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I.
Bánó József collegiumi kerül, felügyelő beszéde.

Tisztelt ünneplő közönség!
Tizenhat évvel ezelőtt, 1867-ben az eperjesi főtanoda fennállásának 

kétszázados örömünnepét ülte. Büszkén tekintett vissza eme kétszázados 
életére. Ünnepe volt ez nemcsak a mi főtanodánknak, de ünnepe volt Ma
gyarország egész protestáns egyházának.

A mai ünnepély, az én ítéletem szerint, sokkal fontosabb, sokkal életbe
vágóbb, elevenebb. Az előbbeni természetszerűen minden században fog is
métlődni; — a maihoz hasonlót hiába keresünk főtanodánk évkönyveiben. 
Ünnepe ez nemcsak főtanodánknak, nemcsak kerületünknek, nemcsak egy
házunknak; de ünnepe az egész ország nevelésügyének és culturájának, sőt 
ünnepe mindazoknak, kik az emberiség haladása iránt érdekkel viseltetnek.

Uraim! Egy érdemekben gazdag, félszázados tanársággal állunk szem
ben. Ötven évvel ezelőtt egy ifjú, ki egy évvel elébb rendkívüli tanárnak 
választatott, ezen főtanoda rendes tanárává lön megválasztva. És igy ötven
egy évig működött szakadatlanul, folytonosan ezen főtanoda falai között; — 
és mindezekhez: ezen tanárnak neve Y a n d r á k  An d r á s .

Melyik protestáns tanoda, de az egész országban mely iskola dicseked
het hasonlóval?

Bocsássanak meg nekem uraim, őszintén bevallom, hogy a legnagyobb 
aggodalommal lépek e térre; ösmerem tisztelt férfiú a te szerénységedet, 
ösmerem abbeli természetedet, hogy bizonyos idiosyncrasiát érezel minden 
iránt, mi a személyed iránti dicséret, tisztelet nyilvánulása. De bocsáss meg 
nekem te is, — bár igaz, hogy a mai nap kizárólag a te napod, s e napon 
legkevésbbé szeretnénk kellemetlenül érinteni; — de általad e mai nap a mi 
dicsőségünk napja is, mert te a mienk vagy; s örömben búban mienk voltál 
egy félszázadon keresztül; — s legalább ezen rendkívüli ünnepély alkalmá
val legyen nekünk szabad a mi határtalan tiszteletünket, szeretetünket és 
ragaszkodásunkat személyed iránt szemtől szembe nyilvánítani.

A kebel, mindnyájunk kebele meg fog könnyebbülni, régen tartogatjuk 
vissza tiszteletünknek nyilváníthatását. Ma azonban szabad folyást kell enged
nünk, mert jaj azon nemzedéknek, jaj azon társadalomnak és jaj azon ország
nak, hol ily férfiak, mint te, nem tárgyai a tiszteletnek. És azért, bármi 
szavak fognak mai nap elhangzani érdemeid kitüntetésére, azok — és ez 
nem frázis, ez teljes meggyőződésem — a valót megközelíteni korántsem 
fogják !

Évek óta felügyelője e főtanodának és feje számos tagból álló család
nak, bő alkalmam volt tanulmányozni a tanárok működését; és én azon
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meggyőződésre jutottam, — és ez a leghatározottabb és betű szerinti teljes 
meggyőződés, s ezen meggyőződésemet azt hiszem mindenki osztja, ki azt ily 
figyelemmel kiséré, — hogy a v i l á g o n  n e m e s e b b ,  de e g y s z e r s m i n d  
n e h e z e b b  p á l y a  nincs ,  m i n t  a t a n á r i  pá l ya .

Már most vegyük: egy ily pályát félszázadon keresztül, illetőleg ötven
egy tavasz, ősz, ötvenegy tél és nyáron át annyi tudománynyal, tapasztalás
sal, buzgalommal, lelkiismeretességgel, odaadással futni meg, mint aztVandrák 
András megfutotta; 51 év alatt soha nem veszteni el a türelmet, soha nem 
lankadni; gyakran a legkeserűbb tapasztalások mellett és küzdve sok esetben 
könnyelműséggel, vásottsággal, butasággal, sőt roszakarattal. És e mellett 
küzdeni egy nagy család fentartásának lélekölő gondjaival, az anyagi jobblét 
lehetőségének minden reménye nélkül; — hát van-e nekem, vagy van-e 
valakinek nyelve, ki mindennek méltánylását, nem is mondom, hogy méltó? 
de csak szavakban is tudná kifejezni.

Ezen dolog szinte a csodával határos.
Vandrák főleg a bölcsészet tanára. Bölcsészeié a mi egyházunkban egy 

Programm. Mert az ő bölcsészeié nem a kificzamodott emberi ész okoskodá
sának szüleménye, hanem szüleménye a természet törvényeit alapul vevő 
józan okoskodásnak. Jelszava : „Hominum commenta delet dies, naturae juditia 
confirmat.“

Az ő Ethicája és Aestbeticája a leghamvasabb, legtisztább erkölcs, a 
mely emberi agyban fogamzhat.

Van-e készlet, van-e eszköz, — kivált ha ebez járul, saját életének 
tanaival megegyező lefolyása — melylyel tisztábban lehet hatni az ifjú neve
lésére, nemesítőbben az ifjú kedélyre? Hát ily nemes eszközöket félszáza
don keresztül használni, — használni a nemzedék nevelésére, nemesítésére 
félszázadon használni szakadatlanul, itt Magyarországon és itt a felföldön a 
legbazafiasabb, legmagyarabb szellemben, — mondja meg nekem a tisztelt 
gyülekezet, mondjátok barátim, van-e ehez fogható, hasonló érdem és lehet-e 
ennyi érdemnek fokát meghatározni és leliet-e ily tanításnak hatását, terje
delmét kiszámítani.

A buzgó tanár működésének talán épen ez legnehezebb, legheroicusabb 
része, hogy tanításának eredményét szemtől szembe, kézzelfogbatőlag nem 
láthatja.

A földművelő, szántó-vető ember ha jól, szorgalmasan, gondosan meg
műveli földjét és azt éveken keresztül teszi, és jó, és tiszta magot vet; minden 
évben együtt látja szorgalmának eredményét, a jó aratást és gyönyörködik 
benne teste és lelke.

De lehet-e emberi szemmel megnézni, szemlélni, a félszázadon keresz
tül jó magot,, tiszta búzát vető tanárnak működését, lehet-e a termés szép
ségében gyönyörködni?

Igaz... nem lehet, de learatni sem lehet, letarolni sem lehet. Ez egy 
évelő, ö r ö k k é n t a r t ó  n e me s  p l á n t a ,  mely ezer szálakkal terjed minden
felé, apáról fiúra, firól lira, nemzedékről nemzedékre száll.

És ezek szerint t u d d  m e g  n e m e s e n  g o n d o l k o d ó  és  c s e l e k v ő  
f é r f i ú  és élvezd még életedben azon legtisztább örömet: hogy ha egy
házunkban és iskoláinkban megmarad a régi szellem és meg fogja vívni

X*
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ezentúl is az igazság nemes harczát: annak erősítésében, gyarapításában, 
megtisztításában neked igen nagy részed van. Tudd meg, hogy ha a harcz 
válságba jut és a hazafi erényeknek tényleges nyilvánulására lesz szükség és 
nemesen fogja megvívni a harczot és előre fog törni azon a pályán, melyet 
fiainak csak erényei által lehet megfutni; tudd meg n e m e s e n  g o n d o l 
k o d ó  és c s e l e k v ő  f é r f i ú ,  hogy e munkában a te félszázados bölcs 
oktatásodnak, tiszta tanaidnak igen erős nyomaira fogunk mindenütt akadni.

Nehéz volt pályád, legnehezebb e világon, de királyi és mennyei azon 
érzés is, melyet e pillanatban érezned kell, ha arra visszatekintesz.

Mit mondjunk tehát mi, mit mondjak én a felügyelőség, a patronát.us, 
a collegium, a kerület nevében? Mondhatok-e mást, mint: Fogadd a leghá- 
lásabb, leghódolóbb köszönetünket, hogy i t t  működtél és szakadatlanul i t t ,  
hogy minket el nem hagytál és hogy személyed és működésed által oly dics- 
sugárt szőttél az eperjesi főtanoda körül.

Hálánkat eléggé és szavakkal kifejezni alig lehet ugyan, de mivel más 
eszközzel nem rendelkezünk, fogadd a patronátus részéről ezen nyilatkozatot 
(A felügyelő átnyújtja a javított évi díjazás iránti határozatot).

Végre mit mondjak hat-hét ezerre menő volt tanítványaid nevében? — 
Fogadd volt tanítványaid részéről is ez iratban foglalt nyilatkozatot. (A fel
ügyelő átnyújtja a tanítványok által gyűjtött 2000 írtról szóló alapítványi 
oklevelet). •— Közülök sokan, igen sokan már elhaltak, de a kik élnek, ki
vétel nőikül keblökben hordják irántad a tiszteletnek legőszintébb érzelmeit-

Szeretném bemutatni az utolsó hetekben kapott halmaz levelet és ira
tokat. Mily kendőzetlen, egyhangú nyilvánítása ez a személyed iránti leg
mélyebb tiszteletnek ős ragaszkodásnak!

Én pedig szerencsésnek érzem magam, hogy mind ennek, ez ünnepélyes 
alkalomból, itt, e pillanatban tolmácsa lehetek.

Egy nemesen átélt életnek jutalma ez, az élet alkonyán. Át fogjuk 
plántáim ezen tiszteletet fiainkba, unokáinkba!

És így bátran elmondhatom minden volt tanítványaid nevében a láng- 
lelkű költőnek eszmemenetét:

„Eljőnek az évek
letipornak

mindent könyöretlenül,
Csak ősz fejed koszorúja marad zöld!“

H.

Bancsó Antal coll. igazg. üdvözlő beszéde.
Tisztelt ünneplő közönség!
Igen tisztelt kartársunk!

Virágokat szedni, és azokat művészi koszorúba fűzni, szép és gyönyör
ködtető foglalkozás. Teljesítésére két feltétel szükséges: az egyik, hogy a 
mezőn, a melyen járunk, koszorúba illő virágokat leljünk; a másik, hogy a 
virágoknak művészi koszorúba fűzéséhez értsünk!

Mezőhöz hasonlítható az ember élete, melyen virágok az erények! S 
nekem, az én hivatalos állásomnál fogva az a szép és gyönyörködtető, s hozzá
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tehetem még, hogy a mily megtisztelő, ép oly lélekemelő foglalkozás jutott 
ez úttal, hogy bejárjam egy oly emberi életnek mezejét, mely nem közönséges 
már határainak kiterjedtségénél fogva s annál ritkább a rajta illatozó erény
virágoknak sokaságánál és szépségénél fogva! Elfogultan és nem kevés aggó
dással lépek e mezőre; gondolataimon és egész valómon azon érzés hatalma 
vesz erőt, mely egy valódi harmonikus nagyságnak láttára szokott eltölteni 
bennünket: az áhítattal vegyes csodálat érzése. Vajha ez az őrzés ne hatna 
bénítólag — mint rendesen szokott — szavaimra s előadásomra; vajha ne 
hiányoznék bennem az ihletettség, mely szükséges arra, hogy az előttem el
terjedő dús mezőnek virágait a t. közönségnek igazán művészi koszorúban 
mutathassam be!

Czélul azt tűzvén ki magamnak, hogy erény virágokból fonjak koszorút, 
e virágoknak gyűjtése végett tulajdonkép csak a mai ünnepélynek alkalmul 
szolgáló félszázadnak körében kellene maradnom, s e fél század elé eső, közel 
27 esztendőt mellőznöm kellene. így kellene eljárnom, ha czélomhoz egészen 
mereven ragaszkodnám, mert hiszen erényekről szorosan véve csak ott lehet 
szó, a hol nemcsak az öntudatos szabad akarat van teljesen kifejlődve és 
megérve, hanem az a tér is, melyen szabad akaratunkat cselekvőleg érvé
nyesíthetjük, teljesen hatalmunkban van, — szóval ha választott életpályánkon 
mint önálló szabad emberek működhetünk. Ezen merev elméleti viszony által 
azonban nem engedhetem magamat megzavartatni, annál kevésbbé, mert 
hiszen egyrészt maga a lélektan tanítja, másrészt pedig különösen a nagy 
emberek életével való foglalkozás meggyőz bennünket arról, hogy a gyermek- 
és ifjúkornak is vannak erényei, melyek annál fontosabbak, mivel a tulajdon- 
képeni cselekvés korának, a férfi kornak erényei is ezekben gyökereznek.

Hogy tehát az a koszorú, melyet én Vandrák András ünnepelt tanár 
úrnak erényeiből ez alkalommal fonni akarok, teljes legyen, a legelső erény
virágot abba az első gyermekkornak éveiből szakasztom, — s ez az engedel
messég, melynek szépsége mellett eléggé tanúskodik az a körülmény, hogy 
habár ez, úgyszólván egyetlen erénye az első gyermekkornak, egymagában is 
képes e kort teljesen feldíszíteni; — fontosságát pedig ez erénynek eléggé 
kifejezi az a közmondás, hogy „a ki nem tanult engedelmeskedni, az nem tud 
uralkodni“. Az engedelmességnek erénye, mely nem a szolgai félelmen, hanem 
a tiszteletnek és szeretetnek érzetén alapult, ez volt az főleg, mely a mi 
ünnepeltünket az ő szüleinek kedves gyermekévé tette, annyira, hogy ők — 
habár azt anyagi körülményeiknél fogva csak áldozatokkal és megerőtetéssel 
tehették •— gyermeküknek iskoláztatására szánták el magukat.

A szülőknek ezen elhatározására külömben nagy befolyással volt, hogy 
az engedelmes gyermekben már ekkor nagy mértékben nyilvánult a tanulási 
vágy; s ez a két erény: az engedelmesség, a komoly tanulási vágygyal egyesülve 
tette őt kedveltté, mindjárt szülőföldjén Csetneken, legelső tanítója előtt, a 
kire később is, most is folytonosan, mint igazi gyermekbarátra emlékezik vissza.

Ide, e helyre, a hol a gyermek és ifjúkornak erényeiről szólok, fűz
hetem be talán legillőbben a háladatosságnak erényét, mely nem tartozik 
ugyan a gyermekkornak erényei közé, mert hiszen a hála érzetének feléb- 
redtére megkíván tátik, hogy teljesen felfogjuk azon jótéteményeknek és áldó-
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zatoknak nagyságát és becsét, melyeket első sorban szüléink, de azok után 
tanítóink is érettünk hoznak.

Igen szépen díszíti azonban a háladatosság erénye az érettebb ifjút, de 
legeszményibb alakja ezen erénynek — nekem legalább úgy látszik — az, a 
midőn az a hálás megemlékezés alakjában akkor is él szívünkben, midőn 
azok, a kik a hála érzetét bennünk felébresztették, nincsenek már az élők 
sorában. A háladatosság erényét, ezen legeszményibb alakban, a hálás meg
emlékezés alakjában, megtaláljuk a mi ünnepeltünkben is kora ifjúságától 
kezdve egész életén át, megtaláljuk most is. És mindenesetre nagyon tanu- 
ságos, hogy e hálás megemlékezésnek tárgya, mint a nagy embereknél álta
lában, úgy ő nála is, az édes atyán és a jó tanítókon kívül legfőképen a 
szerető édes anya! Tanuságos ez a tény mindenesetre, mert ez arról győz 
meg, hogy a gyermekeknek sorsa s jövendő életüknek iránya legfőképen az 
édes anyák kezében van letéve. S vajha minden édes anya teljes tudatával 
bírna azon büvésziesnek látszó s mégis annyira természetes hatalomnak, mely 
az édes anyai szeretetben re jlik ! S vajha minden édes anya azt tartaná 
legfőbb hivatásának és büszkeségének, hogy e szeretetnek hatalmával meg
vesse gyermekének szívében egy új életnek : a gondolat és kedély életének s 
a tiszta erkölcsi életnek alap ját!

A mi Unnepeltünknek édes anyja — azonkívül, hogy az atyának elfog
laltsága miatt a családi nevelésnek gondjai főleg úgy is ő reá nehezedtek — 
különösen akkor mutatta meg, hogy gyermekét ismeri s neki igazán édes 
anyja, midőn őt az édes atyának ellenkezőre hajló szándéka ellenében az isko
lának, a tudományos pályának megmentette. S e szerint az, hogy Vandrák 
András a tudománynak, a hazának, egyháznak és iskolának az lett, a minek 
őt mi mindnyájan ismerjük, — mindez, az ember sorsának földi intézői közül 
első sorban az édes anya gondos szeretetének köszönhető.

Az ifjúkornak erényei közül ott találjuk továbbá Ünnepeltünknek életé
ben a szerénységnek erényét, mely a 16 éves ifjúban oly naiv módon nyilat
kozott azon ártatlan örömben, melyet akkor érzett, midőn saját keresményéből 
az első fekete ruhát csináltatta magának. S a szerénységnek szép erénye 
kiséri őt egész életében; ez képezi egyéniségének egyik legfőbb jellemvonását, 
semminek sem lévén ő annyira ellensége, mint az üres fénynek, a külső 
kitüntetéseknek. Mindazok a kitüntetések, melyekben ő életében részesült, 
a milyenek: hogy öt több megye táblabírájának, a magyar tud. akadémia leve
lező tagjának választotta; továbbá, hogy a jénai egyetem bölcsészet-túdori 
oklevéllel tisztelte meg; és legutóbb az a kitüntetés, melyben 0  Felsége a 
királynak legmagasabb elhatározásából részesült, mindezek a kitünetések őt 
mint a tudománynak apostolát, mint a nevelés- és oktatás-ügy fáradhatatlan 
bajnokát érték s igy azoknak alapját valódi érdem képezi.

Az ifjúkornak egyik legkiválóbb s legjellemzőbb erénye továbbá, mely 
a mi Ünnepeltünket ismét egész teljességben díszité: az eszményiért való 
lelkesedés. Ez a lelkesedés az eszményiért volt bizonyára főleg azon hatalom, 
mely őt, mint egyetemi tanulót azon philosophiai iskolának hívévé tette, mely
nek fő jellemvonása az a törekvés, hogy az aesthetikai és vallásos érzést 
egymással — és mindkettőt együttesen a hittel egyesítse. S a mit annak a 
philosophiai iskolának megoldania elméletileg nem sikerült, azt Vandrák
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megoldotta az ő életében gyakorlatilag: az ő életének s egész lényének leg
jellemzőbb alapvonása mindenesetre az aesthetikai és vallásos érzésnek leg
bensőbb egyesülése. Az a vonzódás, melynélfogva ő még ma is öreg napjaiban, 
majd naponként felkeresi városunk vidékének szebb tájékait, az a lelkesült 
elragadtatás, mellyel ő a természetnek kellemes és fennséges szépségében 
gyönyörködik: nemcsak az erősen kifejlett aesthetikai érzésnek, hanem azzal 
egyesülve egyszersmind a vallásos áhitat érzésének nyilvánulása. Ő a termé
szetben az örök istenségnek remek alkotását szemléli. Mi természetesebb e 
szerint, mint az, hogy Ünnepeltünknek életében önállóan is, egész fennségében 
kifejlett az az erény, mely mint az emberi erényeknek legmagasabbja, ezen 
általam font koszorúnak is legszebb virága: az igazi, mély vallásosság. És 
hogy ő most is, még a hideg télnek idején is, minden ünnep és vasárnapon 
ott látható az Isten házában, az nála nem üres szokás, — az az ő mély val
lásosságának természetes, szükségképeni nyilatkozása.

Az ő egész lényének és természetének az eszményi felé hajló vonzódása, 
egyesülve az igaznak, jónak és szépnek megismerésére irányult komoly tudo
mányos törekvéssel, ez volt az a vezérlő genius, mely Ünnepeltünknek tudo
mányos vizsgálódását az embernek belső világára és az aesthetikai világra 
irányzá s ily irányban nyert az ő egész lénye kifejezést tudományos müveiben, 
milyenek: a lélektan, ethika, logika, észjog s ezeken kivül a hit világáról és 
az aesthetikai világról irt rövidebb értekezései. Ez a lelkesedés az eszmé
nyiért, az eszményi igazért, jóért és szépért, ez volt az a hatalom, mely nem 
engedte, hogy ő mint tudós a száraz észnek emberévé legyen, — ez tette 
őt a kedély emberévé.

S ezen jellemvonásának, hogy ő nem a hideg észnek, hanem a mély, 
meleg kedélynek embere, —- ennek tulajdonítom én azt a rendkívüli s eltö- 
rölhetetlen hatású befolyást, melyet ő mint tanár, tanítványainak százaira s 
ezreire gyakorolt. — Ezen rendkívüli befolyásának megmagyarázására ugyanis 
én nem tartom elegendőnek az ő igazán ritka széles körű s alapos tudomá
nyosságát. Nagy tudomány által tehetjük magunkat, valamint mások, úgy 
tanítványaink előtt is a tiszteletnek, vagy nem bánom a csudálatnak tár
gyaivá, de a szeretetnek tárgyaivá soha; ehhez szükséges, hogy az alapos 
tudományosság szeretni tudó mély kedéllyel, nyugodt önmérséklettel s 
igazságszeretettel egyesüljön. S ezek az erények ő benne egyesülvék, s ez 
tette és teszi az ő tanári működését áldásossá. Tanári működéséről különben 
— ámbár ez szolgál tulajdonképen a mai szép ünnepélynek alkalmul — rész
letesebben szólni nem akarok. Megemlékeznek ő róla, mint tanárról sokkal 
nagyobb közvetlenséggel s igy sokkal nagyobb hatással is az ő volt tanítványai.

Egyet azonban nem hagyhatok említés nélkül, és ez az, hogy az ő tanári 
működésének s érdemeinek kellő méltatására nem elég azt mondani — bármily 
sokat, véghetetlen sokat mondjon is az különben — hogy ö fél századon át 
működött kiváló sikerrel a terhes tanári pályán, hanem hozzá kell ehhez tenni 
még, hogy minő félszázad volt az, melyet ő a tanári pályán töltött.

Ez a fél század nemzetünk életében, először is a tudományos újjászüle
tésnek korszaka, melyről joggal lehet mondani, hogy gyorsabb átalakulást, 
rohamosabb fejlődést soha nem ért még nemzetünk, mint e fél század alatt. 
S ünnepeltünk nemcsak hogy versenyt futott e rohamos fejlődéssel, hanem
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annak utját az ő tudományos műveivel, különösen mint tankönyvekkel meg
világítani is jelentékenyen segített. Ezen félszázadba esik továbbá a nemzeti 
nyelvnek állandó uralomra jutása irodalomban, közéletben és iskolában s 
Vandrák mint tanár azok közé tartozott, a kik ez irányban, nevezetesen az 
iskolában a nemzeti nyelvnek teljes jelentőségét felismerték; ő 1842 óta 
minden előadásait magyar nyelven tartotta S hogy ezt a magyar nemzeti 
nyelvnek szeretetéből tehát a magyar embernek legelső erényéből folyólag 
tette, azt bizonyítja az a körülmény, hogy neki máig is legkedvesebb tan
tárgya a magyar nyelv és irodalom története. Ez a félszázad végre nehéz 
megpróbáltatásokat hozott a prot. egyházra és iskoláira is, mely megpróbál
tatások a mi Ünnepeltünknek csak arra szolgáltak alkalmul, hogy megmutassa, 
miszerint ő a prot. egyháznak és iskoláinak autonomikus szabadságáért nem
csak szóval lelkesedni, hanem dolgozni és küzdeni is tud, sőt, — a mint ezt 
a kassai haditörvényszék elé történt idéztetése bizonyítja — ha kell, szen
vedni is kész.

Ide, e helyre fűzhetem be bizonnyára legillőbben Ünnepeltünknek — 
már nem mint tanárnak, hanem mint hazafinak —- legszebb erényét: az áldo
zatkész hazaszeretetei, melynek példájaként legyen elég csak a kassai hegyi 
nemzetőrségére hivatkoznom.

Ezekután csak egy erényvirágot akarok még az ő erényeinek koszorú
jába fűzni, azt a mely nekünk legtöbbet jelent, és ez: ő neki ehhez az ősi 
fő iskolához, ehhez a Collegiumhoz való tántoríthatlan hű ragaszkodása. 
Tanárságának mind az 50 esztendejét, e szerint tehát egész nyilvános életét 
ő itt, e collegiumban töltötte s attól akkor sem vált meg, midőn másútt ked
vezőbb és fényesebb feltételek alatt foglalhatott volna állást. S a mennyiben 
Vandrák itt, különösen mint a Collegiumnak épen a legküzdelmesebb s legne
hezebb években tevékeny igazgatója, folytonosan vezérszerepet vitt, annyiban 
e Collegiumnak története hoszszú időn át az ő nevével van összeforrva. S 
ezen egyetlen erénye, a Collegiumhoz való ragaszkodása reánk nézve azért 
a fegíőbb, mert ez által ő e Collegiumot részesévé tette összes erényeinek, 
minden dicsőségének. Részesévé tette mindennek különösen e Collegiumnak 
tanári karát, melyre első sorban tükröződik vissza az ő nevének fénye és 
dicsősége. Ugyanazért senki sem üdvözölhet Téged, igen tisztelt kartársunk 
őszintébb és melegebb üdvözlettel, mint ezt én teszem ezúttal összes még élő, 
volt és jelenlegi tanártársaidnak nevében, kérve Téged egyúttal, hogy fogadjad 
tőlünk, tanártársaidtól szívesen a mi tiszteletünknek és szeretetünknek jeléül 
azt a csekély emléket, mellyel Neked e szép ünnepély alkalmával kedves
kedni akarunk. *

Ezzel bovégeztem t. közönség azon koszorút, melyet Vandrák A. ünnepelt 
tanár urnák erényeiből fonni kezdettem. Érzem, hogy e koszorú több tekin
tetben hiányos. Hiányos először is azért mert nem teljes. E hiányra nézve 
azonban vigasztalásomul szolgál, hogy azt nemcsak én érzem, de érzi a t. 
közönség is, jól ismerve Ünnepeltünknek nemcsak azon erényeit, melyeket én

* Az igazgató itt átnyújtja az ünnepeltnok a szép művű ezüst tintatartót arany 
tollal, mely Vandrák András volt, és jelenlegi — összesen 45 — tanártársainak közada
kozásából szereztetett.
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megneveztem, hanem azokat is melyeket koszorúmból kihagytam. Hiányos 
azután e koszorú főleg a művészi kivitel tekintetében; de erre nézve viszont 
vigasztal az a szerencsés esemény, a mely nekünk mindnyájunknak legédesebb 
örömünket képezi, hogy ezen erényeket megtestesülve itt magunk előtt szemlél
hetjük úgy, a mint azokat a legszebb, legmüvészíbb koszorúba fűzte össze 
maga az élet s bizonyára mindnyájunknak leghőbb óhajtásunk, hogy ezen 
erényekben igy, ezen szép és harmonikus életben összefoglalva, még sokáig 
gyönyörködhessünk!

ni;
Irányi Dániel üdvözlő beszéde az ünnepednek régibb tanítványai

nevében.
Igen tisztelt tanárunk!

Régi tanítványaid állnak előtted.
Eljöttünk, hogy szerencsekivánatainkat fejezzük ki ez alkalommal, mi

kor tanári pályád ötvenedik évét betöltötted, s örömünket nyilvánítsuk azon, 
hogy megengedte a gondviselés, miszerint e napot erőben, egészségben 
érjed el.

Kevés tanárnak jutott osztályrészül, hogy félszázadon át működjék 
megszakítás nélkül; még kevesebbnek, hogy annyi idő múlva a tiedhez 
hasonló testi és szellemi erővel bírjon.

Pedig hát nem kímélted magad hivatásod rovására. Mert mialatt 
buzgón és fáradhatlanul tanítottál másokat, nem szűntél meg tanulni magad 
is, nem sajátítva el, a mit csak az eredetiség hajhászata teremtett, de elfo
gadva, a mit a józan kutató szellem napfényre hozott; kutatva magad is és 
megbírálva mindent: azt, a mit mások fedeztek föl, s azt is, a mit magad 
találtál. Magad nem kímélted magadat, de kiméit az idő, mintha velünk 
együtt érezné, hogy még nagy szükség van reád.

Eljöttünk továbbá, hogy szeretettel párosult tiszteletünket és mély 
hálánkat tolmácsoljuk azon igaz és bölcs tanításokért, a melyekben egykor 
részesítettél.

A bölcsészeti tudományokat adtad elő főkép; kerülve az üres speculá- 
tiót s a meddő szőrszálhasogatásokat, a gondos megfigyelés útján megállapított 
tények és törvényekkel ismertetve meg. Haszonnal hallgattunk minden tudo
mányt, de a mi leginkább lekötött s legmélyebb és tartósabb benyomást tett 
ifjú lelkünkre, azok a te erkölcstani leczkéid voltak.

Bölcsészeti erkölcstan volt az, mely az egész emberi nemmel közös for
rásból, a józan ész s a tiszta szívből meríti az igazságokat, a melyekbe isten 
maga véste azokat, melléjök adva ellenőrül és sanctió gyanánt az örökké 
éber s megvesztegethetlen lelkiismeretet.

A mit ez, az ész világából megfigyelt lelkiismeret helyesel, azt tenni, 
a mit rosszal, kerülni kell. A lelkiismerettel, a kötelességérzettel nincsen 
alkudozásnak helye, annak feltétlenül kell engedelmeskedni — mondád.

Embereket akartál nevelni, a kik őszintén és hőn keresik az igazat, s 
ha megtalálták, bátran hirdetik. Embereket a kik a jót magáért szeretik s 
az élet minden viszonyai között habozás nélkül cselekszik. Embereket, a kik

2Ev. Coll. ó rt.
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meggyőződésükért vagyont, nyugalmat, népszerűséget s ha kell, életüket fel
áldozni készek. Nem czím, nem rang, nem gazdagság, nem hírnév az, a mi 
boldogít, hanem a teljesített kötelesség érzete. A nélkül, hogy az élet köve
telményeit szem elől tévesztenék, az eszmények valósítására kell törekednünk.

Ezt hirdetted nekünk, s mi áhítattal csüngtünk ajkidon s hittünk sza
vadnak, mert beláttuk és éreztük, hogy igazad van. És bár magad is még 
fiatal valál, őszinte tisztelettel viseltettünk irántad, mert tudtuk, hogy a mit 
mondasz, azt hiszed, a hogy tanítsz, úgy cselekszel is.

És mivel azóta is ily magasztosan teljesítetted hivatásodat, eljöttünk 
végre, hogy azon forró óhajunkat nyilvánítsuk, miszerint, daczára előhala
dott korodnak, tanári pályádat tovább folytatni méltóztassál, kérve a Minden
hatót, hogy ahhoz erőt, egészséget adni legyen kegyes.

Igaz ugyan, hogy méltó igényt szereztél már a pihenésre, de mi úgy 
ismerünk, hogy a míg másoknak hasznára lehetsz, addig nem kívánsz nyugodni. 
Úgy gondolkozol mint az az amerikai volt államminister, a kit Kossuth, tisz
telete jeléül meglátogatván, tanítványai körében a tanszéken talált s a ki, 
midőn látogatója csodálkozását fejezte ki azon, hogy hajlott kora s annyi 
hazafiúi érdem mellett még ily fárasztó munkát végez, körülbelől ezt felelte: 
a mit az ember bir tenni, kötelessége tenni a míg birja. S azon Arnaud- 
val tartasz, a ki, midőn barátjai intették, hogy pihenjen már, azt válaszolta: 
majd pihenek odalent.

Hadd épüljön a most serdülő ifjúság is a te bölcs tanításidon, hadd 
szaporodjék új ezrekkel azon ezrek száma, a kik életbölcseséget tanultak 
tőled.

Avasd be, kérünk, ezeket is, mint egykor minket, a bölcsészeti tudo
mányok elemeibe, hogy helyes fogalmakkal bírjanak a szellemi élet tünetei
ről, helyesen gondolkozzanak és ítéljenek. S ültesd sziveikbe s erősítsd meg 
azokban az igazi vallásosságot, azt, mely türelmes közöny- s meleg vakbuzgó
ság nélkül. Mint egykor minket, tanítsd ezeket is lelkesedni mindenért, a mi 
jó és szép, s utálni a bűnt, a nemtelent. Mint egykor minket, tanítsd ezeket 
is szeretni a hazát, tettel, ne puszta szóval, okosan, ne szenvedélyektől ve
zettetve, önzéstelenül, híven, az önfeláldozásig. És tanítsd hevülni a szabad
ság s az egyenlőségért, vallás és nemzetiség különbsége nélkül, tisztelni a 
törvényt s a törvényes hatalmat, de nem rettenni vissza a hóhér pallosától 
sem, mikor a jog s az igazság védelme kívánja.

Igen, igen! légy, kérünk, továbbá is, légy még sokáig oktatója az ifjú
ságnak, hogy így és általa egyik vezetője lehess, maradhass a közéletnek, 
egyik építőmestere az alapnak, a melyen nemsokára egy uj ezredév fog 
emelkedni, mely vajha jobb, boldogabb és dicsőbb legyen annál, a mely le
tűnni készül.
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IV.

Saguly János II. éves hittanhallgató üdvözlő beszéde a collegiumi
iQuság nevében.

Ünnepelt tanár úr!
Mélyen tisztelt közönség!

Azon aggodalmamat, melyet most érezek, hogy váljon képes leszek-e 
ünnepelt tauár urunkhoz és ezen mai tisztelet-ünnepünk emeléséhez méltó
képen hozzájárulni, — csak azon biztató szó enyhíti, hogy ezen óhajtott 
alkalommal tanítványi tiszteletemnek és hálámnak legalább parányi adóját 
lerójam s ünnepeltünk emlékének hervadhatlan koszorújához hozzáfűzzek én 
is egy szerény virágot.

Bárcsak azon mély tisztelet és szeretet, melyet iránta szivemben táp
lálok, szavaimnak elégtelenségét legalább némiképen pótolná! Ezt ugyan annál 
inkább remélem, mert meg vagyok győződve, hogy a tisztelet és hálás sze
retet szent érzelmei gyűjtöttek minket eme hajlékba; . . . . nem hihetem-e 
tehát igazán, hogy visszhangra találnak a szavak, ha valamelyikünk feltárja 
azon érzelmeit, melyek mindnyájunk keblét megtöltik?

Összegyűltünk sokan távol vidékről — ezen hála-ünnepélyre nem 
szokásból, nem is puszta kötelesség érzetből, de szivünk legszentebb sugalla
tából, tudva azt, hogy önmagunkat tiszteljük meg a legszebben, midőn keb
lünk tömjénjét a tisztelet és hála oltárán gyújtjuk meg oly férfiúnak tiszte
letére, akinek élete és működése a keresztény humanitás tanitójának tükre, 
korunk előhaladott műveltségére felemelkedett tanárnak példányképe!

Mi mindnyájan nagyrabecsüljük Ünnepeltünk magas szellemi műveltségét, 
sokoldalú bokros érdemeit; mi nagyobb részben szerencsések voltunk közvetlen 
előadásain dús szellemének termékeiből javunkra gyűjteni, majd irataiból bá
nyászni az örök drága kincseket; azért ismételve is mondhatom, hogy azon 
é r z e l me k ,  melyek ma belsőnk világát uralják: az e l i s m e r ő  t i s z t e l e t  
és h á l á s  s z e r e t e t .

Ha szép azon szokás, sőt szent kötelesség, hogy a politika terén vagy 
a harcz mezején kitűnt bajnokaink halántékát, — kik a dicsőség napfényével 
ragyogva mindenektől észrevételnek — kitüntető elismerésünk jeléül a köz- 
tisztelet és szeretet babérkoszorújával övezzük körül: úgy bizonyára nem 
kevésbbé felemelő az oly szükebbkörü szerény ünnep, melyet legőszintébb elis
merésünk és legszentebb hálánk ama szerény, csendes munkásoknak szentel, 
kik szorgalmas méhek módjára gyűjtögetik a tudomány lépes mézét, hogy 
azzal megédesítsék, gazdagítsák a serkedő ifjúság szellemi világát.

Ezen csendes munkások: az emberiség tanító osztálya, mely az emberi 
nemnek legmagasabb szellemi képzője, mert amit az ipar, művészet, törvény- 
hozás előállítani nem képes, megteremti azt a tanításnak élő igéje. „Leszáll 
ez az emberi kedély mélyébe — miként azt egy német tudós mondja — 
megvizsgál minden forrást, átmegy minden míveltségi fokozaton, közeledik a 
gyermekhez szintúgy, mint a néphez s miként a művész varázsereje a durva 
márvány darabból Istent állít elő: úgy a szónak hatalmas varázsa a fejletlen 
lelki tehetségekből Istennek képét az emberben örömdús életre szólítja.“

2*
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Imádjuk hőseinket, kiknek tettei hazaszeretetre buzdítanak; dicsőítjük 
művészeinket, kiknek remeklése keblünket ragadja meg; — ne magasztaljuk-e 
e g é s z  szellemi világunk ápolóit, nemesitőit, tanítóinkat? Hiszen mi vezérli 
őket nemes pályájukon? Váljon a gazdagság, méltóság, dicsőség reménye?— 
Sokkal több — még sem oly kecsegtető, oly szemkápráztató — : az emberi
ség felvilágosításának, nemesítésének, boldogitásának reménye. S e szent 
czélnak ők négy fal közé zárva vajmi csekély jutalomért szentelik éltöket!

Mégis mennyire lehet lelkesedni e szent ügyért, mutatja azt collegiumunk 
érdemekben megőszült Nestorának félszázados, buzgó működése, melynek 
messze terjed ki hatása ezer és ezer tanítványaiban, kik e haza minden vi
dékein, sőt a külföldön is találhatók. Hány fejletlen elmét emelt ki szava a 
benyomások határozatlan zűrzavarából egy összhangzólag alakult értelmes 
gondolkodásra s az emberi lélek tehetségeinek öntudatára! Hány könnyelmű 
s tévútakra hajló szívet mentettek meg atyai intései a hanyag élet és korcs 
társaságok torkából a józan társadalom számára! Hány igyekvő tehetséget 
szólítottak fel buzdításai magasabb szellemi önműködésre s a társadalmi élet 
minden oldalú előmozdítására!

Ő is egyik legbuzgóbb hirdetője és gyakorlója a protestáns iskolák azon 
elvének, hogy: az ész szív nélkül, tudomány erkölcsösség nélkül, bölcsesség 
vallásosság nélkül mit sem ér; a lélek tehetségeinek összhangzatosan kell 
működniök s erre első sorban a kebel érzelmeit kell nemesíteni; hogy azok 
a szó legeszményibb értelmében véve szépek legyenek. A legnemesebb és 
legideálisabb szép-nek elérése mind tanításának, mind életének főfő törek
vése; ennek előmozdítója ő a társaságokban is, tanítványainak ez iránt nyil
vánuló hajlama örömét képezi. Nem kisebb öröme, midőn a tanév kezdetével 
a tanulni vágyó fiatalság közt — melyet a többi jelesek mellett különösen 
az ő neve intett és int ide — újra megjelenhet, hogy buzditva azt az uj 
szorgalomra, bevezesse a tudományok gazdag bányáiba; s ilyenkor soha nem 
lankadó lelke csodálatosan uj életvidámságot nyer, a fogékony ifjú szellemek
kel való eszmeközlés szüntelen eleven erejében tartja.

Ó mennyi beszédet, magasztalást nyújtana ezen ötven-éves fáradhatlan 
működés, ezen oczeánja a törekvéseknek és szenvedéseknek, ezen tejútja az 
egyház, nemzet és emberiség körül kivívott érdemeknek! Nem szóróinak azok 
dicséretre; — az ő ismeretes szerénysége is, ha előre teheti, óvakodva távol 
tartani igyekszik személyétől minden kitüntetést. Mindazáltal a collegium 
jelenlegi ifjúsága is általam azon hiszemben rakja ünnepelt tanárának lábai 
elé a legmélyebb tiszteletének és hálájának adóját, hogy ezen, csekély bár, 
de annál tisztább szívből fakadó megtisztelést tőle szívesen fogadja — s 
egyszersmind azon hő kívánságát is, hogy az égnek kiérdemelt kegyelme 
még hátralévő napjaiban boldogan nyugtassa a legszebb érdemek drága 
babérain, melyeknek szemléleténél ihletett lélekkel időzünk még akkor is, 
ha a magas lélek testi hüvelye már régen porba dől; mert a szellem nem 
szűnik meg szemünk előtt fényleni, — hogy Dániel próféta (12, 3) szavaival 
éljek — mert: „A bölcsek fénylenek, mint az égnek fényessége és akik 
sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké fénylenek!“
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A Collegium kormányzata.

A főfelügyeleti jogot gyakorolja a m. kir. kormány a superintendentia 
utján. — A kormányzatot a pártfogási gyűlés viszi, maga, vagy bizottságai és 
választott tisztviselői által.

Egyházkerületi felügyelő: id. Bánó József Osztropatakán. — Helybeli 
felügyelő: Csetneki Jelenik-Almássy István kir. tanácsos és orsz. képviselő. 
Jegyzők: Fekete Sándor megyei levéltárnok és Ostrokócsi Végh Dániel tanár.
— Igazgató: Bancsó Antal theol. tanár. — Ephorus: Hazslinszky Frigyes 
tanár. — Pénztárnok: Flórián Jakab tanár. — Ügyész: Kleiner Gyula ügy
véd. — Coll. orvosok: Dr. Krajzell Aurél, Dr. Mosánszky Titusz, Dr. Szalay 
Kálmán.

Bizottságok. Pénzügyi bizottság : Elnöke a collegium helybeli felügyelője;
— tagjai: Mérey Aurél tvszéki bíró és Ludmann Ottó; — póttagok: Fekete 
Sándor és Haitsch Lajos tanár.

2. Számvizsgáló bizottság: Elnöke — Lavotlia Rezső halála következté
ben — ideiglenesen: Kósch Frigyes; -- tagjai: Bielek László, Flórián J., 
Herfurtli József és 0. Yégh Dániel.

3. Az állandó igazgató választmány, mely egyszersmind a tanulók ügyé
ben legfőbb fegyelmi hatóság. — Elnöke a collegium helybeli felügyelője. 
Tagjai hivataluknál fogva: Az igazgató, ephorus, pénztárnok, hittanintézeti és 
jógák, dékán, a tanítóképezde vezető tanára, a tápintézet gondnoka, a muse- 
umok és könyvtárak őrei, az ügyész és coll. jegyzők. — Választott tagjai: 
Benczúr József, Bielek László, Glós Károly, Herfurth József, Irányi István, 
Kardos Tivadar, Kósch Frigyes, Kovácsy János, Kubinyi Albert, Kubinyi 
Aurel, Meliorisz Gergely, Mérey Aurel, Molitorisz István, Mosánszky Győző, 
Mosánszky Titusz, Novák Mihály, Schmidt Gyula, Sztehló János, Vandrák 
András.
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Jelentés a Collegium egyes intézeteiről.

I. Hit tanintézet.

A) Tanári kar.
1. Bancsó Antal e. i. a Collegium igazgatója; az újszövetségi- és a rend

szeres theol. tudományok nyilv. rendes tanára. Heti óráinak száma 11.
2. Hörk József a gyakorlati theol. tudományok nyilv. rendes tanára, a 

theol. önképző és önsegélyző egyesület stb. elnöke, egyházkerületi levéltárnok, 
az „Eperjesi Dalegylet“ elnöke, a „Sárosmegyében a magyarságot és népne
velést terjesztő egyesület“ jegyzője, a „Sárosmegyei jótékony nőegylet“ titkára, 
az eperjesi kér. coll. jogakademia e. i. sz. jegyzője s ugyanazon jogakademián 
az államtudományi államvizsgálati bizottság e. i. sz. elnöke stb. stb. — Heti 
óráinak száma I. félévben 14; II. félévben 16.

3. Tillisch János hittanintézeti dékán, az ó szövetségi- és a történeti 
theol. tudományok nyilv. rendes tanára. Heti óráinak száma 16.

B) Tantárgyak hetenkénti óraszám és tanfolyamok szerint.

E g é s z  évi  t a n t á r g y a k .
1. Uj szövetség-magyarázat. A rómaiakhoz Írott levél. Ilet. 4 óra. I. II. 

III. tanfolyam. Tanár: Bancsó Antal.
2. Egyetemes egyháztörténet. Ó- és középkor. Hét. 4 óra. I. II. tanfo

lyam. Tanár. Tillisch János.
3. Bölcsészet-történet. Hét. 4 óra. I. tanfolyam. Tanár Tillisch János.
4. Keresztény erkölcstan. Hét. 4 óra. II. III. tanfolyam. Tanár: Bancsó

Antal.
5. Egyházjog. Hét 4 óra. III. tanfolyam. Tanár: Hörk József.
6. Liturgika. Hét. 3 óra. III. tanfolyam. Tanár: Hörk József.
7. Vallásbölcsészet. Hét. 3 óra. I. II. tanfolyam. Tanár: Bancsó Antal.
8. Héber-nyelvtan, fordítási gyakorlatokkal. Hét. 2 óra. I. tanf. Tanár: 

Tillisch János.
9. ó szövetség-bevezetés Hét. 2 óra. I. II. tanf. Tanár: Tillisch János.
10. Ó szövetség-magyarázat. Mózes I. és II. könyvéből válogatott szaka

szok és Joel próféta. Hét. 2 óra. II. III. tanf Tanár: Tillisch János.
11. Gyakorlati szöveg-magyarázat,. Hét. 1 óra. I. II. III. tanf. Tanár: 

Hörk József.
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12. Latin stylus. A zsolnai, szepesváraljai és rózsahegyi zsinatok hatá
rozatai; Augustinusnak a praedestinatióra vonatkozó iratai. — Hét. 2 óra.
I. II. III. tanf. Tanár: Tillisch János.

13. Hornil. katech. és liturg. gyakorlatok. Ilet. 2 óra. I., II., III. tanf. 
Tanár: Hörk József.

F é l é v i  t a n t á r g y a k .

1. Katechetika. I. félévben. Hét. 2 óra. I., II. tanf. Tanár: Hörk József.
2. A nevelés és oktatás története. I. félévben. Hct. 2 óra. I., II. tanf. 

Tanár: Hörk József.
3. Nevelés- és oktatástan. II. félévben. Ilet. 4 óra. I., II. tanf. Tanár: 

Hörk József.
4. Pastoralis. II. félévben. Hét. 2 óra. III. tanf. Tanár: Hörk József.

C) Hitlanintézeti hallgatók.

N é v Születés helye és ideje

I. évi ta n fo ly a m .

1 Geyer M iklós.......................... Rozsnyó, Gömörm. 1866.
Materny Im re .......................... Abauj-Szántó, 1865.
Okályi A d o lf ......................... Vázsecz, Liptóm. 1865.
Stromp G usz táv .................... Rozsnyó, Gömörm. 1865.

5 Wenk K ároly .......................... Göllniczbánya, Szepesin. 1863.

M e g h a l t .
Durányi János .................... Mengusfalva, Szepesin. 1864.

II. évi ta n fo lyam .

Saguly János ......................... Békés-Csaba, 1864.
Schulze O t t ó .......................... Göllniczbánya, Szepesm. 1864.

III. évi ta n fo ly a m .

Bohus P á l .............................. Várgede, Gömörm. 1862.
Kozlay József.......................... F.-Bátka, Gömörm. 1862.

10 Lipták T iv a d a r .................... Késmárk, Szepesm. 1859.
Nudzik G y ö rg y .................... Teplicska, Liptóm. 1859.
Stempel L a j o s ..................... Dobsina, Gömörm. 1861.
Szlabey M á ty á s ..................... Nagyfalu, Árvám. 1861.
Zathureczky Kornél . . . Polgár, Szabolcsin. 1861.

15 Varga Márton .................... Radna, Gömörm. 1863.
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D) Nyilvános vizsgák.

Első félévben: január 22. — febr. 7.
Második félévben: junius 14—26.
A kitjelölii vizsga Superintendens úr elnöklete alatt Lőcsén tartatott 

a kerületi gyűlést megelőzőleg augusztus hó 9—13-ik napjain. A jelent
kezett 12 végzett hittanhallgató közül: Trompler Ernő kitűnő, Szontágh 
Sándor dicséretes, Chotvács Pál, Dendely Sámuel, Hronyecz József és Kaczián 
János jó , Bortnyik György, Demeter Sándor, Ivárgh Mátyás és Kübecher 
Albert elégséges osztályzattal hitjelölteknek nyilatkoztattak ki; a töhbi kettő 
egy évre visszavettetett. A 10 hitjelölt közül Chotvács Pál magyar-német-tót, 
Trompler Ernő, Szontágh Sándor, Kübecher Albeit és Demeter Sándor 
magyar-német, Ivárgh Mátyás magyar-tót, Hronyecz József, Kaczián János, 
Bortnyik György és Dendely Sámuel magyar nyelven való egyházi szolgálatra 
képesíttettek.

E) Theologiai egyesületek, körök.

1. Homiletikai kör. A magyar-német-tót homiletikai kör, melynek elnöke 
Hörk József tanár, első jegyzője ez évben Zathureczky Kornél 3-ad éves 
theologus, második jegyzője Schulcze Ottó K. 2-od éves theol. volt, az első 
félévben 15 ülést tartott, melyen 15 munka olvastatott fel. Ezek közül 11 
magyar, 3 német és 1 tót. A második félévben pedig 10 gyűlést tartott, 
melyen 6 magyar, 2 német es 2 tót munka olvastatott. Ezen munkák (egyházi 
beszédek) mind szabályszerűen megbíráltattak.

Az elnöknél külön benyujtatott 8 magyar, 1 német és 1 tót munka.
2. „Liturgicum“ Tagjai az összes hittanhallgatók és a tanítóképző-intézet 

3-ad éves növendékei. Elnökei: Hörk József (theol.) ős Zsarnoviczky István 
(tk.-intézeti) tanárok. Jegyzői: Stromp Gusztáv 1-ső éves theol. és Szeitlében 
Lajos 3-ad éves tk.-intézeti növendék.

Czőlja a hittanhallgatókat a papi, a tanítóképző-intézeti növendékeket 
a kántori teendőkben kiképezni.

Ez iskolai évben összesen 16 ülést tartott. A megtartott isteni tisztelet 
közül 9 magyar, 3 német, 3 pedig tót nyelven tartatott.

A hittanhallgatókkal külön u. n. liturgikai gyakorlatok is tartattak, 
melyeken a 3-ad éves hittanhallgatók közül, mindenik legalább is egy isteni 
tiszteleti cselekvényt (úrvacsora, esketés, keresztelés stb.) végezni köteleztetett. 
Ugyanekkor a papi irodai teendőkben is gyakoroltattak.

Ezen gyakorlatokon kívül ez évben is prédikáltak a hittanhallgatók az 
eperjesi és vidéki templomokban, még pedig összesen 66 ízben, 18-szor magyar, 
13-szor német és 35-ször tót nyelven 13 hittanhallgató 10 különböző helyen.

3. „ Katecheticum.“ Gyakorlati ügyesség szerzésére a vallástanításban, 
alkalmúl szolgáltak a megtartott kateckesisek. E czélból a hittanhallgatók 
Hörk József tanár felügyelete alatt a gymnasiumi alsóbb osztályok tanulóit, 
mikor azokra, a hideg téli vasárnapokon, a templombajárás kötelessége fel- 
függesztetett, a coll. orgonateremben tanították a hit- ős erkölcstan egyes
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tételeinek szentírásszerű, helyes megértésére, eképen pótolván azokkal a rendes 
istentiszteletet. Ilyen gyermekisteni tisztelet pedig 5-ször tartatott. Tanítottak 
pedig a következő hittanhallgatók: Varga Márton, Lipták Tivadar, Saguly 
János, Szlabey Mátyás és Bohus Pál.

4. „Az önképzö és önsegélyző egyesület“, melynek czélja tagjait önképzés 
utján a szaktudományokban s általában a tudományos míveltségben előbbre 
vinni s előbbre segíteni, e lefolyt iskolai évben következőleg alakítá meg 
tisztikarát:

1. Elnök: Hörk József theol. tanár.
2. Titkár: Bohus Pál 3-ad éves theol.
3. Jegyző: Saguly János 2-od éves theol.
4. Péztárnok: Varga Márton 3-ad éves theol.
5. Könyvtárnokok: Materny Imre és Stromp Gusztáv 1-ső éves hittan

hallgatók.
6. Laptárnok: Okályi Adolf I-ső éves theol.
7. Ellenőr: Schulcze Ottó K. 2-od éves theol.
8. Az állandó bizottság tagjai: Zathureczky Kornél és Geyer Miklós.
Az egyesület ez évben összesen 20 ülést tartott, melyeken a folyó ügyek

elintézésén kivül 8 tag szavalt 11 darabot, 5 tag hozott 10 munkát, két tag 
bírált 2 munkát.

Szorgalmúkért különösen megdicsérendők: Maternyimre, Varga Márton, 
Lipták Tivadar, Kozlay József, Saguly János, Geyer Miklós, Bohus Pál, Szlabey 
Mátyás, Zathureczky Kornél, Schulcze Ottó K., Wenk Károly és Okályi Adolf.

Az egyesület 1884. junius 22-én a collegiumi nagy könyvtári teremben 
az eperjesi dalegylet szíves közreműködésével ünnepélyes zárgyülést tartott, 
melynek műsora a következő volt:

1. Eperjesi dalegylet megnyitója.
2. Elnöki megnyitó beszéd.
3. Varga Márton költeménye.
4. Bohus Pál szavalata.
5. Eperjesi dalegylet éneke.
6. Schulcze Ottó K. szavalata.
7. Saguly János értekezése.
8. Geyer Miklós szavalata.
9. Eperjesi dalegylet indulója.
A nagyszámú közönség, mely zsúfolásig megtöltötte a termet s mely Eperjes

elitejét képviselte — nagyon megelégedve távozott. — Az egyesület s dal
egylet igyekezetét sok „éljen“ kiáltás és taps jutalmazta.

Az egyesület tagjainak száma az év elején 16, az első félév végén egy 
meghalt s igy a 2-ik félévben az egyesületnek 15 tagja volt.

Az egyesületnek pénzvagyona:
a) K övetelésekben.................................................217 frt 86 kr.
b) K észpénzben............................................. ..... . 91 frt 18 kr.

Összesen . 309 frt 04 kr.
Végül meg kell itt emlékeznünk két nevezetes ünnepélyről u. m .: a 

Luther ünnepélyről, mely Luther születése négyszázados emlékéül 1883. évi
3E v . Coll. ért,
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november 10-én tartatott és a Zwingli ünnepélyről, mely 1884. febr. 17-én 
lett megtartva.

A Luther ünnepélynek lefolyása következő volt:
1. Elnöki megnyitó beszéd.
2. Sántha Károly alkalmi ódáját előadta Schulcze Ottó K.
3. Alkalmi beszédet olvasott Materny Imre.
4. Alkalmi saját ódáját előadta Varga Márton.
5. Alkalmi saját imáját elmondta Saguly János.
6. Elnöki zárszó.

A  Zwingli-ünnepélynek lefolyása pedig a következő volt:
1. Elnöki megnyitó beszéd.
2. Alkalmi költemény Vargha Mártontól, előadta a szerző.
3. Emlékbeszéd Materny Imrétől, előadta a szerző.
4. Sántha Károly költeménye, előadta Bohus Pál.
5. Alkalmi ima Kozlay Józseftől, előadta a szerző.
G. Elnöki zárszó.

V. „ Theologiai Olvasókör“. A kör nt. Sztehlő János főesperes úr aján
dékából 6, Hörk József tanár úr ajándékából 2, a „Néptanítók Lapja“, „Nach 
der Schicht“ és a „Budapesti Hírlap“ szerkesztőségének ajándékából 1 — 1 
lapot kapott. Saját pénzén pedig 12 lapot hozatott. Összesen 23 lappal (18 
magyar, 5 német) rendelkezett. Elnöke: Hörk József tanár. Laptárnokai: 
Materny Imre és Okályi Adolf 1-ső éves hittanhallgatók. Ellenőr: Schulcze 
Ottó K. 2-od éyes theol. Tagjai: az összes hittanhallgatók.

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 1882/3. tanév végével volt a könyvtárban összesen 
A könyvtári állomány szaporodott:

A) Vétel útján:
Kerületi költségen (A Luther-irodalom ).........................
Az „Önképző és önsegélyző egyesület“ által vétetett .

B) Ajándék útján:
Főtisztelendő Czékus István superintendens úrtól . . 
Nt. Schneller István pozsonyi theol. tanár úrtól . . .
T. Dr. Vandrák András tanár ü r t ó l ..............................
Nt. Kiss Lajos lelkész ú r t ó l .............................. ....  ■ ■

1505 kötet.

98 kötet. 
2 „

2 kötet.

Szaporodott tehát 106 kötettel.
Az 1882/3. tanév végével volt a könyvtárban . . . .  1505 kötet.
Szaporodott a könyvtári állo m á n y ...................................106 kötettel.

Van tehát az egyesületi könyvtárban 1611 kötet. 
Fogadják az igen tisztelt adományozók ez úton is hálás köszönetünket.

Theol. testület és becsületbiróság.
Testületi elnök: Varga Márton \ jegyző: Geyer Miklós, később Schulcze Ottó. 
Becsületbírósági elnök: Lipták Tivadar; jegyző: Okályi Adolf; bírák: 

Saguly János, Zathureczky Kornél, Schulcze Ottó, Wenk Károly; pótbírák: 
Materny Imre, Durányi János s ennek halála után Stromp Gusztáv.
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TT. Jogakademia.

A) A jog- és államtudományi kar személyzete.

Dé ká n :
Schulek Gusztáv köz- és váltó ügyvéd a magyar magánjog, és a 2-ik 

alapvizsgálati bizottság elnöke, a jogtudományi államvizsgálati bizottság ren
des tagja.

N y i l v á n o s  r e n d e s  t a n á r o k :
1. Schulek Gusztáv. Lásd fennt.
2. Glós Károly köz- és váltó ügyvéd a politika, pénzügytan s magyar pénz

ügyi törvények és állami s jogtörténet ny. r. tanára, stb. Az első és 2-ik alap- 
vizsgálati és államtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja.

3. Dr. Vandrák András bölcsészettudor a m. tud. akadémia 1. tagja, 
a Ferencz-József rend lovagja, a jogbölcsészet és magy. közjog ny. r. tanára. 
A 2-ik alapvizsgálati bizottság r. tagja.

4. Dr. Ilorovitz Simon jogtudor ügyvéd, a római- és büntető jog ny. r. 
tanára. Az 1-ső alapvizsgálati bizottság rendes tagja. A jogtudományi állam
vizsgálati bizottság elnöke.

5. Dr. Zsigmondy Ernő jogtudor, köz- és váltóügyvéd; a nemzetgaz
daságtan, a magyar közigazgatási jog, a statisztika és a váltó- és kereske
delmi jog ny. r. tanára. A 2-ik alapvizsgálati, az állam- és jogtudományi 
államvizsgálati bizottságok rendes tagja.

S e g é d t a n á r :
1. Horváth Ödön, a tételes nemzetközi jognak és a statistika elméleté

nek ny. s. tanára.

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 :
1. Tillisch János hittanintézeti dékán, a bölcsészettörténet ny. r. k. 

tanára.
2. Hörk József hittanár az egyházjog ny. r. k. tanára, az államtudo

mányi államvizsgálati bizottság elnöke. A jogi kar e. i. sz. jegyzője. Egyház
kerületi levéltárnok.

* Ma g á n  t a n á r :
1. Dr. Breyer A dolf orvos és sebésztudor, megyei járási orvos, a tör

vényszéki orvostan magán tanára.

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: Schulek Gusztáv dékán. — Rendes tagok: Dr. Horovitz Simon 

és Glós Károly. — Póttagok: Tillisch János és Dr. Vandrák András.
3*
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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: Schulek Gusztáv dékán. — Rendes tagok: Dr. Vandrák András 

és Dr. Zsigmondy Ernő. — Póttagok: Hörk József és Glós Károly

III. Á ll a m t u d o m á n y i  á l l a m v i z s g á l a t i  b i z o t t s á g :
Elnök: Hörk József. — Rendes tagok: Glós Károly és Dr. Zsigmondy 

Ernő. — Póttagok: Dr. Vandrák András és Tillisck János.

IV. J o g t u d o m á n y i  á l l a m v i z s g á l a t i  b i z o t t s á g :
Elnök: Dr. Horovitz Simon. — Rendes tagok: Schulek Gusztáv és Dr. 

Zsigmondy Ernő. — Póttagok: Glós Károly és Dr. Vandrák András.

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 l t a g j a i :
Péchy Zsigmond, Sárosmegye alispánja.
Fuhrmann Andor, Eperjes sz. kir. város polgármestere.
Matavovszky János, kir. adófelügyelő.
Dr. Berzeviczy Albert, o. gy. képviselő.
Dr. Tahy Mihály, Sárosmegye főjegyzője.
Kovaliczky Mihály, Sárosmegye tiszti ügyésze.
Dr. Fűzy Béla, szolgabíró.
Dr. Propper Adolf, ügyvéd.
Krajzell Aladár, városi tanácsnok — az államtudományiban ;
Kray István, eperjesi kir. ügyész.
Irányi István, kir. tszki bíró.
Molitorisz István, kir. tszki bíró.
Kubinyi Aurél, az eperjesi ügyvédi kamara elnöke.
Dr. Mosánszky Győző, ügyvéd.
Dr. Schmidt Gyula. „
Dr. Glück Lipót, „
Kleffner Gyula, „ és
Tomka Ágoston, „ a jogtudományiban.

C) Az előadott tantárgyak.
I-so félév.

I-sö évi tanfolyam.
Bevezetés a jog- és államtudományokba heti 2 órán. Előadó tanár Dr. 

Horovitz Simon.
Római jog h. 8 óra, e. t. Dr. Horovitz Simon.
Magyar alkotmány- s jogtörténet h. 7 óra, e. t. Glós Károly.
Speciál collegium: Tételes nemzetközi jog h. 3 ó. e. t. Horváth Ödön.

Il-od évi tanfolyam.
Jogbölcsészet heti 5 óra. Előadó tanár Dr. Vandrák András.
Magyar magánjog h. 5 ó. „ „ Schulek Gusztáv.
Nemzetgazdaságtan h. 8. ó. „ „ Dr. Zsigmondy Ernő.
Pénzügytan heti 4 óra „ „ Glós Károly.
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l l l -a d  évi tanfolyam (államtudományi).
Alkotmányi s kormányzati politika h. 5. ó. Előadó tanár Glós Károly. 
Magyar közigazgatási jog heti 5 ó. Előadó tanár Dr. Zsigmondy Ernő. 
Egyházjog heti 4 óra. Előadó tanár Hörk József.
Az állam s egyház közti viszonyról h. 3 ó. Előadó tanár Hörk József. 
Pénzügytan heti 4 óra. Előadó tanár Glós Károly.

IV-ed évi tanfolyam (jogtudományi).
Büntető jog heti 5 óra. Előadó tanár Dr. Horovitz Simon.
Osztrák polgári jog h. 6 ó. Előadó tanár Schulek Gusztáv.
Peres és peren kivűli eljárás h. 5 óra. Előadó tanár Schulek Gusztáv. 
Speciál coll. Az egyház fejlődése az első 6 században heti 4 órán. 

Előadó tanár Tillisch János.

Il-ik félév.

I- sö évi tanfolyam.
1. Római jog, Dr. Horovitz Simon heti 8 óra'n.
2. Jogtörténet (európai egyetemes), Glós Károly heti 5 órán.
3. Bölcsészettörténet, Tillisch János heti 4 órán.
4. A tengeri zsákmányjog elvei a háborúban, Horváth Ödön h. 3 órán.

II- od évi tanfolyam.
1. Jogbölcsészet, Dr. Horovitz Simon heti 5 órán.
2. Magyar közjog, Dr. Vandrák András heti 6 órán.
3. Magyar magánjog, Schulek Gusztáv heti 5 órán.
4. Statisztika elmélete s az európai államok összehasonlító statisztikája, 

Horváth Ödön heti 3 órán.
5. Államszámviteltan, Horváth Ödön heti 2 órán.
6. Gyakorlati nemzetgazdaságtan, Dr. Zsigmondy Ernő heti 1 órán.

III-  ad évi tanfolyam.

1. Magyar pénzügyi törvények, Glós Károly heti 5 órán,
2. Magyar állam statisztikája, Dr. Zsigmondy Ernő heti 6 órán.
3. Egyházjog, Hörk József heti 4 órán.
4. A szabadságról, Hörk József heti 1 órán.
5. Az európai államok önkormányzati szervezete, Dr. Zsigmondy Ernő 

heti 2 órán.
6. Magyarország egyháztörténete, Tillisch János heti 2 órán.

IV -  ed évi tanfolyam.
1. Büntetőjog, Dr. Horovitz Simon heti 5 órán.
2. Peres és peren kivűli eljárás, Schulek Gusztáv heti 5 órán.
3. Váltó és kereskedelmi jog, Dr. Zsigmondy Ernő heti 6 órán.
4. Bányajog, Schulek Gusztáv heti 2 órán.
5. Törvényszéki orvostan, Dr. Breyer Adolf heti 2 órán.
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D) Akadémiai hallgatók.

N év , v a llá s Születés helye és ideje

I. évi ta n fo ly a m .
Balpataky Imre r. k. . . . Székelyhíd, Biharúi. 1865.
Bedő Bendegúz k. h. (I. f. é.) K.-Hegyes, J.-N.-K.-Szolnokm.l864
Beringer Károly á. h. . . . Eperjes, 1865.
Feledy Ferencz á. h. . . . Jolsva, Gömörm. 1864.

5 Grynáus Imre á. h................... K.-Szeben, Sárosm. 1866.
Istvánffy János r. k. . . . Szepes-Olaszi, 1864.
Klobusiczky Sámuel á. h. F.-Micsinye, Zólyomm. 1865.
Kolosy Béla h. h. (I. félévben) Kálnás, Sárosm. 1865.
Kremer Gyula á. h. (I. félévben) Eperjes, 1864.

10 Neumann Rezső m. v. . . . K.-Szeben, Sárosm. 1864.
Pécby Pál r. k......................... Eperjes, 1864.
Probászka Antal r. k. . . . Misztótfalu, Szatmárm. 1862.
Schmidt Sándor h. h. . . . Huszt, Máramarosm. 1867.
Teörseők Károly h. b. . . . Szatmár-Németi, 1862.

15 Tomka István á. h................... Eperjes, 1865.
Windt Arthur á. h................... Eperjes, 1865.

II. é v i  ta n fo ly a m .
Dluhovits Béla r. k. . . . Vittanova, Árvám. 1864.
Hoffmann József r. k. . . . Eperjes, 1862.
Horváth Géza r. k................... Kurtya, Krassóm. 1864.

20 Makucz Arthur r. k. (I. félévben) N.-Mokra, Máramarosm. 1864.
Műnk Ödön m. v..................... Eperjes, 1863.
Rátvay Gyula r. k................... Eperjes, 1862.
Ruttkay Aladár á. h. . . . Nagy-Kér, Nyitram. 1862.
Weisel Sám. m. v. (I. félévben) Eperjes, 1864.

Á lla m tu d o m á n y i ta n fo ly a m .
25 Hellner Károly á. b. . . . Eperjes, 1862.

Kubinyi Hugó r. k. . . . Perteola, Olaszország 1861.
Német István á. h................... Sajó-Gömör, 1860.
Rojkovics Miklós g. k. . . . Györgyös, Zemplénm. 1863.
Rosenthal Adolf m. v. . . . Kis-Várda, Szabolcsm. 1857.

Jogtu d om án y i  ta n fo ly a m .
30 Cseh István á. h...................... N.-Rőcze, Gömörm. 1861.

Eisner Miklós m. v.................. Eperjes, 1859.
Hazslinszky Géza á. h. . . . Eperjes, 1861.
Jánossy Zsigmond r. k. . . Sz.-Lipócz, Sárosm. 1853.
Kakusz Béla á. b..................... Nagy-Sáros, 1862.

35 Kiinger Antal r. k................... N.-Kapos, Ungm. 1862.
Kovaliczky Gergely g. k. . . Szvidnik, Sárosm. 1863.
Müller Bertalan m. v. . . . Eperjes, 1863.
Szávits Pál g. kel. (II. félévben) N.-Becskerek, Torontálm. 1862.
Tivadar László r. k. . . . Herhéj, Sárosm. 1859.

40 Tornay Károly á.h. (II. félévben) Zsálmány, Sárosm. 1860.
Urban Gyula á. b..................... Lapos, Sárosm. 1860.
Winkler Adám r. k................. Ábrahámfalva, Sárosm. 1858.
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E) Vizsgálatok.

Az 1883. évi junius hó 16-tól, 1884. évi junius hó 15-ig megtartott alap- és 
áll am vizsgálatok eredménye a következő:

A vizsgálatok neve
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Első alapvizsgálat 10 10
1

2 6 8 2 — 2

Második alapvizsgálat 12 12 — 2 7 3 12 — — —

Államtud. államvizsg. 3 2 1 — 3 — 3 — —
—

Jogtud. államvizsgálat 5 4 1 2 3 5 —

Összesen 30 28 2 2 14 1 12 28 2 — 2

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: Kiinger Antal, alelnök: Kubinyi Hugó, jegyző: Balpataky 

Imre, pénztárnok: Németh István, könyvtárnok: Feledy Ferencz, bizottsági 
tagok az előbbi tisztviselőkön kívül: Prohászka Antal, Rojkovits Miklós, Klo- 
busiczky Soma.

Becsületbírósági elnök: Hazslinszky Géza, alelnök: Rojkovits Miklós, 
titkár-. Rátvay Gyula.

2. J o g h a l l g a t ó k  s e g é l y - e g y l e t e .
Alapíttatott az 1869. évben. Tőkéje az ez évi joghallgatók bált rendező 

bizottsága által adományozott 65 írtnyi gyarapítással együtt összesen 3573 írt 
93 kr.

Tisztviselői: elnök: Jánossy Zsigmond, alelnök: Tivadar László, titkár: 
Beringer Károly, pénztárnok: Ruttkay Aladár, ellenőr: Dluhovics Béla. — 
Választmányi tagok: Bedő Bendegúz, (é. k.) Feledy Ferencz, Grynaeusz Imre. 
Tagjainak száma 18.

A tőke ez évi kamatja 157 frt, a múlt évi maradvány 1 frt 63 kr., 
összesen 158 frt 63 kr., mely összegből folyó évi költségek fedezésére fordít- 
tatott 2 kr., segély gyanánt kiosztatott 158 frt, a pénztárban maradt 61 kr. 
A 158 frt segélyben részesült 4 joghallgató és pedig Németh István 47 frt. 
Winkler Ádám 47 frt, Cseh István 30 frt és Klobusiczky Samu 34 frt.
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III. 'Tanítóképző intézet.

A) Tanárkar.
Fabriczy János. Előadta a neveléstant az 1. tanfolyamban, Neveléstörté

netet, Mennyiségtant, Terményrajzot, Vegytant, Természettant. Ütenyirást. 
Heti óráinak száma 20.

Gamauf György. Előadta a magyar nyelvet s irodalmat, Német nyelvet 
a haladóknak, Földrajzt, Történetet, Alkotmánytant és Rajzot. Az önképző 
Pálfi-kör elnöke s könyvtárőr. Heti óráinak száma 19.

Zsamovitzlcy István. Az intézet belügyeinek vezetője s a bentlakó nö
vendékek felügyelője. Előadta a Vallástant, Neveléstant a 2. és 3. tanf., Né
met nyelvtant a kezdőknek, Tót nyelvet, Zenét és Éneket. A kertészeti gya
korlatok vezetője. Heti óráinak száma, a kertészkedésen kívül 30.

B) Tantárgyak.
Vallástan. 1. és 2. tanfolyam együtt. Luther M. Kátéja Wendel Henrik 

magyarázata szerint. Hetenként 2 óra. — 3. tanf. Rendszeres hit- s erkölcs
tan. Kk. Zsilinszky M. Hit- és Erkölcstana. Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.

Neveléstan. 1. tanf. Beszéd- s értelem-gyakorlatok. Irva-olvasás elemi 
módszere. Általános neveléstan elemei u. m. nevelés fogalma, szüksége; ne
velő kellékei; Óvás s ápolás; szoktatás. — Nagy László, Gönczy Pál és füze
tek nyomán. Hét. 3 óra. Fabriczy.

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

3. tanf. Részletes módszertan. A vallás módszere Bánhegyi I. szerint; a 
gazdaság és kertészkedés füzetek szerint; egyéb tantárgyak módszerei Dr. 
Emericzy G. szerint. Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.

Neveléstörténet. A nemzeti s kér. nevelés főmozzanatai külföldön s 
hazánkban. Kk. Dr. Kiss A. Hét. 2 óra. Fabriczy.

Tanítási gyakorlatok. A harmadévi növendékek a másodéviek jelenlé
tében felváltva hetenkint kétszer tanították az el. isk tanulókat — a mód
szertan tanárának vagy a tanítási tárgy szaktanárának felügyelete mellett. 
Ezenkívül a helybeli el. iskolák egyikében vagy másikában hetenként legalább 
kétszer mint szemlélők vagy mint a tanítás vezetői voltak jelen, esetleg a 
tanítót teljesen helyettesítették.

Magyar nyelv. 1. tanf. Egyszerű bővített mondatok s ezek szórendje. 
Alaktan kiváló tekintettel a helyesírásra. Folytonos alkalmazás szabad elbe
szélések, elemzés és írásbeli dolgozatok által. Olvasókönyv: Kis-Komáromi 
Olvasókönyve tkép. I. oszt. számára. Hét. 3 óra. Gamauf.

2. tanf. Az első évi nyelvtani ismeretek ismétlése után szóképzés, szó
egyeztetés és vonzat; igeidők használata; összetett mellé- és alárendelt mon
datok; körmondatok. Irálytanból: egyszerű irály és kellékei, szép irály és 
kellékei. Az írásművekhez az anyaggyűjtés különböző módjai, az egybegyüjtött
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anyag elrendezése, kidolgozása. Leírás, elbeszélés, értekezés. Polgári ügyiratok 
és kellékeik; a levélírás. Költészettanból: Vers fogalma, elemei; rím, ütem, 
láb, szünetek; magyaros versek, idegenes versek. Az alanyi költészet. Költe
mények és szónoklatok olvasása, értelmezése és emlézése. Havonként házi 
írásbeli dolgozatok. Olvasókönyv: Kis-Komáromi Olvasókönyve tkép. II. oszt. 
számára. Gamauf. Hét. 2 óra.

3. tanf. Jelesebb magyar írók és költők életrajza, működése s befolyása 
az illető korszak irodalmára s mívelödésére. Az egyes költői műfajok fokozatos 
fejlődése. A költészet és szónoklat kiválóbb fajainak ismertetése. Költemények 
elemzése, aesthetikai fejtegetése, emlézése. Havi fogalmazási gyakorlatok és 
mintaleezkék készítése. Kk. füzetek és Kis-Komáromi Olvasókönyve. Ilet. 2 
óra. Gamauf.

Német nyelv. 1. Kezdők. Helyes olvasás, emlézés ős helyesírási gyakor
latok. Beszédrészek ismertetése. Tárgynevek s tulajdonságnevek ragozása, 
fokozása. Kis olvasmányok, költemények értelmezése, fordítása, elemzése. Kk. 
Ballagi K. Német nyelvtana. Olvk. Gáspár népisk. 2. oszt. számára. Hét. 2 
óra. Zsarnoviczky.

2. Haladók tanítása német nyelven folyt. Betűk és nemei; a szavak 
kiejtése. Helyesírás általános ős különös szabályai. Szóképzés általában. A 
névelő, tárgynév, névmások, tulajdonságnév, számnév, ige, határozó, kötőszó, 
indulatszó. Költemények elemzése alaki s tartalmi fejtegetése. Irodalomból: 
Lessing, Herder, Wieland ismertetése működésök méltatása. Hetenkint 2 óra. 
Gamauf.

Tót nyelv. 1. Kezdők. Hangok, betűk, szók, szótagok, beszédrészek. 
Elemzés fordítás, rövid szavalmányok emlézése. Olvk. Novy Zákon. Hét. 1 
óra. Zsarnoviczky.

2. Haladók. Előadási nyelv a tót. Mondattan. Helyesírás szabályai. 
Elemzés, költemények és evangeliomok emlézése és fejtegetése. írásbeli dol
gozatok. Kk. Mráz F. nyelvtana és Novy Zákon. Ilet. 2 óra. Zsarnoviczky.

Földrajz. 1 és 2. tanfolyam együtt. Első félévben: Európa ismertetése 
Magyarországon kívül. Kk. Csink J. Vezérfonala. Második félévben: Csilla
gászati földrajz. Látóhatár, világtájak, tetőpont, tetővonal, lábpont, tetőkörök, 
délkör. A földgömb alakja, fokhálózata, nagysága, forgása; következtetések 
földünk forgásából; a föld tengelyének állása a látóhatáron. A nap látszólagos 
napi és évi járása. A föld keringése, pályája; következtetések a pálya alak
jából; a föld tengelyének állása apálya síkján; a nappalok és éjjelek hossza; 
éghajlati övék. Mellék-ellenlakók és ellenlábasok; egy-két- s körárnyékuak. 
Csillagidő, napidő, a napi nap egyenlőtlen hossza. A csillagév és fordulati év. 
A hold távolsága a fődtől és nagysága, mozgásai, fény változásai, holdfogyat
kozás, napfogyatkozás. A hold természete; apály és dagály; időszámítás. A 
bolygók. A nap. Az üstökösök. Álló csillagok. Népiskolai térkép vetületek. 
írott füzetek alapján. Hét. 2 óra. Gamauf.

Történet. 1. és 2. tanf. Világtörténet a legrégibb népektől kezdve a 
keresztes hadjáratokig. Kk. Kibáry Világtörténelme. Hét. 2 óra.

3. tanf. Magyaroszág története a legújabb korig, tekintettel a refor
mációra, ennek terjedésére hazánkban, nevezetesebb egyháztörténeti momen-

4E v .  CoU. é rt .
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tumokra és a mivelődés fejlődésére. Kk. Sebestha K. A magyar nemzet tör
ténete. Hét. 2 óra Gamauf.

Alkotmánytan. 3. tanf. A hazai alkotmány és fejlődése 1867-ig; jogi s 
nemzetgazdasági alapismeretek. Az egyházjogból különösen az egyházra vonat
kozó államtörvények; egyházszervezet. Kk. Csiky K. kézikönyve. Hét. 2 óra. 
Gamauf.

Mennyiségtan. 1. tanf. Számtan. Szóbeli s írásbeli míveletek egész szá
mok, közönséges és tizedes törtek körében. Római számjegyek. Számolási rö
vidítések. Mértékeink. Olasz szabály. Hármas tételek megoldása következte
téssel s arányokkal. Társaságszabály. Egyszerű kamatszámítás. Határidő-szá
mítás. Keverési szabály. Folytonos hivatkozás az el. isk. számtanításra. Hét 
3 óra. Fabríczy.

2. tanf. Számtan. Az első évi tananyag ismétlése. Lánczszabály. Négyzet- 
s köbhatványozás és gyökvonás határozott számokkal. Kamatos kamatszámítás 
logarithmusokkal is. Ellentett számok s ezekkel való míveletek. Általános 
számok. Első fokú határozott egyenletek egy, két s három ismeretlennel. 
Tiszta s vegyes négyzetes egyenletek. Hét. 2 óra. Fabríczy.

3. tanf. Számtan. A népiskolai számtanítási módszer tárgyalása egész 
számok s közönséges törtek körében kiváló tekintettel a következtetési ala
posságra, a szóbeli számolásra, a tizes rendszer megállapítására és a törtszá
mítás könnyítésére. 10 golyós számológép előnyei. Az el. isk. számtan divatos 
hiányairól. Az el. isk. számtan terve. Hét. 1 óra. Fabríczy.

Mértan. 3. tanf. Egy s két irányú kiterjedéssel biró mennyiségek főbb 
tulajdonságai s felmérése. Gyakorlati földmérés, magasságmérés, területek fel
vétele kisebbített mérték szerint. Testmértan elemi s gyakorlatibb tanai. Hét- 
2 óra. Fabríczy.

Terményrajz. 1. és 2. tanf. együtt. Első félévben: Ásványtan s földtan 
tekintettel a földmívelésre s iparra. Kk. Kriesch J. Ásványtan Elemei és jegy
zetek. Második félévben : Állattan Kriesch J. tankönyve és jegyzetek szerint 
az állat-, méh- és selyemhernyó-tenyésztés kiemelésével. Hét. 2 óra. Fabríczy.

Vegytan. 2. tanf. az első félévben. Hőtan és fénytan. A hőtanban beha
tóbban tárgyaltattak az időjárási viszonyok, a fénytanban pedig a látás. Hét. 
2 óra. 3. tanf. A mechanika egyszerűbb s gyakorlatibb tanai. Hő-, hang-, fény-, 
delejesség-, s villamosságtan kiváló tekintettel az el. isk. inductióra. Hét. 2—3 
óra. Mindkét tanfolyamban jegyzetek szerint. Fabríczy.

Zene. Zongora. 1. tanf. Wedeman zongoraiskolájának füzetei szerint 
számos gyakorlatok és Nagy Lajos könnyebb choráljai. Hét 4 óra. Zsar- 
noviczky.

Hegedű, 1. és 2. tanf. együtt. Számos gyakorlatok Brähmig B. hegedű
iskolája szerint. Egyházi s világi énekek. Iiet. összesen 3 óra. Zsarnoviczky.

Orgona. 2. tanfolyam. Nagy L. Choral könyve szerint 50 egyházi ének s 
könnyebb előjátékok és pedálgyakorlatok. Hét. 3 óra. — 3. tanf. Nagy L. szerint 
50 egyházi ének; elő- és utójátékok s pedálgyakorlatok. Hét. 2 óra. Ezen
kívül a bentlakóknak szokott reggeli ős esti imájánál, továbbá a hittanhall
gatókkal tartott magyar, tót és német istentiszteleti gyakorlatoknál, valamint 
templomi könyörgéseknél végzett orgonálás. Zsarnoviczky.
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Zeneelmélet. 1. tanf. Nikolits S. Elemi zeneelmélete. Hét. 1 óra. 
2 tanf. és 3 tanf. Összhangzattan és számjelzéstan, Wohlfahrt-Bartalus szerint. 
Hét. 2. óra. Zsarnoviczky.

Ének 1. tanfolyam. Előgyakorlatok Zsasskovszky F. énekkátéja szerint. 
Chorálok a soproni ev. tképezde egyhangú melódiái szerint. Hét. 1 óra. 
Mindhárom tanfolyambeliek együttesen egyházi s világi énekeket férfi négyes 
karban tanultak. Hetenkint 1 óra. Az orgonán begyakorlott choráloknak 
egyszersmind szabad, szívrehatfi éneklése is kívántatik. Kardalok előadása 
ünnepélyek, temetések stb. alkalmával. Zsarnoviczky.

Rajz. 1 . 2. és 3. tanf. együtt. 1 . tanf. Egyenes vonalok, ezeknek egyenlő 
részekre osztása és összetétele különféle alakokká. Különféle görbe vonalok; 
geometrikus, ékítményi és növényi alapformák árnyékolás nélkül. 2. tanf. 
Nehezebb ékítmények s növények körrajza részint árnyékolatlanul részint 
árnyékolva. 3. tanf. Emberi alakok körvonalai, különösen az arczok rajzolása 
arányok szerint. A távlat főbb vonásai és alkalmazása a testek rajzolására. 
Épülettervek. Árnyékolástan. A népisk. rajz tananyagának felosztása és mód
szere. Hét. 2 óra. Gamauf.

írás. 1. és 2. tanf. együtt. Német és magyar üteny- és szépírás. Hét. 1 
óra Fabriczy.

Testgyakorlat. Lásd lentebb a collegiumi közös intézmények között.
Kertészet. Gyakorlati útmutatás a kerti munkának czélszerü teljesítésében, 

különös tekintettel a gyümölcsfa-tenyésztés, szaporítás de főképen nemesítés 
módjára és a konyhakertészetre. Zsarnoviczky.

C) A tanév kezdetén beirt növendékek.

N é v Születés helye és ideje

I. éviek.
Báder L ász ló .......................... Rozsnyó, Gömörm. 1865.
Dobisz Károly.......................... Ratkó, Gömörm. 1867.
Galgon P á l .............................. Viborna, Szepesin. 1864.
Glatz J ó z s e f ......................... Rozsnyó, Gömörm. 1865.

5 Gr eisiger J á n o s ..................... Nagy-Szalók, Szepesm. 1867.
Klimek Rezső......................... Nagy-Szalók, Szepesm. 1867.
Stark V ilm os.......................... Gölniczbánya, Szepesm. 1866.
Szánik E r n ő .......................... Kis-Szeben, Sárosm. 1868.
Szénássy G ize lla .................... Budapest, 1867.

10 Vonga Kálmán.......................... Markuska, Gömörm. 1865.

II. é v ie k .
Faluba E ndre......................... Ratkó, Gömörm. 1857.
Frenyó Dániel......................... Rozlozsnya, Gömörm. 1865.
Gallo vies J á n o s .................... Jolsva, Gömörm. 1867.
Hönscb E d e ......................... N.-Szalók, Szepesm. 1866.

4*
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N é v Születés helye és éve

5 Kardoss G y u l a ..................... Eperjes, Sárosm. 1866.
Kéler G y u l a .......................... Torna, Tornám. 1864.
Lipták J á n o s .......................... Markuska, Gömörm. 1866.
Nemes G yőző .......................... Szántó, Abaujm. 1864.
Pál B é la .................................... Sajó-Gömör, 1867.

10 Polcz J ó z s e f .......................... Rozsnyó, Gömörm. 1866.
Szereday K áro ly ..................... Csákány, Abaujm. 1865.
Válint A ndrás.......................... Nagy-Szlabos, Gömörm. 1866.
Wittchen A la d á r ..................... Szepes-Remete, 1865.

14 Zimmermann Mihály . . . Topporcz, Szepesm. 1866.

III. éviek.
Fakla János .......................... Ratkó, Gömörm. 1865.
Garay P á l ............................... Nyíregyháza, Szabolcsúi. 1865.
Holly J ó z s e f .......................... Pálfalva, Liptóm. 1864.
Hunfalvi G éza.......................... Rimaszombat, Gömörm. 1865.

5 Jesztrebényi Samu . . . . Ránk, Abaujm. 1866.
Kristóf L a j o s ......................... Kövi, Gömörm. 1866.
Lux G yőző............................... Szepes-Váralja, 1866.
Nandrássi D. Aurél . . . . Restér, Gömörm. 1865.
Ozvald Jó z se f .......................... Szántó, Abaujm. 1866.

10 Péter J á n o s .......................... Ratkó, Gömörm. 1866.
Strauch Gyula.......................... Kis-Szeben, Sárosm. 1867.
Szeitlében L a jo s ..................... Aszód, Pestm. 1865.
Thinschmidt Jakab . . . . Rokusz, Szepesm. 1865.
Vonga G y u la .......................... Markuska, Gömörm. 1862.

15 Zathureczky Béla . . . . Polgár, Szabolcsúi. 1865.

Önképzés.
Pdlß-kör. Alakúit a tanítóképzői növendékekből az iskolai év elején. 

Tisztviselői: Szeitlében L. 3. növendék, Holly J. 3., Strauch Gyula 3., Zathu- 
reczky B. 3. Az év elején a körnek összesen 28, végén 26 tagja volt. 
Összesen 24 ülés tartatott, 6 p&edagogikai, 13 szépirodalmi, 3 önálló költe
mény felolvasásával és 60 szavalattal. A kör könyvtára e tanévben 33 kötet
tel, ajándék útján 15 kötettel gyarapodott. Vétettek nyelvtani, történeti s 
módszertani művek és a Magyar Heliconból 22 füzet. Az ajándékozók, u. m .: 
nt. Novák Mihály lelkész úr, az Illustrirte Zeitung ajándékozója, továbbá 
Garay Pál 3. növendék, Kardoss Gyula 2., Pál Béla 2. Wittchen Aladár 2., 
fogadják a kör őszinte köszönetét. A kör járatja: a Vasárnapi és Politikai 
Újságokat, a Magyar Paed. Szemlét, Pestalozzi Válogatott paed. munkáit és 
a Hasznos Mulattatót. Jelenleg a kör könyvtára 210 kötetből áll. — Közli: 
Gamauf György, elnök.
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Zenekor. Különösen a hegedülésben igyekezett tökéletesedni. Elnöke: 
Zsarnoviczky J. tanár, karmestere: Kristóf Lajos 3. növendék. Tagjai részben 
működők, részint pártolók.

Dalkör. Világi s egyházi kardalokban gyakorolta magát. Természetes 
elnöke az énektanár Zsarnoviczky, karmestere Lux Győző 3. növendék.

Könyvkötés és lombfűrészelés e tanévben is kielégítő ügyességgel gya
koroltatott némely növendékek részéről.

Könyvtár.
A tképzői könyvtár ez évi gyarapodása: nt. Limberger J. úr saját, 

Geschichte des Evangeliums in Ungarn czírnű művének két példányát aján
dékozta. A nm. közokt. minisztérium részéről ajándékul vettük a Közoktatás 
állapotáról szóló 12-ik jelentést és az Országos tanítói nyugdij- és gyámalap 
1882. évi jelentését. Díjtalanul két példányban jár a Néptanítók Lapja. A 
kegyes ajándékozók fogadják hálás köszönetünket. Az egyházkerületi 50 
forintnyi évi segélyből 10 mű (14 kötet) vétetett; ezenkivül megszereztetett 
Pestalozzi Válogatott paed. munkáinak két utolsó füzete is; előfizetés történt 
a Népnevelők Lapjára, Magyar Tanügyre, Verédy Paed. Encyklopaediájára és 
Dittes Paedagogiumára. Könyvtárőr Gamauf.

Nt. Novak Mihály lelkész úr Nach der Schicht czírnű lapot folytatólag 
a tkép. növendékek használatára és az intézet tulajdonába bocsátja; ugyanő 
ajándékúl adta az Illustrirte Zeitung Luther-számát. Binder Károly tanító úr 
nyolcz zenei füzetet ajándékozott intézetünknek. Köszönet szíves jóakaratukért.

Taneszközök.
A képezde ásványgyűjteményét ajándékaikkal gyarapítani szívesek vol

tak: Hazslinszky Frigyes úr 2 db, Dr. Balogh Andor budapesti Ügyvéd s 
országgyűlési gyorsíró úr 7 db, Wittchen Aladár 2. tanf. növendék 20 db és 
Furia Károly tanító úr 4 db. Az intézet nevében fogadják elismerő köszö
netünket.

Egyházkerületünk gyűlése folyó 1884. évre 100 frtnyi összeget szava
zott meg taneszközök, különösen természettudományiak, beszerzésére. Ez 
összegből a tanév zártáig 60 frt fordíttatott kiválóan következő phys. tan
szerekre: lejtősík, Segner kereke üvegből, Torricelli-cső csappal, monochord, 
természetes delejkő, iránytű, két Bunsen-elem, szétszedhető gőzgép-minta, 
egy domború s egy homorú üveglencse, szétszedhető szemminta gipszből, 
górcső két lencsével 40-szeresen nagyító képességgel, emberi fül szétszedhető 
gipszmintája, savak stb.

Bennlakás és felvétel.
A tanév kezdetén felvett 39 növendék közt 25 teljesen és 8 részleg 

ingyenes lett. A teljesen ingyenesek — kézikönyveik s fehér- és ágyneműjük 
gondozása kivételével — teljes ellátás, díjtalan felvétel s tanítás jótétemé-
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menyeiben részesültek. Jelen tanévben 26 növendék lakott az intézet helyi
ségeiben, hét terembe beosztva és az ott lakó tanár felügyelete alatt.

Tanítóképző intézetünkbe felvétetnek azon ifjak, kik életkoruk 15-ik 
évét betöltötték, kik legalább négy gymnasiumi, vagy reál-, vagy polg. iskolai 
tanfolyamról szóló kielégítő tanulmányi s erkölcsi, megnyugtató orvosi bizo
nyítványt és keresztlevelet mellékelnek folyamodványukhoz. Ezek hiányában 
a folyamodó vagy fel nem vétetik, vagy orvosi és tanulmányi vizsgálat alá 
vétetik. Jótéteményt kérők szegénységi bizonyítványt is benyújtani kötelesek. 
A folyamodványok augusztus 15-ig az eperjesi collegiumi igazgatósághoz ter
jesztessenek be.

Rend, tisztaság s egészség érdekében szükséges, hogy a felvett növen
dék kellő mennyiségű s minőségű öltözetet, czélszerű ágyneműt, szalmazsákot 
hozzon magával. A ruhaneműek jegyzéke mindegyik növendék által minden 
isk. év kezdetén tkép. felügyelő tanárnak kézbesítendő lévén, kívánatos, hogy 
a jegyzéket a szülők állítsák ki s aláírják.

Felvételi s javító vizsgálatok, valamint a beiratások f. évi szeptember 
első 3 napján tartatnak. A tanítás szept. 4-én kezdetik meg.

Tanképesítő vizsgálat.

Az 1883. évi június 15-ig beterjesztett folyamodványok s bizonyítványok 
alapján 14 gyakorló tanító bocsáttatott tanképesitő vizsgálatra, 1 visszautasít- 
tatott, a vizsgálat első napján jun. 30. megjelent 12. A megjelentek közül 
egy visszalépett. A megvizsgált tanítójelöltek — kettő kivételével — képez- 
dénknek volt növendékei. A négy napon át folyt vizsgálat következő ered
ményt mutatott fel: Szumrák Károly általános jeles (zrkitünő), Danis János 
és Trompler Ernő általános jó , Kupecz János általános elégséges osztályzattal 
tanképesnek nyilváníttatott. Janik János és Szlaboczky B. Lajos egyelőre csak 
részleges tanképesítőt tett. Krausz János, Krcsméry Károly és Szlavkovszky 
Ede egy-egy tárgyból pótvizsgálatra  utasíttatott. Lipták János és Galló Ist
ván teljesen bukottaknak nyilváníttattak.

Augusztus 31. és szept. 1. tartott tankópesitési pótlóvizsgálatok alkal
mával Hajtsi Kornélia tanképesítőt tett általános elégséges eredménynyel.
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I V. Főgymnasium.

A) Tanári kar.

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

Y. osztály osztálytanára. — Előadta a latin nyelvet az I ,  V., VI. és egy rész
ben a VII. osztályban; a német nyelvet az V. osztályban; szépirást az alsó 
négy osztályban. — Heti óráinak száma 22.

2. Haitsch Lajos, a IV. osztály osztály tanára. — Előadta a magyar 
nyelvet a IV., V. és VI. osztályban; a természettant a III. és IV. osztályban; 
a szám- és mértant a III. és IV. osztályban. — Heti óráinak száma 21.

3. Hazslinszky Frigyes, a m. tud. akadémia rendes tagja, collegiumi 
epborus, a Szirmay-könyvtárnak s a természettani museumnak őre, a VII. 
osztály osztálytanára. — Előadta a mathesist az V., VI. és VII. osztályban; 
a természetrajzot az V. és VI. osztályban; a természettant a VIII. osztályban. 
— Heti óráinak száma 21.

4. Hazslinszky Tamás, a II. osztály osztálytanára. — Előadta a vallás- 
tant az I ,  II., III., IV. osztályban; a német nyelvet az I ,  Hv III. osztály
ban; a mathesist az I. és II. osztályban; a természetrajzot az I. és II. osz
tályban. Heti óráinak száma 22.

5. Herfurth József a VI. osztály osztálytanára. — Előadta a történetet 
az V., VI., VII. és VIII. osztályban. Heti óráinak száma 16.

6. Húsz Armin, a III. osztály osztálytanára, segélyegyleti pénztárnok, a 
természetrajzi museumnak és az algymn. könyvtárnak őre. — Előadta a latin 
nyelvet a II., I ll ,  IV. osztályban; a német nyelvet a IV. osztályban; földrajz 
és történetet a IV. osztályban. Heti óráinak száma 24. — Az őszi és tavaszi 
hónapokban tanítja a testgyakorlatot.

7. Ludmann Ottó, a tápintézet gondnoka. — Előadta a görög nyelvet 
az V., VI, VII. és VIII. osztályban; a német nyelvet a VI, VII. és VIII. 
osztályban; a természettani földrajzot a VH. osztályban. Heti óráinak száma 
24. — Az önként jelentkezőket külön órákban oktatta a franczia és angol 
nyelvben.

8. Otrokócsi Végh Dániel, az I. osztály osztálytanára, collegiumi jegyző 
s e. i. a főgymn. tanári karnak is jegyzője. — Előadta a magyar nyelvet az 
I., II, III. és VII. osztályban; földrajzot az I . ; földrajz és történetet a II.; 
történetet a III osztályban. Heti óráinak száma 22.

9. Vandrák András, bölcsészettudor, a m. tud. akadémia lev. tagja, a 
Ferencz József-rend lovagja, a VIII. osztály osztálytanára. — Előadta a latin 
nyelvet a V ili. és részben a VII. osztályban; a magyar irodalom történetét 
a VIII. osztályban; a logikát a VII, a lélektant a VIII. osztályban. Heti 
óráinak száma 12.



02

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

egyesített V. és VI. osztályban, hetenkint 2 órában.
2. H'órk József, hittanintézeti nyilv. r. tanár. Előadta a vallástant az 

egyesített VII. és VIII. osztályban, hetenkint 2 órában.
3. Gamauf György, tanítóképző-intézeti r. tanár, tanította a rajzot 

hetenkint 4 órában.
4. Mikolik Gyula, elemi iskolai tanár, tanította az éneket a két első 

osztályban.

3. H i t o k t a t ó k .
Kassai István, kir. főgymnasiumi rendes tanár, oktatta a róni. kath. 

tanulókat.
Sass Bertalan, kir. főgymn. r. tanár, oktatta a gór. kath. tanulókat.
Dr. Auszterlicz Mór, rabbi, oktatta az izraelita tanulókat.

B) Tantárgyak osztályonként.

I. O sz tá ly . Osztálytanár: 0. Végli D á n ie l.

1. Vallástan. Luther Márton kátéjából a tíz parancsolat. Vendel H. 
kézikönyve nyomán. — Palestina földrajza. — 52 válogatott bibliai történet 
az ó-szövetségből. Hét. 2. óra Hazslinszky Tamás.

2. Magyar nyelv. A beszédrészek fogalmának meghatározása mellett a 
rendes és rendhagyó alakok ismertetése s begyakorlása a mondatban; a mondat 
tagjainak pontos felismerése, a fő- s mell. mondat megkülönböztetése s a függő 
mondat főbb fajainak gyakorlati felismertetése. 22 olvasmány megfelelő elem
zése s némelyeknek szavallás végett való megtanulása. Házi s isk. dolgozatok 
a végzett nyelvt. anyag, begyakorlására. Torkos. L. Magy. nyelvt. és Dlhányi 
Zs. M. Olv. Könyv. Heti 3 óra 0. Végh Dániel.

3. Latin nyelv. A névszók és igék rendes alakjai a deponensig, megfelelő 
fordítási gyakorlatokkal Kk. Kiss-Schulze 1. ny. Hét. 5 óra. Flórián.

4. Német nyelv. Az alaktan elemei a rendes igéig. Riedl-Szende olvasó
könyve nyomán válogatott olvasmányok elemezése és emlőkelése. Házi írásbeli 
dolgozatok. Hét. 3 óra. Hazslinszky Tamás.

5. Földrajz. A math, földrajz elemei után a földfelüiet természeti viszo
nyainak leírása, a földsőgek és tengerek vízszintes tagozódása, a szárazföldi 
vizek: tavak és folyók és a hegységek valamint a főbb fensíkok és alföldek 
ismertetése. Az éghajlatról, az állatok s növények az éghajlatok szerinti cso
portosítása. Az emberi nem felosztása; a család, az állam. Az egyes fejezetek 
kapcsában a földr. fogalmak magyarázata. Fényes-Bellinger Kk. nyomán. Hét. 
3 óra. 0. Végh Dániel.

6. Szám- és mértan. Közönséges és tizedes törtekkel való számolás. A 
második félévben a mértanból mértani elemek a négyszögig. Kk. Moönik. 
Hét. 3 óra. Hazslinszky Tamás.
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7. Természetrajz. Állattan Pokorny Alajos kézikönyve szerint. Hét. 3 óra. 
Hazslinszky Tamás.

8. Írás. Első félévben német, 2-ik félévben magyar szépírás. Hét. 1 óra. 
Flórián.

9. Rajz. Egyenes vonalak, függőleges, vízszintes és dültvonalak arányos 
részekre osztása; egyenes vonalakból alakított alakok és ékítmények; árnyé
kolás elemei. Hét. 1 óra. Gamauf György.

II. O sztá ly . Osztály tanár: H a zslin szk y  Tam ás.

1. Vallástan. Az első osztálylyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. Az alaktannak szabályokkal bővített ismétlése s a 

szóképzés tanával való bővítése után a szó vonzás és szóegyeztetés, az egyszerű 
puszta mondat fogalma s főtagjai, a bővített mondat, a bővítések: jelzők, 
kiegészítők és határozók; a szórend főbb szabályai. 13 jobbára nagyobb 
olvasmány elemzése különös tekintettel a függő mondat fajaira s szavalás 
végett való megtanulása. Házi s iskolai dolgozatok. Kk. Torkos L. Magyar 
Nyelvt. Dlhányi Zs. Magy. Olv. könyve. Hét. 3. óra. 0. Végh Dániel.

3. Latin nyelv. A névszók és igék rendes alakjainak ismétlése s a rend
hagyó alakjainak pótlása után a határozók, elöljárók, kötszók és indulatszók 
megfelelő szóbeli ős írásbeli fordítási gyakorlatokkal. Kk. Schulz-Kiss nyelv
tana és Dr. Henneberger olvasókönyve. Házi s iskolai dolgozatok. Hét. 6 óra. 
Húsz Armin.

4. Német nyelv. Az első osztály pensumának ismétlése mellett az alaktan 
befejezése és Riedl-Szende olvasókönyve alapján válogatott olvasmányokon 
való begyakorlása. Házi írásbeli dolgozatok. Hét. 2 óra. Hazslinszky Tamás.

5. Földrajz és történet. Az I. félévben egyetemes politikai földrajz különös 
tekintettel Európa, délnyug. Ázsia, ész. Afrika s ész. Amerika országaira. 
Batizfalvi egyet, földr. nyomán.

A II. félévben. Ó-kori történetek a kiváló férfiak élet- és jellemrajzaiban. 
C. J. Caesar haláláig. Zsilinszky M. Egyet, történ, élet- és jellemrajzokban 
czimü könyve nyomán. Hét. 4 órában. 0. Végh Dániel.

6. Szám- és mértan. Többnemű számokkal való számolás, viszonyok, 
arányok és hármasszabály. Mértanból a négyszög és a sokszög, a háromszögek 
átalakítása osztása és hasonlósága. Kk. Moönik. Hét. 3 óra. Hazslinszky Tamás.

7. Természetrajz. Első félévben ásványtan, második félévben növénytan. 
Pokorny szerint. Hét. 2 óra.

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

Hét. 1 óra. Gamauf György.

III. O sz tá ly . Osztálytanár: H úsz Á rm in.

1. Vallástan. A keresztény egyház története napjainkig, különös tekin
tettel a magyar protestáns egyház történetére. Hét. 2 óra. Hazslinszky Tamás.

2. Magyar nyelv. Az ige alanyi s tárgyi ragozásának, módjainak s 
időinek használatáról. A már eddig gyakorlati úton szerzett mondattani isme-

5E v . Coll. é r t .
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retek alapján az összetett mondatról s a körmondati szerkezetről. 14 jobbára 
terjedelmesebb olvasmány elemzése, főtekintettel az összetett mondat szerke
zetére s a függő mondatnak főmondathoz való viszonyára. Házi s isk. dolgo
zatok. Baráth F. Magy. olv. könyve. Hét. 3 óra. 0. Végb Dániel.

3. Latin nyelv. A mondattanból Schultz-Kiss nyelvtana szerint az eset
tant, az acc. cum inf. és az abl. abs. megfelelő fordítási gyakorlatokon begya
korolva, hetenkinti 2 órában. Házi és iskolai írásbeli dolgozatok. — Dr. Wel
ler Herodotjából fordíttatott, magyaráztatott s nagy részben emlékeltetett a 
9 első, továbbá a XL, XVIII. és XIX. darab, Phaedrus meséi közül pedig 
a 2-ik félévben 12 mese. Hét. 4 óra. Húsz Ármin.

4. Német nyelv. Az alaktan ismétlése mellett a mondattan. Lűben 
olvasókönyvének 5-ik részéből válogatott darabok mondattani elemezése és 
emlékelése. Házi írásbeli dolgozatok. Hét. 2 óra. Hazslinszkv Tamás.

5. Történet. Az ó-kor (Augustustól kezdve) a középkor s az újkor 
története a kiváló férfiak élet- és jellemrajzai s az újabb korban a főesemé
nyek kori csoportosítása, I. Napóleon bukásáig. Zsilinszky Mihály Egyet. tört. 
élet- és jellemrajzokban ez. kkönyve nyomán hét. 4 órában. 0. Végh Dániel.

6. Szám- és mértan. Első félévben. Számtan: Ellentett mennyiségek, 
algebrai képletek, négy művelet azokkal, hatványozás, gyökvonás.

Második félévben. Mértan: A kör, vonalok szögek a körökben, a kör 
osztása, egyenes vonalú idomok a körben s a kör körül, a kerület s terület 
kiszámítása. Kézi könyv: Moénik-Szabóky. Hetenkint 3 óra. Haitsch Lajos.

7. Természettan. Első félév: Természettani földrajz, a szárazulatok 
viszonyai, a tenger, a levegő Visontai J. Egyetemes földrajz II.

Második félév: Vegytan Roscoe H. E. után. A tűzről, levegőről, vízről, 
földről, elemek s vegyületek. Müller József. Hét. 3 óra. Haitsch Lajos.

8. Írás. Első félévben német, második félévben magyar szépírás és rajz- 
irás. Hét. 1 óra. Flórián.

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

IV . O s z tá ly . Osztálytanár: H a itsch  L ajos.

1. Vallástan. A III. osztálylyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. Szász Károly szavalástanából 19 költemény elemezve 

és emlékelve. Greguss Ágost magyar költészettanából: a prozódia és metrika, 
a rbytmus, rím, az ütem és láb, a versek nemei, példákon alkalmazva. Házi 
és iskolai dolgozatok. Hét. 3 óra. Haitsch Lajos.

3. Latin nyelv. Dr. Weller kis Liviusából fordíttatott, elemeztetett, 
magyaráztatott s részben emlékeltetett az első 5 darab; Cserny Károly 
Tirocinium poeticumából pedig: 1. Dionysii Catonis disticha selecta de mori
bus ; 2. Loci ex variis poétis excerpti; 3. Phaedri Augusti liberti fabulae 
Aesopiae selectae; 4. Loci longiores ex variis poetis excerpti, még pedig: 
a) a Loci dactylici közül a 10 első, b) a Loci elegiaci közül a 6 első heten
kinti 4 órában. — Dr. Schultz-Kiss nyelvtana szerint a mondattanból: a 
módok és idők használata, megfelelő fordítási gyakorlatokon begyakorolva; a
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prozódia és verstan elemei lietenkinti 2 órában. Házi és iskolai Írásbeli 
dolgozatok. Húsz Ármin.

4. Német nyelv. Lüben olvasókönyvének 5-ik részéből olvastatott, rnagya- 
ráztatott és emlékeltetett mintegy 15 részint poétikai, részint prózai darab. 
A verstan és ügyiratok elemei. Házi írásbeli dolgozatok. Hetenkint 2 óra. 
Húsz Annin.

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

6. Szám- és mértan. Első félévben Számtan: első fokú egyenletek egy 
és két ismeretlennel; összetett viszony és arány, hármasszabály, kamatszámí
tás, vegyítési- és társasági szabály. — Második félév Mértan: Vonalok és 
síkok a térben, testszögletek, testek, a testek felülete és köbtartalma. Moönik- 
Szabóky. Hetenkint 3 óra. Haitscb Lajos.

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

8. Írás. A III. osztálylyal egyesítve.
9. Rajz. Díszítmények, emberi arczok és egész alakok; állatok, virágok, 

nagyobb tájképek. Hét. 1 óra. Gamauf György.

V. O sztá ly . Osztálytanár: F ló r iá n  Ja k a b .

1. Vallástan. Az újszövetségi kánon keletkezése s az egyes könyvek 
ismertetése Zsarnay L. kézikönyve nyomán. — Jézus paraboláinak olvasása 
és magyarázása. Hét. 2 óra. Tanár: Bancsó Antal.

2. Magyar nyelv. Az epikai költészet köréből rege, monda, legenda, 
költői elbeszélés, románcz, ballada, hősköltemény., tanköltemény, összesen 
22 darabnak olvasása, elemzése, magyarázata és emlékelése, az olvasmányok
ból az illető műfajok elméletének elvonása. — Olvasókönyv: Névy László 
Olvasmányok a poétikához. Minden hóban házi és iskolai Írásbeli munka. 
Hetenként 3 óra. Haitsch Lajos.

3. Latin nyelv. Ovidii metam. I. 89—150, 163—415, II. 1—366, VII. 
490—581, VIII. 183—235 a legnagyobb része könyv nélkül is. Hét. 2 óra. 
Caesar de bello Gallico lib. I., sok fejezet könyv nélkül. Hét. 2 óra. Kalmár- 
Sváby gyakorlókönyvéből 1—34 pens. Házi és iskolai dolgozatok Hét. 1 óra, 
Flórián.

4. Görög nyelv. Az alaktanból főnév, melléknév, igehatározó, névmás, 
számnév, az w és i«-végzetü rendes igék hajlítása Curtius-Kiss nyelvtana 
szerint; megfelelő szóbeli (42) és írásbeli (22) gyakorlatokkal. Schenkl-Kiss 
gyakorlókönyvből. Hét. 4 óra. Ludmann Ottó.

5. Német nyelv. Heinrich G. „Lesebuch für Mittelschulen11 czímü köny
véből 18 nagyobb részt hosszabb epikai költemény fordíitatott, magyarázta
tott és emlékeltetett. Havonként egy házi vagy iskolai dolgozat. Hét. 2 óra. 
Flórián Jakab.

5*
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6. Történet. Ókor a pun háborúk végéig tekintettel a földrajzra és 
művelődésre. Kk. Ribáry F. Hét. 4 óra. Herfurth József.

7. Szám- és mértan. Mocnik szerint a hatványokig illetőleg a stereo- 
metriáig. Hét. 3 óra. Hazslinszky Frigyes.

8. Természetrajz. Első félévben vegytan, második félévben ásványtan. 
Hét. 3 óra. Hazslinszky Frigyes.

V I. O sz tá ly . Osztálytanár: H erfu rth  József.

1. Vallástan. Az V-ik osztálylyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. A lyrai költészet köréből: dalok, ódák, hymnusok, 

elégiák, allegoria s levelek, összesen 27 költői műnek olvasása, elemzése, 
magyarázata s emlékelése. Kézikönyv: Névy László: Olvasmányok a poétiká
hoz. Greguss Ágost költészettanából: költészettan, a költészet tárgyai, a fen
séges, kellemes, tragikum, komikum, — ezen tárgyak tárgyalási formái, — 
a költémények fajai. — Házi és iskolai írásbeli munkák. Hetenként 3 óra. 
Haitsch Lajos.

3. Latin nyelv. Virgilii Ecloga I. és Aeneidos lib. II. egészen és a
III-ból 89 sor nagy része könyv nélkül is. Hét. 2 óra. Sallust, de bello Jug. 
31 fejezet és a 2-ik félévben: Ciceronis oratio in Catii. I. egészen és a Il-ból 
7 fejezet. A szebb helyek könyv nélkül is. Hét. 2 óra. Kalmár-Sváby gyakor
lók. I. kötetéből 149—201. pensumig. Havonként egy házi vagy iskolai 
dolgozat. Hét. 1 óra. Flórián Jakab.

4. Görög nyelv. I. félévben a nyelvtanból az V. osztály pensumának 
kiegészítése s a rendhagyó igék. II. félévben a szókötés legfőbb szakaszai, 
különösen kiemelve a görög nyelvnek eltérését egyéb nyelvektől Horváth Zs. és 
Mattbiae 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 L, II., III., VI.—53. 
Hét. 2 óra. — Hét. összesen 4 óra. Ludmann Otto.

5. Német nyelv. Az I. félévben 11 lyrai és didakt. költemény magya
rázva, prosodiailag és aeszthetikailag elemezve. Kk. Heinrich: „Lesebuch für 
Mittelschulen.“ — A II. félévben 10 költemény Schillertől. Havi dolgozatok. 
Hét. 2 óra. Ludmann Otto.

6. Történet. I. félévben Ó-kor: Róma a pun háborúk után a birodalom 
bukásáig, kiváló tekintettel az állami intézményekre és az irodalomra. Ribáry 
és füzetek szerint. — II. félévben a közép-kor Szilágyi S. szerint. Hét. 4 
óra. Herfurth József.

7. Szám- és mértan. Hatványok, logarithmusok és stereometriáról. Hét. 
3 órában. Hazslinzsky Frigyes.

8. Természetrajz. Első félévben embertan s az állattan rendszeres átné- 
zete. A második félévben növénytan. Hét. 3 óra. Hazslinszky Frigyes.

VII. O sztá ly . Osztálytanár: H a z s lin sz k y  F r ig y e s .

I. Vallástan. I. Félév. A kér. egyház története a tridenti zsinatig.
II. Félév. A kér. egyház története a tridenti zsinattól napjainkig. A 

magyar protestáns egyház története. Kézi könyv: a kér. egyház története.
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A soproni képezde. (Pálfy) Sopron. 1859. Hetenkint 2 óra. Előadó tanár: 
Hőik József.

2. Magyar nyelv. I. félévben. Irálytan, kiváló tekintettel prózai Írás
művekre. II. félév. A drámai költészet elmélete. Olv: Katona József Bánk- 
bánja. Hét. 2 óra. 0. Végh Dániel.

3. Latin nyelv. Cicer, orat. pro Milone, — a szebb helyek könyvnélkül 
is. Hét. 2 óra. Kolmár-Sváby gyakorlókönyvének 2-ik kötetéből: 1., 2., 6., 
10—12., 15 — 18., 20—22., 24—29., 32., 33., 35., 38—42., 56., 65., 66., 154. 
Havonként egy házi vagy isk. dolgozat. Hét. 1 óra. Flórián.

Horátzból 30 válogatott óda, 3 satyra, epist ad Pisones nagyrészt 
emlékelve is 2 óra. Vandrák A.

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

5. Német nyelv. A német irodalom története a régi időktől Klopstockig, 
kitünőbb müvek ismertetése és jellemző darabok olvasása. Kk. Kluge „Ge
schichte der deutschen Nationalliteratur“ ; Olvasókönyv: Georg Weber: 
„Lesebuch zur Geschichte der deutsch. Lit.“ — Havi dolgozatok. Hét. 2 óra. 
Ludmann Otto.

6. Történet. Uj-kor 1850-ig, részben napjainkig. Kk. Batizfalvi J. Hét. 
4 óra. Herfurth József.

7. Szám- és mértan. Egyenletek, léptetőtek, combinatiok, sík- és gömb- 
háromszögmértan és mértani elemzés rajzi s számtani utón. Hetenkint 3 óra. 
Hazslinszky Frigyes.

8. Természettudomány. I. félévben csillagászati földrajz. Kk. Berecz. — 
II. félévben természettani földrajz. Kk. Róth Samu. Hetenkint 2 óra. Lud
mann Otto.

9. Logika, saját kézi könyve szerint 2 óra. Vandrák A.

V ili .  O sz tá ly . Osztály: V a n d rá k  A n drás.

1. Vallástan. A VII. osztálylyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. Magyar irodalom története. Beöthy Zsolt könyve 

szerint 2 óra Havi házi dolgozatok. Vandrák A.
3. Latin nyelv. Cicero de officiis II-ik könyv. Horátz leveleiből I, 1.2.

4. 7. 8. 13. Tacitus Agricolója. Süpfle II. kt. Plato. Caesar. Electra 30 db. 
Hét. 4 óra. Vandrák A.

4. Görög nyelv. Sokrates Apológiája Platonból. Az új joni dialektus 
magyarázata mellett Herodot VI. 34—50, 94—120, 132—137. Sophokles 
Elektrájából 1—377. Ezenkívül nyelvtani gyakorlatok szó- és Írásbeli fordí
tások magyarból görögre; a görög irodalom története rövid átnézetben. Hét. 
4 óra. Ludmann Ottó.

5. Német nyelv. A német irodalom története Wielandtól a legújabb 
időig különös tekintettel Göthe és Schillerre. A remekírók kitünőbb műveinek 
ismertetése és jellemző darabok olvasása. Kk. Heinrich G. Deutsches Lehr- 
und Lesebuch. III. Theil Literaturgeschichte. 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. Her- 
furth József.

7. Természettan. Mechanika és a súlytalanok physikája. Hét. 6 óra. 
Hazslinszky Frigyes,

8. Lélektan, saját kézikönyve szerint. Hét. 2 óra. Vandrák A

írásbeli havi munkák themái a felső négy osztályban.

1. M a g y a r  m u n k á k .
V. osztály. 1. Az utolsó tűzeset. 2 Nem mind arany a mi fénylik. 3. A 

fémek. 4. Lykurgus. 5. Ne quid nimis. 6. Ki korán kel aranyat lel. 7. Tava- 
szodik. 8. Jövendő életpályám. 9. Visszatekintés az elmúlt iskolai évre. 10. 
Ránduljunk ki a zöld erdőbe.

VI. osztály. 1. Minden órádnak leszakaszd virágát. 2 Mire tanít ben
nünket a történet. 3. A tavasz és tél. 4. Az én kedvencz foglalkozásom. 5. 
Julius Caesar halála. 6. A városi és falusi élet kellemei. 7. Alföld és felföld. 
8. A mohácsi csata 1526. aug. 29. 9. Szerénység az ifjaknak ékessége. 10. 
Költői kísérlet. 11. Az élet egy utazás.

VII. osztály. 1. A zivatar és a háború következményei sokban hasonla
tosak. 2. Az utazásnak nemcsak fény-, de árnyoldalai is vannak. 3. Jövőnk 
biztos előre tudása inkább kárunkra, mint hasznunkra volna. 4. Mi indít 
bennünket időnk okos felhasználására? 5. Mi okozza, hogy az emberek nagy 
része sorsával elégedetlen ? 6. Következő tételek dispositiói (divisiók, partitiók). 
a) Ázsia természeti viszonyainak leírása, b) Az emberek osztályozása foglal
kozás szerint, c) A fák osztályozása a használhatóság szempontjából, d) A 
rendes munkálkodás hasznainak osztályozása. 7. A külső természetben ép vigy, 
mint az emberek életében csekély okok is gyakran igen súlyos következmé- 
nyüek. 8. Miben áll Katona József Bánkbánja cselekvényének kettős volta, s 
melyek a párhuzamos cselekvények érintkezései; avagy: (szabad választásra) 
Petur bán tragicuma.

V III. osztály. 1. Miért kell a tudományokat szeretnünk? 2. Mikép kell 
a tudományokat szeretnünk ? 3. A tudatlanság és babona veszélyes ered
ményei az életben ? 4. Tudomány és művészet, mind a kettő culturalis közeg, 
melyik a fontosabb ? 5. Józan lelkesedés és veszélyes rajongás közti külömb- 
ség. 6. Az igaz és hamis ideálok közti külömbség? 7. Mit követel a valódi 
és mit kíván az álszabadság ? 8. Az ember tudjon necsak mint egyén, de mint 
tagtárs működni.

2. N é m e t  mu n k á k .
V. osztály. 1. Orgetorix. 2. Eperies, eine Beschreibung. 3. Der Ge

brauch des Eisens. 4. Der Monat December. 5. Tag und Nacht, eine Ver
gleichung. 6. Warum tödten wir die Thiere? 7. Pferd und Esel, eine Ver
gleichung. 8. Das Glück von Edenhall. 9. Die Sonne bringt es an den Tag. 
Inhaltsangaben.
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V I  osztály. 1. Welche Veränderungen nehmen wir im Verlaufe der 
Jahreszeiten an einem Obstbaume wahr? 2. Inhaltsangabe der Legende „der 
gerettete Jüngling“ von Herder. 3. Die heilsamen und schädlichen Wirkungen 
des Windes. 4. Was veranlasst uns fremde Sprachen zu erlernen? 5. Der 
Kriegszug des jüngern Cyrus gegen Artaxerxes, nach dem ersten Buche der 
Anabasis.

6. Von der Stirne heiss 
Rinnen muss der Schweiss,
Soll das Werk den Meister lohen;
Doch der Segen kommt von oben.

7. Das Feuer als Bundesgenosse und als Feind des Menschen. 8. Der Acker
bau der Anfang aller Cultur, mit Bezug auf Schiller’s Gedicht „Das eleusi- 
sche Fest.“ 9. Erzählung des Inhaltes von Schiller’s Ballade: „Der Kampf 
mit dem Drachen.“

VII. osztály. 1. Was muss uns zum Studium der Naturwissenschaften 
antreiben? 2. Die Kampfspiele der Griechen und die Turniere im Mittelalter.
3. Womit ist die Charakterwandlung der Krimhilde zu rechtfertigen? (Mit 
Bezug auf das Nibelungenlied.) 4. Das Leben auf der Eisbahn. 5. Das Weih
nachtsfest ist ein wahres Freudenfest. 6. Der Nutzen der Wälder. 7. Euch, 
ihr Götter, gehört der Kaufmann: Güter zu suchen geht er, doch an sein 
Schiff knüpfet das Gute sich an (Schiller). 8. Wer über Langeweile klagt, 
der klagt sich selbst an. 9. An einen Freund, der darüber klagt, dass er 
seinen Beruf verfehlt hat. 10. Gedankeninhalt der Idylle „Irin“ von Ew. Kleist.

V III. osztály. 1. Unterschied zwischen der epischen und dramatischen 
Dichtung. 2. Die Vorzüge der gemässigten Zone. 3. Warum wollte Sokrates 
nicht durch Bitten die Richter zu einem milden Urtheilsspruche bewegen?
4. Was ist die Ursache, dass unsere Hoffnungen sehr oft nicht in Erfüllung 
gehen ? 5. Der Charakter des Götz von Berlichingen nach Göthe’s Drama.
6. Der Charakter des Orestes im Vergleiche zu dem des Pylades nach 
Göthe’s „Iphigenie auf Tauris.“ 7. Schweizerisches Volksthum nach Schiller’s 
„Wilhelm Teil.“ 8. Entwickelung des Gedankenganges in Tell’s Monolog.
9. Was sind die Licht- und Schattenseiten der grossen Städte. 10. Ist es 
unbedingt ein Lob recht viele Freunde zu besitzen?

A franczia és angol nyelv mint szabad tantárgyak.

A franczia nyelv taníttatott két tanfolyamban két-két hetenkénti órá
ban. Az I. folyamban tanulták a kezdők Alin (átdolgozta Mutschenbaeker) 
gyakorlati nyelvtanának I. része fonalán a nyelvtannak rendes alakjait és a 
szófüzés és szórendnek legfontosabb szabályait; 180 gyakorlat fordíttatott 
szóval és részben (a magyarból francziára fordítandó feladatok) írásban is. 
A II. tanfolyamban a nyelvtan folytatása, különösen a rendhagyó igék Ahn 
I. és II. része fonalán; 148 gyakorlat fordíttatott szóval és részben írásban 
is; számos összefüggő fr. olvasmány Ahn I. és II. részéből. Részt vett az 
első folyamban: az I. félévben 10, a II. félévben 7 tanuló; a második folyam
ban az I. félévben 13, a II. félévben 8 tanuló.
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Néhány előhaladottabb tanuló franczia körbe állott össze, oly czélból, 
hogy a franczia nyelv használatában valamint fr. müvek olvasásában gyako
rolják magukat. Ezen körnek tagjai (az I. félévben 7, a II-ban 5) hetenként 
egyszer gyűltek össze; házi olvasmányok tartalmának szabad elbeszélése és 
az üléseken szavalt vagy olvasott költemények feletti eszmecsere anyagot 
szolgáltatott a franczia nyelvben folytatott társalgásra. Rövidebb prózaművek 
is olvastattak és alkalmilag írásbeli dolgozatok (többnyire fordítások) olvas
tattak fel. A kör vezetője volt Ludmann Otto tanár.

Az angol nyelv taníttatott hetenkénti 2 órában. Részt vesz az egész 
iskolai éven keresztül 6 tanuló, kik mindnyájan kezdők voltak. Gyakorló- 
könyvül használtatott Hedley gyakorlati nyelvtana, melyből 200 feladat szó
val és ezeknek egy része írásban is fordíttatott; a gyakorlókönyv végén álló 
összefüggő olvasmányoknak egy része is olvastatott. Ludmann.

C) Főgymnasiumi tanulók.

Név, vallás Születés helye és éve

I. Osztály.
Bánó Imre á. h........................ Osztropatak, Sárosm. 1874.
Benczúr József á. h. . . . Csicsóka, Zemplénm. 1873.
Bessenyei Bertalan h. h. . . Miglécz, Abauj-Tornam. 1872.
Bielek Zoltán á. h.................... Máriavölgy, Sárosm. 1874.

5 Dahlström Samu á. h. . . . Eperjes, 1872.
Fleischer Gusztáv á. h. . . Eperjes, 1872.
Fried Mór m. v......................... S.-Kellemes, Sárosm. 1872.
Glatz Gyula á. h....................... Eperjes, 1872.
Holenia Béla r. k..................... Eperjes, 1872.

10 Kardoss Kálmán á. h. . . . Eperjes, 1872.
Kirchner Rezső r. k. . . . Eperjes, 1872.
Kiss Árpád h. h........................ Tapoly-Bisztra, Zempl. m. 1872.
Klein Gyula m. v..................... Smizsán, Szepesm. 1870.
Lavotha Árpád á. h. . . . Eperjes, 1873.

15 Maczejko Árpád á. h. . . . Eperjes, 1873.
Mátray Árpád á. h.................... Ér-Mikályfalva, Biharm. 1874.
Mátyás Gyula á. h................... Lapispatak, Sárosm. 1872.
Mayer Gyula á. h. . * . . Eperjes, 1873.
Neuwirth Dávid m. v. . . . S.-Kellemes, Sárosm. 1871.

20 Peschko Zsigmond á. h. . . Poprád, Szepesm. 1872.
Raisz Béla á. h......................... Eperjes, 1873.
Silb ermann Jákob m. v. . . Stycznia, Lengyelország. 1873.
Szljaczky Lajos á. h. . . . Kassa, 1873.
Vrublovszky Nándor r. k. . . Eperjes, 1873.

25 Zacher Sándor á. h. . . . Eperjes, 1872.
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Név, vallás S zü le tés  h e ly e  é s  éve

É v k ö z b e n k i m a r a d t :
Krajnyák Győző á. h. . . . Szénégető-puszta, Sárosra. 1873.
Szirmay Elek á. h. (magánt, lett) Komorócz, Sárosm.
Wippo József á. h................... Geszteredi p. Szabolcsin. 1871.

M a g á n t a n u l ó k :
Adler Alfréd m. v................... Kapi, Sárosra. 1874.
Bánó Miklós á. h.................... Kükemező, Sárosm. 1873.
Bárczay Gábor h. h. . . . Budapest, 1873.
Szirmay Elek á. h................... Komorócz, Sárosm. 1874.

II. O sztá ly .

Auszterlicz Vilmos m. v. . . Eperjes, 1873.
Bajkor Béla h. h..................... Mískolcz, 1872.
Balócz János á. h.................... Margonya, Sárosm. 1869.
Balogh László h. h. . . . Petneháza, Szabolcsm. 1872.

5 Bethlenfalvi Imre á. h. . . Ádámfölde, Sárosm. 1873.
Breuer Albert á. h.................. Göllniczb. Szepesm. 1870.
Ősink Lajos á. h...................... Kassa, 1872.
Gáspárdy Gyula r. k. . . . Ér-Mihályfalva, Biharra. 1872.
Gaul Otto á. h......................... Bertót, Sárosra. 1873.

10 Halko József á. h.................... Eperjes, 1869.
Hartmann Ernő á. h. . . . Szepesváralja, 1871.
Holenia Gyula r. k. . . . Eperjes, 1870.
Holenia Lajos r. k.................. Eperjes, 1872.
Ilkovics Mór m. v................... Var.-Hosszumezö, Zemplm. 1868.

15 Irányi Géza á. h...................... Eperjes, 1871.
Isépy Andor h. h..................... T.-Terebes, Zemplénin. 1872.
Jesztrebényi Kálmán á. h. Ránk, Abauj-Tornam. 1871.
Kardoss Sándor á. h. . . . Eperjes, 1870.
Klaucsek János r. k. . . . Varannó, Zemplénin. 1872.

20 Klein Adolf m. v..................... Pomikal, Sárosm. 1871.
Küntzl Lajos á. h.................... Igló, 1871.
Laczó András á. h.................. Tarnócz, Liptóm. 1870.
Leinwandter Izidor m. v. . . Varannó, Zemplénin. 1869.
Maier Ottó á. h....................... Promontor, Pestm. 1872.

25 Mayer János á. h.................... Fperjes, 1871.
Meczner József á. h. . . . Eperjes, 1872.
Mosánszky Jenő á. h. . . . Eperjes, 1872.
Neumann Izidor m. v. . . . Rásztók, Liptóm. 1871.
Neumann Miksa m. v. . . . Hidegkút, Sárosm. 1871.

30 Reusz Sándor á. h................... N.-Mihály, Zemplénin. 1873.
Schwartz Emil á. h................. 1 Eperjes, 1872.

E v . Coll. é rt. 6
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Név, vallás S z ü le té s  h e ly e  é s  óve

Schwartz Gusztáv á. h. . . Eperjes, 1873.
Sichermann Samu m. v. . . S.-Kellemes, Sárosm.
Soltész Gyula á. h................... Gödöllő, Pestm. 1873.

35 Szeghy Kálmán á. h. . . . Hunkócz, Ungm. 1872.
Walkó Rezső á. h .................... Göllniczb., Szepesm. 1871.
Zöllner Gusztáv á. h. . . . Göllniczb.., Szepesm. 1871.

É v k ö z b e n  k i m a r a d t :
Pap Imre r. k........................... Tornyos-Németi, Abauj-T.-m. 1871

M a g á n t a n u l ó :
Holzmann Arthur m. v. . . Hlinik, Trencsénm. 1873.

III. O sztá ly .

Balogh Kálmán h. h. . . . T.-Terebes, Zemplénm. 1871.
Benczúr László á. h. . . . Mogyoróska, Zemplénm. 1871.
Benczúr Zoltán á. h. . . . Homonna, Zemplénm. 1872.
Bielek Dezső á. h..................... Máriavölgy, Sárosm. 1872.

5 Czirhesz József á. h. . . . Péchujfalu, Sárosm. 1871.
Droppa Miklós á. h.................. Kükemező, Sárosm. 1869.
Gallocsik Miklós r. k. . . . Eperjes, 1869.
Guttman Samu m. v. . . . Uj-Leszna, Szepesm. 1870.
Horowitz Gyula m. v. . . . Eperjes, 1871.

10 Hörk József á. h....................... Losoncz, Nógrádm. 1871.
Isépy Dezső h. h....................... Eperjes, 1870.
Kézsmárszky József á. h. . . Szepesváralja, 1870.
Krajzell Andor á. h. . . . Késmárk, 1869.
Madarassy László h. h. . . Guszona, Gömörm. 1870.

15 Mátray Géza á. h...................... Érmihályfalva, Biharm. 1869.
Mátyás Vilmos á. h .................. Lapispatak, Sárosm. 1870.
Pospischill Ferencz r. k. . . Csáklyó, Zemplénm. 1869.
Putnoky István h. h. . . . Hernád-Büd, Abauj-T.-m. 1870.
Schilf Lajos m. v....................... Varannó, Zemplénm. 1870.

20 Szanitter Kornél á. h. . . . Felka, Szepesm. 1868.
Tahy György á. h..................... Nyirjes, Sárosm. 1869.
Uhr Arnold á. h........................ Palin, Zalam. 1871.
Wenk Béla á. h......................... Göllniczb. Szepesm. 1870.

M a g á n t a n u l ó k :
Adler Elek m. v....................... Kapi, Sárosm. 1872.
Szirmay Iván á. h.................... Lucsivna, Szepesm. 1871.
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Név, vallás

Balogh Zoltán h. h. . - . 
Gajdos József gr. k. . .
Grün Gyula á. h.................
Grünfeld Tóbiás in. v. . .

5 Hammersberg Miklós á. k. 
Herskovics Márk m. v. . . 
Horovitz Imre m. v. . .
Kánya Zoltán r. k. . . .
Kolosy Miklós h. h. . . . 

10 Korach Jenő m. v. . . .
Moskovics Sándor m. v.
Nagy Pál á. h.....................
Oberländer Zsigmond á. h. 
Peschko László á. h. . .

15 Révai Arthur m. v. . . .
Sándor Zoltán á. h. . . .
Szekeres Dezső h. h. . .
Szibert Szvetozár á. h. 
Zahler József m. v. . . .

20 Zahler Zsigmond m. v. . .

S zü le té s  h e ly e  és  éve

Petneháza, Szabolcsúi. 1S70. 
Kajsó, Szepesm. 1868. 
Zsebfalva, Sárosm. 1871. 
S.-Kellemes, Sárosm. 1868. 
Kassa, 1872.
Lemes, Sárosm. 1869. 
Eperjes, 1870.
Kassa, 1869.
Kálnás, Sárosm. 1869. 
Miglécz, Abauj-T.-m. 1868. 
Eperjes, 1869.
Göllniczb., Szepesm. 1868. 
Göllniczb., Szepesm. 1868. 
Poprád, Szepesm. 1870. 
Eperjes, 1870.
Eperjes, 1870.
Szacsúr, Zemplénm. 1870. 
Obrenovácz, Szerbia 1870. 
Kapi, Sárosm. 1868.
Kapi, Sárosm. 1868.

Az i n t é z e t b ő l  e l u t a s í t t a t o t t :
Éger Sándor m. v................... | Sebes, Sárosm. 1889.

Benyovszky Ernő á. h. 
Dessewffy Miklós á. h. 
Dirner Mihály á. h. . . 
Gábriel Frigyes r. k. . . 

5 Galle Ádám r. k. . . .  
Gallocsik Miklós r. k. . . 
Grecsner Károly á. h. . . 
Hazslinszky Kálmán á. h. 
Hazslinszky Rezső á. h. . 

10 Horovitz Arthur m. v. . . 
Horthy Gyula h. h. . . .
Kirchmayer Károly á. h. . 
Kirchmayer Vilmos á. h. . 
Krajnyák Elemér á. h.

15 Kyss Róbert r. k. . . .  
Lehoczky Antal á. h. . . 
Lelioczky Vilmos á. h. . .

Vécse, Zemplénm. 1869. 
Schönwald, Szepesm. 1869. 
Göllniczb. Szepesm. 1868. 
Holubka, Csehorsz. 1868. 
K.-Szeben, Sárosm. 1869. 
Eperjes, 1869.
Bártfa, Sárosm. 1866. 
Eperjes, 1869.

„ 1870.
Nagy-Sáros. 1869. 
Tisza-Szalka, Beregm. 1871. 
Plavnicza, Sárosm. 1869. 
Palocsa, Sárosm. 1868. 
Varannó, Zemplénm. 1869. 
Eperjes, 1868.
Bisztricka, Turóczm. 1870.

„ * 1869
6 *

IV. Osztály .

V. O sztá ly .
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Név, vallás S zü le té s  h e ly e  és  éve

N.-Domássa, Zempl. m. 1868. 
Eperjes, 1869.
Ér-Mihályfalva, Biharul. 1869. 
Bártfa, Sárosm. 1866. 
Budapest, 1869.
K.-Szeben, Sárosm. 1867. 
Varannó, Zempl. m. 1868. 
Héthárs, Sárosm- 1868. 
Göllniczb. Szepesm. 1869. 
T.-Kerecsény, Beregm. 1870. 
Kurcsin, Sárosm. 1870. 
Gyöngyös, Hevesm. 1869.
Kapi, Sárosm. 1869. 
Gergelylak, Sárosm. 1868. 
Török-Becse, Torontálm. 1869.

Ganzaugh Béla á. h.
M a g á n t a n u l ó :

I Eperjes, 1868.

VI

h.

Bartsch Róbert á. h. 
Chalupka Rezső á. h. 
Dessewffy Albert á. h. 
Dobozy István h. h.

5 Duschek István r. k. 
Friedrich Zsigmond á. 
Guttman Jónás m. v. 
Hlavács Gyula á. h. 
Holzmann Dávid m. v.

10 Kosztolányi László á. 
Körtvélyessy Árpád r. k. 
Körtvélyessy Dezső á. h. 
Novák Gyula r. k. . .
Óváry Pál á. h. . . .

15 Pospischill Zsigmond r. k 
Propper Izidor m. v. . 
Reinhard Zsigmond á. h. 
Rödler Károly á. h . .

O sztá ly .

Bártfa, Sárosm. 1866.
Eperjes, 1868.
Mai’gonya, Sárosm. 1868. 
Hidas-Németi, Abauj-T. m. 1868. 
Miskolcz, 1868.
Eperjes, 1868.
Uj-Leszna, Szepesm. 1865.
Tálya, Zemplénin. 1867. 
N.-Kotesó, Trencsénm. 1868. 
Ns.-Kosztolány, Barsm. 1869. 
Olysó, Sárosm. 1867.
Cselfalva, Sárosm. 1869.
Csábócz, Zemplénin. 1865. 
Abauj-Szántó, 1868.
Csáklyó, Zemplénm. 1869.
Somos, Sárosm. 1869. 
B.-Gyarmat, Nógrádm. 1865. 
Komarnyik, Sárosm. 1869.

Malirs Károly r. k. . . 
Meczner Sándor á. h. . 

20 Pataky Ferencz h. h. . 
Podleszny Béla á. h. 
Raisz Aladár á. h. . .
Rosenthal László m. v. 
Róth József m. v. . .

25 Róth Samu m. v. . .
Stark János á. h. . . 
Szabó Bertalan h. h. . 
Szepessy Elek á. h. 
Vozáry Béla á. h. . .

30 Zahler Dávid m. v. . .
Zempliner Dávid m. v. 
Zsarnoviczky Árpád á. h.

É v k ö z b e n  k i m a r a d t :
Szárazvölgy, Sárosm. 1867. 
B.-Ujfalu, Pestm. 1865. 
K.-Ráska, Zempl. m. I860.

Haas Dávid m. v....................
Roseofeld S. m. v. (m. t. lett) 
Stépán Ferencz h. h. . . .
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Név, vallás S zü le tés  h e ly e  é s  éve

Sohajda Kálmán h. h. . . . Mándok, Szabolcsin. 1868.
20 Yáczy Gedeon á. h .................. Eperjes, 1867.

Weiss Adolf m. v.................... S.-A.-Ujhely, Zemplénin. 1868.

É v k ö z b e n k i m a r a d t :
Kvasz Albert á. h.................... Békés-Csaba, 1865.

VII. Osztály.
Ballo Rudolf á. h..................... Liptó-Szt.-Miklós, 1867.
Bánó Aladár á. h .................... Kükemező, Sárosm. 1867.
Fekete Jenő á. h..................... Eperjes, 1867.
Fest Lajos á. h......................... Eperjes, 1867.

5 Friedmann Vilmos m. v. . . Zamutó, Zemplénm. 1866.
Geiger Simon m. v.................. Karácsonymező, Sárosm. 1864.
Geiger Vilmos m. v. . . . Eperjes, 1867.
Haitsch Dezső á h .  . . . Eperjes, 1868.
Kenessey Kálmán h. h. . . Veszprém, 1868.

10 Knizner Gyula á. h.................. Tálya, Zemplénm. 1866.
Kotsck Jakab á. h................... Felka, Szepesm. 1864.
Kűry Albert h. h..................... J.-Kis-Ér, J.-N.-K.-Szolnokm. 1867.
Ludmann Miksa á. h. . . . Eperjes, 1866.
Műnk Lajos m. v..................... Eperjes, 1868.

15 Prihoda Béla r. k .................... Hardicsa, Zemplénm. 1866.
Schmidt Imre h. h.................. Huszt, Mármarosm. 1868.
Schuller Mihály á. h. . . . Senndorf, Erdély 1866.
Thomae Aladár á. h. . . . K.-Szeben, Sárosm. 1867.
Valkovszky E d e .................... Varannó, Zemplénm. 1867.

20 Zelenka Lajos á. h.................. Miskolcz, 1867.

É v k ö z b e n k i m a r a d t :
Grossmann Sándor m. v. . . 1 Karácsonymező, Sárosm. 1867.

Az i n t é z e t b ő l e l u t a s í t t a t o t t :
Péczely Andor h. h................. 1 Abauj-Szántó, 1867.

M a g á n t a n u l ó :
Justh Béla á. h ........................ 1 Neczpál, Turóczm. 1867.

V III. O sztá ly .

Cornidesz Albert á h . .  . . Szegi, Zemplénm. 1866.
Dessewffy László á. h. . . . Gergelylak, Sárosm. 1867.
Duschek J ó z s e f  r. k. . . . Diós-Győr, Borsodm. 1865.
Engländer Izidor m. v. . . . Pomekal, Sárosm. 1865.
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Név, vallás S z ü le té s  h e ly e  é s  éve

5 Fájd. Andor r. k....................... Ulics, Zemplénin. 1866.
Holzmann Lajos m. v. . . . N.-Kotesó, Trencsénm. 1866.
Korossy Kálmán á h . .  . . Ó-Béba, Torontálm. 1866.
Kovách Győző h. h .................. Nyíregyháza. Szabolcsm. 1867.
Kovácsi Sándor á. h. . . . B.-Gyarmat, Nógrádm. 1866.

10 Kovácsy Endre á. h. . . . Eperjes, 1863.
Krausz Vilmos m. v. . . . Nyíregyháza, Szabolcsm. 1866.
Kukla István r. k..................... B.-Gyarmat, Nógrádm. 1865.
Landauer Armin m. v. . . . Székes-Fehérvár, 1865.
Marencsin Gyula á. h. . . . Radvány, Sárosm. 1864.

15 Molnár Árpád á. h................... Monaj, Borsodm. 1864.
Pap Kálmán á. h...................... Eperjes, 1866.
Prékopa István á. h. . . . Nyíregyháza, Szabolcsm. 1862.
Reinle Gyula h. h.................... Tápió-Szele, Pestm. 1866.
Sarudy Vilmos á. h. . . . K.-Szeben Sárosm. 1864.

20 Sänger Nándor á. h. . . . Roskovány, Sárosm. 1865.
Schwartz Ármin m. v. . . . Zsujta, Abauj-Tornam. 1866.
Schwartz Samu m. v. . . . Zsujta, Abauj-Tornam. 1868.
Strauch Béla á. h .................... K.-Szeben, Sárosm, 1866.
Szénássy Béla h. h ................... Budapest, 1865.

25 Sztehló Gerő á. h..................... Eperjes, 1865.
Tahy Gyula á. h....................... Nyirjes, Sárosm. 1865.
Weisz Emil m. v...................... B.-Gyarmat, Nógrádm. 1866.
Zacher Lajos á. h..................... Eperjes, 1865.
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D) Nyilvános vizsgák a főgymnasiumban.

1. A rendes félévi vizsgák tartattak:
1. félévben január 28-tól február 5-ig. — II. félévben junius 18—26-ig.
2. Az érettségi vizsga a múlt 1882/3-ik isk. év végén Nt. Sztebló János, 

helybeli ev. lelkész és főesperes úrnak, mint főtiszt. Czékus István superint. 
úr helyettesének elnöklete alatt tartatott junius 30-tól julius 3-ig. Jelentke
zett a vizsgára 21 Vili. oszt. rendes tanuló, kik közül azonban egy beteg
sége miatt, egy pedig önként lépett vissza még az írásbeli vizsga előtt, egy 
viszont az írásbeli vizsga után csak a szóbeli vizsgától lépett vissza, s így a 
teljes vizsgán 18 VIII. oszt. rendes tanuló volt jelen, a kik is a következő
eredménynyel állták meg a vizsgát:

Jeles o sz tá lyza tta l...............................................5
Jó osztályzattal....................................................9
Elégséges osztályzattal.......................................... 2
Két hónapra visszavettetett................................1
Egy évre v isszavettetett.................... ....  . 1

Összesen . 18
A jelen isk. év elején először is a két hónapra visszavetett egy tanuló 

szept. 5-én pótvizsgát tett s elégséges osztályzattal érettnek nyilváníttatott. 
A két visszalépett tanuló pedig — Superintendes úr engedélye alapján vizs
gára bocsáttatván — szept. 17-én és következő napokon írásbeli munkáikat 
készítette el s a szept. 26-án tartott szóbeli vizsgán az egyik jó — a másik 
elégséges osztályzattal érettnek nyilváníttatott. E vizsgák is Nt. Sztehló János 
főesperes úr elnöklete alatt tartattak.

A folyó isk. évi érettségi vizsga csak junius hó végén, már az isk. év 
bezárta után kezdődvén, erről csak a jövő évi értesítőben adhatunk tudósítást.

E) Iskolai intézmények és ifjúsági egyletek a főgymnasiumban.

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 főgymnasium minden egyes osztályában havonként eszközölt segély
egyleti és gyámintézeti gyűjtések a lefolyt 1883/4. isk. évben 66 frt 41 krnyi 
összeget eredményeztek, mely összeghez az egyes osztályok következőképen 
járultak: I. osztály 5 frt 77 k r .; — II. osztály 6 frt 52 k r .; — III. osztály 
12 frt 29 k r.; — IV. osztály 7 frt 35 kr. ; — V. osztály 11 frt 51 k r . ; —
VI. osztály 6 frt 97 k r .; — VII. osztály 6 frt 73 k r .; — VIII. osztály 9 frt 
27 kr. — A begyűlt összegből a helv. hitv. ösztöndíj alapjának növelésére 
fordíttatott a február havi gyűjtés 11 frt 72 k r.; 17 frt küldetett a gyám
intézeti pénztárba és a fenmaradt 37 frt 69 kr. a főgymn. segélyegylet tőké
jéhez csatoltatott.
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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, mely 
Húsz Armin tanár úr őrködése alatt van s melyből hetenként egyszer adat
nak ki könyvek olvasásra. A könyvtár ez évben Irányi Géza H. és Bessenyei 
Bertalan I. oszt. tanulók ajándékából 3 kötettel gyarapodott.

3. M a g y a r  ön 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 .

Az eperjesi „Magyar Társaság“ az 1883. évi szept. 27-én megalakulván, 
megejtette tisztviselőinek választását a következő eredménynyel: elnök Bancsó 
Antal igazgató úr; titkár: Kovácsi Sándor, 1884. febr. 13-ka óta Dessewfly 
László, VIII. o. t. Jegyzők: Kovách Győző, VIII. o. t. és Balló Rudolf, VII.
o. t. Pénztárnok: Pap Kálmán, VIII. o. t ,  helyettes pénztárnok Prékopa Ist
ván, VIII. o. t. Könyvtárnokok: Fayd Andor VIII., Prihoda Béla VII., Szé- 
nássy Béla VIII. és Zelenka Lajos VII. o. t. Laptárnok: Kenessey Kálmán
VII. o. t. Olvasóköri laptárnok: Kukla István VIII. o. t.

A kör tagjai: 1. Rendes tagok az év elején 32, az évvégén 29; évköz
ben ugyanis 3 tag az olvasó tagok közé lépett; 2. Olvasó tagok: az év ele
jén 40, az év végén 43. A tagok összes létszáma tehát: 72.

Rendes ülések hetenként kétszer ta rta ttak ; tartatott pedig összesen 46 
ülés; beadatott összesen 27 munka, 11 kötetlen s 16 kötött beszédű; meg
bíráltatok 26; ezek közöl érdemkönyvbe Íratott 3: Kenessey Kálmán VIII., 
Balló Rudolf VII. és Rödler Károly VI. o. t. egy-egy költeménye; megdicsér
te tek  továbbá Balló Rudolf VII. o. t. egy bírálata; méltányoltatok Kukla 
István VIII. o. t. egy bírálata.

Szavalat volt 44, melyek közűi megdicsértetek Szénássy Béla két, Fayd 
Andor s Weisz Emil VIII. o. tanulók egy-egy szavalata.

A társaság könyvtárainak állása. 1. A szépirodalmi könyvtár ez évben 
5 művel 7 kötetben, ajándék útján 6 művel 6 kötetben szaporodott; összesen 
11 művel 13 kötetben; a könyvtár köteteinek száma 845. 2. A tudományos 
könyvtár gyarapodott ez évben vétel útján 3 művel 4 kötetben; e könyvtár 
köteteinek széma jelenleg 756. 3. A laptár köteteinek száma 198. A könyv
tárak összes kötetszáma tehát 1799. Az olvasóköri laptárnak járt: ingyen, a 
szerkesztőség szívességéből az „Egyetértés“, saját költségén a „Fővárosi La
pok“, „Vasárnapi Újság“, „Budapesti szemle“, „Koszorú“, „Üstökös“, „Fi
gyelő“, „Nyelvőr.“

Ajándékaikkal gyarapították ez évben a könyvtárt: t. Vandrák András 
tanár úr, t. Fejes István, s.-a.-ujhelyi lelkész úr, Kenessey Kálmán V II, 
Dessewffy László VIII és Szénássy Béla VIII. o. tanulók, a kiknek, valamint 
az „Egyetértés“ szerkesztőségének a társaság ez úton is köszönetét mond.



Közös iskolai intézmények

I. Taneszközök.

1. Collegiumi könyvtár. A lefolyt évben gyarapodott: a) Vétel útján: 
Középt. tan. Közi. Magyar Nyelvőr. Századok. Történelmi tár. Prot. egyh. és 
isk. lap. Petermann Geogr. Mittbeilungen. Pkilol. Közi. Természettud. társ. 
kiadványai, 2 k. Mr. tud. akad. könyvkiadó vállalata, 6 k. Selmeezi lyc. tört. 
Miskolczi egyház története. Budenz-Album. Aristophanes vígjátékai. Szinyey 
Repertorium, 2 k. Műrégészeti kalauz, 1 k. Temesvári Pelbárt élete. A m. 
tud. akadémia kiadványaiból a nm. vallás- és közokt. ministerium útján kedvez
ményi áron 171 kötet és 80 füzet. Összesen 196 kötet.

b) Ajándék útján : A főrendiház nyomtatványai; Vallás- és közoktatási 
minisztérium 10 k. Wodianer könyvkiadó 60 k. Franklin társulat 10 k. Mi- 
kolik Gyula 4 k. Dr. Mosánszky Viktor 1 k. és azon kívül számos iskolai 
P ro g ra m m .

2. Szirmay könyvtár. A lefolyt iskolai évben 57 frt 60 krnyi összegen 
a következő művek szereztettek meg: Ersch és Gruber Lexiconjának folyta
tása. Botanischer Jahresbericht folytatása. Fraknói, Országgyűlési emlékek. 
A rendelkezésre álló évi összeg másik, nagyobb része szekrények készítésére 
fordíttatott.

2. Museum. A terménytani museum Dr. Mosánszky Győző úr ajándéká
ból 15 drb ásványnyal gyarapodott. A t. adakozó úrnak ez úton is köszö
netét mondunk.

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

a hittanintézetben és jogakademián szabad tantárgyként taníttatott, téli helyi
ség hiányában az őszi és tavaszi hónapokban; és pedig azon osztályokban, 
melyekben az kötelező, hetenként 2—2 órában, a hittanintézeti és jogakad. 
hallgatókkal pedig az önként jelentkezőknek hetenként 1 órában. A gyakor
latokat, melyek szabad-, rend- és szergyakorlatokból állottak, Húsz Armin 
tanár ur vezette.

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

tanulása és gyakorlása végett az isk. év elején önként egyesülnek. A kör 
elnöke ez évben: Bancsó Antal theol. tanár, coll. igazgató. Jegyző, előadó és 
pénztárnok: Prékopa István VIII. o. t. Könyvtárnok: Holzmann Lajos VIII.
o. t. Előadás ketenként 2 órában tartatott a levelező gyorsírásban a kör ösz- 
szes tagjainak. A kör összesen 6 ülést tartott, melyeken a folyó ügyek intéz
teitek el. A kör számára a „Gyorsírászati Lapok“ s a „Fővárosi gyorsíró“ 
járt előfizetés útján.

E v . Coll. é r t . 7



IV. Tápintézet.
A tápintézet magában foglalja a convictust és alumneumot. A kettő 

közti külömbség csak abban áll, hogy az alurnneumban 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 15 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 és mindenkor egy 
negyed kenyér (21 dekagr.). Vacsorára adatott a hétfővel kezdve következő 
étel: tört burgonya, köleskása, borsó, paszuly, túrós galuska, lencse, káposzta, 
azonkívül pedig kapott minden tag vacsorára is egy negyed kenyeret (21 
dekagr.)

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

Az I. félévben részt vett a teljes convictusi ebédnél 53 tanuló., az alum
neumi ebédnél 53, vacsoránál 80; a II. félévben volt a tagok száma a con
victusi ebédnél 53, az alumneumi ebédnél 53, vacsoránál 72. Összes száma 
azoknak, kik a tápintézeti jótéteményben részesültek, volt 110; ezen szám az 
egyes osztályok közt így oszlik meg:

I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili. theol. jog sem.
5 6 11 6 8 7 5 9 13 4 36
Vallásfelekezetek szerint pedig: ág. hitv. helv. h. r. kath. izr.

97 6 4 3
vagy százalékban kitéve . . . .  882% 550/0 36% 27%
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 Sl.3°/0, a jogakademia polgárainak 9.ä%i a 
seminaristáknak 100%, a gymnasiumbelieknek 26%- A gymnasium egyes 
osztályait tekintve pedig következő volt a viszony: a tápintézetbe járt az I 
osztálynak 18 százaléka, a II. osztálynak 15.s%, a III. osztálynak 45s%; a 
IV. osztálynak 28.6%, az V. osztálynak 22.9% , a VI. osztálynak 31.8%, a 
VII. osztálynak 2l.7%, a VIII. osztálynak 32!% .

Díjtalanúl láttatott e l : 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 elengedé
sében részesült azonkívül 9 theologus, 2 jogász, négy VIII. o., két VII. o., 
egy VI. o., három V. o., négy III. o., négy II., egy I., és egy seminarista. 
Az egyházkerülettel történt megegyezés folytán a Collegium részéről ingyen 
ebéddel láttatott el az egész éven 7 seminarista. Mindezen elengedések tesz
nek 866 frt 50 krt.
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A tápintézet bevételei: 1. a tőke kamatjai; 2. a tagok által befizetett 
tápdíjak; 3. supplicatio, mely czímen 1883/4-ben befolyt 1074 frt 78 kr.; 4. 
ajándékok, jelesül: a templomi perzselyből 3 frt 40% kr.; a helybeli taka
rékpénztár adománya 25 frt, a helybeli pártfogóktól névnapi köszöntések alkal
mával 21 frt 88 kr.; összesen 50 frt 28 t/i kr. A nagy-sárosi műmalom ajándékozott 
a karácsonyi ünnepekre 1 zsák búzalisztet. Tek. Vandrák András collegiumi tanár 
úrnak 50 éves jubiläuma napján a jubiláló tanár intézkedése és adakozása folytán 
bőségesen vendégeltettek meg a tápintézet összes tagjai. Mindezen ajándékokért 
hálás köszönetét mondunk a nemeslelkű jótevőknek. A G-anczaugh József-féle ala
pítványból József napján az alumneumi ebédhez járó tanulók ez évben is megven- 
dégeltettek. Mély hálánkat nyilvánítjuk végre még az összes magyarországi vas
utak igazgatóságainak, valamint a dunagőzkajózási társulat igazgatóságának is 
azon szíves előzékenység és nagylelkűségért, melylyel a Collegium igazgató
ságának kérésére ez évben is a tápintézetnek supplicánsai számára mérsékelt 
árú jegyeket, sőt részben szabadmenetjegyeket is adni szívesek voltak.

A kiadás az 1882/a. évben volt 5280 frt 38 kr.
A tápintézetbe való felvételnek módja és feltételeire nézve következő- 

képen intézkedik a tápintézeti szabályzat.
Az alumneumba úgy mint a convictusba felvétethetik valláskülömbsóg 

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.

Jó erkölcsi viseletű, jó előmenetelű s szegény protestáns (ágostai vagy 
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 jelentkezniök az azokra pályázóknak.

Tápintézeti külön kötelezettségek nélkül elengedhető:
10 tanulónak az alumneumi ebéd egész díja,
20 „ i) » fél »
20 „ * „ negyed „

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

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

*
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V. Adományok.
A Collegium főgymnasiumára ajándékozott: a nagy-sárosi műmalmi rész

vénytársulat 1000 irtot, Dr. Bartsch József úr 10 frtot és az eperjesi taka
rékpénztár ösztöndíjakra — a magyar nyelvben legnagyobb haladást tett nem 
magyar anyanyelvű alsó osztályú tanulók számára — 40 frtot. Duka Tivadar 
úr Londonból 25 frt. Ossz. 1075 frtot.

Fogadják a t. adakozók ez úton is a Collegium köszönetét. Hálásan 
emlékezünk meg e helyütt egyszersmind Dr. Krajzell Aurél, Dr. Mosánszky 
Titusz és Dr. Szalay Kálmán coll. orvosoknak és Dr. Lakner Árpád városi 
tiszti főorvosnak azon szívességéről, melynélfogva a szegénysorsú beteg tanu
lókat ingyen gyógyítani szívesek voltak, a miért nekik az ifjúság nevében 
köszönetét mondunk.

VI. Gyűjtés a coll. ifjúság közt a „Szabadság-harcz“-szoborra.
A collegium igazgatósága hivatalosan megkerestetvén a „Szabadság- 

harcz“-szoborra eszközlendő gyűjtés ügyében, erre nézve a tanári kar hatá
rozata és megbízása folytán az igazgató gyűjtő-íveket bocsátott ki az ifjúság 
közt, külön-külön a Collegium mindegyik intézetében, s a főgymnasiumban 
külön mindegyik osztályban. E gyűjtő-íveken nevezett czélra az ifjúság követ
kező összegekben adakozott: 1. Hittanintézeti hallgatók: 5 frt 90 kr. 2. Tan. 
képző intézet tanulói: 6 frt 20 kr. 3. A főgymnasium tanulói: 63 frt 85 kr.
és pedig I. osztály 2 frt 16 kr., II. osztály 6 frt 10 kr., III. osztály 5 frt
10 kr., IV. osztály 4 frt 20 k r , V. osztály 13 frt 20 kr., VI. osztály 12 frt
10 kr. VII. osztály 6 frt 35., VIII. osztály 14 frt 70 kr. Begyűlt e szerint a
három nevezett intézetből összesen 75 frt 95 kr., mely összeg az adakozó 
ifjak neveivel együtt, hozzá csatolva ahhoz még a tanári karnak saját kebe
lében eszközölt külön gyűjtését, az igazgató által Dr. Tahy Mihály megyei 
főjegyzőnek mint a m. központi gyűjtő bizottság elnökének megküldetett.
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Ö sztöndíjak és elengedések.
A) Ösztöndíjak, prámiumok.

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

I. M ária Terézia kincstári alapból: Kiinger Antal és Makucz Arthur 
joghallgatók. 2. Jettim József alapítványból: Saguly János theol. Makucz 
Arthur jogh. Sztehló Gerő VIII. és Ludmann Miksa VII. oszt. tanulók. 3. 
Besán József alapítványból: Meczner Sándor V. oszt tanuló. 4. Róth-Teleky 
egyet, egyházi alapítványból: Szlabey Mátyás, Zathureczky Kornél III. é., Saguly 
János II. é., Geyer Miklós, Okályi Adolf, Stromp Gusztáv I. é. theologusok; 
Kakusz Béla III. é. jogh. és Kotsch Jakab VII. oszt. tanuló. Ezen ösztön
díjak összege: 752 frt.

II. A helybeli ev. magyar-német egyház által alapított és kezelt, de a 
coll. ösztöndíj osztó választmány ajánlatára osztatni szokott ösztöndíjakat 
élvezték : 1. Schwartz-féle alapból: Bohus Pál III. é. és Schulze Otto II. éves 
theologusok. 2. Löjfelholz-féle alapból: Friedrich Zsigmond VI. és Bielek 
Dezső III. oszt. tanulók. 3. Holeganz-féle alapból: Zarnoviczky Árpád V. oszt. 
tanuló. Ezen ösztöndíjak összege: 143 frt 52 kr.

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

1. Schwartzféle ö. d. Szlávik Mátyás hitjelölt a hallei egyetemen.
2. Joseffy-féle ö. d. Kaczián János „ „ „
3. Resch- Walleitner-féle ö. d. Mayer Endre hitj. a greifswaldi egyetemen.
4. Szontágh-Nikolaiféle ö. d. Nemes Károly „ „ „
E négy ösztöndíjat csak külföldi egyetemen tanuló s az eperjesi hittan

intézetben végzett theologusok élvezhetik.
5. Pauer-féle ö. d. Lipták Tivadar III. é. theol.
6. Wagner-féle ö. d. Materny Imre I. é. theol. és Sarudy Vilmos VIII. 

oszt. tanuló.
7. TJjházy József-féle ö. d. Kozlay József III. é. theol., Cseh István IV. 

éves jogh. és Hlaváts Gyula VI. oszt. tanuló.
8. Bánóczy-félé ö. d. Szanitter Kornél III. oszt. tanuló.
9. Roskoványiféle ö. d. Ruttkay Aladár II. é. joh. Marencsin Gyula

VIII., Prékopa István VIII., Strauch Béla VIII., Knizner Gyula VIII., Bartsch 
Róbert VI., Körtvélyessy Dezső VI. és Peschkó László IV. oszt. tanulók.

10. Szontágh-féle ö. d. Haitsch Dezső VII. oszt. tanuló.
11. Sárossy-féle ö. d. Tahy Gyula VIII., Fekete Jenő VII. és Tahy 

György III. oszt. tanulók.
12. Kux-féle ö. d. Beringer Károly I. é. jogh.
13. Klementisz-féle ö. d. Wenk K. I. é. theol. és Podleszny BélaV. 0. t.
14. Ujházy-féle ö. d. Váczy Gedeon VI. oszt. tan. Strauch Gyula, Péter 

János és Greisiger János tan. kp. intézeti tanulók.

v ■
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15. Ketzer-féle ö. d. Holly József, Lipták János és Kéler Gyula tan. 
kp. intézeti tanulók.

16. Az eperjesi takarékpénztárnak 40 frtnyi adományából 10—10 forint 
prämiumban részesültek a magyar nyelvben tett szép haladásukért: Peschko 
Zsigmond L, Valko Rezső II., Uhr Arnold III. és Oberländer Zsigmon IV. 
oszt. tanulók.

17. 5 frtnyi prämiumban részesíttetett még Szekeres Dezső IV. oszt. 
tanuló.

Ezen ösztöndíjak összege: 606 frt 21 kr.
A coll. ifjúság által élvezett ösztöndíjak, prämiumok és segélyek — ide 

számítva a joghallgatók segélyegylete által kiosztott s fentebb kimutatott 158 
frtnyi segélyt is — tesznek összesen 1659 frt 73 krt.

Tandíjelengedésben részesültek:
1. Hittanintézetben: Bohus Pál, Kozlay József és Lipták János III. é. 

theologusok.
2. Jog akadémiában: Cseh István IV. é. Eisner Miklós IV. é. Winkler 

Ádám IV. é. Müller Bertalan III. é. Németh István III. é. Balpataky Imre 
I. é. és Teörseök Károly I. é. joghallgatók.

3. Fögymnasiumban: Molnár Árpád, Pap Kálmán, Prékopa István és 
Sarudy Vilmos VIII.; Kotsch Jakab VII.; Bartsch Róbert és Hlavács Gyula 
VI.; Grecsner Károly és Stark János V.; Szanitter Kornél I I I . ; Hartmann 
Ernő és Leinwandter Izidor II.; Meczner József és Szljaczky Lajos I. oszt. 
tanulók.

A tan díjelengedések összege: 180 frt 30 kr.

Ezen elengedések összege a tápintézetröl szóló fentebbi jelentés szerint 
866 frt 50 kr.

Eszerint az ösztöndíjak, prämiumok, segélyek és elengedések czímén a 
coll. ifjúság által élvezett jótétemények fő összege: 2706 frt 53 kr. mely 
összegbe nincsenek bele számítva azon jótétemények, melyekben a tanító képző 
intézet növendékei az egyházkerület által részesíttetnek, s melyekről a tan. 
képző intézetről szóló jelentés emlékezik meg.

B) Tandíjelengedések.

C) Tápdíjelengedések.
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Figyelmeztetés.

A jövő isk. évre a beíratások a főgymnasiumban és tan. képző intézetben 
szeptember 1—3-ig, a hittanintézetben és jogakadémiában szeptember 1 — 8-ig 
tartatnak. Későbben jelentkezők csak elkésésüket igazoló bizonyítványok és 
folyamodvány alapján vétethetnek fel.

A beíratásokat 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 IV-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, valamint a tápintézetbe való felvételre nézve 
útbaigazítást nyújtanak az ezen intézetekről szóló fentebbi jelentések (29., 30. 
illetőleg 50. lapon).
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