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E l ő s z ó .

Az 1884/5-ki iskolai év az eperjesi ev. kér. Collegiumra nemcsak nehéz, 
de gyászos évnek is mondható. Nehéz azért, mert az egész Collegium az 
újonnan elfogadott s a coll. pártfogóság által már ez évre kötelezöleg meg
állapított „Szervezet“ szerint rendezkedett, a mi, tekintve azon általában 
ismeretes tényt, hogy az új viszonyok új nehézségeket gördítenek a szerves 
intézeti élet elé, már magában véve is elég gondot okozott a coll. elöljáró
ságnak s igazgatóságnak; ezen felül nehéz azért, mert nemcsak a theologia 
rendezte he életét az új viszonyoknak megfelelőleg, az eddigi három évfolyam 
helyett négyre osztván be s több újjal szaporítván, s így az egyetemes ev. 
theologiai akadémiával összhangzásba hozván a tantárgyakat, a tanfolyamokat 
és az egész tanulmányi rendet; hanem és főképen, mert a főgymnasium is, a 
melynek kilátásba volt helyezve az államsegélynek 1885. január ] -tői való 
folyóvá tétele, új életviszonyok közé lépett, midőn, hogy az átmenetet a fele
kezeti ev. egyetemes gyülésileg megállapított, úgynevezett acsai tantervről 
az államsegély igénybevétele által reá kötelezővé válandó állami középiskolai 
tanrendre megtegye, mindazon intézkedéseket foganatba vette, melyek ezen 
nehéz teendő pontos és hiánytalan megtételére szükségesek valának; megtette 
pedig ezt daczára annak, hogy ez által súlyos terheket rakott egyes tanárai
nak vállaira.

És ekkor jött azután még közbe az, a miért ezen évet gyászosnak kell 
mondanunk: ugyanis a Collegiumnak büszkesége, a collegiumi tanárok nestora, 
a Collegiumnak sok éven át kitűnő igazgatója s 51 éven át országhírü jeles 
tanára dr. Vandrák András, a gymnasiumban a magyar s latin irodalom és 
a bölcsészet tanára, a Collegium végtelen nagy veszteségére és fájdalmára 
1884. szeptember 14-kén, a múlt iskolai évben megünnepelt 50 éves tanári 
jubileuma évfordulója előestéjén elhunyt. A közel s távol meghozta tisztelőit, 
a megyei és városi hatóságok, közeli s távoli kartársai, rokonai, ismerői, 
egy fényes nagy sokaság tette ritka fényessé temetését, melynek megható 
voltát a helybeli t>7-ik számú gyalogezred katonai zenekarának gyászindulója, 
közreműködése emelé. A dr. Vandrák A. elhunytával a Collegiumot ért 
veszteséget eleven színekkel festik a szeptember 16-kán megtartott temetése 
alkalmával mondott s alább közlőit beszédek.

És ekkor a már meglévő teherhez még más új teher háramlott a gym- 
nasiumi tanárokra, a kik már csak a többi intézetek tanári karainak segít
ségével bírták a kiszabott órákat betartani. Azonban új nagy szerencsétlenség 
érte a gymnasiumot, Otrokocsi Végh Dániel tanár betegeskedni kezdett. Most 
tehát ideiglenes póterőről kellett gondoskodni. Ideiglenes tanárul megválasz
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tatott: Klein János okleveles tanár, ki hivatalát 1885. február 15-én foglalta 
el. E közben arról értesült a Collegium pártfogósága s tanári kara, miszerint 
az államsegély 1885. január 1-től való folyóvá tételének útjába váratlan aka
dályok gördültek s így tehát nincs kilátás, hogy a Collegium ez iskolai év
folyamában az államsegély iránti szerződés pontjainak megfelelőleg rendez- 
kedhessék. E szomorú hírrel egy időben majdnem, a másik nagy csapás, 
nagy veszteség érte a Collegiumot, mely Otrokocsi Végh Dánielben ifjabb 
tanerőinek egyik legjelesebbjét, s tíz éven át pontos és bű jegyzőjét vesztette 
el 1885. márczius 7-kén. A Collegiumnak a fiatal szaktudós, lelkiismeretes 
tanár, közkedveltségü egyén elvesztése feletti fájdalmát és bánatát a márcz. 
9-én végbement temetése alkalmával elmondott s alább olvasható beszédek 
tolmácsolják.

Otrokocsi Végh Dániel elhunytával a gymnasium nagy zavarba jött s 
óráinak a lehetőség szerinti pótlása mellett, csakis egy új tanerőnek meg
választása útján tudta szabályszerüleg tovább folytatni életét. Ezen új tanerőt 
a Collegium Albert József okleveles tanárnak april 4-kén történt megválasz
tásával nyerte meg. Végül ő nagysága Jelenik-Almássy István kir. tan. belyb. 
felügyelő úr is beteg lön, úgy, hogy helyettes felügyelőt kellett választani. 
E tisztre tek. Mérey Aurél kir. törv. bíró urat emelte a közbizalom.

Ezen sok csapás folytán valóban Collegiumunk ez évi értesítőjének gyász
keretben kellett volna megjelennie.

A mi a Collegium örvendetesebb eseményeit illeti, e tekintetben fel
soroljuk, hogy a sajnálatunkra még a nagy szünidők idejében tőlünk Sopronba 
távozott jeles tanár és igazgató Bancsó Antal, theol. tanár helyére megvá
lasztott harmadik és a hittanintézetnek egy negyedik évfolyammal való el
látása folytán szükségessé lett negyedik tanár: Mayer András és dr. Szlávik 
Mátyás h. theol. tanár uraknak, a Collegium egykor volt növendékeinek a 
külföldről való meghívása és 1884. szeptember elején való megjelenése által 
megnyeretett; továbbá, hogy a Collegiumban a nyári szünidők elején meg
kezdett építés, mely által a Collegium nyugati oldala is kétemeletessé lett s 
négy szép nagy termet nyertek a coll. intézetek, 1884. nov. elején befejez
tetett s ezen újabban épített rész 1885. febr. 9-kétől használatba is vétetett; 
továbbá, hogy a f. é. april 20-kától april 23-káig, Ngs Nuber Sándor besz- 
terczebányai kir. tankerületi főigazgató úr, miut minist, biztos, meglátogatta 
főgymnasiumunkat és annak felszerelésével, tanügyi berendezésével, kül- és 
belviszonyaival általában meg volt elégedve; továbbá, hogy Ő cs. és kir. 
fensége Albrecht főherczeg Eperjesen való időzése alkalmával 1885. jun. 2-án 
a többi tisztelgő küldöttségek között a coll. tanári kart is fogadni méltóz- 
tatott, a mikor is a coll. igazgatótól élénk érdeklődéssel tudakozódott a 
collegiumi intézetekről, a tanári karról és az ifjúságról stb .; végül, hogy 
főtisztelendő Czékus István püspök úr, szeretve tisztelt főpásztorunk, a Colle- 
giumban a Canonica Visitatiot jun. 15-től jun. 29-ig terjedő időre határozta, 
a midőn is jun. 15-kére a jogakadémia, jun. 16. és 17-kére a theologia, jun. 
18. és 19-kére a tanítóképző intézet, jun. 24. és 25-kére a főgymnasium 
meglátogatását, jun. 26. és 27-kére az érettségi vizsgálaton való elnöklést, jun. 
29-kére a coll. jegyzőkönyv olvasását és a jun. 29. d. e. 9 órakor megtartandó 
pártfogósági közgyűlésen való jelenléteit határozta el.
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A mi a Collegium minden évben előforduló, szokott élettüneteit illeti, 
arra nézve megjegyezzük, hogy a felvételi és javító vizsgák 1884 augusztus 
29—31-kén megtartatván, a gymnasiumban s a tanítóképző intézetben szept. 
4-kén már megkezdődtek az előadások; mivel azonban az akadémiai tan
folyamokon a beiratások szabályszerüleg szept. 1—8-ig eszközöltettek, a colle- 
giumi isk. évnyitó ünnepély szept. 8-án tartatott meg, a midőn is a coll. 
igazgató az alább közlött beszédet mondotta.

Az érettségi vizsgálathoz kormányképviselőül dr. Medveczky Frigyes 
egyetemi tanár úr ő nsga küldetett ki.

Végül megemlítjük, hogy Collegiumunk ez évben is megtartotta az ősi 
kegyes szokást, a mennyiben őszszel a reformatio emlék-ünnepével kapcsolat
ban, november 1-jén és tavaszszal május 13-án, az úgynevezett „Deprecatio“-t 
ünnepelte, a midőn is a collegiumbeli confirmált protestáns ifjak az úrvacso
rájában részesíttettek.

A november 1-jén megtartott deprecatioi ünnepély alkalmával a tanári 
kar részéről dr. Szlávik Mátyás theol. s. tanár, az ifjúság részéről Kozlay 
József IV-ed éves theol., a május 13-án megtartott deprecatioi ünnepély 
alkalmával pedig a tanári kar részéről Mayer Endre theol. s. tanár, az ifjúság 
részéről Bohus Pál IV-ed éves hittanhallgató tartott alkalmi beszédet.

Ezeken kívül megemlítjük, hogy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister úr ő excja 1884. szept. 10. 30,828 sz. a. kelt rendeletével meg
hagyta, miszerint ezentúl minden tanév végén minden gymnasiumi tanulónak 
kiadassék a rendes gymnasiumi bizonyítvány és hogy a coll. összes intézetek 
beterjesztették az országos statistikai hivatal által megkívánt kimutatásokat 
a coll. könyvtárakról.

l*





I.

Hörk József
collegiumi igazgatói évnyitó beszéde Eperjesen

1884. szeptember 8-ikán.

Mélyen tisztelt Pártfogóság! Kedves ifjak!

Végtelenül szerencsésnek érzem magamat, bogy nékem jutott a 
szerencse, mint ez ősi ev. Collegium igazgatójának, tanári részről ezen 
1884/s-iki iskolai évet megnyithatni.

Szerencsésnek érzem pedig magamat azért, mert hiszen a Collegium 
épül, s így tehát már magában véve is emelkedik, de nemcsak kívülről 
épül, de és főképen belülről, mert — hogy a legfőbbön kezdjem — ezen 
iskolai évben fog az megtörténni, a mi már kell vala, hogy régebben meg 
történt légyen, t. i. a jelennek kiegyenlítése, expiatiója a múlttal, mert én 
annak tekintem azon örvendetes tényt, hogy az alkotmányos magyar 
államkormány illetékes ministeriuma ezen ősi főtanoda törzsintézetének, 
kitűnő főgymnasiumunknak, anyagi segélyezését megkezdi, mivel így vissza
adja azt, a mit egykor a magyar alkotmányt eltipró államkormány elvett 
ezen intézettől, midőn azt birtokaitól fosztotta meg.

De másrészt azért is szerencsésnek, végtelenül szerencsésnek érzem 
magamat e pillanatban, mert a mi sokunknak alapos aggodalomra adott 
okot, e főtanoda másik törzsintézetének, a hittanintézetnek az újabb egye
temes intézkedések folytán kérdésessé lett sorsát is teljesen biztosítottnak 
látom a jövőre nézve, a mennyiben kerületünk, az ev. Tisza-kerület köz
gyűlésének s elnökségének bölcsessége biztosította abban a 4-ik évet és így 
azt teljesen berendezvén, kiegészítvén, ezen hazai egyházunkra nézve 
nélkülözhetlen intézetet virágzó életképessé tette.

S ezen kettős örömhöz egy harmadik csatlakozik, t. i. a collegium- 
beli tanítóképző intézetnek biztosított alapja, biztosított léte feletti öröm. 
Felszerelésére nézve ugyan újabb ministeri rendeletek kívánhatnak s tán 
szükségessé is tehetnek egyes intézkedéseket, .de én azt hiszem, az olyan 
házon, mely biztos alapon épült, egyes kisebb tatarozásokat, igazításokat 
könnyű eszközölni, s ha egy intézet százezernél nagyobb alaptőkével 
rendelkezik, arra nézve az, hogy 3 vagy 4 évfolyam rendeztessék-c be, 
nagyon alárendelt kérdéssé válik. S ez intézetünknél időfolytán legfeljebb
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erről s az ehhez hasonló kérdésről lehetne szó. S ez bennünket nem 
aggaszthat!

Ezen hármas örömünket csak egy intézetünk állapota zavarhatná. Ez 
intézetünk jelene biztosítva, jövője sokaknak kétesnek látszik. De én azt 
hiszem, azon nagylelkű pártfogóság, azon lelkes hitrokonok, s azon áldozat
kész közönség, mely egy rövid év alatt 60 ezernél nagyobb összeget tudott 
előteremteni ez intézet kiegészítésére; fog tudni módot és eszközt ezen 
ez országban egyetlen ev. jogakadémiánkat is teljesen biztosítani! Hiszen, 
ha végig tekintünk a megelőzött tíz év történetén, nem azt látjuk-e, hogy 
hittanintézetünb közel volt az enyészethez s mégis megmentetett, sőt élet
képes, elismert s biztos jövőjű intézetté lett, nem azt látjuk-e, hogy 
tanítóképző intézetünk, mely nem rég alapíttatott s csak pár évvel ezelőtt 
kezdett lábrakapni, most már önerejéből áll és életképes s a jövőtől nincs 
mit rettegnie?

A mi intézeteinkéit fenntartó pártfogós águnk, hitrokonaink s áldozat
kész közönségünk vallásfelekezeti különbség nélkül csodákat mívelt rövid 
pár év alatt e Collegiumban: vájjon attól, a ki többszörösen bebizonyította 
arra való képességét, megtagadjuk-e a képességet, azt, amit már többször 
tett, még egyszer megtehetni ? ? „Félre kislelküek, akik mostan is még kétel
kedni tudtok a jövő felett!“ (Petőfi.)

S így tehát zavarhatlan örömmel kezdhetjük meg ez évet ez ősi 
főtanintézet mindnégy intézetében! Mielőtt azonban ehhez fognánk, én itt 
egy kérdést vetek fel, melyet közösen, lélekben egyaránt mind meghányunk, 
vetünk, megfontolunk, s annak következményeit, consequentiáit azután jól 
szívünkbe véssük. De e kérdés előtt még fölvetem azt: miért tudott, miért 
akart, miért szeretett ev. egyházunk, ez intézet pártfogásága, hitrokonaink 
s a tanügyért lelkesülő hazafias közönség vallásfelekezeti különbség nélkül 

jinynyit, de anynyit áldozni ez intézetért, ez intézetre ?
S e kérdésre egy egyszerű mondattal felelhetünk: mert ez intézet 

megfelelt feladatának! megfelelt hivatásának! Megfelelt hivatásának a múlt
ban, megfelelt hivatásának a jelenben, s meg fog felelni hivatásának a 
jövőben. Az első kettőn már túlvagyunk, ám nézzük miképen és hogyan, 
és ez a főkérdés, fog  ez ősi főtanoda, e Collegium a jövőben, a változott 
viszonyok mellett is megfelelni hivatásánakt Miképen fogja betölthetni az 
ev. protestáns tanodák nemzeti, egyházi s tudományos hivatását?

I. Én azt hiszem, hogy úgy, ha először is magyar érzelmet terjeszt, a 
hol már az alap megvan hozzá, és teremt, a hol még neki magának kell 
megvetnie az alapot.

Ifjúságunk különböző korú, különböző fejlettségű s így a különböző 
intézetekben is eloszolva, különböző módszer szerint vezettetik, oktattatik; 
azonban mindezen működést egy szellem hatja át, a vezérek, a hazafias 
erényekben tündöklő s elismert hazafias szellemű tanári kar lelke fogja azt 
áthatni; az fogja életteljessé tenni a történet által épen a jellemképzés 
czéljából feltüntetett alakokat, magyar nemzetünk múltjának dicső, fényes 
alakjait s a világtörténet nagyjainak, világfontosságú eseményeinek képét; 
az fogja áthatni a classicusoklól merített olvasmányokat, akár azok Herodot 
kedélyes, akár Homer regényes, akár Ovidius panaszkodó, akár Caesar
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hősies, akár Cicero hatásos, akár Horatius fellengző nyelvén szóljanak; 
akár pedig nemzetünk büszkeségei egy Petőfi, egy Arany vagy Vörös
marty, vagy a ragyogó tollú Jókai, a kedves Jósika s mások eszme
kincseit tárják is fel. A költészet nemcsak ízlést és örömet fejleszteni és 
okozni, de szent nemes érzelmeket kelteni és ápolni is van hivatva, s csakis 
ha ezt teszi, van igazi jogosultsága Homer hőseinek tantermeinkben, 
Cicero hatalmas szónoklatainak ifjúságunk előtt, s bármely költőnek vagy 
költőnknek nálunk!

Nemes érzelmekkel táplált ifjúság, nemes, dicső érzelmekért lelkesülő 
vezetőkkel élén, vájjon nem fogja-e a legnemesebbet is ez érzelmek között, 
a haza szeretetét is, magába szívni ? mikor, mint azt egy jeles költőnk, írónk 
s méltán mondja: „virág mit ér, mit ér a bérez nekem? hazát kíván, 
hazáért ver szívem !“ (Eötvös.)

II. Ámde épen ez, hogy szívünk ily érzelmektől dagad, fogja tőlünk, 
tőletek kedves ifjak! megkívánni azt, hogy a mi idejöveteleteknek főczélja, 
ezen érzelem elsajátítása mellett, hogy sajátítsátok el, — s mi pedig örömmel 
terjesztjük közietek, mert hiszen az a mi hivatásunk — másodszor a magyar- 
szellemű tudományt.

Már magában abban, hogy magyar tan- és kézi-könyvekből merítitek 
azt s már magában az, hogy a különben kosmopolitikus tudományt magyar 
tanférfiaktól nyeritek, is arra hív fel titeket! Mert hiszen míg az illető 
író azt megírta, míg illető tanárotok azt előadásra készen közzétek hozza, 
az ő magyar lelkén ment az keresztül, az ő szíve, lelke melegétől kapta az 
a maga ízét és sokszor nem csekély bubáját, s így anyagot hord azon nagy, 
azon díszes palotához, mely lassan készül ugyan, de annál nagyszerűbb lesz, 
a magyar tudományosság falotájához, s ti, kik e palotába vágyakoztok, 
azt hiszem édes örömest fogjátok magatokra venni a terhet, melyet hor
doznotok kell, hogy, mivel „ereseit sub onere palma“, ti is minél inkább 
növekedjetek benne, s belejussatok s majdan az életbe kilépve, az e palotá
ban nyert, szerzett kincsekből magatoknak biztos életmódot szerezzetek, az 
e palotában szerzett kincsekkel magatok jövőjét biztosíthassátok.

Mivel pedig e kincsek között nincsen sem első, sem utolsó, hanem 
mind egyaránt becses, ne higyjétek, hogy volna fontosabb és kevésbé fonto
sabb tantárgy, szükségesebb és kevésbé szükségesebb ismeret; mert mint 
a palotához is, a sikerült terven kívül nemcsak erős, szilárd kö, kitűnő 
faanyag, jól oltott mész, jó vas stb., hanem más apróság is szükségel
tetik ; úgy a tudományosság kiépítéséhez is, e palotához, nemcsak a böl
csészet, történet, a természettudományok, nyelvtudományok és mennyiség- 
tani ismeretek, hanem mindez együtt, s mind azzal, a mi ezek mellett nyúj - 
tutik, közösen és egyaránt szükséges; s lám, hála a gondviselésnek, hogy 
magyar irodalmunk már odáig van, hogy mindezt azokból a kedves, saját 
nyelvünkön hozzánk szóló könyvekből meríthetitek!

Nemzetünk a műveltség, a cultura s így a tudományosság, mert ez 
is abba tartozik, védbástyája itt Europa keletjén s ixgy, és annál inkább 
van biztosítva jövője, ha és mennél inkább kitűnnek fiai épen e tekintetben 
és képesek vezérszerepet vinni a többi kevésbé fejlett szomszéd népek 
között s lépést tartani a fejlettebb nemzetekkel!
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Szent hivatás tehát az, mely itt minden egyes magyar ifjúra vár, 
előkészülni, hogy egykor megtisztelhesse, tiszteltté tehesse saját édes 
anyját, hazáját. S ez ősi fötanintézetnek az is egyik régi büszkesége, 
hogy a külföld kincseit értékesíteni, a külföld által felfedezett, kivívott 
tudományos vívmányokat assimilálni, elsajátítani tanított.

íme tehát itt az alkalom a humanistikus ismereteknek, a vallástudo
mánynak, a jognak s a neveléstudománynak, a gymnasiumban, a theolo- 
gíában, a jogakadémiában s a tanítóképző intézetben való szorgalmas ön
képzés, tanulás, lelkiismeretes munka által való magyarrá tételére, s így 
a közreműködésre, hogy ama fényes palota, a magyar tudományosság palo
tája, minél fényesebbnek épüljön!

III. De ehhez akarat, szilárd akarat kell! A szilárd akarat pedig csak 
jellemes emberek sajátja! S azért a harmadik, am it itt szereznetek kell, 
kedves ifjak! s a mire tisztelt tanáraitok szent lelkesedéssel fognak vezé
relni, a magyar jellem.

Miért mondom a magyar jellem? Azért, mert az nemes érzelmekért 
hévül, világosan szeret látni s szilárd szokott lenni!

Valóban, majdnem úgy tűnik fel nekem, hogy felesleges dolgot mívelek, 
midőn erről hosszasabban szólok, midőn elégnek látszanék nekem azt mon
dani, mivel ez intézet nemzeti hősöket nevelt, tekintsétek ez ősi főtanintézet 
régi s legközelebbi múltját s vájjon azon férfiúnak képe, ki egykor itt 
fejlődött s kitől egykor e Collegium is a „Collegium Tökölianum“ nevet 
nyerte volt, s azoknak képe, kik most az ország sorsát intézték és intézik, 
a magyar országgyűlés nem egy elnökének képviselőjének, a magyar digni- 
táriusok, tisztviselők, sőt a magyar honvédelem kitűnő bajnokainak képe, 
nem arra látszik-e inteni, felhívni, figyelmeztetni?

Egy intézet, mely egykor s most is egy ország nagy múltú s tisztes 
jellemű felekezetének főbüszkesége volt s most is az, melyről idegen és 
vérünkből való vér, a távol külföld szülötte épen úgy, mint hazánk, 
történetünk ujabbkori nagyságai elismeréssel szólották és szólanak: vájjon 
már magában véve is nem hív-e fel arra, hogy ez intézethez, mint annak 
kisebb-nagyobb tagjai, jellemileg is méltók igyekezzünk lenni?

Egykor azt mondá az Úr Mózesnek: „Megállj! a told, a melyen most 
állasz, szent told!“ S ez intézet múltja, jelene nem azt kiáltja-e mindenkinek, 
a ki csak tagja, valahányszor olyasmit akarna elkövetni, a mi, mint mon
dani szokás, jellembevágó dolog: megállj! mint a Collegium tagjának, 
neked nem szabad így cselekedned. Ámde az igazi jellem, a szilárd magyar 
jellem, nemcsak ilyen negativ természetű kötelességeket róv az emberre, 
nemcsak azt mondja: ne tedd ezt! hagyd ezt! ámbár már ez is végtelenül 
fontos és sokkal nagyobb horderejű, mintsem milyennek első pillanatra 
látszik, mert hiszen ez szoktat az önzetlenségre, a türelemre, a lemondásra 
való képességre, a melyeknek pedig oly végtelen becse van a jellemképzés 
szempontjából; hanem positiv kötelességeket is róv reánk, azt is mondja, 
hogy: tedd ezt! küzdj ! haladj ! hass! alkoss! gyarapíts ! S a ki igazi, szi
lárd, nemes jellemet akar magában kifejleszteni, az korán kezdje meg leküz
deni nem nemes érzelmeit, legyőzni önmagában az önzést, haladni a jobam
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erősbödni kötelességei teljesítéséhez szükséges, önismeretében és főleg 
önuralmában.

S ha megtanulta feláldozni a kínálkozó örömet, élvezetet a jövőért, 
feláldozni a jelen kellemeit a jövő fenséges czéljaiért, s ha megtanulta 
leküzdeni önmagát önmagáért, s hogy megtartsa önmagát a jövőnek, le
győzi önmagát a jelenben; az megszokván az áldozatkészséget önmagáért, 
áldozatkész lesz annak kedvéért, kit magánál, mint magyar, jobban szeret, 
h a zá já é r t, s mint istenhivő egyházáért; a miben itt Sárosmegyében, a magyar 
ev. protestantismus egykori classicus földjén, annál könnyebben haladhat, 
mert ez erényekre mindenkor voltak és most is vannak élő példái!

Saki  megszokta a hősiességet a maga kedvéért, meg fogja azt szokni 
az imádott hazáért, különösen e falak között, hol épen felettünk is egy 
olyan férfiúnak képe függ, ki életét adta a hazáért!

S a kiben mindez kialakul, önzetlen áldozatkészség, hősiesség, nemes, 
szent érzelem, tudományosság, az szilárd jellemű lesz!

S a kiben ilyen szilárd jellem lesz, az díszére válik Collegiumunk- 
nak! S Collegiumunk, ha ilyen fiakat nevel hazánknak, egyházunknak, 
betölti, mint eddig még mindég is betöltötte, az ev. protestáns tanodák 
nemzeti s egyházi hivatását, s méltó lesz reá, hogy pártfogósága, ev. egy
házunk, s a tanügyért lelkesülő minden honfiú, a nemes Ujházy s mások 
példáján lelkesülve, örömmel hozza meg áldozatát érette, s büszkeséggel 
tekintsen reá!

Mivel pedig mindennek eléréséhez egyedüli út az, melyen nektek, kedves 
ifjak! kell haladnotok, a tanulás, tanulmányozás s az erkölesnemesbítés 
útja, mert ez vezet az imént rajzolt jellem kialakulására, ám tehát rajta 
fe l! Előre! Es nemes törekvéstekbel, nemes magaviseletetekkel könnyebbít
sétek meg nekünk, kiknek e munkában, mint ez idő szerint tanáraitoknak, 
segítséget, útbaigazítást s lehetőleg példát is kell nyújtanunk, munkánkat!

Ne riadjatok vissza! minden lépés előre közelebb visz a czélhoz, s 
azért csak előre!

A  k ita r tá s  czélhoz ju t ta t . !

*

Ezzel tanári részről az iskolai évet megnyitottnak nyilvánítom!

2
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Hörk József
collegiumi igazgató beszéde dr. Vandrák András tanár, volt 

collegiumi igazgató stb. felett, a Collegium előtt
1884. szeptember 16-ikán.

Mélyen tisztelt gyászoló közönség!

Egy íényes csillag ragyogott 50 évig a tanügy egén, s e csillag fényét 
kiárasztotta az egész Magyarországra. E csillag, e tündöklő fényes csillag 
Vandrák András volt.

Vandrák András, a ki ötven éven felül egy ugyanazon helyhez híven, 
egy ugyanazon intézethez, ez ősi Collegiumhoz lángoló szeretettel ragasz
kodva, ugyanazon szent lelkesedéssel, ugyanazon fáradhatlan szorgalommal 
s jeles lelki adományok által segített, teljesen kiképzett észszel, nemesen 
érző szívvel s szilárd akarattal szolgálta az emberiség, hazánk s egy
házunk legszentebb ügyét: a nevelésügyet, nevelt a hazának hét ezernél 
több igaz hű fiat, a társadalomnak ugyanannyi művelt polgárt.

S midőn ötvenéves tanári jubileumát ünnepelte, s midőn jöttek a 
többi csillagok s meghajták előtte térdöket, s midőn nagy ünnepet ültek, 
midőn a Collegium, a város, a megye, az egyház s a hazai tanintézetek 
s az akadémia is sietett örömét kifejezni Vandrák András örömünnepén: 
méltán egyesült annyi meg annyi tanítványa egy szívvel, lélekkel arra, 
hogy nevét megörökítse, méltán sorakoztak körülötte kartársai, hogy őt 
kitüntessék, megtiszteljék, méltán zengett távol és közel, ifjak és vének 
ajkain, rokonok, jó barátok, ismerősök, s minden a nevelés szent ügyéért 
lelkesülő igaz magyar hazafi ajkán Vandrák András neve, mert hiszen 
tudományosságának, hazafias, nemes érzületének, atyai szivének, társas 
erényeinek híre akkor már messze-messze elterjedt volt s betöltötte e 
hazát, mert hiszen az ő neve összeforrt volt ez ősi Collegium nevével, s 
a ki csak e Collegiumról tudott, ha annak tagjaival találkozott közel és 
távol, bizonyosan megemlékezett róla is.

De fájdalom, ama fényes nagy ünnepen e csillag — bár épen akkor 
legfényesebben ragyogott, s bár kitüntetésben részesült a legfelsőbb hely
ről le a legkisebb tanítványáig, — végső fényes lobbot vetett, s reá egy 
évvel letűnt.
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Istenem! Mi változás!? Ma egy éve az üdvözlő, örülő sokaság, a 
fényes közönség, mely mind érette jött fel, hogy megtisztelje; ma egy éve 
egy fényes, virágos nagy terem örömtől sugárzó arczokkal tele, — és most, 
most, most is őt tiszteljük meg, most is miatta, érette jöttünk ide, most 
is neki szeretetét, tiszteletét bemutatni, tanúsítani jött e fényes közönség 
e helyre, ámde szomorú, szomorú arczczal, mert ő nem mint akkor meg- 
érdemlett jutalmát, az elismerést jött elvenni; hanem egy utolsó Isten- 
hozzádot mondani azon Collegiumnak, melynek testestől lelkestől híve 
volt. Most, most az őszi hervadás meghozta az ö végelhervadását i s !

Ő is elhervadt!
E falak, melyek az ő szeretetének tárgya, e faiak, ez intézet, melyekre 

lelkesedéssel gondolt, nem látják őt többé.
Megrendülve állok e koporsónál.
Gyengének érzem magamat arra, hogy most, midőn még egyszer s 

utoljára jött e falak közé, elmondjam, mi volt ö e Collegiumnak és fessem 
érdemeit, melyeket szerzett, mint egyházát szerető:

1. tanférfiú, e Collegium dísze, a tanárok nestora, vezére. Hogy el
mondjam, miképen emelkedett e falak között az egyszerű tanár, mily 
lelkiismeretes gonddal kezelte a könyvtárt, mint lett ez intézet történet
írójává, mint lett íróvá, ki a magyar iskolai irodalmat több jeles művel 
gazdagította, mint lett igazgatóvá, mint lett az evangyélmi egyház-egye
tem megbízottja az 1842. évtől, mint készítette el az egyetemes, az összes 
ev. gymnasiumok számára szóló tantervet, mint lett a magyar tudós-tár
saság levelező tagjává, bölcsészettudorrá, mint jutott el fényes nevének 
híre a magyar korona felkent felséges királyához.

De nemcsak ez intézeté volt ő, hanem az egyház, melylyel ez szo
rosan egybefügg, úgy itt helyben, mint e kerületben, mint ez országban 
is szeretett gyermekét, tagját, presbyterét, képviselőjét, tisztelt munkását 
becsülte benne.

Mit mondjak továbbá az ő
2. társadalmi állásáról ? Ha gyakori eset volna az, hogy egy tanárt 

olyan fényes testület, mint egy szabad királyi város közgyűlése, tiszelet- 
beli polgárává, díszpolgárává választ, mint őt sz. kir. Eperjes városa vá
lasztotta, akkor sokat kellene társadalmi állásáról beszélnem. De így azt 
hiszem, elég e ténynek és annak egyszerű felemlítése, hogy öt több megye, 
köztük Sárosmegye is, 1845—48-ig táblabíráinak díszes sorába iktatta, hogy 
őt minden társadalmi egylet, melynek tagja volt, tisztviselői közé válasz
totta, kitüntette, s hogy városunknak alig van társas egylete, a melynél 
ö valamely kitüntetésben ne részesült volna. S azért nem részletezem 
tovább e téreni érdemeit, nem mondom el, mily szeretettel függtek rajta 
ifjak, vének, férfiak és nők, bár azt, hogy a sárosmegyei nőegylet külön 
nagy kitüntetésben részesítette őt, külön kiemelem, és áttérek az ő

3. családi erényeinek rövidke megemlítésére. Ő a példás férj, a szerető 
hitves, egyúttal a leggyöngédebb apa, a leggondosabb szülő is volt, a ki vég
telen szeretettel függött családján, s gondoskodott arról élte véglehelletéig.

Mi vígasztal meg minket, mi vigasztalja meg családját egy ilyen apa, férj, 
egy ilyen kitűnő tanférfiú, egy ilyen polgár elvesztése feletti bánatunkban ?

2*
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Ha van vigasz, mely enyhet, irt képes nyújtani sebzett szívünknek, 
akkor az azt hiszem nem lehet más, mint azon tudat, hogy

I. Isten kegyes volt hozzá életében, adván néki nagy kort, 78 évet, 
érnie, és ez években nem csekély örömet, örömet, a merre tekintett, örömet

a) a Collegiumban, melynek fokonkénti emelkedését, növekedését, 
erösbödését láthatta, melynél láthatta, mint építi az áldozatkészség a régi, 
ez élsz erőtlen falak helyére az új épületet, mint állítja fel ugyanazon 
áldozatkészség a collegiumi törzsintézet mellé a másodikat, harmadikat, 
negyediket, mint lett a Collegium egy négy intézetből álló egységes 
főtanoda,

b) a társadalomban, mint lett társadalmunk magyarrá, miben neki a 
collegiumi „Magyar Társaság“ egykori megalapítójának különös kedve 
telhetett; ő szemlélhette ez átalakulást s gyönyörködhetett benne és

c) kedves családjában láthatta kedves gyermekei szárnyra kelését, 
önállóságát s láthatta, mily szeretettel s tisztelettel csüggnek azok szülői
kön s mily rokonszenwel fordul feléjök a világ.

Megvigasztalhat bennünket az, a mi az ő fájdalmait is enyhíthette, hogy
II. Isten kegyes lesz, s mint vele irgalmát, kegyelmét, jóságát éreztette, 

éreztetni fogja azt özvegyével, gyermekeivel akkor is, midőn már ő nem 
lesz közöttök.

Isten kegyes lesz s ád neki, a mit már itt a földön kivívott és birt, 
örök életet, mert hiszen híre e földön örökké megmarad s a mit terjesz
tett s megérdemelt, az örök boldogságot.

Úgy légyen! Isten áldja meg porait!
Reánk tanártársaira pedig, kiket úgy szeretett, mert rokon lelket 

látott bennünk, vigasztaló lesz a tudat, hogy bár kedves alakját elvesz
tettük, — szelleme él közöttünk, — közöttünk, a kik igen kevés kivétellel 
tanítványai voltunk. Yígasztaló lesz az, hogy bár tövises pályánkon leg
feljebb virágok teremnek, a gyümölcsöket hiába keresnők, azokat mások 
élvezik — és nem mi, — e rózsák hervadhatlanok és ő elérte a hálás 
szülék, a tisztelettel közelítő tanügyi hatóságok elismerését s munkájá
nak tanítványaiban nem ritkán előtűnő sikerét. 0 elérte az elismerést!

S ime a szeretet, a felé vonzó szeretet s tisztelet elhozta ide távol
ról is kartársait. S most, midőn azokkal együtt tőle végleg búcsúzunk, 
itt e falaknál, búcsúzunk attól, a ki előljárt velünk s gyönyörködött abban, 
mint igyekszünk őt követni!

Menj immár halhatatlan lélek a boldogabb hazába, nem keresünk az 
enyészet helyén, nem a sírban, nem a halottak között, nem a temetőn, 
hanem itt, itt e falak között, itt, mert hiszen szellemed itt él, s bár tes 
tileg nem, szellemileg tovább is e Collegiumé vagy és az is lész örökké!

Fogadd tanártársaid utolsó üdvözletét, fogadd e Collegiumtól az 
utolsó Isten hozzádot!

Es Te Isten, a ki tanférfiúnak felkented őt, s általa kegyelmedet 
árasztottad a magyar tanügyre, vedd őt Tieid közé és adj neki boldog, 
csendes, örök nyugalmat!

Nagy férfiú: Isten Veled!



III.

Strauch Béla
a kis-szebeni magyar-német evang. egyház lelkészének beszéde 

dr. Vandrák András nyitott sírjánál

1884. szeptember 16-án.

lm’ tehát elvégre is végleg kell Tőled búcsúznunk!
Nyitott sírod láttára pedig egész bensőségében újúl meg a mi nagy 

fájdalmunk, a mi zokogó kesergésünk.
Mert hát — miképen is leszünk mi azzal — bogy többé ne talál

kozzunk külső föllépésében igénytelen azon alakkal, melynek hogy benső- 
leg eszményi nagysága előtt osztatlan mély tiszteletünknek, szellemi 
hódolatunknak adóját mindenkor leróvhattuk — mi mindnyájan szeren
csénknek ta rto ttu k ? ...........

Csalódásteljes az ember földi pályafutása!...........
Legjogosítottabb várakozásaink meghiúsúlnak! ...........
Legkedvesebb reményeink — szappanbuborékok! ...........
És mi közönséges emberek, mindennapos emberek ezek nyomása alatt 

elkomorodunk, a balsors csapása — a mint azt kőszórás költőnk mondja —
oly könnyen „zúgolódni költ“ ...........

Nagy férfi! Téged nem! A gondviselés által Nád mért — emberi 
szólam szerint — sorscsapásoknak közepette is a valódi „Bölcs“-nek örök 
derűjét láttuk, csudáltuk arczod vonásaiban, lelkületed fenkölt nyugodt
ságában.

És e kibékítő, bátorító, lelketemelő látás eltűnt szemünk elől min
denkorra! ...........

Egyaránt nemes élvezet és gazdag áldás vala hallani és befogadni, 
megbecsülni és követni igéidet, éltetlehelő, azt nemesitő, életrekiható 
bölcseségedet.

Ah! mily bénítólag hat mi reánk — tisztelőidre — azon fájdalom
teljes tudat, hogy ajkaid mindörökre elnémúltak..............

Nemesen, keresztényiesen gondolkozó nagy Férfiú! Te a természet 
változhatlanúl örök törvényein alapúló legtisztább erkölcsnek hirdetője, 
s annak, a mit meggyőződésteljesen tanítottál, az életben valósítója is . . . .  
Nemesen cselekvő Férfi! tanaidban világító szövétnekünk,tetteidben jellem- 
képző Mesterünk..............
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Utánad kesergünk, mert hát nélkülöznünk fog kelleni szinröl-színre 
eddig látott-hallott útmutatásaidat, lábaid nyomát..............

Elköltöztél körünkből! . . . .  de áldott emléked itt maradt és fog 
is maradni el nem homályosodható fényben miközöttünk!

Mert elválaszt ugyan bennünket porhüvelyedtől e sír, mely mellett 
ma a fájdalomtelt hálaérzet csakis forró imát tud rebegni és melyhez a 
kegyelet sok hosszú időkre zarándokolni készül: . . . .  de fel leszesz Te 
támasztva halottaidból mi közöttünk, mi általunk mindannyiszor, vala
mennyiszer az életnek különösen válutain, válságos óráiban „kategorikus 
imperativus“-sal min magunkhoz eme szózatot intézzük: Vandrák ezt 
így tanította, ő azt úgy meg is cselekedte . . . „eredj el, és te is azon- 
képen cselekedjél!“ (Luk. 10. 37.)

így élj Te közöttünk mindenha! oktass, vezérelj bennünket előttünk 
járva mindenkor!

Műved be van tetőzve! Atszellemülésed perczében békességes nyuga
lommal azt vallhattad: „Elvégeztetett!“ mert hisz’ tudhattad, tudtad is, 
hogy élted áldása nemzedékekre kihat.

Megszámlálhatlan tisztelőid itt, s velem együtt Irántad hálával és 
kegyelettel eltölt sok ezrekre menő tanítványaid a közel- és távolban, a 
csudálattal párosúlt tiszteletnek, egyszersmind a legbensőbb szeretetnek 
hervadhatlan koszorúját teszik le sírodra.

Megvívtad a nemes harczot. Lelked Teremtőjéhez, Megváltójához 
tért, visszaszállott. Vedd ott, fogadd ott nemesen befutott pályád kiér- 
demlett koronáját!

Poraidat pedig ide temetem az egyháznak imájával, egyházunk 
áldásával:

Mi Atyánk . . . .
(Áldás.)

IV.

Bohus Pál
IV. éves theol. búcsúbeszéde dr. Vandrák András tanár sírjánál 

a collegiumi ifjúság nevében
1884. szeptember 16-ikán.

Az ifjúság nevében vágyom dicső szellemedtől örök búcsút venni 
nagy halottunk, mielőtt hült tetemeid a csendes sir mély ölébe záratnak! 
Oh, mert nem lehet leírni a mi veszteségünket, a tanuló ifjúság veszte
ségét, nem lehet kifejezni a mi fájdalmunkat, melyet elvesztésed miatt 
érezünk! Hiszen Te voltál, szeretett tanárunk, felejthetetlen támasza min
den jóra és nemesre buzdító vezére az ifjú telkeknek, Te voltál, ki „fő 
pontjára jütött erejével mindig nehéz és magasztos dolgokat vett czélba 
és vitt véghez, ki lépteiben vigyázva, fáradhatatlan a küzdés között, fel
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emelkedett és magas érzelmeiben s bámulattal párosult tiszteletet és 
szeretetet tudtál gerjeszteni magad körül: szóval, te voltál az, kinek 
immáron a neve nagy vala“ !

Egy fél századon keresztül, szívvel, lélekkel, soha nem csüggedő 
kitartással szolgálni a nevelés ügyének ama nehéz és fáradalmas mezején, 
lelke mélyéből fakadó józan és tiszta tudományossággal táplálva az igaz, 
szép és jó eszméiért lelkesülő ifjú lelkeket, hogy őket az erkölcs, a tudo
mány s az igaz vallásos hit magasztos birodalmába vezérelje: oh, hát 
képzelhető-e ennél nemesebb pályafutás, s leírható-e akkor a mi veszte
ségünk, kifejezhető-e akkor a mi fájdalmunk, midőn ily nemes léleknek 
pályafutása vala az, mint dr. Vandrák András, a kinek már csak hideg 
tetemeit láthatjuk magunk előtt!

Oh miként kelljen megbarátkoznunk azon szomorú valósággal, hogy 
e nagy tanférfiú, kinek ragyogó beszédéért ifjak és vének egyaránt lel
kesültek, nincs többé közöttünk?!

Bánatos keblünknek egyedüli enyhülést és vigasztalást ily nagy 
csapással szemben, valóban csak azon meggyőződés, csak azon hit képes 
nyújtani: hogy Ő volt az, ki a nemes harczot igazán megharczolta, s 
hogy bár eltávozott, de azért megdicsőíilt szelleme velünk fog maradni! 
Igen, velünk maradand az, mert ama sok és nehéz küzdelem, ama hűség 
és jellemszilárdság, mely nagy halottunk letűnt életének útját jellemzi, 
át fogja hatni s fel fogja melegíteni a szíveket, mint a nap a földet, és 
áldást hint az utódokra, kiknek örök büszkesége maradand. Szellemének 
hatalma bevésve marad számtalanoknak keblében s ragaszkodást, hűséget 
és lelkesülést teremt az az ifjú nemzedékben, mely hivatva lesz a köz- 
boldogúlás mezején áldásosán munkálkodni!

Csak ez képes némileg a mi bánatos szívünket eme nagy csapással 
szemben vigasztalni, csak az képes az ő kiküzdött nehéz munkájára mindig 
áldást kívánó számtalan tanítványainak fájdalmát enyhíteni, hogy reánk 
hagyott öröksége megdicsőíilt szellemének tündöklő kinyomata lesz, mely 
áldásthozó sugaraival mindig előttünk ragyogtatja az 0  nagy nevét!

És most elhúnyt nagy férfiú, felejthetetlen támasza és vezére az 
ifjúságnak, ki valóban megharczoltad a nemes harczot: Isten veled!

Fogadd a te volt tanítványaidnak búcsú-szózatát, kikért nemes szived 
szüntelen dobogott. Nyugodjék a te fáradt tested az életnek viharos küz
delmei után, s legyen áldott emléke poraidnak!



Y.

Hörk József
coll. igazg, beszéde Otrokocsi-Végh Dániel tanár felett a collegiumnál

1885. márczius 9-én.

Mélyen tisztelt gyászoló közönség!

Nem régen még egy drága halottat rejtő koporsónál hullattuk kö- 
nyeinket, siratván azt, ki több mint 50 éven át volt az ifjúság lelkes veze
tője, a Collegium fénye és büszkesége — és ime — most, most megint 
egy szomorú koporsónál állunk és fájdalmas érzéssel vagyunk kénytelenek 
búcsúzni attól, kiről csak nem régen is még azt hittük, hogy hosszú éveken 
át fog közöttünk élni és munkálkodni azon szent ügynek érdekében s 
fáradozni azon intézetnek javán, melynek életét, melynek ifjúi lelkesűlé- 
sét, összes törekvéseit, testi-lelki erejét szentelte volt!

Az ősz, mielőtt még a természet téli álomra hajtotta volna le fejét, 
elvitte az őszt, a veterán tudóst, s a tavasz, mielőtt még virágai szin- 
pompájában gyönyörködhetnénk, elvitte az ifjú tudóst, a fiatal tanárt!

Yandrák András elhúnyta feletti fájdalmunk sem enyhült még s már 
siratnunk kell társát is, Otrokocsi-Végh Dánielt!

Az egykori mester után ment az ő tanítványa!
Otrokocsi-Végh Dániel Yandrák András tanítványa volt s azért ne 

csodálkozzunk azon, hogy annak örökébe lépett!
Mint egykori tanára, úgy ő is lelkesült a magyar tudományosságért, 

mint az, ő is híven megőrizte protestáns szab adsz ellemü meggyőződését, 
mint amaz, ő is küzdött a társadalom tágas mezején az igazán humanis- 
tikus eszmék s nemes örömök elterjesztése érdekében.

Hiszen benne mint tanárban feltaláljuk a magyar nyelvért, a magyar 
nemzetiségért való lelkesülést. 0, mint egykor egyik munkás egyszerű 
tagja, majd tisztviselője a colleginmi „Magyar-Társaságnak“, mily lelkesült 
örömmel ülte meg ezen társaságnak 50 éves örömünnepét; mily szívvel- 
lélekkel szolgálta ezen társaság érdekeit, mint annak több éven át buzgó 
elnöke, és midőn egészségi állapota rosszabbra fordúlt is, meg nem szűnt 
ugyanazon társaságnak bár már nem mint elnöke, de híve, annak javán 
titkon, észrevétlen bár, de lelkesen fáradozni.

A történelem s a földrajzból tartott előadásai, az ő, a magyarnyelv 
és irodalom mellett kedvencz tárgyai is azt bizonyítják róla, hogy tudott 
lelkesülni minden igazi nagyságért, minden szépért, jóért s különösen 
hazája igazán szent érdekeiért. De legfőképen mutatja e téreni érdemeit
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az ö alapos, szakavatott képzettsége mellett az ő szakadatlan, folytonos 
tanulmányozása a magyar nyelvészet terén, a magyar nyelv története, 
törvényei, szelleme megismerésében való fáradozása. Hogy szeretett nem
zete nyelvének egész életét, természetét, szellemét minél jobban ismerje, 
az összehasonlító nyelvészet terén tágkörü tamilmányokat tett s ismerte 
a magyarral rokon nyelveket, sőt azok nem egyikét teljesen elsajátította. 
Ezen törekvése vezette öt a török s az arabs nyelv megismerésére is.

Ez volt az ő kedvencz tárgya. Mint tanár tehát egy kis könyvtár volt 
már ő, egy szaktudós, kinek épen legutóbbi időben adatott meg az alkalom 
alapos szakismeretét az ifjúság javára teljes mértékben érvényesíthetni.

Mint a társadalom tagját, őt a helyi „Társadalmi-Egylet“ egykori 
buzgó könyvtárnokát, a kedélyesség, az igaz, magyaros, baráti és vendég- 
szeretet jellemezte.

Kedélyes társalgó. Társadalmunkban sok új törekvésnek megkezdője. 
Lelkesülésével az e vidéken kezdendő délies növény stb. terjesztésének, 
a szőlőművelésnek, virág és gyümölcsfa termesztésnek a maga körében 
lelkes apostola!

Mint barát önzetlen, önfeláldozó, hü a lemondásig! Teljes szívvel- 
lélekkel tudott csüggni barátján! Annak érdekében, annak javáért nem 
kímélt fáradságot, nem rettent vissza a kellemetlenségtől, nem mások 
haragjától, félreértésektől, íájó megtámadtatásoktól!

És e jeles buzgó tanár ajka örökre elnémúlt, örökre becsukódott ! 
Nem fogja többé meggyőződése melegével hirdetni a nemes tanokat; nem 
munkájával —- munkára serkenteni a példáján lelkesülő ifjúságot!

Nem ! — — Nem ! ...........
Es e kedélyes társalgó, e végtelen szerető barát, meleg rokon

szenves léte megsemmisült! többé nem fogják élczei, talpraesett ötletei 
gyönyörködtetni a társaságot!

A forró baráti szeretettől hevülő kebel kihűlt, a baráti szeretetet 
sugárzó szem örökre megtörött.

Tolla, amaz ékes toll, mely a Collegium szolgálatában jegyezte és 
pedig híven jegyezte az utóbbi napok történetét, kihullott kezéből, moz
dulatlan marad! — Nyugszik!

Mi nyújthat írt sebzett szíveinknek? . .
Igaz, nincsenek a szenvedő s megszomorodott nővéren s annak család

ján s mostohaatyján kívül más családtagjai, de családja azért nagy, mert 
hiszen mindenki odatartozik, ki őt ismerte s ki azon eszmékért lelkesült, 
melyekért ő lángolt egykoron!

S e család fájdalmasan, s e főtanoda s annak tanári kara a nagy 
veszteség élénk, lesújtó érzetével fogja tapasztalni a hiányt, melyet ezen 
korán elhalt, tiszteletre méltó, nemes törekvésű, jóravaló tagjának elvesz
tése okozott!

Téged, elköltözött, szeretett barát, bajtárs, kartárs részesítsen az 
isteni kegyelem amaz üdvösségben, melyre méltó voltál, s légy meggyőződve 
róla, hogy emléked élni fog e főiskola körében, mert hiszen az e, 
melyekért küzdöttél, halhatatlanok! s társaid szeretete kísér a/a&Da is

Isten veled!



VI.

Balló Rudolf
VIII. gymn. oszt. tanuló beszéde Otrokocsi-Végh Dániel tanár

felett a Collegiumnál.

1885. márczius 9.

A Collegium főgymnasiumi ifjúsága küldöttjekép állok itt; itt állok, 
hogy gyenge szavaimmal kifejezést adjak ama megdöbbenésnek, mely halálod 
hírére kétszáz ifjú keblén végigrezgett, hogy kifejezést adjak ama érzelmek
nek, melyek porhüvelyed lehullta óta bennem hullámzanak, és — mint erős 
meggyőződésemből állíthatom — egy egész tanintézet növendékeinek szívét 
össze-össze facsarják. S ez ifjúság búcsúzik most Tőled, Te Tőled, ki annak 
tanára valál, Te Tőled, ki annak barátja valál, Te Tőled, ki önzetlen szor
galommal, teljes odaadással élted javát abban emésztéd föl, hogy az emberi
ség zsenge nemzedékét szívben-lélekben a jónak, szépnek és nemesnek isme
retére vezesd, annak teljesítésére buzdítsd s életrevaló ifjakat a nagy világba 
bevezess. S alig lebbent el csak néhány nap azóta, hogy e magasztos hivatá
sodban ép testtel, ép lélekkel fáradoztál. Hisz íme! Most is hangzik még 
fülembe komoly szózatod, melylyel a poros iskolapadok közt zúgó, pezsgő 
életet a játszi jókedv világából a tudomány terére vezetted; most is cseng 
fülembe vidám szavad, melylyel belénk új erőt öntöttél, midőn a fáradt elme 
már-már lankadni kezde; most is itt állsz előttem, ifjú, életerős alakban, 
törhetetlennek látszó testi szervezettel. Látlak! Látlak! De jaj! Eltünél! 
Pillámon könycsepp rezgeti, mely halandó szemeim világát felfogva, csak a 
játszi képzelet sugárait tükröztette vissza. S most, hogy a forró könycsepp 
lehúllt, hogy képed, mint a gondolat, ellebbent, látom a valót: porhüvelyed 
lehúllt, lelked föllebbent, elköltözél közülünk! Búcsúznunk kell tehát, búcsúz
nunk kell!

' Érezzük, hogy ki voltál! Ifjú valál, midőn ez ős főiskolának falai Téged 
mint tanárt először befogadának, ifjú valál, s őszinte szándékkal, komoly 
törekvéssel s reményre jogosító tehetséggel láttál magasztos hivatásodhoz. 
S ime, tehetséged kifejlett, munkád sikert aratott: ez ős főiskola zsenge 
növendékei hévvel szívák fel Te Tőled a tiszta hazai nyelv ismeretét, melylyel 
együtt a gyermekkebelben a honfiszerelem először kifakad, s hova-tovább 
több híve lett tudományodnak, úgy, hogy ott, hol a gyermekfelfogást már az 
érettebb értelem felváltja, már eszméid vertenek gyökeret az ifjak keblében,
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eszméid a szépészet, eszméid az irodalom köréből, s bátran mondhatom, 
hogy a mi e téren a főgymnasium volt s jelenlegi tanítványainak felfogása, 
az a Te munkád, a Te tudományod, a Te szellemed, mely már nem egy 
nemzedéket karol fel; hisz ím e! százakra menő ifjúsereg vall Téged tanító
jának s büszkén vallhat annak. így emelkedtél, így haladtál pályádnak szün
telenül kiválóbb magaslatán, mindinkább nagyobb reményre jogosítva kartár
saidat s mindinkább fénylőbb pont gyanánt tűnve fel tanítványaid előtt, midőn 
a halál lelked merész röptét egyszerre megszegte.

Árván áll most körülted tanítványaid csoportja s veszteségének érzeté
ben csak azt látja, hogy immár mi vagy! Porhüvelyed lehullt. A lüktető szív 
utolsót dobbana, a pihegő kebel utolsót lehele s kilehelte lelkét. Hideg tested 
kemény ágyban nyugszik s levágyik immár a közös anyaföld méhébe, a hideg) 
nyirkos sírba. A homályt, melyet a halál fátyola szemed tőié vont, betetőzi 
majd a kemény rög s elzár Téged mi tőlünk örökre. De rögön túl, túl 
koporsószögön s testi rabbilincsen felszállt lényed halhatatlan része s egye
sült azzal, miből kifolyt, az örök eszmével. Lelked betölté itt e földön hiva
tását, s míg mi „sárból s napsugárból összegyúrva“ a bizonytalan napig a lét 
s nemlét közt tovább küzködünk, a Te szellemed megdicsőülve pihen már 
igaz bírájának ölében. Fölnézek, de nem láthatlak; körültekintek, de nem 
szemlélhetlek; azonban igaz sejtelem suttogja lelkem mélyében, hogy oda 
fent is vagy, hogy itt lent is vagy mi köztünk, s látsz minket, hallasz minket. 
Hallgass meg tehát: búcsút int Néked tanítványaid csoportja, búcsút int s 
áldást hint porló tetemedre, melyben közöttünk jár tál-keltéi: nyugodj békében! 
Puhára vetett ágyad legyen a sír, melyben majd nyugszol, s legyen a hant 
könnyű, mely betakar. De szellemed éljen tovább is közöttünk, s fog is élni, 
bár névleg nem, de igenis erőben. Isten veled! Isten velünk!

3*



Küry Albert
VIII. gymn, oszt. tanuló gyászbeszéde Otrokocsi Végh Dániel 

collegiumi tanár, mint a „Magyar Társaság“ egykori elnöke felett

1885. márczius 9-kén a sírnál.

Egy szépczélu társaságnak éveken át tapintatos, lelkes és sikeres mun
kálkodása elnöke lenni: szép és felemelő; egy társaságnak ügyeit éveken át 
lelkes buzgalommal vezetni s ezáltal azt virágoztatni; elismerést, hálát érdemlő 
nemes tett. S ily tettet gyakorolt egykor megboldogult tek. Otrokocsi Végh 
Dániel tanár úr, a collegiumi ifjak önképző „Magyar Társasága“ felett.

Midőn évekkel ezelőtt az említett társulat elnökének kérte fel, midőn 
őt közlelkesedéssel fejévé, vezetőjévé választotta, akkor ő a magyar nyelv, 
magyarul írás s a magyar szónoklás iránti, szíve mélyéből fakadó lelkes sze
retettel engedett a társaság kérésének s foglalta el a neki felajánlott tisztet. 
Nemesen érezve, buzogva a magyar nyelvért s bölcsen belátva feladata fon
tosságát, folytatta tapintatosan éveken keresztül tisztét, szívén hordva a tár
saságnak, melynek ő feje volt, anyagi és szellemi jólétét s mindent elkövetve, 
hogy a szép múltú társaságnak munkálkodása, jóléte az ö vezetése alatt ver
senyezzen a régivel. A társaságnak szellemi működését mély belátással, meg
fontolással, a gyengék és félénkek iránt való jóakaratu buzdítással vezette s 
mindent megtett, hogy mindenkibe beoltsa az ő keblében élt meleg szeretetet 
a magyarság iránt, s ezáltal lelkesítsen szorgalmas és jó kedvből fakadó 
szellemi önképzésre. S buzgalma, buzdításai nem maradtak sikertelenek, az 
ő vezetése, elnöksége alatt a „Magyar Társaság“ szellemi működése s anyagi 
jóléte kifogástalan virágzásban állt, s méltán odailleszthető volt azon állapo
tához, melyben ez a régebbi években állott, azon években, midőn oly ifjak 
ékesítették, kik az Égtől magasb szellemi tehetséggel megáldatva, midőn 
idővel a nyilvános élet terére kiléptek, a magyar irodalom terén óriásokként 
tűntek fel. . . . S midőn ezelőtt hét évvel az említett társaság fenállásának 
félszázados évfordulója elkövetkezett, akkor ő, egykori szeretett elnökünk) 
volt az, ki ez évnek egy nyilvános ünnepélyben történendő megtartását aka
róknak szép szándékát erősítette s igaz buzgalommal lelkesítette erre az 
ifjúságot is és az örömünnep lefolyását tapintatosan, önnön fáradságát sem 
kímélve, vezette. . . Te voltál az, szeretett, megboldogult egykori elnökünk, 
ki önzetlen buzgalommal a magyarságért lelkesedő ifjakat társaságunk kebe
lében tett munkálkodásaikban kedélyesítőleg, bölcs apintattal vezérelted, ki
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szóval és tettel azon fáradoztál, hogy e szépczélu társaság ifjú tagjai szellemi 
önképzésükben sikeresen előrehaladjanak, ki rajta voltál, hogy belőlük a 
magyar hazának egykoron nemzetiségükért, tiszta hazai nyelvükért buzgón 
fáradozó, cselekvő honpolgárai váljanak. . .

A „Magyar Társaságinak nevében állok itt; itt állok, hogy erőtlen 
szavaimmal kifejezést kisértsek adni fájdalmának; azon társaság fájdalmának, 
mely tudja, mely mélyen érzi, hogy Te, megboldogult Elnökünk, mennyi és 
mily nagy érdemeket szereztél körűié, mely tudja, hogy ezeket a magyar 
haza iránti lelkesedésből tetted, mely érzi, hogy a Te sikeres fáradozásaidnak 
áldásdús eredményei mai állapotán is örömmel észrevehetők: s épen azért 
igaz fájdalomtól eltelt szívvel állnak meg tagjai itt néma halotti koporsód 
előtt, hogy irántad, szeretett egykori vezetőnk, érzett hálájuknak, kegyele
tüknek utoljára kifejezést adjanak s könnyes szemekkel végbúcsút rebegjenek 
sötét sírod szájánál.

Egy jőérzelmü társaságnak, ha csak egy közhasznú, munkás tagját 
ragadja el a könyörtelen halál, szívét mély fájdalom ragadja meg a tisztelve 
szeretett tagtárs elvesztése miatt, s e fájdalom mélyebb, mint az egyszerű 
felebaráti szeretet által okozott, óh mert hiszen fájdalmasan érzi lelkében 
veszteségét, fájdalmasan érzi, hogy mily csapás érte; mennyivel lesújtóbb 
hatást gyakorolhat hát rája azon nem várt szomorú hír, hogy egy volt lelkes 
vezetőjét, elnökét, egykori lelkét veszítette el! . . S így érte társaságunkat 
szeretett, volt hasznos munkálkodásu elnökének, tek. Otrokocsi Végh Dániel 
tanár úr korai, váratlan, hirtelen, megdöbbentő halálának lesújtó híre. Mily 
fájdalom ragadta meg akkor mindnyájunk szívét, midőn tudomásunkra jutott, 
hogy szeretett egykori elnökünket elvesztettük. . . De bármily fájdalmasan 
érezzük is, hogy egykori jeles vezetőnk nincs többé; a keblünkben élő keresz
tyén hit, mely az Isten bölcs akaratában, rendeletéiben való megnyugvásra inti 
szíveinket, csillapítja némileg sajgó fájdalmunkat. . .

Az Ég veled, szeretett, egykori, kedves elnökünk 1 Legyen utolsó álmod 
csendes; fogadd a téged sírodon túl is örökre szeretve tisztelő „Magyar 
Társaság“ tagjainak búcsú-szavát! Isten veled!



A collegium kormányzata, igazgatása.

A főfelügyeleti jogot az ev. Tisza kerületi püspök által, a ki egyúttal 
az egyházi hatóságnak is legfőbb képviselője, gyakorolja a m. k. kormány, 
a gymnasiumhoz külön min. biztost is nevezvén ki. Jelenleg min. biztosúl 
ns. Nuber Sándor úr, beszterczebányai tankerületi főigazgató neveztetett ki. 
A kormányzatot a pártfogósági gyűlés viszi, maga, vagy bizottságai és válasz 
tott tisztviselői által az 1884. évben megállapított új szervezet szerint.

Egyházkerületi felügyelő: id. Bánó József. Helybeli felügyelő: Csetneki 
Jelenik-Almássy István kir. tanácsos. Helyettes helybeli felügyelő: Mérey 
Aurél kir. törvényszéki bíró. Közgyűlési jegyzők: Fekete Sándor megyei 
levéltárnok és dr. Horváth Ödön jogtanár. Collegiumi igazgató: Hörk József 
theol. tanár. Hittanintézeti dékán: Tillisch János. Jogakadémiai dékán: Glos 
Károly. Gymnasiumi igazgató: Hazslinszky Frigyes. Tanitóképző-intézeti igaz
gató : Zsarnoviczky István. Collegiumi pénztáros: Flórián Jakab tanár. Colle
giumi tápintézeti gondnok: Ludmann Otto tanár. A „Szirmay könyvtár“ 
könyvtárosa: Hazslinszky Frigyes tanár. Collegiumi könyvtáros: Florian 
Jakab tanár. Collegiumi muzeum őrök: Húsz Armin és Hazslinszky Frigyes 
tanárok. Collegiumi ügyész : Kleiner Gyula ügyvéd. Collegiumi orvosok: dr. 
Krajzell Aurél és dr. Mosánszky Titusz.

Bizottságok. 1. Pénzügyi bizottság: Elnöke a helybeli felügyelő, tagjai: 
Mérey Aurél és Ludmann O tto ; póttagok: Fekete Sándor és Haitsch Lajos.

2. Számvizsgáló bizottság: Elnöke Kósch Frigyes; tagjai: Bielek László, 
Florian Jakab, Herfurth József, dr. Horváth Ödön és Urban Károly.

3. Az állandó igazgató választmány: Elnöke a helybeli felügyelő (he
lyettese). Tagjai hivataluknál fogva: a collegiumi igazgató, pénztáros, táp
intézeti gondnok, a múzeumok és könyvtárak őrei, az ügyész és a collegiumi 
jegyző; továbbá: a hittanintézeti és jogakadémiai dékán, a gymnasiumi és 
tanitóképző intézeti igazgató. Választott tag jai: Bánó Árpád, Benczúr József, 
Bielek László, Dessewffy István, Dessewffy Lajos, Duka Róbert, Gamauf 
György, Glos Károly, Kardoss Tivadar, Kósch Frigyes, Kovácsy János, Kraj
zell Aladár, Kubinyi Albert, Kubinyi Aurél, Meliorisz Lajos, Mérey Aurél, 
Molitorisz István, Mosánszky Titusz, Mosánszky Győző, Novák Mihály, Rad- 
vány Kálmán, Schmidt Gyula, Sztehlo János, Urbán Károly.



Jelentés a Collegium egyes intézeteiről.

i.

Hittanintézet.
A) Tanári kar.

1. HörJc József, a Collegium igazgatója, a gyakorlati theol. tudományok 
nyilv. rendes tanára, az ev. Tiszakerületi tanárértekezlet ez évi elnöke, az 
ev. egyet, tanügyi bizottság tagja, a theol. önképző és önsegélyző egyesület, 
Magyar társaság, Markovits kör stb. elnöke, az ev. Tisza kerület levéltárnoka, 
a Sárosmegyei jótékony nöegylet titkára stb.

2. Mayer Endre, az uj szöv. exeget. tudományok segédtanára.
3. Dr. Szlávik Mátyás, a bölcsészet tudora, a rendszeres theol. tudo

mányok segédtanára.
4. Tillisch János, theol. dékán, az ó szöv. és a történeti theol. tudo

mányok, valamint a bölcsészet történet nyilv. rendes tanára, a Tisza kerületi 
tanodái bizottság elnöke, az egyetemes vizsg. bizottság tagja.

B) Tantárgyak hetenkénti óraszám és tanfolyamok szerint.

E g é s z  évi  t a n t á r g y a k .
1. Újszövetségi magyarázat. A Synoptikusok mind a 4 tanfolyamban, a 

Galatiabeliekhez irt levél a II., III. és IY. tanfolyamokban. Hét. 4 óra. Tanár: 
Mayer Endre.

2. Egyetemes egyháztörténet. Újkor. Első félévben hét. 4 óra, második 
félévben 2 óra. Tanár: Tillisch »'János.

3. Egyházjog. Hét. 4 óra. III. tanfolyam. Tanár: Hörk József.
4. Bölcsészettörténet. Hét. 4 óra. I. tanfolyam. Tanár: Tillisch János.
5. Héber nyelvtan fordítási gyakorlatokkal. I. tanfolyam. Hét. 2 óra. 

Tanár: Tillisch János.
6. Gyakorlati szöveg magyarázat. Hét. 1 óra. I., II., III., IV. tanfolyam. 

Tanár: Hörk József.
7. Latin stylus. Confessio Augustana. Hét. 1 óra az összes tanfolyamok

ban. Tanár: dr. Szlávik Mátyás.
8. Homilet, katech. 1 iturg.if gyakoriátok. Hét. 2 óra az összes tanfolya

mokkal. Tanár: Hörk József.
9. Ószövetségi magyarázat. Mózes II. és III. könyvéből válogatott sza
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kaszok és néhány kiváló zsoltár. Hét. 2 óra. II., III. IV. tanfolyam. Tanár: 
Tillisch János.

10. Bibliai cseh nyelv, tót nyelv. Hét. 1 óra az összes tanfolyamokban. 
Tanár: Mayer Endre.

1. Neveléstan. Hetenkint 4 óra. I. tanfolyam. Tanár: Hörk József.
2. Homiletika. Hét. 3 óra. II. tf. Tanár: Hörk József.
3. Symbolika. Hét. 3 óra. III.—IV. tf. Tanár: dr. Szlávik Mátyás.
4. Dogmatörténet. Hét. 3 óra. III.—IV. tf. Tanár: dr. Szlávik Mátyás.
5. Jézus élete. Hét. 3 óra. III.—IV. tf. Tanár: Mayer Endre.
6. Újszövetségi bevezetés. Hét. 4 óra. II. tf. Tanár: Mayer Endre.
7. Hermeneutika. Hét. 1 óra az összes tanfolyamokban. Tanár: Mayer 

Endre.
8. Ószövetségi theologia. Hét. 3 óra a IV. tfban. Tanár: Tilliscb János.
9. Encyclopaedia. Hét. 4 óra I—II. tfban. Tanár: dr. Szlávik Mátyás.

1. Aesthetika. Hét. 2 óra. I.—II. tf. Tanár: Hörk József.
2. Újszövetségi theologia. Hét. 4 óra. II. III. IV. tf. Tanár: Mayer Endre.
3. Bibliai régiségtan. Hét. 3 óra az összes tanfolyamokban. Tanár: Til- 

lisch János.
4. Parabolák magyarázata. Hét. 3 óra. I. tf. Tanár: dr. Szlávik Mátyás.
5. Magyar hitújítás története. Hét. 3 óra. I.—II. tfban. Tanár: dr. Szlá

vik Mátyás.
6. A nevelés és oktatás története. Hét. 2 óra. I. tfban. Tanár: Hörk József.

Fé l év i  t a n t á r g y a k .  

Első félévben.

Második félévben.

C) Hittanintézeti hallgatók.

I. évi tanfolyam.

1. Francz Ede
2. Ratzenberger Ferencz

Felka, Szepes m. 1864.
Svedlér, Szepes m. 1863. 
Eperjes, Sáros m. 1865. 
Breznóbánya, Zólyom m. 1865. 
Eperjes, Sáros m. 1865. 
Csetnek, Gömör m. 1866.

3. Sztehlo Gerő
4. Zachar Sámuel
5. Zacher Lajos
6. Zúz Pál

II. évi tanfolyam.

7. Geyer Miklós
8. Materny Imre
9. Okályi Adolf 

10. Wenk Károly

Rozsnyó, Gömör m. I860. 
Szántó, Abauj m. 1865. 
Vázsecz, Liptó m. 1865. 
Göllnitzbánya, Szepes m. 1863.
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III. évi tanfolyam.

11. Schulze Otto Göllnitzbánya, Szepes m. 18G1.

IV. évi tanfolyam.

12. Bohus Pál .
13. Kozlay József
14. Dendely Sámuel
15. Hronyecz József .
16. Lipták Tivadar
17. Nudzik György .
18. Szlabey Mátyás
19. Zatbureczky Kornél

Várgede, Gömör m. 1862. 
Felső-Bátka, Gömör m. 1862.
Rozsnyó, Gömör m. 1860. 
Rozsnyó, Gömör m. 1858. 
Késmárk, Szepes m. 1859. 
Teplicska, Liptó m. 1859. 
Nagyfalu, Árva m. 1861. 
Polgár, Szabolcs m. 1861.

D) Nyilvános vizsgák.

Ez évben az új tanúlmányi rendszer folytán csak a III. és IV. tanfo- 
lyambeliekkel tartattak nyilvános vizsgák, még pedig az első félévben januárius 
28-tól február 9-ig és febr. 15-én, a második félévben junius 17-től 26-ig.

A bitjelölti vizsgálat Sztehlo János VI. sz. k. városi főesperesnek főt. 
Püspök urat helyettesítő elnöklete alatt, Novák Mihály eperjesi lelkész és a 
hittanintézeti 3 tanár: Tillisch János dékán, Bancsó Antal és Hörk József r. 
tanárok jelenlétében tartatott meg 1884. aug. 14-ik és 15-ik napján. A há
rom, a vizsgálatra szabályszerűleg jelentkezett jelölt közül: Adriányi Adolf és 
Kovácsi Kálmán jó, Csók András pedig elégséges osztályzattal nyert — és 
pedig Adriányi Adolf német és magyar, Kovácsi Kálmán tót és magyar, Csók 
András magyar egyházi szolgálatra, — képesítést.

1. Homiletikai kör. A magyar-német-tót homiletikai kör, melynek el
nöke: Hörk József tanár, jegyzője ez évben Schulze Otto III. é. majd Zachar 
Sámuel I. é. theologus volt, az első félévben 15 ülést tartott, melyen 13 
munka olvastatott fel; ezek közül 4 magyar, 6 német és 3 tót. A második 
félévben 11 ülést tartott, melyen 10 magyar munka olvastatott fel. Ezen 
munkák (egyházi beszédek) mind szabályszerűen megbíráltattak.

Az elnöknél külön benyujtatott 5 magyar, 2 német és 1 tót munka.
2. „Liturgiáim“ tagjai az összes hittanhallgatók és a tanítóképző in

tézet 3-ad éves növendékei. Elnökei: Hörk József (theol.) és Zsarnoviczky 
István (tk. intézeti) tanárok. Jegyzői: Sztehlo Gerő I. éves theol. és Frenyo 
Dániel III. é. tk. intézeti növendék.

Czélja a hittanhallgatókat a papi, a tanítóképző intézeti növendékeket 
a kántori teendőkben kiképezni. A jelen tanévben összesen 18 gyűlést tar
tott. A megtartott isteni tisztelet közül 6 magyar, 7 német és 3 tót nyelven 
tartatott. (2 ülésen folyó ügyek tárgyaltattak.)

E) Theologiai egyesületek, körök.

4
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A hittanhallgatókkal külön u. n. liturgikai gyakorlatok is tartattak, 
melyeken a 4-ed éves hittanhallgatók mindenike legalább is egy istenitiszte
leti cselekvónyt (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 93 ízben, 32-szer 
magyar, 16-szor német és 45-ször tót nyelven 15 hittanhallgató 14 külön
böző helyen.

3. „Katecheticum.“ Gyakorlati ügyesség szerzésére a vallástanitásban; 
alkalmul szolgáltak a megtartott katechesisek. E czélból a hittanhallgatók 
Hörk József és Mayer Endre tanárok felügyelete alatt a gymnasium alsóbb osz
tályú tanulóit, mikor azokra a hideg téli vasárnapokon a templomba járás köte
lezettsége felfüggesztetett, — 1884. decz. elejétől 1885. márcz. 15-éig — a colle
gium! orgonateremben tanították a hit- és erkölcstan egyszerű tételeinek szentírás- 
szerü, helyes megértésére, eképen pótolván azokkal a rendes isteni tisztele
tet. Ilyen gyermek istenitisztelet pedig 10-szer tartatott; tanítottak pedig 
a következő hittanhallgatók: Kozlay József, Materny Imre, Szlabey Mátyás, 
Bohus Pál, Nudzik György, Zathureczky Kornél és Lipták Tivadar.

4. „Az önképző és önsegélyző egyesület“, melynek czélja tagjait általá
ban a tudományban, műveltségben, különösen pedig a theologiai és philoso- 
phiai szaktudományokban a tökély magasabb fokára vinni, a lefolyt isk. év
ben következőleg alakítá meg tiszti karát:

Elnök: Hörk József theol. tanár.
Titkár: Bohus Pál IV. éves theologus.
Jegyző: Geyer Miklós II. éves theologus.
Pénztáros: Zathureczky Kornél IV. éves theologus.
Könyvtárosok: Materny Imre II. és Francz Ede I. éves theologusok.
Laptárosok: Okályi Adolf és Materny Imre II. éves theologusok.
Ellenőr: Schulze Otto III. éves theologus.
Az állandó bizottság tagjai: Sztehlo Gerő és Ratzenberger Ferencz I. 

éves theologusok.
Az egyesület a lefolyt tanévben összesen 15 ülést tartott, melyeken a 

folyó ügyek intéztettek el s ezenfelül 6 szavalat, 4 munka és 2 bírálat hall
gattatott s bíráltatott meg.

Az egyesület 1885. évi junius 17-én d. u. 3 órakor a Collegium nagy 
termében ünnepélyes zárülést tartott főtisztelendő Czékus István püspök úr 
jelenlétében, az „Eperjesi dalegylet“ szíves közreműködése mellett. Az ünne
pély sorrendje a következő volt:

1. Az „Eperjesi dalegylet“ bevezető éneke.
2. A titkár megnyitó beszéde.
3. Jegyző felolvasása az egyesület történetéről.
4. Zachar Sámuel szavalata.
5. Sztehlo Gerő munkája.
6. Bohus Pál szavalata.
7. Az „Eperjesi dalegylet“ éneke.
8. Zúz Pál munkájának fölolvasása.
9. Okályi Adolf szavalata.
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10. Materny Imre és Lipták Tivadar munkája.
11. Geyer Miklós szavalata.
12. Az „Eperjesi Dalegylet“ befejező éneke.
A díszes közönség teljes megelégedéssel távozott, számtalan taps és 

„éljen“-kiáltás jutalmazta a müködötteket!
Az egyesület tagjainak száma ez évben 19; pénzvagyona:

a) Követelésekben...............................................  320 frt 80 kr.
b) Készpénzben.......................................... ....  ■ 57 frt 98 kr.

Összesen . 378 frt 78 kr.
5. Theologiai Olvasókör“. Elnöke: Hörk József, theol. tanár. A kör 

nt. Sztehlo János főesperes úr ajándékából 5, Hörk József tanár úr ajándé
kából 2, a theologiai tanári kar ajándékából 2, még pedig: „Studien und 
Kritiken“ és „Zeitschr. für prakt. Theol.“, a „Néptanítók Lapja“, „Nach der 
Schicht“ és a „Budapesti Hírlap“ szerkesztőségének ajándékából 1—1 lapot 
kapott; dr. Szlávik Mátyás tanár úr pedig a „Deutsch ev. Blätter“ czímü 
folyóiratot bocsátotta rendelkezésére; saját pénzén 11 lapot hozatott, összesen 
tehát 24 lappal (16 magyar, 8 német) rendelkezett. Tagjai az összes hittan
intézeti hallgatók. Laptárnokok: Materny Imre és Okályi Adolf 2-od éves 
theologusok.

Kimutatás a theol. könyvtár állásáról.
Az 1883/4. tanév végével volt a könyvtárban összesen . 1611 kötet.
A könyvtári állomány szaporodott:

A) Vé t e l  ú t j á n :
Kerületi kö ltségen .........................................................  55 kötet.

B) Aj ándék  ú t j án :
Tillisch János dékán úrtól................................................
Dr. Szlávik Mátyás tanár ú r tó l ......................................
Materny János lelkész ú r tó l ...........................................
Meklenburgi egyházmegyétől nt. Stahlberg „Kirchenrath“

közvetítése ú tján .........................................................
Mikolik Gyula tanító ú r t ó l .................................  . ■

Szaporodott tehát
Az 1883/4. tanév végén v o l t ...........................................
Szaporodott a könyvtári állomány ..................................

Van tehát a könyvtárban

4 kötet.

68 kötettel. 
1611 kötet.

68 kötettel 
1679 kötet.

Theologiai testület és becsületbíróság.
Czélja, hogy a hittanhallgatókat, mint akadémiai hallgatóságot, s ezen 

hallgatóságnak mint olyannak érdekeit képviselje. Tiszti kara:
Elnök: Kozlay József 4-ed éves theologus.
Jegyző: Francz Ede 1-ső éves theologus.
Becsületbírósági elnök: Lipták Tivadar 4-ed éves theologus; jegyző: 

Ratzenberger Ferencz; bírák: Zathureczky Kornél, Materny Imre, Geyer 
Miklós, Zúz Pál; pótbírák: Zachar Sámuel és Zacher Lajos.

4*
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A testület b. e. dr. Vandrák András collegiumi tanár úr koporsójára 
koszorút tett.

Nem feledkezett meg a testület hazafiúi kötelességéről sem, midőn 
márczius 15-ét közeledni látta s erről tanúbizonyságot tett a szabadságharcz 
37-ik évfordulója alkalmából az „Eperjesi Dalegylet" szíves közreműködésével 
megtartott nyilvános hazafias emlékünnepély rendezése által, melynek műsora 
a következő volt:

1. Hymnus. Éneklé az „Eperjesi Dalegylet“.
2. Megnyitó beszéd. Előadta Kozlay József 4-ed éves theologus.
3. Nemzeti dal. Szavalta Geyer Miklós 2-od éves theologus.
4. Marseillaise. Éneklé az „Eperjesi Dalegylet“.
5. Alkalmi beszéd. Előadta Bohus Pál 4-ed éves theologus.
6. Előre. Szavalta Zachar Sámuel 1-ső éves theologus.
7. Kossuth-induló. Éneklé az „Eperjesi Dalegylet“.
Ezen ünnepély minden részében teljesen sikerült s a díszes nagy közön

ség teljes megelégedéssel s a testület tagjairól mondott dicsérettel távozott 
az ünnepélyesen feldíszített coll. nagy könyvtár terméből.
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H .

J ogakademia.

A) A jog és államtudományi kar személyzete.

D é k án :

Glós Károly köz- és váltó ügyvéd a politika, pénzügytan, magyar 
pénzügyi törvények és a jogtörténet ny. r. tanára, az 1-ső és 2-ik alap
vizsgák s az államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke.

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

1. Glós Károly. Lásd fennt.
2. Schulek Gusztáv köz- és váltó ügyvéd,, a magyar magánjog, oszt

rák polgári magánjog, peres és perenkívűli eljárás és a bányajog ny. r. 
tanára. A jogtudományi államvizsgálati bizottság elnöke s mint prodé- 
kán, a dékán akadályoztatása esetén, annak az 1-ső és 2-ik alapvizsgála
tokon helyettese.

8. Dr. Horovitz Simon jogtudor, köz- és váltó ügyvéd, a római- és 
büntető jog ny. tanára. Az 1-ső alap- és jogtudományi államvizsgálati 
bizottságok rendes tagja.

4. Dr. Zsigmondy Ernő a jog- és államtudományok tudora, köz- és 
váltó ügyvéd, a nemzetgazdaságtan, statistika, magyar közigazgatási jog 
s váltó- és kereskedelmi jog ny. r. tanára, a 2-ik alapvizsgálati s az ál
lam- és jogtudományi állam vizsgálati bizottságok rendes tagja.

5. Dr. Horváth Ödön jogtudor, az észjog, magyar közjog és tételes 
európai nemzetközi jog ny. r. tanára. A 2-ik alapvizsgálati bizottság ren
des tagja. A jog- és államtudományi kar, a collegium, és a közös tanári 
értekezletek e. i. jegyzője.

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

1. Hörk József hittanár, Collegiumi igazgató, az egyházjog ny. rk. 
tanára. Az államtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja, az ev. 
tiszakerületi tanári értekezlet e. i. elnöke, az ev. egyes, tanügyi bizottság 
tagja, egyház kér. levéltárnok stb.

2. Tillisch János hittanintézeti dékán, az egyháztörténet és bölcsé
szet történet ny. rk. tanára.
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M a g á n t a n á r :
1. Dr. Breyer Adolf orvos és sebésztudor, tisztb. megyei főorvos, a 

törvényszéki orvostan magántanára.

B) Vizsgálati bizottságok.

E l s ő  a l a p v i z s g á l a t i  b i z o t t s á g :

Elnök: Glós Károly, dékán. — Helyettes elnök: Scbulek Gusztáv, 
prodékán. — Rendes tagok: Glós Károly és Dr. Horovitz Simon. — Pót
tagok: Tilliscb János és Dr. Zsigmondy Ernő.

M á s o d i k  a l a p v i z s g á l a t i  b i z o t t s á g :

Elnök: Glós Károly, dékán. — Helyettes elnök: Scbulek Gusztáv, 
prodékán. — Rendes tagok: Dr. Zsigmondy Ernő és Dr. Horváth Ödön. 
— Póttagok: Tillisch János és Dr. Horovitz Simon.

•

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: Glós Károly. — Rendes tagok: Hörk József és Dr. Zsig
mondy Ernő. — Póttagok: Dr. Horovitz Simon és Dr. Horváth Ödön.

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

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

J o g t u d o m á n y i  á l l a m v i z s g á l a t i  b i z o t t s á g :

Elnök: Schulek Gusztáv. — Rendes tagok: Dr. Horovitz Simon és 
Dr. Zsigmondy Ernő. — Póttagok: Glós Károly és Dr. Horváth Ödön.

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

Dr. Schmidt Gyula, országgyűlési képviselő,
Molitorisz István, kir. törvényszéki bíró,
Kubinyi Aurél, az eperjesi ügyvédi kamara elnöke,
Dr. Mosánszky Győző, ügyvéd,
Dr. Glück Lip ót, ügyvéd,
Kleiner Gyula, ügyvéd,
Tomka Ágoston, ügyvéd.
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C) Az előadott tantárgyak.

I-ső félév.

1. K ö t e l e z e t t  tárgyak.

Az első évfolyamban.
Bevezetés a jog- és államtudományokba, hét. 2 óra. Előadó tanár 

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

A második évfolyamban.
Magyar magánjog, hét. 5 óra. E. t. Schulek Gusztáv.
Jogbölcsészet, hét. 8. óra. E. t. Dr. Horváth Ödön. 
Nemzetgazdaságtan, hét. 5 óra. E. t. Dr. Zsigmondy Ernő.

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

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

2. Special-Collegiumok.
Bölcsészettörténet, hét. 4 óra. E. t. Tillisch János.
Eszjogi irodalom történet, hét. 3 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön. 
Társadalmi tan, hét. 3 óra. E. t. Glós Károly.
Statistika elmélete, hét. 2 óra. E. t. Dr. Zsigmondy Ernő.
Európai államok összehasonlító statistikája, hét. 2 óra. E. t. Dr. 

Zsigmondy Ernő.
Tengeri zsákmányjog, hét. 2 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.

Il-ik félév.

1. Köte l eze t t  tárgyak.

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



32

A második évfolyamban.
Magyar magánjog, liet. 5 óra. E. t. Scluüek Gusztáv.
Magyar közjog, hét. 6 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.
Pénzügytan, hét. 4 óra. E. t. Glós Károly.
Tételes európai nemzetközi jog, hét. 3 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.

Az államtudományi tanfolyamban.
Magyar pénzügyi törvényisme, hét. 5 óra. E. t. Glós Károly. 
Egyházi jog, hét. 4 óra. E. t. Hörk József.
Magyar állam statistikája, hét. 6 óra. E. t. Dr. Zsigmondy Ernő.

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

2. Special-Collegiumofe.
Európai államok legújabb története, hét. 4 óra. E. t. Hőik József. 
Művelődés történet, hét. 4 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.
Gyakorlati nemzetgazdaságtan, hét. 3 óra. E. t. Dr. Zsigmondy

Ernő.
Bányajog, hét. 2 óra. E. t. Schulek Gusztáv.
Egyháztörténet, hét. 2 óra. E. t. Tillisch János.
Törvényszéki orvostan, liet. 2 óra, E. t. Dr. Breyer Adolf.
A jogbölcsészet sorsának rövid vázlata Kanttól napjainkig, hét. 1 

óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.
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D) Akadémiai hallgatók.

N év , v a llá s Születés helye és ideje

I. évi tanfolyam.
Arany ossy Béla r. k. . . . 
De Imi Mihály g. k. . . .  
Duschek József r. k. (rk. hg.) 
Ferenczy Sándor ev. ref. . 

5 Hermann Gyula r. k. . . . 
Hódy István ev. ref. . . . 
Kovácsy Endre á. h. . . . 
Krémer Gyula á. h. . . . 
Krivácsy Károly r. k. . . 

10 Nyékhegyi Lothár r. k. . .
Pap Kálmán á. h..................
Petrik Igor g. k....................
Sarudy Vilmos á. h. . . . 
Steinhäuser Ferenoz r. k. . 

15 Szuchy János g. k. . . .

Kende, Sárosm. 1865. 
Péch-Ujfalu, Sárosm. 1858. 
Diós-Győr, Borsodm. 1866. 
Debreczen, Hajdúm. 1865. 
Markusfalva, Szepesm. 1866. 
Szentes, Csongrádm. 1867. 
Eperjes, 1863.
Eperjes, 1864.
Eperjes, 1866. 
wadowice, Galiczia 1865. 
Eperjes, 1866.
Alsó-Piszana, Sárosm. 1867. 
Kis-Szeben, Sárosm. 1864. 
Miskolcz, Borsodm. 1860. 
Hosztavicza, Zemplénin. 1855.

II. évi tanfolyam.
Balpataky Imre r. k. . . . 
Beringer Károly á. h. (I. f. é.) 
Feledy Ferencz á. h. . . 
Grynaeusz Imre á. h. . .

20 Klobusiczky Sám. á.h. (I. f. é.) 
Neumann Rezső m. v. (I. f. é.) 
Schmidt Sándor ev. ref. . . 
Szalay Károly á. h. . . .
Péchy Pál r. k......................

25 Prohászka Antal r. k. . . 
Tomka István á. h. . . .  
Windt Arthur á. h. . . .

Székelyliíd, Biliarm. 1865. 
Eperjes, 1865.
Jolsva, Gömörm. 1864. 
Kis-Szeben, Sárosm. 1866. 
F.-Micsinye, Zólyomm. 1866. 
Héthárs, Sárosm. 1866. 
Huszt, Máramarosm. 1867. 
F.-Rásztoka, Liptóm. 1863. 
Eperjes, 1864.
Misztótfalu, Szatmárm. 1863. 
Eperjes, 1865.
Eperjes, 1865.

Államtudományi tanfolyam.
Dluhovits Béla r. k. . . . 
Hoffmann József r. k . . . .

30 Kakusz_ Béla á. h.................
Műnk Ödön m. v..................
Rátvay Gyula r. k. . . . 
Tivadar László r. k. . . . 
Tornai Károly á. h. . . . 

35 Urbán Gyula á. h................

Vittanova, Árvám. 1864. 
Eperjes, 1862.
N.-Sáros, Sárosm. 1862. 
Eperjes, 1864.
Eperjes, 1862.
Herhély, Sárosm. 1859. 
Zsákmány, Sárosm. 1859. 
Hanusfalva, Sárosm. 1861.

Jogtudományi tanfolyam.
Hellner Károly á. h. . . . 
Kubinyi Hugó r. k.
Németh István á. h. . . . 
Rojkovits Miklós g. k. . .

Eperjes, 1862.
Perteola, Olaszország 1861. 
Sajó-Gömör, Gömörm. 1860. 
Györgyös, Zemplénin. 1863.

5
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E) Vizsgálatok.

Az 1884. évi junius hó 16-tól 1885. évi junius hó 15-ig megtartott alap- 
és államvizsgálatok eredménye a következő:

A vizsgálatok neve
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Béggel
eg y ü tt

felfüg-
gesz-
te te t t

vissza
v e t

te te k
eg y ü tt

Első alapvizsgálat 16 16 — 2 7 3 12 2 2 4

Második alapvizsgálat 7 7 — — 3 2 5 1 1 2

Allamtud. államvizsg. 2 2 — — — 2 2 — — —

Jogtud. államvizsg. 4 3 1 — 3 1 4 — — —

Összesen 29 28 1 2 13 8 23 3 3 6

F) Akadémiai egyletek,

1. Joghallgatók testületé és becsületbírósága.
Testületi elnök: Rátvay Gyula, alelnök: Hermann Gyula, jegyző: Debrő 

Mihály, pénztáros: Feledy Ferencz, könyvtárnok: Kovácsy Endre. Bizottsági 
tagok az előbbi tisztviselőkön kívül: Tivadar László, Rojkovits Miklós és 
Szuchy János.

Becsületbírósági elnök: Tivadar László, alelnök: Steinhäuser Ferencz, 
titk á r: Aranyossy Béla.

2. Joghallgatók segély-egylete.
Alapíttatott az 1869. évben. Tőkéje összesen a mltgs dr. Berzeviczy 

Albert min. tanácsos úr által kegyesen adományozott 20 írttal 3624 forint.
Tisztviselői: Kubinyi Hugo elnök, Feledy Ferencz alelnök, Ferenczy 

Sándor titkár, Krivácsy Károly jegyző, Tomka István pénztárnok, Hódy Ist
ván ellenőr. Választmányi tagok: Hellner Károly és Rojkovits Miklós. Tag
jainak száma: 20.

Az egylet ez évi bevétele 159 írt 81 kr, a melyből 151 írt a szegény
sorsú joghallgatók felsegélésére fordíttatott, a 8 írt 81 krnyi pénztári marad
vány pedig a jogkari dékán kezeibe tétetett le. A 151 írt segélyben része
sült — az ez ügyben tartott hat választmányi gyűlés határozata szerint —- 
jogakadémiánk 4 hallgatója, és pedig: Klobusiczky Sámuel 14, Németh 
István 60, Sarudy Vilmos 34 és Szalay Károly 43 írtai.
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III.

Tanítóképző intézet.
A) Tanárok s tantárgyaik.

Fabriczy János. Tantárgyai: neveléstan az I. tanfolyamban, magyar 
nyelvtan I. tani., neveléstörténet III. tanf., mennyiségtan, természettudomá
nyok, szép- és ütenyirás. A természettud. tanszerek őre. Heti óráinak száma 23.

Gamauf György. Tantárgyai: magyar nyelv s irodalom a II. és III. 
tanf., német nyelv s irodalom a német haladók csoportjában, földrajz, tör
ténelem, alkotmánytan, rajz, testgyakorlat. Az önképző Pálfi-kör és a Gyors
író-kör elnöke; a földrajz-történelmi és rajzi-tanszerek őre, könyvtárőr. Heti 
óráinak száma 22.

Z sarnoviczky István, az intézet belügyeínek vezetője s a bentlakó nö
vendékek felügyelője; a zeneszerek őre. Tantárgyai: hit- s erkölcstan a III. 
tanf., neveléstan II. és III. tanf., a kezdők német nyelvtana, tót nyelvtan, 
zene s ének és kertészet. Heti óráinak száma, a kertészkedésen kívül, 30.

B) Tantárgyak
I. V a llástan iak . I. és II. tanfolyambeliek együtt tanulták az egyház

történetet. Kk. Pálfi I. A kér. anyaszentegyház története. Heti 2 óra. Gamauf.
III. tanf. Rendszeres hit- s erkölcstan. Kk. Zsilinszky M. Hit- s erkölcs

tana Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.
Neveléstaniak. I. tanf. Beszéd- s értelem-gyakorlatok; ezek feladata, 

menete s tanalakja. Irvaolvasás. Nevelő kellékei; óvás s ápolás és tényezői; 
szoktatás czélja, törvényei s eszközei. Kk. Nagy L. Beszéd- s értelem-gyakor
latok. Gönczy P. Vezérkönyv a magyar ABC.-hez. Füzetek. Hetenk. 3 óra. 
Fabriczy.

II. tanf. Az iskolai fegyelem s ennek eszközei. A tanmód és szellemi 
nevelés. Hét. 3 óra. Zsarnoviczky.

III. tanf. Tanitástan: részletes módszertan; a vallás módszere Bánhegyi
I. szerint, a gazdaság és kertészkedés füzetek szerint; egyéb tantárgyak mód
szerei Dr. Emericzy G. szerint. Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.

Neveléstörténet: a nemzeti s kér. nevelés főmozzanatai s harczosai kül
földön s hazánkban kiválóan a humanismus korszakában, — tekintettel a mai 
neveléstanitás állapotára és jelentékenyebb igényeire. Hét. 2 óra. Fabriczy. — 
Tanítási gyakorlatok hetenként kétszer tartattak az egyházközség elemi is
kolájában a tanítási tárgy szaktanárának felügyelete mellett. E gyakorlatokon 
a II. tanf. növendékek mint szemlélők jelen voltak. Heti 2 órában az el. 
iskolai rendes tanítást látogatták növendékeink, olykor a r. tanítót helyet
tesítették.

ö*
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2. Nyelvtaniak. I. tanf. Magyar nyelvtan. Egyszerű bővített mondatok 
kiváló tekintettel a helyesírásra. Az elvont szabályok alkalmazása elemzéssel, 
Írásbeli kivonat, leírás s elbeszélés készítésével és szabad elbeszéléssel. Kk. 
jegyzetek és Kis-Komáromi Olvk. Hét. 3 óra. Fabriczy.

II. tanf. Magyar nyelvtanból: Összetett mondat, körmondat, szóegyezte
tés, szóvonzat, igeidők használata; folytonos elemzés. Irálytanból: egyszerű 
irály és kellékei; szépirály és kellékei; az anyaggyűjtés különböző módjai, 
az egybegyűjtött anyag elrendezése, kidolgozása; leírás, elbeszélés és bírálat. 
Polgári ügyiratok és kellékeik; a levélírás. Költészettanból: vers fogalma, 
elemei, rím, ütem, láb, szünetek; magyaros versek, idegenes versek; alanyi 
költészet. Költemények és szónoklatok olvasása, értelmezése és emlézése; 
házi írásbeli dolgozatok. Kk. füzetek és jegyzetek. Olvk. Kiss-Komáromi tkp. 
intézetek számára 2 k. Hét. 3 óra. Gamauf.

III. tanf. Irodalomtörténet: jelesebb magyar irók és költők életrajza, 
működése és befolyása az illető korszak irodalmára s mívelődésére. A költői 
műfajok fokozatos fejlődése és azok ismertetése. Költészettanból: a tárgyias 
költészet és dráuiairás. A szónoklat kellékei. Költemények elemzése, aesthe- 
tikai fejtegetése, emlézése. Emlézés közben a nyelvtani szabályok ismétlése. 
Havonként fogalmazói gyakorlatok és mintaleczkék készítése. Kk. füzetek és 
jegyzetek. Olvk. mint a II. tanf. Hét. 3 óra. Gamauf.

Német nyelvben a „haladók“ csoportját azon növendékek képezték, kik 
a németet folyékonyan beszélni képesek. Ezek tanitása német nyelven 
történt. Tananyag: viszonyszók és használatuk: kötőszók; indulatszók. 
A mondattan tüzetesebben u. m. az egyszerű tő- és bővített mondat; össze
tett mondat és a kötőszók használata; a rövidített mellékmondatok; szabály
talan mondatszerkezet ; többszörösen összetett mondatok és körmondatok, 
írásjelek használata. A legrégibb irodalmi termékek, különösen a Nibelungen- 
ének és Gudrun. Wolfram von Eschenbach, Walter von der Vogel weide; 
Luther Márton és Hans Sachs; irodalmi működésük méltatása. Költemények 
elemzése, alaki, tartalmi és aesthetikai fejtegetése. Folytonos nyelvtani elem
zés. Hét. 2 óra. Gamauf.

Kezdők német nyelvtani tananyaga: helyes olvasás, emlézés és helyes
írási gyakorlatok. 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.

Tót nyelvi haladók tunanyaga: mondattan ; helyesírás szabályai; elem
zés; költemények és evangeliomok emlézése és fejtegetése. írásbeli dolgoza
tok. Tannyelv a tót. Kk. Mräz F. nyelvtana és Novy Zákon. Hetenk. 2 óra. 
Zsarnoviczky.

Kezdők tananyaga: hangok, betűk, szók, szótagok, beszédrészek; elem
zés, fordítás, emlézés. Olvk. Novy Zákon. Hét. 1 óra. Zsarnoviczky.

3. Földrajziak és történetiek. I. és II. tanf. együtt. Földrajz: 1. félév
ben Kiss S. Magyarország összehasonlító földrajza. — 2. félévben. Kozma 
Általános Földrajza nyomán Ázsia, Amerika, Afrika és Ausztrália földrajza. 
Népiskolai térképve tül etek. Térképrajzolás. Hét. 2 óra. Gamauf.

I. és II. tanf. együtt. Világtörténet a keresztes hadjáratoktól a legújabb
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korig; a nevezetesebb mívelődési mozzanatok tekintetbe vételével. Kk. Ri- 
báry Világtörténelme. Hét. 2 óra. Gamauf.

III. tani. Magyar nemzet története a legújabb korig, tekintettel a refor
mációra, ennek terjedésére hazánkban, nevezetesebb egyháztörténeti mozza
natokra és a mívelődés fejlődésére. Kk. Sebesztha K. Magyar nemzet története. 
Hét. 2 óra. Gamauf.

III. tanf. Alkotmánytan: a hazai alkotmány és fejlődése 1867-ig; jogi 
s nemzetgazdasági alapismeretek. Az egyházjogból különösen az egyházra 
vonatkozó államtörvények; egyházszervezet. Kk. Csiky Kálmán Alkotmány
tana. Hét. 2 óra. Gamauf.

4 . M ennyiségtaniak. I. tanf. Számtan. Szóbeli és Írásbeli míveletek egész 
számok, közönséges és tizedes törtek körében. A tizes rendszer. Római szám
jegyek. Számolási rövidítések. Mértékeink. Olasz szabály. Hármas tételek 
megoldása következtetéssel s arányokkal. Társaságszabály. Egyszerű kamat- 
számítás. Határidő-számítás. Folytonos hivatkozás az el. isk. számtanításra. 
Hét. 3 óra. Fabriczy.

II. tanf. Számtan. A múlt évi tananyag ismétlése. Lánczszabály. Négyzet- 
s köbhatványozás és gyökvonás határozott számokkal. Kamatos-kamatszámítás 
logarithmusokkal is. Ellentett számok s ezekkel való míveletek. Általános 
számok s négy míveletök. Első fokú egyenletek egy s két ismeretlennel. Tiszta 
s vegyes négyzetes egyenletek egy ismeretlennel. Hét. 2 óra. Fabriczy.

Hl. tanf. Számtan. A népiskolai számtanítási módszer tárgyalása egész 
számok s közönséges törtek körében, kiváló tekintettel a következtetési ala
posságra, a szóbeli számolás gyorsaságára, a tizes rendszer megállapítására 
és a törtszámítás könnyítésére. A 10-es csoportos számológép előnyei. Az el. 
isk. számtan divatos hiányairól. Az el. isk. számtan terve. Hét. 1 óra. Fabriczy.

III. tanf. Méréstan. Egy s két irányú kiterjedéssel biró mennyiségek 
főbb tulajdonságai s azok mérése. Gyakorlati földmérés, magasságmérés; 
területek felvétele kisebbített mérték szerint. Testmértan elemi s gyakorla
tibb tanai. Hét. 2 óra. Fabriczy.

5 . T erm észettudom ányiak . I. és II. tanf. együtt 1. félévben. Test- s 
egészségtan: a bőr; csont-, izom-, zsiger- és idegrendszer, az óvás s ápolás 
családi s iskolai igényeinek kiemelésével ; gyors segélynyújtás hirtelen élet
veszélyek alkalmával. Kk. Dr. Scherman A. Test- s Egészségtana. Hét. 2 ó. 
Fabriczy. 2. félévben. Növénytan. Kiválóbb növényeink leírása, szervtana, 
természetes rendszere és használhatósága. Gyümölcskerti teendők ősz, tél, 
tavasz, nyár szakaiban; szőlő- s bormívelés főbb ismeretei. El. isk. növény
tan módszertana. Kk. Kriesch-Simkovics Növénytan Elemei és jegyzetek. Hét. 
2 óra. Fabriczy.

II. tanf. 1. félévben. Vegytan. Főbb elemek, keverékek, szervetlen és 
szerves vegyületek. A vegyülés törvényei s az atórnsuly. Sav, al, só. Kiemel
tettek az egészség, gazdaság s ipar tekintetében gyakran értékesíthető tanul
ságok. Kk. Rath A. Chemia Elemei. Hét. 2 óra. Fabriczy. — 2. félévben 
Természettan. Delejesség nyilatkozása; delejesítés; iránytűk; delejesség lé
nyege. Dörzsölési villamosság s nyilatkozásai. Influentia. Vezetők és szige
telők. Légköri villamosság; villámhárító. Érintkezési villamosság; Volta eleme; 
állandó elemek. Villamosság sebessége. Vegyi hatások, galvanoplastika s gal-
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vanisatio. Hőhatások; izzó-fény és ívfény. Delejes hatások; Ampére-féle tör
vény; telegraph. Inductio; elektrodynamikus gépek elve; telephon. Élettani 
hatás, áramszaggató. Kk. jegyzetek. Hét. 1 óra. Fabriczy.

IH. tanf. Természettan. A tavaly végzett tananyaghoz kiegészítésül: a 
mechanika főbb s gyakorlatibb tanai. Erély s megmaradásának elve. Hang
tan. Delejesség s villamosság tana. Lehetőleg szemléletre támaszkodó induc- 
tioval, és az el. isk. tanmód feltüntetésével. Kk. jegyzetek. Hét. 2 óra. Fabriczy.

Mindhárom tanfolyambeliek vegyesen a kertészetien nyertek utasításo
kat, nevezetesen a kerti munkának czélszerű teljesítésében, különös tekin
tettel a gyümölcsfatenyésztés, szaporítás de főképen nemesítés módjára és a 
konyhakertészetre. Zsarnoviczky.

6. M űvészetiek. Zene és ének. I. tanf. Zongora. Wedeman zongora
iskolájának füzetei szerint számos gyakorlatok és Nagy L. könnyebb chorál- 
jai. Hét. 4 óra. — Zeneelmélet: Nikolits S. Elemi zeneelmélete szerint. Hét. 
1 óra. — Ének: előgyakorlatok Zsasskovszky F. énekkátéja szerint, és cho- 
rálok a soproni ev. tanitóképezde Egyhangú Melódiái szerint. Hét. 1 óra. 
Zsarnoviczky.

II. tanf. Orgona. Nagy. L. Chorálkönyve szerint 50 egyházi ének s 
könnyebb előjátékok s pedálgyakorlatok és a begyakorlott chorálok énekére. 
Hét. 3 óra. Zsarnoviczky.

III. tanf. Orgona. Nagy L. szerint 50 egyházi ének; elő- és utójátékok 
s pedálgyakorlatok. Hét. 2 óra. Ezenkívül orgonáltak a bentlakókkal tartott 
reggeli s esti imánál, a hittanhallgatókkal tartott magyar, tót és német isten- 
tiszteleti gyakorlatoknál és templomi könyörgéseknél. A II. és III. tanfolyam
beliektől megkivántatott, hogy az orgonán begyakorlott chorálokat egyszers- 
smind szabadon és szívrehatólag énekeljék. Zsarnoviczky.

I. és II. tanf. együtt. Hegedű. Számos gyakorlatok Brähmig B. hegedű- 
iskolája szerint. Egyházi s világi énekek. Hét. 3 óra- Zsarnoviczky.

II. és III. tanf. Összhangzat és számjelzéstan Wohlfahrt-Bartalus szerint 
Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.

I., II. és III. tanfolyam együttesen egyházi s világi énekeket férfi né
gyes karban tanultak; kardalokat énekeltek ünnepélyek, temetések stb. alkal
mával. Heti rendes 1 óra. Zsarnoviczky.

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

tétele különféle alakokká; különféle görbe vonalak; mértani, ékítményi és 
növényi alapformák árnyékolással és anélkül.

II. tanf. Nehezebb ékítmények s növények körrajza részint árnyékolat
lanul, részint árnyékolva ; emberi arczok alapformái; egész arczok árnyékolva. 
Színes síkdíszítmények.

III. tanf. Emberi alakok, arczok rajzolása arányok szerint; nehezebb 
sík díszítmények. Egyszerű építészet: a népiskolai épületek kellékei, alaprajz, 
homlokrajz; lakás, udvar beosztása, kert-terv készítése. Népiskolai tananyag.

A három tanfolyamban együtt: távlattan: a testek távlati képe párhu
zamos és ferde állásban; sík idomok távlati képe. Árnyék, közvetlen meg
világítás, fénypont, a mesterséges megvilágítás. Garnauf.
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írás. I. és II. tanf. együtt. Német és magyar üteny- és szépírás. Hét. 1 
óra. Fabriczy.

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

A III. tanfolyam növendékek népiskolai tornatanítás tananyagának rész
letes feldolgozása czéljából tornatanítási tervezeteket készítettek és maguk 
is tanítottak. Gamauf, mint ideiglenes tornatanitó.

C) A tanév kezdetén beírt növendékek.

Mind, ág. hitv. ev.

N é v Születés helye és éve

I. tanfolyamban.
Bécser J á n o s ........................ Sztrázsa, Szepesm. 1866.
Kimer Gusztáv . . . . . Mezőberény, Békésm. 1867.
Lipták E nd re ........................ Veszverés, Gömörm. 1866.
Roxer Mihály........................ Rozsnyó, Gömörm. 1866.

5 Szánik E r n ő ........................ Kis-Szeben, Sárosm. 1868.
Szklenár P á l ........................ Fekete-Lehota, Gömörm. 1865.
Szoha András ........................ Pazdics, Zemplénin. 1861.
Vonga K á lm á n ................... Markuska, Gömörm 1865.

II. tanfolyamban.
Dobisz Károly........................ Ratkó, Gömörm. 1867.
Glatz József ........................ Rozsnyó, Gömörm. 1865.
Greisiger J á n o s ................... Nagy-Szalók, Szepesm. 1867.
Klimek Rezső........................ Nagy-Szalók, Szepesm. 1867.

5 Stark Vilmos........................ Gölniczbánya, Szepesm. 1866.
Szereday Károly................... Csákány, Abaujm. 1865.
Szénássy G izella................... Budapest 1867.

III. tanfolyamban.

Faluba Endre........................ Ratkó, Gömörm. 1857.
Frenyo Dániel........................ Rozlozsnya, Gömörm. 1865.
Gallo vies J á n o s ................... Jolsva, Gömörm. 1867.
Hönsch E d e ........................ Uj-Leszna, Szepesm. 1866.

5 Kardoss G y u la ................... Eperjes, Sárosm. 1866.
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N é v Szuletóshelye és éve

Kéler G y u la ........................ Torna, Tornám. 1864.
Lipták J á n o s ........................ Markuska, Gömörm. 1866.
Nemes G yőző....................... Szántó, Abaujm. 1867.
Pál Béla.................................. Sajó-Gömör, Gömörm. 1867.

10 Polcz J ó z s e f ........................ Rozsnyó, Gömörm. 1866.
Válint András........................ N.-Szlabos, Gömörm. 1866.
Wittchen A ladár................... Szepes-Remete, Szepesm. 1865.
Zimmermann Mihály . . . Topporcz, Szepesm. 1866.

Statistikai összeállítás.

A fentebb kimutatott 28 növendék között volt:
1. Jótéteményre nézve: teljes ingyenes 26, saját költségén (csupán tan- 

díjmentes) 2.
2. Anyanyelvre nézve: magyar 9, német-magyar 8, tót-magyar 11.
3. Korra nézve: 15 éves 1, 17 éves 4, 18 éves 8, 19 éves 11, 20 éves 

2, 22 éves 1, 27 éves 1.
4. Állapotra nézve: lelkész fia 1, tanító fia 5, iparos fia 12, földmíves 

fia 6, egyéb 4.
5. Vidékre nézve: Gömörmegyei 13, Szepesm. 7, Sárosm. 2, Abaujm. 2, 

Zemplénin. 1, Tornám. 1, Békésm. 1, Pestmegyei 1.
6. Szorgalom (osztályzat) tekintetében: az 1-ső félévben volt általános 

jeles 4, általános jő 17, elégséges 6, elégtelen 1.

D) Önképzés.

1. Pálfi-kör. A tanítókép. növendékekből alakúit az iskolai év elején. 
Az év elején volt 23, végén 25 tagja. Összesen 28 gyűlés tartatott, 25 rendes, 
3 rendkívüli. A rendes gyűléseken 9 paedagogikai, 9 szépirodalmi, 4 önálló 
költemény olvastatott s bíráltatott és 58 szavalat adatott elő. A kör tiszt
viselői: Frenyo Dániel, Polcz József, Kéler Gyula, Kardoss Gyula III. tanf. 
növendékek. Könyvtára ez évben vétel útján 36, ajándék útján 19 művel 
gyarapodott; van benne összesen 423 kötet. Az ajándékozók fogadják a kör 
szíves köszönetét. A körnek jár a: „Vasárnapi Újság“, „Politikai Újdonságok“, 
„Magyar Paed. Szemle“, „Világkrónika“, „Egyház és Iskola“, „Nach der 
Schicht“, „Paed. Encyclopaedia“.

E kör f. é. márczius 15. d. u. 3% órakor az 1848-diki márczius 15-dike 
37-dik évfordulóját ünnepelte meg a tankép. dalkör közreműködésével, mely 
alkalommal 2 önálló munka olvastatott fel, 4 szavalat és 3 ének adatott elő. 
Gamauf, a kör elnöke.

2. Zenekor. Különösen a hegedülésben igyekezett tökéletesedni. Elnöke : 
Zsarnoviczky J. tanár; karmester: Faluba E. III. tnf. Tagjai részben műkö
dők, részben pártolók. Zsarnoviczky.
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3. Dalkör. Világi s egyházi kardalokban gyakorolta magát. Természetes 
elnöke az énektanár Zsarnoviczky; karmestere Frenyo D. III. tnf növendék.

4. Gyorsíró-lcör. A tanév elején keletkezett. Kardoss Gyula III. tnf. 
növendék 20 tagot oktatott a gyorsírásra heti 1 órában a „Magyar levelezési 
gyorsírás Tankönyve“ szerint. Elnök: Gamauf.

5. Mint dicséretre méltó esemény megemlítendő: hogy a tnk. intézetben 
az ifjúság közt még 1884. ápr. 4-én alakúit egy gyámintézeti egylet, ezen 
czím alatt „Az eperjesi tképezdei ifjúsági egylet'“. Ennek czélja az e. e. e. gyám
intézet fontos voltával alaposan megismerkedni, hogy tagjai annak idején, mint 
leendő tanítók egykor maguk is saját iskoláikban gyermek-egyleteket alakítsanak 
és az adakozási készséget fejleszszák; első sorban pedig előbb magok ebez 
szokjanak és egymást buzdítsák. A krajczáros gyűjtések minden hó elején 
egyszer eszközöltetnek. Ezen egylet elnöke a tk. vezető tanár Zsarnoviczky 
István, jegyzője Szereday Károly, pénztárnoka Gallovics János, bizottmányi 
tagok mindenkor az osztálvkönyv-vezetők, jelenleg Lipták János 3-ad éves, 
Greisiger János 2-od éves és Szánik Ernő 1-ső éves tk. növendék. A folyó 
1884/5. tanévben gyűjtetett mindössze 9 frt 20 kr. (tavaly 3 frt), mely összeg 
a kér. gyámint. pénztárnoknak, Csisskó János kassai lelkész úrnak, a kér. 
gyámint. szabad rendelkezésére beküldetett.

E) Könyvtár.
A tanítóképző intézet könyvtárának ez évi gyarapodása: I. Ajándék 

útján: Tk. Flórián Jakab tanár úr a coll. könyvtár feles számú példányaiból 
6 kötetet, 5 füzetet, 9 db. coll. Értesítőt és 13 db. különféle tanítóképző 
intézeti Értesítőt; Läufer könyvkereskedő úr 1 kötetet, a Franklin-társulat 
13 kötet tankönyvet, Zsarnoviczky tanár ur 1 kötetet adtak szíves ajándékul.

Fogadják hálás köszönetünket. Díjtalanul jár a „Néptanítók Lapja“ két 
példányban.

Az egyházkerületi 50 frtnyi évi segélyből vétetett 30 mű (31 kötet és 
füzet); továbbá előfizetés történt a „Népnevelők Lapjá“-ra, „Magyar Tanügy“-re, 
Verédy „Paed. Encyclopaediájá“-ra és Niedergesäsz „Handbuch der speciellen 
Methodik“ czímü műve. Könyvtárőr: Gamauf.

Köszönet kifejezésével említendő, hogy nt. Novak Mihály lelkész úr ez 
idén is a „Nach der Schicht“ czimű lapot a tnk. növendékek használatára 
és az intézet tulajdonába bocsátotta.

F) Taneszközök,
A tnk. intézet ásványgyüjteményét Fúria Károly tanító 2 darab szép 

ásványnyal ajándékozta meg. A Franklin-társulat ajándékul küldötte Landau: 
„Arányok szerinti rajzolás“ 3 füzetét (a 12 lap). Hazslinszky Tamás 
coll. tanár egy eléggé jó karban levő 5 oktávás régi zongorát adott az inté
zetnek. Csink János helybeli tanító egy használt fuvolát és egy új vonót 
ajándékozott a zenekörnek. Köszönetünk a nemes adakozóknak.

A kerületi 100 frtnyi tanszerpénzből több tanszer vásároltatott u. m.: 
3 db. fali térkép; Anton Dalitól: Saepia-Schule és Aquarell-Schule (24 db.);

6
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Taubingertől: Figuren nach der Natur und Meistern (10 db.); Julius Martin
tól: Ornamente in Umrissen und schattirt, 2 füzet (12 db.); Haenselmann- 
Ringer: Das farbige Ornament, 1 k. (51 db.); a távlattanításhoz 5 db. test
minta. Phys. tanszerek: thermometer 3-féle fokozattal, egyenes és patkó
alakú delej, elektrophor, hangolható ajaksíp, Morse-féle iskolai telegraph, 
Siemens-féle kis motor, chromsó, indigo, kénsav s egyéb anyagok.

<j) Bennlakás és felvétel.
A tanév kezdetén felvett 28 növendék közt 2ö teljesen ingyenes s bent

lakó volt; 2 saját költségén tartotta fenn magát, csak tandíj-elengedés jóté
teményében részesülvén. A teljesen ingyenesek — kézikönyveik s fehér- és 
ágyneműjük gondozása kivételével — teljes ellátás, díjtalan felvétel s tanítás 
jótéteményeiben részesültek. Jelen tanévben 23 növendék lakott az intézet 
helyiségeiben, hét terembe beosztva s az ott lakó tanár felügyelete alatt.

Tanítóképző intézetünkbe felvétetnek azon ifjak, kik életkoruk 15-dik 
évét betöltötték, legalább négy gymnasiumi, vagy reál- vagy polgáriskolai 
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 
(nyelvtan, számtan, földrajz, történet, éneklési képesség) vétetik. Jótéteményt 
kérők hiteles szegénységi bizonyítványt is kötelesek benyújtani. A folyamod
ványok augusztus 15-ig az eperjesi collegiumi igazgatósághoz terjesztes
senek be.

Rend, tisztaság s egészség érdekében szükséges, hogy a felvett növen
dék kellő mennyiségű s minőségű öltözetet, czélszerü ágyneműt (szalmazsákot 
is) hozzon magával. A ruhanemüek jegyzéke mindegyik növendék részéről 
minden iskolai év kezdetén a tnkép. felügyelő tanárnak kézbesítendő lévén, 
kívánatos, hogy a jegyzéket a szülők állítsák ki s írják alá.

Felvételi s javító vizsgálatok, valamint a beiratások f. évi szeptember
1., 2. napjain tartatnak. A tanítás szept. 4. kezdetik meg.

H) Tanképesitő vizsgálat.
Az 1884. évi junius 15-ig beterjesztett folyamodványok s bizonyítványok 

alapján 21 gyakorló tanító s nevelő bocsáttatott tanképesítő vizsgálatra, ezek 
sorában azokat is értvén, kik 1883-ban kiegészítő vagy javító vizsgálatra 
utasíttattak volt. A megvizsgált tanítójelöltek — kettő kivételével ■— képez- 
dénknek volt növendékei. A három napon át folyt vizsgálat következő ered
ményt mutatott fel: Lipták János általános jeles (kitűnő), Bartsch Gusztáv, 
Gotthardt János, Janik János, Schneider János, Schön Dániel, Szlavkovszky 
Árpád, Terray István és Losonczy Ilona általános jő, Hibjan János, Holko 
János. Krausz János, Krcsméry Károly, Szabó Endre, Szlaboczky B. Lajos és 
Hajcsi Kornélia általános kielégítő osztályzattal tanképesítettnek nyilvánít
tatott. Fürst János és Mikolik Árpád a kötelező tantárgyaknak csak egyik 
feléből tettek vizsgálatot, a kiegészítést 1885-re halasztván. Ketten meg nem 
jelentek, egy a szóbeli vizsgálattól visszalépett.
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IY.

Fögymnasium.
A) Tanári kar.

1. R e n d e s  t a n á r o k .
1. A lb ert Jó zse f, a III. osztály osztálytanára. Tanit április 14-ike óta 

a II., III., VII. és VIII. osztályban magyar nyelvtant, irálytant s irodalom 
történetet. A VIII osztályban psychologiát. Heti óráinak száma 18.

2. F lo r ia n  J a k a b , a collegium pénztárnoka, a coll. könyvtár őre, a 
VII. osztály osztály tanára. Tanította a latin nyelvet a II., VI., VII. és VIII. 
osztályban s szépírást az I. és II. osztályban. Heti óráinak száma 24.

8. H a itsch  L a jo s , az V. osztály osztálytanára. Tanított a III. osztály
ban matkesist, a IV. osztályban magyar nyelvtant és mathesist, az V. osz
tályban magyar- és német nyelvtant, a VI. osztályban magyar nyelvtant és 
zoológiát. Heti óráinak száma: február végéig 21, márcziustól kezdve 18.

4. H a zs lin szk y  F rig yes , gymnasiumi igazgató, a szirmai könyvtár s a 
természettani muzeurn őre. Tanított mathezist az V., VI., VII. és VIII. osz
tályban, physikát a VII. és VIII. osztályban, botanikát az V. és VI. osztály
ban. Heti óráinak száma: február végéig 24, márcziustól kezdve 18.

5. H a zs lin szk y  T a m á s, a II. osztály osztálytanára. Tanított földrajzt 
az I., II., III. és IV. osztályban, német nyelvtant a II. és III. osztályban, 
mathesist az I. és II. osztályban, ásvány- és vegytant a IV. osztályban. Heti 
óráinak száma: február végéig 23, márcziustól kezdve 21.

6. H e r fu r th  J ó z s e f, a hatodik osztály osztálytanára. Tanította a tör
ténelmet a III. osztályban, a IV. és V. osztályban, a VI, VII. és VIII. osz
tályban. Hetenkint 15 óra.

7. H ú sz  A r m in , a negyedik osztály vezető tanára. Tanította a latin 
nyelvet az L, III, IV. és V. osztályban. Hetenkint 24 órában. 0  vezette 
a tornagyakorlatokat is.

8. K le in  Já n o s , az első osztály vezető tanára. Tanította a magyar 
nyelvet az első osztályban, a német nyelvet a III. és IV. osztályban, mathesist 
az V. osztályban és physikát a VII. osztályban. Hetenként 18 óra.

9. L u d m a n n  Otto, a VIII. osztály osztálytanára. Tanította a görög 
nyelvet az V., VI, VII. és VIII. osztályban, német nyelvet és német iroda
lomtörténetet. Hetenként 25 óra.

10. O trokocsy Végh D á n ie l, volt osztálytanár az első osztályban s ta
nított magyar nyelv- és irály tant az I , I I , III. és VII. osztályban, a magyar 
irodalom történetét a VIII. osztályban. Vandrák András betegsége alatt 
s halála után részt vett annak tantárgyai ideiglenes pótlásában. Halála 
után átmentek tantárgyai Klein János és Albert József uj tanárokra. Az 
iskolai év első szakaszában hetenként 20 óra.

o*



44

11. Vandrák András, a VIII. osztály osztálytanára, beteges állapota 
miatt félévi szünidőt nyert, melynek letelte előtt örök nyugalomra szállott

2. S e g é d t a n á r o k .
1. Iíörk József, coll. igazgató, hittanintézeti nyilv. r. tanár. Előadta a 

vallástant az egyesített VII. és VIII. osztályban hetenkint 2 órában.
2. Szlávik Mátyás, hittanintézeti tanár. Előadta a vallástant az egye

sített V. és VI. osztályban hetenkint 2 órában.
3. Mayer András, hittanintézeti tanár. Előadta a vallástant az egyesí

tett I. és II. osztályban és az egyesített III. és IV. osztályban hetenként 4 
órában.

4. Gamauf György, seminariumi r. tanár. Tanította a rajzoló mértani 
az I., II., III. és IV. osztályban. Hetenként 10 óra. Tanítja a szabadkézi 
rajzolást is.

5. Mikolik Gyula, elemi iskolai tanító, tanította az éneket a két első 
osztályban.

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

tanulókat.
2. Sass Bertalan, kir. főgymnasiumi r. tanár oktatta a gór. kath. tanulókat.
3. Dr. Austerlitz Mór, rabbi oktatta az izraelita tanulókat.

B) Tantárgyak osztályonként.

I. Osztály.
1. Vallástan. 0  szövetségi bibliai történetek erkölcstani szempontból 

magyarázva; bővebb magyarázata a 10 parancsolatnak; a zsidók története 
Krisztus születéséig. Kézi könyv: Noszág János kétszer ötvenkét bibliai 
történet és az előadó tanár magyarázatai írva Bibliaolvasás. Hetenkint 2 
óra. Mayer Endre.

2. Magyar nyelv. Az egyszerű mondat és a mondatrészek, fő- és mellék- 
mondat megkülönböztetése. A mellékmondat főbb fajainak gyakorlati fel- 
ismertetése. Mondattani alapon a teljes alaktan. Szóképzés, gyakorlati szó
csoportok egybeállításával az élő képzők. 14 a népmonda, magyar, görög, 
római történeti monda és néprajz köréből vett olvasmány megfelelő elemzése 
s tartalmának szabadon való elmondása. 17. könyvnélkül tanúit vers szavalása. 
Házi és iskolai írásbeli dolgozatok, a végzett nyelvtani anyag begyakorlására. 
Tankönyv: Torkos L. Magyar nyelvtan, Tomor-Váradi Magy. olvasókönyv I. 
rész. Hetenkint 6 óra. Klein.

3. Latin. A betűk és azok felosztása, az öt névragozás, a névszók 
nemei, a melléknevek és azok fokozása, névmások, számnevek, az ige, ige
neinek- módok- idők- megkülönböztetése, a „sum“ segédige és a négy ige- 
hajlítás cselekvő és szenvedő alkata összefüggő fordítási gyakorlatok kíséreté
ben, szükséges szók megtanulása. Hetenként 6 óra. Kézi könyvek: Schultz- 
Kiss Lajos Latin nyelvtana és dr. Henneberg olvasókönyve. IIusz Annin.
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4. Földrajz. A magyar állam és a földközitenger környékének földirata, 
összekötve ezen országok természetrajzával. A tankönyvet szerkesztő Yisontay 
János és dr. Borbás Vince. Hetenként 4 óra. Hazslinszky Tamás.

5. Számtan. A négy alapmíveletek egész számokkal való begyakorlása 
után a tizedes és közönséges törtek, közönséges törtek átalakitása tizedes 
törtekké és megfordítva, periodikus törtek. Kézi könyv Moönik-Szabóky. 
Hetenként 3 óra. Hazslinszky Tamás.

6*. Rajzoló mértan. Síkalakok elemei: pontok, vonalak és szögek fekvési 
és mérési viszonyai, a háromszög, négyszög és sokszög, különösen a szabályos 
sokszög, a kör, az idomok összeillősége, symmetriája, hasonlósága és területi 
meghatározása, a kerülők. A mértani díszítményi rajzolás elemei rendszeresen 
haladó tábla rajzok után, rajzeszközökkel és szabadkézzel. Tankönyv: dr. 
Császár K. Geometriai alaktan. Heti óra szám 3. Gamauf György.

7. Szépírás egyesítve a 2-ik osztálylyal.

II. Osztály.

1. Vallástan. Az első osztálylyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. Az első osztályban nyert nyelvtani ismeretek ki- 

szélesbítése. Egyszerű, puszta és bővített mondat. Mellérendelő és alárendelő 
összetett mondatok. Beszéd- és mondatrészek. Elemző begyakorlás az olvasmá
nyokból vett példákon. Iskolai olvasmányúl: a perzsa háborúk, életképek, 
leírások, történeti- és néprajzok. Elbeszélő költemények értelmes felmondása 
könyvnélkül. Tankönyv: Torkos László: Magyar nyelvtan; Tornor Váradi: 
Magyar olvasókönyv. II. rész. Hetenként 5 óra. Albert József.

3. Latin nyelv. Az első osztály pensumának ismétlése s kiegészítése 
után a deponens, a szabályszerütlen igék, particulák, szóképzés megfelelő 
szó- és írásbeli gyakorlatokkal; összefüggő olvasmányok: mesék és apróbb 
elbeszélések, nagy részben könyv nélkül is. K. k. Schultz-Kiss lat. nyelvt. s 
gyakorló könyve. írásbeli dolgozat hetenkint 6 óra. Flórián.

4. Német nyelv. Alaktau. Kézikönyv: Riedl Szende nyelvtana és olvasó
könyve, melyből 12 darab hosszabb olvasmány nyelvtanilag elemeztetett és 
emlékeltetett. Havonként 1 házi munka. Hetenként 2 óra. Hazslinszky Tamás.

fí. Földrajz. Egyetemes földirat, Európa és Ázsia azon részei, melyek 
az első osztályban nem tárgyaltattak, az ide tartozó jellemző természeti 
tárgyak szemléleti leírásával. Hetenkint 4 óra. Tk. Visontay J. és Borbás. 
Hazslinszky Tamás.

6. Számtan. A méter mérték, többnevű számokkal való számolás: 
szétbontás, összevonás, többnevű számok összeadása, levonása, sokszorozása 
és osztása, viszonyok, arányok, hármasszabály, kamatszámolás, olasz gyakorlat. 
Hetenkint 3 óra. Tk. Moönik-Szabóky. Hazslinszky Tamás.

7. Rajzoló mértan. Térbeli alakok: a sík, az egy< nes és síkok fekvései, 
lap, szög és szögletek; a koczka, hasáb, oszlop, henger, gúla, kúp és gömb 
fontosabb tulajdonságai és hálózatai; a testek összeillősége, symmetriája, 
hasonlósága, felszínének és térfogatának meghatározása. Testminták készítése. 
Mértani síkékítmények rajzolása táblai előrajz után. Sík idomok, testek
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egyszerű távlati rajzolása. Tankönyv: dr. Császár, Geometriai alaktan. Heti
óra szám 3. Gamauf György.

8. Szépírás. Első és 2-ik osztály egyesítve. Első harmadban német, 
azután magyar szépírás az ütemmódszer szerint, hetenként 1 óra Flórián.

III. Osztály.

1. Vallástan. Hit- és erkölcstan. Kézi könyv az előadó tanár magyarázata 
alapján írott füzetek. Az uj-testamentomből következő szakaszok magyarázva 
s emlékelve: Máté 5 — 7. fejezete, az összes parabolák: Máté 13, 3—5Cb 
18, 15-35, 20, 1—16, 21, 28—36, 22, 1—15, 25, 1—46. Lukács: 10, 
25-37, 11, 1 — 13, 12, 13—48, 13, 1—9, 14, 16—24, 15,1—11, 16, 1—31, 
18, 1—14. János: 10, 1—18. I Kor. 13 és 15. fejezete. Hetenként 2 óra. 
Mayer Endre th. tanár.

2. Magyar nyelv. A nyelvtani anyag rendszeres áttekintése. Az ige
alakok, módok és idők helyes használata. Körmondatok. A magyar hang
súlyos vers sajátságai. Elemző begyakorlás az olvasmányokból vett példákon. 
Iskolai olvasmányúl a tatárjárás, életképek, leírások, történeti- és néprajzok. 
Elbeszélő költemények értelmes felmondása. Tankönyv: Torkos L. Magyar 
nyelvtan, Tomor-Váradi Magyar olvasókönyv III. rész. Hetenként 3 óra. 
Albert József.

3. Latin nyelv. Az alaktan ismétlése mellett az egyszerű mondat 
alkatrészei s ezek egyeztetése. A nominativus, accusativus, genitivus, dati
vus és ablativus használata. A városnevek szerkesztése, az acc. cum infinitivo, 
a participium mint jelző és az ablativi absoluti megfelelő fordítási gyakorla
tokon begyakorolva. Házi- és iskolai- Írásbeli dolgozatokul adattak vagy a 
már megtanúlt mondattani szabályokra vonatkozó mondatok vagy összefüggő 
kisebb mesék. Olvasmányúl felvétetett Weller Herodotja, későbben majd 
Phedrus meséi is. Hetenként 6 óra. Kézi könyvek: Schultz-Kiss Lajos Latin 
nyelvtana és gyakorló könyve. Dr. Weller Herodotja, Phedrus meséi. Húsz 
Armin.

4. Német, nyelv Az alaktan tüzetes áttekintése. Mondattanból: a mondat
részek, fő- és mellékmondat, a mellékmondat főbb fajainak gyakorlati meg
különböztetése. Prózai olvasmányok és költemények fordítása, magyarázata, 
elemzése s szabadon való elmondásai, illetőleg könyv nélkül való betanulása. 
Házi- és iskolai írásbeli dolgozatok. Tankönyv, Riedel Német gyakorló és 
olvasókönyv. Hetenkint 2 óra. Klein.

5. Történelem. Magyarország történelme a hunok óta 1848-ig. Török 
István tankönyve szerint, Kolozsvár 1884. Kiemelkedő részei: a honszerzés, 
a honszervezés Sz. István, Sz. László és Kálmán alatt, az alkotmány alapjai 
II. Endre s a t. idejében, a birodalom fénye N. Lajos, Hunyady János és 
Mátyás alatt, a hanyatlás a Jagellók alatt; a Habsburgiak alatt: a magyar 
haza megoszlása és a törökvilág, de a reformatio éltető és összesítő hatalma, 
a magyarok harczai az alkotmány és vallásszabadság érdekében, (Bocskay, 
Bethlen és I. Rákóczy György), a szabadság és függetlenség veszélyei, de 
az ország felszabadítása a török uralom alól I. Leopold óta, Rákóczy Ferencz 
felkelése, a magyar alkotmány biztosi' éka III. Károly alatt, és ujrai veszélye
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Mária Terézia és II. József alatt. Az 179%. országgyűlés, a hanyatlás és újra 
fölébredés, az újkori eszmék győzelme az igazság és egyenlőség alapján. 
Hetenkint 3 óra. Herfurth József.

fi. Földrajz. Egyetemes földirat: Afrikának azon részei, melyek az első 
osztályban nem tárgyaltattak, továbbá Amerika és Ausztrália földrajza. Azon 
földrészek jellemző terményeinek szemléleti leírása. A tankönyvet szerkesztő 
Yisontay János és dr. Borbás Vince. Hetenként 2 óra. Hazslinszky Tamás.

7. Számtan. Az egyszerű s összetett viszonyok és arányok, összetett 
hármas szabály, a különféle kamatszámítások, határidői számítás, vegyitési 
szabály, arányos osztás és láncszabály, számos példákon az iskolában és 
házi munkálatok útján begyakorolva. Kézi könyv: Moénik Arithmetika Szász 
Károly fordításában, hetenként 3 óra Haitsch Lajos.

8. Rajzoló mértan. Szerkesztő planiinetria: egyenes vonalú idomok 
rajzolása és másolás, egyenes vonalú zárt idomok tulajdonságai és szerkesztése, 
összeillőségi s hasonlósági tételek, területmeghatározás és területek átalakítása, 
a mértan alkalmazása a rajzolásnál, felmérésnél, kisebb területek felmérése, 
és helyszínrajzok készítése. Mértani síkékítmények rajzolása táblai előrajzolás 
után: a maeander összetettebb alakjai, a görög, renaissance és mór szalag
díszek, márvány padlók díszítményei, egyszerűbb és stylizált levél s virág
idom. Ékítmények rímes és rímtelen lapmintákról. Tankönyv: dr. Császár, 
Szerkesztő planimetria. Heti óra szám 2. Gamauf György.

IV. Osztály.
1. Vallás. Egyesítve a harmadik osztálylyal.
2. Magyar nyelv. Magyar költészettan Greguss Ágosttól. Hangsúlyos 

és súlytalan, hosszú és rövid szótagok, ütemek és lábak, ütemes és lábas 
sorok, a rím, a külömböző versszakok. A Tömör Ferencz és dr. Várady 
Antal: „Magyar olvasókönyv a negyedik osztály számára“ kézi könyvéből 
olvastatott, elemeztetett s részben könyvnélkülöztetett: Arany Jánostól Toldi 
Miklós, Toldi szerelme, Toldi estéje, azonkívül 9 más olvasmány. Rendes 
házi írásbeli munka. Hetenkénti 4 óra. Haitsch Lajos.

3. Latin nyelv. Az alak- és esettan alkalmazása mellett az igeidők és 
módok, a mondatkötés, az alárendelt mondatok, az egyenes és egyenetlen 
beszéd, a hangmőrtan és hangsúlytan megfelelő fordítási gyakorlatokon be
gyakorolva, e mellett többször más színezetű mondatok vagy összefüggő darabok 
tollba mondása, a gyakorlatok kijavítása, ezek tisztázása. Olvasmányul szolgál
tak dr. Weller Liviusa és Cserny Károly Tirocinium poeticumából egyes 
válogatott szemelvények. Hetenként 6 óra. Kézi könyvek: Schultz-Kiss Lajos 
Latin nyelvtana és gyakorló könyve. Dr. Weller Liviusa és Cserny Károly 
Tirocinium poéticuma. Húsz Armin.

4. Német nyelv A III. osztály tananyagának ismétlése. A teljes mondat
tan. A verstan elemei. Olvasmányok és költemények mint a III. osztályban. 
Házi- és iskolai Írásbeli dolgozatok. Olvasókönyv: Lüben, Deutsches Lesebuch. 
Hetenkint 2 óra. Klein.

5. Történelem, az ó-kori, Ribáry Ferencz k. könyve szerint. Az ázsiai 
és afrikai culturnépek sajátságainak áttekintése, részletesen a görög és 
rómaiak történelme tekintettel az államalkotási és szervezeti intézményekre
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az imperatori korszakig, Gajus Julius Caesarig. Hetenként 3 óra. Herfurth 
József.

6. Földrajz. Magyarország földrajza. Kézi könyv: Hunfalvy János. 
Hetenként 1 óra. Hazslinszky Tamás.

7. Számtan. Összetett viszonyok és arányok, összetett hármasszabály, 
kamatszámítás, arányososztás, láncszabály, elsőfokú egyenletek egy és két 
ismeretlennel, algebi’ai összeadás, kivonás, szorzás és osztás. Kézi könyv: 
Algebra dr. König Gyulától, betenkint 3 óra. Haitsch Lajos.

8. Vegytan. Elemi vegytan az ásványtan alapvonalaival. Kézi könyv, 
Balló Mátyás. Hetenként 2 óra. Hazslinszky Tamás.

9. Rajzoló mértan. Szerkesztő planimetria: görbe vonalú idomok, a 
körtan és az abból folyó szerkesztő feladatok, kúpmetszetek: elipszis, parabola 
és hyperbola alaptulajdonságai és szerkesztései; evolvensek, cikloisok és 
különféle csigavonalak alaptulajdonságai és szerkesztései. Egyszerűbb építmé
nyek homlok- és alaprajzának, metszeteinek megismertetése, körök combina- 
tióin alapuló góth díszítmények, góth rozetták és más különféle stilu díszítmé
nyek, nehezebb ékítmények színes lapmintákról, emberi fej arányok szerinti 
rajzolása. Tankönyv: dr. Császár, Szerkesztő planimetria. Heti óra szám 3. 
Gamauf György.

V. Osztály.
1. Vallás. Ó- és uj-szövetsógi bevezetés a sárospataki tankönyv nyomán 

hetenkénti 2 órában. Dr. Szlávik Mátyás.
2. Magyar. Névy Stylistika II. rész kézi könyve szerint: szerkezettan, 

a feltalálásról, fogalom, értelmezés, felosztás, részelés, Ítéletek, következtetés, 
okkötés. Ugyancsak Névy L poétikai olvasmányaiból: 25 költemény olvasva 
nyelvtanilag, verstanilag, aesthetikailag elemezve és könyvnélkülözve. Minden 
hónapban egy Írásbeli dolgozat, hetenkénti 3 óra. Haitsch Lajos.

3. Latin nyelv. Prózai olvasmány: Caesar de bello Gallico lib. I. és
III. — 8 fej. — Költői olvasmány: Ovidii Metam, lib. I. 1—415, 748—779, 
lib. II. 1—259. Az olvasmányt a szükséges nyelvi, tárgyi, történelmi és 
mythologiai magyarázatok kisérték, otthoni előkészület. Nyelvtani kiegészítő 
ismétlések s stilus gyakorlatok. Házi- és iskolai dolgozatok. Hetenként G 
óra. Kézi könyvek: C. I. Caesaris commentarii de bello Gallico, Ovidii 
Nasonis Metamorphoses. Fordítási gyakorlatok magyarból-latinra. I. könyv 
Schultz nyomán Kolmár József és Sváby Pál. Húsz Annin.

4. Görög nyelv. Az olvasás és irás begyakorlása után az alaktanból: 
főnév, melléknév, igehatározó, névmás, számnév, az w és ui végzetü rendes
igék ragozása. Dr. Hintner B. (ford. Schill Salamon) görög nyelvtana szerint, 
megfelelő szóbeli (44) és Írásbeli (21) gyakorlatokkal dr. Hintner (ford. Schill
S.) gyakorlókönyvéből. Hét. 5 óra. Ludmaun Otto.

5. Történelem ugyanaz mint a IV. osztályban. Hét. 3 óra. Herfurth 
J ózsef.

6. Mennyiségfan. Algebra. A négy alapművelet algebrai egész és tört 
számokkal. A legfontosabb szorzatok alakjai, négyzet és köbre való emelés. 
Elsőfokú határozott egyenlet egy ismeretlennel. Legkisebb közös többes,
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legnagyobb közös osztó. Elsőfokú határozott egyenlet 2 és több ismeretlen
nel. Számtani haladvány. Mértan. A síkmértan legfontosabb tételei. Tankönyv: 
König: Algebra, Moénik-Arenstem: mértan. Hetenkint 4 óra. Klein.

7. Természetrajz. Botanika: Növényi boncz- és vegytan. Növények 
tagoltsága élő példányokon s rajzokban. A növények életfolyamata. A növény
ország átnézete Linné s a természetes rendszer alapján. Egyes rendek részlete
sebb ismertetése tekintettel azok hasznosságára s geográfiái elterjedésére is. 
A növények életfolyamatába felvétetett az ásványország rendszeres átnézete 
a kőzetekkel s képletkorokkal az algymnasiumi ásványtan kiegészítése végett. 
Segéd kézi könyvek: Magyarhon edényes növényeinek füvészeti kézi könyve. 
A magyar birodalom zuzmóflórája. A magyar birodalom mohflórája. Magyar
hon és társországai üszökgombái s más részletesebb, hazánk flóráját meg
ismertető munkák. Hetenként 2 óra. Hazslinszky Frigyes.

VI. Osztály.
1. Vallás. Ó és új szövetségi bevezetés a sárospataki tankönyv nyomán 

hetenkénti 2 órában. Dr. Szlávik Mátyás.
2. Magyar nyelv. A dráma elmélete, hozzá olvasmányul Coriolan 

Shakespearetől, fordítva Petőfi Sándor által, továbbá Névy László rhetorikája 
fonalán a történetírás különböző fajai, regény és novella és szónoklat elmélete, 
ugyancsak Névy László „Olvasmányok a rhetorikákoz“ czímű olvasókönyvének 
számos példáin alkalmazva s havonként egy írásbeli munka; hetenként 
3 óra. Haitsch Lajos.

3. Latin nyelv. Rövid bevezetés után Virgilius Aenisének 2-ik könyve 
hetenk. 2 óra. Salustius de bello Jugurthino hetenk. 3 óra, mindkét íróból 
a szebb helyek könyv nélkül is. Sváby-Kolmár gyakori, könyvének első 
kötetéből 214—247-ik számig hetenk. 1. óra. Havonként egy házi dolgozat. 
Flórián Jakab.

4. Görög nyelv. Az alaktanból a múlt évi pensumnak kiegészítő ismét
lése után a rendhagyó igék Curtius-Kiss görög nyelvtanának első része sze
rint. A szókötés legfőbb szakaszai névszerint: az articulus használata és 
elhelyezése, az esettan, a névmások sajátságai, az igeidők és módok, az igék 
fő- és melléknévi alakjainak használata, a függő mondatok szerkezete, Curtius- 
Kiss görög nyelvtanának második része szerint. Megfelelő szó és írásbeli 
dolgozatok (18) Schenkl-Kiss gyakorló könyvéből. Olvasmány Schenkl-Horvátli 
Chrestomathiájából, Anabasis IV. „Vonulás a Karduchok országán keresztül“, 
Cyrop I. és II. „Az ifjúkori élet“ és „Cyrus és Astyages“. Comm. Socratis
II. „Herakles a válaszúton“. Hét. 5 óra. Ludmann Ottó.

5. Német nyelv. Heinrich G. „Lesebuch für Mittelschulen“ czímü köny
véből 18 költemény (ballada, tanköltemény, de főleg és legnagyobb számmal 
lyrikus költemény) fordíttatott, prosodiailag és aesthetikailag elemeztetett és 
azután emlékeltetett. Azonkívül két prózai olvasmány. Az olvasott müvek 
íróira vonatkozó biographiai és irodalomtörténeti megjegyzések is csatoltattak 
az illető dolgozatok magyarázatához. Havonként 1 dolgozat. Hét. 2 óra. 
Ludmann Otto.

6. Történelem, az ókorinak folytatása a Gracckusok óta a nyugatrómai 
birodalom bukásáig, kiváló tekintettel az állami intézményekre, Ribáry szerint.
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Erre következett a középkor történelme Szilágyi Sándor könyve szerint. A nép
költözés és a kereszténység volt az összekötője az ókorral. Föszerejdöi a ger
mánok és a román népek. Nagy Károly, a németrómai császárok és azok 
küzdelme a pápasággal, ennek győzelme és a kereszthadjáratok, a nemzeti 
érdekek felülkerekedése a világi monarchismus vezérlete alatt. Hét. 3 óra. 
Herfurth József.

7. Természetrajz. Állattan, Kriesch János állattana, az állati test szer
vezete, érzéki szervek, lelki tehetségek, az állatok osztályozása. 6 hónapon 
által hetenkénti 3 óra. Haitsch Lajos.

8. Növénytan. Növényi boncz- és vegytan. A növények tagoltsága élő 
példányokon s rajzokban. Linné rendszerének s a természetes rendszer 
megismertetése. Egyes családok különböztetése s hasznossága. Hetenkint 
3 óra négy hónapon. Hazslinszky Frigyes.

9. Mennyiségtan: Számtan. Hatványok egész és tört, positiv és negativ 
kitevővel. Logarithmusok s azok használata.

Mértan. A stereometria a gömbig és a sík trigonometria. Hetenként 
3 óra. Hazslinszky Frigyes.

VII. Osztály.
1. Vallás: Hit- és Erkölcstan. Zsilinszky Mihály k. k. szerint. Bpest 

1872. Bevezetésül: A vallásról. A kijelentésről. A szentírásról. I. Az Isten
ről szóló tan. II. Az emberről szóló tan. III. A bűnről szóló tan. IV. A 
megváltóról szóló tan. V. Az üdv elsajátításáról és a keresztény életről szóló 
tan és VI. Az utolsó dolgokról szóló tan. Hetenként 2 óra. Előadó tanár: 
Hörk József.

2. Magyar nyelv: Irálytan: az irály átalános kellékei, képletek és alak
zatok, az előadás legközönségesebb formái, inventio és dispositio. Iskolai 
olvasmányul Katona „Bánk bán“-ja, kapcsolatban a dráma elméletével. He
tenként 3 óra. Albert József.

3. Latinnyelv. Ciceronis oratio pro Milone et de imperio Cn. Pompeji, 
hetenk. 3 óra. Vergilii Aeneidos, VI. könyve, azután Plautus Captivi hetenk. 
2 óra. Cicero és Vergilből a szebb helyek könyv nélkül is. Kolmár-Sváby 
gyakorlókönyvének 2-ik kötetéből 32 pensum, hetenk. 1 óra. Havonként egy 
házi dolgozat. Flórián Jakab.

4. Görög nyelv. A jóni dialectus magyarázása mellett olvastatott Ilias 
I. és III. és Odyssea III., IV., azután pedig az uj-joni dialectus legfőbb 
sajátságainak ismertetése után Herodot VI. 42—120. Az olvasmány meg
kezdése előtt adattak a szükséges mythologiai, illetve históriai, valamint 
irodalomtörténeti bevezetések, nemkülönben az illető müvek egész tartalmá
nak és compositiójának ismétlése is. Nyelvtani ismétlések és gyakorlatok, 
szóbeli és írásbeli fordítások magyarból görögre (attikai nyelvre) hét. 1 órá
ban. Hetenk. ossz. 5 óra. Ludmann Otto.

5. Német nyelv. Göthe, Hermann és Dorothea czímü eposza olvastatott 
egész terjedelmében, beható nyelvi, tárgyi aesthetikai magyarázatokkal; ezen 
olvasmányt megelőzte bevezetésképen Göthe élete és irodalmi működésének 
rövid ismertetése. Hasonló módon olvastatott Schiller életének és ir. műkö
désének rövid ismertetése után, Wilhelm Teli czímü drámájából az I. és II.
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felvonás. Továbbá Heinrich G. deutsches Lehr- u. Lesebuch 2-ter Theil 
czímű könyvből olvastatott, magyaráztatott és emlékeltetett „Gudrun 3-ter 
Theil" és az elméleti részből az eposz különféle fajait tárgyaló szakasz. Ha
vonként egy házi dolgozat. Hét. 2 óra. Ludmann Otto.

6. Történelem, az újkori 1815-ig részletesen, Francziaország 1848-ig, a 
török-orosz viszonyok napjainkig. Kiemeltetett a szellemi erők működése a 
vallási, az állami vagy politikai és a szabadsági és társadalmi érdekek körül. 
Batizfalvy István könyve szerint, hetenkint 3 órában. Herfurth József.

7. Természettan. A természettan alapfogalmai, test, halmazállapot stb. 
Hőtan, fénytan, rezgő mozgás, hangtan. Tankönyv: Fehér Ipoly: kísérleti 
természettan. Hetenkint 4 óra. Klein.

8. Mathezis: Számtan. Első-, másod- és magasabbrangú egyenletek. 
Számtani és geometriai haladványok s az utóbbiak alkalmazása kamat kama
tozására s a szakaszos tizedes törtek feloldására.

Geometria. Sík háromszögmértan. Egyszerű algebrai kifejezések graphi- 
kai ábrázolása, s a stereometria befejezése: a gömb. Hetenként három óra. 
Hazslinszky Frigyes.

VIII. Osztály. ,
1. Vallás. Hit- és erkölcstan a VII-ik osztálylyal egyesítve. (Lásd VII.

Osztály). Hetenként 2 óra. Előadó tanár: Hörk József. ''
2. Magyar nyelv. A magyar irodalom története a legrégibb kortól nap

jainkig. Az egyes korok irodalmi, politikai és társadalmi viszonyainak bő 
méltatása. Az író egyéniségének ismeretéhez szükséges életrajzi adatok. 
Aesthetikai és verstani ismeretek felelevenítése. Irodalmunk fejlődésére 
hatással volt idegen classicus írók jellemzése. A nyelv történeti fejlődése. 
Házi és iskolai olvasmányok minden egyes író müveiből. Tankönyv: Környei- 
Boros: Magyar irodalomtörténet. Albert József.

3. Latin nyelv. Cicero de offiiciis I. 1—30, hetenk. 2 óra. Horatius 
Od. II. sz. Sat. L, 4, 6. Epl. I. 2., 3., 5., 7., 17., 20., II. 1., hetenk. 2 óra. 
A harmadik harmadban rövid irodalom ismertetés Holub M. kézikönyve 
szerint. Kolmár-Sváby fordítási gyakorlatainak 2-ik kötetéből Cicero életrajza 
118—144, 154—159. Havonk. egy házi dolgozat. Flórián.

4. Görög nyelv. Platon Apologia Socr. egész terjedelmében és Kriton 
I—IV. Azután Herodot VIII. 1—96. az uj-jóni dialectusnak magyarázata 
mellett. Végre a görög dráma lényegét és sajátságait, a görög színházat és 
színi előadásokat ismertető és a legszükségesebb idevágó irodalomtörténeti 
adatokat közlő bevezetés után Sophocles „Antigonéjából“ Prologos, Parodos, 
Epeis I., II. és III. Nyelvtani gyakorlatok és szó- és írásbeli fordítások magyar
ból görögre. Hét. 4 óra. Ludmann.

5. Német nyelv. A német irodalom története Wielandtól a legújabb 
időig, különös tekintettel Göthe és Schillerre. Kézikönyv: Kluge Geschichte 
der deutschen Nationalliteratur. A remekírók kitünőbb müveinek ismerte
tése és jellemző darabok olvasása, Georg Weber deutsches Lesebuch czímü 
könyvéből (22 költői és 5 prózai olvasm.); azonkívül Gőthe „Iphigenie auf 
Tauris“ czímű drámája egész terjedelmében. Havonként egy dolgozat. Hét. 
3 óra. Ludmann.

7*
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6. Történelem: a magyarok története, a czél ugyanaz volt mint a tör
ténelem tanításának kezdetén a III. osztályban: ismereten alapuló kötelesség
érzet, de a módszer természetesen más, részletező, beható és pragmatikai, 
míg ott a zsenge kor és tehetséghez képest elementáris elbeszélő és rajzoló 
volt. Horváth Mihály tankönyve szerint. Hét. 3 óra. Herfurth József.

7. Természettan. Az egész physika Fuchs és Neumann kézi könyveik 
fonalán kiegészítve az újabb tapasztalatokkal. Hetenként 6 óra. Hazslinszky 
Frigyes.

8. Mathezis: Algebra. Határozatlan egyenletek. Számtani és mértani 
haladványok. A combinatiók tana. A binomi tétel.

Geometria. A számtan alkalmazása mértani feladatok feloldására. Az 
elemező mértan alaptételei s a mathezis főbb tételeinek ismétlése. Heten
ként az első félévben 2, a másodikban 1 óra. Hazslinszky Frigyes.

9. Philosophia. Tapasztalati lélektan. Akaratunknak alá nem vethető 
érzéki lelki élet és tudatos szellemi élet, észrevétel és elmélkedés mint az 
értelem, indulat és akarat, mint az érzelem legfőbb nyilatkozásai. Tankönyv: 
Babies, lélektan. Hetenként 3 óra. Albert József.

írásbeli havi munkák a felső 4 osztályban.
I. Magyar munkák themái.

V. Osztályban: 1. A soóvári sófőzde. 2. A fának hasznáról. 3. A gyer
mek és a szivárvány ; Arany János hasonczímü költeménye prózában elmondva.
4. Nevelés a spártaiaknál. 5. Trópusok, kiszedve „a magyarokhoz“ czímű köl
teményből Berzsenyi Dánieltől. 6. Eperjes vidéke a kálvária hegyről. 7. Pél
dák: értelmezésre, részelésre, felosztásra, okkötésre, két és többélü okkötésre.
8. Az erdő. 9. Melyek az ifjú legnemeseb örömei.

VI. Osztályban: 1. Nemo ante mortem beatus. Chria. 2. Babylon el
foglalása Cyrus által. 3. A folyam az emberi élet képe. 4. Coriolanus jellem
zése a Shakespeare hason czímü drámájában. 5. A szükség a mesterségek fel
találója. 6. A Coriolán czímű dráma V. felvonása 3. jelenetében előforduló 
trópusok, s azok magyarázata. 7. A Horatiusok és Curatiusok harcza. 8. Zrínyi 
önfeláldozása Szigetváron. 9. Miért van oly sok város a folyamok partjaira 
élütve? 10. Miért utazunk?

VII. Osztály: 1. Ki mint vet, úgy arat. 2. A keresztes háborúk követ
kezményei Európára nézve hasznosak. 3. Mely testi és lelki tulajdonok által 
emelkedik az ember az állatok fölé? 4. A vakonszületett és a megvakúlt.
5. De mortuis nil, nisi bene. 6. Bánk bán tragikuma.

V ili. Osztály: 1. Az ember élete bölcsőjétől sírjáig sokoldalú küzdés. 
2. Miért esik nehezünkre az élettől megválni ? 3. Mi az oka, hogy pályájuk
kal oly sokan elégedetlenek? 4. Miben áll a költészetnek nagy becse? 5. Ki 
számíthat arra, hogy a magának kitűzött czélt el is éri?

II. Német thémák házi dolgozatokra.
V ili. Osztály: 1. Das Wunderbare in der Natur. 2. Charakterisierung 

der beiden Hauptpersonen in Lessing’s Minna von Barnhelm. 3. Die ersten 
Entschliesäungen sind nicht immer die klügsten, aber gewöhnlich die red
lichsten. 4. Welche Gehilfen unterstützen den Menschen bei seinen Arbeiten
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durch ihre Kraft? 5. Der Kampf mit dem Drachen von Schiller. (Darlegung 
des Inhaltes, des Grundgedankens und der Charaktere der beiden handeln
den Personen. 6 Der Sieg über sich selbst ist der grösste Sieg. 7. Kann 
uns zum Vaterland die Fremde werden? Németre fordíttatott: A regény- 
költészetről, töredék Bajzától; Emlékbeszéd Kiss János felett, Toldy Ferencz- 
től; István öcsémhez, Petőfitől; Fiamnak, Aranytól.

VII. Osztály: 1 . Die Jugend ist die Zeit der Saat. 2. a) Darlegung 
der Composition der Schiller’schen Ballade „Der Taucher“ in Bezug auf die 
Anforderungen, welche an die Ballade zu stellen sind, b) Inhalt der Ballade 
Schillers: „Der Taucher“. 3. Winterfreuden. 4. Die Jugend Nik. Zrinyi’s; 
Uebersetzung aus dem Ungarischen. 5. Kenntniss ist der beste Keichthum, 
Erzählung nach freier Erfindung. 6. Charakterisierung des Wirthes in Göthe’s 
Hermann und Dorothea. 7. Ueber die Sprichwörter; Uebersetzung aus dem 
Ung. nach Erdélyi. 8. Warum gefällt mir der Frühling? 9. a) Der erste Akt 
in Schiller’s Wilhelm Teil gibt uns ein lebendiges Bild von Land und Leu
ten und von der politischen Lage und Stimmung der Eidgenossenschaft, b) 
Welches ist der Zweck des lyrischen Anfanges in Schiller’s Wilhelm Teil? 
c) Vergleich des Fischerliedes in Schiller’s Wilhelm Teil mit Göthe’s „Fi 
scherlied“ und mit Heine’s „Lorelei.“

VI. osztály: 1. Der Reiter und der Bodensee (Inhaltsangabe). 2. Das 
Pferd (Beschreibung). 3. Der Eintritt des Winters (Schilderung). 4. Der Dich
ter des Philoxenos. Uebersetzung aus dem Ungarischen. 5. Die Aufmerksam
keit (Begriffsentwickelung). 6. Wie geschieht das Buchdrucken? 7. Brief 
eines Vaters an seinen Sohn. Uebersetzung aus dem Ungarischen. 8. Schmiede 
das Eisen, so lange es heiss ist (Chria). 9. Die Schlacht bei Salamis. Ueber
setzung aus dem Ungarischen.

V. Osztály: Die Bürgschaft nach dem Gedichte von Schiller in Prosa. 
Der Herbst. Eine Beschreibung. Winterfreuden, Beschreibung. Uebersetzun- 
gen aus Szalay László: Charakterisirung Ludvig des Grossen, ebenso aus: 
Zrínyi Miklós: Betrachtungen über das Leben Königs Mathias. Abschied von 
der Schule.

C) Főgymnasiumi tanulók.

N é v ,  v a l l á s Születés helye és éve

I. Osztály.
Bálványi Mihály á. h. . . . Remete, Szepesm. 1872.
Baumöl Márk rn. h................. Sebes-Kellemes 1873.
Fleischer Gusztáv á. h. . . Eperjes, Sárosm. 1872.
Fried Mór m. h. . . . . . Sebes-Kellemes 1872.

5 Friedmann Simon m. h. . . Kőrösfő, Sárosm. 1873.
Fuchs Dávid m. h.................. Balpatak, Sárosm. 1873.
Geiger Miklós m. h. . . . Karácsonmezö, Sárosm. 1874.
Gottsdiener Henrik m. h .. . Sebes-Kellemes 1871.
Grossmann Ignácz m. h. . . Buczló, Sárosm. 1872.
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10 Hagen Alfred á. h................. Phönixhuta, Szepesm. 1874.
Hirschfeld Győző m. h. . . Budapest, 1875.
Ilkovits Adolf m. h. . . . Sebes-Kellemes, 1871.
Jakab Ernő r. k..................... Ér-Mihályfalva, Biharm. 1874.
Matherny Béla á. h. . . . Eperjes, 1874.

15 Maczejko Árpád á. h. . . . Eperjes, 1873.
Mátyás Gyula á. h................. Lapispatak, Sárosm. 1872.
Mayer Gyula á. h.................. Eperjes, 1873.
Matherny Ervin á. h. . . . Poprád, Szepesm. 1873.
Michnay Bertalan h. h. . . Szikszó, Abaujm. 1873.

20 Mihalik Gyula á. h. . . . Budapest, 1874.
Miklósy Mátyás á. h. . . . Kassa, Abaujm. 1874.
Nemes Béla á. h.................... Kölese, Szatmárm. 1873.
Oszvald Béla á. h.................. Eperjes, 1874.
Schmitz Sándor á. h. . . . Mád, Zemplénm. 1874.

25 Schwalb Adolf m. h. . . . M.-Raszlavicz, Sárosm. 1873.
Sparganapane Teophil h. h. . Eperjes, 1874.
Weiszlovits Hermann m. h. . Sebes-Kellemes, 1872.
Vrublovszky Nándor r. k . . . Eperjes, 1872.
Zboray József r. k.................. Eperjes, 1873.

É v k ö z b e n  k i ma r a d t :
Gottsdiener Henrik m. v .. . Sebes-Kellemes, 1871.
Miklósy Mátyás á. h. . . . Kassa, 1874.
Ilkovits Adolf........................ Sebes-Kellemes, 1871.

M a g á n t a n u l ó k :
Eichhorn Géza m. h. . . . Szulin, Szepesm.
Ferenczy Ferencz h. h. . . Abos, Sárosm. 1875.
Grtmfeld Bertalan m. h. . . Sztropko, Zemplénm. 1875.
Pollák Adolf m. h.................. Nagy-Kér, 1874.

II. Osztály.

Bajkor Béla h. h.................... Miskolcz, Borsodm. 1873.
Benyó Nándor á. h................ Ó-Falu, Sárosm. 1873.
Bessenyey Bertalan h. h . . Miglész, Abaujm. 1S72.
Bielek Zoltán á. h.................. Máriavölgy, Sárosm. 1874.

5 Dahlström Samu á. h. . . . Eperjes, 1872.
Glatz Gyula á. h.................... Eperjes, 1872.
Ilerschkovits Samu m. h. . . Eperjes, 1872.
Holenia Béla r. k................... Eperjes, 1873.
Kiss Árpád h. h..................... T.-Bisztra, Zemplénm. 1872.

10 Klein Gyula m. h................... Smizsán, Szepesm. 1870.
Künzl Lajos á. h................... Igló, Szepesm. 1871.
Lavotha Árpád á. h. . . . Eperjes, 1873.
Mátray Árpád á. h................. Ér-Mihályfalva, 1874.
Neuwirth Dávid m. h. . . . Sebes-Kellemes, 1871.

15 Neumann Leo m. h. . . . Ó-Falu, Sárosm. 1873.
Peschko Zsiga á. h................ Poprád, Szepesm. 1872.
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Raisz Béla á. h...................... Eperjes, 1873.
Schwarz Gusztáv á. h. . . . Eperjes, 1873.
Sichermann Samu m. h. . . Stycznich, Gácshon 1873.

20 Sopronyi Dezső h. h. . . . Budapest, 1873.
Streck Mihály á. h................ Göllnicz, Szepesin. 1872.
Szirmav Elek á. h.................. Komarócz, Sárosm. 1874.
Zacher Sándor á. h. . . . Eperjes, 1872.

Magán  t a n u l  ók:

Bánó Miklós á. h................... Kiikemező, Sárosm. 1873.
Adler Alfred m. h.................. Kapi, Sárosm. 1874.

III. Osztály.

Austerlitz Vilmos m. h. . . Eperjes, 1873.
Balogh László h. h . . . . Petneháza, Szabolcsin. 1872.
Bethlenfalvi Imre á. h. . . Ádámfölde, Sárosm. 1873.
Breuer Albert á. h................. Göllnicz, Szepesm. 1870.

5 Brosz János á. h.................... Matheocz, Szepesm. 1870.
Floegl József r. k.................. Eperjes, 1871.
Gáspárdy Gyula r. k. . . . Ér-Mihályfalva 1872.
Gaul Otto á. h....................... Bertót, Sárosm. 1873.
Halko József á. h................... Eperjes, 1869.

10 Hartmann Ernő á. h. . . . Szepesváralja, 1871.
Holenia Gyula r. k. . . . Eperjes, 1870.
Holenia Lajos r. k................. Eperjes, 1872.
Ilkovits Mór m. h.................. Var.-Hosszumező, Zemplm. 1868.
Irányi Géza á. h................... Eperjes, 1871.

15 Izsépy Andor h. h.................. T.-Terebes, Zemplénin. 1872.
Izsépy Dezső h. h.................. Eperjes, 1870.
Jesztrebényi Kálmán á. h. Ránk, Abaujm. 1871.
Klaucsek János r. k. . . . Varannó, Zemplénin. 1872.
Klein Adolf m. h................... Pomikal, Sárosm. 1871.

20 Laczó András á. h................. Tarnócz, Liptóm. 1870.
Leinwandter Izidor m. h. . . Varannó, 1869.
Marencsin Árpád á. h. . . Radvány, Sárosm. 1869.
Meczner József á. h. . . . Eperjes, 1872.
Menersdorfer Gusztáv á. h. . Göllnicz, Szepesm. 1873.

25 Mosánszky Jenő á. h. . . . Eperjes, 1872.
Mohr Béla á. h...................... Göllnicz, Szepesm. 1871.
Neumann Miksa m. h. . . . Hidegkút, Sárosm. 1871.
Rajsz Sándor á. h.................. N.-Mihály, Zemplénm. 1873.
Rieder Ernő r. k................... S.-A.-Ujhely, Zemplénin. 1872.

30 Soltész Gyula á. h................. Gödöllő, Pestm. 1873.
Szeghy Kálmán á. h. . . . Hunkócz, Ungm. 1872.
Valkó Rezső á. h.................... Göllnitz, Szepesm. 1871.
Winter Dezső m. h . . . . . Csány, Abaujm. 1871.



56

N é v ,  v a l l á s Születés helye és éve

É v k ö z b e n  k i m a r a d t :

Hartmann Ernő á. h. . . . Sz.-Váralja, Szepesm.
Marencsin Árpád á. h. . . . Radvány, Sárosin.
Winter Dezső m. h. f  . . . Csány, Abaujm.
Menesdorfer Gusztáv á. h. . Göllnicz, Szepesm.

Ma g á n t a n u l ó k :

Boronkay László á. b. . . . Rákócz, Zemplénin. 1872.
Holzmann Arthur m. h. . . Hlinik, Trencsénm. 1873.

IV. Osztály.

Bielek Dezső á. h.................. Máriavölgy, Sárosai. 1872.
Benczúr László á. h. . . . Mogyoróska, Zemplénül. 1871.
Benczúr Zoltán á. h. . . . Homonna, Zemplénin. 1872.
Chotvács József á. h. . . . Budamér, Sárosm. 1870.

5 Czirbesz Józef á. h. . . . Pécsujfalu, Sárosm. 1871.
Droppa Miklós á. h. . . . Kükemező, Sárosm. 1869.
Fazekas János á. h. . . . Ráson, Abaujm. 1869.
Filla Vilmos r. k. . • . . Soóvár, Sárosm. 1867.
Gallocsik Miklós r. k. . . . Eperjes, 1869.

10 Guttmann Samu in. h. . . . Uj-Leszna, Zemplénm. 1870.
Herschkovits Márk m. h. . . Lemes, Sárosm. 1869.
Horovitz Gyula m. h. . . . Eperjes, 1871.
Hörk József á. h.................... Losoncz, Nógrádm. 1871.
Kálmár Ödön r. k.................. Lippa, Temesm. 1871.

15 Késmárszky József á. h. . . Szepesváralja, 1870.
Kolosy Miklós h. h................ Kálnás, Sárosm. 1869.
Madarassy László h. h. . . Guszona, Gömörm. 1870.
Mátyás Géza á. h................... Lapispatak, Sárosm. 1870.
Mátrai Géza á. h................... Érmihályfalva, 1869.

20 Pospisekil Ferencz r. k. . . Csáklyó, Sárosm, 1869.
Putnoky István h. h. . . . Csáklyó, Sárosm. 1870.
Schill Lajos m. h................... Varannó, Zemplm. 1870.
Szanitter Cornél á h . .  . . Felka, Szepesm. 1868,
Szirmay Iván á. h.................. Lucsivna, Szepesm. 1871.

25 Tahy György á. h. . . . . Nyirjes, Sárosm. 1869.
Uhr Arnold á. h.................... Palin, Zalam. 1871.
Zsarnay Árpád r. k. . . . Eperjes, 1869.

Év k ö z b e n  k i m a r a d t :

Benczúr Zoltán á. h. . . . Homonna, 1872.

Ma g á n t a n u l ó :

Adler Elek m. h.................... Kapi, Sárosm. 1872,
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V. Osztály.

Balogh Zoltán h. h. . . . Petneháza, Szabolcsm. 1870.
Gajdos József g. k................. Kajsó, Szepesin. 1868.
Gallé Ádám r. k..................... Kis-Szeben, 1869.
Grünfeld Tóbiás m. h. . . . S.-Kellemesi rétek, 1868.

5 Holenia József r. k. . . . Eperjes, 1869.
Horovitz Imre m. h. . . . Eperjes, 1870.
Kánya Zoltán r. k................. Kassa, Abaujm. 1869.
Kálmár Imre r. k.................. Kramba, Zólyomra. 1869.
Klein Béla m. h..................... Ternye, Sárosra. 1869.

10 Krámer Károly á. h. . . . Mezöberény, 1870.
Korach Jenő m. h.................. Miglécz, Abaujm. 1868.
Nagy Pál á. h........................ Gölniltz, Szepesin. 1868.
Oberländer Zsiga á. h. . . Göllnitz, Szepesm. 1868.
Pataky Ferencz b. h. . . . Ér-Mihályfalva, 1869.

15 Peschko László á. h. . . . Poprád, Szepesm, 1870.
Rödler Frigyes á. h. . . . Komarnyik, Sárosm. 1870.
Sándor Zoltán á. h. . . . Eperjes, 1870.
Szekeres Dezső h. h. . . . Szacsúr, Zemplénin. 1870.
Szibert Svetozár á. h. . . . Obrenovácz, Szerbia. 1870.

20 Zahler József m. h. . . . Kapi, Sárosm. 1868.

É v k ö z b e n  k i m a r a d t :
Pataky Ferencz h. b. . . . 1 Ér-Mihályfalva, 1869.

Ma g á n t a n u l ó k :
Borbély György g. k. . . . H.-M.-Vásárhely, 1867.
Moskovits Sándor f  m. h. Eperjes, 1869.

VI. osztály.

Dessewffy Miklós á. b. . . Schönvald, Szepesm. 1869,
Dirner Mihály á. h. . . . Göllnitzb.. 1868.
Gábriel Frigyes r. k. . . . Holubka, Csehország, 1868.
Gallocsik István r. k. . . . Eperjes, 1869.

5 Hazslinszky Kálmán á. h. „ 1869.
Hazslinszky Rezső á. h. . . „ 1870.
Horovitz Arthur m. v. . . . N.-Sáros, 1869.
Kálmár Ákos r. k . . . . Selmeczb., Hontm. 1867.
Kirchmayer Vilmos á. h. . . Palocsa, Sárosm. 1868.

10 Krajnyák Elemér á. h. . . Varannó, Zemplm. 1869.
Kyss Róbert r. k.................... Eperjes, 1868.
Lehoczky Antal á. h. . . . Bisztricska, Turóczm. 187o-
Lehoczky Vilmos á. h. . . » ,, 1869.
Luscsek Istán r. k................. Vielicska, Gácsorsz. 1867.

25 Malirsch Károly r. k. . . . Domássa, Zempléum. 1868.
8
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Meczner Sándor á. h. . . . Eperjes, 1869.
Micske Gusztáv á. h. . . . Gálszécs. Zemplénm. 1869.
Podleszny Béla á. h. . . . Bártfa, Sárosra. 1866.
Rajsz Aladár á. h................... Budapest, 1869.

20 Rosenthál László m. h. . . K-Szeben, Sárosra. 1867.
Roth József m. h.................... Varamra, Zemplénm. 1868.
Roth Samu m. h.................... Héthárs, Sárosra. 1868.
Stark János á. h.................... Göllnitz, Szepesin. 1869.
Szepessy Elek á. h. . . . Kurcsin, Sárosm. 1870.

25 Vozáry Béla á. h................... Gyöngyös, Hevesm. 1869.
Zahler Dávid m. h................. Kapi, Sárosm. 1869.
Zempliner David ni. h. . . Gergelylaka, Sárosm. 1868.
Zsarnoviczky Árpád á. h. . . T.-Becse, Torontóim. 1869.

É v k ö z b e n  k i m a r a d t :
Vozáry Béla á. h.................... Gyöngyös, Hevesm. 1869.

Ma g á n t a n u l ó .
Kirehmayer Károly á. h. . . Plavnitza, Sárosra. 1869.

VII. Osztály.

Bartsch Róbert á. h. . . . Bártfa, Sárosm. 1866.
Chalupka Rezső á. h. . . . Eperjes, 1868.
Dessewfly Albert á. h. . . Margonya, Sárosm. 1868.
Dobozy István h. h................. H.-Németi, Abaujm. 1868

5 Friedrich Zsiga á. h. . . . Eperjes, 1868.
Guttmann Jónás m. h. . . Uj-Leszna, Szepesm. 1868.
Hlavács Gyula á. h. . . . Tálya, Zemplénm. 1867.
Holzmann Dávid m. h. . . N.-Kolsó, Trencsénm. 1868.
Kosztolányi László á. h. . . N.-Kosztolány, Borsodm. 1869.

10 Körtvélyessy Árpád r. le. . . Olysó, Sárosm. 1867.
Körtvélyessy Dezső á. h. . . Cselfalva, Sárosm. 1869.
Novák Gyula r. k................... Csábócz, Zemplénm. 1865.
Propper Izidor in. h. . . . Somos, Sárosm. 1869.
Rődler Károly á. h. . . . Komarnyik, Sárom. 1869.

15 Schmidt Imre h. h................. Huszt, Máramarosm. 1868.
Sóhajda Kálmán h. h. . . . Mándok, Szabolcsin. 1868.
Váczy Gedeon á. h. . . . Eperjes, 1867.
Weiss Adolf m. h.................. S.-A.-Ujhely Zemplénm. 1868.

Évköz be n  k i m a r a d t :
Novák Gyula r. k.................. Csábócz, Zemplénm. 1865.

VIII. Osztály.
Balló Rudolf á. h................... 1 Liptő Szt-Miklós, 1867.
Bánó Aladár á. h................... Kükemezö, Sárosm. 1867
Fekete Jenő á. h.................... Eperjes 1867.
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Fest Lajos á. h. . . 
5 Friedmann Vilmos m. 

Geiger Vilmos m. h. 
Haitsch Dezső á. h. . 
Hiller Bernát m. h. . 
Kniezner Gyula á. h. 

10 Kotsch Jakab á. h. . 
Kovácsi Sándor á. h. 
Kiiry Albert h. h. 
Ludmann Miksa á. b. 
Mikecz István b. h. . 

15 Műnk Lajos m. h. . 
Prihoda Béla r. k. . 
Schuller Mihály á. h. 
Thomae Aladár á. h. 
Valkovszky Ede r. k. 

20 Zelenka Lajos á h. . 
Zsóry György h. h. .

Születés helye és éve

Eperjes, 1867.
Zamutó, Zemplénin. 1866. 
Eperjes, 1867.

„ 1868.
Lucski, Liptóm. 1867. 
Tálya Zemplénrn. 1866. 
Felka, Szepesm. 1864. 
Balassa-Gyarmat, 1866. 
JászkunKis-Ér. 1867. 
Eperjes, 1866.
Gáva, Szabolcsm. 1863. 
Eperjes, 1868.
Hardicsa, Zemplénrn. 1866. 
Szundorf, Erdélyben. 1866. 
Kis-Szeben, Sárosm. 1867. 
Varannó, Zemplénin. 1867. 
Miskolcz, Borsodm. 1867. 
Kazincz, Borsodm. 1867.

Évköz be n  ki maradt :
Prihoda Béla r. h.................. | Hardicsa, Zemplénin. 1866.

M a g á n t a n u l ó :

Justli Béla á h..................... | Neczpál, Turóczm. 1867.

8*
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D) Nyilvános vizsgák a fó'gymnasiumban.

1. A mult évi érettségi vizsga nagyságos Hunfalvy János kormánybiztos 
elnöklete alatt tartatott. A vizsgához 21 nyolczadosztálybeli rendes tanuló 
jelentkezett, de miután az Írásbeli dolgozatok alapján hárman egy évre 
visszavettettek, a szóbeli vizsgához csak 18 ifjú jelent meg, kik következő 
eredménynyel állták meg a vizsgát:

Jeles osztályzattal . 1
Jó „ . 8
Elégséges „ . 7
Két hónapra visszavettetett 2

Ezen két visszavetett ifjú letette javító vizsgáját Rozsnyón 1884. szep
tember havában.

2. A jelen iskolai év az uj tanterv szerint három szakaszra oszlott s a 
vizsgák a harmadik szakasz végére estek, még pedig következő rendben: 
május 30—junius 8-áig tartattak a VIII. oszt. évi vizsgái, jun. 9-től jun. 13-ig 
a VIII. oszt. Írásbeli érettségi vizsgák, junius 14—22-ig az I—VII. gymna- 
siumi osztály vizsgái és jun. 26 és 27-én a szóbeli érettségi vizsgák. Ezen 
utóbbi vizsgák eredményét csak a jövő iskolai év értesítőjében fogjuk közleni.

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

1. Gyámintézet és segélyzö egylet.

A gyámintézeti gyűjtéseknek eredménye ez iskolai évben: 65 frt 34 kr. 
Ezen összeghez hozzájárult a gymn. 1. oszt. 5 frt 40, II. oszt. 13 frt 75, III. 
oszt. 7 frt 47, IV. oszt. 9 frt 37, V. oszt. 6 frt 21, VI. oszt. 9 frt 08, VII. 
oszt. 7 frt 65, VIII. oszt. 7 frt 41 kr.

Az egyetemes gyámintézetnek beküldetett: 10 frt, a helv. hitv. ösz
töndíjalap gyarapítására adatott: 9 frt 83 kr., a rozsnyói kerül, árvaháznak 
küldetett: 5 frt 72 kr., szegény tanulónak ruházatra adatott: 6 frt 50 kr.; a 
maradék pedig a segélyzö egylet tartaléktőkéjéhez csatoltatott.

2. Algymnasiumi könyvtár.

Az algymn. tanulók számára külön, nekik való könyvtár van, mely Húsz 
Annin tanár ellenőrzése alatt áll, s melyből hetenként egyszer adatnak ki 
könyvek olvasásra. Áll jelenleg 536 kötetből.

3. Magyar önképzö és nyelvmívelö társaság.

Az eperjesi „Magy. társaság-1 az 1884. é. szept. 22-én megalakulván, meg
ejtette a tisztviselők választását következő eredménynyel: elnök Hörk József 
coll. igazgató; titkár: Prihoda Béla, VIII. o. t. 1885. jan. 31-ke óta Küry 
Albert, VIII. o. t. Jegyzők : Balló Rudolf, VIII. o. t. és Hlavács Gyula VII.
o. t. Pénztárnok: Zelenka Lajos VIII. o. t. Könyvtárnokok: Zsóry György
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Vili., Dobozy István VH., Küry Albert VIII., helyébe később Kovácsi Sán
dor VIII., Rödler Károly VII., később: Bartsch Róbert VII. o. t. Laptárnok: 
Kosztolányi László VII. o. t. Olvasóköri laptárnok: Fest Lajos, majd Műnk 
Lajos VIII. o. t.

A kör tagjai: 1. Rendes tagok az év elején 36, az év végén 35; év
közben egy tag eltávozott, kettő a kör tagjai közül kiutasíttatott, azonban 
az év folyama alatt kettő a rendes tagok sorába lépett. 2. Olvasó tagok: az 
év elején 16, az év végén 14. A tagok összes létszáma tehát: 49.

Rendes ülések hetenként kétszer tartattak; tartatott pedig összesen 51 
ülés; beadatott összesen 33 munka, 11 kötetlen s 22 kötött beszédű; meg- 
biráltatott 32; ezek közül érdemkönyvbe Íratott 1 : Zsóry Györgynek egy 
költeménye; megdicsértetek 2: Prihoda Béla VIII. o. t. egy beszélye s Le- 
hotzky Antal VI. o. b. t. egy költeménye.

Szavalat volt 76, melyek közül megdicsértetek Kovácsi Sándornak há
rom, Küry Albert két és Mikecz István egy szavalata; méltányoltatok Ko
vácsi Sándor, Zsóry György, Küry Albert egy-egy szavalata.

Márczius 15-én a társaság ünnepélyes ülést tartott, melyen részt vet
tek a társaság összes tagjain kívül a coll. tanári kar s a fögymnasiumi ifjú
ság. Ez ünnepély lefolyása következő volt:

1. Az elnök lelkes szavakban emlékezvén meg a 48-ki hősökről, ezek 
példájának követésére buzdította a hallgatóságot s az ifjúság oly nagy szám
ban való megjelenése fölött örömének adván kifejezést, megnyitá az ülést.

2. Emlékbeszédet tartott Hiller Bernát.
3. Szavalat előadta Küry Albert: „Fiamhoz“ Kunságitól.
4. Felolvasás: „Turini remete“. Irta Balló Rudolf.
5. Saját költeményét szavalta Zsóry György: „Emlékezés 1848-ra“.
6. Felolvasás: Boldog halál, rajz 1848-ból. Irta Hlavács Gyula.
7. Szavalat, előadta Chalupka Rezső: „Márczius 15-ke.“ Rácz Somától.
A társaság mint legjobb munkahozót és szavaiét Zsóry Györgyöt és

Kovácsi Sándort 1—1 arany jutalomdíjban részesíté.
A társaság pénzbeli vagyona :

Alapítványok tőkéi . . 455 írt 62 kr.
Az 1884/6. évi bevétel a kiadások

levonása után 126 „ 64 „ 
Követelésekben . 194 „ 34 „

Összesen: 776 frt 60 kr.
A társaság könyvtárainak állása: 1. A szépirodalmi könyvtár gyarapo

dott ez évben vétel útján 7 művel, ajándék útján 2 művel, összesen 9 mű
vel; a könyvtár köteteinek száma 854. 2. A tudományos könyvtár szaporo
dott ez évben vétel útján 5 művel; e könyvtár köteteinek száma jelenleg 761. 
A laptár gyarapodott ajándék útján 1 kötettel, köteteinek száma jelenleg 199. 
A könyvtárak összes kötetszáma tehát 1814. Az olvasókör járatta a „Koszorú“, 
„Magyar nyelvőr“, „Figyelő“, „Egyetértés“, „Vasárnapi újság“, „Fővárosi la
pok“, „Bolond Istók“ lapokat.

Ajándékával gyarapítá ez évben a könyvtárt Fest Lajos VIII. oszt. t., 
kinek a társaság ez úton is köszönetét mond.



Közös iskolai intézmények.
I. Taneszközök.

1. Colléglumi könyvtár. A folyó tanévben gyarapodott a könyvtár a) vé
tel útján: Iíözépt. tan. közlönye, Magyar nyelvőr, Századok, Történelmi tár, 
Magyar életrajzok, Protestáns egyh. és isk. lap, Petermann Geogr. Mitthei- 
lungen, Plautus ford. Csíki G. 4 köt., Pulszky Album, Természettud. társul, 
kiadv. 1 k., Magy. akad. kiadv. 4 k., Molnár Viktor Közoktatási reform 1 k. 
b) Ajándék útján: Képviselöház nyomtatványai 47 k., M. tud. Akadémia 20 
k. és 114 füzet, Vallás- és közoktatásügyi miniszt. 2 k., gr. Károlyi család 
1 k., Vandrák András hagyománya 86 k., Otrokocsi Végh D. hagy. 30 k., 
Holländer Leo 28 mű 41 k., Mikolik Gyula 8 k., dr. Ortvay 1 k. és 1 í., 
dr. Bartsch József 1 k., Grabovits G. 1 k., Mandy Péter 1 k., Eggenberger 
1 k., Lampel könyvk. 1 k., Várnai 1 k., Thewrewk Árpád 1 k., dr. Schiller 
Szinessy 1 k., dr. Concha Győző 2 f., Tornai Károly jh. 3 k., dr. Duka Ti
vadar (London) 1 k., Mayer M. 1., Lőcsei ev. egyház 1 f., Tiszántúli ref. 
középt. tanáregyes. 1 k., Tóth Gáspár 1 k., ossz. 373 k. és 118 f. és azon 
kívül számos isk. értesitő.

Fogadják a t. ez. ádományozók ezúttal is a collegium köszönetét.
2. A Szirmay-könyvtár gyarapodása. Pulszky-album 5 frt, Hetscher, 

Strafrecht II. k. 4 frt 50, Erich und Gruber, Encyclopädie II. r. 35 k. 6 frt 
90, II. r. 36. k. 6 frt 90, Justh, Bot. Jahresberichte v. J. 1881. I. r. 2. k., 
II. r. 1. k. 13 frt 80, 1881. II. r. 2. k. 10 frt 80 kr, 1882. I. r. 1. k. 5 frt 
80, ossz. 52 frt 70 kr.

3. Museum. A természettani szertár az elmúlt tanévben szaporodott: 
Egy VIII. osztb. tanuló által készített Ritchie-féle photometerrel és 1 drb 
fából készített, hangolható ajaksíppal. Kettner mechanikus 14 frt 50 kr. 
költség mellett több készüléket javított vagy tisztított. A terményrajzi museum 
ez évben ajándék útján 4 darabbal gyarapodott.

A t. adakozók fogadják ez úton is meleg köszönetünket.

II. Testgyakorlat.
A testgyakorlat mint kötelező tantárgy a gymn. mind a S osztályában 

az egyes osztályok kora és érejéhez képest folytaltatott. Gyakoroltatott: 
állás, járás, ugrálás, futás, kör-, kígyó-, csiga-, ellenvonulás, rendekben való 
fejlődés, sorkanyarodások, egyes és kettős rendekre való fejlődés és oszlás, 
szabad gyakorlatok, rendgyakorlatok, szerekkel való gyakorlatok u. m. má
szás, gyürűhintázás, rézsútos lábtón való járás, magasra, messzire, mélyre 
való ugrás, nyújtón, lovon s korláton való gyakorlatok, gyakorlatok botokkal, 
súlyzókkal; a négy alsóbb osztályban torna játékok is. Tanár a fögymnasium- 
ban: IIusz Ármin. A tanítóképző intézetben a testgyakorlatokat Gamauf 
György r. tanár vezette. A jogakadémián és theologián ez évben rendszeres 
testgyakorlatok nem tartattak.
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III. Coll. Markovits-kör.

A coll. Markovits-kört azon coll. ifjak alkotják, kik a gyorsirászat meg
tanulása és gyakorlása vegett önként egyesülnek. A kör elnöke ez évben: 
Hörk József theol. tanár és coll. igazgató. Előadó: Ferenczy Sándor I. éves 
joghallgató. Jegyző: Friedrich Zsigmond VII. o. t. Pénztárnok: Pap Kálmán,
I. éves joghallgató. Könyvtárnok: Körtvélyessy Dezső VII. o. t. A kör tagjai: 
1. Kezdők, kik a gyorsírás megtanulásában részt vettek, 17. 2. Haladók, kik 
a gyorsírás gyakorlásában resztvettek, 5. A tagok összes létszáma az év ele
jén 22, az év végén, kettőnek kilépése folytán, 20. Az előadási órák heten
ként kétszer tartattak meg. Az ülések száma 7, melyek közül 5 rendes és 2 
rendkívüli ülés tartatott meg. Ezeken a kör folyó ügyei intéztelek el. A 
kör czélja előmozdításának érdekében belépett a fővárosi gyorsírók irodalmi 
vállalat részvénytársaságába. A kör könyvtára jelenleg 71 kötetet tartalmaz; 
azonkívül járt a kör számára előfizetés útján a „Gyorsírászati lapok“ és a 
„Fővárosi gyorsíró.“

IV. Tápinlézet.

A tápintézet magában foglalja a convictust és alumneumot. A kettő 
közti különbség csak abban áll, hogy az alumneumban ebédre csak leves, 
hús és kenyér adatik, inig 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 irányadó volt; e 
szerint adatik ebédre: leves különféle főzelékkel, u. m. kétszer a héten rizs
kásával, egyszer tésztával, kétszer kölessel, kétszer darával; továbbá minden 
tagnak 15 dekgr. marhahús; végre harmadik ételnek vasárnapon 28 dekgr. 
pecsenye, a többi napokon pedig vastag étel, a hétfővel kezdve következő 
sorban: paszuly, káposzta, savanyú lével készített burgonya vagy köleskása, 
borsó darával vegyítve, tört burgonya, és mindenkor egy negyed kenyér. (21 
dekgr.) Vacsorára adatik a hétfővel kezdve következő étel: tört burgonya, 
köleskása, borsó, paszuly, túrós galuska, lencse, káposzta; azonkívül pedig 
kap minden tag vacsorára is egy negyed kenyeret (21 dekgr.). Eltérés ezen 
étlaptól volt ezen isk. év második felében annyiban, hogy piaczi viszonyok 
következtében ebédre hétfőn paszuly helyett adatott harmadik ételnek tejjel 
főtt rizskása, a hétfői vacsorára pedig tört burgonya helyett paszuly, és az 
isk. évnek vége felé a szombati ebédnél harmadik ételnek tálaltatni szokott 
tört burgonya helyett kukoriczadara adatott.

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

Az első félévben részt vett a teljes convictusi ebédnél 51 tanuló, az 
alumneumi ebédnél 44, vacsoránál 78; a második félévben a tagok száma
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a convictusi ebédnél 45. az alumneumi ebédnél 41, vacsoránál 67 volt. — 
Összes száma azoknak, kik a tápintézeti jótéteményben részesültek, 95 volt. 
Ezen szám az egyes osztályok közt így oszlik meg:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. theol. jog sem. elemi 
5 4 7 13 7 9 4 5 10 4 26 1

Vallásfelekezetek szerint pedig : ág. h. h. h. r. k. izr.
80 5 8 2

vagy százalékban kifejezve 842% 53% 85"/o 2%

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 58s%, a jogakadémia polgárainak 103%' a 
seminaristáknak 963°/0) a gymnasiumbelieknek 27,%- A gymnasium egyes osz
tályait tekintve pedig következő volt a viszony: a tápintézetbe járt az I. osz
tálynak 17„%, a II. osztálynak 174%, a III. osztálynak 2 a IV. osztály
nak 4820/n, az V. osztálynak 35°/0, a VI. osztálynak 32„%, a VII. osztálynak 
222°/n, a Vili. osztálynak 238%-

Díjtalanúl elláttatott: egyszerű ebéddel a két senior; teljes ebéddel 
és vacsorával az oeconomus. A három portáns szintén ingyen ellátást és szál
lást nyert az egész éven át. Az alumneumi ebéddíj teljes vagy részbeni el
engedésében részesült azonkívül 6 theologus, 4 jogász, 3 VIII. oszt., 2 VII. 
oszt., 3 VI. oszt., 2 V. oszt., 4 IV. oszt., 3 III. oszt., 1 I. oszt. és kivé
telesen egy elemi osztálybeli tanuló. Az egyházkerülettel történt megegyezés 
folytán a collegium részéről ingyen ebéddel elláttatott 6 seminarista. Mind
ezen, 41 egyén javára történt elengedések 926 frt 60 krt tesznek.

A tápintézet bevételei: 1. a tőke kamatjai; 2. a tagok által befizetett 
tápdíjak; 3. supplicatio, mely czímen 1884/5-ben befolyt 984 frt 25 kr; 4. 
ajándékok, jelesül: a templomi perzselyből 5 frt 02 kr., a helybeli takarék- 
pénztár adománya 25 frt; helybeli pártfogóktól névnapi köszöntések alkal
mával 19 frt 95 kr; összesen 49 frt 97 krt.

A nagy-sárosi mümalom ajándékozott a karácsonyi ünnepre 1 zsák búza
lisztet. Özv. Linkesch Samuné asszonyságnak kegyes adakozása folytán 1885. 
febr. 18-án a tápintézetnek összes tagjai pecsenyével és sörrel vendégeltet- 
tek meg. Mindezen ajándékokért hálás köszönetét mondunk a nemeslelkű jó
tevőknek. A Ganczaugh József-féle alapítványból József napján az alumneumi 
ebédhez járó tanulók ez évben is megvendégeltettek. Mély hálánkat nyilvá
nítjuk végre még az összes magyarországi vasutak igazgatóságainak, valamint 
a dunagőzhajózási társulat igazgatóságának is azon szíves előzékenység és 
nagylelkűségért, melylyel a Collegium igazgatóságának kérésére ez évben is 
a tápintézetnek supplicánsai számára mérsékelt árú jegyeket, sőt részben 
szabadmenetjegyeket is adni szívesek voltak.

A kiadás az ISS3/*- iskolai évben 5321 frt 14 krt tett.
A tápintézetbe való felvételnek módja és feltételeire nézve következő- 

képen intézkedik a tápintézeti szabályzat:
Az alumneumba úgy mint a convictusba felvétethetik valláskülönbség 

nélkül minden rendes hallgató vagy tanuló.
A már fentebb kitett díjak u. m. az alumneumi ebéd és vacsora díja
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25 írt, a convictusi ebéd és vacsora díja 31 frt, az alumneumi ebéd díja 13 
írt, a convictusi ebéd díja 19 frt; a félév elején belépéskor előre fizetendők. 
A 70 krnyi beiratási díj egy iskolai éven belül csak egyszer fizettetik.

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

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

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

vétel utolsó napjáig, a 2-ik félévre január 25-ig bezárólag a tápintézet gond
nokánál nyújtandók be; e határidőn túl benyújtott kérelmek tekintetbe nem 
vétetnek. A folyamodásokhoz a megelőző félévről szóló 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 elhasztását kérelmező folyamodványok tekintetbe nem vétetnek. 
Levélbeli megkeresésekre a Collegium igazgatósága vagy a tápintézet gond
noka ad felvilágosítást.

V. Adományok.

A helybeli „Eperjesi Takarékpénztár“ mint más években, úgy ez évben 
is, 40 frtot bocsátott a Collegium rendelkezésére a magyar nyelvben jeles 
haladást tanúsító algymnasiumi tanulók jutalmazására.

Nagyságos dr. Duka Tivadar orvos úr, Londonban élő jeles hazánkfia, 
pedig ez évben sem feledkezett meg Collegiumunkról, mert a Collegium- 
nak, mint más években, úgy most is 25 frtot küldött.

Fogadják ez úton is hálás köszönetünket.

9
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«■

Ö sztönd íjak  és elengedések.
A) Ösztöndíjak, praemiumok,

I. Egyetemes természetű, és nem a Collegium kezelése alatt álló ala
pokból ösztöndíjt élveztek:

I. A pénzügyi minisztérium által adományozott ösztöndíjból (1883 szept.
I. 24.336. sz. a.) Micske Gusztáv VI. oszt. gymn. tanuló. 2. A Jettim-féle 
alapból: Krivácsy Károly I. é. jh., Sztehlo Gerő I. é. theol., Ludmann Miksa 
VIII. gymn. oszt. tan. 3. A Bésdn József-féle alapítványból: Meczner Sándor 
VI. gymn. oszt. tanuló. 4. A Róth-Teleky Johanna-féle egyetemes egyházi 
alapítványból: Szlabey Mátyás és Zathureczky Kornél IV. é. theol., Geyer 
Miklós és Okályi Adolf II. é. theol., Francz Ede, Katzenberger Ferencz és 
Zachar Samu I. é. theol., Kakusz Béla IV. é. jh. és Kotsch Jakab VIII. gymn. 
oszt. tan. Ezen ösztöndíjak összege: 755 frt 50 kr.

II. A helybeli ev. magyar-német egyház által alapított és kezelt, de a coll. 
ösztöndíj osztó bizottság ajánlatára osztatni szokott ösztöndíjakat élvezték :

1. A Schwartz-féle alapból: a) Bohus Pál IV. éves theol., b) Zúz Pál I. 
é. theol. 2. Löjfelholz-féle alapból: a) Friedrich Zsigmond VII. oszt. gymn. 
tan. b) Bielek Dezső IV. gymn. oszt. tan. 3. Holeganz-féle alapból Zsarno- 
viczky Árpád VI. gymn. oszt. tan. 4. A Walleitner-féle alapból: Wenk Károly
II. é. theol. Ezen ösztöndíjak összege 146 frt.

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

1. Schwartz-féle ö. d. Holch Otto hitjelölt a jénai egyetemen.
2. Jozejfy-féle ö. d. Varga Márton hitjelölt a berlini egyetemen.
3. Szontagh-Nikolai-féle ö. d. Adriányi Adolf hitjelölt a hallei egye

temen.
Ezen három ösztöndíjat csak külföldi egyetemen tanuló, s az eperjesi 

theologiai tanfolyamokat végzett hitjelöltek élvezhetik.
4. Pauerféle ö. d. Lipták Tivadar IV. é. theol.
5. Wagner-féle ö. d. Sarudy Vilmos I. é. jh. és Materny Imre II. theol.
6. Ujházy Árpád-féle ö. d. Kozlay József IV. é. theol., Szalay Károly 

II. é. jh. és Hlavács Gyula VII. gymn. oszt. tan.
7. Bánóczy féle ö. d. Szanitter Kornél IV. és Benyo Nándor II. o. gymn. t.
8. Roskovávyi-féle ö. d. Wenk Károly II. é. theol., Kniezner Gyula VIII. 

oszt., Bartsch Robert VII. oszt. és Peschko László V. oszt. gymn. tan.
8, Szontagh-féle ö. d. Haitsch Dezső VIII. oszt. gymn. tan.
10. Sárossy-féle ö. d. Fekete Jenő VIII. o. és Tahy György IV. gymn. o. t.
11. Kux-féle ö. d. Németh István IV. é. jh.
12. Klementisz-féle ö. d. Brósz János III., Móhr Béla III. gymn. oszt. t. 

és Lipták János III. é. tk. növendék.
13. JJjházy-féle ö. d. Polcz József III. é. Greisiger Jánosi! é. ésSzánik 

Ernő I. é. tankép. int. növendék.
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14. Ketzer-féle ö. d. Schuller Mihály VIII. gymn. oszt. tan.
15. Kükemezey-féle ö. d. Podleszny Béla VI. gymn. oszt. tan.
16. Az eperjesi takarékpénztár 40 frtnyi adományából 10 frt praemium 

ban részesültek a magyar nyelvben tett feltűnő haladásukért:
a) Mathern Ervin I., b) Peschko Zsigmond II., c) Breuer Albert III., 

d) Leinwandter Izidor III. gymn. oszt. tanulók.
A tornászatban tanúsított haladásaárt több ifjú összesen 8 frt 44 krnyi 

praemiumban részesíttetett. Ezen ösztöndíjak összege: 594 frt 44 kr.
A coll. ifjúság által élvezett ösztöndíjak, praemiumok és segélyek — 

ideszámítva a joghallgatók segély-egylete által kiosztott és fentebb kimuta
tott 151 frtnyi összeget — összesen 1646 frt 94 krt tesznek.

B) Tandíjelengedések.

Tandíjelengedésben részesültek:
1. A theologiában: Francz Ede, Ratzenberger Ferencz és Zúz Pál I. é. 

theologusok.
2. A jogakadémiában: Sarudy Vilmos és Pap Kálmán 1. é. jh. Szalay 

Károly II. é. j h , Németh István IV. é. és Tornai Károly IV. é. joghallgatók.
3. A tanítóképző intézetben mind a 28 növendék.
4. A fögymnasiumban: Kotsck Jakab, Kniezner Gyula és Schuller Mi

hály VIII. oszt., Bartsch Robert és Chalupka Rezső VII. oszt., Podleszny 
Béla és Stark János VI. oszt., Szekeres Dezső V. oszt. Szanitter Kornél IV. 
oszt., Meczner József és Jesztrebényi Kálmán III. oszt. és Mathern Ervin I. 
oszt. gymn. tanulók.

A tandíj-elengedések összege a tanítóképző intézeti elengedésekkel együtt 
486 frt 15 kr., azok nélkül: 192 frt 15 kr.

C) Tápdijelengedések.

Ezen elengedések összege a tápintézetről szóló fentebbi jelentés sze
rint : 926 frt 60 kr.

D) Az összes ösztöndíjak és elengedések főösszege.

A fentebbiek szerint a tandíj és tápdíj elengedések, az ösztöndijak és 
praemiumok, segélyek czímén a coll. ifjúság által élvezett jótétemények fő
összege .

1. Tandíjelengedések czímén
2. Tápdíjelengedések
3. Ösztöndíjak, praemiumok
4. Segélyek czímén

3059 frt 69 kr. még pedig:
486 „ 15 „ (192 frt 15 kr.)
926 , 60 ,

1495 „ 94 „
151 „ =  „

összesen 3059 frt 69 kr.
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1 2 3

I. 33 3 — 30 13 3 3 — — 14 15 17 1 4 16 13 7 3 18 1 4 — 27 6 10 23

II. 25 — — 25 14 4 1 — — 6 15 8 2 5 9 11 3 6 11 2 3 — 22 3 9 16

III. 35 3 1 31 19 3 6 — — 7 18 15 2 5 17 13 7 9 11 3 5 — 34 1 12 23
IV. 28 1 — 27 15 8 5 — — 5 21 5 2 2 13 13 2 13 4 8 1 — 26 2 8 20

Y. 22 1 1 20 7 3 4 1 1 6 13 8 1 5 5 12 7 3 3 4 5 — 20 2 6 16

VI. 29 1 — 28 17 — 6 — — 6 23 4 2 — 9 20 4 8 6 11 — — 29 — 9 20

VII. 18 1 — 17 9 3 2 — — 4 14 4 — 1 6 11 1 6 7 1 3 — 17 1 4 14

VIII. 22 1 — 21 13 3 2 — — 4 18 4 — 1 9 12 2 9 2 8 1 — 21 1 5 17

Összesen 212 11 2 199 107 22 29 1 1 52 137 65 10 23 84 105 33 57 62 38 22 __ ;196 16 63 149





Á ttek in tés az összes collegium i ifjúságról.
r
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^ ^ ^ o l o g i a 19 — — — 19 19 — — — — — 8 7 4 2 17 16 3 — 3 14

2. Jogakadémia 39 3 — — 36 16 3 14 4 — 2 39 — — 12 27 42 — 3 5 5

8. Tanítóképző intézet 28 — — — 28 28 — — — — — 8 7 13 2 26 39 — 11 28 4

4. Főgymnasium 212 11 — 2 199 107 22 29 1 1 52 137 65 10 63 149 225 — 13 12 24

Összesen: 298 14 — 2 282 170 25 43 5 1 54 192; 79
1

27 79 219 322 3 27 48 47



Figyelmeztetés.
A jövő iskolai évre a beirások a fögymnasiumban és a tanitóképző 

intézetben f. é. szeptember 1 — 2. napjain tartatnak, a theologiában és a jog
akadémiában szeptember 1—8-ig. Későbben jelentkezők csak elkésésöket 
igazoló bizonyítványok és folyamodvány alapján vétethetnek fel.

A beírásokat megelőzőleg augusztus 30 és 31-ik napjain tartatnak a 
felvételi, javító és esetleg magánvizsgák. Felvételi vizsga kötelező azon gymn. 
I. osztályba lépő tanulókra nézve, a kiknek a negyedik elemi osztályról ki
elégítő bizonyítványuk nincs és ezen vizsgáért díj fizettetik; különben pedig 
az ilyen bizonyitványnyal ellátott tanulók, valamint minden más tanuló, a bizo
nyítvány alapján vétetnek fel.

A kik tanulmányaikat magánnevelésben folytatták s magánvizsgát akar
nak tenni, azok a megelőző osztályról szóló hit eles kielégítő bizonyítványon 
kívül tartoznak hozni múlt évi holtartózkodásukról szóló községi bizonyít
ványt is.

A tanitóképző intézetbe, valamint a tápintézetbe való felvételre nézve 
útbaigazítást nyújtanak az ezen intézetekről szóló fentebbi jelentések.

A theologiába s a jogakademiába a felvétel az érettségi bizonyítvány 
vagy a múlt évi index alapján történik,

*
A coll. évnyitó ünnepély f .  é. szeptember 3-án tartatik meg. Az előadá

sok a fögymnasiumban és tanítóképzőben szept. 4-én, a theologián s jogaka
démián szept 9-én kezdődnek.






