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Néhai budamérí Ujházy József emlékezete
a Collegiumban, 1882. szept. hó 27-én.

I.

Bancsó Antal coll. igazgató beszéde.

„Az egyházát igazán szerető, hű és lelkes prot. embernek egyháza 
érdekében folytatott munkássága nem szűnik meg ott, hol ereje hanyatlani 
kezd, hanem csak ott, hol ereje megszakad.“

Egyházunknak egy nem rég elhunyt nagy férfia mondotta e szavakat 
egykor, azon alkalommal, midőn a közbizalom által az egyházi élet terén, habár 
nagyon tisztességes, de mégis szűkebb körű állásra megválasztatott; — mon
dotta e szavakat mintegy irányadó elvéül az ő egyéni életének s az egyházi 
élet terén megkezdendő működésének. — S az elhunyt nagy férfiúnak élete, 
mely ezen nagyszabású lelkes nyilatkozat tétele óta kiválóan egyházáé volt, 
igazolja azt, hogy ő ezen elvéhez csakugyan hű maradt, s legvilágosabb bi
zonyságául szolgál ennek az a körülmény, hogy ő, még életének alkonyán, a 
midőn ereje már valóban hanyatlani kezdett, egyházának általános közbizalma 
által a legfőbb egyházi méltóságra emeltetett.

Prot. egyházunk ezen nagy fiának e lelkes nyilatkozata jut nekem 
eszembe a mai ünnepélyes alkalom mai, midőn egyházi és iskolai életünk egy 
másik buzgó munkásának emlékezetére üli főiskolánk a mai kegyeletes em
lékünnepet; — eszembe jut e lelkes nyilatkozat, mert habár az a férfiú, a 
kinek emlékére a mai ünnepet szenteljük, nem volt is oly fényes polczon, 
nagy és széles körben ismeretes, habár az ő munkássága kisebb térre terjedt 
is k i: mindazáltal, lehet mondani, szóról-szóra illenek reá ama nagy jelesünk 
programul szerű nemes nyilatkozatának szavai.

A kik megboldogult néhai Ujházy Józsefnek életét ismerték, közelebbről 
és sokkal jobban mint én, aki csak az utolsó tisztességtevés alkalmával lát
hattam az ő gyászkoporsóját, — azok bizonnyára együtt éreznek és együtt 
gondolkoznak én velem, midőn az ő nyilvános életének jellemzésére azon 
szavakat alkalmazom, hogy — „az egyházát igazán szerető, hű és lelkes 
prot. embernek egyháza érdekében folytatott munkássága nem szűnik meg 
ott, hol ereje hanyatlani kezd, hanem csak ott, hol ereje megszakad.“

Hiszen ha a boldogult nemes szívű férfiúnak munkássága megszűnt volna 
ott, hol ereje hanyatlani kezdett, úgy ő valóban nagyon keveset élt volna, 
mert hiszen a mint mindnyájan fájdalommal tudjuk, ő az ő életének a mun
kára hivatott legszebb s legnagyobb részét súlyos és a mi több, gyógyithatlan 
betegségben töltötte. — De az ő munkássága nem szűnt meg ott, hol erejét
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ezen súlyos betegség által megbénítva, hanyatlani érzé, sőt az ő életének 
legszebb, legnemesebb tettei az ezután következő évekbe, a szenvedések 
éveibe esnek, mely szép és nemes tetteknek jellemzéseként — miután nem 
lebet czélom az ő életének részletes leírása által sajgó sebeknek felszagga
tása — csak azon emlékeket említem fel, melyeket ő a budaméri egyház 
alapítása által a szorosabb értelemben vett egyházi téren, — s az ő végren- 

_ deleiében ezen mi főiskolánk számára tett 10,000 frtos alapítványa által az 
iskolai élet terén, különösen pedig ezen ősi főiskolának kebelében emelt ma
gának. S különösen, ha ezen utolsó nagyszerű alapítványára tekintünk, úgy 
méltán elmondhatjuk róla, hogy az ő nemes munkássága csak ott szűnt meg, 
hol ereje végképen megszakadt. Sőt mint minden nemes életnek, úgy ezen 
szép és nagyszerű alapítványok útján az ő munkásságának hatását is érezni 
és gyümölcsét élvezni fogja a jövő időknek nemzedéke is, s az is hálás ke
gyelettel fog megemlékezni Ujházy Józsefnek nevéről. És igy, habár Ujházy 
Józsefnek élete szerény körben, zajtalanul folyt le, mindamellett ő ezen nemes 
alapítványai által azon férfiak sorában foglal méltán helyet, a kiknek, mint 
Mózesnek, sírjuk nincs, nincs itt, vagy amott, mert az ő sírjuk embertársaiknak 
kebele, a hol halva is élnek!

Miután nem kételkedhetem, sőt teljesen bizonyos vagyok a felől, — 
hiszen a mai ünnepély legvilágosabb tanújele annak, — hogy Ujházy József 
különösen e főiskolának, s nekünk mindnyájunknak kebelében a hálás kegyelet 
érzetével koszorúzott ily élő sírt ta lá l: azért nem is lehet czélom ez alkalommal 
a hálás kegyelet ezen nemes érzetének gyenge szavaimmal való felébresztése, 
inkább más irányban törekszem tehát arra, hogy e szép ünnepet a magam 
részéről a megboldogult nemes szívű férfiú emlékéhez méltóvá, s önmagunkra 
nézve épületessé tegyem, más irányban igyekszem megfelelni röviden azon 
kérdésre, hogy minő érzelmeket kelt a mai emlékünnepély szívünkben ?

Ha helyesen Ítélem meg a mai ünnepélyt, a melyet mi Ujházy Józsefnek, 
mint egyházi és iskolai életünk buzgó munkásának emlékére ülünk, úgy én 
azt találom, hogy ezen ünnepély először a j e l e n r e  n é z v e  a v i g a s z t a l á s  
f e l e m e l ő  é r z e t é t  k e l t i  f e l  s z í v ü n k b e n .

Vigasztalásra annak van szüksége, a kinek szívét szomorúság, fájdalom 
tölti el. Váljon melyik tehát azon szomoritó érzés, melyet a jelenkornak 
szemlélete ébreszt fel bennünk, s melyre nézve a mai ünnepély felemelő vi
gasztalást foglal magában ? Szomorúsággal töltheti el szívünket korunk szem
léletében annak tapasztalása, hogy korunk ha nem is megvetéssel, de legalább 
is közönyösséggel viseltetik az emberi szellemnek egyik legkiválóbb eszményi 
érdeke s az emberi szívnek legfőbb ékessége: a vallás iránt. A hely, a 
melyről szólok s a minőség, a melyben szólok, nem egészen alkalmas arra, 
hogy ezen közönyösség feltüntetése végett az üres templomokat hívjam fel 
tanúbizonyságul, ámbár prot. ember létemre teljes joggal tehetném ezt is, 
mert a prot. egyház elvei feljogosítanak arra, sőt kötelességgé teszik azt, hogy 
a templomi szószéken kívül és papi ornatus nélkül is minden prot. ember 
törődjék az ő vallásának és egyházának ügyeivel. Ha tehát én ezen jogom
mal nem élek, ezt azért teszem, mert czélom nem ezen közönyösségnek, mint 
különben is kétségbevonhatatlan ténynek festése, hanem inkább ezen közö
nyösség okainak feltűntetése. E közönyösségnek egyik oka található azon
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körülményben, mert helytelen módon, rosszul alkalmazott felcserélés utján 
megszoktuk a vallást az egyháznak hagyományos, hivatalos tantételeivel s 
tanrendszerével azonosítani; — holott a helyes viszony a kettő között abban 
áll, hogy az egyházi tantételek, melyek az ő külső történeti alakjukban a 
tudományos gondolkodás szülöttei, inkább a gondolkodó értelem számára 
vannak; ellenben a vallás, az ő örök lényege szerint a reflektáláshoz nem 
értő s közvetlenül érző emberi szívnek képezi maradandó táplálékát s leg
drágább kincsét.

Második és fő oka azonban korunk vallási közönyösségének abban rej
lik, mert értelmünk felvilágosodásában s tudományos műveltségünkben elbi
zakodva, nem akarjuk elismerni a vallási szellemnek hatalmát. Azt még csak 
elismerjük, hogy a vallás lényeges és hatalmas tényező volt az emberi szel
lem művelődésében a múltban, — azt talán még nem vonjuk kétségbe, hogy 
társadalmi életünknek összes átalakulását s szellemi műveltségünknek azt a 
nagy hatalmát, melynélfogva mi keresztények a világnak uraivá lettünk és 
sorsának intézői vagyunk, legnagyobb részt vallásunk szellemének köszönhetjük ; 
— de hogy a vallásnak e hatalma még ma is tartana, s arra az általános 
felvilágosodásnak jelen századában is szükségünk volna; — hogy a vallásban 
nemcsak viszonylagos, történeti értékű, — hanem absolut becsű, maradandó 
hatalom rejlenék, —- ezt nem akarjuk elismerni! Hogy egészen drasztikus 
hasonlattal éljek, olyanformán gondolkodunk a vallásról, hogy — „a m ór 
megtette kötelességét, a m ór mehet“!

Ha így ítéljük meg korunknak vallási közönyösségét, úgy az ez által 
előidézett szomorító érzéssel szemben alkalmas a mai ünnepély arra, hogy a 
vigasztalás felemelő érzetét keltse fel bennünk. Én úgy tudom — s maguk 
a tények önkénytelen ezen magyarázatra vezetnek, — hogy Ujházy József 
kiválóan mély vallásos kedélyű ember volt. A vallásos megnyugvásnak hatalma 
volt az, mely reá nézve az ő hosszú betegségének szenvedéseit és terheit 
elviselhetővé tette. A vallásos lelkesedés, mely szívében élt, s az a meleg 
érdeklődés, melylyel ezen vallásos lelkesedésből folyólag vallásának és egyhá
zának ügyei iránt viseltetett, nyert kifejezést azon szép és nemes tetteiben, 
melyekben épen ezen a téren maradandó emlékeket emelt magának! A vi
gasztalás felemelő érzetét kelti tehát bennünk a jelenre nézve a mai ünne
pély annyiban, mert ezen kiválóan mély vallásos kedélyű férfiúról való meg
emlékezés meggyőz bennünket a vallásnak megnyugtató, boldogító hatalmáról, 
melyet semmiféle magas műveltség sem tesz feleslegessé s nem tud pótolni 
s a mely, ha teljes erejében meg van, igazán szép és nemes tettekkel tudja 
gazdagítani az embernek életét.

A második érzés, melyet a mai ünnepély kelt szívünkben: a b i z a l o m  
és r e m é n y  é r z e t e  a j ö v e n d ő r e  nézve .  A jövendőnek megismerése 
az emberi véges elmének nem adatott s bizonnyára csak a gondviselésnek 
bölcs intézkedését dicsérhetjük abban, hogy jövendőnknek ismeretét előttünk 
elrejtette. Teljesen azonban még sincsenek előttünk elrejtve a jövendő dolgok 
sem, megismerhetjük a jövendőt annyiban, a mennyiben arra a múlt és jelen 
tapasztalásai alapján a józan ész segítségével helyes következtetést tudunk 
vonni. így igazolta a múlt és igazolja a jelen a régi prófétának ama mondá
sát, hogy — „elvész a nép, a mely tudomány nélkül van!“ — s ha ma, a
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19-dik század műveltségének magaslatáról a jövőbe tekintünk, bizonyosak 
lehetünk, hogy ez a jövőben is így lesz. Volt idő, a midőn a népek hatal
mának mértékéül a külső nyers erő vétetett, de én azt hiszem, hogy az oly 
fejedelmek, a kik népeiknek csak sokaságát, külső nyers erejét vették számba 
hódító hadjárataiknál, azok örök időkre elvesztették a csatát Marathon me
zején, s a salamísi tengeröbölben. S azóta több mint 23 század telt el, a 
mely hosszú idő alatt az emberi szellem sokkal inkább kifejlesztette a maga 
belső intensiv erejét, a szellemi műveltség sokkal fensőbb és nagyobb hatalom
nak bizonyította be magát, hogy sem a 19-ik század után még tartanunk 
lehetne oly kornak visszatérésétől, a midőn a népeknek életrevalósága s léte
zési jogosultsága a szuronyok számától tétessék függővé. Nem, nem a külső 
nyers erő dönt többé a népeknek élete fölött, hanem igenis állani fog az az 
elv, hogy — „elvész az a nép, a mely tudomány nélkül van!“

Ez az elv azután nemcsak a népekre, hanem a népeknek kebelében 
létező testületekre és egyénekre is áll és állani fog a jövendőben is ! A mely 
egyén, a mely testület a nemzeti közéletben s annak irányzásában számba- 
vehető tényezőként szerepelni akar, annak szellemi műveltségre van és lesz 
szüksége. Nagyon jól felfogta ezen elvnek fontosságát egyebek közt a prot. 
egyház, a midőn létezésének kezdete óta kiválló gondját iskolák felállítására 
és fenntartására fordította s iskoláiban a tanítási szabadságot minden idegen, 
korlátozó befolyástól lehetőleg megóvni igyekezett. így alapított a prot. egy
ház különösen egyes tagjainak buzgó áldozat hozatala útján hazánkban is szá
mos főbb iskolákat, melyek között egyike a legrégebbieknek ezen mi eperjesi 
Collegiumunk, mint Felső-Magyarország prot. rendéinek főiskolája, — alapí
totta azokat, hogy azok a szabad tudományos fejlődésnek gyúpontjai, s a 
felvilágosodás és műveltség terjesztői legyenek, és biztos alapját képezzék az 
egyház felvirágzásának, hatalmának és társadalmi befolyásának. Ezen iskolák 
képezték eleitől fogva a prot. egyháznak szemefényét, legdrágább kincsét, s 
azt hiszem, bátran elmondhatjuk, hogy méltó büszkeségét is. Ugyanazért 
nekünk, kik e drága kincseket őseinktől örökségképen átvettük, szent köte
lességünk, hogy azokat megőrizzük, s a jövendő számára is biztosítani töre
kedjünk. A mi iskoláinknak berendezését és kormányzását illeti, erre nézve 
meg vannak a hazai törvényekben szentesített jogaink és szabadságaink, de 
ezzel megelégednünk nem lehet és nem szabad, mert régi igazság az, hogy 
a jog és szabadság reális erő és hatalom nélkül nem egyéb, mint szép hang
zású szó, írott malaszt! — Hogy ezen jogoknak és szabadságoknak birtoká
ban és gyakorlatában tényleg megmaradhassunk, bírnunk kell és meg kell 
szereznünk e gyakorlásra a reális erőt. S e tekintetben ismét megtanulhat
tuk a múltból s meg kell tartanunk tanúságul úgy a jelenre, mint a jöven
dőre nézve azt az igazságot, mely ha valahol, úgy a magy. prot. egyház életében 
valósult meg, hogy — „segíts magadon és megsegít az Isten!“ A mint a 
prot. egyház, különösen hazánkban, saját erejére volt utalva a múltban, úgy 
saját erejére lesz utalva a jövendőben is, sőt épen a mi iskoláinak fenntartá
sát illeti, a jövendőben még sokkal inkább, a mennyiben ma már az államok 
is megtanulták, hogy mily fontos tényezők a nemzetek életében az iskolák, 
s így ma már az államnak is megvannak a maga saját iskolái. — Ha e 
mellett meggondoljuk még, hogy az iskoláknak fenntartása a fejlettebb tudó-
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mányos és a megváltozott társadalmi igényeknek megfelelőleg napról-napra 
terhesebb és költségesebb lesz, úgy beláthatjuk, hogy a prot. egyháznak 
iskolái fenntartása végett minden erejét össze kell szednie és hogy tagjainak 
áldozatkészségére még sokkal inkább szüksége van már a jelenben s lesz a 
jövőben, mint volt a múltban!

Azt hiszem, hogy ha a tisztelt közönség elmélkedésemet eddig a pontig 
figyelemmel kísérte, s erről a pontról a jövőbe tekint, úgy megérti most már 
azt, mily értelemben tartom én a mai ünnepélyt alkalmasnak arra, hogy az a 
jövőre nézve a bizalom és remény érzetét keltse fel bennünk. A bizalom és 
remény érzetét kelti fel bennünk a mai ünnepély annyiban, mert Ujházy 
Józsefre, mint iskolaügyünk nemeskeblű pártfogójára való emlékezés meggyőz 
bennünket arról, hogy az a régi prot. buzgóság, mely igen sokszor csudákat 
művelt, még nem aludt ki, még él közöttünk; — vannak még mindig oly 
jeleseink, kik az idő jeleit megértve, a dicső ősök nyomdokaiba lépnek s a 
vallásos buzgóság által indíttatva, meg tudják hozni az áldozatot ott, a hol 
arra legnagyobb szükség van. — Ezen tapasztalás és meggyőződés alapján 
felébred és él bennünk a remény, hogy iskoláink a jelenben már beállott s 
a jövőben még nagyobb mértékben bekövetkező átalakulási korban is sikere
sen és dicsőséggel meg fogják állani a versenyt. — Óhajtásom, melylyel 
beszédemet bezárom, az, hogy ezen reményünkben ne csalatkozzunk; — óhaj
tásom: hogy adjon a jó Isten egyházunknak számos oly vallásos buzgóságu 
férfiakat, — iskoláinknak, különösen ezen collegiumunknak számos oly nagy
lelkű pártfogókat, mint aminő Ujházy József volt!!“

II.

Ujházy József emlékezete.
Ch o t vá c s  P á l ,  III-ad éves hittanhallgatótól.

Fáj, fáj a szívnek, ha a kert-virágot, 
Melyre a méhe gyűjtögetni szállott 
Az ősz derétől tikkadás lepé meg;
Szín s illat nélkül teng tovább az élet.
Fáj, látva azt, hogy a földnek lakója 
Hajlékot épít, mely őt vésztől óvja, 
Melyben boldogság lesz a vészek tőre 
S hajléka oh! vihartól romba dőle.

Mily fájdalom, ha a boldog hajléknak 
Boldogságában részt kíván a bánat, 
Melynek családja szépen egybehangzóit 
Örömben s búban híven osztozott.
Ha vészes felhő jő a láthatárra 
S eltűnik a jótékony nap sugára :
Együtt reszket a lomb s a fának ága . . . 
De majd együtt élednek uj virányra! . . .
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Nem messze innen, bérczvidék körében 
Áll az Ujházy-lak a völgy ölében;
Miként a vándor az ösvény nyomára.
Tekintett a nép e család házára.
Mint a nap sugára pompában ragyog 
S tőle veszik fényöket a csillagok 
így az Ujházy-ház a többi őre,
Ügyefogyott s szegények jóltevője.

Bennt azonban éltek ők boldogságban 
Férj boldog volt ott, nő s fiú e házban;
És boldogságuknak nem volt határa! . . .
De . . .  a halál angyala közbe szállá . . . 
Ketten gyászolnak ők . . . elhúnyt a magzat. 
Kinek nemes keble míg sírba porlad,
Emléke á ll! . . . fennen dicsérve népe 
Istennel szent s boldog viszonyba lépe!

Igen — templom áll emlékére annak,
Kit mint reményteljest sokan siratnak.
Dicső emlék! az Úr fájdalmat külde 
S ők templomot építnek szent nevére!
S dicsérék szent nevét az ég Urának 
Imájokba, míg hév könnyek folyának!
Imájokhoz százak fohásza gyüle 
Téged hirdetnek — Isten — összegyűlve.

Gyászoltatok . . .  s fű nőtte be a hantot . . . 
De óh — az Űr ismét fájdalmat osztott — 
Ujházy József megtért jó fiához.
Gyászló özvegy ! most már magadba gyászolsz 
Csak Téged ér a fájdalom keresztje . . .
Nem! Nem! Miért vagyunk mi összegyűlve . . . 
Egyházunk s iskolánknak jóltevője 
Volt ő, — s hőn áldja késő nemzedéke.

A ki elhúnyt már, híven az Úrnak éle 
Halálán is szent ügynek lett vezére,
Az él, s nem halt meg, tudja szív s az elme 
Azzal vagyon az Istennek kegyelme.
Azt nem a sír gyászos enyészte sújtja 
Magához vette őt az Úrnak jobbja 
Díszéül a dicsőek szebb honának 
S példáúl a halandók itthonának!

Ne sírj jó özvegy —  mert ha könyed árad, 
Közel múltból is ju t s vegyül be bánat . . . 
lm lásd, mi lelkesülünk őt követni
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És szellemét közöttünk üdvözölni!
Mert míg emléke fenn ragyog időn túl 
A szellem él! midőn vész és vihar dúl 
Isten veled dicső! eltölt a remény:
Boldog vagy s e hit nem puszta költemény

m .

Saguly János I. éves hittanhallgató beszéde.

„Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetlen fel
tétele — mondja Kölcsey, — az emberiség egésze nem egyéb számtalan ház
népekre osztott nagy nemzetségnél, melynek mindegyik tagja rokonunk s 
szeretetiinkre és szolgálatainkra egyformán számot tart.“ Azonban az ember 
ereje véges, tehát kiható munkássága sem lehet végtelen, mert valamint a 
nap fénye számtalan égi testeket világít be, de ezen ereje még sem hat ki 
a világ-egyetem minden részeire: úgy az ember is, a nap éltető sugaraiként, 
ezreket, milliókat áraszthat el jótékonyságával, ha ehhez a sorstól tehetséget 
örökölt, de az egész emberi nemmel éreztetni a jótékony hatást, a sors vá- 
lasztottainak legnagyobbika sem képes.

Számtalan a tér, melyen jótékonyságunkat gyakorolhatjuk ; de mivel az 
emberi tehetség úgy is csak gyenge fény, melynek keskeny körre terjed ki 
ereje: azért kapcsoljuk magunkat egy helyhez, hogy azt tehetségünk szerint 
a legszentebb jóakarattal és lelkesedéssel boldogítsuk s ez által halhatatlan 
emléket állítsunk fel magunknak. Azon állításunkkal, hogy a vallás, az egy
ház és annak intézményei körűi szerzett érdemek az ember jótékonyságának 
legszebb emlékei, nem akarjuk kissebbíteni a más téren kitűnt férfiak érde
meit; — az isten-országának különféle munkásokra van szüksége, akik utol
jára is egy közös végczél felé törekszenek, s munkásságuk az emberiség 
életének széles folyamában egyesül.

A megboldogult nagy férfiú, kinek emlékezetét a mai ünnepélyes alka
lommal hálatelt szívvel elevenítjük fel lelkűnkben, az egyház terén szerzett 
magának halhatatlan érdemeket úgy igaz keresztény élete és fáradhatlan mű
ködése az egyház és közoktatás terén, valamint nagylelkű jótékonysága által, 
amelynek utolsó és legragyogóbb példáját éppen ezen ős-iskola iránt tanú
sította.

Ezen gyász emlék-ünnep önként nyújtja elmélkedésünk tárgyát: hogy  
a v a l l á s é r t ,  az e g y h á z é r t  n a g y l e l k ű e n  é r d e m e s ü l t  f é r f i a k  
e m l é k e z e t e  m e l y  é r z e l m e k e t  k ö l t  k e b l ü n k b e n ?

A vett jótétemények szívünk egyik legszebb erényét ébresztik fel, amely 
iránt még a műveletlen vad ember is fogékony, t. i. a n e m e s  h á l a 
é r z e t e t .

Aki a közjóra, az egyházra, az iskolára áldozott, az iránt mindnyájan 
hálára vagyunk kötelezve, mert ezen intézmények mindnyájunk javát mun
kálják. Azon templomok, iskolák, melyekben mi is táplálékot szerzünk szel
lemünknek, szintén a vallásos buzgóság művei. A vallás magában véve lát-
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hatlao, szellemi, mennyei, melynek külső ápoló intézményekre van szüksége, 
milyenek: az egyházak, templomok, iskolák, hogy bennük amannak tisztasága 
híven megőriztessék és gyümölcsözően terjesztessék.

Aki tehát a vallásnak ezen, mintegy külső mezét, anyagi szükségleteiben 
segíti, szolgálatkész hivatal-viselésével támogatja, lelkesült keresztény élete 
által szentesíti, dicsőíti, az a legszebb példáját mutatta annak, hogy vallását, 
melynek igaz híve, meggyőződésből teljes odaadással szereti, hogy tetteivel 
és életével teljesíti Pál apostol ama szép intését: „Mindenekkel jót tegyünk, 
kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédivel.“ (Galat. VI. 10).

A keresztény egyházszeretetnek ily nemes tettei már életünkben em
bertársaink elismerő hálájának legékesebb virágait tűzik halántékunkra, me
lyeknek szépsége soha el nem hervad, — ha minden önző dicsvágytól ment, 
tiszta szeretet sugallatából folytak tetteink, mert az igazán nagy szellemek 
törekvéseinek czélja korántsem az, „hogy a világ előttük meghajoljon, s hó
dolatát lábaik elé rakja le“ ; hanem, hogy életük és munkájuk hitsorsosaikra, 
nemzetükre áldásthozó legyen. Ügy tűnnek ők fel előttünk, mint ritka egyé
niségek, mint az emberiség büszkeségei s jóltevői; munkájokat dicső ered
mény követi, melyre hálás kegyelettel gondol még a késő nemzedék is.

A vallás, az egyház körűi érdemeket szerzett férfiak emlékezete, mint 
fénylő példa, szüli keblünkben másodszor ama szent érzelmet, amely úgy 
egyeseket, mint egész népeket nagy tettekre készt, s amely évekig, sőt a 
sírig ta r t: — az á t  m e l e g  ü l t  l e l k e s e d é s t .

A halhatatlan dicsőségnek vágya már a legrégibb idők óta mint a szív
hódító erényeknek és világrendítő tetteknek leghathatósabb ösztöne ismeretes, 
amely minden téren csodák véghezvitelére ragadta az egyeseket. De váljon 
lehet-e szentebb valami az emberi kebelben az ihletett vallásos lelkesedés
nél ? A vallás terén szerzett érdemek az ember méltóságának fő büszkeségét, 
a l e l k e t ,  annak kiművelését és az örök üdv elérését tűzik ki czéljokul.

Számos téren az érdemek szerzéséhez a legtöbb embernek sem tehet
sége, sem hivatása: — a vallás terén az érdem útja mindenkinek nyitva áll 
nem- és rangkülönbség nélkül; sőt gyakran épen azt tapasztaljuk, hogy a 
világi állásúak még nagyobb érdemeket szereztek, nagyobb áldozatokat hoztak 
az egyház- és nevelés oltárára, mint az egyháziak.

S kérdem, kit emleget halála után az emberiség nagyobb tisztelet- és ke
gyelettel : váljon azokat, a kik vérontással, városok, országok feldúlásával 
szereztek dicsőséget, — avagy azokat, kik az isten-országának, az erény- és 
humanismus áldásainak terjesztése által boldogították a halandó nemet?

Könnyű erre a felelet! . . . annál is inkább, mert ezen érdemek nem 
fogadnak s nem is fogadhatnak e földön jutalmat, ők a hitnek és ember
szeretetnek tiszta forrásából, ők a nemes lelkesedésből fakadnak; s gyakorló
juknak épen azért legmaradandóbb, legdicsőbb emléket szereznek! Mert a 
megfizetett érdem nem érdem, csak kötelesség, — több — tartozás!

Minél tisztább, minél önzetlenebb tehát valamely érdem, annál fényesebb, 
annál dicsőbb annak emléke!

Ily tiszták és önzetlenek a köztünk ünnepelt megboldogultnak érdemei, 
s a most mondott igazságokat, benne mintegy megtestesítve találjuk. Mi tar
tozunk iránta a leghálásabb tisztelet- és kegyelettel, aki irántunk, ezen ős
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iskola iránt legkegyesebb gonddal viseltetek. E collegium falai közt emelte 
fel jótékony működésének maradandó emlékkövét. Neve, szelleme azon dicső 
nagyok közt ragyog, a kik úgy a humanismus és Protestantismus eme véd- 
bástyájának, valamint hazai protestáns egyházunknak ünnepelt védszentjei! 
Áldjuk mindnyájoknak porait, lelkesedjünk példájokon! „Mint a római iste
neinek szobra előtt tanult nagy lenni: mi is dicsőink képeinél merítsünk 
buzgalmat, lelkesedést“. Boldogok mi, kiknek van kire néznünk, van kit 
követnünk! Oh nagyok, szellemetek hatalma, áldozatkészsége, mint az áldást- 
hozó Nilus öntözgesse a közboldogulás mezejét, gyújtson lángot szívünkben 
fényes példátok, hadd kövessünk a jóban, hogy hozzátok hasonlók számosán 
álljanak még elő!

IV.

Búcsúhangok néhai Ujházy Józsefhez.
Néma Eduard II. éves joghallgatótól.

Rideg hantod fölött még hangzanak 
A tőled végbúcsút vevő szavak;
Még mintha hallanók a gyászharangot 
És mintha értenők is azt a hangot,
Mely tompán zúgta hült porod felett:
„Ki más hazába mégy — Isten veled!“

Ki tőlünk oly korán eltávozál,
Kinek már földi rögre nem talál 
Nagy szelleme, ha fölfelé törekszik:
Engedd meg, hogy ha a meleg1 hit,
Egy szebb remény s a tiszta szeretet 
Mondhatja általunk: Isten veled!

„Mert az, ki meztelenre ád ruhát,
— így szóla Megváltónk — engem ruház :
Ki ajtaját megnyitja a szegénynek,
Ki tápot ad didergő éhezőnek:
Velem teszen jót“ — s ezt tévé kezed,
S mi hisszük, hogy jutalmát elveszed.

Megértéd a hatalmas szózatot,
Mit Üdvözítőnk egykor hallatott,
A mely fülébe cseng a csüggedőnek,
S nehéz sebére ír a szenvedőnek;
Hogy: „a ki hiszen, el nem vész soha.“
És ezt mutatja hited temploma.

Hisszük tehát, hogy ily erős hited,
Egy boldogabb hazát nyit meg neked,
Egy szebb hazát, hol újra feltalálod,

O
Kér. ev. coll. ért.
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Ki élte hajnalán a sírba sz llott,
Ki téged sok reménytől foszta meg;
Fiad’ ott ismét üdvözölheted.

Szívünket élteti egy szebb remény,
Hogy egykor életünknek végzetén 
Találkozunk dicsőült szellemeddel,
S mit földi ajkunk nem rebeghetett el,
Mit nem tudánk hűn visszaadni itt, 
Megérted akkor keblünk érzetit.

Példád követni int a szeretet,
Melylyel megállunk sirhantod felett; 
ígérve itt, hogy érez-, vagy kőjelednél 
Erősb az oszlop, mit magad emeltél,
Mely szívünkben áll rendületlenül 
Hozzád méltó, szerény emlékjelül.

Nem hozhatunk tömjént, mirhát neked,
S áldozhatunk föl drága nedveket;
De elhozók szívünknek hő szerelmét,
Nemes, nagy tettidért ugyan csekély bért, 
Hanem a tiszta érzet, mely hozá,
Szentelje meg a gyarló áldozást.

Nagy pártfogónk! Csak ennyit mondhatánk, 
De oly híven ki nem mondhatja szánk, 
Amily tisztán szívünkben él az érzet:
Míg életünk tart, nem feledni téged.
S mig szól a búcsúhang: Isten veled! 
Kérünk, maradjon köztünk szellemed.

* Az Ujházy József emlékezetére rendezett emlékünnepélynek magyarázatául álljon 
itt először is idézésként múlt évi isk. értesítőnkből azon ténynek megemlítése, hogy Uj
házy József, In egész életében a Collegiumnak lelkes pártfogója volt, végrendeletében 
10,000 frtot hagyományozott annak. A pártfogósági közgyűlés ennek folytán elhatározta, 
hogy hálájának jeléül, nagylelkű pártfogójának emlékére, nyilvános coll. ünnepélyt tart, s 
az ünnepély megtartásának napjául szept. 27-ét, mint a megboldogult egyetlen fia, a korán 
elhunyt Ujházy Árpád halálának évfordulóját választotta, annálfogva is, mivel a 10,000 frtos 
alapítvány Ujházy Árpád nevét viseli. Az ünnepély szept. 27-én nagyszámú közönség és 
az egész coll. ifjúság jelenlétében tartatott meg a coll. nagy teremben a hittanintézeti hall
gatók dalárdájának közreműködése mellett. A coll. állandó igazgató választmány, tapasz
talván az ünnepélynek a közönségre gyakorolt jó hatását, de egyszersmind hálájának új 
jeleként is elhatározta, hogy az ünnepély lefolyását jelelő beszédek és költemények a jelen 
isk. értesítőbe felvétessenek.



A Collegium kormányzata.

A főfelügyeleti jogot gyakorolja a m. kormány a superintendentia utján. 
A kormányzatot a pártfogósági gyűlés viszi maga vagy bizottságai és válasz
tott tisztviselői által. Egyházkerületi felügyeli}: id. Bánó József. Helybeli 
felügyelő: csetneki Jelenik-Almássy István kir. tanácsos és képviselő. Köz
gyűlési jegyzők:  Fekete Sándor megyei levéltárnok és Otrokócsi Végh Dániel 
tanár. Igazgató: Bancsó Antal theol. tanár. — Ephorus: Hazslinszky Frigyes 
tanár. Pénztárnok: Flórián Jakab tanár. A  tápintézet gondnoka: Ludmann 
Ottó tanár. Coll. ügyész: Kleiner Gyula ügyvéd. Coll. orvosok: Krajzell 
Aurel, Mosánszky Titusz, Szalay Kálmán.

Bizottságok. —  1. A  pénzügyi bizottság, —  elnöke a helybeli felügyelő, 
— tagjai: Mérey Aurél és Ludmann Ottó, — póttagok: Fekete Sándor és 
Haitsch Lajos. — 2. A  számvizsgáló bizottság, — elnöke: Lavotha Rezső, — 
tagjai: Kósch Frigyes, Bielek László, Flórián Jakab, Herfurth József, Dr. 
Sebestyén Jenő, és 0. Végh Dániel. — 3. Az állandó igazgató választmány , 

mely egyszersmind legfelsőbb fegyelmi hatóság: elnöke a helybeli felügyelő. 
Tagjai hivataluknál fogva: az igazgató, ephorus, pénztárnok, hittanintézeti és 
jogakad. dékán, a tan.-képezde vezető tanára, a tápintézet gondnoka, a mu- 
seumok és könyvtárak őrei, az ügyész és coll. jegyző. — Választott tagjai: 
Benczúr József, Bielek László, Herfurth József, Irányi István, Kardos Tivadar, 
Kósch Frigyes, Kovácsy János, Kubinyi Albert, Kubinyi Aurél, Lavotha 
Rezső, Meliorisz Gergely, Mérey Aurél, Molitorisz István, Mosánszky Titusz, 
Mosánszky Győző, Novák Mihály, Dr. Schmidt Gyula, Schulek Gusztáv, Dr. 
Sebestyén Jenő, Sztelüó János, Tahy István és Vandrák András.
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Jelentés a Collegium egyes intézeteiről.

I. Hit tanintézet.

A) Tanári kar.
Bancsó Antal e. i. a Collegium igazgatója; — az új szövetségi és a rend

szeres theol. tudományok nyilv. rendes tanára. — Heti óráinak száma 12.
Hörk József a gyakorlati theol. tudományok nyilv. rendes tanára, a 

theol. önképző és önsegélyző egyesület elnöke, egyházkerületi levéltárnok. 
Heti óráinak száma I-ső félévben 15, Il-ik félévben 16.

Tillisch János hittanintózeti dékán, az ó-szövetség és a történeti theol. 
tudományok nyilv. rendes tanára. Heti óráinak száma 15.

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

1. Uj szövetségi magyarázat. I-ső félévben Jézusnak parabolái; Il-ik 
félévben I. Kor. levél. Hetenként 4 óra, I. II. III. tanfolyam. Tanár: 
Bancsó Antal.

2. Hittan, hét. 4 óra, II. III. tf. Tanár: Bancsó Antal.
3. Egyetemes egyháztörténet a reformatiótól a legújabb korig, kiváló 

tekintettel a magyar prot. egyház történetére. Hét. 4 óra, I. II. tf. Tanár: 
Tillisch János.

4. Bölcsészet-történet. Hét. 4 óra, I. tf. Tanár: Tillisch János.
5. Egyházjog. Hét. 4 óra, III. tf. Tanár: Hörk József.
6. Liturgika. Hét. 3 óra, III. tf. Tanár: Hörk József.
7. Héber nyelvtan fordítási gyakorlatokkal. Hét. 2 óra, I. tf. Tanár: 

Tillisch János.
8. Ó-szövetségi magyarázat. I-ső félévben válogatott zsoltárok, Il-ik fél

évben Jób könyvének válogatott szakaszai Hét. 2 óra, II. III. tf. Tanár: 
Tillisch János.

9. Latin stylus. Symbolicus könyvek. Hét. 2 óra, I. II. III. tf. Tanár: 
Tillisch János.

10. Bibliai cseh nyelv. Hét. 1 óra, I. II III. tf. Tanár: Hörk József.
11. Gyakorlati szöveg-magyarázat. Hét. 1 óra, I. II. III. tf. Tanár: 

Hörk József.
12. Homil. katech. és liturg. gyakorlatok. Hét. 3. óra, I. II. III. tf. 

Tanár: Hörk József.
13. Német homil. gyakorlatok. Hét. 1 óra, I. II. III. tf. Tanár: Tillisch János.
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II. F é l é v i  t a n t á r g y a k .

1. Uj szövetség bevezetés. I. félévben. Hét. 4 óra, I. II. tf. Tanár: 
Ban cső Antal.

2. Homiletika I. félévben. Hét. 3 óra, I. II. tf. Tanár: Hörk József.
3. Encyclopädia. II. félévben. Hét. 4 óra, I. II. tf. Tanár: Bancsó Antal.
4. Pastoralis. II. félévben. Hét. 2 óra, III. tf. Tanár: Hörk József.
5. Aesthetika. II. félévben. Hét. 2 óra, I. II. tf. Tanár: Hörk József.

C) Hittaintézeti hallgatók.

N é v
1

Születés helye és ideje

I. évi tanfolyam.

1 Saguly János......................... B.-Csaba, Békésm. 1864.
Schulze O ttó ......................... Göllnitz, Szepesin. 1864.

II. évi tanfolyam.

Rohus P á l .................... ....  . Várgede, Gömörm. 1862.
Kozlay J ó z s e f .................... F.-Bátka, Gömörm. 1862.

5 Lipták T iv a d a r .................... Késmárk, Szepesm. 1859.
Nudzik G y ö rg y .................... Teplicska, Liptóm. 1859.
Szlabey M áty ás.................... Nagyfalu, Árvám. 1861.
Zathureczky Kornél . . . Polgár, Szabolcsin. 1861.
Varga M á r to n .................... Rudna, Gömörm. 1863.

III. évi tanfolyam.

10 Adriányi A d o lf .................... Késmárk, Szepesm. 1861.
Baloghy F a rk a s .................... Vácz, Pestm. 1861.
Bortnyik György . . . . Miskolcz, Borsodm. 1860.
Chotvács P á l ......................... Vizesrét, Gömörm. 1861.
Csők A ndrás......................... Sajó-Gömör, Gömörm. 1861.

15 Dendely Sámuel.................... Rozsnyó, Gömörm. 1860.
Hronyecz József.................... Rozsnyó, Gömörm. 1858.
Ivárgh M á ty á s .................... Szásza, Gömörm. 1860.
Kaczián J á n o s .................... Rozsnyó, Gömörm. 1861.
Kovácsi Kálmán.................... B.-Gyarmat, Nógrádm. 1862.

20 Kübecher Albert . . . . Poprád, Szepesm. 1858.
Szerényi Sándor . . . . Márkuska, Gömörm. 1858.
Szontágh Sándor . . . . Késmárk, Szepesm. 1860.
Trompler E r n ő .................... Felka, Szepesm. 1859.

24 Zimmermann Andor . . . Topporcz, Szepesm. 1861.
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D) Nyilvános vizsgák.
Első félévben: január 22. — febr. 3.
Második félévben: junius 16. — 28.
A hitjelölti vizsga Rozsnyón tartatott az egyházkerül, gyűlést megelő

zőleg aug. hó 10-ik s következő napjain superintendens úr elnöklete alatt, 
a hol i s :

Francz Vilmos és Nemes Károly kitűnő, — Mayer Endre dicséretes, —  

Buzágh István jó ,  — Fábry János és Kramer Lajos kielégítő osztályzattal 
állták meg a vizsgát. — Közülök Mayer Endre magyar, német és tót, — 
Francz Vilmos, Nemes Károly, Krämer Lajos, Fábry János magyar é.s né
met, — Buzágh István magyar és tót nyelven való egyházi szolgálatra talál
tattak alkalmazhatóknak.

E) Theologiai egyesületek, körök.
1. Homiletilcai körök. A magyar-tót homiletikai kör, — melynek elnöke 

Hörk József tanár, első jegyzője ez évben Bortnyik György 3-ad éves theol., 
második jegyzője Schnitze Ottó 2-od éves theolog. volt, az első félévben 11 
ülést tartott, melyen 10 munka olvastatott fel. Ezek közül 8 magyar, 2 tót. 
A második félév 11 gyűlésén 10 magyar, 1 tót munka olvastatott. Ezen 
munkák (egyházi beszédek) mind szabályszerűen megbíráltattak.

Az elnöknél külön benyujtatott 14 munka, 10 magyar, 4 tót.
A  német homiletikai kör  elnöke Tillisch János dékántanár. Jegyzője: 

Kübecher Albert és Schulze Ottó.
Üléseinek száma 16, melyeken olvastatott és megbíráltatott 15 munka.
2. „Liturgiáim“. Tagjai az öszszes hittanhallgatók és a tanítóképző

intézet öszszes növendékei. Elnökei: Hörk József (theol.) és Zsarnoviczky 
István (tkintézeti) tanárok. Jegyzői: Bohus Pál 2-od éves theol. és Fürst 
János 2 éves tkintézeti növendék.

Czélja a hittanhallgatókat a papi, a tanítóképzőintézeti növendékeket a 
kántori teendőkben kiképezni.

Ez iskolai évben összesen 23 ülést tartott. A megtartott isteni tisztelet 
közül 17 magyar, 3 német, 3 tót nyelven tartatott

A hittanhallgatókkal külön úgynevezett liturgikai gyakorlatok is tartat
tak, melyeken a 3-ad éves hittanhallgatók közül mindenik legalább is egy 
isteni tiszteleti cselekvényt (úrvacsora, keresztelés, esketés stb.) végezni kö- 
teleztetett. Ugyanekkor a pap i irodai teendőkben is gyakoroltattak.

Ezen gyakoliatokon kívül ez évben is prédikáltak a hittanhallgatók az 
eperjesi és vidéki templomokban, még pedig összesen 93 ízben, 33-szor magyar 
nyelven, 32-szer német nyelven, 28-szor tót nyelven, 23 hittanhallgató 21 kü
lönböző helyen.

3. K a te c h e t ic u m Gyakorlati ügyesség szerzésére a vallástanításban 
alkalmúl szolgáltak a megtartott katechesisek E czélból a hittanhallgatók 
Hörk József tanár felügyelete alatt a gymnasiumi alsóbb osztályok tanulóit, 
midőn nevezettekre a hidegebb téli vasárnapokon a templombajárás köteles
sége felfüggesztetett, a collegiumi orgonateremben tanították a hit- és erkölcs
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tan egyes tételeinek szentírásszerü, helyes megértésére, — eképen pótolván 
azokkal a rendes isteni tiszteletet, 8-szor gyermek-istentiszteletet.

4. Az eperjesi á. h. e. coll. hittanintézeti „Önképzö s önsegélyző egye
sület", melynek czélja tagjait önképzés útján a szaktudományokban s általában 
a tudományos műveltségben s jó erkölcsben előbbre vinni s előbbre segíteni, e 
lefolyt iskolai évben következőleg alakítá meg tisztikarát:

Elnök: Hörk József, theol. tanár.
Titkár: Kaczián János 3-ad éves theol.
Pénztárnok: Cbotvács Pál, 3-ad éves theol.
Könyvtárnok: Kozlay József 2-od éves theol. és Saguly János 1. é. theol.
Az állandó bizottság tagjai: Trompler Ernő 3-ad éves theol. és Zathu- 

reczky Kornél 2-od éves theol.
Az egyesület ez évben összesen 23 ülést tartott, melyeken a folyó egyleti 

ügyek elintézésén kívül, 8 tag szavalt 10 darabot, 8 tag hozott 11 munkát, 
4 tag bírált 4 munkát.

Tanúsított szorgalmukért különösen megdícsérendők: Adriányi Adolf, 
Bortnyik György, Chotvács Pál, Dendely Samu, Ivárgh Mátyás, Szontagli 
Sándor és Trompler Ernő 3-ad éves theol., Szlabey Mátyás, Zathureczky 
Kornél, Nudzik György 2-ód éves theol.; Schultze Ottó és Saguly János 1-ső 
éves theologusok.

Az egyesület 1883. jun. 10-én a collegiumi nagy könyvtári teremben az 
eperjesi dalegylet szíves közreműködésével ünnepélyes zárgyülést tartott, mely
nek műsora a következő volt:

1. Szózat. Énekelte az eperjesi dalegylet.
2. Elnöki megnyitó beszéd. Hörk József theol. tanár — elnöktől.
3. Szavalat. Poe Edgar „A holló“ czímü költeményét előadta Bohus Pál

2- od éves theol.
4. Arany János „Toldi estéjének humoráról“ írta s felolvasta Saguly 

János 1-ső éves theol.
5. Szavalat. Arany János „Tetemre hívás“-át előadta Kaczián János 3-ad 

éves theol.
6. Népdalok. Énekelte az eperjesi dalegylet.
7. Szavalat. A „Karácsony éj“-t előadta Schultze Ottó 1-ső éves theol.
8. „Nyári est.“ leíró költemény írta s felolvasta Varga Márton 2-od 

éves theol.
9. Szavalat. „Dufla szerelem.“ Bartók L.-tól, előadta Bortnyik György

3- ad éves theol.
10. A zenéről. Irta s felolvasta Chotvács Pál 3-ad éves theol.
11. Rákóczy indúló. Énekelte az eperjesi dalegylet.
A nagyszámú közönség, mely zsúfolásig megtöltötte a collég, nagy könyv

tári termet s mely Eperjes elite-jét képviselte — nagyon megelégedve távo
zott. ■— Az egyesület s dalegylet tagjainak igyekezetét sok „éljen“ kiáltás és 
taps jutalmazta.

Az egyesület tagjainak száma az év elején 23, a második félév végén 
egy kizáratván s egy eltávozván, 21 volt,
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Az egyesület pénzvagyona:
a) K ö v e te lé sek b en ................................................  407 írt 40 ki-.
b) Készpénzben........................................................ . 8 „ 20 „

Összesen . 415 frt 60 kr.
Végül meg kell itt emlékeznünk ez egyesületnek 1883. márczius 15-én

nyilvános hazafias ünnepélyéről, melyen a tanítóképző intézeti dalárda is köz
reműködött. — Ez ünnepély lefolyása a következő volt:

A Sz ó z a t  eléneklése után, melyet a tképzőintézeti dalárda szabatosan 
adott elő, az egyesület elnöke Hörk József tanár tartotta meg e l n ö k i  me g
n y i t ó  beszédét, melyben a hallgatóságot a 48-ki eszmék és hősöknek be
mutatandó hódolatra s példájoknak a jövőben való követésére buzdította; 
utána Varga Márton olvasta fel, „ má r c z i u s  15-re“ czímü alkalmi költe
ményét; Varga után Kovácsi Kálmán 3-ad éves theol. szavalte Petőfi 
„ N e m z e t i  d a l“-át, erre ugyancsak a „ T a l p r a  m a g y a r “-t énekelte a 
dalárda. Ekkor Trompler Ernő mondott felolvasásában „Egy m i a t y á n k o t  
a h a z á é r t . “ — Majd Kaczián János szavalta „A h u s z á r “ czímü költe
ményt, mire a dalárda az „ I n d u l ó “-t énekelte; végül pedig Schultze Ottó 
Tóth K. „ K o ssu th “-ját szavalta el s a dalárda „ Rá k ó c z y  i n d u l ó j a “ 
az ünnepélyt bezárta.

5. Theol. Olvasókör.“ Az olvasókör nt. Sztehlo János föesperes úr aján
dékából 7, Hörk József theol. tanár ajándékából 2, a „Néptanítók lapja“ 
szerkesztőségének ajándékából 1 s előfizetés útján 12, tehát összesen 22, 
(közte 17 magyar, 5 német) hetilappal, illetve folyóirattal rendelkezett. Az 
olvasókör elnöke: Hörk József theol. tanár. Laptárnoka: Schultze Ottó 1-ső 
éves theol. Ellenőre: Bortnyik György 3-ad éves theol. Tagjai: az összes 
hittanhallgató ifjúság.

K i m u t a t á s  a t h e o l .  k ö n y v t á r  á l l á s á r ó l :
Az 1881/2-ik tanév végével volt a könyvtárban összesen 1465 kötet.
A könyvtári állomány szaporodott:

A) Vétel ú tján :
Kér. költségen 1 füzettel 20 k.......................................................... 21 k.
Az „Önképző s öns. Egyesület“ által ............................................. 17 k-

Összesen . 38 k.
B) Ajándék útján:

Nt. Kálmán Dezső kölesdi ref. lelkész úr a já n d é k a ....................1 k.
Nt. Novák Mihály eperjesi ev. lelkész úr ajándékából . . . .  1 k.

Összesen . 2 k.
Fogadják a nagylelkű ajándékozók ezúton is hálás köszönetünket!

A könyvtár jelenlegi állása:
a tavali iskolai év végén v o l t ............................................................. 1465 k.

szaporodott ajándék útján 2 k.
vétel ú t j á n .....................38 k.

Összesen . 40 k...................................................  40 k.
Összesen , 1505 k.
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Theol. testület és becsületbíróság.
Test. elnök: Trompler Ernő, jegyző: Bohus Pál.
Becsületbírósági elnök: Szontágli Sándor; alelnök: Cliotvács I’á l ; jegyző: 

Saguly János; bírák: Bortnyik György, Dendely Sámuel, Hronyecz József, 
Ivárgh Mátyás, Lipták Tivadar, Varga Márton; pótbírák: Kozlay József 
Zatbureczky Kornél, Schulze Ottó.

IX. Jogakademia.
A) A jog- és államtudományi kar személyzete.

D é k á n :
Glós Károly  köz- és váltó ügyvéd, a politika, pénzügytan s a magyar 

pénzügyi törvények ny. r. tanára, az első és második alapvizsgálati s az 
államtudományi államvizsgálati bizottság e. i. elnöke.

N y i l v á n o s  r e n d e s  t a n á r o k :
1. Glós Károly, (lásd fent.)
2. Schulek Gusztáv köz- és váltó ügyvéd, a magyar magánjog, az osztr. 

polgári jog, a peres és perenkivüli eljárás ny. r. tanára, a jogtudományi 
államvizsgálati bizottság e. i. elnöke.

3. Vandrák András  bölcsészettudor, a m. tud. akadémia 1. tagja, a 
Ferencz-József rend lovagja, a jogbölcsészet és a magy. közjog ny. r. tanára, 
a második alapvizsgálati bizottság r. tagja.

4. Horovicz Simon  jogtudor, ügyvéd, a római- és büntetőjog ny. r. ta
nára, az első alapvizsgálati s a jogtud. államvizsg. bizottság r. tagja.

5. Sebestyén Jenő a jog- és államtudományok tudora, a nemzetgazda- 
ságtan, a magy. közigazgatási jog és a statisztika ny. r. tanára, az államtud. 
államvizsg. és a második alapvizsg. bizottság r. tagja, dékánhelyettes.

C. Sélley Sándor  jogtudor, ügyvéd, az egyet, európai jogtörténet, a 
magy. alkotmány- ős jogtörténet, a kereskedelmi s váltójog ny. r. tanára, az 
első alapvizsg. s a jogtud. államvizsg. bizottság r. tagja, a kar jegyzője. — 
A II. félév elején kir. alügyészszé neveztetvén ki, — eltávozott.

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

egyet, egyháztörténet ny. rk. tanára.
8. Ilörk József  hittanintézeti ny. r. tanár, az egyházjog ny. rk. tanára, 

az államtud. államvizsg. bizottság r. tagja. Dr. Sélley Sándor eltávozása után 
a kar jegyzője.

M a g á n t a n á r .
Sztehlo Gusztáv orvostudor, a törvényszéki orvos 

Kincstári orvossá Soóvárra történt kineveztetése után, a 
magántanára Breyer A do lf  orvostudor, megyei orvos.

ma
törvény:

Kér. ev. coll. ért. 2
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B) Vizsgálati bizottságok.

I. A l a p v i z s g á l a t i  b i z o t t s á g .
Elnök: Glós Károly dékán. — Rendes tagok: Dr. Horovitz Simon és 

Dr. Sőlley Sándor. — Póttagok: Tillisch János és Dr. Vandrák András.

II. A l a p v i z s g á l a t i  b i z o t t s á g .
Elnök: Glós Károly dékán. — Rendes tagok: Dr. Vandrák András és 

Dr. Sebestyén Jenő. — Póttagok: Hörk József és Dr. Sélley Sándor.

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 t s á g .
Elnök: Glós Károly dékán. — Rendes tagok: Dr. Sebestyén Jenő és 

Hörk József. — Póttagok: Dr. Vandrák András és Tillisch János.

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: Schulek Gusztáv. — Rendes tagok: Dr. Sélley Sándor és Dr. 

Horovitz Simon. — Póttagok: Glós Károly és Dr. Sebestyén Jenő.

A k é t  á l l a m v i z s g á l a t i  b i z o t t s á g  k ü 1f a g j a i.
Pécby Zsigmond, Sárosmegye alispánja.
Fuhrmann Andor, Eperjes sz. kir. város polgármestere.
Matavovszky János, kir. adófelügyelő.
Kovaliczky Mihály, Sárosmegye tiszti ügyésze.
Kray István, eperjesi kir. ügyész.
Dr. Berzeviczy Albert, orsz. gyűl. képviselő.
Irányi István, kir. tvszki bíró.
Molitorisz István, kir. tvszki bíró.
Kubinyi Aurél, az eperjesi ügyvédi kamara elnöke.
Dr. Tahy Mihály, Sárosmegye főjegyzője.
Dr. Mosánszky Győző, ügyvéd.
Krajzell Aladár, ügyvéd, városi tanácsos.
Dr. Propper Adolf, ügyvéd.
Dr. Schmidt Gyula „
Dr. Glück Lipót „
Kleiner Gyula „
Tomka Ágoston „

C) Az előadott tantárgyak.
I. A tanév első felében.

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

Simon.
2. Római jog, hét. 8 óra. Dr. Horovitz Simon.
3. Magyar alkotmány- és jogtörténet, hét. 7 óra. Dr. Sélley Sándor.
4. Jogbölcsészet, hét 5 óra. Dr. Vandrák András,
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5. Magyar magánjog, liet. 5 óra. Schulek Gusztáv.
6. Magyar közjog, hét. 3 óra Dr. Vandrák András.
7. Nemzetgazdaságtan, hét. 8 óra. Dr. Sebestyén Jenő.
8. Alkotmányi s kormányzati politika, hét. 5 óra. Glós Károly.
9. Pénzügytan, hét. 3 óra. Glós Károly.

10. Magyar közigazgatási jog, hét. 5 óra. Dr. Sebestyén Jenő.
11. Egyházjog, hét. 4 óra. Hörk József.
12. Büntető jog, hét. 5 óra. Dr. Horovitz Simon.
13. Osztrák magánjog, hét. 6 óra Schulek Gusztáv.
14. Peres- és peren kivüli eljárás, hét. 5 óra. Schulek Gusztáv.

b) S p e c i a l - c o l l e g i u m o k .
1. Bölcsészet története, hét. 4 óra. Tillisch János.
2. A statisztika elftiélete s Európa összehasonlító statisztikája, hét. 4 

óra Dr. Sebestyén Jénö.
3. Tételes nemzetközi jog, hét. 4 óra. Dr. Sélley Sándor.
4. Kir. közjegyzői rendtartás, hét. 1 óra. Schulek Gusztáv.
5. Családi jog a középkorban, hét. 2 óra. Dr. Sélley Sándor.

II. A tanév második felében.

a) K ö t e l e z e t t  f ő t á r g y a k .
1. Római jog, hét. 8 óra. Dr. Horovitz Simon.
2. Egyetemes európai jogtörténet, hét. 5 óra. Glós Károly.
3. Jogbölcsészet, hét. 5 óra. Dr. Vandrák András.
4. Magyar magánjog, hét. 5 óra. Schulek Gusztáv.
5. Magyar közjog, hét. 3 óra. Dr. Vandrák András.
6. Magyar Pénzügyi isme, hét. 5 óra. Glós Károly.
7. Magyar állam statisztikája, hét. 6 óra. Dr. Sebestyén Jenő.
8. Egyházjog, hét. 4 óra. Hörk József.
9. Büntető jog, hét. 5 óra. Dr. Horovitz Simon.

10. Peres- és perenkivüli eljárás, hét. 5 óra. Schulek Gusztáv.
11. Váltó- és kereskedelmi jog, hét. 6 óra. Dr. Sebestyén Jenő.

I) S p e c i a l - c o l l e g i u m o k .
1. Bölcsészet története, hét. 4 óra. Tillisch János.
2. Egyháztörténet, hét. 2 óra. Tillisch János.
3. Államszámviteltan, hét. 2 óra. Dr. Sebestyén Jenő.
4. Általános művelődési történet, hét. 2 óra. Dr. Horovitz Simon.
5. Az aesthetikai világ tünetei és törvényei, hét. 2 óra. Dr. Vandrák 

András.
6. Törvényszéki orvostan, hét. 2 óra. Dr. Breyer Adolf.
7. Bányajog, hét. 2 óra. Schulek Gusztáv.
8. Társadalmi tan, hét. 2 ói*a. Glós Károly.

2*
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D) Akadémiai hallgatók.

Dluhovics Béla r. k. 
Frieder Mór m. v. . 
Hoffmann József r. k. 
Horváth Géza r. k.

5 Küry Andor h. h. . 
Makucz Arthur r. k 
Műnk Ödön m. v. .
R adriai Miklós (II f. é 
Ruttkay Aladár á. h. 

10 Schaffer Mihály I. (f. 
Szalay Károly á. h. 
Zathureczky Zoltán r. 
Weisel Sámuel m. v.

I. évi tanfolyamban.
Yittanova, Árvám. 1804. 
Varannó, Zemplénin. 1864. 
Eperjes, Sárosm. 1862 
Kurtya, Krassóm. 1864. 
Jász-Kis-Ér, Szolnokm. 1862. 
N.-Mokra, Máramarosm. 1804. 
Eperjes, Sárosm. 1863. 
Kis-Várda, Szabolcsin. 1863. 
Nagy-Kér, Nyitram. 1862. 
Liptó-Szt.-Miklós 1862. 
Rásztóka, Liptóm. 1860. 
Harságh, Sárosm. 1860. 
Eperjes, Sárosm. 1864.

) n

é.)

k.

II.
Benczúr Miklós á. h.

15 Hellner Károly á. h. 
Jánossy Zsigmond r. k 
Kakusz Béla á. h. . 
Kubinyi Hugó r. k. 
Müller Bertalan m. v. 

20 Néma Eduard h. h. 
Németh István á. h. 
Rojkovics Miklós gr. k 
Stamm Kálmán á. h. 
Tivadar László r. k.

r. k.

évi tanfolyamban.
Mogyoróska, Zemplénin. 1862. 
Eperjes, Sárosm. 1862. 
Sz.-Lipócz, Sárosm. 1853. 
N.-Sáros, Sárosm. 1862. 
Perteola. Olaszország 1861. 
Eperjes, Sárosm. 1863. '
N -Károly, Szatkmárm. 1862. 
Sajó-Gömör, Gömörm. 1860. 
Györgyös, Zemplénin. 1863. 
Eperjes, Sárosm 1861. 
Herhéj, Sárosm. 1859.

Államtudományi
25 Bauer Ignácz m. v.

Cseh István á. h. .
Eisner Miklós m. v.
Furmann István á. h.
Hazslinszky Géza á. h 

30 Kiinger Antal r. k. .
Kohn Lajos m. v.
Kovaliczky Elek gr. k 
Kovaliczky Gergely gr 
Kvitkovszky Ignácz r. k.

35 Makoviczky József á. h. 
Medziliradszky Emil á. h 
Sonnenschein Simon m. v 
Szávits Pál gr. kel.
Winkler Ádám r. k.

. k.
Jogtudományi tanfolyamban

40 Dessewffy Árpád (II. f. é.)
Fekete Imre á. h. . .
Horváth Ödön h. h.
Rosenthal Adolf m. v . .
Tally József á h. . .

45 Tornai Károly á. h.

tanfolyamban.
Eperjes, Sárosm. 1861. 
N.-Rőcze, Gömörm. 1861. 
Eperjes, Sárosm. 1859.

„ „ 1861.
„ „ 1861.

N.-Kapós, Ungm. 1862. 
Kenyőszlő, Szabolcsm. 1861. 
Eperjes, Sárosm. 1863. 
Szvidnik, Sárosm. 1863. 
Zezierna, Gácsország 1858. 
Eperjes, Sárosm. 1862. 
Felsö-Kubin, Árvám. 1861. 
Sebes, Sárosm. 1860. 
N.-Becskerek, Torontálm. 1862. 
Ábrahámfalva, Sárosm. 1858.

Tarkeő, Sárosm. 1858. 
Eperjes, Sárosm. 1859. 
Huszth, Máramarosm. 1862. 
Kis-Várda, Szabolcsm. 1857. 
Kálnás, Sárosm. 1858. 
Zsálmány, Sárosm. 1860.
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E) Vizsgálatok.

Az 1882. évi junius hó 15-től, 1883. évi junius hó 15-ig letett alap- és állam- 
vizsgálatok eredménye a következő:

i 'Oa  + *
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Első alapvizsgára............................................. 1 3 — i i 2

Második alapvizsgára ................................... 1 8 1 15 2

Államtud. államvizsgára................................... 9 — 9 —

Jogtud. á lla m v iz sg á ra .................................... 3 — 2 i

Összesen . . . 4 3 1 3 7 5

F) Akadémiai egyletek.

1. J o g h a l l g a t ó k  t e s t ü l e t é  és  b e c s ü l e t b í r ó s á g a .
Testületi elnök:  Fekete Imre, nlelnök: Furmann István, jegyző: Zathu- 

reczky Zoltán, pénztárnok: Cseh István, könyvtárnok: Müller Bertalan. —  B i
zottsági tagok az előbbi tisztviselőkön kívül: Makovitzky József, Szávits Pál.

Becsületbírósági elnök: Makoviczky József, alelnök: Kiinger Antal, titkár: 
Ilellner Károly, másodtitkár: Németh István.

2. J o g h a l l g a t ó k  s e g é 1 y e gy 1 e t e.
Alapíttatott az 1869-ik évben. Tőkéje az ez évi 24 frt 20 krnyi gyara

pítással együtt összesen 3508 frt 93 kr.
Tisztviselői: elnök: Szávits Pál, alelnök: Benczúr Miklós, titkár:  Néma 

Eduárd, pénztárnok:  Winkler Ádám, ellenőr: Makucz Arthur. — Választmá
nyi tagok: Fekete Imre, Hoffmann József, Horváth Géza, (leköszönt decz. 
hóban) Kvitkovszky Ignácz, (lek. apr. hóban). Tagjainak száma 22.

A tőke ez évi kamatja 163 frt 64 kr, mely összegből folyó költségek 
fedezésére fordíttatott 1 frt 51 kr, segély gyanánt kiosztatott 160 frt 50 kr, 
a pénztárban maradt 1 frt 63 kr. A 160 frt 50 krból segélyben részesült 6 
jogh. és pedig: Bauer Ignácz 22 frt, Cseh István 24 frt 50 kr, Medzihradszky 
Emil 40 frt 50 kr, Németh István 46 frt, Sonnenschein Simon 22 frt 50 kr 
és Zathureczky Zoltán 5 frt.
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TII. ^Tanítóképző intézet.

A) A tanári kar.
Fabriczy János, a közös tanári ülések jegyzője. Előadta a neveléstant 

az 1. évfolyamban, Magyar nyelvtant 1. évf., Mennyiségtant, Természetrajzot 
1. és 2., Természettant. Heti óráinak száma 20.

Gamauf György. Előadta a magyar nyelvet s irodalmat a 2. és 3. évf.- 
ban, Német nyelvet, Földrajzi, Történetet, Alkotmánytant, Rajzot és Szép
írást. Az önképző Pálfi-kör elnöke s könyvtárőr. Heti óráinak száma 20.

Zsarnoviczky István. Az intézet belügyeinek vezetője, a bentlakó nö
vendékek felügyelője. Előadta a Hit- és erkölcstant a 3. évfolyamban, Neve
léstant a 2. és 3., Tót nyelvet, Német nyelvtant a kezdőknek, Zenét és Éne
ket. A kertészeti gyakorlatok vezetője. Heti óráinak száma 32.

B) Tantárgyak.
Vallástan. 1. és 2. évf. Egyháztörténet Pálfi Egyháztörténete szerint. 

Hetenként 2 óra. Gamauf. 3. évf. Rendszeres hit- s erkölcstan. Kk. Zsilinszky 
M. Hit- és Erkölcstana. Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.

Neveléstan. 1. évf. Beszéd- és értelemgyakorlatok. Irva-olvasás. Nevelés 
fogalma, szüksége; nevelő kellékei. Óvás és ápolás. Szoktatás. Nagy László, 
Gönczy Pál és füzetek nyomán. Hét. 3 óra. Fabriczy.

2 évf. Az iskolai fegyelem s ennek eszközei. A tanmód és szellemi 
nevelés. Kk. Bárány J. Hét. 3 óra. Zsarnoviczky.

3. évf. Részletes módszertan. A vallás módszere Környei J. szerint; a 
gazdaság és kertészkedés füzetek szerint; egyéb tantárgyak módszerei Dr. 
Emericzy G. szerint. Hét. 4 óra. Zsarnoviczky.

Neveléstörténet a 3. évfolyam tantárgyai közé soroztatván, e tanévben 
elő nem adatott.

Tanítási gyakorlatok. A harmadévi növendékek a másodéviek jelenlété
ben felváltva hetenkint kétszer tanították az el. isk. tanulókat — a módszer
tan tanárának vagy a tanítási tárgy szaktanárának felügyelete mellett. Ezen
kívül a helybeli el. iskolák egyikében vagy másikában hetenként legalább 
kétszer vagy mint szemlélők vagy mint a tanítás vezetői voltak jelen, eset
leg a tanítót teljesen helyettesítették.

Magyar nyelv. 1. évf. [Egyszerű bővített mondatok s ezek szórendje. 
Alaktan kiváló tekintettel a helyesírásra. Folytonos alkalmazás szabad elbe
szélések, elemzés és Írásbeli dolgozatok által. Heti 3 óra. Fabriczy.

2. évf. Kellő ismétlés után, a bővített s összetett mondat; körmondat; 
szóegyeztetés, szóvonat. Irálytanból  polgári okiratok, levelek stb.; a fogalma
zás tényezői; közönséges, szép és szónoki irály — költemények és szónoklat
darabok olvasása mellett. Költészettanból a verstan; költemények emlézése. 
Havonként házi írásbeli dolgozatok. Kk. Kiss-Komáromi Olvasókönyv tanitó- 
s tanitónő-képezdéknek, és füzetek. Hét. 2 óra, Gamauf.

3. évf. Jelesebb magyar írók és költők életrajza, működése s befolyása 
az illető korszak irodalmára s mívelődésére. Az egyes költői műfajok fokoza-
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tos fejlődése. A költészet és szónoklat kiválóbb fajainak ismertetése. Költe
mények elemzése, aesthetikai fejtegetése, emlézése. Házi és fogalmazási gya
korlatok és mintaleczkék készítése. Kk. füzetek és Kiss-Komáromi Olvasó
könyve. Hét. 2 óra. Gamauf.

Német nyelv. 1. Kezdők: Helyes olvasás, emlézés és az emlézettnek helyes 
leirása. Beszédrészek ismertetése. Tárgynevek, tulajdonságnevek ragozása, 
fokozása. Kis olvasmányok, költemények értelmezése, fordítása, elemzése. Kk. 
Ballagi K. Német nyelvtana. Olv. k. Gáspár népisk. 2. oszt. számára. Hét. 2 
óra. Zsarnoviczky.

2. Haladók tanitása német nyelven folyt. Mondatfűzés, összetett mondatok, 
függő mondatok; rövidített, szabálytalan mondatszerkezet; körmondat. Mon
datjelek. Ige, melléknév, főnév; viszonyszók vonzása. Költemények elemzése 
s alaki és tart. fejtegetése. A német irodalomtörténetből Schiller, Göthe, 
Körner, Uhland ismertetése, működésök méltatása füzetek szerint. Hetenként 
2 óra. Gamauf.

Tót nyelv. 1. Kezdők : Hangok, betűk, szók, szó tagok, beszédrészek. Elem
zás, fordítás, rövid szavalmányok emlézése. Olvk. Novy Zákon. Hét. 2 óra. 
Zsarnoviczky.

2. Haladók: Előadási nyelv a tót. Mondattan. Helyesírás szabályai. Elem
zés, költemények és evangeliomok emlézése. írásbeli dolgozatok. Kk. Mráz 
E. nyelvtana és Novy Zákon. Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.

Mennyiségtan. 1. évf. Számtan. Szóbeli s Írásbeli míveletek egész szá
mok, közönséges és tizedes törtek körében. Mértékeink. Olasz szabály. Hár
mas tételek megoldása következtetéssel s arányokkal. Egyszerű kamatszámítás. 
Társaságszabály. Határidő-számítás. Hét. 3 óra. Fabriczy.

2. évf. Számtan. Ismétlés. Elegyitési és lánczszabály. Négyzet- s köb
hatványozás és gyökvonás határozott számokkal. Kamatos kamatszámítás 
logarithmusokkal is. Ellentett számok s ezekkel való míveletek. Általános 
számok. Első fokú tiszta s vegyes egyenletek egy, két s három ismeretlen
nel. Tiszta s vegyes négyzetes egyenletek. Combinatiók. Egyszerű valószinű- 
ség. Betétei s nyeremény meghatározása. Hét. 3 óra. Fabriczy.

3. évf. Számtanból az, a mit e tanévben már a másodéviekkel átvenni 
sikerült: az ellentett számoktól kezdve. Ezenkívül a népiskolai számtanitási 
módszer tágyalása egész számok s közönéges törtek körében, kiváló tekin
tettel a szóbeli számolásra, a tízes-rendszer megállapítására és a törtszámítás 
könnyítésére. El. számtan terve. Hét. 1 óra. Fabriczy.

Mértan. Egy s két irányú kiterjedéssel biró mennyiségek főbb tulajdon
ságai s felmérése. Gyakorlati földmérés, magasságmérés, területek felvétele. 
Testmértan gyakorlatibb tanai. Hét. 2 óra. Fabriczy.

Természettudomány. I. és II. évf. együtt. Első félévben Test- és egész
ségtan dr. Schermann A. szerint, kellő kihagyások és kiegészítések mellett. 
Második félévben Növénytan Kriesch-Simkovics tankönyve szerint, kibővítve 
nehány jelentékeny növény-, a gyümölcsfa-tenyésztés-, szőlő- s bormívelés és 
dohánytermelés stb. ismertetésével. Hét. 2 óra. Fabriczy.

III. évf. Természettan. A mechanika egyszerűbb s gyakorlatibb tanai. 
Hang-, hő-, delejesség- s villamosságtan, kiváló tekintettel az el. isk. inductióra 
Kk. Dr. Emericzy G. Természet- és Vegytana és jegyzetek. Ilet. 3 óra. Fabriczy
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Földrajz. I. és II. évf. együtt. Első félévben. Magyarország Kiss S. 
Magyarország összehasonlító földrajza szerint. Második félévben. Ázsia, Ame
rika, Afrika és Polynésia. A földrajz módszertana. Kk. Csink J. Vezérkönyve. 
Heti 2 óra. Gamauf.

Történet. I. és II. évf. együtt. Világtörténet a keresztes hadjáratoktól a 
legújabb korig. Kk. Ribáry Világtörténelem. Hét. 2 óra. Gamauf.

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

Alkotmánytan. III. évf. A hazai alkotmány és fejlődése 1867-ig; jogi s 
nemzetgazdasági alapismeretek. Az egyházjogból különösen az egyházra vo
natkozó államtörvények; egyházszervezet. Kk. Csiky K. kézikönyve. Hét. 2 
óra. Gamauf.

Zene. Zongora. I. évf. Wedemann zongoraiskolájának füzetei szerint szá
mos gyakorlatok és Nagy Lajos könnyebb choráljai. Hét. 4 éra. Zsarnoviczky.

Hegedű. I. és II. évf. Számos gyakorlatok Brähmig B. hegedűiskolája 
szerint. Egyházi s világi énekek. Hét. összesen 3 óra. Zsarnoviczky.

Orgona. II. évf. Nagy L. Chorálkönyve szerint 50 egyházi ének, s köny- 
nyebb előjátékok és pedálgyakorlatok. Hét. 3 óra. — III. évf. Nagy L. sze
rint 50 egyh. ének; elő- és utójátékok s pedálgyakorlatok. Hét. 3 óra. Ezen
kívül a reggeli és esti imánál és a hittanhallgatókkal tartott magyar, tót, 
német istentiszteleti gyakorlatoknál, valamint templomi könyörgéseknél vég
zett orgonálás. Zsarnoviczky.

Zeneelmélet. I. évf. Nikolits S. Elemi zeneelmélete. Hét. 1 óra. II. és 
III. évf. Összhangzattan és számjelzéstan, Wohlfahrt-Bartalus szerint. Ilet. 2 
óra. Zsarnoviczky.

Ének I. évf. Előgyakorlatok Zsasskovszky F. énekkátéja szerint. Cho- 
rálok a soproni ev. tképezde egyhangú melódiái szerint. Hét. 1 óra. II. és 
III. évf. együttesen egyházi s világi énekeket, többeket négyes karban is. 
Hét. 1 óra. Az orgonán begyakorlott clioráloknak egyszersmind szabad, szív- 
reható éneklése is megkívá ,tátik. Kardalok előadása ünnepélyek, temetések 
stb. alkalmával. Zsarnoviczky.

A második félévben a növendékek Önképző-Dalkörré egyesültek s fel
adatul a négyes kardalok begyakorlását tűzték ki. E kör elnöke kezdetben 
Gamauf; később Zsarnoviczky tanár, karmestere Mikolik Árpád 3 é. növendék.

Rajz. 1., 2. és 3. évf. együtt. Hét. 2 óra.
1. évf. Egyenes vonalok; ezeknek egyenlő részekre osztása és összetétele 

különféle alakokká. Különféle görbe vonalok; geometrikus, ékitményi és nö
vényi alapformák árnyékolás nélkül. 2. évf. Nehezebb ékítmények s növények 
körrajza részint árnyékolatlanul, részint árnyékolva. 3. évf. Emberi alakok 
körvonalai, különösen az arczok rajzolása arányok szerint. A távlat főbb vo
násai és alkalmazása a testek rajzolására. Épülettervek. Árnyékolástan. A 
népisk. rajz tananyagának felosztása és módszere. Gamauf.

Szépírás, 1. és 2. évf. együtt. Német és magyar üteny- és szépírás. Hét. 
1 óra. Gamauf.

Testgyakorlat. Lásd lentebb a eollegiumi közös intézmények között.
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Kertészet. Gyakorlati útmutatás a kerti munkának czélszerü teljesítésében, 
különös tekintettel a gyümölcsfa-tenyésztés, szaporítás, de főképen nemesítés 
módjára és a konyhakertészetre. Zsarnoviczky.

Önképzés.

A tk. növendékek Pálfi-köre. Alakult az isk. év elején. Hivatalnokai : 
Schön D. 3. növendék, Gotthardt J. 3., Fürst J. 3. és Szabó E. 3. Az év 
elején volt a körnek összesen 34, végén 35 tagja; 29 rendes, 6 olvasó tag. 
Összesen 25 ülés tartatott 16 paedagogikai, 9 szépirodalmi munka és 2 önálló 
költemény felolvasásával, s 54 szavallattal. A kör könyvtára ez évben is gya
rapodott vétel utján 36 miivel, ajándék utján 29 kötettel. Van benne összesen 
183 kötet. Az ajándékozók fogadják a kör szives köszönetét. Ezeken kivül 
a kör járatja: a Vasárnapi és Politikai Újságokat, a Magyar Paedag. Szemlét, 
Pestalozzi Válogatott paed. Munkáit, és a Hasznos Mulattatót. Közli Gamauf 
Gy. elnök.

Zenekor. Különösen a hegedülésben igyekezett tökéletesedni. Elnöke : 
Zsarnoviczky tanár, karmestere : Kristóf Lajos 2. növ. A kör működő s pár
toló tagokból állott.

Könyvkötésben és lombfürészelésben némely növendékek kielégítő ügyes
séget tanúsítottak s e foglalatosságokban az ujonczoknak sikeres útmutatással 
szolgáltak.

Könyvtár.

A tképzői könyvtár ez évi gyarapodása: Dr. Sebestyén Jenő jogakadémiai 
tanár űr ajándékozta : Mádai M. Állatrendőrök a Gazdaságban 1 fűz., Nemzeti 
Nőnevelés 1882. évf. 2-ik felét és az 1883. évf. 1-sö felét. Binder Károly 
tanitó úr a következőket ajándékozta: Zimmermann Taschenbuch d. Reisen 
14 füz., Hoffmann Beschreibung der Erde 2 füz., Die Goldgrube 2 k., Geog
raphischer Tubus 12 füz., Museum d. neuesten und interessantesten Reise
beschreibungen 28 füz. — Őszinte köszönet az ajándékozók szivességeért. — 
Díjtalanul jár a Néptanitók-Lapja két példányban. Vétetett az 50 frtnyi kerületi 
segélyből 18 mű, összesen 28 füzet és kötet; jár a Népnevelők-Lapja, Paeda
gogium, Pestalozzi Válogatott paed. Munkái. Könyvtárőr Gamauf.

Taneszközök.

Ajándék: Strauch Béla  kis-szebeni ev. lelkész úrtól még eléggé jó 
karban lévő használt zongora. Fogadja hálás köszönetünk kifejezését. Az 50 
frtnyi kerületi segélyből vétettek a következő phys. eszközök: Gravesand 
gyűrűje, közlekedő csövek állványon, Archimedes elvét szemléltető hengerek, 
Szívókat, Nyomókút, egyszerű nagyító üveg, delejtű állványon, kemény rugó- 
gyantarúd, vizetelemző készülék, villamdelej horgonynyal, Neef-fóle kalapács, 
szeszmérő, 5 hajszálcső, fürdői hőmérő; továbbá Gönczy P. kerti és mezei 
hasznos s kártékony állatok ábrái. A zenekör saját tőkéjéből egy fuvollát vett.

4Kér. ev. coll. ért.



26

Bennlakás és felvétel.

A tanév kezdetén felvett 42 növendék közül 26 teljesen és 7 fél-ingyenes 
lett. Előbbiek — kézikönyveik és fehér- s ágyneműjük gondozása kivételével 
teljes ellátás, díjtalan felvétel s tanítás jótéteményeiben részesültek. A benn
lakók két épületben hét terembe vannak beosztva és az ott lakó tanár fel
ügyelete alatt állanak.

A tanítóképző intézetbe felvétetnek azon ifjak, kik legalább négy gym- 
nasiumi- vagy reál- vagy polg. iskolai tanfolyamról szóló jó tanulmányi s 
erkölcsi, megnyugtató orvosi és szegénységi bizonyitványt s keresztlevelet mel
lékelnek folyamodványukhoz. Ezek hiányában a folyamodó vagy fel nem vétetik, 
vagy orvosi és tanulmányi vizsgálat alá vétetik. A folyamodványok aug. 15-ig 
az eperjesi collegiumi igazgatósághoz terjesztessenek be.

Rend, tisztaság s egészség érdekében szükséges, hogy a felvett növendék 
kellő minőségű s mennyiségű öltözetet, ezélszerü ágyneműt, szalmazsákot s 
ágytakarót hozzon magával. A ruhanemüek jegyzéke mindegyik növendék 
által minden isk. év kezdetén tkép. felügyelő tanárnak kézbesítendő lévén, 
ezélszerü ha azt a szülők állítják ki s aláírják.

Felvételi s javitó-vizsgálatok, valamint a beíratások a jövő iskolai évre 
szeptember első 4 napján tartatnak A tanítás szept. 6-án kezdetik meg.

A tanév kezdetén beirt növendékek.

N é v Születés helye és óve

I. éviek.
Báder László . 
Faluba Endre 
Frenyo Dániel

Rozsnyó, Gömörm. 1865. 
Ratkó, Gömörm. 1857. 
Rozlozsnya, Gömörm. 1865. 
Viborna, Szepesm. 1864. 
Jolsva, Gömörm. 1867. 
N.-Szalok, Szepesm. 1866. 
Eperjes, Sárosm. 1866. 
Jákfalva. Borsodm. 1865. 
Markuska, Gömörm. 1866. 
Szántó, Abaujm. 1864. 
Sajő-Gömör, Gömörm. 1867. 
Rozsnyó, Gömörm 1866. 
Csákány, Abaujm. 1865. 
N.-Szlabos, Gömörm. 1866. 
Szepes-Remete 1865. 
Topporcz, Szepesm. 1866.

Galgon Pál 
5 Galovics János

Hönsch Ede . . . .  
Kardoss Gyula . . . .  
Láng Lajos János* é. k.
Lipták János . 

10 Nemes Győző 
Pál Béla . .
Polcz József . 
Szereday Károly 
Válint András

15 Wittchen Aladár . .
Zimmermann Mihály . 

* é. k. — évközben kilépett.
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N é v Születés helye és éve

U. éviek.
Fakla János ......................... Ratkó, Gömörm. 1865.
Garay P á l ............................. Nyíregyháza, Szabolcsm. 1865.
Holly J ó z s e f ........................ Pálfalva, Liptóm. 1864.
Jesztrebényi Samu . . . . Ránk, Abaujm. 1866.

5 Kristóf L ajos........................ Kövi, Gömörm. 1866.
Lux G y ő z ő ......................... Szepesváralja 1866.
Nandrássi D. Aurél . . . Restér, Gömörm. 1865.
Ozvald J ó z s e f .................... Szántó, Abaujm. 1866.
Péter János ........................ Ratkó, Gömörm. 1866.

10 Strauch G y u la .................... Kis-Szeben, Sárosra. 1867.
Szeitlében Lajos . . . . Aszód, Pestm. 1865.
Thinschmidt Jakab . . . . Rokusz, Szepesin. 1865.
Vonga G yula......................... Markuska, Gömörm. 1862.
Zathureczky Béla . . . . Polgár, Szabolcsm. 1865.

III. éviek.
Bartsch Gusztáv.................... Ménhárd, Szepesm. 1859.
Fürst János ......................... Szepes-Olaszi, Szepesm. 1864.
Gotthardt János.................... N.-Szalok, Szepesm. 1865.
Hibbján J á n o s .................... Vázsecz, Liptóm. 1862.

5 Hunfalvi G é z a .................... Rimaszombat, Gömörm. 1865.
Janik J á n o s ......................... Konszké, Túróczm. 1860.
Mikolik Á r p á d .................... Eperjes, Sárosm. 1864.
Parnicsán Já n o s ................... Zolna, Zólyomra. 1864.
Schneider János . . . . Szepes-Remete 1863.

10 Schön Dániel......................... Szántó, Abaujm. 1865.
Szabó András......................... Nyíregyháza, Szabolcsm. 1863.
Terray I s t v á n .................... Bolyár, Sárosm. 1864.

T a n k é p e s í t ő .

Az 1881/2. tanév végén 20 gyakorló tanító jelentkezett s bocsáttatott 
tanképesítő vizsgálatra, kik nagyobbára mind intézetünk volt növendékei. A 
megvizsgáltak közül Fúria Károly és Kulik Márton jeles eredménynyel, Bu- 
kovinyi Gyula, Macsánszky Lajos, Oberländer Vilma, Szabó András és Fidler 
Sándor jó ,  Faix Mihály és Krmann Gusztáv elégséges eredménynyel állották 
meg a vizsgálatot. Mihalik Miklós és Szomor Károly egy tárgyból pótvizsgá
latra  utasíttattak; Greifenstein Henrik, Jeszenszky Gyula, Kupecz János, 
Lauf Andor, Gallay Dániel, Galló István, Bartal Károly és Ondrus János 
az egész vizsgálat ismétlésére köteleztettek. Krafta Sándor visszalépett.

4*



28

IV. Főgymnasium.

A) Tanári kar.

1. R e n d e s  t a n á r o k .
Flórián Jakab, a collegium pénztárnoka, a coll. könyvtár őre, az V. 

osztály osztálytanára. Előadta a latin nyelvet a IV. osztályban hetenkint 6,
V. és VI. osztályban 5— 5, a VII. osztályban 3 órában; a német nyelvet az
V. osztályban hét. 2 órában; a szépírást az alsó négy osztályban hét. 2 órá
ban. Heti óráinak száma 23.

Haitsch Lajos, a IV. osztály osztálytanára. Előadta a magyar nyelvet a
IV. és VI. osztályban 3—3, a 2. félévben az V. osztályban is 3 órában; szám- és 
mértant a IV. osztályban 3, a HL osztályban a 2. félévben 3 órában; ter
mészettant a IV. osztályban 3, a III. osztályban a 2. félévben 3 órában. 
Heti óráinak száma az 1. félévben 12, a 2. félévben 21.

Hazslinszky Frigyes, a m. tud. akadémia rendes tagja, collegiumi epho
rus, a Szirmay-könyvtárnak s a természettani museumnak őre, a VII. osztály 
osztálytanára. Előadta: a természettant a VIII. osztályban hét. 6, természet
rajzot az V. és VI. osztályban 3—3, mathesist az V., VI., VII. osztályban 
hét. 3—3 órában. Heti óráinak száma 21.

Hazslinszky Tamás, a gymn. tanári kar jegyzője, az algymn. könyvtár 
őre, a II. osztály osztálytanára. Előadta a vallástant az egyesített I. és II., vala
mint az egyesített III. és IV. osztályban 2—2 órában; német nyelvet az I. 
osztályban 3, a II. és III. osztályban 2—2 órában ; mathesist az I. és II. 
osztályban 3—3 órában; természetrajzot az I. osztályban 3, a II. osztályban 
2 órában. Heti óráinak száma 22.

H erfurth József, a VI. osztály osztálytanára. Előadta a világtörténetet 
az V , VI., VIL, VIII. osztályban hét. 4—4 órában. Heti óráinak száma 16.

Húsz Armin, segélyegyleti pénztárnok, a természetrajzi museumnak őre, 
a II. osztály osztálytanára. Előadta a latin nyelvet az I. osztályban 5, a II., III. 
osztályban 6—6 órában; földrajz és történetet a IV. osztályban 4 órában; a 
német nyelvet a IV. osztályban 2 órában. Az I. félévben Haitsch Lajos ta 
nárt helyettesítve: mathesist a III. osztályban 3 órában. Heti óráinak száma
I. félévben 26, II. félévben 23. Az őszi és tavaszi hónapokban tanítja a 
testgyakorlatot.

Ludmann Ottó, a tápintézet gondnoka. Előadta: görögnyelvet az V.,
VI. , VII., VIII. osztályban hét. 4—4 órában; német nyelvet a VI., VII., VIII. 
osztályban 2—2 órában; természettani földrajzot a VII. osztályban 2, — s 
a III. osztályban az I. félévben Haitsch Lajos tanárt helyettesítve 2 órában. 
Heti óráinak száma I. félévben 26, II. félévben 24. Az önkényt jelentke
zőket külön órákban oktatta a franczia és angol nyelvre.

Otrokócsi Végh Dániel, collegiumi jegyző, az I. oszt. osztálytanára. 
Előadta; magyar nyelvet az I., II., III. osztályban 3—3, VII. osztályban 2, 
s az I. félévben Haitsch Lajos tanárt helyettesítve az V. osztályban 3 órá
ban; földrajzot az í. osztályban 3, földrajz s történetet a II. osztályban 4,
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történetet a III. osztályban 4 órában. Heti óráinak száma I. félévben 25, II 
félévben 22.

Vandrálc András, bölcsészettúdor, a m. tud. akad. lev. tagja, a Ferencz 
József-rend lovagja, a VIII. oszt. osztálytanára. Előadta: latin nyelvet a VII. 
osztályban 2, a VIII-ban 4 órában; logikát a VII. osztályban 2 órában; ma
gyar irodalom történetét és lélektant a Vili. osztályban 2—2 órában. Heti 
óráinak száma 12.

2. S e g é d t a n á r o k .
Bancsó Antal, liittanintézeti nyilv. r. tanár. Előadta a vallástant az 

egyesített V. és VI. osztályban hét. 2 órában.
Hörlc József, hittanintézeti nyilv. r. tanár. Előadta a vallástant az egye

sített VII. és VIII. osztályban hét. 2 órában.
Gam auf György, tan. képezdei r. tanár, tanította a rajzot hét. 4 órában.
Milcolik Gyula, elemi iskolai tanár, tanította az éneket az alsó négy 

osztályban.

3. H i t o k t a t ó k .
Kassai István, kir. főgymn. r. tanár, oktatta a r. kath. tanulókat.
Sass Bertalan, kir. főgymn. r. tanár, oktatta a gör. kath. tanulókat.
D r. Auszterlitz Mór, rabbi, oktatta az izraelita tanulókat.

B) Tantárgyak osztályonként.

I. osztály. Osztálytanár: 0. Végh Dániel.
1. Vallástan. Luther Márton kátéjából Vendel szerint: a kér. hit há

rom fő ágazata, miatyánk, keresztség, gyónás és úrvacsora. 50 válogatott 
bibliai történet az uj szövetségből. Hét. 2 óra. Hazslinszky Tamás.

2. Magyar nyelv. A teljes alaktan; szabályos és szabálytalan alakok 
begyakorlása és alkalmazása a mondatban. A mondat tagjainak pontos meg
határozása, a fő- és mellékmondat megkülönböztetése s a mellékmondat főbb 
fajainak felismertetése 21 db. részint kötött, részint kötetlen beszédű olvas
mány elemzése által; 11 kötött beszédű olvasmány emlékelése és szavalása. 
Házi s iskolai dolgozatok. Kk. Torkos L. Magyar nyelvtana és Dlhányi Zs. 
Olvasókönyve. Hét. 3 óra. 0. Végh Dániel.

3. Latin nyelv. A névszók és az ige rendes alakjai, megfelelő fordítási 
gyakorlatokkal. Kk. dr. Henneberger. Hét. 5 óra. Húsz Armin.

4. Német nyelv. Az alaktan elemei a rendes igékig Riedl Szende olvasó
könyvéből vett olvasmányok fordítása, elemzése és emlékelése útján. Házi 
dolgozatok. Hét. 3 óra. Hazslinszky Tamás.

5. Földrajz. A világtan elemei és a földfelület természeti viszonyainak 
leírása. Az égi testekről általában, a naprendszer és csillagzatokról, a föld 
nagysága, alakja és mozgásáról. A szárazföld és tenger tagozódása. A szá
razföld függőleges tagozódása; szárazföldi vizek, hegységek, fennsíkok, lapály
síkok, alföldek. Az éghajlat; a növényzet és állatok elterjedése; az emberi 
nem felosztása. Kk. Bellinger-Fényes földrajza. Ilet. 3 óra. 0. Végh Dániel.
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6. Szám- és mértan. Számtanból Moönik szerint a tizedes és közönséges 
törtek az első félévben 3, a második félévben 1 órában. Mértanból Moönik 
szerint mértani elemek a négyszögig, a II. félévben 2 órában. Hazslinszky 
Tamás.

7. Természetrajz. Állattan Pokorny A. szerint. Hét. 3 ó. Hazslinszky Tamás.
8. írás. I. félévben német, II. félévben magyar szépírás. Hét. 1 óra. 

Flórián Jakab.
9. Rajz. Egyenes vonalok, függőleges, vízszintes és dűlt vonalok arányos 

részekre való osztása; egyenes vonalokból alakított alakok és ékítmények; 
árny ékolás elemei. Hét. 1 óra. Gamauf György.

II. osztály. Osztálytanár: Hazslinszky Tamás.
1. Vallástan. Az első osztálylyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. Az alaktannak beható és megfelelő szabályokkal bő

vített ismétlése után a szóképzés, szóvonzás tana és a mondattanból az egy
szerű puszta s bővített mondat; a jelzők, kiegészítők s határozók nemei; 
szórend az egyszerű puszta s bővített mondatban. 18, részint kötött, részint 
kötetlen beszédű olvasmánynak a nyelvtani anyagra vonatkozó elemzése, a 
mellékmondat valamennyi fajainak felismertetése; 11 költemény emlékelése 
és szavalása. Házi s iskolai dolgozatok. Kk. mint az első osztályban. Hét. 3 
óra. 0. Végh Dániel.

3. Latin nyelv. A névszók és igék rendhagyó alakjainak pótlása után a 
határozók, elöljárók, kötszók, és indulatszók, megfelelő fordítási gyakorlatok
kal. Kk. Schultz-Kiss nyelvtana és dr. Henneberger olvasókönyve. Hét. 6 óra 
Húsz Armin.

4. Német nyelv. Az első osztály pensumának folytonos ismétlése mellett 
a teljes alaktan Riedl Szende olvasókönyvéből vett olvasmányokon begyako
rolva. Házi dolgozatok. Hét. 2 óra. Hazslinszky Tamás.

5. Földrajz és történet. Az I. félévben: Egyetemes politikai földrajz, fő 
tekintettel az egyes országok éghajlatára, terményeire, iparára, kereskedésére, 
s lakosainak műveltségi fokára. Kk. Batizfalvy földrajza. A II. félévben : Az 
ókor története élet és jellemrajzokban C. J. Caesarig, Zsilinszky M. kézi
könyve nyomán. Hét. 4 óra. 0. Végh Dániel.

6. Szám- és mértan  Több nevű számokkal való számolás, viszonyok, 
arányok, hármas szabály, kamatszámolás az I. félévben két, a II. félévben 
egy órában Moönik szerint. — A négyszögtől a körig az I. félévben egy, a 
II. félévben két órában Moönik szerint. — Hét. 3 óra. Hazslinszky Tamás.

7. Természetrajz. I. félévben ásványtan, II. félévben növénytan Pokorny. 
A. kézikönyvei szerint. Hét. 2 óra. Hazslinszky Tamás.

8. írás. Az első osztálylyal egyesítve.
9. Rajz. Görbe vonalok és összetételeikből származó ékítményi alakok. 

Hét. 1 óra. Gamauf György.

III. osztály. Osztálytanár: Húsz Ármin.
1. Vallástan. A szentírás rövid ismertetése után az Isten lényege, tu

lajdonai, munkái, a megváltás és megszentelésről; — a megváltott keresztény 
élete. — Hét. 2 óra. Hazslinszky Tamás.
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2. Magyar nyelv. Az ige alanyi s tárgyas ragozásának, továbbá az ige 
módjainak s időinek használata. — Az összetett mondat, a függő-mondat 
viszonya a főmondathoz, a körmondati szerkezet. — 23, részint kötött, részint 
kötetlen beszédű olvasmány elemzése s a kötött beszédűeknek emlékelése és 
szavalása. — Házi és iskolai dolgozatok. — Kk. Baráth F. olvasókönyve. 
Hét. 3 óra. 0. Végh Dániel.

3. Latin nyelv. Dr. Weller G. Herodotjából elemezgetett, magyaráztatott, 
fordíttatott s részben emlékezetett az első 10 darab az I. félévben heti 4, 
a II. félévben heti 3 órában. — Phaedrus meséi közül fordíttatott s emlé
kezetett a II. félévben hét. 1 órában 18 mese. — Dr. Schultz-Kiss nyelvtana 
szerint az esettan; accus cum infin. és ablat. absol. megfelelő fordítási gya
korlatokkal egész éven át hét. 2 órában. — Hét. 6 óra. Húsz Armin.

4. Német nyelv. Az alaktan ismétlése mellett a mondattan. — Lüben 
olv. könyve 5-ik részéből válogatott olvasmányok mondattani elemzése és em
lékelése. Házi dolgozatok. Hét. 2 óra. Hazslinszky Tamás.

5. Történet. Az ó-kor befejezése után a közép- és újkor története élet- 
és jellemrajzok és a főesemények köré csoportosítva I. Napoleon haláláig 
Zsilinszky M. kk. nyomán. Hét. 4 óra. 0. Yégh Dániel.

6. Szám- és mértan. I. félévben: ellentett mennyiségek, betűszámok, 
hatványozás, gyökvonás. — II. félévben; Mértani nézlettan, a kör s a benne 
levő szögek és vonalok; a körök fekvése egymáshoz való viszonyban, a kör 
osztása; egyenes vonalú idomok a körben és a kör körűi; a kör kerületének 
és területének kiszámitása. — Kk. Mocnik-Szabóky. Hét. 3 óra. I. félévben 
Húsz Armin, II. félévben Haitsch Lajos.

7. Természettan. I. félévben: A mathemntikai és természettani földrajz 
vázlata. Kk. Visontay J. Egyet, földirat II. rész. — II. félévben: Vegytan; 
a tűz, lég, víz és földről, egyes elemek. — Itoscoe-Müller kézikönyve szerint. 
— Hét. 3 óra. I. félévben: Ludmann Otto; II. félévben: Haitsch Lajos.

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

9. Rajz. Árnyékolt díszítmények; az emberi arcz egyes részei s a teljes 
arcz árnyékolás nélkül és árnyékolva. Hét. 1 óra. Gamauf György.

IV. osztály. Osztálytanár: Haitsch Lajos.

1. Vallástan. A 3-ik osztálylyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. Szász Károly szavalástanából 18 költemény elemzése 

és emlékelése. — Greguss Ágost magyar költészettana nyomán a prozódia 
és metrika; — nevezetesen: a rhytmus, rím, ütem, a rím és ütem kapcsolatai, 
a versek nemei — példákon alkalmazva. Az ügyirály példákon begyakorolva. 
— Házi s iskolai dolgozatok. Hét. 3 óra. Haitsch Lajos.

3. Latin nyelv. Mondattan: módok s idők megfelelő gyakorlatokkal. A 
prosodia és verstan elemei. Hét. 2 óra. Dr. Weller kis Liviusából 1—5; 7., 
8. és 9-ik darabból a 6-ik pont, — egyes részek emlékelve. — Hét. 2 óra. 
Cserny Károly Tirociniumából: Sing. vers. hex., 2. loci dactylici breviores,
3. loci elegiaci breviores és 29 phaedrusi mese, közülök 23 emlékelve Hét. 
2 óra. — Hét. összesen 6 óra. Flórián Jakab,
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4. Német nyelv. Lüben olvasókönyvének 5-ik részéből olvastatott, ma
gyaráztatott, elemeztetett és emlékezetett több prózai és poétikai darab. — 
A verstan és ügyiratok elemei. — írásbeli dolgozatok. Hét. 2 óra. Húsz Armin.

5. Földrajz és történet. I. félévben: Magyarország földrajza Dr. Hunfalvy 
János kézikönyve szerint. — II. félévben: Magyarország története a legújabb 
időkig, Horváth Mihály kézikönyve szerint. Hét. 4 óra. Húsz Armin.

6. Szám- és mértan. I. félévben Számtan: első fokú egyenletek egy és 
két ismeretlennel, összetett viszonyok és arányok, hármas szabály, kamatszá
mítás, vegyítési- és társasági szabály. — II. félévben Mértan: Vonalok, szögek, 
síkok a térben; testszögek, szögletes és gömbölyű testek, azoknak felülete. — 
Kk. Moénik. - -  Hét. 3 óra. Haitsch Lajos.

7. Természettan. Általános rész; a hő; a szilárd, csepegős és légnemű 
testek egyensúlya és mozgása; a delejesség és villanyosság; — Greguss Gyula 
kézikönyve szerint. Hét. 3 óra. Haitsch Lajos.

8. írás. A 3-ik osztálylyal egyesítve.
9. Rajz. Díszítmények, emberi arczok és egész alakok; állatok, virágok, 

nagyobb tájképek. Hét. 1 óra. Gamauf György.

V. osztály. Osztálytanár: Flórián Jakab.
1. Vallástan. Az ószövetségi kánon keletkezése s az egyes könyvek ismerte

tése Zsarnay L. kézikönyve nyomán. — Válogatott szakaszok olvasása és magya
rázása az ószövetség történeti és költői könyveiből. Hét. 2 óra. Bancsó Antal.

2. Magyar nyelv. Az epikai költészet ismertetése; rege, monda, legenda, 
költői elbeszélés, románcz, lyrai beszély, ballada, hősköltemény és tankölte
mények olvasása, elemzése, magyarázása és szavalás végett emlékelése s végül 
az illető műfajok elméletének elvonása. Kk. Névy László „Olvasmányok a 
poétikához.“ — I. félévben 0. Végh Dániel, II félévben Haitsch Lajos.

3. Latin nyelv. Ovid. Metamorph. 1. 89—150, 163—335; II. 84—365; 
VIII. 183—235; X. 1—77; XL 1—19, nagy rész könyvnélkül is. Hét. 2 óra. 
Caesar: Comm. de bello gallico, libri III. és IV, ezekből 40 fejezet könyv
nélkül is. Hét. 2 óra. — Kolmár-Sváby gyakorlókönyvéből a 28—58 pensum. 
— Hét. 1 óra. Házi s iskolai dolgozatok. Hét. összesen 5 óra. Flórián Jakab.

4. Görög nyelv. Az alaktanból főnév, melléknév, igehatározó, névmás, 
számnév, az w és «t-végzctü rendes igék, hajlít ása Curtius-Kiss nyelvtana 
szerint; megfelelő szóbeli (48) és írásbeli (24) gyakorlatokkal Schenkl-Kiss 
gyakorlókönyvből. Hét. 4 óra. Ludmann Otto.

5. Német nyelv. Heinrich „Lesebuch für Mittelschulen“ czímű könyvé
ből 18 legnagyobb részt hosszabb epikai költemény fordítása, magyarázása és 
emlékelése. Hét. 2 óra. Flórián Jakab.

6. Történet. Ókor a pún háborúk végéig tekintettel a földrajzra és a 
művelődésre. — Kk. Bibáry F. — Hét. 4 óra. Herfurth József.

7. Szám- és mértan. I. félévben Számtan: alapműveletek; közönséges, 
tizedes és láncztörtek; viszonyok és arányok. — II. félévben mértanból a 
síkmértan. Kk. Moénik. Hét. 3 óra. Hazslinszky Frigyes.

8. Természetrajz. I. félévben vegytan; II. félévben ásványtan. Hét. 3 óra. 
Hazslinszky Frigyes.
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VI. osztály. Osztály tanár: Herfurtli József.
1. Vallástan. Az 5-ik osztálylyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. Névy László „Olvasmányok a magyar poétikához“ 

czímű könyvéből 34 lyrai költemény olvasása, elemzése és emlékelése és 
Greguss Ágost magyar költészettanából a lyrai költészet elmélete. — Házi 
dolgozatok. Hét. 3 óra. Haitsck Lajos.

3. Latin nyelv. Virgilii Ecloga I. és Aeneidos lib. II. egészen s a III.-ból 
120 vers; nagyrész könyvnélkiil is. Hét. 2 óra. — Sallust, de conjur. Catil. 
35 fejezet, melyből 14 fejezet könyvnélkűl. — H. félévben: M. T. Ciceronis 
oratio in Catil. I. egészen és Il.-ból az első 7 fejezet; a szebb helyek könyv- 
nélkül is. Hetenkint 2 óra. — Kolmár-Sváhy gyakorlókönyvéből 186—191; 
214—247-ig pensum. Hét. 1 óra. Házi és iskolai dolgozatok. — Hét. összesen 
5 óra. Flórián Jakab.

4. Görög nyelv. I. félévben a nyelvtanból az V. osztály pensumának ki
egészítése s a rendhagyó igék. — II. félévben a szókötés legfőbb szakaszai, 
különösen kiemelve a görög nyelvnek eltérését egyéb nyelvektől Horváth Zs. 
és Matthiae mondattana nyomán; — megfelelő szó- és írásbeli gyakorlatok 
magyarból görögre Schenkl-Kiss gyakorlókönyvéből. Hét 2 óra. Olvasmány 
az I. és II. félévben Schenkl-Horváth Chrestomathiájából Anabasis VI., VII. 
Hét. 2 óra. — Hét. összesen 4 óra. Ludmann Ottó.

5. Német nyelv. Az I. félévben 13 lyrai és didakt. költemény, magyarázva, 
prosodiailag és aesthetikailag elemezve. Kk. Heinrich: „Lesebuch für Mittel
schulen“. — A II. félévben 6, részben hosszabb lyrai költemény Schillertől. 
Házi dolgozatok. — Heti 2 óra. Ludmann Otto.

6. Történet. I. félévben Ó-kor. Róma a pún háborúk óta a birodalom 
bukásáig, kiváló tekintettel az állami intézményekre s irodalomra, Ribáry F. 
és füzetek szerint. — II. félévben középkor Szilágyi S szerint. — Hét. 4 óra. 
Herfurtli József.

7. Szám- és mértan. I. félévben Számtan: hatványok, gyökök és loga- 
rithmusok. II. félévben mértanból a tömörmértan. Kk. Moénilc. — Hét. 3 óra. 
Hazslinszky Frigyes.

8. Természetrajz. I. félévben Állattan, az állattan rendszeres átnézete, 
különösen az embertan. II. félévben növénytan, az általános növénytan s a nö
vényország rendszeres átnézete. Hét. 3óra. Hazslinszky Frigyes.

VII. osztály. Osztálytanár: Hazslinszky Frigyes.
1. Vallástan. Hit- és erkölcstan. A vallás lényege, a szentírás, az Isten, 

az ember, a Krisztus és a megváltás, a szent lélek, a szt. háromság, az üdv 
elsajátítása és a keresztény élet s az utolsó dolgokról szóló tan. Kk. Zsilin
szky M. Hit- és erkölcstana. Hét. 2 óra. Hörk József.

2. Magyar nyelv. I félévben: Irálytan, különös tekintettel a szónoki 
beszédre. II. félévben a drámai költészet elmélete. — Szónoklati olvasmányok: 
Zsilinszky M. olvasókönyvéből és Shakespeare Julius Caesarjának teljes szövege. 
Házi dolgozatok. Hét. 2 óra. 0. Végh Dániel.

Kér. ev. coll. ért. 5
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3. Latin nyelv. Cicer, orat pro Milone, — a szebb helyek könyvnélkül 
is. Hét. 2 óra. — Siipfle K. gyakorlókönyvének 2-ik kötetéből 32 szakasz. 
Hét. 1 óra. Házi dolgozatok. Flórián Jakab.

Horátz 28 válogatott ódája, emlékeivé is ; — 3 satyra és epist. ad Pisones. 
Hét. 2 óra. Vandrák András. Hét. összesen 5 óra

4. Görög nyelv. A jóni dialektus magyarázása mellett olvastatott Ilias 
VI., VII. és Odyssea VI., VII. és IX. 1 — 125 v. Hét. 3 óra. — Nyelvtani 
ismétlések és gyakorlatok, szóbeli és írásbeli fordítások magyarból görögre 
hét. 1 órában. Hét. összesen 4 óra. Ludmann Ottó.

5. Német nyelv. A német irodalom története a régi időktől a göttingai 
egyletig.— Kk. Heinrich G „Deutsches Lehr- u. Lesebuch.“ III. Theil Lite
raturgeschichte. — Házi dolgozatok. — Hét. 2 óra. Ludmann Ottó.

6. Történet. Új-kor 1848-ig, részben napjainkig. Kk. Batizfalvy J. Hét. 
4 óra. Herfurth József.

7. Szám- és mértan. I. félévben számtan: egyenletek, léptetékek, combi- 
natiók. — II. félévben inéi ta n : a sik- és gömbháromszögtan ; a számtan alkal
mazása mértani faladatok feloldására, és elemző mértan. Hét. 3 óra. Hazs- 
linszky Frigyes.

8. Természettudomány. I. félévben csillagászati földrajz. Kk. Berecz. — 
II. félévben természettani földrajz. Kk. Rótli Samu. Hét. 2 óra. Ludmann Ottó.

9. Logika saját k. könyve szerint hét. 2. órában. Vandrák András.

VII. osztály. Osztály tanár: Vandrák András.

1. Vallástan. A hetedik osztállyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. A magyar irodalom története Beöthy Zsolt. k. könyve 

szerint. Házi dolgozatok. Hét. 2 óra. Vandrák András.
3. Latin nyelv. Cicero de officiis I. könyv. Horátz 7 levele. Tacitus 

agricolája. A latin irodalomtörténet vázlata. Süpíle gyakorlókönyvének 2-ik 
kötetéből 32 pensum. Hét. 4 óra. Vandrák András.

4. Görög nyelv. Az új jóni dialektus magyarázata mellett Herodotus VII. 
1— 12, 20—25, 32, 34—37, 40, 41, 175—177, 199—238. A görög lantos 
költészetből (Boros Gábor „Szemelvények“) Kallinos egy elegiája; Tyrtaios 
1, 2, 3 és 4 elegiája és egy embatérion; Mimnermos 1—5 eleg.; Solon 1—10 
eleg.; Xenophanes 1, 2 eleg.; Theognis 1—6; Simonides egy eleg.; Jón egy 
eleg.; Krates egy eleg.; 25 epigramme különféle íróktól; Archilochos jambusai 
közül 1, 2, 4, 5; amorgosi Simonides, „tkql yvvcaxüiv“ czimü jambusából 43 
sor; Anakreontól 5 dal; Sappho és Pindar 1—1 ódája. Ezenkivül az I. fél
évben nyelvtani gyakorlatok szó és írásbeli fordításokkal magyarból görögre; 
a II. félévben pedig a görög irodalom története rövid átnézetben. Ilet. 4 óra. 
Ludmann Ottó.

5. Német nyelv. A német irodalom története Wielandtól a legújabb 
időkig különös tekintettel Göthe és Schillerre. — A remekírók kitünőbb mü
veinek ismertetése és jellemző darabok olvasása. Kk. Kluge „Geschichte der 
deutschen Nationalliteratur“ ; Olvasókönyv Lüben „Auswahl characteristisclier 
Dichtungen u. Prosastücke“ — II. és III. Theil. — Házi dolgozatok. — Hét. 
2 óra. Ludmann Ottó.
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6. Történet. A magyarok története kiváló tekintettel az állami és alkot
mányos viszonyok fejlődésére 1848-ig. — Kk. Horváth Mihály. — Hét. 4 óra. 
Herfurth József.

7. Természettan. Mechanica és a súlytalanok physicája. Hét. 6 óra. 
Hazslinszky Frigyes.

8. Lélektan saját k. könyve szerint hét. 2 órában. Yandrák András.

írásbeli havi munkák themái a felső négy osztályban.

1. M a g y a r  m u n k á k .
V. osztály. 1. A tél örömei (adott dispositió). 2. Vörösmarty M. Kemény 

Simon czímü költői elbeszélésének tartalma. 3. Mivel hálálja meg a gyü
mölcsfa az ápolására fordított fáradozásunkat? (adott disp.) 4. Bölcső és 
koporsó, (párhuzam) 5. A víz. 6. Nem mind arany ami fénylik. 7. Omnia 
bona sunt, cum clausula bona est. 8. Tavasz és ifjúság.

VI. osztály. 1. Lassan járj, tovább érsz. 2. A tengernek befolyása a 
szárazföldre s annak lakóira, az emberekre. 3. A marathoni csata. 4. A hó. 
5. A rendnek nagy becse. 6. Tenger és sivatag. 7. Költői kísérlet kötött be
szédben 8. A természet három osztályának befolyása egymásra. 9. A termé
szet vizsgálása milyen hatással van az emberre. 10. Meghívás falura a szünidőre.

VII.  osztály. 1. A mértékletlenség rósz következményei. 2. Szabályszerű 
themák levonása a következő tárgyakból: a) az önzés; b) a hanyagság; c) a 
figyelmetlenség; d) a baráti hűség; e) a nagy gazdagság; f) a szegénység; g) 
a jótékonyság; összesen 21 thema. 3. Miben keresendők annak okai, hogy 
reményeinkben oly gyakran csalatkozunk? 4. Non accepimus brevem vitam, 
sed facinus. 5. A következő themák részletes disponálása: a) A földfelület 
változásait előidéző okok (div. és part.) b) Mivel érdemlik meg a virágok 
szeretetünket s a költők dicsőítését? c) A tűz az embernek szövetségese és 
ellensége. 6. Miben találjuk jó tetteink jutalmát? 7. Shakespeare Jul. Caesar- 
jában szereplő M. Brutus jelleme. 8. Mily tulajdonságokat keresünk jó bará
tunkban (fogalom fejtegetés) — vagy 9. Mily befolyással vannak Shakespeare 
Jul. Caesarjában a cselekvény folyamatjára az ott előforduló csudás jelenségek 
és a természetfölötti lények (Caesar szelleme.)

V il i .  osztály. 1. Tapasztalataim a nyári iskolaszünet alatt. 2. Tanulási 
programmom az utolsó gymn. évben. 3. Nulla dies sine linea. 4. Nisi ad re
gulam, prava non corriges 5. Mi az erény s mikép szerezhető meg. 6. Az 
erény megszerzésének akadályai. 7. Az erény üdvös eredményei. 8. Az emberi 
bajok fő forrásai, okai.

2. N é m e t  m u n k á k .
V. oszt, 1. Das goldene Zeitalter nach Ovid. 2 Das Kochsalz. 3. Die 

Uhr und der menschliche Körper (Vergleichung). 4. Über die Wirkung der 
Winde. 5. Arion. (Inhaltsangabe, — isk. dolgozat). 6. Durch welche Ursa
chen entstehen Veränderungen auf der Erdoberfläche? 7. Böse Gesellschaften 
verderben gute Sitten (Chria). 8. Der Neugierige (Charakterzeichnung). 9. 
Ein steter Tropfen höhlt den Stein (Chria).

5*
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VI. oszt. 1. Ein Gemälde des Herbstes. 2. Das Kamel ist das Schiff der 
Wüste. 3. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme. 4. Das Wasser in seinen 
verschiedenen Erscheinungsformen auf der Erde. 5. Die Heiligkeit des Her
des bei den Alten. 6. Lerne dich selbst kennen! 7. Was muss geschehen, da
mit wir Brod haben? 8. Was der Mensch seet, das wird er ernten.

V II. oszt. 1. In welchem Sinne kann man das neunzehnte Jahrhundert 
in der Geschichte mit Recht das eiserne Zeitalter nennen? 2. Welche Vor
züge müssen wir als Erdbewohner — der Sonne, dem wohlthätigsten Ge
stirne des Himmels, vor dem Monde zugestehen? 3. Die Bedeutung des 
Christbaumes. 4. Warum ist die Bescheidenheit der Jugend besonders zu 
empfehlen ? 5. Allen zu gefallen ist unmöglich. 6. Inhaltsangabe des sechsten 
Gesanges der Iliade. 7. Schule und Leben. 8. Was erleichtert die Mühe des 
Lernens? 9. Der Einfluss des Meeres auf den Verkehr der Menschen. 10. 
Wie denke ich über den Ausspruch: „Freut euch des Lebens?“

V il i .  oszt. 1, Was machte die Griechen zu einem weltgeschichtlich be
deutenden Volke ? 2. Characterisierung Nathan’s des Weisen im Drama Lessing’s.
3. Die orientalische Localfarbe der Darstellung in Lessing’s „Nathan der 
Weisen“. 4. Fichte und Palme (Darlegung des Ideengehaltes im Gedichte 
„Sehnen“ v. H. Heine.) 5. Was bedarf der Mensch um wahrhaft glücklich zu sein ?

6. Ach, wenn in unsrer engen Zelle 
Die Lampe freundlich wieder brennt,
Dann wird’s in unserm Busen helle,
Im Herzen, das sich selber kennt.
Vernunft fängt wieder an zu sprechen,
Und Hoffnung wieder an zu blühn;
Man sehnt sich nach des Lebens Bächen,
Ach! nach des Lebens Quelle hin. (Göthe).

7. Die symbolische Bedeutung der Farben. 8. Die tragische Schuld der Haupt
personen in Schiller’s Dram a: „Die Braut von Messina. 9. Es liebt die Welt 
das Strahlende zu schwärzen Und das Erhabne in den Staub zu zieh’n. 
(Schiller). 10. Das antike und das moderne Drama.

A franczia nyelv mint szabad tantárgy.
Előadta az önkényt jelentkezőknek L u d m a n n  O t t ó  tanár.

A franczia nyelv taníttatott három tanfolyamban; a két első folyamban 
két-két hetenkénti órában, a harmadik folyamban egy hetenkénti órában. Az 
I. folyamban tanulták a kezdők Ahn (átdolgozta Mutschenbacher) gyakorlati 
nyelvtanának I. része fonalán a nyelvtannak rendes alakjait és a szófűzés és 
szórendnek legfontosabb szabályait; 165 gyakorlat fordíttatott szóval és rész
ben (a magyarból francziára fordítandó feladatok) Írásban is. A II. tanfolyam
ban a nyelvtan folytatása, különösen a rendhagyó igék Ahn II. része fonalán; 
149 gyakorlat fordíttatott szóval és részben Írásban i s ; számos franczia ol
vasmány Ahn I. és II. részéből. A III. tanfolyamban: a nyelvtan elméleti 
része Schwiedland franczia nyelvtanának IV. része szerint. Számos hosszabb 
olvasmány ezen olvasókönyvből: Choix de lectures franchises par Eugene 
Borei, deuxiéme partié.

Részt vett az első folyamban 18, a másodikban 4, a harmadikban 3 tanuló-
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C) Fó'gymnasiumi tanulók.

N év, V a l l á s  j Születés h e ly e  és ideje

I. Osztály.

Auszterlitz Vilmos m. v. . .
Bajkor Béla h. h...................
Balogh László h. h. . . .  
Bergentheil Mór m. v. . .

5 Bethlenfalvi Imre á. h. . . 
Breuer Albert á. h. . . .
Csink Lajos á. h....................
Friedmann Ignátz m. v. . .
Gáspárdy Gyula r. k. . .

10 Grünmann Vilmos m. v. . .
Halkó József á. h..................
Hartmann Ernő á. h. . . . 
Holenia Gyula r. k. . . .  
Holenia Lajos r. k. . . . 

15 Holzmann Arthur m. v. . .
Irányi Géza á. h ....................
Isépy Andor h. h ...................
Jochmann Árpád á. h. . . 
Kardoss Sándor á. h. . . .

20 Kiss Árpád h. h.....................
Klaucsek János r. k. . . . 
Laczó András á. h. . . .  
Leinwandter Izidor m. v. 
Lencz István r. k. (kimaradt) 

25 Maier Ottó á. h. (kimaradt) 
Mátyás Gyula á. h. . . .  
Meczner József á. h. . . . 
Mengerssen Armin á. h. . .
Mosánszky Jenő á. h. . . 

30 Neumann Isidor m. v. . .
Kaisz Sándor á. h..................
Rásztókay Ede á. h. . . . 
Renszkó Géza á. h. . . .  
Rosenthal Emil m. v. (kim.) 

35 Sichermann Sámuel m. v. 
Soltész Gyula á. h. . . .  
Vajhand Willibald r. k. . . 

38 Weisz Jakab m. v. (kimaradt)

Eperjes, Sárosm. 1873. 
Miskolcz, Borsodra. 1872. 
Petneháza, Szabolcsra. 1872. 
S.-Kellemes, Sárosm. 1869. 
Ádámfölde, Sárosm. 1873. 
Göllniczbánya. Szepesm. 1870. 
Kassa, Abaujrn. 1872.
Luzsán, Sárosm. 1870. 
Ér-Miliályfalva, Biharra. 1872.
S. -Kellemes, Sárosm.
Eperjes, Sárosm. 1869. 
Szepesváralja, Szepesm. 1871. 
Eperjes, Sárosm. 1870.
Eperjes, Sárosm. 1872.
Hlinik, Trencsénm. 1873. 
Eperjes, Sárosm. 1871.
T. -Terebes, Zemplénin. 1872. 
Eperjes, Sárosm. 1870.
Eperjes, Sárosm. 1870. 
Tapoly-Bisztra, Zemplm. 1872. 
Varannó, Zeplénm. 1872. 
Tarnócz, Liptóm. 1870. 
Varannó, Zemplénin. 1869. 
N.-Sáros, Sárosm. 1869. 
Promontor, Pestm. 1872. 
Lapispatak, Sárosm. 1872. 
Eperjes, Sárosm. 1872.
Lőcse, Szepesm. 1872.
Eperjes, Sárosm. 1872.
Rásztók, Liptóm. 1871. 
N.-Mihály, Zemplénin. 1873. 
Rásztók, Liptóm. 1871.
Eperjes, Sárosm. 1873. 
S.-Kellemes, Sárosm. 1869. 
S.-Kellemes, Sárosm.
Gödöllő, Pest-Kis-Kúnm. 1873. 
Hrabkó, Sárosm. 1871. 
S.-Kellemes. Sárosm. 1869.
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Név, vallás Születés lie ly e  és ideje

II. Osztály.
Balázs Vilmos á. h. (elutasít.) Eperjes, Sárosm. 1870.
Balogh Kálmán h. h. . . . T.-Terebes Zeplénm. 1871.
Benczúr László á. h. . . . Mogyoróska, Zemplénm. 1871.
Benczúr Zoltán á. h. . . . Homonna, Zemplénm. 1872.

5 Bielek Dezső á. h................... Máriavölgy, Sárosm. 1872.
Czirbesz József á. h. . . . Péch-Ujfalu, Sárosm. 1871.
Droppa Miklós á. h. . . . Kükemező, Sárosm. 1869.
Gallocsik Miklós r. k. . . Eperjes, Sárosm. 1869.
Guttman Sámuel m. v. . . Új-Leszna, Szepesm. 1870.

10 Horovitz Gyula m. v. . . . Eperjes, Sárosm. 1871.
Hörk József á. li..................... Losoncz Nógrádm. 1871.
Ilkovics Mór m. v. . . . V.-Hosszumező, Zemplm. 1868.
Isépy Dezső h. h..................... Eperjes Sárosm. 1870.
Késmárszky József á. h. . . Sz.-Váralja Szepesm. 1870.

15 Klein Gusztáv m. v. . . . Námésztó, Árvám 1871.
Korach Ignácz m. v. (kim.) . Miglécz, Abaujm. 1870.
Krajzell Andor á. h. . . . Késmárk, Szepesm. 1869.
Máhr Nándor á. h. . . . Eperjes, Sárosm. 1869.
Marencsin Árpád á. h. . . Radvány, Sárosm. 1869.

20 Mátray Géza á. h.: . . . . Ér-Mihályfalva, Biharm. 1869.
Mátyás Vilmos á. h. . . . Lapispatak, Sárosm. 1870.
Mayer Géza á. h.................... Eperjes, Sárosm. 1869.
Okályi Árpád á. h. . . . Vázsecz, Liptóm. 1869.
Pospischill Ferencz r. k. . . Csáklyó, Zemplénm. 1869.

25 Putnoky István h. h. . . . Hernád-Büd, Abaujm. 1870.
Schiff Lajos m. v.................... Varannó, Zeplénm. 1870.
Szanitter Kőiméi á h . . Felka, Szepesm. 1868.
Szeghy Kálmán á. h. . . . Hunkócz, Ungm. 1872.
Tahy György á h................... Nyirjes, Sárosm. 1869.

30 Turkinyák Aladár g. k. . . Csertéz, Zemplénm. 1870.
31 Uhr Arnold á. h..................... Palin, Zalam. 1871.

M a g á n t a n u l ó k :
Adler Elek m. v..................... Kapi, Sárosm. 1872.
Sonnenschein Dezső m. v. . Morva, Zemplénm. 1870.
Sonnenschein Fülöp m. v. . „ „ 1870.
Szirmay Iván á. h................... Lucsivna, Szepesm. 1871.
Szirmay Tamás á. h. . . .

III. Osztály.
Balogh Zoltán h. h. . . Petneháza, Szabolcsm. 1870.
Éger Sándor, m. v. . . . Sebes, Sárosm. 1869.
Gajdos József gr. k. . . . Kajsó, Szepesm. 1868.
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Név, vallás Szü letés helye és ideje

Grün féld Tóbiás m. v. . .
5 Herskovics Márk m. v. . . 

Holenia József, r. k. . . . 
Horovicz Imre m. v. . . .
Kánya Zoltán r. k..................
Iíolossy Miklós b. h. . . .

10 Korach Jenő ni. v..................
Lintner Béla r. k..................
Moskovics Sándor m. v. . .
Müller Adolf m. v..................
Oberländer Zsigmond á. b. . 

15 Peschkó László á. h. . . .
Révai Arthur m. v. . . .  
Rogocz Sándor á. h. . . .
Sándor Zoltán á. b. . .
Spunár Arthur r. k. . . .

20 Szibert Szvetozár á. h. . . 
Zahler József m. v. . . .
Zahler Zsigmond m. v. . .

23 Weisz Jakab m. v. (kimaradt)

S.-Kellemes, Sárosm. 1868. 
Lemes, Sárosm. 1869. 
Eperjes, Sárosm. 1869. 
Eperjes, Sárosm. 1870. 
Kassa, Abaujm. 1869. 
Kálnás, Sárosm. 1869. 
Miglécz, Abaujm. 1868. 
Eperjes, Sárosm. 1868. 
Eperjes, Sárosm. 1869. 
S.-Kellemes, Sárosm. 1867. 
Göllniczb., Szepesm. 1868. 
Poprád, Szepesm. 1870. 
Eperjes, Sárosm. 1870.

„ » 1868.
„ „ 1870.
„ , 1868. 

Obrenovák, Szerbia 1870. 
Kapi, Sárosm. 1868.

„ „ 1868. 
Plavnicza, Sárosm. 1870.

Benyovszky Árpád á. h. 
Benyovszky Ernő á. h. 
Fest Géza á. h. . . . 
Gábriel Frigyes r. k. .

5 Gallocsik István r. k. . 
Ganzaugh Béla á. h. . 
Haas Dávid m. v. . . 
Hazslinszky Kálmán á. h. 
Hazslinszky Rezső á. h. 

10 Horovitz Arthur m. v. 
Jakab Kálmán r. k. 
Kirchmayer Károly á. h. 
Krajnyák Elemér á. h. 
Kyss Róbert r. k. . .

15 Malirs Károly r. k. . . 
Meczner Sándor á. h. . 
Pataky Ferencz h. h. . 
Raisz Aladár á. h. . .
Rosenfeld Sándor m v.

Vécse, Zemplenm. 1867.
» .  1869.

Eperjes, Sárosra. 1869. 
Holubka, Csehország 1868. 
Eperjes, Sárosm. 1868.

„ „ 1868. 
Szárazvölgy, Sárosm. 1867. 
Eperjes, Sárosm. 1869.

* „ 1870.
N.-Sáros, Sárosm. 1869. 
Álmosd, Biharm 1868. 
Plavnicza, Sárosm. 1869. 
Varannó, Zemplénin. 1869. 
Eperjes, Sárosm. 1868. 
N.-Domássa, Zemplenm. 1868. 
Eperjes, Sárosm. 1869. 
Ér-Mihályfalva, Biharm. 1869. 
Budapest 1869.
B.-Ujfalu, Pestm. 1865.

Ma g á n t a n u l ó :
Budamér, Sárosm. 1870.Chotvács J. Sylvester á. h.

IY. Osztály.
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N év, vallás Születés helye és ideje

20 Róth Sámuel m. v................. Héthárs, Sárosm. 1868.
Stark János á. k.................... Göllnitzb., Szepesm. 1869.
Szabó Bertalan h. h. . . . T.-Kerecsény, Beregm. 1870
Szepessy Elek á. h. . . . Kurcsin, Sárosm. 1870.
Zahler Dávid m. v. . . . Kapi, Sárosm. 1869
Zempliner Dávid m. v. . . Gergelylak, Sárosm. 1868.

26 Vozáry Béla á. h.................... Gyöngyös, Ilevesm. 1869.
M a g á n t a n u l ó :

Róth József m. v.................... Varannó, Zemplénm. 1868.

V. Osztály.
Bartsch Róbert á. h . . . Bártfa, Sárosm. 1866.
Chalupka Rezső á. h. . . . Eperjes, Sárosm. 1868.
Dessewffy Miklós á. h. . . Schönwald, Sszepesm. 1869.
Dobozy István h. h. . . . Hidas-Németi, Abaujm. 1868.

5 Duschek István r. k. . . . Miskolcz, Borsodm. 1868.
Friedrich Zsigmond á. h. Eperjes, Sárosm. 1868.
Guttman Jónás m. v. . . Uj-Leszna, Szepesm. 1865.
Hlavács Gyula á. h. . . . Tálya, Zemplénm. 1867.
Holzmann Dávid m. v. . . N.-Koteso, Trencsénm. 1868.

10 Jäger Sámuel á. h. (meghalt) K.-Szeben, Sárosm. 1868.
Kirchmayer Vilmos á. h. (kim.) Palocsa, Sárosm. 1868.
Körtvélyessy Árpád r. k. Olysó, Sárosm. 1867.
Markovics Sámuel á. h. . . Radvány, Zólyomm. 1866.
Óváry Pál h. h........................ Szántó, Abaujm. 1868.

15 Pospischill Zsigmond r. k. . Csáklyó, Zemplénm. 1869.
Propper Izidor m. v. . . . Somos, Sárosm. 1867.
Rödler Károly á. h. . . . Komarnyik, Sárosm. 1869.
Sokajda Kálmán h. h. . . Mándok, Szabolcsm. 1868.
Spanner Róbert á. h. . . . Sz.-Váralja, Szepesm. 1867.

20 Stark Vilmos á. h.................. Göllnitzb., Szepesm. 1866.
Szekcsik Elek á. h. . . . Bártfa, Sárosm. 1867.
Zapalovics Rezső r. k. . . . Eperjes, Sárosm. 1868.
Zsarnoviczky Árpád á h. T.-Becse, Torontálm. 1869.
Váczy Gida á. h..................... Eperjes, Sárosm. 1867.

25 Weiss Adolf m. v................... S.-A.-Ujhely, Zemplénm. 1868.
M a g á n t a n u l ó k :

Bayer Ádám á. h................... M.-Berény, Békésm. 1868.
Dessewífy Albert á. h. . . Margonya, Sárosm. 1868.
Katinszky Ernő h. h. . . . Beregszász, Beregm. 1869.
Körtvélyessy Dezső á. h. Cselfalva, Sárosm. 1869.
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N év, vallás

VI.
Arden Ernő á. h. (kimaradt)
Balló Rudolf á. h...................
Bánó Aladár á. h ..................
Fekete Jenő á. h...................

5 Fest Lajos á. h......................
Geiger Vilmos m. v. . . . 
Grossmann Sándor m. v. 
Haitsch Dezső á h. . . .  
Kenessey Kálmán h. h. . . 

10 Knizner Gyula á. h. . . . 
Kósch Sándor á. h. . . .
Kotsch Jakab á. h. . . .
Kűry Albert h. h...................
Ludmann Miksa á. h. . . .

15 Műnk Lajos m. v..................
Novák Gyula r. k..................
Pap Sándor á. b....................
Péczely Andor h. h. . . .
Prihoda Béla r. k..................

20 Révai Géza m. v....................
Saárossy Gyula á. h. . . . 
Tbomae Aladár á. h. . . .
Zsóry György h. b..................

24 Valkovszky Ede r. k. . . .

VII.
Cornides Albert á. h. . . .
Dessewffy László á. h. . . 
Duschek József r. k. . 
Engländer Izidor m. v. . .

5 Fájd Andor r. k.....................
Friedmann Vilmos m. v. . . 
Geiger Simon m. v. . . .  
Holzmann Lajos m. v. . . 
Korossy Kálmán á. h. . . . 

10 Kovácb Győző h. b. . . .  
Kovácsi Sándor á. b. . . ' 
Kovácsy Endre á. b. . . .
Krausz Vilmos m. v. . . . 
Labatb József á. h. . . .  

15 Landauer Armin m. v. . . 
Marencsin Gyula á. h. . .

Születés helye és ideje

Osztály.
Calcutta, K.-India 1867.
L.-Szt.-Miklós, Liptóm. 1867. 
Kükemező, Sárosm. 1867. 
Eperjes, Sárosm. 1867.

» » 1867.
„ . 1867.

Karácsony-Mező, Sárosm. 1867. 
Eperjes, Sárosm. 1868. 
Veszprém, Veszprémin. 1868. 
Tálya, Zemplénm. 1866. 
Eperjes, Sárosm. 1866.
Felka, Szepesm. 1864. 
Jász-Kis-Ér, J.-N.-Kúnm. 1867- 
Eperjes, Sárosm. 1866.
Eperjes, Sárosm. 1868.
Czábócz, Zemplénm. 1865. 
Eperjes, Sárosm. 1868.
Szántó, Abaujm. 1867. 
Hardicsa, Zemplénm. 1866. 
Eperjes, Sárosm. 1867. 
Köbölkút, Bibarm. 1865. 
K.-Szeben, Sárosm. 1867. 
Kazincz, Borsodm. 1868. 
Varannó, Zemplénm. 1867.

Osztály.
Szegi, Zemplénm. 1866. 
Gergelylak, Sárosm. 1867. 
Diós-Győr, Borsodm. 1865. 
Pomekal, Sárosm. 1865.
Ulics, Zemplénm. 1866. 
Zamuton, Zemplénm. 1866. 
Karácsonymező, Sárosm. 1864. 
N.-Koteso, Trencsénm. 1866. 
Ó-Béba, Torontóim. 1866. 
Nyíregyháza, Szabolcsm. 1867. 
B.-Gyarmat, Nógrádm. 1866. 
Eperjes, Sárosm. 1863. 
Nyíregyháza, Szabolcsm. 1866. 
Varannó, Zemplénm. 1866. 
Sz.-Fehérvár, Fehérm. 1865. 
Radvány, Sárosm. 1864.

Kér. ev. coll. őrt. 6
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Markisiu Romulus gr. k. 
Medzihradszky Pál á. h. 
Molnár Árpád á. h.

20 Pap Kálmán á. h. . .
Prekopa István á. h. . 
Sänger Nándor á. h. . 
Sarudy Vilmos á. h. . 
Schwartz Annin m. v.

25 Schwartz Sámuel m v. 
Strauch Béla á. h. . .
Szénássy Béla h. h. 
Sztehló Gerő á. h. . . 
Tahy Gyula á. h. . .

30 Zacher Lajos á. h. . .

Beringer Károly á. h. 
Ferenczy Sándor h. h. 
Grünfeld Ignácz m- v. 
Grynäus Imre á. h.

5 Guttmann Ignátz in. v. 
Kolossy Béla h. h . .
Lippay Sándor á. h. . 
Loisch Béla h. h. . .
Marschalkó Dániel á. h. 

10 Neumann Rudolf m. v. 
Okályi Adolf á. h. . .
Philippi Aladár á. h. . 
Rajner Béla á. h. . .
Sós Ödön m. v. . . .

15 Siegelmann Vilmos m. v. 
Tomka István á. h.
Uszlár Ottó á. h. . .
Zempliner Tivadar r. k. 
Weber Antal á h . .  .

20 Windt Arthur á. h
21 Wirthschafter Márk m. v

Születés helye és ideje

K.-Homoród, Szatmárm, 1865. 
A-Kubin, Árvám. 1864,
Monaj, Borsodm. 1864.
Eperjes, Sárosm. 1866. 
Nyíregyháza, Szabolcsúi. 1862. 
Roskovány, Sárosm, 1865. 
K.-Szeben, Sárosm. 1864. 
Zsuita, Abauim. 1866.

* ,  1868. 
K.-Szeben, Sárosm. 1866. 
Budapest, 1865.
Eperjes, Sárosm. 1865.
Nyirjes, „ 1865.
Eperjes, „ 1865.

VIII. Osztály.
Eperjes, Sárosm. 1865. 
Debreczen, Hajdúm. 1865. 
S.-Kellemes, Sárosm. 1864. 
K.-Szeben, Sárosm. 1866. 
Csemernye, Zemplénm. 1862. 
Kálnás, Sárosm. 1865.
Miskolcz, Borsodm. 1865. 
S.-A.-Ujhely, Zemplénm. 1863. 
K.-Szeben, Sárosm. 1864. 
K.-Szeben, Sárosm. 1864. 
Vázsecz, Liptóm. 1865. 
Krompach, Szepesm, 1865. 
Kerekrét, Sárosm. 1866. 
S.-A.-Ujhely, Zemplénm. 1864. 
Lófalva, Sárosm. 1864.
Eperjes, Sárosm. 1865. 
Bőhmischdorf, Silezia 1863. 
Eperjes, Sárosm. 1864. 
Göllnitzb. Szepesm. 1862. 
Eperjes, Sárosm. 1865. 
Telki-Bánya, Abaujm. 1862.



D) Nyilvános vizsgák a fó’gymnasiumban.

1. A rendes félévi szigorlatok tartattak:
Az I. félévben január 24-től febr. 1-ig; — II. félévben junius 20—28-ig.
2. Az érettségi vizsga a múlt 188’/„-ik isk. év végén Nt, Novák Mihály 

helybeli ev. lelkész úrnak, mint főtiszt. Czékus István supennt. úr helyette 
sének elnöklete alatt tartatott junius 30-án és a következő napokon Jelent 
kezett a vizsgára 20 VIII-ik osztályt végzett tanuló, kik miután írásbeli 
munkáikat előbb, junius hó folyamában rendesen elkészítették, mindnyájan 
a szóbeli vizsgára bocsáttattak, ketten azonban önkényt visszalépvén, a vizsgá 
18 tanulóval tartatott meg, a kik is következő eredménynyel állták meg a
vizsgát:

Jeles osztályzattal................................................ 1
Dicséretes osztályzattal..............................  7
Jó osztályzattal..................................................... 5
Egyszerűen érettnek nyilváníttatott . . . .  5

Összesen . 18
A két önkényt visszalépett tanuló és egy 3-ik VIII. oszt. tanuló, ki az 

év végén betegsége miatt nem jelenhetett meg a vizsgán, a jelen isk. év 
elején, szept. 12-én bocsáttattak a vizsgára ugyancsak nt. Novák Mihály ev. 
lelkész úr elnöklete a la tt; — közülök a vizsgát 1 jeles osztályzattal tette, 
1 egyszerűen érettnek nyilváníttatott, 1 pedig — a mennyiben ez alkalommal 
már másodszor tanúsított elégtelen eredményt — az érettségi vizsgától vég
leg elüttetett.

E) Iskolai intézmények és ifjúsági egyletek a Jfó'gymnasiumban.

1. S e g é l y e g y l e t i  és g y á m i n t é z e t i  g y ű j t é s e k .
A lefolyt iskolai évben havonként eszközölt főgymn. segélyegyleti és 

gyámintézeti gyűjtések 63 frt 15 kr. és */2 franknyi összeget eredményeztek. 
Ezen összeghez az egyes gymn. osztályok következőképen járultak: I. osztály: 
9 frt 53 kr. és Vs frank; — II. osztály: 6 frt 49 kr.; — III. osztály: 5 frt 
72 k r.; — IV. osztály: 7 frt 44 kr.; — V. osztály: 7 frt 0 5 ,/2 k r.: — VI. osz
tály: 9 frt 60 '/2 k r.; — VII. osztály: 7 frt 82 kr.; — VIII. osztály: 9 frt 
48 V2 kr: — A begyűlt összegből a helv. hitv. ösztöndíj alapjának gyarapítá
sára adatott a január havi gyűjtés: 16 frt 06 k r.; — a gyámintézeti pénztárba 
küldetett 20 f r t ; — s a maradék-összeg, u. m. 27 frt 9 kr. és '/2 frank a 
főgymnasiumi segélyegylet tőkéjéhez csatoltatott.

2. A l g y m n a s i u m i  k ö n y v t á r .
Az algymn. tanulók számára külön, nekik való könyvtár van, melyből 

hetenként egyszer szoktak könyvek olvasás végett kiadatni.
6"



2. Ma g y a r  ö n k é p z ő -  és n y e l v m ű v e l ő - t á r s a s á g .

E l n ö k e  ez évben: Bancsó Antal theol. tanár, coll. igazgató. T i t k á r : 
Windt Arthur VIII. o. t. J e g y z ő k :  Ferenczy Sándor, majd: Loisch Béla
VIII. o. t. és Kovách Győző VII. o. t. — P é n z t á r n o k :  ítajner Béla, majd 
Sós Ödön VIII. o. t. — K ö n y v t á r n o k o k :  Okályi Adolf VIII., Fájd 
Andor VII., Lippay Sándor VIII. Szénássy Béla VII. o. tanulók. — L ap  t á r 
nok :  Sarudy Vilmos, majd Kovácsi Sándor VII. o. t.

A k ö r t a g j a i :  1. Rendes tagok az év elején 32, az év végén 30. — 
2. Olvasó-tagok 34. — A tagok összes száma az év elején 66, az év végén 64-

Rendes ülések hetenként kétszer tartatnak. — Tartatott az év folytán 
összesen 51 ülés; — beadatott összesen 44 munka, 20 kötött beszédű és 
24 prósa. - -  Megbíráltatott 35 munka, melyek közül érdemkönyvbe Íratott 7, 

u. m. Loisch Béla VIII. o. t. egy költeménye; Sós Ödön VIII. o. t. két eredeti 
és két fordított költeménye és Windt Arthur VIII. o. t. két költeménye; — 
megdicsértetek 3 munka, u. m. Lippay Sándor VIII. o. t. egy beszélye; — 
Sós Ödön VIII. o. t. egy epigrammja és Windt Arthur VIII. o. t. egy fordí
tott költeménye; méltányoltatott 2 munka, u. m. Balló Rudolf VI. o. t. egy 
költeménye és Lippay Sándor VIII. o. t. egy bírálata.

Szavalat volt 66, melyek közül megdícsértetett Sós Ödön VIII. o. t. 
két szavalata, — Rajner Béla VIII., Kovács Sándor VII. és Prihoda Béla VI. o. 
tanulók egy-egy szavalata.

A társaság könyvtárainak állása. 1. A szépirodalmi könyvtár szaporo- 
rodott ez évben ajándék útján 3 művel 3 kötetben; vétel útján 4 művel 
8 kötetben; összesen 7 művel 11 kötetben. — Ezen könyvtár köteteinek 
száma jelenleg 832. — 2. A tudományos könyvtár szaporodott ez évben 
ajándék útján 1 művel 1 kötetben; vétel útján 2 művel 2 kötetben; összesen 
3 művel 3 kötetben. A kötetek összes száma e könyvtárban 752. — 3. A 
laptár szaporodott ez évben vétel útján 3 művel 30 kötetben, — köteteinek 
összes száma 198. — Van e szerint a könyvtárakban és laptárban együtt 
véve jelenleg 1782 kötet.

Ajándékaikkal gyarapították a könyvtárakat Ferenczy Sándor VIII., 
Szénássy Béla VII., Sohajda Kálmán V. és Uszlár Ottó VIII. o. tanulók, kik
nek a kör ezen az úton is köszönetét mond.

Szept. 29-én tartott ülésen megalakítá a társaság az olvasó-kört, mint 
a társaságnak fiókegyletét olyképen, hogy a társaság összes tagjai egyszers
mind az olvasó-körnek is tagjai, úgy hogy e szerint az ugyanazon elnökség 
alatt áll; — külön laptárnoka Loisch Béla VIII. o. t. — Az olvasó-körnek 
saját költségén járatott tudom, és szépirodalmi lapokon kívül, az „Egyetértést“ 
a szerkesztőség egész éven ingyen küldi a körnek. — Fogadja a t. szerkesz
tőség ezen szívességért a kör s az egész társaság köszönetét. — A lapok 
olvasására egy közös teremben a tagoknak naponként két óra volt kiszabva'
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Petőfy Sándor szobrának leleplezésekor a magyar társaság is küldött a 
nagy költő szobrára koszorút. S a mint együtt örült a társaság ezen öröm
napon az egész nemzettel, úgy evvel együtt érezte azon csapás nagyságát is, 
mely pár nappal ama nemzeti örömünnep után Arany János halálában a 
magyar irodalmat érte; s fájdalmának először is úgy adott kifejezést, hogy 
az elhúnyt nagy költőnek állítandó szoborra saját körében 19 frt 60 krt gyűj
tött; azután pedig junius hó 16-án. a coll. tanári kar és a coll. ifjúság jelen
létében a coll. nagy teremben nyilvános ülést tartott, melynek főtárgyát úgy 
a felolvasott munkákban, valamint a szavalatokban Arany János emlékezete 
képezte.
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1. H ittanintézetben................................................................................. 24
2. Jogakadem iában..................................................................................4 5

3. Tan. képző intézetben........................................................................ 42
4. F ő g y m n a s iu m b a n ...................................................................... 229

Összesen . . 340

A nyanyelvre nézve* Magyar Német Tót Összesen

1. H ittanintézetben..................... 14 6 4 24

2. Jogakademiában ..................... 44 1 — 45

3. Tanító képző intézetben . . 17 11 14 42

4. Főgymnasiumban..................... 151 60 18 229

Összesen . . 226 78 26 340

* Az anyanyelvre vonatkozó adatok úgy itt, mint az iskolai anyakönyvben nem a 
tanári karnak ítéletén, hanem maguknak az ifjaknak nyilatkozatán alapulnak, a miből ma
gyarázható azon körülmény, hogy a magasabb osztályokban s intézetekben az idegen 
anyanyelvűek száma a magyar anyanyelv előnyére fokozatosan fogy.
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2. Jogakademiában ..................... 15 3 13 3 i 10 45

3. Tanító képző intézetben . . 42 — — — — — 42

4. Főgymnasiumban..................... 116 24 27 3 — 59 229

Összesen . . 197 27 40 6 i 69 340
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Közös iskolai intézmények.

I. Taneszközök.
1. Collegumi könyvtár. Gyarapodott a lefolyt évben :

a) Vétel ú tján : l.Középt. tanáregyl. Közi., 2. Magyar Nyelvőr és Kalauz, 
3 Századok, 4. Történelmi Tár, 5. Prot. egyh. és isk. lap, 6. Petermann, 
Geogr. Mittheilungen, 7. Philol. Közlöny, 8. Természettud. társ. kiadványai, 
2 k., 9. Jahrbücher für Nationaloeconomie, 10. Magyar tud. akad. könyv
kiadó vállalat 10 k., 11. Krebs lat. Antibarbarus, 12. Theol. könyvtár, 2 k. 
összesen 24 kötet.

b) Ajándékozás útján:  A főrendiház, 7 fűz,, a m. t. akadémia, 17 k. 
és 82 fűz , a m. tud. egyetem 1 k., gr. Károlyi Tibor 1 k., Czékus István su
perintendens 4 fűz., Debreczen városa 1 k , Gyurgyik 1 k , Hlavács F. 1 k., 
Sztehlo János 1 k., dr. Szinessy 2 k., W. H. Lowe (Cambridge) 1 k., Hörk 
J. 1 k., Mikolik Gy. 2 k., Klein Ernő 1 k., Gräser K. 1 k., Tettey Nándor 
2 k,, Franklin társulat 13 k., Dobrovszky és t. 2 k., és azon kívül számos 
iskolai programm.

2. Szirmoy-könyvtár. A lefolyt évben 221 frt 41 krnyi összegen a kö
vetkező müvek vétettek meg: 1. Ersch és Gruber Lexiconja, folyt., 2. Botan. 
Jahresbericht, folyt., 3. Schimper, Entwicklungsgeschichte der Torfmose, 4. 
Lublock, Vorgeschichte, 5. Darwiu, Entstehung der Arten, 6. Hülschner, Straf
recht, 7. Bluntschli, Die Leere vom modernen Staat, 8. Stein, Verwaltungs
lehre, 9. Carey, Socialwissenschaft, 10. Thöl, Handelsrecht, 11. Wächter, 
Wechselrecht, 1. Fraknói, Országgyűlési emlékek, 13. Bastiat, Ouevres com- 
plets, 14. Mohi, Geschichte und Literatur der Staatwissenschaften.

3. Museum. A terménytani museum ajándék útján gyarapodott egy 
Lestris pomarinával, melyet a museumi őr kitömött; egy fejletlenül világra 
jött ökölnagyságú (ámbár 9 hónapos) borjúval, borszeszben s egy nyolcz hetes 
emberi magzattal, borszeszben. Fogadják a t. adakozók ez úton is köszönetünket.

II. Testgyakorlat.
A testgyakorlat a főgymnasiumban és tanítóképző intézetben kötelező, a 

hittanintézetben és jogakademián szabad-tantárgyként taníttatott, téli helyiség 
hiányában az őszi és tavaszi hónapokban, és pedig azon osztályokban, me
lyekben az kötelező, hét. 2—2 órában, azon intézetek hallgatói számára, 
melyekben nem kötelező, az önkényt jelentkezőknek bet. 1 órában. A gya
korlatok állottak szabad-, rend- és szergyakorlatból.

III. Coll. Markovits-kör.
A coll. Markovits-kört azon coll. ifjak alkotják, kik a gyorsírás meg

tanulása és gyakorlása végett az isk. év elején önkényt egyesülnek. Elnöke 
ez évben: Bancsó Antal theol. tanár, coll. igazgató. Jegyző, a lev. gyorsírás
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előadója és pénztárnok: Ferenczy Sándor VIII. o. t.. Könyvtárnok és a vita- 
irási tanfolyam előadója: Sós Ödön VIII. o. t. Tagjainak száma az év elején 
41, az év végén 23. A kezdők hét. 2 órában tanulták a lev. gyorsírást; a 
haladottabbak, szám szerint öten, hét. 1 órában gyakorolták a vitagyorsirást. 
Tartatott összesen 7 ülés. Junius 17-én a lev. gyorsírást tanulókkal a kör 
versenyirást tartott, két pályadijat tűzve ki. Az első dijat: Berzsenyi Dániel 
müvei, Horovitz Arthur IV. o. t., a 2-ik díjat: Nemzeti dalkönyvecske, 
Meczner Sándor IV. o. t. nyerte el.

IV. Tápintézet.

A tápintézet magában foglalja a convictust és alumneumot. A kettő 
közti külömbség csak abban áll, hogy az alumneumban ebédre csak leves, 
hús és kenyér adatik, mig a convictusban egy harmadik étel is tálaltatik, 
különben pedig mind az étlap, mind az ételeknek minősége és mennyisége 
egészen megegyező.

A múlt évi értesítőnkben közlött étlap ez évben is megtartatott; e 
szerint adatott ebédre: leves különféle főzelékkel u. m. kétszer a héten rizs
kásával, egyszer tésztával, kétszer kölessel, kétszer darával; továbbá minden 
tagnak 14 dekagr. marhahús; végre harmadik ételnek vasárnapon 28 dekagr. 
pecsenye, a többi napokon pedig vastag étel, a hétfővel kezdve következő 
sorban: paszuly, káposzta, savanyú lével készített burgonya, kukoriczadara 
vagy köleskása, borsó darával vegyítve, tört burgonya és mindenkor egy 
negyed kenyér (21 dekagr.). Vacsorára adatott a hétfővel kezdve következő 
é te l: tört burgonya, köleskása, borsó, paszuly, túrós galuska, lencse, káposzta, 
azonkívül pédig kapott minden tag vacsorára is egy negyed kenyeret (21 
dekagr.)

A díjak voltak a következők: az aluinneumi ebéd és vacsora díja fél
évre 25 frt; a convictusi ebéd és vacsora díja félévre 31 írt; az alumneutni 
ebéddíj félévre 13 frt és a convictusi ebéddíj szintén félévre 19 frt.

Az I. félévben részt vett a teljes convictusi ebédnél 54 tanuló, az alum- 
neumi ebédnél 63, vacsoránál 76; a II. félévben volt a tagok száma a con
victusi ebédnél 49, az aluinneumi ebédnél 60, vacsoránál 72. Összes száma 
azoknak, kik a tápintézeti jótéteményben részesültek, volt 117, ezen szám az 
egyes osztályok közt így oszlik meg:

elemi I II III IV Y VI VII VIII theol. jog sem.
1 7 12 4 4 10 4 9 6 14 5 41

Vallásfelekezetek szerint pedig: ág. hitv. 
100

helv. h. 
6

kath. izr. 
6 5

vagy százalékban kitéve . . . 85.5 5-t 5-x 4.3
A viszonyt nézve, melyben a Collegium egyes intézeteinek rendes hall

gatói a tápintézet jótéteményét igénybe vették, azt találjuk, hogy a tápinté
zetbe járt a hittanhallgatóknak 58.3"/0. a jogakad. polgárainak ll.j% , a sze- 
minaristák 98°/0, a gymnasiumbelieknek 26.5%. A gymnasium egyes osztályait 
tekintve pedig következő volt a viszony: a tápintézetekbe járt az I. osz
tálynak 19% százaléka, a II. osztálynak 41.4%, a III. osztálynak 19%, a
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IY. osztálynak 15.4%, az V. osztálynak 43.a%, a VI. osztálynak 17.4%, a 
VII. osztálynak 30%, a Vili. osztálynak 28.6%.

Díjtalanul láttatott el: 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 alumneumi ebéddíj teljes vagy részbeni elenge
déseiben részesült azonkívül 8 theologus, 2 jogász, három VIII. oszt., öt VII. 
oszt., négy V. oszt., egy IV. oszt, egy II. oszt., három I. oszt. és három sze- 
minarista. Az egyházkerülettel történt megegyezés folytán a Collegium részé
ről ingyen ebéddel láttatott el az egész éven át 7 szeminarista. Mindezen 
elengedések tesznek 776 frt 60 krt.

A tápintézet bevételei: 1. a tőke kamatjai; 2. a tagok által befizetett 
tápdíjak; 3. supplicatio, mely czimen 188%-ban befolyt 1058 frt 59 kr.; 4. 
ajándékok, jelesül: a templomi perselyből 1 frt 91 kr.; a helybeli takarék- 
pénztár adománya 25 frt; a helybeli pártfogóktól névnapi köszöntések alkal
mával 16 frt 63 kr.; összesen 43 frt 54 kr. A nagy-sárosi műmalom ajándé
kozott a karácsonyi ünnepekre 1 zsák búzalisztet. Özvegy Linkesch Samuné 
asszonyságnak kegyes adakozása folytán 1883. május 14-én a tápintézetnek 
összes tagjai pecsenyével és sörrel vendégeltettek meg. Mindezen ajándékok
ért hálás köszönetét mondunk a nemeslelkű jótevőknek. A Ganczaugh József- 
féle alapitványhól József napján az alumneumi ebédhez járó tanulók ez év
ben is megvendégeltettek. A kiadás az 188%. isk. évben volt 6740 frt 14 kr.

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

Az alumneumba úgy, mint a convictusba felvétethetik valláskülömbség 
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 fize
tendők. A 70 krnyi beiratási díj egy isk. éven belül csak egyszer fizettetik.

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

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

Tápintézeti külön kötelezettségek nélkül elengedhető: 
tíz tanulónak az alumneumi ebéd egész díja. 
húsz „ „ „ fél „
húsz „ „ „ negyed díja

Az elengedésekért a folyamodások az első félévre őszszel a rendes fel
vétel utolsó napjáig, a 2-ik félévre január 25-ig bezárólag a tápintézet gond
nokánál nyújtandók be; e határidőn túl benyújtott kérelmek tekintetbe nem 
vétetnek. A folyamodásokhoz a megelőző félévről szóló isk. bizonyítvány s 
szabályszerű szegénységi bizonyítvány csatolandó; e csatolmányok az intézet 
előtt még ismeretlen folyamodók részéről okvetlenül megkívántainak. — En
gedményekért folyamodók folyamodásuk elintézéséig tényleg fel nem vétetnek;

Kér. ev. coll. ért, 7
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az engedményen felüli díjrészlet a felvételkor okvetlenül lefizetendő. A fize
tési határidő elmulasztását kérelmező folyamodványok tekintetbe nem vétetnek.

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

V. Adományok.
1. A jogakademiára adakoztak: Adler Alfréd 5 frt, Vécsey Béla 5 frt, 

Bánó József coll. kér. felügyelő és Hazslinszky Frigyes tanár gyűjtése 383 frt 
48 kr., Bánó József coll. kér. felügyelő 150 frt, Húsz Dávid 5 frt, Krom- 
pacher Imre 3 frt, Strompf N. 2 frt, Czizer L. 2 frt, Koch N. 1 frt, Stadler 
F. 1 frt, Peschko N. 1 frt, Wünschendorfer lelkész 1 frt, Bartholomáidesz 
lelkész 5 frt, Szepes-bélai egyház 10 frt, Gärtner Lajos 10 frt, Teindel 
Beregm. főjegyzője 50 frt, Royko Viktor 50 frt, Debreczen város gyűjtése 
63 frt 83 kr., Debreczen városa 200 frt, Osterlamm Ernő 20 frt.

2. A fögymnasiumban ösztöndíjakra adott az eperjesi takarékpénztár 
40 frtot.

3. A collegiumra: Dessewffy Jób hagyatéka (Gyöngyös) 500 frt, Irányi 
Dániel adománya 10 frt, Duka Tivadar (Londonból) ösztöndíjakra küldött 
25 frtot.

Fogadják a t. adakozók ez úton is a Collegium köszönetét!

VI. Gyűjtés a coll. ifjúság közt Arany János szobrára.
A coll. tanári kar határozata és megbízása folytán, az igazgató decz. 

hóban gyűjtő iveket bocsátott ki az ifjúság közt, Arany János elhúuyt koszorús 
költőnek szobrára, és pedig külön gyűjtő iveket a Collegium mindegyik in
tézetében, a fögymnasiumban mindegyik osztályban. — E gyűjtő iveken 
nevezett czélra az ifjúság következőkép adakozott: 1. Hittanintézeti hallgatók: 
18 frt; — 2. Tan. képző intézet tanulói: 8 frt 85 kr; — 3. Főgymnasium 
tanulói: I. osztály 4 frt 65 kr„ II. osztály 8 frt 17 kr., III. osztály 4 frt,
IV. osztály 5 frt 25., V. osztály 7 frt 60 kr., VI. osztály 13 frt 15 kr., VII. 
osztály 5 frt 20 kr., VIII. osztály 15 frt 70 kr. — összesen 63 f r t  72 kr. 
— Begyült e szerint a három nevezett intézetből összesen: 90 f r t  57 kr., 
mely összeg az igazgató által a m. Földhitelintézetnek küldetett el, a tanári 
karnak saját kebelében külön eszközölt gyűjtésével együtt.

Az adakozó ifjakat névszerint e helyütt csak azért nem említjük meg, 
mivel a nevezett intézetek ifjai majdnem kivétel nélkül mindnyájan adakoz
tak és mivel az érdek, mely a tanári kart a gyűjtés alkalmával vezérelte, 
nem az volt, hogy minél többet gyűjtsön, hanem az, hogy az ifjúságnak al
kalmat nyújtson, hogy e szép hazafias czélra mindenki adakozhassék, úgy, 
hogy ha majd a nagy költőnek emlékszobra felállíttatik, ifjainknak mind
egyike azzal a tudattal tekinthessen arra, hogy annak létesítéséhez filléreivel 
ő is hozzájárult, s így azt a közös nemzeti kincset ennélfogva is a magáénak 
vallhassa.
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SH

Ö sztönd íjak  és elengedések.
a)  Ö s z t ö n d í j a k ,  p r i m i u m o k .

I. Egyetemes természetű s nem a Collegium kezelése alatt álló alapok
ból ösztöndíjt élveztek a kővetkező iljak:

a) Mária Terézia kincstári alapból: Kiinger Antal, Kovaliczky Elek 
és Makucz Arthur joghallgatók. — b) Jetiim alapból: Saguly János theol., 
Fuhrmann István és Makucz Arthur joghallgatók, Sztehló Gerő VII. és Lud- 
mann Miksa VI. oszt. tanulók. — c) Besán József-féle alapból: Meczner 
Sándor IV. oszt. t. — d) Róth-Teleky egyet, egyházi alapítványból: Chotvács 
Pál, Szontágh Sándor, Trompler Ernő, Szlabey Mátyás, Zathureczky Kornél 
és Saguly János theologusok; Kakusz Béla jogh. Okályi Adolf és Philippi 
Aladár VIII. oszt. tanulók. — e) A  Saárossy-Szartory-féle családi ösztön
díjat élvezi Saárossy Gyula VI. oszt. tanuló. — Az eddig nevezett ösztön
díjak összege 1672 frt.

II. A helybeli magyar-német egyház által alapított és kezelt, de a coll. 
ösztöndíj osztó választmány ajánlatára osztatni szokott ösztöndíjakat élvezték:
a) Schwartz-féle alapból: Bortnyik Györgyös Ivárgh Mátyás theologusok; —
b) Löffelholz fé le  alapból: Friedrich Zsigmond V. és Kardos Sándor I. oszt 
tanulók; — c) Holeganz-féle alapból: Bielek Dezső II. oszt. tan. — Ezen 
ösztöndíjak összege 143 frt 52 kr.

III. A Collegium kezelése és rendelkezése alatt álló alapokból ösztön
díjt élveztek:

1. Schwartz-féle ö. d. Pohánka Géza hitjelölt a hallei egyetemen.
2. Josejfy-féle ö. d. Szlávik Mátyás „ „ „ (Ekét

ösztöndíjat csak külföldi egyetemeken tanuló theologusok élvezhetik.)
3. Pauer-féle ö. d. Bohus Pál II. é. theol.
4. Wagner féle  ö. cl. Dendely Sámuel III. é. és Schulze Otto I. é. theol.
5. Bánóczyféle  ö. d. Szanitter Kornél II o. t.
6. Roskoványi-féle ö. d. Baloghy Farkas és Kübecher Albert III. é. theol., 

Marencsin Gyula és Strauch Béla VII. oszt., Knizner Gyula VI. oszt., Hlavács 
Gyula és Szekcsik Elek V. oszt. s Peschko László III. oszt. tanulók.

7. Szontághféle  ö. d. Sarudy Vilmos VII. és Haitsch Dezső VI. oszt. 
tanulók.

8. Sárossy-féle ö. d. Fekete Imre jógii, Fekete Jenő VI., Tahy Gyula 
VII. és Tahy György II. oszt. tanulók.

9. Kux-féle ö. d. Kotsch Jakab VI. oszt. tan.
10. Ujházyféle  ö. d. Adriányi Adolf theol., Fürst János és Strauch 

Gyula tan. kép. tanulók.
11. Klementisz-féle ö. d. Szerényi Sándor és Lipták Tivadar theologusok.
12. Ketzer-féle ö. d. Péter János és Lipták János tan. kép. tanulók.
13. Melczel-féle ö. d. Chalupka Rezső V. oszt. tan.
14. Az Eperjesi Takarékpénztárnak 40 frtnyi adományából a magyar

7*
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nyelvben tett aránylag legszebb haladás jutalmául 10—10 írtban részesí
tettek: Hartmann Ernő I., Droppa Miklós II., Oberländer Zsigmond III. és 
Stark János IY. oszt. tanulók.

15. Duka Tivadar 25 frtnyi adományából részesítettek: Kozlay József 
tlieol., iíekopa István VII. és Markovics Samu V. oszt. tanulók.

Ezen tisztán coll. ösztöndíjak összege 412 írt 85 kr.
A coll. ifjúság által élvezett ösztöndíjak, jutalmak és segélyek — a se

gélyek közé számítva a joghallgatók segélyegylete által kiosztott s íenntebb 
kimutatott 160 írt 50 krnyi segélyt is — tesznek összesen 2730 f r t  87 krt.

1. Hittanintézetben: Bortnyik György és Kübecher Albert III. é., Bohus 
Pál és Kozlay József II. é. hittanhallgatóknak elengedtetett az egész évi tan
díj fele.

2. Jogakademiában: Mehzihradszky Emil jogh.-nak az egész évi tandíj 
3/4 része, Bauer Ignácz, Cseh István, Néma Eduard és Winkler Ádám jog
hallgatóknak az egész évi tandíj fele ('/2); — Kiinger Antal, Kvitkovszky 
Ignácz és Németh István joghallgatóknak az egész évi tandíj y4 része enged
tetett el.

3. Fögymnasiumban: Loisch Béla VIII. o. tanulónak az egész évi tan
díj ; — Kardoss Sándor I ,  Meczner József I., Reuszko Géza L, Szanitter Kornél II., 
Haas Dávid IV., Rosenfeld Sándor IV., Stark János IV , Hlavács Gyula V., Mar
kovics Sámuel V., Kotsch Jakab VI. és Medzihradszky Pál VII. oszt. tanulók
nak az egész évi tandíj fele; — Chalupka Rezső V., Szekcsik Elek V., Mol
nár Árpád VII. és Sarudy Vilmos VII. oszt. tanulóknak az egész évi tandij 
V4 része engedtetett el.

A tandíj elengedések összege: 272 frt 30 kr.

Ezek a tápintézetről szóló fentebbi jelentésben foglaltatnak.
Azon elengedések és jótétemények viszont, melyben a tan. képzőintézet 

tanulói részesítettek, részint a tan. képző intézetről, részint a tápintézetről 
szóló jelentésben foglaltatnak.

B) Tandíjelengedések.

C) Tápdíjelengedések.



Figyelmeztetés.

A jövő isk. évre a beiratások a főgymnasiumban és tan. képző intézetben 
szeptember 1—4-ig, a bittanintézetben és jogakademiában szeptember 1—8-ig 
tartanak. Későbben jelentkezők csak elkésésüket igazoló bizonyítványok és 
folyamodvány alapján vétethetnek fel.

A beiratásokat, megelőzőleg augusztus 30. és 31-ik napjain tartatnak a 
felvételi, javító és esetleg a magánvizsgák. Felvételi vizsgát tartozik tenni 
minden a gymn. I. osztályba lépő tanuló, mely vizsga díjtalan, ha a felvétetni 
kívánóknak a IY-ik elemi osztályról kielégítő bizonyítványuk van, különben 
a vizsgáért díj fizettetik. A kik tanulmányaikat magánnevelésben folytatták 
s magánvizsgát akarnak tenni, azok a megelőző osztályról szóló hiteles kielé
gítő bizonyítványon kívül tartoznak hozni múlt évi holtartózkodásukat igazoló 
községi bizonyítványt.

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

A tápintézetbe való felvételre nézve útbaigazítást nyújt a tápintézetről 
szóló fentebbi jelentés.





Dr. Vandrák András coll. tanár úr jubiláuma.

A jelen évről szóló ezen iskolai értesítőnket a coll. Pártfogóság egy 
szép határozatának megemlítésével zárjuk be.

A coll. Pártfogóság ugyanis elhatározta, hogy miután Dr. Vandrák András 
coll. tanár úr a jövő isk. év elején éri meg tanárságának — és pedig szaka
datlan t a Collegiumban töltött tanárságának 50-ik évfordulóját — ezt a 
ritka szép eseményt, a mennyire erejéből telik az országszerte ismert nevű 
tanár úr érdemeihez méltóan f. é. szeptember 15-én megünnepeli.

Midőn a coll. Pártfogóságnak e határozatát ez úton is nyilvánosságra 
hozzuk, s ez ünnepélyre a t. közönségnek figyelmét ez úton is felhívjuk — 
teszszük ezt különösen azon érdekből, hogy a t. közönséget, nevezetesen 
pedig a nagyérdemű tanár úrnak régi kartársait és nagyszámú tanítványait 
e helyütt is felkérjük, hogy ezen ritka iskolai ünnepélyre, az ünnepély szép
ségének emelése czéljából minél számosabban megjelenni szíveskedjenek!








