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H á l a f o h á s z .
I rta  és elm o nd otta  d r . S zlá v ik  M átyás.

Örökkévaló felség, nagy Isten, ki felül állsz a változások törvényein, 
Magad lévén az első és az utolsó, a kezdet és a végezet: «Előtted az évezredek 
s a szempillantás nem különböznek». Mert «Előtted ezer esztendő olyan, mint 
a tegnapi nap, mely elmúlt s az éjszakának negyedrészt, s a Te esztendeid 
soha el nem fogynak. «A hála szent érzelmeivel áldunk Téged, a királyok 
királyát, a népek és nemzetek Urát, a magyarok hatalmas Istenét, azért a 
véghetetlen kegyelmedért, a melyet ezer esztendő lefolyása alatt hazánk és 
nemzetünk iránt megbizonyítottál, annak minden fiát és tagjait védőszárnyaid
dal takargattál s testi és lelki jólétükről mindenha oly bölcsen gondoskodtál. 
A mit csak hazánk ezeréves történetéből leolvashatunk, az mind irántunk 
való különös kegyelmednek s határtalan szeretetednek nyilvánvaló bizonysága. 
Fajunk megszaporodása, a művelődés terén való áldásos munkássága, a keresz
tyén hit szelídebb világa s ennek folytán a tisztább és nemesebb erkölcsök 
meghonosodása Te Tőled jutott nékünk osztályrészül. A Te szent fiad hon- 
fentartó, honmentő és építő evangéliuma; a reformátióban a vallásszabadság 
elvének diadala; a polgárodás, tudomány, ízlés, művészet, földművelés és 
mesterség előtt való meghódolásunk, a melyek immár a művelt népek és nem
zetek sorába emeltek bennünket, — mind, mind a Te irántunk jó és balsorsunk
ban megbizonyított kegyelmednek munkája, s arra utalnak bennünket, hogy az 
új ezerévben is egész éltünkben : társadalmi, családi, állami és egyházi viszo
nyainkban s nemzeti törekvéseinkben és küzdelmeinkben is csak a Benned 
vetett hit, a Te atyai segedelmeddel folytatott munkásság, szabadság és hon
szeretet legyenek a mi vezéreszméink. Ha angyalok nyelvén szólanánk is, 
mégsem tudjuk megszámlálni és meghálálni atyai jóságodnak millió bizony
ságait, a melyekkel — mint hajdan Izraelnek — adtál hazánknak Mózeseket és 
Józsuákat, Dávidokat és Salamonokat; hős őseinket győzelemről győzelemre 
érdemesítetted, nemzetünket szent fiad drágán megváltott evangéliuma ten
gernyi áldásaiban részesítetted; hazánk vagyoni, erkölcsi, politikai és műve
lődési fejlődését itt, collegiumunk ez ősi dicsőséges falai között is elősegítetted ; 
állami, polgári és lelkiismereti szabadságunkat minden bel- és külellenségtől
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megmentetted, s e haza rég megbűnhödött népét soha vész, vihar, viszály, 
gyűlölet, ármány vagy erőszak zsákmányául esni nem engedted, sőt inkább 
teljes épségben mind idáig elvezérelted. Remény táplálja hát szivünket, míg 
ajakunk hálát rebeg, az iránt, hogy az a jóságos Gondviselő, a népek és nem
zetek fentartó Atyja, ki hazánkat és nemzetünket ezer éven át így kegyelte, 
nem hágy el a jövőben sem. Táplálja lelkünket az az élő reménység, hogy 
a népek és nemzetek fölött uralkodó és ítélő nagy Isten nem emlékezik meg 
soha arról a bűnről, a melyet e haza fiai ezer esztendő alatt vétettek ellene, 
sőt inkább újítsa meg velünk, mint választott örökségével, ezer évvel azelőtt 
kötött szeretet-frigyét, ismételten s tegye még boldogabbá, nagyobbá és dicsőbbé 
e sokat bűnhődött kisded nemzetünket. De egyúttal értesse meg velünk hazánk 
gondviselésszerű története, hogy nemzetünket csak erényei tarthatják fel. 
Épp azért kérjük nemzetünknek a keresztyén vallásban és műveltségben s az 
isten- és emberszeretetben s a honszeretetben való növekedését, hogy e hazának 
minden polgára felekezet- és nyelvkülönbség nélkül legyen egyszersmind hű 
fia és egymásnak testvére. Mert «elvész a nép, mely tudomány nélkül való» 
s «minden nemzetnek támasza, talpköve a tiszta erkölcs». Úgy fényljék minden 
téren a mi világosságunk az egész világ előtt, hogy mindenek látván a mi 
világosságunkat: dicsőítsék a mennyei Atyát. Végezetül a korona fényére, 
jóságos és bölcs Királyunk és Királynénk életére vigyázzanak az Úr őrző 
szemei, s egyházi, tanügyi és polgári hatóságaink folyton ügyeljenek arra, s 
hogy állami, polgári s valláserkölcsi életünkben a művelődés jóléttel, az. igazság 
békességgel, az adott szó szentsége méltányossággal s az erény becsülettel 
karöltve járjanak fent és lent egyaránt. Örökségünk legyen : a haza minden 
előtt! Mert hát

«A nagyvilágon, e kívül,
Nincsen számunkra hely,
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élnünk, halnunk kell! Ámen.

— —

II.

ELNÖKI MEGNYITÓ BESZÉD.
T artotta  K ubin yi A lb er t , a c o ll . fe l ü g y elő  h ely et tese .

Mélyen tisztelt ünneplő közönség!

Egy véletlen összeütközése a hazafiűi szent kötelességeknek, a mely 
ezen Collegium érdemes felügyelőjét a központba hívta, játszotta kezemre 
azon megtisztelő szerepet, hogy az itten megjelent díszes közönséget — bár 
az ünnepély fontos volta és nagyjelentőségétől elfogult lélekkel, de hazafiúi 
érzelmektől eltelt kebelem egész melegével — a legszivélyesebben üdvözölni 
szerencsés lehetek.
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Nagy, magasztos, egy a történelemben páratlanul álló nemzeti öröm
ünnep az, a mely tegnap a Szent-Gcllérthegy ormairól eldördült ágyúk 
moraja, a fő- és székváros összes egyházain megkondult harangok zűgása és 
a millennáris Király-hymnus ünnepies elzengése közben a magyar nemzetnek 
és imádva szeretett Királyának egybeolvadó örömérzetével a kiállítási terület 
díszterén vette kezdetét, és a melynek folytatásaképen ma - talán éppen e 
pillanatban — imádkozza le Magyarország főpapja Szent-István koronája 
népeire és ezen koronát dicsőségesen viselő legalkotmányosabb Királynak 
fejére — egy nagy elődjének, Mátyás királynak templomában Istennek áldását.

Azon ágyúk, harangok és énekek hatalmas, harmonikus varázserejű 
hangjai rezgésbe hozzák kedves magyar hazánk hazaszeretettől hevített mil
liónyi népeinek hálátadó sziveit a Kárpátoktól az Adriáig, és ámulatba ejtik 
a szomszéd, de sőt az egész földteke nagy és hatalmas országait is, a melyek 
közül egy sem képes léteiének és alkotmányos életének ezredéves öröm
ünnepét megülni, egyedül a magyar!

Egy rövid héten belől nyilvánosan fognak ünnepelni az ország összes 
törvényhatóságai, városai, falvai, köz- és magánintézetei, úgy, hogy az egész 
nemzet egy közös nagy örömünnep színhelyévé változik.

És itten kérdem: vájjon melyiket illeti meg inkább, hogy első legyen az 
elsők között, a ki részt kívánhat az örömünnep dicsőségéből és örömeiből, 
mint a tiszai ág. hitv. ev. protestáns kér. Collegium, melynek múltja különösen 
az ezerév utolsó negyedében oly elválaszthatlanul forrott össze Magyarország 
dicső történetével?

Ez azon tanintézet, melyet válságos időkben emelt a hazafiúság a tudo
mánynak, melynek ős falait Felsőmagyarország protestáns rendei építették, a 
hálás utódok kegycletcsen ápolták, egy tudós, hazafias, szabadelvű tanári-kar 
féltve gondozott, és így karöltve berendezték azon tűzhelyet, melynek magasra 
törő lángjai bevilágították a végtelen Alföld puszta rónáit és az északi bérezés 
vidékek sötét határait.

Saját erejére utalva, csakis a protestáns lelkesedés által éltetve, — a mely, 
mert egyértelmű volt a hazafiság fogalmával, sötét időkben gyakran vétek
számba ment, — szenvedve, küzdve századokon keresztül teljesítette nagy és nemes 
missióját, nevelvén e hazának felekezeti különbség nélkül derék honpolgárokat, 
a nélkül, hogy az államhatalom segélyét igénybe vette vagy vehette volna.

Hogyne örülne most, midőn ezen állam ezredéves álkotmányának intéz
ménye az általa vallott és hirdetett szabadelvű eszmék győzelemre jutásával 
új életre ébredve, azon kedvező helyzetbe hozta, hogy az őt törvényesen 
megillető és legbarátságosabb kézzel nyújtott segélyét és támogatását önér
zetesen elfogadhatja és azt jogosan élvezhetvén, fenntarthatja a kebelébe zárt 
négy nagy tanintézetet.

Az így bemutatott Collegium nevében üdvözlöm hát szívemből a tisztelt 
közönség minden rangú és rendű érdemes tagjait, a kik becses jelenlétükkel ezen 
ünnepély díszét emelni és résztvevő jóindulatukkal megtisztelni kegyesek voltak.

De üdvözlöm a patronátus körében az itt levő őszbevegyült kortársaimat 
és azok élén — mint idők tanúja — kedves öreg-honvéd bajtársaimat, a kik 
még az ezredév utolsó századában vívott szent szabadságharezunkban fegyveres
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kézzel keltek védelmére azon korszakot alkotó törvényeknek, melyeknek 
szilárd alapjain emeltetett fel a mostani szabadevű modern Magyarország új 
alkotmányának büszke épülete.

És üdvözlöm szívem mélyéből a lelkes honleányok díszes csoportját, 
azon anyákat, a kik a ringó bölcsőtől kezdve csepegtetik gyermekeik gyöngéd 
szíveibe a hazafiúi lelkesedés szent lángját.Velők együtt a bájos hölgykoszorú azon 
ifjabb nemzedékét, a mely, nemes rendeltetését felismerve, lelkesülten vallja be 
magával a költővel, hogy: «magyar nőnek születni nagy és szép gondolat».

Végre felétek fordul tekintetem arany ifjúság! Ti vagytok a haza reménye, 
kiknek jövője az új ezredév küszöbén ölelkezik a bezárult dicső múlttal

Keressetek azon múltból nagy ideálokat, melyek fényes példáján lelke
sülni birtok, lépjétek át bátran, önérzetesen azon szent küszöböt, a melyen 
túl egy új ezredévnek virágai fakadnak, foglaljátok el újból e hont, és hódít
sátok meg benne a nemzetnek minden rétegeit! — de ó h ! nem, mint elődeitek, 
tűzzel, vassal, hanem tanáraitok bölcs útmutatása szerint: az erkölcsnek, a 
jognak, a tudománynak szellemi, békés, de biztos diadalra vezető fegyvereivel, 
hogy szeretett magyar hazánk egy új ezredévre felvirágozhassék!

És most helyemet a hivatott ünnepi szónokoknak átengedve, midőn 
ezen Collegium ezredéves ünnepét megnyitottnak nyilvánítom, teszem azt 
azon imaszerű fohász kíséretében: hogy legyen boldog és örökéletű e Hon! 
és soká, igen soká éljen a jó Király!

DICSŐ MÚLTUNK E GY EZREDÉV.
Irta  K ubányi B éla , szavalta  d r . H orváth  Ö dön .

Az égi eszme szárnyra kelt! 
Kicsinyke magba’ dús erő 
Magas sudárba törve fel :
Erős tölgyként te állsz elő,
Te állsz elő én nemzetem,
Te mindörökre büszke nép! 
Ezernyi baj s veszélyeken 
Dicső múltunk egy ezredév !

Az ősapák kivívta hon 
Éöláldozott tengernyi vért, 
Áldást adó száz kún-halom 
Kalásztermő vidékiért.
S hogy felvirult a szép haza! 
Tekints körül: a messzeség 
A búzakéve halmaza . ..
S dicső múltunk egy ezredév !

E múltba lelkesülve tér 
Az elmerengő képzelem,
Hol minden talpalatnyi tér 
Nagyságodról regél nekem.
S holott a véres földporond 
— Bevésve őseid nevét — 
Örökre dicssugárba vont ... 
Dicső múltunk egy ezredév !

S tolult vihar fejed fölé;
Irigy boszú emelve kart:
Ádáz gyilkát beléd döfé 
Ahogy önön szivébe mart.
A mély sebet, még sajga bár, 
Az újabbak csak elfedék: 
Pogány vadak, török, tatár . ..  
Dicső múltunk egy ezredév 1



Csodák csodája volt hited 
A sírba vesztő lét egén,
S a szent jogok küzdelminek 
Kifent vasunk: győztes remény. 
A zord erőre támadó 
Magyar szivet tüzelte hév 
Nem volt elég kirótt adó... 
Dicső múltunk egy ezredév!

Ha nem szállt búnak árnya rád, 
Csak fény mosolyga szerteszét: 
Egész világ mint jó barát 
Versengve adta félkezét, 
Másikkal meg reád dobá 
Igaztalan, sújtó kövét,
S szívünk vérzett belé soká... 
Dicső múltunk egy ezredév!

Mit ész világa s hit fakaszt: 
Tudás, erény volt mindenünk. 
Szivünk ezekben lelt vigaszt 
S tebenned Alma-materünk.
S ki sötét kornak fényt adott: 
Rákóczy fennkölt szellemét 
Csodáltuk mint letűnt napot... 
Dicső múltunk egy ezredév!

A vén idő szép álmai:
Ez ős falak, szent csarnokok, 
Eperjes! Téged áldani 
Fülembe zengnek századok.
Te fény- s borúból szőtt rege, 
Hegy-völgytől ékes felvidék, 
Megáldott Isten őrszeme ...
Dicső múltunk egy ezredév!

És járt idő könyörtelen,
Midőn megástad zordonul,
Megástad sírod’, nemzetem,
A durva önkény átkául.
Merevvé tett a fájdalom,
A halálkínt átszenvedéd,
Ez árny, e kép mély gyászba von ... 
Dicső múltunk egy ezredév!

De hosszú éjre nap derül!... 
Szabad hazában hű magyart,
Az égi eszme őréül 
Az Isten karja áldva tart.
S a révpart sincs oly messze már, 
Kikötsz, de ismét útra mégy,
Mely újabb győzelemre vár:
Dicső jövőnk !... Új ezredév!

Ü N N E P I  B E S Z É D .
T a r to t ta  H örk  J ózsef , c o l l . igazgató.

M élyen tisztelt ünneplő Közönség!
«Megérte ezt az évet is . . .

Megérte a magyar haza . . .»
A vészes égen . . . sokszor elborult, — de hála Istennek! — ma fennen 

ragyog a csillaga !
Ezer év! . . . Mi végtelen idő . . . «A képzelet gyors röptű sas — elfárad 

mégis, mire odaér !» . . .
.. . Látom éber Almos tanácsát! . . .  Ott ü l! . . . O szól: Hazát szerez

zetek ! . . . Látom daliás Árpád rohamát! . . . Őseinké volt, — miénknek 
kell lennie — e drága hazának; — a négy folyam s három hegy közének! . . . 
. . . Látom a gondos István szent alakját! Megszereztük, rendezzük be e 
szép hazát! . . .
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De hajh, a fiák összevesznek az örökségen . . .
Múló bajok ! . . . Nemzetünk csillaga fennen ragyog ! . . .
Egész Európa bámulja! Európa Krisztus sírját indul visszavívni! Fel

veszi vállára a keresztet s azt választja vezérül:
«A ki kivált seregéből —
Oly magasan, mint egy zászló ! —» 

és feltűnik szemeink előtt a dicső lovag, a szent László! . . .
Könyves Kálmán a könyveit . . . tudós Béla, — a harmadik — írásait 

forgatja . . .
Jeruzsálemből hoz hírt népének II. Endre! — — —
Jön a kun! — Jön a sötét felleg, jaj, az ocsmány ta tár! . . .

Meglepett, mint a sáska, oda a határ! . . .
. . .  A merre nézel; pusztulás, rom . . .
. . .  A merre jársz: hullák, csonthalom! . . .

— Irtóztató ! Irtóztató ! . . .
Van-e még haza? . . . Van-e még nemzet? . . .
Az Ur rálehelt a csontokra s azokból élő emberek lesznek! . . . A bús 

Béla összeszedi őket! . . . Új nemzetet alkot belőlök! . . .
Kissé vegyes, de magyarnak tudja magát.
Vegyes lett a nemzet! . . . Fájdalom, nemsokára az uralkodóház is! . . . 
Maga az országfő is ! . . .
Sok különös dolog esett meg! — -—
Egyik közülök legnagyobbá tette e hazát! — Lengyel díszt adott 

a magyar fénynek: bölcs Nagy Lajos! . . .
A másik közülök . . . egyetemes zsinaton elnökölt s itthon . . . országos 

fogságban ü lt! — — —
. . . Szeszélyes Zsigmond! . . . Zsigmond könnyen vett mindent! —

Könnyen a diadalmasan előre nyomuló törököt is ! -------
Pedig jött a keleti áradat . . .
Jött nagy robajjal, erővel! . . .
— De — «Ki áll amott a szirttetőn . . .

Hunyad magas falánál? . . .
S körültekint a sík mezőn, —
Az esti fénysugárnál? — — —

. . . Hunyady ő, — az ősz vitéz 1 ;— — —
A nagy — apa! . . .  És nagy fia ? . . .

«Világverő Hollós Mátyás?» . . . históriája? . . .
— «Nyögte Mátyás bús hadát 
Bécsnek büszke vára!» —

«Meghalt Mátyás király, oda az igazság!» . . .
Örökén perelnek! —
Vége-hossza sincs a pernek! -------

Ki erős volt országnagynak, — gyenge volt országfőnek! —
Zápolya! Zápolya! nem a te vétked-e a török hódoltság? — ------
— Másfél száz évig félhold ős Buda várfokán! . . .
Elhalványult a kereszt! . . .



/

Züllött a magyar! Nem is egy, — három hazája volt 1 — De volta- 
képen ezekből is a legkisebb harmad — bérezés Erdély volt utolsó véd- 
bástyája ! . . .

Hová lesz nyelvünk, nemzetünk, ha nincsenek: Bethlen Gáboraink, 
Zrínyi Miklósaink, Rákóczy Györgyeink, Ferenczeink ? — — -—

— A gondos I. Ferdinánd a német elemet szerette; — —' a sötét 
második ősei hitét féltette! — — —

Közben a felvilágosodott Miksa mindenkinek megadta a magáét, —
de megtartani volt kénytelen a családjáét 1 -------

Az órás, vegyész Rudolf, a jólelkű II. Mátyás — nem vették észre, 
hogy körülöttök udvari kör alakult — magyar-gyűlölőkből. —

A papnak szánt I. Lipót — jó szívét megcsalták! —
Emlékét vajh sokan átkozzák! . . . Pedig tán nem is ő, — környezete 

volt rossz! ? — — — Irtotta a szabadságot a templomban, az államban! . . . 
E roszszak ellen: Tököli, Rákóczy! . . .

Kurucz ! -— Labancz 1 — —
Oh átok a viszály! . . .

Zúg, zúg és morajlik a «Rákóczy vihara! . . .» Ki sem vész emléke! . . . 
Nem vesz az ki soha! . . .

Békíti a magyart, kinek nemcsak neve, de szíve is jó volt, I. József 
és a kinek kétszer volt az örökléssel baja, Károly 1 . . .

0  nem ért hozzája ! . . .
Ért szellemes leánya . . . Mária Terézia! . . .

És most hitét, nyelvét sok magyar elhányja 1 . . .
«Érte száz halálba mentek meg sem állva! . . .

«Éltünket, vérünket királyunkért! Mária Teréziáért!» — -------
All a Plabsburgok trónja! Csak kicsit változik 1 — — 

Habsburg-Lotbringeni lesz belőle 1 
A «pragmatica-sanctió» bevál ik!. . .

A lángeszű II. József, kinél nemesebbet egy fejedelmi nő sem igen 
nemzett! . . . — nagyot kezd, ■— nagyot téved; — még nagyobbat tesz : 
Önmagát győzi meg! . . .

Felébred a magyar!
O is legyőzi régi rossz álmát; — újra magyarrá lesz: szívében, — 

ruhájában, — nyelvében. —
Erre jő az alkotmányos II. Lipót, — kit «a haza atyjának» 25 évi 

uralkodás után az olaszok — méltán mondának.
Oh beh kár, hogy oly sok jó csak rövid időt él meg 1 
Már gyászol a magyar — vége sincs két évnek! . . .
A sokat gyötört Ferencz nagy dolgot tapasztalt! — Öt leverte bár a 

nagy Napoleon, — de nem bírta elcsábítani a magyart! —
Nem! N em !------------Mert a magyar hű fejedelméhez! . . .
Hiszi jóságos Ferdinánd § szeretetet érez! . . .
De fellángol a kor 1 — Gyorsan kiván haladni! — Bizony a nagy 

mozgalomban új jelszavakat is lehet hallani!
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Reform! Reform ! 1848 !! Kossuth!!! — Ő nem fél tőle, . . .  de taná
csosai! —■ — — Közé és a magyar közé állanak s elbűsítják szívét az 
áldott királynak!

A magyart meg elkeserítik! — — Fegyvert ragad királyadta jogait 
védeni! —

A szabadságharcz . . . isteni ! . . . Nemes lelkesedés! Önfeláldozó 
hazaszeretet!

Dicső hősök! . . . Dicső nemzet! . . .
De jő «Éjszak óriása» ! . . . — —
Gyásztakaró borul az országra! . . . Néma síri csend! Majd zokogó 

fájdalom! . . . ------------Majd titkon, — majd nyíltan honmentő -— mozgalom . . .
Hajh mit érne mindez?! — Mit a reménykedés? — — — Ha e fáj

dalmat nem enyhítené a leggyöngédebb kéz! ? . . .
1861! . . . Reméljetek! . . .
1867! . . . Egyezkedjetek ! . . .
Isten, — Isten, beh nagy az áldásod ! -------— Van-e még e földön, —

van több ily királyod ? ? . . .
A magyar szívében soha senki jobban nem lakott! — Magyar királyt 

soha —• soha jobban nem szeretett, — mint ezt a mi áldott, — — mint 
ezt a mi dicső, — mint ezt a mi legkegyelmesebb királyunkat, első Ferencz 
József ő felségét H l . . .

Éljen! — Éljen !! — Éljen ! — -—
Isten, — Isten, — abban látjuk a Te nagy kegyelmedet, — hogy ilyen 

királyt adtál — befejezni az első és megkezdeni a második ezredévet! —
Oh csak ez a kezdet — csak ez a kezdet soká — soká így tartana ! ----------
Isten! Királyok Istene! . . . Tedd m eg! . . .

— — Álljunk meg itt! — —
Jobbat nem kívánhatunk!
Végig tekintettünk a múlton! — — Most nézzük, tőle mit

tanulhatunk ? — —
Mire int bennünket az ezredik év ? Gondolkozzunk csak! — nemde 

arra, hogy:
1. távolítsuk el, a m i bajt hozott reánk és
2. tartsuk meg, a m i eddig megtartott m inket!

I.

Mozgó korban kezdte meg a magyar az első ezredévet. Mozogtak 
a népek. — A népvándorlás kora volt! —

Mozgó korban kezdi a második ezredévet is! — — — Mozog a 
föld! — — — Minden nép, minden ember előre tör! —

Tegyen le a magyar is régi szokásáról. Nem a mai korba való már 
az a régi szó :

«Hej ráérünk arra még! . . .»
A lassúság manapság már restség-számba megy. — A ki nem tör 

előre, — rest az . . .
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Ime a magyart saját hazájában, sok téren, idegen előzte meg! —
Egész idegen rajok jöttek be az országba s előzték meg sok téren a 

magyart! — S ha egy-egy külföldi bejő, — — az tud boldogulni! . . .
Örülnünk kell neki, hogy jő, — mert hiszen nemcsak magát, — de a 

hazát is boldogítja! — —
De miért van, hogy a magyar sokszor csak nézi, — csak nézi s nem 

hogy követné! . . .
Vessük el a régi elfogultságot: «Nem magyar embernek való! . . . »
Hát a tisztességes munka, — a tisztességes kereset, — — becsületes 

vagyonszerzés — bűn talán? — — —
Hála Istennek ! megszaporodtunk ! —
A föld meghozza a maga termését, — a fa a maga gyümölcsét, — 

de többen vagyunk hozzá. — Többfelől is keresnünk kell, — mert 
több kell! —

Egykor ezt is értettük. — Hiszen ezen ősi városban gazdag kereskedők 
laktak — s 53 ezéh virágzott! . . .

Magyar kereskedők jártak a világpiaczra. — Magyar ipar termékeit 
kedvelték a szomszéd népek fejedelmeinek udvarában.

A munkának csak az alakja változott, — értéke nem!
Igaz, zúg, — zakatol a gép. — — De van a magyarnak annyi esze, 

hogy annak is tudjon parancsolni.
Ne nézzen bizalmatlansággal magára! — — — De arra sem, a ki őt 

esetleg megelőzi.
Volt idő, hogy rá is szedték. — Legkönnyebb a becsületes embert 

rászedni. — Maradjon mint volt, becsületes, — de ne engedje magát — 
megcsalatni.

Ne legyen bizalmatlan; — — de ne is feledje, hogy ma mindenki 
annyit ér, a mennyi súlyt a maga erkölcsiségével és munkájával maga ád 
magának! —

A legfelségesebb ajkakról szól hozzánk a biztató bizalom :
«Bizalmam az ősi erényben! —»
Bízzunk mi is önmagunkban — és másokban! Különösen azokban, 

a kiket velünk összekötött a sors! . . .
. . . «Avagy nem tudjátok, hogy egy magasabb Istenség tartja átölelve 

a magyar nemzetet?» ! . . .
Ha egymásban bízunk, — lehetetlen, hogy meghonosodjék közöttünk 

a magyarnak régi átka, a visszavonás!
A visszavonás szelleme ásott nékünk — sírt! —
Néha nagyon mély sírt! —
Az Istennek kegyelme volt csak képes feltámasztani a magyart — 

halottaiból.
A visszavonás szelleme lázította az Árpádok idejében az «ifjabb 

királyt» — az uralkodó király ellen. — — —-Az készítette elő a — tatár 
útját . . .  Az a török hódoltságot . . .  Az buktatta meg a Rákóczy forradal
mát . . . Az idézte elő 1849-et! —

Újra át akarnók az ilyeneket élni? . . . Vájjon lesz-e Isten újra oly
Collég, Ért. 2
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kegyelmes hozzánk, hogy a gödörből, melybe. önhibánk folytán esnénk, — 
újra kirántson bennünket ? —• — —

Nem istenkisértés volna-e ez ? ------- — Oh el — el azzal az anyaölő
pártoskodással! . . .

El — el azzal a nemzetírtó viszálykodással!. . .
Nyitott sír ásítoz felénk! — —•
El mind azzal, a mi bajt hozott reánk ! . . .
Távolítsuk el! —
«Félre ti sötétség fajzati! Félre! . . .»

II.

Ellenkezőleg: — tartsuk meg, a mi eddig megtartott minket! —
Nos? Mi tartott meg? — —
Istenen kívül — első sorban a mi erőnk ! —
Honnan vettük ? —
Ép egészséges testből . . .  lélekből! . . .
Igen, igen! —
Az ősi erkölcsi tisztaság, — ez volt erőnk forrása. —
Nem is magyar növény az erkölcstelenség; . . . franczia plánta az ! . . . 

Megmutatta Sedán, — milyen annak íze! •— —
Ne feledjük, jól mondta költőnk:
«Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs!» . . .
Ép testben ép lélek ! — ------Vagy talán felidéznők a régi súlyos vádat újra:
«Mi a magyar most? — Rút sybarita váz!?«
Nem ! . . . Nem! — Életünkbe kerülhetne! . . . Fogadjuk meg, hogy 

őseinkhez méltók leszünk! —
Úgy kívánja azt a — becsület! . . .
A magyarnak mindenkor legdrágább kincse volt — a becsület! —
Egy szó — egy ember!
«Magyar ember megtartja szavát! . . . »
Meghalni testileg tudott, — meghalni erkölcsileg nem szokott a 

magyar! — — —
Közel volt halálához, — midőn a világverő hadvezér hűtlenségre 

csábította. — Nem kért tőle mást, csak azt, — hogy vele nem is éppen leg
jobban bánó — királyának adott szavát szegje m eg! — De Napoleon syrén 
hangjaira — süket maradt! — —

Szenvedett királyáért; ------- áldozott királyáért; — vért ontott kirá
lyáért ; — de megtartotta szavát, — megőrizte hűségét! — —- —

És a mit szívével jól átérzett, — azt helyeselte józan eszével! —
Józan eszű nép, a magyar nép ! — Legnagyobb fiai is tévedtek!------

de őt, a magyar népet, -—• a magyar nemzetet megtéveszteni — nem 
tudták! -------

Még forradalmi lázában sem! — — Még elkeseredésében sem ! —--------
Elfordult az olyan gondolattól, — még szabadságharczának vérzivatarai 

között is ! . .  .
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És helyesen tette! — És okosan tette! — Megáldotta az Isten
is érette ! . . .

Mindig jobban szerette a hazát, — semmint annak bármely fiát . . . 
Lett légyen az a legnagyobb is ! — — —

. . . Nékünk is volt egy jelszavunk, —
Lázba jött a honvéd tőle . . .
Nem volt abban megadásról, —
Nem volt abban a halálról, —
Egy szó volt csak, — hogy: «Előre! —>

Csak előre a hazáért! . . .
A magyar anya, ha volt néki két szép fia: «Az egyiket nem siratta, 

a másikat odaadta. S ment a gyermek, ment: előre!» . . . —
Csak előre a hazáért! . . .
Ez, — — ez a szent honszeretet, mely nem ismer határt, —• mely nem 

ismer áldozatot: — ha kell, — vagyont, — ha kell, vért, éltet áldoz a 
hazáért; — — — ez, ez a legszentebb erény, — ez mentett meg minket, — 
ez mentsen is meg minket, •— ez meg fo g  menteni m inket! . . .

És azért:
«Négy szócskát üzenek, vésd jól kebelébe fiadnak:

— A haza minden előtt!» . . .
És az évek ? — Tíz ? Száz ? Ezer ? . . .

«Még jönni fog, még jönni kell!
Több ezer, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Milliók ajakán !» . . .

Igen, — igen jönni fog! —
És e szentelt hajlék — ez ősi Collegium, — melynek alapjait a hon

mentő szeretet vetette; — — melynek falait a szabadság felkent bajnoka 
emelte; — — mely egy ideig büszkén mondotta m agát:

«Collegium Tököliánum»-nak, — s mely valóban méltán érezhette 
magát a nemes fejedelem vele szemben tanúsított kegye folytán:

«Collegium Rákóczyánum»-nak; — melynek sorsát jobbá II. József 
nagy lelke te tte ; — — melynek létét az elfogulatlan, hazafias gondolkozású 
Eperjes, — nemes Sárosvármegye, — a honfiak s újabban a gondos magyar 
kormány biztosította:

meg fogja érni azt a nagy örömet, hogy azon eszmék, melyekért ő is 
küzdött, — azon szent czélok, melyekért ő is szenvedett, — meg fognak 
valósulni! —

Fel fog virágzani a magyar tudomány . . .  fel fog, — dicső fényben 
fog feltűnni a magyar erkölcs! . . .

Hódítani fog a magyar művészet; —• — boldogítani a magyar ipar; — 
fényleni a magyar kereskedelem; — — gyarapodni a magyar közgazdaság !...

Nagy,. . . nagy! — boldog lesz a magyar, .. . Nagy, . . . nagy, hatalmas 
lesz a magyar,------ — Nagy! nagy, fényes lesz a magyar! ! ! . . .

Boldog . . ., hatalmas . . ., fényes . . ., künn és ben!!! . . .
— Már, — már ma . . . midőn megnyílik az ezredéves ünnepélyek —

2*
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fényes sorozata, — — ma, midőn a legdicsőbb magyar király nyitja meg az 
ezredéves országos kiállítást, —

— már ma
látom a minden ízében, tagjában magyarrá lett fővárosban, a Gellért-hegy 

tetején a magyar Pantheont, — a magyar Walhallát; —
látom mint sürög, mint forog ős Buda fényes várlakában az ott lakó 

magyar király s a magyar méltóságok udvari személyzete, udvara; — —
látom a mint a dicső Habsburg dicskoszorúzta, — győztes, — daliás 

alakja, — feltűnik a fényes magyar trónon, •—• körülötte a nagy magyar 
nemzet boldog képviselői; —

látom a több milliónyi lakossal biró fő- és székváros fényes kereske
delmi múzeumait, iparcsarnokait; — karcsú, díszes tornyait, — fenséges 
dóm jait;-------a tudományos intézetek nagyszerű palotáit; — -------- a köz
lekedés új eszközeit! . . .

Hallom a magyar dalt, a mint vígan zeng az egykor oláh lakta vidékről; - -  
hallom a magyar zenét, mely kiszorította a Kárpát tövén az oláh sípot, 

a tót danát; —
hallom, hogy az «egykori szászföld» lakói is megmagyarosodtak . . . .  
Látom a sok-sok milliónyi magyarság elterjedésének graphikus rajzát, 

mint terjed az egész a Balkánig, — az Adriai tengerig!
Dagadoz kebelem: hegyen, — ormon, — város piaczán, — falu közepén 

a magyar történet, — közélet, — a magyar tudomány, —■ a magyar művészet, 
-— a magyar ipar, — a magyar kereskedelem — nagyságainak szobrai dísz
lenek ! . . .

Monumentális épületeik a felhőknek szolgálnak nyugovó-helyül! ----------
Látom a magyar villámekét, s a virágzó gazdaság mindenféle új esz

közét, — a gazdagon fizető magyar föld, — magyar gazdájának úri, kényel
mes élete biztosítóit! . . .

Oh látom! . . . látom ! . . .
—- Álom talán ? --------- -
— Álom lesz, ha meg nem teszszük, a mire köteleztük magunkat és 

való, tény lesz, ha eltávolítjuk, a mi bajt hozott reánk: a restséget, az elfogult
ságot, — a bizalmatlanságot, — a visszavonást és megtartjuk, a mi eddig 
megtartott minket: az ősi erkölcsi tisztaságot, a becsületet, a józan észt és a 
— honszeretetet! —

És akkor:
«Él magyar! Áll Buda még!» — — És

«Hol sírjaink domborulnak,
Utódaink leborulnak 
És áldó imádság mellett 
Emlegetik neveinket!»

Úgy legyen M! — —- —

Éljen a Haza! Éljen a Király!
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E Z E R É V E S  N E M Z E T .
I rta  és szavalta  H amvas J ózsef.

Ki eddig csak a bú szavát tanultad, 
Magyar nemzet! van-e reá szavad, 
Hogy az örömnek, mely szíveden túlcsap, 
Zúgó beszéddel méltó hangot adj 
Hogy elfelejtsd a könnyfakasztó múltat, 
A zord időket, mik feletted dúltak,
A hazairtó súlyos harczokat!

Óh, hol keresnél szót ily nagy örömnek ? 
Nagy múltadban mikor tanulhatád? 
Árpád vezér elfoglald e földet,
De vér festé be első századát.
A kard, mit a nép a hódításra fölvett, 
Németek földén magyar vérbe sülyedt, 
A bú s e hon, lettek két-egy barát.

Majd jött az első nagy király: a szent. 
Tán jobbra fordult már a hon sorai? 
Alig hogy ez a fényes nap lement, 
Át lett a derű sötét borúra.
S ahányszor csak a remény megjelent, 
Bimbajában már hervadásba ment.
E nép könnye fel sem szikkadt soha.

Pedig voltak magasztos, szép idők, 
Minőknek párját másutt nem leled. 
Félannyiból alkottak nagy jövőt 
A magyarnál szerencsésbb nemzetek. 
Dicsőségben e nép oly nagyra nőtt! 
Fénylő oszlop lett a világ előtt,
De boldogságát nem szerezte meg.

Mert jöttek rá borzasztó, zord idők, 
Minőknek párját másutt nem leled. 
Félannyitól vesztettek hont, erőt,
A magyarnál hatalmasbb nemzetek. 
A sújtoló vész olyan nagyra nőtt, 
Hogy feljajdultunk zord arcza előtt 
S a börtön, vérpad lettek szent helyek.

Ez a mi kincsünk: a múlt ihletése! 
Mert léha az, ki csak örülni vágy. 
Változandó a sors hullámverése,
Majd mélyre száll, majd a magasba hág.
Az a hajós, a ki megáll a vészbe,
A gyáva korcs elbú a biztos révbe,
S rettegve hallja hullámok zaját.

Ne is keressünk örvendő igéket.
Az imádság komoly, bár háladó. 
Megünnepelni ilyen ezredévet 
Arra egy nap, vagy egy év nem való. 
Ne ünnepnappal ünnepeljünk téged. 
Munkanapunk lesz a te dicsőséged 
Te viharvert, ezeréves hajó.

Mert változott a kornak arczulatja:
Az új időnek új küzdelme van.
A nyers erőt az elme földre hajtja:
A villám gépet hajt béklyóiban.
Nem a gyenge, a rest lesz másnak rabja,
A tanult elme győz e nemes harczba; 
Tanulj nemzet! Nagy könyved nyitva van.

Ha kisért a múlt csalfa büszkesége,
Ne téveszszenek üres jelszavak. 
Munkában folyjon élted minden éve; 
Mert gazdag nép lehet csak nagy, szabad. 
Ne légy kelet elfogult, gőgös népe, 
Lépj be nyugat munkási seregébe,
Mert elveszik most, a ki elmarad.

Mert vértanuknak hulló áldozatja 
Megszenteli, hová hull, a helyet,
A bakó tönkjét oltárrá avatja 
S imáját mondja ott a kegyelet.
A kit holttá tett zsarnok vak hatalma, 
Annak halála lesz új élet magja 
És ád a népnek buzgó ihletet.
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Ki lomha kézzel nyert kincsén pihen me; 
Aláhull az, habár felül van is.
Lejárt kora a rozsdás fegyvereknek; 
Kohóba jut a nyílfogó paizs.
Olvasztó mélyén vajúdó jelennek 
Üj kor, új eszmék, új világ teremnek 
S elpusztul, a mi korhadt és hamis.

Aztán hajónknak oly sok tengerésze. 
Úgy fáj e szó, szívben nem egy velünk. 
Ha zúgni kezd majd az időknek vésze, 
Ki most barát, nem lesz-e ellenünk? 
Kiknek velünk egy volt a lelke, vére, 
Azokat most gonosz betegség érte, 
Úgy, hogy reájuk alig ismerünk.

Mert nem ünnepiünk mi pihenő parton, 
Ez ünnep künn van a nyilt tengeren. 
Adja ég, hogy a szélcsend soká tartson, 
De a vihar is bizton megjelen,
És hogy hajónk új ezerig kitartson, 
Nem segít meg elmúlt ezer a harczon, 
De megsegít a munkás, bölcs jelen.

Azért azokra, a kik hűk maradtak,
A jövendőben súlyos munka vár;
A ki gyenge, ne maradjon magyarnak, 
A vész itt még majd zord pusztítva jár. 
De ha millj ókból csak ezrek maradnak, 
Igazak ők és győzelmet aratnak, 
Rájuk a jövő boldogsága vár.

Letűnik a múlt im’ bealkonyulva 
S fut az idő velünk a sír felé;
De majd ha ránk jön végóránk borúja, 
Úgy lépjünk a nagy öröklét elé:
Egyik kezünk mutasson rá a múltra, 
Hogy az utód azt mindig megtanulja, 
Másikkal intsünk a jövő felé 1



HERFURTH JÓZSEF EMLÉKEZETE.
* 1820. nov. 13-án, f  1895. nov. 27-én.

Eperjesen, a hol született, járta az elemi iskolától fel az akadémiai tan
folyamokig iskoláit. Csak két évet töltött másutt, t. i. Rozsnyón, a hol a 
Syntaxisba (III. és IV. gymn. oszt.) járt. Az akadémiai tanfolyamban a jogot 
hallgatta, de e mellett az akkori szokás szerint, némely theologiai tantárgyakat 
is, nevezetesen nagy előszerettel, az egyháztörténeti tudományokat. Mindenkor 
hálás örömmel emlékezett vissza elemi iskolai tanítójára, a gyermekbarát 
Klein Tóbiásra, majd későbbi tanáraira: az önmunkálkodásra és a reálékra 
is nagy súlyt fektető Benczúr Józsefre, a rozsnyói élénk szellemű Keblovszkyra, 
kivált pedig az őt újjá teremtő Krayzell Andrásra és a lelkesíteni tudó, bölcs 
Vandrák Andrásra.

Bevégezvén 1840—41., az akkor még latin nyelvű iskolákat, 1842. tava
szán b. Podmaniczky János házához ment nevelőül, honnan 1843. őszén lassú 
útban, tanulmányozgatva, Pozsonyon, Bécsen, Prágán, Drezdán, Lipcsén 
keresztül a jénai egyetemre indult, hol kivált bölcsészeti és történeti előadá
sokat hallgatván, tanítványa volt a nagy Hase Károlynak is. Az 1844-iki nyári 
semesterben Tübingenben különösen jogi és aesthetikai (Vischer Frigyes) 
tudományokkal foglalkozott. Innen nagyobb útra kelt, mely déli Német
országon, Svájczon, Elzászon, a Rajna vidékén és Közép-Németországon át 
vezetett; így jutott el Berlinbe, hol szintén egy évet töltött, az egyetemen 
1844—45. történeti, földrajzi és bölcsészeti tudományokkal foglalkozván. Ber
linből Szilézián, Krakón át hazaérkezvén, elébb Lónyay Gábor, utóbb báró 
Podmaniczky Mihály és Andor gyermekeinél nevelősködött. Az 1849-iki nyár 
végén Eperjesre visszakerülvén, 1850. január hó óta, Munyai Lajos halála 
után (f 1849. decz. 2.), mint póttanár a Collegiumban a theologusoknak az 
egyháztörténetet adta elő. A következő iskolai évben, 1850—51, már nemcsak 
a theologián, de a gymnasiumi legfelsőbb osztályokban is (a primában) ő 
tanította a történetet; a mihez járult az, hogy az 1851—52. iskolai évben a 
jogon az egyházjognak előadása bízatott reá.

1852. julius 19-én a collegiumi nagy pártfogósági közgyűlésen, a gym
nasium— az «Organisations-Entwurf» követelményeinek megfelelőleg — újra 
szerveztetvén, a történeti tudományok előadására rendes gymnasiumi tanárul 
választatott. Ezóta a gymnasium négy felső osztályában tanította az egyetemes 
történetet és a magyarok történetét, több éven át a honismét, közben, de 
csak pótlóként, az algymnasium IV. osztályában a történetet és az V. és VI. 
gymn. osztályban a magyar nyelvet.
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1852-től coll. központi bizottmányi jegyző is volt. Úgy maradt az, 
míglen 1884—85. a gymn. tanterv változásával, átvette a gymn. III. és IV. 
osztályban is a történet tanítását. A theologiában 1854-ig adta elő az egy
háztörténetet ; az újon szervezett jogakadémián pedig 1864—75-ig a magyar 
jog- és alkotmánytörténetet.

Különös érdeméül megemlítjük még azt is, hogy 1851—71-ig egy-két 
évi megszakítással, midőn is Vandrák András tette azt, ő vezette a Bach- 
korszakban annyira perhorrescált coll. magyar nyelvművelő, úgynevezett 
«Magyar Társaság»-ot.

Az 1890. november 16-iki coll. választmányi ülés alkalmával «hajlott 
koránál s testi törődöttségénél fogva» három havi szabadságidőt kért és 
kapott; majd 1891. május 24-én egy egész évre kérte azt s a coll. választ
mány «a derék tanár érdemeinek teljes elismerése mellett» teljesítő kérelmét 
s elébb ugyancsak helyettes tanárral, majd midőn Herfurth József állapota 
nem javult, 1891. junius 28-iki gyűlésén rendes tanárral töltötte be helyét; 
s midőn az 1893-ik évi junius 1—2. napjain tartott coll. igazgató választmányi 
ülés szabadságidejét újra meghosszabbította, 3000 kötetnyi történeti könyv
tárát és körülbelül 6500 frtot érő éremgyűjteményét «hálából, mint egykori 
tanítvány s 40 éven túli tanár, 35 évi gondos és szerencsés gyűjtésének az 
eredményét»' a Collegiumnak adományozta s a Collegium «a legnagyobb 
s legforróbb köszönettel fogadta» azt.

És Herfurth József collegiumi «szabadságolt tanár» maradt haláláig. 
A felekezeti tanárok országos nyugdíjaztatásáról szóló törvény életbe lépése 
után kérte ugyan a nyugdíjat az államtól, de másnapra, hogy ettől kérte, 
Istene adta meg azt neki, 1895. november 27-én magához szólítván őt «örök 
szabadságra», örök nyugalomra.

Igen, «örök nyugalomra», de nem a halálba, mert, hogy meg ne haljon, 
arról gondoskodott életében működésével — és holtában végrendeletével, 
hagyván egy Eperjesen szervezendő ev. polgári leányiskolára 40,000 frtnyi 
vagyont, a coll. ifjúságnak egy drága, aranyozott ezüst úrvacsorái kelyhet stb. stb.

A ki így él, így cselekszik, az nem hal meg soha!
Herfurth József mint tanár sem halhatott meg, mert él tanítványai 

emlékezetében.
Szikrázott belőle a lélek, midőn hivatása magaslatán állva, szép hazája 

dicső, nagy nemzete fényes történetét varázsolta tanítványainak lelki szemei 
elé . . .! Hazánk nagy napjai, mintha újra előttünk folytak volna le ; hazánk nagy 
alakjai, mintha megelevenedtek volna s szellemszárnyakon röpködtek volna 
körülöttünk . . . Ha a szabadságról, a szabadságharczról kellett szólania, úgy 
tűnt fel, mint egy vezér. Mikor a Rákóczy viharát ecsetelte, alakja kiegyene
sedett, nagy szakálla lengett, mint egy zászló.

Mint protestáns, szabadelvű volt s minden erőszak ellen kész volt pro
testálni. Egész kis mondakör fejlődött ki arró l: miképen viselkedett az abso- 
lutismus idejében az erőszakoskodó kormány iskolai túlkapásai ellen s miképen 
játszotta ki annak magyar hazafiságot, magyar igazságot tanítani tiltó rendeletéit.

Typikus alak volt. A régi protestáns tanároknak mintaképe! Anyagilag 
szegény, de szellemileg gazdag. Szelleme kincseivel sok gazdag, sok előkelő



szülő gyermekeit gazdagította. Ő maga egyszerű, sokszor kopottas ruhában 
jelent meg, de az egyszerű ruha arany lelket takart. Állásában kicsiny, hatal
mában mégis nagy volt. Uralkodott a lelkeken, tanítványai szívein s lelkes 
szavával oda bírta vinni, a hová ő akarta.

De nemcsak élő szava, még írása is ilyen volt! Felhívásai, miket egykor 
mint a Collegium jegyzője, a Collegium érdekében szerkesztett, valóban buz
dítok, lelkesítők, megnyerők !

És egyik legszebb jellemvonása éppen az, hogy mindig ugyanaz volt, 
ugyanaz maradt.

Sorsa nem engedte meg neki egy nőt boldogítani s azért azt tette vég
rendeletében, a mi által több nőt boldogíthat: teljes, helyes felneveléseket 
tette lehetségessé 1

Alszik immár a természet ölén, -— s a miket ő éltében oly nagyon szere
tett, a virágokat, nemcsak a tavaszszal felébredt természet hinti sírjára, hanem 
azok is, kiket holtában oly igen szeretett — az őt áldó nők 1

Az igazak álma boldog. Legyen övé is az 1 A Collegium hálás emlékezete 
teszi áldottá — nyugalmát.

Hörk József.

HAZSLINSZKY TAMÁS EMLÉKEZETE.
* 1832. junius 4-én Késmárkon, f  1895. decz. 22-én.

Nyájas idylli kép vonul végig lelkünk előtt, midőn feltárul előttünk 
Hazslinszky Tamás élete, működése. Atyja tiszta erkölcsű, szilárd jellemű, 
becsületes iparos-ember volt, a ki különösen a rajzolásban és festésben any- 
nyira kit-ünt, hogy Késmárk sz. kir. város őt választotta az iparos-legények 
rajztanárául. Anyja szerény, jámbor nő. Hazslinszky Tamás elemi iskolába 
soha sem járt, mert otthon bátyja, Frigyes (az érdemült coll. igazgató-tanár) 
tanította őt. Hazslinszky Tamás még élte legutolsó napjaiban is igen elevenen 
emlékezett arra, hogy bátyja, Frigyes, egykor egy arany kakassal díszített 
abéczés könyvet hozott a Schweiger könyvkereskedéséből és őt az egyik 
karjára, nővérét, Unkát, pedig a másik karjára vevén, úgy tanította őket az olva
sásra. Hasonló módon tanította őt a magyar nyelv elemeire is a Campe H. 
J. magyarra fordított «Ifjabbik Robinson» czímű művéből. Majd megszerettette 
vele az olvasást egy érdekes német könyvön, melynek versikéit holtáig emlé
kezetében tartotta. Midőn a donatisták tanárához, Bömischhez vezette anyja, 
a «Colloquia latina» czímű könyvből kellett olvasnia, a könyv majd kiesett 
kezéből, úgy reszketett, de a vizsgálat sikerült. A grammatisták osztályában 
már az elsők közé küzdötte fel magát. A Syntaxisban, melyet annak tanára 
a római köztársaság mintájára rendezett be, mindjárt az év elején consulnak 
tétetett és bár gyakran decertáltak is ellene, megtartotta helyét mindkét éven 
át. Minden órában minden felelőnek jogában állott egy más feljebb ülő tanulót 
kiszólítani, a ki szintén felelni tartozott. Ez volt a decertálás. Ha a felelő
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által kihívott rosszabbul felelt, akkor a curiák (egyes padok) szavazása foly
tán a két felelő helyet cserélt. A rhetorikában mindkét éven át első eminens 
volt s mindkét éven át 60—60 frt ösztöndíjat kapott.

Ekkor bátyja, ki már nehány éve volt tanár az eperjesi ev. kér. Colle- 
giumban, Eperjesre hozta őt. Itt végezte bátyja, Vandrák András és Herfurth 
József vezetése alatt: a logikát, physikát, mint ösztöndíjas, kitűnő tanuló. 
Nagy szerencséje volt, hogy az előkelő Ganczaugh - házba került nevelőül, 
mert ez alkalmat nyújtott neki, a mit Késmárkon nem tehetett, a magyar 
nyelvet jól elsajátíthatni. Theologussá lett, de a híres Csupka András jog
tanártól néhány jogtudományt is hallgatott. Tanulmányait kiváló sikerrel 
befejezvén, Árvamegyébe ment, meglátogatni a nővérét.

Itt Szontagh Dániel törvényszéki ülnök felszólítására egy magán-intézetet 
alapított Alsó-Kubinban és tanítványaivá lőnek a környékbeli urak fiai, a 
Zmeskall- és Szontagh-családok gyermekei stb. Növendékeivel a szülők és a 
megyei hatóság tisztviselői jelenlétében félévenként vizsgát tett.

így tartott ez három évig, a mikor is 1854. október 2-án a coll. párt- 
fogóság által annak őszi közgyűlésén a mathematika segédtanárául választatott 
meg. Eperjesre volt tanítványainak szülei és a megyei hatóság által kiállított 
kitűnő bizonyítványokkal ellátva érkezett meg.

Nagy előnye volt mindig, hogy szeretett tanulni és — talán éppen 
ennek folytán — könnyen tanult. Ifjú korában a franczia és angol nyelvet 
is tanulta s előszeretettel foglalkozott a latin classicusokkal. Azonban, mivel 
később azt tanította is, ennél elhatározóbb lett életére az, hogy bátyja, a 
hamar európai hírre emelkedett botanikus, megszerettette vele a természet
rajzot: a növénytant, ásványtant és állattant, de különösen a botanikát. Már 
mint gyermeket gyakran vitte őt bátyja a Kárpátokba és ha már nem birt 
járni, hátára vette és úgy folytatta vele a tanulmányozást, útközben növény
tani ismeretekben gazdagítván őt. Későbben egy jelentékeny növénytani 
gyűjteménynyel ajándékozta meg bátyja, a mely további tanulmányainak út
mutatójává lön. Kedvvel foglalkozott a természettannal is és voltaképeni 
szaktárgyával, a mathematikával.

A Collegiumban az első évben mint ideiglenes tanár működött, a má
sodik évben azonban már rendes tanárrá és az I. osztály főnökévé tették őt. 
Később a Il-ik, majd a III. osztály főnöke lett. 1887. május 4-től, midőn a 
8700 frtnyi államsegélynek kiutalványozása bejelentetett s a coll. állandó 
igazgató-választmány újra szervezte a gymn. tanszékeket, ő reá bízatott az 
ábrázoló mértan tanítása, megmaradván régi tárgya: a mathematika az alsó 
osztályokban.

Igyekvő, de igen beteges ember volt. Ernyedetlen szorgalommal kívánt 
működni és mégis sokat volt kénytelen mulasztani. Végül is, igen elgyen
gülvén, szabadságoltatását kérte és az 1895. május 8-iki coll. igazg.-választmányi 
ülés ugyanazon feltételek mellett, mint Herfurth Józsefet, szabadságolta őt. 
O azonban nem volt oly sokáig «szabadságolt tanár.», mint amaz, mert már 
1895. deczember 22-én csendesen, a milyen egész élete volt, elaludt az Úrban.

Hazslinszky Tamás egész életét a csendes munkálkodás jellemzi. Felü
letesen tekintve, nem voltak, legalább nem látszottak meg nagy eredményei.

V
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De a ki házába lépett s látta, hogy ott minden rendben van, nemcsak az 
épület, de a család is: a hű nő, a gondosan nevelt két pár gyermek, az 
belátta, hogy ő az emberi életet okosabb feléről igyekezett becsessé tenni. 
Mint tanár is a lassú építés embere volt; de otthonos a maga szakmájában ! 
Sok-sok azok száma, a kik az úgynevezett exact tudományok elemeit, a gya
korlati élet alapjait tőle vevék. Vajha vették volna és vitték volna a gyakor
lati életbe is, melynek olyan munkásra, olyan polgárra, mint ő volt, nagy 
szüksége van.

Nyugodtan, de biztosan építette ő a maga boldogságát! Hagyta a 
nagyravágyókat menni az ő útjukon, ő nem volt nagyravágyó és mégis a 
legnagyobbat, a boldogságot érte el! Mindenki fut ez életben a boldogság 
után. O lassan, de biztosan haladt feléje és mégis, míg mások elvesztették, 
sokan elszalasztották azt, ő le tudta azt kötni házához.

Ezt persze a nagy világ nem igen vette észre s azért nem igen foglal
kozott vele, s ha igénytelen, beteges alakja megjelent a közönség előtt: senki 
sem hitte, hogy egy ritka ember megy el mellette! Pedig ritka ember volt, 
mert tudta, ismerte a boldogulás útját, melyet oly sok rendkívüli ember nem 
ismer! Ritka ember volt, mert önmaga teremtette meg a ipaga boldogságát!

Önmaga volt önönmagának sorsa!
A ki csak ismerte, szerette; mert szelíd lénye ellen senkinek komoly 

panasza nem lehetett!
A ki csak ismerte, becsülte; mert meg kellett hajolnia fent ecsetelt 

erényei előtt!
Emléke tanítson minket a csendes boldogság útjára ! S ha majdan sok 

lesz a boldog ember, több mint most, akkor sokan fogják elmondani áldásukat 
felette ! Áldásukat sírja felett! Úgy legyen!

Ő pedig lelje fel az itt, e földön, megízlelt boldogságot teljes mértékben, 
ott fenn, az égben, égi atyjánál!

I Iöi'lv József.

3*



A) A  Collegium kormányzata.

a) Elnökség: Glauf Pál kishonthi ev. főesperes és dr. Schmidt Gyula 
sárosv. árvaszéki elnök, coll. felügyelő.

b) Igazgató-választmány. Tagok: Benczúr Géza, Chotvács Endre, Csiskó 
János, Farbaky József (f 1896. ápr. 26.), Gamauf György, Hörk József, Kéler 
Pál, Radványi István, Strauch Béla, Szentiványi Árpád, Terray Gyula, Topscher 
György, Bánó Árpád, Dessewffy Lajos, dr. Horváth Ödön, Klefner Gyula, 
Kubinyi Albert, Farkas Lajos, Ludmann Ottó, Palugyay Gusztáv, dr. Mosánszky 
Győző, Radvány Kálmán, Raisz Ede és Mérey Aurél. A választmány üléseiben 
megjelennek a Collegium tisztviselői is, hogy esetleg felvilágosításokat adjanak, 
de hivataluk alapján szavazati joguk nincs.

c) Végrehajtó-bizottság. Tagjai: hivatalból a két elnök, a collegiumi igazgató, 
a collegiumi pénztárnok, a collegiumi jegyző, a collegiumi ügyész, a tápintézeti 
gondnok és a négy tanintézet igazgatói; választott tagjai a kerület részéről: 
Szentiványi Árpád, Benczúr Géza és Csiskó János ; a Collegium részéről: Kubinyi 
Albert, Mérey Aurél és Palugyay Gusztáv.

d) Pénzügyi bizottság. Elnöke: Mérey Aurél; tagjai: Dessewffy Lajos, 
dr. Mosánszky Győző; póttagok: Bánó Árpád és dr. Horváth Ödön; hivatalból 
a collegiumi ügyész és a collegiumi pénztáros.

e j Számvizsgáló-bizottság. Elnök Farkas Lajos, jegyző dr. Szlávik Mátyás, 
tagok: Radvány Kálmán, Raisz Ede és Csiskó János. Megjelennek az ülésekben 
a számadók is.

B) A  Collegium tisztviselői.

1. Collegiumi igazgató: Hörk József theol. r. tanár.
2. A collegiumi tanintézetek igazgatói:

a) Theologiai dékán: Mayer Endre.
b) Jogakadémiai dékán: dr. Horváth Ödön.
c) Főgymnasiumi igazgató: Ludmann Ottó.
d) Tanítóképző-intézeti igazgató: Gamauf György.

3. Coll. pénztárnok : Flórián Jakab főgymn. r. tanár.
4. Jegyző és levéltárnok: dr. Szlávik Mátyás theol. r. tanár.
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5. Ügyész : Klefner Gyula ügyvéd.
6. Könyvtárnok: Flórián Jakab.
7. Tápintézeti gondnok: Mayer Endre.
8. Museum-őrök: Húsz Ármin és Perényi Vilmos főgymn. r. tanárok. 
A közös tanári értekezletek jegyzője: dr. Sarudy Vilmos.
A Szirmay-könyvtár őre : Hazslinszky Frigyes és 1896. márcziusától Mayer 

Endre theol. tanár.

C) Collegiutni gyámintézet.

1. Elnök: Hörk József coll. igazgató.
2. Pénztárnok: Húsz Ármin.
3. Jegyző : dr. Sarudy Vilmos.

Jegyzet: Collegiutni iskolaszolga: Francz János.

Az 1895—96. iskolai év története.

A nagy eszmények előre vetik fényöket!
Hazánk ezer éves dicső fennállásának fényes történeti ténye egy nagy 

nemzeti örömünnep napjává. tette majdnem az egész 1896-dik évet.
Ezen örömünnep előkészítése országul és a maga kis körében foglal

koztatta mind az egyeseket, mind az intézeteket, — a merre csak magyar, 
honszerető szív dobog.

Mindenki úgy igyekezett berendezni dolgait, ügyeit, házát, hogy e nagy 
örömünnep boldogságát zavartalanul élvezhesse.

Collegiumunk is úgy tett s hogy csonka tanári karát kiegészítse, meg
választotta 1895. jul. 8-dikán a nyugalomba vonult, illetve betegségénél fogva 
szabadságolt Hazslinszky Tamás gymn. tanár helyére Balló Aurélt, ki tanul
mányainak befejezése czéljából éppen a müncheni akadémián tartózkodék; 
a Beszterczebányára távozott dr. Hazslinszky Rezső gymn. tanár helyére az 
ismert fiatal tanárjelöltet: Bielek Dezsőt és Kemény Árpád helyére a mondern 
philologia tanszékére Hamvas József tanárjelöltet Kolozsvárról.

Teljes, kiegészített tanári karral kezdte meg tehát a Collegium az 1895/96-ik 
iskolai évet, melyet, a mint a Collegium küléletét tekintve, az ezredévi ünne
pélyek öröme és a kirándulások, — úgy a Collegium beléletét tekintve, a békés 
egyetértés esztendejének nevezhetünk.

Megtörténvén 1895. szept. 1—4-ig a főgymnásiumban és a tanítóképzőben, 
szept. 1—8-ig a theologián és a jogakadémián a beiratások, megtartatott 
szept. 8-dikán a collegium! évnyitó ünnepély, melyen a coll. igazgató mondott 
az ezredéves ünnepekre is kiterjeszkedő meleg, buzdító beszédet az ifjakhoz, 
és a tanítóképző-intézet ifjúsága énekelt, Simkó Endre tanár vezetése mellett.
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Majd résztvettek a Collegium képviselői a coll. felügyelővel és igazgatóval 
élükön a püspök-választó szavazatok felbontására kiküldött bizottság s az 
ezután rögtön 1895. szept. 26-dikán Miskolczon megtartott kerületi s a nem
sokára reá Budapesten okt. 9-dik napján megtartott egyetemes közgyűlésen is. 
Október elején a tanügyi kormánynál is jártak — kérni a coll. főgymn. állam
segélyének 16,000 frtra való mielőbbi megemelését.

1895. október 31-dikén, ősi szokás szerint, a reformátió emlékünnepével 
kapcsolatosan az Úr-vacsorájához járult az egész coll. protestáns ifjúság a 
tanári karral, a midőn is ezen «d^precátió» alkalmával, a tanítóképzői énnekkar 
énekelt Simkó Endre vezetése mellett, a coll. igazgató: Hörk József és az 
ifjúság képviseletében Beyer Fülöp, III. é. theol. beszédet mondott. Ugyanezen 
napon a délutáni órákban tartották meg a hittanhallgatók is a magok fényesen 
sikerült, nagy, előkelő közönség által látogatott reformátiói emlékünnepet.

1895. nov. 10—20-ig az «Eperjesi Széchenyi-kör» millennáris képkiállítást 
rendezett, melyen Collegiumunk tanárai képek s nevezetesen Balló Aurél az 
általa festett képek kiállításával vettek részt, nagyban emelvén a kiállítás 
sikerét; a collegiumi akadémiai ifjúság pedig segédkezett a rendezésnél és a 
rend fenntartásánál.

1895. nov. 14-dikén Schwartz Vilmos, lipcsei superintendens és missiói 
igazgató a theologián és azután előkelő női közönség előtt is felolvasást, 
illetve előadást tartott a szász evang. egyház térítéseiről, missiójáról a pogányok 
s nevezetesen az afrikaiak között.

1895. nov. 27-én meghalt a Collegium egyik, már pár éve «szabadságolt 
tanára», az érdemes, kiváló Herfurth József, kiről egy külön czikkben emlé
keztünk meg ez Értesítő keretében. November 29-dikén végbement temetésén 
— midőn előkelő, nagy gyászoló közönség gyülekezett össze, — a Collegium 
előtt a tanítóképző-intézeti és a gymn. dalkar énekelt és Hörk József, coll 
igazgató mondott gyászbeszédet, a temetőben pedig Hamvas József, gymn. 
tanár költeményt és Osztermann Ernő, VIII. gymn. tanuló búcsúztatót.

Alig-alig enyhült a Collegium mély gyásza ezen jeles tanára felett, ki 
mint a Collegium egyik pártfogója is halhatatlan emléket biztosított magának, 
3000 kötetnyi értékes könyvtárát és 6500 frtra becsült éremgyűjteményét a 
Collegiumnak hagyván, máris új veszteség, új gyász érte a Collegiumot a 
törekvő, igen rövid idő óta «szabadságolt tanár», Hazslinszky Tamás halálával. 
Hazslinszky Tamás, kinek emlékezetét szintén fentebb örökítettünk meg, 
1895. decz. 22-dikén halt meg és decz. 24-dikén temettetett el. Ravatala felett, 
a Collegium előtt, Hörk József coll igazgató, sírjánál az ifjúság nevében 
Hartmann Samu, VIII. gymn. oszt. tanuló beszélt.

A karácsony tehát szomorúan, karácsony-esti temetéssel kezdődött! Ám 
a jubiláris újév már előrevetette örömsugarait! Pár nappal újév előtt megjött 
a coll. főgymnasiumi tanárok állami nyugdíja, s 1896. jan. 1-seje azzal köszöntött 
be, hogy a Minister a Collegium érdemes tanárának, gyakran volt igazgatójának, 
a tudós Hazslinszky Frigyesnek nyugdíját 1600 írttal kiutalványozta. Ez annál 
örvendetesebb volt, mert közben a kerületi nyugdíj-intézet ügyei zavarodtak meg.

De hát a jubiláris év örömmel köszöntött be, hogy örömünnepek elő
készítésében s megünneplésében folyjék.
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E közben elkészült a helybeli jónevű festő, Gratzl A., a coll. nagyterem 
kifestésével. És ime az egyszerű nagyteremből valóban igen szép díszterem lett. 
Hogy ez megtörténhetett, azt a Collegium a b. e. Kósch Frigyes, coll. pártfogó 
nagylelkű, 1000 frtos adományának és családjának s nevezetesen Kósch-Dapsy 
Aurélia úrhölgynek is, kik azt megpótolták, úgyszintén dr. Schmidt Gyula 
coll. felügyelő 200 frtnyi és Szentiványi Árpád orsz. képviselő s col), igazgató
tanácsos 50 frtnyi adományának köszönheti.

Fogadják a nevezettek, valamint Húsz Ármin tanár is, a ki a collegiumi 
tanári szobát saját költségén kifestetni hagyta s abba olcsó áron az Eperjesi 
Népbank kályhagyárából igen díszes kályhát szerzett, — a Collegium hálás 
köszönetét.

A millennáris örömünnepek előkészítése volt az is, midőn 1896. febr. 
15-dikén a coll. főgymnásiumi dalkör lelkes elnöke, Szutórisz Frigyes kezde
ményezése folytán, az országos millennáris tornaversenyre menendő, coll. gymn. 
ifjak felsegélésére a coll. «Magyar Társaság» és a coll. gymn. zenekar közre
működésével, a coll. díszteremben jótékonyczélú hangversenyt rendezett, mely 
a mellett, hogy az előkelő közönségnek műélvezetet nyújtott, a tornaversenyben 
résztveendő szegény tanulók segélyezésére 149 frt 16 krt jövedelmezett.

A kettős siker feletti örömhöz pár nappal azután, 1896. febr. 19-dikén, 
járult azon öröm is, hogy a coll. jogakadémiai tanárok országos nyugdíja is 
megérkezett.

1896. febr. 23-dikán, a böjt első vasárnapján, a Collegium a helybeli 
ev. egyházzal együtt ülte meg dr. Luther Márton halálának 350 éves évfor
dulóját, a coll. tanítóképző-intézet az énekkart, a coll. theologia az ünnepi 
szónokot (dr. Szlávik Mátyás), az egyház az oltári szolgálatot adván.

De ezen a múltnak szóló gyász, csak rövid időre akasztotta meg a jelen 
millennáris év örömeit. Mert már 1896. márcz. 8-dikán nagy örömünnepet 
ült a coll. tanári kar, t. i. Hazslinszky Frigyes tanári működésének 50 éves 
örömünnepét. Hazslinszky Frigyest a collegiumi igazgató a tanári kar kép
viselőinek élén, rövid, szívből fakadó, igaz, elismerő szavakkal üdvözölte és 
egyúttal átnyújtotta néki azon dísz-albumot, melynek remek symbolikus fest
ménye Balló Aurél coll. főgymn. tanár, gyönyörű üdvözlő költeménye pedig 
Csengey Gusztáv coll. theol. tanár műve és mely valamennyi coll. tanár 
sajátkezű aláírásával van ellátva.

Az európai hírű, veterán tudós mellett a Collegium más tanárai is 
részesültek kitüntetésekben: így a coll. igazgató a II. orsz. egyet, tanügyi 
congressus egyik szakosztályának elnökévé, a jogakadémia derék dékánja 
dr. Horváth Ödön pedig Sárosvármegye millenniumi ünnepi szónokává válasz
tatott s Kubányi Béla coll. főgymn. tanárt azon kitüntetés érte, hogy az 
«Eperjesi Széchenyi-kör» által kiírt óda-pályázaton az ő ódája találtatott a 
legjobbnak s elnyerte a pályadíjat.

Ez örömet nem zavarta meg az Eperjesen ezek közben járványszerűleg 
fellépett typhus sem, mert bár voltak betegeink, de collég, ügyes orvosaink 
szakértelme mind megmentette a katasztrófától.

1896. márcz. 26-dikán a coll. igazgató-választmány tartott ülést, melyben 
végleg megfogalmaztatott a coll. főgymn. 16 ezer forintnyi államsegélye iránti
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kérvény s melyben a Szirmay-könyvtár őrévé Mayer Endre theol. tanár és 
dékán s coll. ephorus választatott. Az országos ezredéves kiállításra szánt 
tárgyak meghatároztattak és azután 4 nagy faládában fel is küldettek; és ott 
kiállítattak.

Ugyanekkor rendeztetett a néhai Kollmann Frigyes által a Collegiumnak 
hagyományozott és most özvegyének halála után, a Collegium birtokába esett 
szép, nagy botanikus kertnek ügye is.

Hogy a Collegium millennáris évi öröme ne legyen zavartalan, minden 
örömre bánat is következett. És alig hogy örültünk a collég, tanítóképző
intézet 1896. április 25-diki hangversenye fényes sikerének, mely siker biztosí
tásában Csengey Gusztáv költeménye, Lévius Lajosné úrnő szép éneke, Simkó 
Endréné úrnő kitünően sikerült szavalata és Durst Győző úr zenei közre
működése is közrehatott s mely anyagilag sem volt csekély, mert a kiállítás 
megtekintésére menő tanítóképző-intézeti ifjúságnak segélyezésére 80 frtot 
jövedelmezett: máris siratnunk kellett a Nyíregyházán 1896. ápr. 26-dikán 
elhalt derék Farbaky Józsefet, a jeles szónokot, főesperest és egyet, főjegyzőt 
a Collegiumnak e lelkes, őszinte barátját és igazgató-tanácsosát. Alig örültünk 
a Coll. főgymnásiumot kormánybiztosként meglátogató tankerületi főigazgató, 
az általánosan tisztelt és szeretett, jeles szakember, Szieber Ede elismerő 
szavainak és a collegiumi millennáris örömünnepnek, melynek tárgysorozatát 
és képét ez Értesítő élén közöljük s mely igen fényesen sikerült s a nagyon 
díszes, előkelő s e város és megye elite-jét magában foglaló nagy-nagy 
közönséget, mely a coll. dísztermet zsúfolásig megtöltötte, teljesen kielégítette, 
gyönyörködtette, 1896. május 8-dikán ; máris fájlalnunk kellett egy különben 
derék fiatal joghallgatónak hirtelen beállót lelki egyensúly elvesztése folytán 
bekövetkezett halálát, 1896. május 5-dikén.

Örömünk azonban feltartóztathatlanul növekedett, mert a magunk öröm
ünnepe kellemes, édes érzelmeihez csatlakoztak azon lélekemelő érzelmek, 
melyekkel a helybeli különböző vallásfelekezetű iskolák 1896. május 9-diki 
és egyházak május 10-diki s a megye május 11-diki ezredéves örömünnepeiben 
részt vettünk!

1896. május 13-dikán megtartottuk a szokásos tavaszi «deprecátiót», 
mely alkalommal az ifjúság nevében Kázsley Béla I. é. theol. deprecált, a 
tanári kar nevében Hörk József coll. igazgató beszélt és a tanítóképzői dalkar 
énekelt, Simkó Endre vezetése mellett.

1896. május 14-dikén a joghallgatók egy millennáris sikerült matinét 
tartottak a városi Vigadó nagytermében, május 16-dikán pedig egy tavaszi 
mulatságot a czemétei fürdőben. Mint a jogászok, úgy a theologusok «Önképző- 
s önsegélyző-egyesülete» is díszközgyűlést tartott május 31-dikén a millen
nium emlékére.

1896. május 27-dikén a coll. végrehajtó-bizottság tartotta meg a maga 
ülését, melyen a folyó ügyek elintézésén kívül, Mayer Endre theol. dékán 
kérésére, a theologiai internatus költségeit szavazta meg nagy áldozatkészséggel. 
Ez intézmény 10 theol. ifjúnak van hivatva ingyen szállást és igen olcsó élel
mezést biztosítani!

De már közben beállott a Collegiumban a kirándulások évadja!
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Még 1896. május 15-dikén ment Perényi Vilmos főgymn. tanár 12 VIII. 
g. o. tanulóval Kis-Kartalra, az előkelő br. Podmaniczky-család nagy tudo
mánybarát tagja, a nemes br. Podmaniczky Géza híres csilagvizsgálójának 
megtekintésére, tanulmányozására. Az áldozatkész, nyájas, vendégszerető házi
gazda nemcsak a «csillagda» tanulmányozásában való útmutatással, de nagyúri 
vendéglátással, sőt a közel Budapestre, a kiállítás megszemlélhetése czéljából 
az ifjaknak ajándékozott 50 frttal is tanúsította nemes nagylelkűségét! Hálás 
köszönetét mondunk ezért a nagy család nagy fiának!

1896. május 31-dikén indult 41 főgymnásiumi tanulónk az országos torna
versenyre. A kékbe és fehérbe öltözött díszcsapat élén a következő 3 tanár 
állott: Ludmann Ottó főgymn. igazgató, Flórián Jakab coll. főgymn. tanár 
és Húsz Ármin coll. főgymn. tornatanár — mint vezető. Míg ezek odajártak 
Budapesten, a főgymnásiumban 7 napig szünetelt a tanítás.

Tornászaink sok szép tapasztalással, a látottak feletti örömmel s nem 
minden győzelem nélkül jöttek haza.

1896. junius 1-jén Hamvas József, coll. főgymn. tanár vezette 20, leg
nagyobbrészt IV. g. o. tanulóból álló csapatát a Csorbái tóhoz és Tátrafüredre.

Hálás köszönetét mondunk ezen csapat szives vendéglátóinak, a két 
nemes és nagylelkű úrnak és fürdőtulajdonosnak: ngos Szentiványi József és 
ngos dr. Szontagh Miklós uraknak, valamint a Klimo testvéreknek.

1896. junius 3-dikán Szutórisz Frigyes, coll. főgymn. tanár tett kirándulást 
a II. g. o. tanulóival Kis-Szebenbe és vidékére. E kirándulás neszét vették a 
kis-szebeni kegyesrendi gymnásium derék tanárai s a kirándulókat s vezetőjüket 
kellemes meglepetésül a kis-szebeni fürdőben magyaros vendégszeretettel meg
vendégelték. Fogadják e nemes tettükért hálás köszönetünket!

A millennáris tornaversenyek ideje alatt Bielek Dezső osztályfő az első 
osztálylyal naponkint kirándult a város környékének érdekesebb helyeire; 
megnézték a soóvári sófőzőt, a nagysárosi várat, a nagysárosi műmalmot, 
jártak az «Erdei-lak »-nál, Borkúton és Czemétén.

1896. junius 8-dikán tartatott meg az Eperjes városi összes, minden fele
kezetű és minden fokozatú és állami iskolák együttes, közös ezredéves öröm
ünnepe, melynek kezdeményezője és főrendezője Szutórisz Frigyes coll. főgymn. 
rendes tanár volt. A város főpiaczán lefolyt ezen nagyszerű ünnepély a lobogó
díszszel feldíszített város nagy örömére folyt le.

S végül 1896. junius 27-dikén az egész tanítóképző-intézeti ifjúság lerándult 
Budapestre, Gamauf György igazgató, Simkó Endre tanár és Szánik Ernő 
tanár vezetése alatt a kiállítás megszemlélésére

Midőn még hálás köszönetét mondanánk a kiállítás érdemes igazgató
ságának azért, hogy a coll. tanári karnak kedvezményes utazási jegyeket adott, 
azon forró óhajjal végezzük e rövidke kis krónikát: vajha az ezredéves örömév 
édessége soká-soká tartana a boldog magyar hazában s a boldog Collegiumban!

Collég. Ért. 4



JELENTÉS A COLLEGIUM EGYES TANINTÉZETEIRŐL.

I.

H I T T A N  IN  T É Z E T .

A) Adatok az intézet ez évi történetéhez.

Intézetünk ezen iskolai évben is törhetlenül iparkodott a rábízott ifjúság 
nevelése és tanítása által kötelességeit híven teljesíteni s habár lehangolólag 
hatott a tanárokra, hogy a hittanhallgatók száma ez évben is megcsappanj 
mégis buzgó lelkesedéssel folytatták működésöket. A hittanhallgatók számá
nak folytonos apadása feltűnt egyházunk vezetőinek is s attól tartva, hogy 
ma-holnap alig akad ifjú, a ki ezen pályára adja magát, lépéseket tettek 
arra nézve, hogy a három magyarországi evang. theologia egyesíttessék egy 
erőteljes theologiai fakultássá, mely intézetben kellő számú s tisztességesen 
fizetett tanárok vezetése alatt a lelkészi pályára készülő ifjúság nagyobb anyagi 
segélyben s gondosabb nevelésben részesülhessen. Ez ügyben véleményadásra, 
mint egyik érdekelt fél, a mi intézetünk tanári kara is felszólíttatott.

A tanári kar ezen felhívásnak engedve, egy terjedelmes nyilatkozatban 
adta elő nézeteit. Ezen nyilatkozatban egyrészt kifejtette azon okokat, a melyek 
egy jól szervezett egyetemes theologiai fakultás mellett szólanak, másrészről 
rámutatott azon veszedelmes következményekre, melyek az egyházat érnék, 
ha az egyetemes fakultás be nem válnék. A tanári kar a maga részéről csak 
olyan theol. fakultás felállítását tartja az egyházra s a hazára áldásthozónak, 
a mely elegendő biztosíték arra nézve, hogy benne a protestáns és evan
géliumi szellemű, kitünően képzett tanárok a prot. theol. tudományokat a 
tudomány álláspontjáról adják elő s az ifjúságot nemcsak ismeretekre tanít
ják, hanem a haza és egyház javára jellemekké nevelik. Nézete szerint ezen 
fakultást Budapesten az egyetemmel kapcsolatosan kellene felállítani s az 
evang. tanárképzés kérdésével együttesen megoldani, a mi megtörténhetnék, 
ha az egyház lépéseket tenne Budapesten az ev. gyülekezeteknél, esperesség- 
nél, kormánynál, törvényhozásnál s a fővárosnál hathatósabb gyámolítás czél- 
jából. Egyébként bízik a tanári kar a fenntartó testületekben s az egyház 
komoly vezetőiben, hogy a kérdést az egyház érdekeinek megfelelően fogják 
dűlőre vinni.
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Igen nevezetes s theologiánk népességére határozó jelentőségű a Coll. 
azon határozata, mely szerint a theologusok részére egyelőre próbaképen 
egy évre egy internátust rendez be 9—10 hallgató részére, a kik ingyen 
lakás, fűtés, kiszolgálat, világítás és reggeli jótéteményeiben részesülnek; 
ebédet és vacsorát, mint eddig, a konviktusban legfeljebb 52 írtért kapnak 
10 hónapon át. Hogy ezen internatus berendezhető legyen, e végből a Coll. 
a konviktus épületében három szobát s két mellékhelyiséget bocsát a theol. 
rendelkezésére s intézkedett, hogy a fenntartására szükséges költséget a colle- 
giumi és konviktusi pénztár fedezze. A felszerelés költségeit társadalmi úton 
reméljük összehozni. Megjegyzendő, hogy a mennyiben több gyűlne össze, 
mint a mennyi a felszereléshez szükséges, a többlet a theologusok nagyobb 
mérvű segélyezésére fog fordíttatni. Kilátásba helyeztetett, hogy a Collegium 
állandó nagyszabású internátust fog berendezni, ha ezen próbaképen felállí
tandó be fog válni.

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy főt. mt. Zelenka Pál püspök a kér. 
pénztárból 100 irtot adott négy hittanhallgató segélyezésére és 100 forintot 
utalványozott a milleniumi kiállítás megtekintésére testületileg leránduló hittan
hallgatók részére.

B) Tanári testület.
Dékán:

Mayer Endre, az újszöv. exeg. tudományok nyilv. rendes tanára, coll. 
konviktusi eforus, a theol. ifjúság belmissiói egyesületének és a coll. «Markovics- 
kör»-nek elnöke.

'T'íínáí'olí:

1. Csengey Gusztáv, az ó-szöv. exeg. és történeti theol. tudományok 
nyilv. r. tanára, Hörk József lemondása után a theol. önképző- és önsegélyző
egyesület elnöke.

2. Hörk József, a gyakori, theol. tudományok, a neveléstan s vallástört. 
nyilv. rendes tanára, ez évi coll. igazgató s egyideig a theol. önképző- és 
önsegélyző-egyesület elnöke.

3. Mayer Endre, 1. fentebb.
4. Dr. Szlávik Mátyás, a bölcsészet tudora, a bölcsészeti s rendszeres 

theol. tudományok nyilv. rendes tanára, a kar ez évi jegyzője, coll. jegyző s 
az eperjesi ev. magyar-német egyház h. lelkésze.

5. Dr. Lakner Árpád, orvostudor, Eperjes sz. kir. város tiszti főorvosa, 
a közegészségtan tanára.

6. Simkó Endre, tanítóképzői rendes tanár, az egyházi ének tanítója.
7. Húsz Ármin, coll. főgymn. tanár, a testgyakorlatok vezetője.

C) Végzett tananyag.
1. E l ő a d o t t  t á r g y  a k.

aj E g é s z  é v i tá rg y a k .

1. Héber nyelv. I. tanf. heti 3 órában. Hangtan, alaktan elemei megfelelő 
gyakorlatokkal. Előadó tanár Csengey Gusztáv.

4*
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2. Latin nyelv. I—IV. tf. heti 1 órában. L. a systematikai seminariumokat.
3. Német nyelv. I. tf. heti 1 órában. Gerock prédikáczióinak olvasása s 

fordítása. Tanár dr. Szlávik Mátyás.
4. Bibliai tót nyelv. I. tf. heti 1 órában. Az alaktan egyes elemei, be

gyakorolva újszöv. olvasmányokon. Egyes kiválóbb szakaszok és egyházi 
énekek emlékeltetése. Tótnyelvi gyakorlatok. II—IV. tf. heti 1 órában foly
tatólag a nyelvtan gyakorlása a sz. írás egyes szakaszain, írásbeli dolgozatok 
és emlékeltetés. Tanár Mayer Endre.

5. Bölcsészet története. Az ó-, közép- és újkor legkitűnőbb bölcselői és 
bölcsészeti rendszerei történeti összefüggésben, I. tf. heti 4 órában. Tanár 
dr. Szlávik Mátyás.

6. Egyetemes egyháztörténet. O- és középkor I—II. tf. heti 4 órában. 
Tanár Csengey Gusztáv.

7. Oszöv. írásmagyarázat. II—IV. tf. heti 3 órában. Válogatott zsol
tárok. Ezekhiel I—III. fej. II. Mór. XX—XXI. fej.

8. Újszöv. írásmagyarázat II—IV. tf. első félévben heti 3 órában. Péter 
első és Jakab levele a második félévben, heti 4 órában. Pál első korinthusi 
levele részletesen magyarázva. Tanár Mayer Endre.

9. Hittan. III—IV. tf. heti 4 órában. Tanár dr. Szlávik Mátyás.
10. Dogmatörténet. Ili—IV. tf. heti 2 órában. Tanár dr. Szlávik Mátyás.
11. Egy ház jog az egyházpolitikai és ev. zsinati törvények magyarázatos 

olvasásával, III. tf. az első félévben heti 4 órában, a második félévben heti 
2 órában. Tanár Hörk József.

12. Gyakorlati írásmagyarázat. I—IV. tf. heti 1 órában. Tan. Hörk József.
13. Egyházi ének. I—IV. tf. heti 2 órában. Vezető-tanár Simkó Endre.
14. Testgyakorlatok. I—IV. tf. heti 1 órában. Vezető-tanár Húsz Ármin

2. Félévi tantárgyak.

b] A z  e ls ő  fé lé v b e n .

1. Görög nyelv. I. tf. heti 2 órában. Az újszöv. görög nyelv sajátságainak 
ismertetése megfelelő újszöv. szakaszokon gyakorolva s a kiáss, nyelvhez viszo
nyítva. E. t. Mayer Endre.

2. Hermeneutika, vagy az írásmagyarázat elmélete s története. I. tf. heti 
2 órában. Tanár Mayer Endre.

3. Encyclopaedia. I. tf. heti 4 órában. Tanár dr. Szlávik Mátyás.
4. Újszöv. bevezetés. A  Kanon története, az egyes újszöv. iratok kelet

kezési viszonyai s a görög szöveg története. I—II. tf. heti 4 órában. Tanár 
Mayer Endre.

5. Ószöv. bibliai theologia. Ill—IV. tf. heti 4 órában. Tanár Csengey Gusztáv.
6. Homileiika, mintabeszédek olvasásával. I-—II. tf. heti 3 órában. Tanár 

Hörk József.
7. Liturgika. III—IV. tf. heti 3 órában. Tanár Hörk József.

ej A  m á s o d ik  fé lé v b e n .

1. Vallástörténet. I—II. tf. heti 3 órában. Tanár Hörk József.
2. Ószöv. bibliai bevezetés. I—II. tf. heti 4 órában. Tanár Csengey Gusztáv.
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3. Ujszöv. írásmagyarázat. A hegyi beszéd egészében s részleteiben és 
néhány kiváló parabola magyarázva. I. tf. heti 3 órában. Tanár Mayer Endre.

4. Ujszöv bibliai theologia. Ill—IV. ti. heti 4 órában. Tanár Mayer Endre.
5. Pastoralis. Ill—IV. tf. heti 3 órában. Tanár Hörk József.
6. Közegészségtan. I—IV. tf. heti 1 órában. Tanár: dr. Lakner Árpád.
A 4 évi tanfolyam alatt minden hittanhallgató tartozik egyszer hallgatni.

2. Seminariumok.

d) E g é sz  év iek .

1. Ószöv. exeg. seminarium. II-—IV. tf. heti 1 órába. Minden hh. köteles
volt a vezető-tanár által kitűzött tételt kidolgozni s felolvasni, mely azután
nyilvánosan megbíráltatott. A tételek voltak: A héber királyság keletkezése,
történetének forrásai; a zsidó-kultusz a fogság előtt és után s Istenről való
felfogás. Ezékiel próféta theologiája ; a fogság utáni zsidópapság és a levita-
rend keletkezése./

2. Ujszöv. exegetikai seminarium. II—IV. tf. heti 1 órában. Előzetes 
tanulmányozásra kitűzött s feldolgozott tételek voltak: a filippibeliekhez Írott 
levélnek részletes magyarázata, különösen ezen levél christologiájaaz efezusi 
és kolossei levél christologiája; Isten országa a synopt. ev.-okban és az örök
élet János ev.-ban; Pál theologiájának forrásairól; az irgalmas sainaritanusról, 
a gonosz szőlőmunkásokról s a hamis sáfárról szóló parabolák. Vezető-tanár 
Mayer Endre.

3. Systematikai seminarium, egyúttal latin nyelv gyakorlása. I—IV. tf. 
heti 1 órában. Vezető-tanár dr. Szlávik Mátyás. Tárgyaltatott s fordíttatott 
az «Augustana Confessio».

4. Gyakorlati theol. seminanumok. Vezető-tanár Hörk József. Egyesületek 
módjára voltak szervezve, külön jegyzőkkel az ifjak közül.

a) Homiietikai seminarium. (Homiletikum.) I—IV. tf. heti 1 órában. 
Jegyzői: Zatykó János és Bendik János, Minden hittanhallgató köteles volt 
kijelölt időre általa szabadon választott textus felett magyar, német, vagy 
tót nyelven egyházi beszédet készíteni, mely a homiletikai szabályok alapján 
nyilvánosan megbíráltatott. Tartatott egy alakuló- és egy záróülés és 16 gyakor
lat. Beadatott s megbíráltatott 16 beszéd (8 magyar, 3 német, 5 tót). Meg- 
dicsértetett 2 beszéd s 5 bírálat.

b) Liturgikai és katechetikai seminarium. (Liturgikum és Catecheticum.) 
I—IV. tanfolyam heti 1 órában. Jegyzője: Kázsley Béla. Aedilis: Lajcsák 
János. Jegyző a tanítóképző részéről: Kuzsma István III é. hh.

A liturgikai gyakorlatok az őszi s tavaszi hónapokban tartattak, a mikor 
is saját betanult egyházi beszédeik előadásában és egyes isteni tiszteleti cselek- 
vények szabatos végzésében gyakorolták magokat a hittanhallgatók. Ezen 
istentiszteletek kántori teendőit a tanítóképző intézet III. évi növendékei végez
ték Zsarnoviczky István tanítóképző-intézeti tanár felügyelete alatt. Tartatott 
egy alakuló- és egy záróülés s 9 gyakorlat. Elmondatott 9 beszéd (2 magyar, 
3 német, 4 tót). Ezeken felül voltak esketési, temetési stb. szertartási gyakorlatok.
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A katechetikai gyakorlatok a téli hónapokban tartattak a gymn. I—IV. 
oszt. tanulóival, a mikor ezek a rendes istentisztelet látogatása alól a hideg 
miatt felmentve lévén, katechesisek és gyermek-istentiszteletek látogatására 
voltak kötelezve. A kántori teendőket ezeknél is a tanítóképző-intézett III. é. 
növendékei végezték.

Az összes gyakorlatok száma 13; ezek közül 3 gyermek-itentisztelet 
és 10 katechesis. A katechesisek feladata volt: a hittani és erkölcstani főbb 
igazságok, tételek rész-szerű, de azért az ifjúság felfogásához mért magya
rázata, ismertetése.

Jegyzői ugyanazok voltak, kik a liturgikai seminariumban.
A gyakorlatokon a vezető szaktanáron kívül megjelent rendszerint és 

pontosan : Bielek Dezső főgymn. tanár, közben-közben : Ludmann Ottó főgymn. 
igazgató, Szutórisz Frigyes főgymn. r. tanár és Liptai Lajos t. m. egyházi 
segédlelkész is.

ej F é lé v i se m in a r iu m .

Történeti seminarium a II. félévben. II. tf. heti 1 órában. Vezető-tanár 
Csengey Gusztáv. Tárgyaltattak a következő tételek: Wydiffe Jánosról, Húsz 
Jánosról, az egyházi schismaról, a reform-zsinatokról.

J e g y z e t .  A hittanintézet hallgatói az 1895—96. isk. évben Eperjesen s a vidé
kén gyakran prédikáltak a templomban is, még pedig az alkalomhoz s a helyi szokáshoz 
képest hol magyar, hol német, hol pedig tót nyelven és segédkeztek a kétköznapi reggeli 
és vasárnapi délutáni könyörgéseknél és imádságoknál, sőt egyes (temetési) szertartásoknál is.

1.
2.

3.
4.
5.
6 . 

7.

D) Theologiai hallgatók.

I. ÉVFOLYAM.

1. Engler Lajos, ág. h. ev. . . Klenócz, Gömör vra. 1874.
2. Kázsley Béla, ág. h. ev. . . . Kladzán, Zemplén vm. 1877.
3. Lajcsák János, ág. h. v. . . . Pribilina, Liptó vm. 1875.

II. ÉVFOLYAM.

1. Okályi Viktor, ág. h. ev. . . Vársecz, Liptó vm. 1875.
2. Stefánik Igor, ág. h. ev. . . . Kosariszka, Nyitra vm. 1873.
3. Zatykó János, ág. h. ev. . . . Szinóbánya, Nógrád vm. 1876.

III. ÉVFOLYAM.

Alexy Gyula, ág. h. ev. . .
Algöver Andor, ág. h. ev. . 
Bendik János, ág. h. ev. . .
Beyer Fülöp, ág. h. ev. . .
Dianiska Frigyes, ág. h. ev. 
Noszkó István, ág, h. ev. 
Sarudy Gyula, ág. h. ev.. .

Pohár, Nógrád vm. 1873. 
Podluzsány, Hont vm. 1873. 
Szelcze, Gömör vm. 1874. 
Kis-Kér, Bács-Bodrog vm. 1872. 
Batizfalva, Szepes vm. 1874. 
Tiszolcz, Gömör vm. 1874. 
Kis-Szeben, Sáros vm. 1874.
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IV. ÉVFOLYAM.

1. Balczó Lajos, ág. h. ev. . . . Ratkó, Gömör vm. 1872
2. Thinschmidt Márton, ág. h. ev* Rókusz, Szepes vm. 1872.
3. Vallentinyi Aladár, ág. h. ev. . Dengeleg, Nógrád vm. 1869.
Külföldi egyetemeken tanuló theologusaink: Frenyo Lajos hitjelölt

a greifswaldi, Gura Jenő a berlini, Juszt Géza és Walser Gyula hitjelöltek 
a lipcsei egyetemeken folytatják s tökélesítik theologiai tanulmányaikat.

E) Theologiai vizsgálatok.
aj Alapvizsgálat. Alapvizsgálatot tettek az elmúlt 1894—95. isk. évben : 

1895. jun. 17-én Dianiska Frigyes jeles, Beyer Fülöp és Algöver Andor jó, 
Bendik János és Noszkó István elégséges eredménynyel; 1895. szept. 6-án 
s illetőleg decz. 2-án Alexy Gyula és Sarudy Gyula elégséges eredménynyel. 
A folyó iskolaévi alapvizsgálat határideje jun. 18., a melyre mind a három
II. éves hittanhallgató jelentkezett; eredményéről azonban csak a jövő évi 
Értesítőben fogunk beszámolni.

b) Szakvizsgálat. Az 1895. évi jun. 18-án Glauf Pál kér. főjegyző, püs
pököt helyettesítő elnöklése mellett megtartott vizsgálatot Frenyó Lajos jeles, 
Krman Lajos és Liptai Lajos elégséges, az 1895. szept. 14-én Terray Gyula 
főesperes elnöklése mellett megtartott szakvizsgálatot pedig Gura Jenő és 
Hajász Lajos jó eredméhynyel állották meg, egy pedig az egész szóbeli vizs
gálatnak ismétlésére utasíttatott. A folyó iskolaévi szakvizsgálat rendes idejére 
jun. 18-ára két itteni hittanhallgató, a szept. tartandóra egy külföldön tartózkodó 
jelentkezett, egy pedig súlyos betegsége miatt kénytelen jövő évre halasztani, 
írásbeli szakvizsgálat tételei: írásmagyarázati tétele: «Jób könyvének alap
eszméje és valláserkölcsi világnézete Jób 27., 28. fej. alapján». (Jób u. n. záró
beszéde), rendszeres theologiai: «a Gondviselés tana, a különféle philosophiai 
világnézetek szempontjából tekintve» ; egyházi beszéd tétele: Máté 5, 20—26.

c) Papi vizsgálatok. Az 1895—96. isk. évben kétszer tartatott papi vizs
gálat, még pedig szept. 14-én, a mikor dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő 
és Terray Gyula főesperes elnöklete alatt Frenyó Lajos jeles és Liptay Lajos 
elégséges eredménynyel és márczius 26-án, a mikor dr. Schmidt Gyula és 
Glauf Pál kér. főjegyző ikerelnöklete alatt, Gura Jenő jó eredménynyel tett 
papi vizsgálatot. Ezen eredményhez képest a vizsgázók mindegyike megkapta 
papi oklevelét.

F) Theologiai egyesületek.
1. A theologusok testületé és a kebelében fennálló beesületbtrósdg.

A theologiai testület és becsületbíróság czélja általában a hittanhallga
tóknak szervezett s egységes testületté alakítása abból a czélból, hogy az 
egymáshoz .tartozás szellemét ápolja, az ifjúság hírnevét fenntartsa, ápolja

* 1895. október havában Svájczba távozott, hol a baseli ev. alumneumban mint 
jótéteményes folytatja tanulmányait.
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s emelje, a felebaráti szeretet gyakorlásában nevelje és más ifjúsági testü
letekkel szemben képviselje; a mennyiben pedig egyes súrlódások felmerül
nek, azokat békés úton elintézze, illetőleg bíróilag ítéletet hozzon.

A theol. testület és becsületbíróság 1896. szept. 11-én alakult meg. 
Test. elnökké Thinschmidt Márton IV. hittanhallgatót választották, jegyzővé 
Sarudy Gyula III. hittanhallgatót; a becsületbíróság elnöke lett Vallentinyi 
Aladár IV. hittanhallgató, jegyzője Stefánik Igor II. hittanhallgató. Thinschmidt 
Mártonnak külföldre távozása és a jegyző lemondása következtében elnökké 
Vallentinyi Aladárt, jegyzővé Bendik Jánost, a becsületbíróság elnökévé 
a leköszönt Vallentinyi helyére Algöver Andor III. hittanhallgató s ennek 
leköszönése után Beyer Fülöp III. hittanhallgató választatott, jegyzővé pedig 
Zatykó János II. hittanhallgató.

Az év végén Vallentinyi Aladár a testületi elnökségről leköszönvén, helyette 
Balczó Lajos IV. hittanhallgató választatott.

A testület ügyeinek elintézése végett ta rto tt: 1 alakuló-, 9 rendes-, 6 rend
kívüli és 1 záró-gyűlést.

A becsületbíróság előtt öt ügy tárgyaltatott. Ezek közül kettő békés 
elintézést nyert, három ügyben pedig kisebbfokú büntetést szabott.

A hazafias és vallásos érzés ápolása czéljából a következő ünnepélyeket 
rendezte:

Az 1895. okt. 6-án az aradi vértanúk emlékére gyászünnepélyt rendezett 
a következő programmal: Hymnus. Énekelte a theol. test. 2. Elnöki meg
nyitó. Tartotta Vallentinyi Aladár test. elnök. 3. «Aphotheosis». Bajza Józseftől. 
Szavalta Balczó Lajos IV. é. hh. 4. Emlékbeszéd. Tartotta Vallentinyi 
Aladár IV. é. hh. 5. «Október 6». Vallentinyi Aladártól. Szavalta Kázsley 
Béla I. é. hh. 6. Szózat. Énekelte a test. ifjúsága.

Az 1895. okt. 31-én nyilvános reform, emlékünnepélyt tartott, melynek 
műsorra következő volt: 1. Elnöki megnyitó. Tartotta Vallentinyi Aladár 
test. elnök. 2. «Erős vár a mi Istenünk». Énekelte a theol. testület dalköre.
3. «Luther szelleme». Vallentinyi Aladártól. Szavalta Kázsley Béla I. é. hh.
4. Emlékbeszéd. Tartotta Dianiska Frigyes III. é. hh. 5. A «reformatio». 
Hamvas Józseftől. Szavalta Sarudy Gyula III. é. hh. 6. «Isten dicsősége». 
Beethowentől Énekelte 6 szólamú vegyes-kar.

A testvér-akadémia ifjúságával közösen a Collegium dísztermében meg
tartotta a márcz. 15-iki hazafias ünnepélyt.

Ezen ünnepélyen a hittanhallgatók közül Vallentinyi Aladár theolog. 
test. elnök tartotta a megnyitó-beszédet. Sarudy Gyula 111. é. hh. szavalta 
Csengey Gusztáv «Az ezredik márczius» czímű költeményét. Azonkívül részt 
vettek a testület tagjai a közös énekkarban is.

A testület tagja volt a «Széchenyi kör»-nek s annak nyilvános felolvasó-, 
szavalati- és zene-estélyeit szorgalmasan látogatta.

A magyar főiskola ifjúságával való összeköttetés fenntartása czéljából 
tagja volt a «Magyar diák-szövetség»-nek.

Minden, főiskolailag pártolt czélt is igyekezett a test. ifjúsága anyagi 
erejéhez képest gyámolítani. így adakozott: a pusztaszeri szoborra 5 frt 50 krt, 
gyámint. 7 frt,rozsnyói árvaházra 7 frt, merényi tűzkárosultak javára 5 frt 15 krt stb.
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2. Theologiai önképző- és önsegélyző-egyesület.

Czélja: A hittanhallgatókat az önálló theologiai, bölcsészeti és szépiro
dalmi munkálkodásban képezni, a szabad előadásban és szavalásban kiművelni 
és az egyesület tagjait segélyezni.

Tisztviselői: Elnök : Hörk József coll. igazgató, majd az ő lemondása folytán 
Csengey Gusztáv theol. tanár; titkár és alelnök: Balczó Lajos IV. é. hh.; 
jegyző: Okályi Viktor II. é. hh ; pénztáros: Noszkó István III. é. hh.; 
könyvtárosok: Bendik János III. é. hh., Dianiska Frigyes III. é. hh., Stefánik 
Igor II. é. hh., és Zatykó János II. é. hh.; laptáros: Engler Lajos I. é. hh. 
Az állandó választmány tagjai Beyer Fülöp III. é. hh. és Sarudy Gyula
III. é. hh.; a pénzügyi választmány tagjai: Dianiska Frigyes III. é. hh., Bendik 
János III. é. hh., Kázsley Béla I. é. hh., azonkívül a titkár és a jegyző. 
Az egyesület tagjainak száma 15. Alakuló gyűlését 1895. szept. 17-én, záró
gyűlését 1896. junius 6-án tartotta.

Beadatott, illetőleg felolvastatott részint tudományos, részint szépirodalmi, 
irányú 7 dolgozat. A munkahozásban nagyobb szorgalmat tanusíttottak: 
Dianiska Frigyes III. é. hh. és Vallentínyi Aladár IV. é. hh. Szavalat volt 9, 
megdicsértetett 2 ; szavalásban kitűntek Algöver Andor III. é. hh., Sarudy 
Gyula III. é. hh. és Bendik János III. é. hh.

A lefolyt iskolai évben tartott az egyesület az alakuló- és a záró-gyűlésen 
kívül egy rendkívüli, 11 rendes- és egy díszközgyűlést hazánk 1000 éves fenn
állásának emlékére május hó 31-én, következő programmal:

1. Szózat, éneklik az egyesület tagjai.
2. Elnöki megnyitó, tartja Csengey Gusztáv egyesületi elnök.
3. Szavalat, előadja Bendik János III. é. hh.
4. Emlékbeszéd, tartja Balczó Lajos egyesületi titkár.
5. Hymnus, éneklik az egyesület tagjai.
Azonkívül résztvettek még az egyesület tagjai, úgyis mint testületi tagok, az 

egyes kiválóbb történeti nevezetességű események emlékére szánt ünnepélyeken.
Az egyesület rendes tagja a «Prot, irodalmi társaság»-nak és a «Luther- 

társaság»-nak.
Az egyesület vagyona: I. készpénzben...................  11 frt 75 kr.

II. Betétben és követelésben . 549 « 95 «
Összesen 561 frt 70 kr.

Anyagilag gyarapodott az egyesület, mert a főt. és nm. egyházkerületi 
elnökség ez évben ismét 25 frtot utalványozott a kér. pénztárból az egyesületi 
olvasókör czéljaira. Ezenfelül a két év előtt kiadott «Karácsonyi füzetek »-re 
ez évben is befolyt némi összeg. Könyvek beszerzésére kapott az egyesület 
a Bérczy Pál és Fizély Frigy es-féle könyvtárnak a theol. könyvtárral való 
egyesítés folytán szerzett duplicatumok eladásából 39 frt 24 krt.

Az egyesület hálás köszönetét mond minden pártfogójának.

C ollég . É r t . 5
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3. Theologiai olvasókör.

A theol. önképző- és önsegélyző-egyesület által tartatik fenn s rendel
tetése theologiai szaklapok, folyóiratok és politikai hírlapok által lehetővé 
tenni az általános műveltségi, politikai, társadalmi s tudományos szakismeretek
nek szerzését s az önképzést. De mivel a theol. ifjúság belmissiói egyesületé
nek külön önálló olvasóköre még ez ideig nincsen: ez okból ennek folyó
iratai is ez olvasókör asztalán álltak az olvasók rendelkezésére

Ezen olvasókör az 1895—96. tanévben a következő lapok s folyóiratok 
felett rendelkezett:

I. Saját költségén: Egyházi Lapuk: 1. Evangélikus Egyház és Iskola. 
2. Protestáns egyházi és iskolai Lap. 3. Protestáns Pap. 4. Protestáns Szemle.
5. Hajnal. 6. Krisztus az én életem (egyh. beszéd). 6. Evang. családi Lap 
Politikai lapok közül: 8. Őrálló (1896. jan. 1-ig), 9. Budapesti Hírlap. 10. Pesti 
Hírlap. 11. Magyar Hírlap. Szépirodalmi folyóiratok közül: 12. Képes folyóirat

II. Kerületi költségen : 13. Theol. Studien und Kritiken. 14. Theol. Literatur- 
Zeitung. 15. Zeitschrift für praktische Theologie, melyeket a theol. tanári 
kar maga részére hozat, de az olvasókörnek is kiad.

III. A belmissiói egylet útján: 16. Monatschrift für innere Mission 
17. Allgemeine Missionszeitschrift. 18. Fliegende Blätter aus dem rauhen Hause. 
19. Geschichten und Bilder zur Förderung der inneren Mission. 20. Berliner 
Jünglingsblatt. 21. Hajnal. Ezeken kívül számos, belmissió körébe tartozó 
értekezés és röpirat. (Lásd alább a belmissiói egyletnél.)

IV. Ajándék útján: Sztehlo János főesperes úrtól: 22. Protestantische 
Kirchenzeitung. 23. Kirchliche Korrespondenz für die deutsche Tagespresse. 
24. Krisztus az én életem (egyh. beszéd). 25. Magyar Kisdednevelés és Nép
oktatás. Egyes szerkesztőségektől: 26. Budapesti Hírlap. 27. Evangelische 
Glocken. 28. Gyámintézet. 29. Néptanítók Lapja. 30. Rozsnyói Híradó. 
31. Gömöri Hírlap. 32. Unitárius Közlöny. 33. Egyetemi Lapok. 34. Sáros
pataki Ifjúsági Közlöny. 35. Népszerű Bölcsész.

4. Theologiai belmissiói egyesület.
A theologiai ifjúsági belmissiói egyesület, miként a múlt évben, úgy ez 

évben is megalakult.
Az egyesület elnöke Mayer Endre theol. dékán volt, ki az 1893—94-iki 

tanévben választatott meg 3 évre. Az egyesület titkára volt Thinschmidt Márton
IV. hittanhallgató, majd midőn ez a külföldre ment, Dianiska Frigyes III. hittan- 
hallgató; főjegyzője Dianiska Frigyes, később Beyer FülöpIII. h. h .; aljegyzője 
Okályi Viktor II h. h.; laptárosa Engler Lajos I. h. h.

Az egyesület tartott két rendes közgyűlést, alakuló- és záró- és egy rend
kívüli közgyűlést, egy díszgyűlést és 10 összejövetelt.

A díszgyűlésre nt. Schwarz, a lipcsei missiói egyesületi superintendens itt- 
tartózkodása és a külmissióról tartott előadása szolgált alkalmul. Programmja 
a következő volt:

1. Luther diadalénekének első verse, énekelték az egyleti tagok.
2. Ima, elmondta Dianiska Frigyes egyesületi titkár.
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3. Mayer Endre, az egyesület elnöke, üdvözölte vendégünket, Schwarz 
superintendens urat.

4. Schwarz superintendens előadást tartott a bel- és külmissióról általá
ban, a külmissió történetéről és a lipcsei külmissiói egyesület műkö
déséről.

5. Mayer Endre, az egyesület elnöke, megköszönte az egyesület nevé
ben a szép előadást s az egyesület pénzadományát áldáskívánással 
nyújtotta át a lipcsei külmissiói egyesület számára.

6. Luther diadalénekének harmadik verse. Énekelte a theologiai ifjúság.
Az összejöveteleken a következő tárgyak felett tartattak felolvasások:

1. «A belmissió feladata.» 2. «Egy falusi pap belmissiója.» 3. «A pozsonyi 
diakonissa-intézet és a baseli theologisches Alumnium leírása.» 4. A drezdai 
és a lipcsei diakonissa-intézetek.» 5. «A vasárnap megszenteltetése.» 6. «A nagy
városi missióról általában, különös tekintettel B. V. «Belmissió» ez. munkájára.»
7. «Minő eszközökkel küzdjön a lelkész az alkoholizmus ellen.» 8. «A bel
missió tót egyházban.» 9. «A socialismusrój.»

A theologiai ifjúsági belmissiói egyesület felvette körébe a coll. tanító
képző ifjúságát, a mely a felolvasó összejöveteleken mindig részt vett.

Nyilvános ünnepélyt ez idén a millenniumi ünnepélyek miatt nem rende
zett. Kifelé irányuló működése különösen a gyermek-istentiszteletre terjedt ki. 
Ez idén nemcsak a helybeli magyar-tót, hanem a magyar-német egyház gyerme
keivel is tartott rendes gyermek-istentiszteleteket, még pedig a magyar-tót 
egyház gyermekeivel tót, a magyar-német egyház gyermekeivel magyar nyelven. 
Tót nyelvű gyermekistentisztelet összesen csak hat volt, mivel a tót gyerme
kek legtöbbnyire szegény és falusi szülők gyermekei voltak s tél idején nem 
járhattak istentiszteletre. Magyarnyelvű gyermekistentisztelet azonban november 
1-étől húsvétig majdnem minden vasárnap (összesen 16) volt.

Hogy az egyesület tagjai a belmissió ügyével minél könnyebben s alaposab
ban megismerkedhessenek és így az egylet czélját mindinkább megvalósít
hassák, megtartotta az összeköttetést ez idén is a hasonló c^lú külföldi 
egyesületekkel, nevezetesen a «Kaiserswerthi Diakonissenhaus »-szál, a «Rauhe 
Haus »-szál, a «Centralausschuss für innere Mission» elnökségével, melyek 
mindegyike értesítőkkel, röpiratokkal és a missióba vágó művekkel ajándékozta 
meg az egyesületet.

Az egyesületnek ez évben Mayer Endre elnök költségén és közvetítése 
folytán követkető lapok jártak: Hajnal, Berliner Jünglingsblatt, Monatschrift 
für innere Mission, Fliegende Blätter, Aus dem rauhen Haus, Allgemeine 
Missionszeitschrift, Suttgarter Sonntagsblatt, Bethanien, Correspondenzblatt 
für ev. Männer und Jünglingsvereine in Ungarn.

Az egyesület könyvtára ez idén 45 kötetből 95 kötetre és 45 füzetről 
102 füzetre szaporodott fel, részint több belmissiói műnek a theol. könyvtár
ból áttétele, részint ajándékok útján. Legtöbb a «Rauhe Haus»-tól és dr. Szlávik 
Mátyás tanár úrtól.

Az egyesület pénztára is gyarapodott. Összes jövedelme ez idén 77 frt 
92 kr., múlt évi 16 frt 62 kr. pénztári maradékkal. Kiadás volt 27 frt 56 kr. 
A jelenlegi pénztári állapot 50 frt 36 kr.

5*
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A jövedelem nagy része önkéntes adományokból került, [gy adakoztak : 
a tiszai egyházkerület ez évben is 25 írttal segélyezte, Mayer Endre theol 
dékán 2 irtot, nt. Dianiska András lőcsei lelkész 3 frtot, Valser Gyula 2 frtot, 
Hajász Lajos, Gura Jenő, Frenyó Lajos, Thinschmidt Márton kültagok egy- 
egy frtot. A rendes tagok gyűjtése tett 23 frt 30 krt. Nt. Sztehlo János, eper
jesi lelkész és a hat sz. kir. városi esperesség volt esperese a múlt nyár folyamán 
2 frtot ajándékozott az egyesületnek, .a mely összeggel a nyáron felmerült 
költségek (értesítők szétküldése) fedeztetett.

Az egyesület néhány tagja egy hektografot vásárolt s azt egyelőre hasz
nálatra, majdan teljes tulajdonába bocsátja a belmissiói egyesületnek. Sajnos, 
hogy a közbejött akadályok miatt az egyesület azon határozata, hogy a kül
tagoknak a hektografon sokszorosított értesítőt küld, csak annyiban valósult 
meg, hogy január elején szétküldhette az addig tartott összejövetelekről szóló 
terjedelmes értesítőt.

Nevezetes mozzanata az egyesület életének még, hogy nt. Altmann 
Gusztáv kültag február 3-ikán a belmissióról felolvasást tartott az összegyűlt 
sáros-zempléni és a hat sz. kir. városi lelkészek előtt, melynek hatása alatt 
egy belmissiói egyesület alakítását határozták el.

Az egyesület nagylelkű pártfogói fogadják ez úton is hálás köszönetünket.

C) Theologiai szakkönyvtár.
A theologiai intézetnek a collegiumi nagy- és Szirmay-könyvtáron kívül 

egy szakkönyvtár is áll rendelkezésére, mely a hozzáférhetés megkönnyítése 
czéljából a theol. önképző- és önsegélyző-egyesületnek kezelése alatt áll ugyan, 
de a főfelügyeletet az egyesület tanárelnökén kívül a theol. tanári kar s 
illetőleg a dékán és a kér. elnökség gyakorolja.

Ezen könyvtár a folyó isk. évben gyökeres átalakuláson ment keresztül. 
Az egyházherület ugyanis 100 frton megvásárolta néhai Fizély Frigyes abosi 
lelkésznek szép nagy könyvtárát, Bérezi Pálné néhai férjének, Bérezi Pál nagy
bányai lelkésznek könyveit és Binder Károly eperjesi ev. nyugalmazott tanító 
pedig könyvtárának egy részét ajándékozta a theologiának. A tanári kar 
megszüntette a néhány év óta külön létezett tanári könyvtárt s az itt létezett 
könyveket a theol. szakkönyvtárba olvasztotta, átadva egyúttal könyvtári 
szekrényét. Az összes itt említett könyvtárakat s könyveket az ifjúság segítségé
vel egységes könyvtárrá alakította át, kiszedve a dublicatumot és kiselejtezve 
a hasznavehetetlen könyveket. A feles számú duplicatumokat a theol. ifjúság 
vásárolta meg saját használatára, a befolyt pénzt, 39 frt 70 krt, a könyvtár 
gyarapítására fogja felhasználni.

A kerület által ez évre megszavazott 50 frtnyi évi segélyből eddig csak 
egy művet vásárolt a tanári kar, Kuenen: «Einleitung in das alte Testament» 
folytatása és «A magyarországi ág. h. ev. egyház 1891—94 .országos zsinatának 
története» Thébusz Jánostól, mely művel különben az egyházkerület is külön 
gazdagította a könytárt. Azonkívül ez összegből rendelte a következő folyó
iratokat: «Theologische Studien und Kritiken», «Theologische Literatur
zeitung és «Zeitschrift für praktische Theologie». A felmaradó összeg felett 
később fog rendelkezni.
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A könyvtárnak a kiselejtezés és rendezés utáni állapota a következő :
Philosophiai részben v a n ................... 111 mű 147 kötetben.
Egyháztörténeti részében van . . . . . 401 « 440 «
Exegetikai részében v a n ................... . 156 « 230 «
Systematika theol. részében van . . . . 309 « 354 «
Gyakorlati theol. részében van . . . 420 593 «
Gyűjteményes theol. részében van . . 52 « 233 «
Vegyes tartalmú m űvek ........................ . 350 « 473 «
Vegyes tartalmú füzetek........................ . 246 « — « 246 füzet.

Összesen . . 2045 mű 2470 kötet 246 füzet.

A szíves adományozóknak, a kik könyvtárunkat oly hathatósan gyámo
lították, ez úton is hálás köszönetét mondunk. Különösen azonban köszönetét 
érdemelnek az önképző- és önsegélyző-egyesületnek könyvtárosai, a kik nagy 
lelkesedéssel és buzgósággal rendezték a könyvtárt.
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JO G A K A D É M IA .

II.

A) A jog- és államtudományi kar személyzete.

I )ékán.

Dr. Horváth Ödön, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, képe
sített egyetemi magántanár, Sárosvármegye törvényhatósági, bizottságának s 
Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja, a jog- és államtudományi kar 
e. i. dékánja, a magyar közjog, jogbölcselet és tételes európai nemzetközi 
jog ny. r. tanára. Az első és második alapvizsgálati bizottság elnöke s ez 
utóbbinak rendes tagja.

ü'íinárok.

Dr. Breyer Adolf, orvos- és sebésztudor, ny. tiszteletbeli vármegyei fő
orvos, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a törvényszéki 
orvostan magántanára.

Glós Károly, köz- és váltó-ügyvéd, a politika, pénzügytan, pénzügyi 
törvények és jogtörténet ny. r. tanára, az első és második alapvizsgálati s az 
államtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja s ez utóbbinak elnöke.

Dr. H orovitz Simon, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a római-jog és büntetőjog 
ny. r. tanára. Az első alapvizsgálati s a jogtudományi államvizsgáláti bizottság 
rendes tagja.

Dr. Horváth Ödön, lásd fent.
Hörk József, theol. akad. r. tanár s coll. igazgató, Eperjes sz. kir. város 

képviselőtestületének tagja, az egyházjog ny r. tanára. Az államtudományi 
államvizsgálati bizottság rendes tagja.

Dr. Lakner Árpád, orvostudor, Eperjes sz. kir. város tiszti főorvosa, 
Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának s Eperjes sz. kir. város képviselő- 
testületének tagja, a közegészségtan magántanára.

Dr. Pelech E. János, orvostudor, kincstári orvos, a törvényszéki elme- 
kórtan magántanára.

Dr. Sarudy V ilm os, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
a nemzetgazdaságtan, statisztika, magyar közigazgatási jog s váltó- és keres
kedelmi jog ny. r. tanára, a második alapvizsgálati s az állam- és jogtudományi 
államvizsgálati bizottságok rendes tagja s ez utóbbinak elnöke.
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Schulek Gusztáv, köz- és váltó-ügyvéd, a magyar magánjog, osztrák 
polgári magánjog, peres és perenkívüli eljárás és a bányajog ny. r. tanára. 
A jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja s mint prodékán, a dékán 
akadályoztatása esetében annak helyettese.

Dr. Szlávik M átyás, bölcsészettudor, theol. akad. rendes tanár, collegiumi 
jegyző, a történeti és bölcsészeti speciál-collegiumok ny. r. tanára. A jog- és 
államtudományi kar e. i. jegyzője.

Dr. Sztehlo János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, Sáros
vármegye törvényhatósági bizottságának tagja s az eperjesi ügyvédi kamara 
titkára, a tételes jogi speciál-collegiumok magántanára, a jogtudományi állam
vizsgálati bizottság kültagja.

B) V i z s g á l a t i  b i z o t t s á g o k .

Első alapvizsgálati bizottság:
Elnök: Dr. Horváth Ödön, dékán. Helyettes elnök: Schulek Gusztáv, 

prodékán. Rendes tagok: Glós Károly és Dr. Horovitz Simon. Póttagok: 
Dr. Sarudy V ilm os és Dr. Szlávik Mátyás.

Második alapvizsgálati bizottság:
Elnök: Dr. Horváth Ödön, dékán. Helyettes elnök: Schulek Gusztáv, 

prodékán. Rendes tagok: Glós Károly, Dr. Horvtáh Ödön és Dr. Sarudy 
Vilmos. Póttagok: Dr. Horovitz Simon és Dr. Szlávik Mátyás.

Államtudományi államvizsgálUti bizottság:
Elnök: Glós Károly. Rendes tagok: Glós Károly, Dr. Sarudy Vilm os 

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

Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Dr. B erzeviczy Albert, v. b. t. tanácsos, ny. államtitkár, országgy. kép

viselő, a képviselőház aleln öke,
Fuhrmann Andor, Eperjes sz. kir. város polgármestere,
Dr. Fűzy Béla, kir. tanfelügyelő,
Kovács Gusztáv, kir. pénzügyi tanácsos, kir. pénzügyigazgató,
Kovaliczky Mihály, Sárosvármegye tiszti ügyésze,
Kovalszky Kálmán, kir. pénzügyi s. titkár,
Krayzell Aladár, városi tanácsos,
Szinyei M erse István, Sárosvármegye alispánja, a Vaskoronarend lovagja.

Jogtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök: Dr. Sarudy Vilmos. Rendes tagok: Dr. Horovitz Simon, Schulek 

Gusztáv és Dr. Sarudy Vilm os. Póttagok: Glós Károly, Dr. Horváth Ödön.
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A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Both Gyula, kir. törvényszéki bíró,
Dr. Grynaeusz Géza, kir. ügyész,
Kádas Miklós, kir. törvényszéki bíró,
Kleiner Gyula, ügyvéd,
Kubinyi Aurél, az eperjesi ügyvédi kamara elnöke,
Legeza István, kir. törvényszéki bíró,
Mandics Ede, ügyvéd,
Molitorisz István, ny. kir. törvényszéki bíró,
Palugyay Gusztáv, kir. törvényszéki elnök, a Ferencz József-rend lovagja, 
Dr. Propper Adolf, ügyvéd,
Rátvay Gyula, kir. aljárásbíró,
Dr. Sztehlo János, jogakad. m.-tanár, ügyvéd, az ügyvédi kamara titkára

C) Az előadott tantárgyak.

EL SŐ  F É L É V .

(Megerősítve a nmeit, vallás- és közokt.-ügyi m. kir. ministeriumnak 1895. junius 24-én, 
32, 589. sz. a. kelt m. rendeletével.)

A) Kötelezett tantárgyak.

I. évfolyam .

Bevezetés a jog- és államtudományokba, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. 
Horovitz Simon. *

Római jog, hét. 8 óra. Előadó tanár: Dr. H orovitz Simon.
Magyar alkotmány- s jogtörténet, hét. 7 óra. Előadó tanár: Glós Károly.

II. évfolyam .

Jogbölcselet, hét. 6 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.
Magyar magánjog, hét. 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. 
Nemzetgazdaságtan, hét. 5. óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy V ilm os.

III., vagyis jogtud. évfolyam .

Büntetőjog, hét. 5 óra. Előadó tanár: Dr. H orovitz Simon.
Peres és perenkívüli eljárás, hét. 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. 
Kereskedelmi és váltójog, hét. 6 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. 
Osztrák magánjog, hét. 6 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv.

IV ., vagyis államtud. évfolyam .

Alkotmányi és kormányzati politika, hét. 5 óra. Előadó tanár: Glós Károly. 
Magyar közigazgatási jog, hét. 5 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos.



Egyházi jog, hét. 7 óra. Előadó tanár: Hörk József.
Magyar pénzügyi jog , hét. 5 óra. Előadó tanár: Glós Károly.

B) Speeiúl-collesiumok.

A jog- és állambölcselét irodalma, hetenkint 4 óra. Előadó tanár: 
Dr. Horváth Ödön.

Bölcsészettörténet, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás. 
Válogatott kérdések a magy. közjogból, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. 

Horváth Ödön.
A magyar állampolgárságról, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön. 
Werbőczy Hármaskönyve, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön. 
Válogatott kérdések a törvényszéki eímekórtanból, hét. 1 óra. Előadó tanár: 

Dr. Pelech E. János.

M Á SO D IK  FÉLÉV .

(Megerősítve a nmlt. vallás- és közokt.-ügyi in. kir. ministeriumnak 1895. decz. 22-én
70,973. sz. a. kelt m. rendeletével.)
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A) K ö t e l e z e t t  t a n t á r g y a k

I. évfolyam.

Római jog, hét. 8 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon. 
Európai jogtörténet, hét. 5 óra. Előadó tanár: Glós Károly.

II. évfolyam.

Magyar közjog, hét. 6 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.
Magyar magánjog, hét. 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. 
Pénzügytan, hét. 4 óra. Előadó tanár: Glós Károly.
Tételes európai nemzetközi jog, hét. 3 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.

III., vagyis jogtud. évfolyam.

Magyar állam statisztikája, tekintettel Ausztriára, hét. 5 óra. Előadó tanár : 
Dr. Sarudy Vilm os.

Peres és perenkívüli eljárás, hét. 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. 
Büntetőjog, hét. 5 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon.

C o llé g . É r t. 6
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IV., vagyis állam tud. évfolyam.

(Ez a félév csak azokra a joghallgatókra kötelező, a kik egyéves önkéntesi szolgálatot 
nem teljesítenek s illetők a szükséges heti óraszámot főkép a tételes jogi tárgyakból 

választandó speciál-collegiumok sorából hallgatják.)

B) Speciál-collegiumok.

* Művelődéstörténet, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.
* Európai államok legújabb története, hét. 4 óra. Előadó tanár: Hörk József.
* Bölcseleti ethika, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik M átyás. 
Bölcsészettörténet (II. rész: Új-kor), hetenkint 4 óra. Előadó tanár: Dr.

Szlávik Mátyás.
* Közegészségtan, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Lakner Árpád. 
Társadalmi tan, hét. 2 óra. Előadó tanár: Glós Károly.
* Bányajog, hét. 2 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv.
Biztosítási jog a magyar kereskedelmi törvény szerint, hét. 1 óra. Előadó 

tanár: Dr. Sarudy Vilmos.
* Állam számviteltan, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy V ilm os.
Az idegen váltóról, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Sztehlo János.
Váltó- és kereskedelmi jogi gyakorlatok, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. 

Sarudy Vilm os.
Jogbölcseleti repetitorium, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. H orváth Ödön. 
Törvényszéki elmckórtan, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Pelech E. János. 
A bank-fundatio rendszerei, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. 
A községekről, hét. 1 óra. Előadó tan ár: Dr. Sarudy Vilmos.

1. Jegyzet. A *-gal jegyzett Speciál collegiumok olyanok, a melyek a fennálló szabályok 
értelmében a négy évi tanfolyamon keresztül egyszer okvetetlenül hallgatandók.

A «Törvényszéki orvostan» a jövő tanév második felében fog előadatni.

2. Jegyzet. Minden joghallgató hetenként legalább 20 (húsz) órát tartozik hallgatni. 
A mennyiben tehát a kötelezett tantárgyak óraszáma a 20-at el nem éri, a hiány a speciál- 
collegiumok sorából szabadon választva pótolandó. (Szerv. szab. 24. §.)

Oly joghallgatók, kik jogi tanulmányaik előtt vagy azok megszakításával egyéves 
önkéntesi szolgálatot teljesítettek, vagy mozgósítás folytán katonai szolgálatra b.ehivattak 
és egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak; úgyszintén oly joghallgatók, kik 
igazolják, hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évöket tanfolyamuk 
befejezésének idejére halasztották, a mennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg 
előszabott tantárgyakat hallgatták, ezen hét félévök alapján végbizonyítványt nyerhetnek 
s tanfolyamuk bevégzettnek tekintendő. (1889: XXVI. t.-cz. 1. §.)

A hallgatandó hét félév összes óraszámának legalább is 150 órát kell kitennie, olykép, 
hogy az utolsó három félévre legalább 66 óra essék. (Vallás- és közokt.-ügyi min. rend. 
1889. 28,300. sz. 2. §.)
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D) Akadémiai hallgatók.

Név, vallás Születés helye és ideje

I. ÉVFOLYAM.
Andor Sándor, r. kath. 
Balezer Arnold, r. kath. 
Bartus Sándor, ág. ev. 
Berthóty Lőrincz, r. kath 

5 Blahó Lajos, ág. ev.
Csonka György, ág. ev. 
Dessevvffy István, r. kath. 
Dvortsák József, r. kath. 
Fengya Igor, g. kath. II. f. é 

10 Flórián Károly, ág. ev. 
Ghillány György, r. kath 
Hammer Jenő, ág. ev.. 
Institórisz Endre ág. ev. 
Ivánka Milán, ág. ev. .

15 Jakubik Róbert, r. kath. 
Jeszenszky Elek, ág. ev. 
Joób Imre, ág. ev. II. f. é. 
Kakas Ferencz, ág. ev. 
Kesztler Béla, ág. ev. .

20 Krayzell Béla, ág. ev. . 
Lersch Andor, ág. ev. . 
Lukács Károly, r. kath. 
Magyar József, r. kath. 
Mártyák Vazul, g. kath.

25 Alelis István, ág. ev.
Mocsár Andor, gör. kath. 
Mosánszky István, ág. ev 
Sigerus János, ág. ev. . 
Springer Zoltán, izr.

30 Tabak István, r. kath. . 
Teitelbaum József, izr.. 
Ungár Kálmán, izr. II. f. é. 
Wágner J. Vilmos, ág. ev. 
Wrublovszky Nándor, r. kath

Szedlicze, Sáros vm. 1871. 
Landok, Szepes vm. 1876. 
N.-Mihály, Zemplén vm. 1877. 
N.-Vitéz, Sáros vm. 1872. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1876. 
Losoncz, Nógrád vm. 1876. 
Eperjes, Sáros vm. 1877. 
F.-Szvidnik, Sáros vm. 1876. 
Krajna-Bisztra, Sáros vm. 1876. 
Eperjes, Sáros vm. 1878.
Eperjes, Sáros vm. 1877.
Pápa, Veszprém vm. 1876. 
R.-Szombat, Gömör vm. 1877. 
T.-Szt.-Márton, Turócz vm. 1876. 
A.-Kubin, Árva vm. 1877.
Fibis, Temes vm. 1877.
Eperjes, Sáros vm. 1877.
Pápa, Veszprém vm. 1876.
Bártfa, Sáros vm. 1874.
Eperjes, Sáros vm. 1877.
Leibitz, Szepes vm. 1875. 
Sz.-Váralja, Szepes vm. 1877. 
Eperjes, Sáros vm. 1871.
Vapenik, Sáros vm. 1874. 
Szarvas, Békés vm. 1874. 
A.-Szántó, Ab.-Torna vm. 1878. 
Eperjes, Sáros vm. 1877. 
N.-Szeben, Szeben vm. 1875. 
K.-Várda, Szabolcs vm. 1878. 
Krompach, Szepes vm. 1877. 
Orló, Sáros vm. 1877.
Soóvár, Sáros vm. 1876. 
Új-Verbász, Bács-Bodrog vm. 1876. 
Eperjes, Sáros vm. 1873.

II. ÉVFOLYAM.

35 Ábrányi József, izr.................
Ádámkovich Győző, g. kath. 
Connert János, ág. ev.. . .

Szulin, Szepes vm. 1876. 
Györgyös, Sáros vm. 1875. 
Medgyes, N.-Küküllő vm. 1875.

6*
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Név, vallás

K. Danes Szilárd, ág. ev. I. f. é 
Danykó Tivadar, g. kath.

40 Dobay József, r. kath. . . 
Dorazil Emil, r. kath. . .
Drencsényi Albert, r. kath. 
Farkas. Imre, r. kath. II. f. é 
Gábriel Bertalan, ág. ev. .

45 Glatz Árpád, ág. ev. . . 
Graeser Félix, ág. ev. . .
Greiner Hugó, ág. ev. . .
Grosch József, ág. ev. . .
Hucskó Mihály, g. kath. .

50 Irányi János, ág. ev. . . 
Keczer Imre, r. kath. . .
Klein Mór, izr....................
Kovács Lajos, ág. ev. . .
Krémer Ernő, ág. ev. . .

55 Kroner Sámuel, ág. ev. . 
Legeza János, g. kath.. .
Liszka Nándor, ág. ev. 
Pankovics Aladár, g. kath. 
R. Papp Pál, ev. ref. . .

60 Plósz Gyula, r. kath. . .
• Pongrácz Kálmán, r. kath. 

Povázsay Máté, ág. ev. 
Radvány Károly, ág. ev. . 
Raisz Antal, ág. ev. . .

65 Rubovics László, izr. . . 
Stefcsek Sándor, r. kath. 
Schlott Vilmos, r. kath. . 
Schuller Frigyes, ág. ev. . 
Szontágh Győző, ág. ev. .

70 Sztrilich Béla, r. kath. . . 
Szűcs Endre, r. kath. . .
Tausz Fülöp, ág. ev. I. f. é 
Tepliczky Aladár, ág. ev. 
Tomcsik Márton, r. kath.

75 Tyrnauer Albert, izr. . .
Új laky Gyula, ev. ref. . .
Wágner Károly, ág. ev. . 
Zámborszky László, r. kath 
Zeilendorf Izrael, izr. . .

80 Ziegler Jakab, izr. . . .

Születés helye és ideje

Szarvas, Békés vm. 1877.
Porács, Szepes vm. 1874.
Dobó, Sáros vm. 1876.
A.-Kubin, Árva vm. 1873. 
Bodafalva, Liptó vm. 1876. 
Jászárokszállás, Szolnok vm. 1872. 
Béla, Szepes vm. 1875.
Eperjes, Sáros vm. 1876. 
Medgyes, N.-Küküllő vm. 1877. 
N.-Rőcze, Gömör vm. 1873. 
Tamási, Tolna vm. 1875. 
Szopkócz, Zemplén vm. 1875. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1874. 
Diósgyőr, Borsod vm. 1875. 
N.-Sáros, Sáros vm. 1873. 
Ungvár, Ung vm. 1874.
Eperjes, Sáros vm. 1874. 
Segesvár, N.-Küküllő vm. 1873. 
Ungvár, Ung vm. 1875.
Szarvas, Békés vm. 1876. 
Orosz-Poruba, Zemplén vm. 1872. 
Szabolcs, Szabolcs vm. 1876. 
Kőrösmező, Máramaros vm. 1875. 
Bánfalu, Trencsén vm. 1875. 
Csaba, Békés vm. 1873.
Eperjes, Sáros vm. 1877. 
Varannó, Zemplén vm. 1876. 
N.-Sáros, Sáros vm. 1875. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1877. 
Beszterczebánya, Zólyom vm. 1876. 
Medgyes, N.-Küküllő vm. 1871. 
Námesztó, Árva vm. 1874. 
Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1873. 
Szeged, Csongrád vm. 1873. 
Szeghegy, Bács-Bodrog vm. 1876. 
Abauj-Szepsi, A.-Torna vm. 1877. 
Sárpatak, Sáros vm. 1874. 
Eperjes, Sáros vm. 1873. 
Komárom, Komárom vm. 1876. 
Új-Verbász, Bács-Bodrog vm. 1874. 
Bártfa, Sáros vm. 1875.
Eperjes, Sáros vm. 1873.

I N.-Sáros, Sáros vm. 1876.
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Név, vallás Születés helye és ideje

111. ÉVFOLYAM.
Alexander Béla, izr. . .
Álmos Zoltán, g. kath. I. f. é 
Damits Károly, r. kath. II. f. é 
Fischgrund S. Zakariás, izr. 

85 Gallé Dezső, ág. ev. I. f. é. 
Jármy Jordán, r. kath. I. f. é 
Jeszenszky János, ág. ev. .
Ki •esz Jenő, ág. ev. . . .
Meliórisz Béla, ág. ev. I. f. é 

90 Paulay Jenő, ev. ref. II. f. é 
Popper Sándor, izr.. . .
Sárkány Ernő, ág. ev. . .
Singer Henrik, izr. . . .
Sörösy Gyula, ág. ev. . .

95 Stanczel Géza, r. kath.
Stepniczky Ferencz, r. kath 
Stiehler Alfréd, ág. ev. 
Sziráczky Kálmán, ág. ev. 
Tápay Jenő, r. kath. . .

100 Wiszloczky Elek, g. kath.

Odorin, Szepes vm. 1873. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1873. 
O-Lubló, Szepes vm. 1874. 
Krivány, Sáros vm. 1873. 
Zotnbor, Bács-Bodrog vm. 1875. 
Ibrony, Szabolcs vm. 1870. 
T.-Sz.-Márton, Turócz vm. 1874. 
Tállya, Zemplén vm. 1874. 
K.-Sáros, Sáros vm. 1875.
Tokaj, Zemplén vm. 1874. 
Gatály, Zemplén vm. 1877.
Pilis, Pest-P.-S. vm. 1875.
Lőcse, Szepes vm. 1873.
Eperjes, Sáros vm. 1874.
Eperjes, Sáros vm. 1874. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1872. 
Brassó, Brassó vm. 1870.
Szarvas, Békés vm. 1874.
Algyő, Csongrád vm. 1874. 
F.-Orlich, Sáros vm. 1871.

IV. ÉVFOLYAM.
Bajdik György, ág. ev. **
Bella Ede, ág. ev. * . .
Bittsánszky János, r. kath. ** 
Gallé Hugó, ág. ev. I. f. é.

105 Gallotsik István, r. kath.** 
Gefferth Elek, r. kath. * . 
Herkely Kálmán, r. kath. *
Isépy Zoltán, ev. ref. *
Kasztriner László, izr. **

110 Klein Lipót, izr. I. f. é.
Molnár Aladár, ev. ref. * 
Palugyay Kálmán, ág. ev 
Passuth Ferencz, r. kath. ** 
Patocska Jaroszláv, r. kath.*

115 Rontsinszky Miklós, r. k. I. f. é 
Sarlay Sándor, r. kath. *
Skultéty János, ág. ev. * 
Steinhäuser Ferencz, r. kath.*

* Az 1-ső f. é. végén végbizonyítványt 
** A Ilik  f. é. végén végbizonyítványt

Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1872. 
Patak, Liptó vm. 1874.
Visnyó, Trencsén vm. 1872. 
Zombor, Bács-Bodrog vm. 1874. 
Eperjes, Sáros vm. 1869.
Bártfa, Sáros vm. 1875.
Eperjes, Sáros vm. 1871. 
M.-Izsép, Zemplén vm. 1875. 
Varannó, Zemplén vm. 1872. 
K.-Szeben, Sáros vm. 1873. 
Szokola, Hont vm. 1874. 
Bodafalva, Liptó vm. 1872. 
Herhej, Sáros vm. 1873.
Eperjes, Sáros vm. 1873.
Eperjes, Sáros vm. 1875.
Eperjes, Sáros vm. 1870. 
F.-Lehota, Zólyom vm. 1872. 
Miskolcz, Borsod vm. 1860. 
kaptak, 
kaptak.
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Név, vallás Születés helye és ideje

AZ «■ ÁLLAMSZÁM'VITELT AN» RENDKÍVÜLI HALLGATÓI:

Csiha Béla, ev. ref. . . . . [ Balmaz-Újváros, Hajdú vm. 1855.
120 Fekete Ferencz, ág. ev. . . Varjúfalva, Sáros vm. 1853. 

Lukovits Gábor, r. kath. . . | Vereskő, Gömör vm. 1873.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL MINISTERI ENGEDÉLY- 
LYEL VIZSGÁZÓK: ***

Paulovics János, r. kath. 1 
Hans Mór, izr.3 . . .
Jakab Dénes, r. kath.8 . 

125 Kolosy Béla, ág. ev.1 . 
Licskó István, r. k .6 
Sidelszky Béla, r. kath.0 
Szedlák Imre, r. kath.7 
Tholt Béla, ág. ev.8 

130 Tóth Károly, ev. ref.'J .

Váralja, Ung vm. 1860.
L.-Szt.-Miklós, Liptó vm. 1863. 
Zsögöd, Csík vm. 1866. 
Kálnás, Sáros vm. 1865.
Óvíz, Szepes vm. 1865. 
K.-Szeben, Sáros vm. 1868. 
Bárcza, A.-Torna vm. 1864. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1852. 
Miskolcz, Borsod vm. 1865.

E) Vizsgálatok.
Az 1895. évi junius hó 16-tól 1896. évi junius hó 15-ig  megtartott alap- és államvizsgálatok 

(beleértve az ismétlő- és pótvizsgálatokat is) eredménye a következő:
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Első alapvizsgálat . . | 57 4 61 3 12 32 47 12 2 14
Második alapvizsgálat. 27 2 29 5 9 10 24 1 5 — 5
Államtud. államvizsg. . 5 1 6 — 2 3 5 ‘ 1 , — 1
Jogtud. államvizsg.. . í 14 — 14 1 4 6 11 2 1 3

Összesen 103 7 110 9 27 51 87 20 3 23

A min. engedély kelte és száma: 1 (1889. február 20., 6892. sz.) 3 (1895. 
szept. 23., 51,309. sz.) 3 1895. márczius 27., 16,024. sz. 4 1895. junius 17., 31,371. sz. 
5 (1893. okt. 28., 50,378. sz.) 6 1896. febr. 14., 7773. sz. » 1895. nov. 6., 60,954. sz. 
8 (1888. máj. 14., 14,370. sz.) 9 1895. julius 8., 34,712. sz. (A zárjelbe foglalt enge
délyek a 16,759.—1895. sz. min. szabályrendelet értelmében hatályukat veszítették.)
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1. Jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1886. márczius hó
19-én, 46,229. sz. a. kelt magas rendelete értelmében felemlítendő, hogy a fent kitett idő
alatt az első alapvizsgálatot: Kósch Elem ér, Kovács Lajos és Micsátek Lajos, a második alap- 
vizsgálatot: Bozóky M átyás, K resz Jenő, M eliárisz Béla, P rof per E lek  és Vrchov'szky Ottó, a 
jogtudományi államvizsgálatot pedig: Gejferth E lek tették le kitüntetéssel. Ezeknek nevei 
a hivatalos lapban s a hazai tanügy állapotáról az országgyűlés elé terjesztendő jelentésben 
való közététel végett*a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz fel lettek 
terjesztve.

2. Jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1889. október hó
3-án, 41,398. sz. a. kelt magas rendelete értelmében azoknak a joghallgatóknak a nevei,
«kik jogi tanulmányaikat kitűnő sikerrel fejezték be és a tanártestület előtt mint jó 
magaviseletű, szorgalmas, komoly törekvésű ifjak ismeretesek», a hivatali alkalmazásoknál 
való különös figyelembe részesítés czéljából, a nm. m. kir. igazságügyministeriumhoz fel- 
terjesztendök. Ily felterjesztésre méltóaknak e tanévben a jogakadémia tanári testületé 
Gejferth Eleket és M olnár A ladárt találta.

F) Akadémiai egyletek.
1. Joghallgatók testületé.

A testület ez évi működését a buzgó tevékenység jellemzi, mely a leg
különfélébb alakban jelentkezett mindazon téren, melyre az ifjúság hatásköre 
kiterjedett. Testületi életén belül figyelemre méltó körülmény, hogy az alap
szabályok a régibb idő óta felmerült hiányok pótlása czéljából, teljesen átdolgozás 
alá vétettek s közgyűlésileg letárgyaltattak, hogy az édes hazánk ezeréves 
fennállásának örömére rendezett ünnepélyek többjén activ szerepléssel részt 
vett s a rendezés tisztjében osztozott, nemkülönben, hogy nagy tevékenységet 
fejtett ki általában mindazon ügyekben, melyek által érdekében érintve volt.

A testületnek szeptember 18-án történt megalakulása s a választások 
megejtése után legelső feladatának ismerte az olvasókör ügyét minél sikere
sebben megoldani. Az előző évben fennállott «Jogász-kör» újból való meg
alakítása azonban nem látszott czélszerűnek, mivel egyrészt a fenntartásával 
járó nagymérvű kiadás a testület anyagi erejét nagyon igénybe vette, másrészt 
pedig a hozzáfűzött várakozásoknak sem felelt meg teljesen. Azért az e tekin
tetben tett lépések végeredménye az volt, hogy dr. Horváth Ödön, jogkari 
dékán úr közvetítésével a collegiumi igazgatóság szívességéből e czélra a 
Collegium épületében — ingyen-fűtéssel — egy terem engedtetett át, melyet 
az ifjúság megfelelő módon rendezett be s egyszersmind könyvtár-helyiséggé 
is átalakított. A kellő rendet az olvasó-helyiségben a választott «laptáros»-ok 
tartották fenn, kiknek egyszersmind kötelességét képezte az is, hogy kitűzött 
időben a lapok mindenkor a tagok rendelkezése alá eshessenek. Mint az előző 
évben, úgy az idén is, a dékán úr volt kegyes az ifjúságnak átengedni a : 
«Nemzet», «Jog», «Jogtudományi Közlöny», «Debreczeni kir. táblai Értesítő», 
«Protestáns Szemle», «Erdélyi Múzeum», «1848—49-ki történeti Lapok», 
«Debreczeni prot. Lap», «Sárospataki Lapok», «Községi Közigazgatás». «Bors
szem Jankó», «Máramaros», «Őrálló», «Máramarosi Lapok», «Sárosmegyei 
Közlöny» és «Felvidéki Szemle» czímű szak-, szépirodalmi-, élez-, illetve napi
lapokat. Előfizetés alapján járatta az ifjúság: «Egyetértés», «Budapesti Hírlap»,
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«Magyar Újság», «Pesti Hirlap», «Magyar Ilirlap», «Hét», «Egyetemi Lapok», 
«Kakas Márton» és a «Fliegende Blätter» ez. lapokat.

Mindenek előtt megemlítendő a szokásos ismerkedési estély, mely okt. 
4-én ment végbe.

Az aradi gyásznap emlékére okt. 6-án ez évben is megtartatott a jog
akadémiai ifjúság külön gyászistenitisztelete, melyen a hazafias imát dr. Szlávik 
Mátyás tanár úr mondotta.

Kedves kötelességet teljesített az akadémia polgársága, midőn az ifjúság 
igazi lelkes barátját és tisztelve szeretett tanárát: a jogkari dékán urat, nem
különben a collegiumi igazgató urat névünnepeiken, hasonlókép, mikor kitün
tetéseik alkalmából a vármegye köztiszteletben álló főispánját és alispánját, 
végül dr. Berzeviczy Albert képviselőházi alelnököt valóságos belső titkos 
tanácsossá történt kineveztetésekor testületileg melegen üdvözölte.

Meg kell itt emlékezni az egész nemzetet sértő s annak különösen leg
érzőbb idegszervét: az ország fiatalságát megtorlásra felhívó, a zágrábi gyalázatos 
eseménynyel, a királylátogatás alkalmával a magyar állameszme és a nemzeti 
lobogó megbecstelenítésével kapcsolatban a testület által tanúsított hazafias 
magatartásról. A jogakadémia ifjúsága ugyanis egyike volt az e tekintetbeni 
büntetéssel sújtó tanintézetek fiatalsága között az elsőknek, mely «e nemzet- 
ellenes tüntetés felett legmélyebb megbotránkozásának és megvetésének» adott 
kifejezést s azt az érdekeltek tudomására hozta. Egyhangú határozatba ment 
ezenkívül erre vonatkozólag: a budapesti egyetemi ifjúság hazafias maga
tartását helyeslő üdvözlő-irat átküldése, a debreczeni jogi és theologiai akadémia 
polgársága által a megtorlás mikéntjére nézve áttett felhíváshoz való csatlakozás 
s nemzeti önérzetünk mocsoktalan symbolumának megmentésére sietett magyar 
munkásoknak szóló meleg köszönet kifejezése.

Október 28-ki rendkívüli közgyűléséről a testület Lengyelország harmadik- 
felosztása századik évfordulója alkalmából jegyzőkönyvileg részvétének adott 
kifejezést a nemzet szerencsétlen sorsa felett s a krakkói és lembergi egyetemi 
ifjúsághoz magyar és franczia nyelven szerkesztett átiratot intézett, melyre 
szívből jövő őszinte köszönő-iratot kapott.

Említést érdemel az is, hogy a jogakadémia polgársága az előbbi években 
is élvezett kedvezmény alapján, most is testületileg belépett a «Széchenyi-kör»-be, 
melynek házi- és zeneestélyein tagjai több ízben szerepeltek a nyilvánosság 
előtt. Resztvettek továbbá a kör szinészeti szakválasztmánya által rendezett 
jótékonyezélú szinielőadáson («A szivartárcza», «Akismama» és «A véletlen»), 
névszérint: Isépy Zöltán, Raisz Antal, Sárkány Ernő, Dobay József, Ghillány 
György, Magyar József, Sztrilich Béla és Kovács Lajos, azonkívül az itt időzött 
színtársulat tagjaival egyetemben a «Sabinnők elrablása» ez. vígjáték előadá
sában a nevezettek többjén kívül m ég: Popper Sándor, Bartus Sándor és 
Zámborszky László joghallgatók.

A testület kebelében fennálló «irodalmi osztály» is jelentékeny működést 
fejtett ki, a mely különösen felolvasó- és vitaestélyek tartásában és az «Eperjesi 
Joghallgatók Millenneumi Albuma» czímén kiadott emlékmű összehozásában 
nyilvánult. Ez utóbbinak tiszta jövedelme a jogásztestület irodalmi osztálya 
és segélyegylete javára leend fordítva. A felolvasó-estélyek egyikén, okt 3-án,
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Raisz Antal felolvasással «Mira» és Fischgrund Soma szavalattal «Palota 
és kunyhó«, másikán pedig, ápr. 3-án, Adámkovics Győző felolvasással 
«Az életből» és Plósz Gyula szavalattal «A kis Mari regéje» működtek 
közre. A vitaestélyeknek elsején, okt. 30-án, Meliórisz Béla fejtegette nézeteit, 
«Szerződés-e, vagy törvény a pragmatica sanctio?» czímen, másodikén, 
november 14-én, Skultéty János és Popper Sándor működött közre. Előbbi 
«A magánjogi és váltójogi egyetemlegesség»-ről, utóbbi «Idealismus és realis- 
mus» czímen tartván előadást; harmadikén végül, márcz. 7.-én, Tápay Jenő 
olvasta fel «A dákóromanismusról» czímű munkáját.

A márczius 15-iki hazafias ünnepély ez évben rendkívül nagyszámú 
közönség jelenlétében szépen sikerült, nemcsak azért, mert az ifjúság minden 
törekvését odairányozta, hogy a millennium évére tekintettel, nem kiméivé 
semmi fáradságot, az mentői impozánsabbá tétessék, hanem azért is, mivel 
annak rendezése czéljából a Collégium négy tanintézete erőik egyesítésére 
összeállóit, hogy a biztos siker el ne maradhasson. Az ünnepély műsora 
a következő pontokból állott. 1. «Hazánk.» Énekli az alkalmi jogászdalkar, 
Szánik Ernő vezetése alatt. 2. Elnöki megnyitó. Tartja Vallentinyi Aladár 
theol. test. elnök. 3. Szavalat. Előadja Groó István VIII. osztályú tanuló.
4. Emlékbeszéd. Tartja Raisz Antal joghallgató. 5. «Ének.» Előadja a tanító
képző - intézeti daloskor. 6. Szavalat. Előadja Sztrilich Béla joghallgató. 
7. Ének. Előadja a főgymnasiumi dalkör. 8. «Az ezredik márczius.» Csengey 
Gusztávtól. Szavalja Sarudy Gyula hittanhallgató. 9. «Rákóczy-induló.» Játsza 
az egyesült collegiumi zenekar. Kiegészítette az ünnepély sikerét az esteli 
órákban rendezett fáklyásmenet, mely a fellobogózott és díszesen kivilágított 
város főutezáján keresztül vonulva, szokás szerint a városi Vigadó előtt álla
podott meg, melynek erkélyéről Andor Sándor joghallgató, nagy lelkesültséget 
keltve, elszavalta Petőfinek örökké szép, gyújtó harczi dalát.

Május 7-én a testület a korán elhúnyt Kesztler Béla II. é. joghallgató 
koporsójára díszes koszorút helyezett és saját lobogója alatt résztvevőleg 
kisérte őt az örök nyugalom honába, hol Sztrilich Béla joghallgató búcsúztatta 
el pályatársaitól.

Méltóan csatlakozott az ezredéves örömünnepélyekhez május 14-én 
a városi Vigadó nagytermében rendezett millenniumi matinéé is, mely hasonlóan 
díszes közönség előtt a legnagyobb sikerrel folyt le. A programm a következő 
volt: 1. Szózat. Énekli az alkalmi jogászdalkar. 2. Elnöki megnyitó. Tartja 
Szontágh Győző test. elnök. 3. «Ezer év.» Irta Popper Sándor joghallgató. 
Szavalja Andor Sándor joghallgató. 4. Ünnepi beszéd. Tartja Plósz Gyula jog
hallgató. 5. «A megtértek.» Allegória egy képben. Irta Raisz Antal joghallgató. 
Szereplő személyek: Bartunek Thekla és Windt Gizella úrhölgyek és Dobay 
József, Sárkány Ernő, Grosch József és Sztrilich Béla joghallgatók. 6. «Magyar 
dalok.» Előadja a jogász-zenekar. Ennek kapcsán említhető meg az is, hogy 
a testület résztvett a Collegium által május 3-án tartott ezredéves örömünne
pen, nemkülönben, hogy számarányának megfelelő szerepet vitt a junius 8-án 
az összes helybeli tanintézetek által rendezett együttes nagy ünnepélyen is.

Meg kell emlékezni arról is, hogy az ifjúság, különösen tekintettel arra, 
hogy az idei jogászbál megtartását mellőzte, május 14-én a közeli fürdőhelyen,

Collég. Ért. 7
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Czemétén millenniumi jogász-majálist rendezett, mely minden tekintetben sike
rültnek volt mondható.

A testület az Országos Magyar Diák-Szövetség-nek a f. évben Kecs
kemét th. városban tartott millenniumi congresszusán s az ezzel kapcsolatos 
pusztaszeri emlékoszlop alapkőletételi ünnepélyén képviseletére alelnököt és 
Sárkány Ernő joghallgatót küldötte ki. Itt nem hagyható említés nélkül az sem, 
hogy a testület a pusztaszeri emlékoszlopra úgy tagjai között, mint különösen 
a vármegye közönsége körében igen kiterjedt gyűjtéseket foganatosított 
a nemes czél érdekében.

Nagy örömmel kell végül felemlítenni, hogy a testület a tanév második 
felének végével dr. Horváth Ödön urat, fáradhatatlan dékánt, működésének 
tíz éves jubileuma alkalmából szívélyesen üdvözölte.

A jogakadémia ifjúsági testületének minden egyes, szabályszerűen beirat
kozott joghallgató tagja, kiknek mindenike e tanév alatt a közgyűlésen meg
állapított 1 frt 20 krnyi tagsági díjat fizette, mely összeg a testületi kiadásoknak 
fedezésére lett fordítva. A testületi ügyek vezetése a közgyűlésre, választ
mányra és a testület tisztviselőire van bízva.

A testület kebelében fennállott «becsületbíróság», a f. tanévnek csak első 
felére alakult meg. A második félévben az alapszabályok revideálására kikül
dött bizottság felterjesztése alapján ugyanis a testület ez intézményét, mely 
a mai viszonyok között csakugyan czél- és időszerűtlennek mondható, ideig
lenesen megszüntette. Határozatát a tanári kar elvileg el is fogadta, meg
engedhetőnek tartván azt, hogy az alapszabályokban mondassák ki, miszerint 
a becsületbíróság megalakítása minden tanévben az alakuló gyűléseken 
kerüljön eldöntés alá s ha az ifjúság absolut-többsége a megalakítás ellen 
van, azon időre, melyre a tisztújító gyűlésen a választások történnek, a becsü
letbíróság meg nem alakítása mondassék ki. - A testület tisztviselői voltak:

az első félévben: elnök: Sárkány Ernő ; alelnök: Kresz Jenő, később 
Radvány Károly; főjegyző : Kovács Lajos ; pénztáros: Sztrilich Béla ; aljegyző: 
Stefcsek Sándor ; ellenőr : Patocska Jaroszláv ; könyvtáros : Wágner Károly ; 
titkárok: Grosch József és Legeza János ; választmányi tagok: Rontsinszky 
Miklós, Isépy Zoltán, Schlott Vilmos, Magyar József, Galíé Hugó és Danes 
Szilárd; laptárosok: Hucskó Mihály és Ábrányi József;

a második félévben: elnök: Sárkány Ernő, majd Kresz Jenő, Legeza 
János és végül Szontágh Viktor; alelnök: Radvány Károly, később Sztrilich 
Béla; főjegyző: Kovács Lajos; pénztáros: Sztrilich Béla, majd R. Papp Pál; 
aljegyző: Bartus Sándor, később Kakas Ferencz; ellenőr: Adamkovics 
Győző; könyvtáros : Jeszenszky E lek; választmányi tagok: Popper Sándor, 
Sörösi Gyula, Fischgrund Soma, Kresz Jenő, Wágner G. Vilmos és Singer 
Henrik; laptárosok: Plósz Gyula és Hucskó Mihály.

Az irodalmi osztály tisztviselőiként: Raisz Antal elnök, Flórián Károly 
titkár, Bartus Sándor jegyző, Sörösi Gyula és Ghillány György választmányi 
tagok szerepeltek mindkét féléven keresztül.

A becsületbíróság tisztviselői voltak : elnök Isépy Zoltán ; alelnök: Dorazil 
Emil; titkárok: Tápay Jenő és Liszka Nándor; rendes bírák: Sziráczky 
Kálmán és Fischgrund Soma; pótbírák: K. Danes Szilárd és Tausz'Fiilöp.
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2. Joghallgatók segélyegylete.

Megalakult az egylet 1869-ben; czélja: A jogakadémia szűkölködő nyil
vános rendes hallgatóit, kiket tanulmányi törekvésük s magaviseletük segélye
zésre méltókká tesz, segélyezni. (Alapszab. 1. §.)

Alaptőkéje a tanév kedetén: 4600 frt 50 krt tett k i; ez évben hozzá
csatoltatok: múlt évi pénztári maradvány és tagsági díjak 56 frt 50 kr; a 
Jogász-testület által rendezett múlt évi hangverseny tiszta jövedelméből a 
Segély-egyletet megillető: 20% 36 frt; befolyt tartozásokból 12 frt; dr. Horváth 
Ödön jogkari dékán űr dékáni működésének 10 éves fordulója alkalmával 
az egylet javára tett alapítványából: 100 frt; összesen tőkésítve lett e tanév 
folyamán 204 frt 50 kr., s így az egyleti tőke: 4805 frt 09 kr.

Tagjainak száma 33.
Tisztviselői: elnök I. félévben Meliórisz Béla III. éves jh., Il-ik félévben 

Irányi János II. éves jh , alelnök I. félévben Irányi János II. éves jh., II. fél
évben Dorazil Emil III. éves jh., titkár Krayzel Béla I. éves jh., pénztáros 
Mosánszky István I. éves jh .; választmányi tagok: Kesztler Béla II. éves jh., 
Stefcsek Sándor II. é. jh., Bartus Sándor I. éves jh., Dessewffy István I. é. jh., 
Ghillány György I. éves jh., Jakubik Róbert 1. éves jh.

Az egylet e tanévben három közgyűlést és hat választmányi gyűlést 
tarto tt; részt vett a budapesti Egyetemi-kör zászlószentelési ünnepélyén, 
Dessewffy István választmányi tag által képviseltetvén magát; a kecskeméti 
«Országos Diák-Szövetség» congressusán és a pusztaszeri emlékoszlop alapkő- 
letételének ünnepélyén, tekintve az egylet szerény helyzetét, érdekeinek meg
védésére a testületi elnököt kérte fel. Tagjainak segélyezésére 215 frtot fordított.

Segélyben részesültek az első félévben: Bajdik György IV. é. jh. 5 frt, 
Bella Ede IV. é. jh. 9 frt, Singer Henrik III. é. jh. 5 frt, Adamkovits Győző
II. é. jh. 6 frt, Hucskó Mihály II. é. jh. 9 frt, Kovács Lajos II. é. jh. 7 frt, 
Liszka Nándor II. é. jh. 7 frt, Szűcs Endre II. é. jh. 9 frt, Tomcsik Márton 
II. é. jh. 5 frt, Tausz Fülöp II. é. jh. 6 frt, Ziegler I. Gedeon II. é. jh. 8 frt, 
Springer Zoltán I. é. jh. 8 frt, Tabák István 1. é. jh. 6 frt, Teitelbaum József
I. é. jh. 5 frt, összesen 14 tag 95 frttal. Második félévben: Bajdik György 
IV. é. jh. 5 frt, Kresz Jenő III. é. jh. 10 frt, Singer Henrik III. é. jh. 10 frt,
Adamkovits Győző II. é. jh. 14 frt, Hucskó Mihály II. é. jh. 11 frt, Kovács
Lajos II. é. jh. 10 frt, Liszka Nándor II. é. jh. 12 frt, Dvortsák József I. é. 
jh. 5 frt, Joób Imre I. é. jh. 12 frt, Springer Zoltán I. é. jh. 12 frt, összesen
tehát 12 tag, ideértve Tomcsik Márton II. é. jh. 5 frt, Ziegler I. Gedeon II.
é. jh. 12 frtot tevő segélyelyeiket s ezen felül 2 joghallgatónak elengedett 
félévi tagsági díját, összesen 14 tag 120 frttal.

3. Jogakadémiai ifjúsági könyvtár.

A joghallgatók testületének közgyűlése által választott könyvtáros kezelése 
alatt áló ifjúsági könyvtárban a bejegyzett művek száma 679 mű 896 kötetben. 
E művek részint szakművek, részint folyóiratok, részint vegyes művek.

Ajándékozás útján szaporodott 19 kötettel.
7*
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Ajándékoztak: dr. Horváth Ödön dékán ű r ...................2 mű 2 kötet
Dr. Frederik Jenő ú r ...................................................... 1 « 1 »
Kir. József-műegyetem ...................................................... 2 « 2 «
Nagyváradi kir. kath. jo g a k a d é m ia ........................ I « 1 «
A tiszai á. h. ev. e g y h á z k e rü le t.................... • . . 2 « 2 «
Kecskeméti ev. ref. jo g a k a d é m ia ..................................1 « 1 «
Az egri érseki joglyceum ................................................. 1 « 1 «
Szombathelyi kir. kath. főgymn........................................ 1 « 1 «
Kolozsvári Ferencz József-műegyet.................................. 2 « 4 «
Pécsi állami fő reálisko la ................................................. 1 « 1 «
Kassai kir. jogakadémia ................................................. 1 « 1 «
Sárospataki ev. ref. fő isko la ............................................ 1 ’« 1 «
Kolozsvári kere.sk. akadémia............................................ 1 « 1 «
Vétel útján szaporodott: 1 művel 2 kötetben. Összes szaporodás: 18 mű 

21 kötetben. A tanév folyamán a joghallgatók 181 művet 217 kötetben 
használtak.

Megjegyeztetik, hogy e könyvtáron kívül a jogakadémiai ifjúságnak a 
collegiumi nagy könyvtár és a Szirmay-féle könyvtár is rendelkezésére állott.



III.

F Ő G Y M N  A S I U M .

A) Adatok az 1895—96-iki tanév történetéhez.
1. A tanári karban következő változások történtek:
a) Miután Kemény Árpád, ideiglenes tanár a múlt tanév végével itteni 

állásától megvált, helyébe Hamvas József választatott meg a collegiumi igazgató
választmány 1895. évi junius 19-én megtartott gyűlésén helyettes tanári 
minőségben.

b) Mivel Hazslinszky Tamás rendes tanár már 1895. évi tavasz óta oly 
súlyosan beteg volt, hogy nem lehetett kilátás arra, hogy tanári működését 
folytathassa, helyére Balló Aurél választatott meg rendes tanárnak a collegiumi 
igazgató-választmány 1895. julius 7-én tartott gyűlésén.

c) Az egyik classica-philologiai tanszékre, melyen a múlt 1894— 95-iki 
tanévben dr. Hazslinszky Rezső ideiglenes helyettes tanári minőségben csakis 
ezen egy évre alkalmazva volt, a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
1895. aug. 22-én 42,286. sz. a. rendeletében foglalt intézkedése folytán 
Bielek Dezső alkalmaztatott helyettes tanári minőségben.

d) Hazslinszky Frigyes rendes tanár, ki folytonos betegeskedése miatt 
már 3 év óta szabadságon volt, a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
1895. évi 67,795. sz. a. rendelete által nyugalomba helyeztetett.

e) Az évek óta szabadságon volt Herfurth József rendes tanár 
1895. évi november 27-én halt meg hosszas betegeskedés után, életének 
76-ik, collegiumi tanári áldásos működésének 45-ik évében.

f )  Hazslinszky Tamás rendes tanár is, ki súlyos betegsége miatt szabad
ságon volt, 1895. évi deczember 22-én húnyt el életének 64-ik, collegiumi 
tanári buzgó működésének 42-ik évében.

2. Ngs. Szieber Ede kir. tanácsos és tankerületi főigazgató úr 1896. évi 
ápr. 18—21. napjain látogatta meg intézetünket és ápr. 21-én értekezletet 
tartott a főgymn. tanári karral, mely alkalommal teljes megelégedését fejezte 
ki az intézet állapota és a tanárok működése felett.

3. Midőn 1896. május 11-én a vallástani osztályvizsga megtartatott 
a VIII. osztályban, a mélt. és főtiszt, püspök úr képviseletében jelen volt 
tisztelendő Csiskó János kassai evang. lelkész úr.

B) Tanári kar.
1. Ballo Aurél, rendes tanár. Tanított számtant az I., rajzot az I., II.,

III., IV., továbbá az V., VI., VII. és VIII. póttanfolyamában. Heti óráinak 
száma 21.
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2. Bielek Dezső, helyettes tanár, az I. osztály főnöke. Tanított latin 
nyelvet az I. és II., görög nyelvet az V., szépírást az I. osztályban. Heti 
óráinak száma 20.

3. Flórián Jakab, rendes tanár, a VII. oszt. főnöke. Tanított latin 
nyelvet a III., V., VII. osztályban. A Collegium pénztárosa s a collegiumi 
könyvtár őre ; a magyar-német egyház iskolafelügyelője. Heti óráinak száma 18.

4. Groó Vilmos, helyettes tanár, a III. oszt. főnöke. Tanított természet- 
tant a VII., mathesist a III., V. és VII., földrajzi a II. osztályban. Heti 
óráinak száma 20.

5. H am vas József, helyettes tanár, a IV. oszt. főnöke. Tanított magyar 
nyelvet az I. és IV., német nyelvet a III., IV. és V. osztályban. Az algymna- 
siumi könyvtár és a segítő-könyvtár őre. Heti óráinak száma 20.

6 Húsz Ármin, rendes tanár, a VIII. oszt. főnöke. Tanított latin nyelvet 
a IV., VI. és VIII., történetet a IV. osztályban, tornát az V—VIII. osztályban. 
A természetrajzi múzeumnak őre, az ifjúsági gyámintézet és segélyző-egylet-' 
nek pénztárosa. Heti óráinak száma 20, és 4 tornaóra.

7. Kubányi Béla, rendes tanár, az V. osztály főnöke. Tanított magyar 
nyelvet a Ilk, V , VI. és VII., továbbá a VI., VII. és VIII. oszt. pótfolyamában, 
és philosophiát a VIII. osztályban. Heti óráinak száma 20.

8. Ludmann Ottó, rendes tanár, a főgymn. igazgatója. Tanított görög nyelvet 
a VI., VII., VIII. és német nyelvet a VIII. osztályban. Heti óráinak száma 16.

9. Perényi V ilm os, rendes tanár, a VI. oszt. főnöke. Tanított mathesist 
a II., IV., VI. és V III, természettant a VIII. és földrajzi az I. osztályban. 
A physikai múzeum őre. Heti óráinak száma 20.

10. Dr. Szigethy Lajos, rendes tanár. Tanított történetet a III., V., VI. 
és VIII., politikai földrajzt a VII., magyar irodalmat a VIII. és magyart az
V. oszt. póttanfolyamában. A főgymnasiumi ifjúság Magyar Társaságának 
elnöke. Heti óráinak száma 20.

11. Szutórisz Frigyes, rendes tanár, a II. osztály főnöke. Tanított magyar 
nyelvet a II., természetrajzt a IV., V. és VI., német nyelvet a VI. és VII. 
és szépírást a II. osztályban. Az ifjúsági dalkörnek elnöke. Heti óráinak 
száma 20.

T ornatanár:

12. Durst Győző, elemi tanító és képesített tornatanár. Tanította a test
gyakorlatot az I—IV. osztályban, heti 6 órában.

V'íil lást.iiiá í'olv:

a) As evang. hitvallásúnk tanárai-.
13. Hörk József, a Collegium igazgatója és a theol. akadémia rend. 

tanára. Tanított vallástant az V—VIII. osztályban, heti 4 órában.
14. Mayer Endre, a theol. akadémia rendes tanára és dékánja. Tanított 

vallástant az I—IV. osztályban, heti 4 órában.

b) A róni. kath. hitvallásúak tanára:
15. K assay István, kir. kath. főgymn. r. tanár. Tanította a róm. kath. 

vallástant, heti 6 órában.



55

c) A görög kath. hitvallásúak tanára;

16. Homa Gyula, kir. kath. főgymn. r. tanár. Tanította a görög kath. 
vallástant, heti 2 órában.

d) A s izraelita hitvallásúak tanárai-.
17. Dr. Austerlitz Mór, eperjesi rabbi.
18. N euwirth Dávid, rabbi-helyettes, az orth. izr. vallásnak hittanára.

Énektanár:

16. Szánik Ernő, elemi tanító ; tanította az éneket az I. és II. osztályban, 
heti 2 órában.

C) A tantárgyak osztályonkint.

I. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Bielek Dezső.

1. Vallástan. Bibliai történetek az új-szövetségből. Jézus élete és tanítása 
bemutatva egyes tetteiben és tanításában. Főleg Jézus parabolái s hegyi beszéde. 
Egyes kiválóbb egyházi énekek éneklése, ismertetése s cmlékeltetése. Kézi
könyvek : Pálfi József: Bibliai történetek és Poszvék Sándor: Egyházi énekek 
az ifjúság számára s a szentirás. Heti 2 óra. Mayer Endre

2. Magyar, a) Nyelvtan: A hangok, mondatok, mondatrészek, a mon
datok nemei, beszédrészek, szóképzés, összetett szavak, b) Olvasmány: 
31 prózai olvasmány olvasása, tárgyalása és elmondása, különös tekintettel 
a tanulók szóbeli előadásának fejlesztésére, c) Versek: 43 költemény kívülről. 
Kézikönyv: dr. Szinnyei József: Iskolai magyar nyelvtan I. rész és Magyar 
olvasókönyv I. rész. Az Írásbeli dolgozatok száma 20. Heti 6 óra. Hamvas József.

3. Latin nyelv. A helyes latin olvasásnak a közéletben is használatos 
latin szóanyagon való betanítása után inductiv módszerrel, mondattani alapon, 
a gyakorlókönyv e czélra kiválogatott alkalmas olvasmányainak grammatikai 
feldolgozása útján a latin névragozás és rendes igeragozás legfontosabb alak
jainak magyarázata és begyakorlása. A névszók declinátiójának tanulását 
kisérte a legfontosabb genus-szabályok ismertetése, a jelzőnek a jelzett szóval 
s a kiegészítő alanyesetnek az alanynyal való megegyeztetése és az esetek 
mondattani főfunctióinak megfigyelése, különösen a mennyiben e tekintetben 
a magyar nyelv szerkezetétől eltérő jelenségek akadtak. Eleintén rövid mon
datok, de csakhamar összefüggő szöveg (De Hungária), mesék (Mulier et 
ancillae, Haedus et lupus, Leo senex, Climax) párbeszéd (Quintus et Marcus 
de ludo) és történeti elbeszélés (De disturbatione urbis Aquileiae) szolgáltak 
a nyelvtani okulás forrásául s ezek alapján, valamint az előfordult szókincs 
sokféle összefűzéséből alkotott mondatokon begyakaroltuk a melléknevek 
fokozását, a számneveket, a névmások és praepositiók használatát, a sum ige 
coniugatióját, a cselekvő és szenvedő igék ragozásának főalakjait s ezzel 
kapcsolatban a cselekvő mondatszerkezetnek szenvedő mondatszerkezetté
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(és viszont) való átalakítását. Az alkalomszerűleg szerzett ismereteket egy-egy 
nagyobb szakasz befejezte után rendszeres csoportosítással mindenkor átte
kintettük. A tartalmilag és nyelvileg behatóan tárgyalt olvasmányokat a szókincs 
szigorú begyakorlása után könyv nélkül is megtanulták. Hetenkint iskolai 
extemporale : igék és jelzős főnevek ragozásának képzése, vagy az olvasmá
nyok tárgyköréből a tanult szókincs felhasználásával tollba mondott egyszerű 
magyar mondatok latinra való fordítása. Tankönyvek: Schultz-Dávid Kisebb 
latin nyelvtana és Dávid Latin olvasó- és gyakorlókönyve. Hetenkinti 7 órában 
tanította Bielek Dezső.

4. Földrajz. Geographiai alapfogalmak. Hazánk és Európa többi orszá
gának földrajzi ismertetése. Kézikönyv: Körösi Albin. Hetenkint 4 óra. 
Perényi Vilmos.

5. Számtan. Négy alapművelet közönséges egész számokkal és tizedes 
számokkal. Hosszúság-, súly-, ür- és területmérték. Időszámítás. A számok 
oszthatósága. A legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többes kike
resése. Négy alapművelet közönséges törtekkel. Hetenkint 3 óra. Kéthetenkint 
egy iskolai Írásbeli dolgozat. Ballo Aurél.

6. Rajzoló mértan. A planimetria alapalakzatai (a pont és az egyenes). 
Az egyenesek helyzetei. A négy alapművelet távolságokkal és szögekkel. 
A szög fogalma, keletkezése és nemei. Szögmérés. A háromszög. A négyszög. 
A sokszög. A symmetria. A kör. Kk. Hornischek H. Az idomok kerülete és 
területe. Az előbb említett elemeknek alkalmazása az ornamentális rajzban. 
Hetenkint 3 óra. Ballo Aurél.

7. Írás. Magyar és német folyóírás (kis és nagy betűk) az ütemmódszer 
szerint. Hetenkint 1 óra. Bielek Dezső.

8. Ének. Elmélet: Előismeretek, zöngejelek, vonalrendszer, kulcsok, hang
közök, méreti-, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 
15 (adventi, karácsonyi, böjti, húsvéti és reggeli énekek), a II. osztálylyal 
közösen. Világiak közül 16, komoly és víg dalok. Kézikönyv: Zsasskovszky 
F. «Egri Dalnok» I-ső füzete. Hetenkint 1 óra. Szánik Ernő.

9. Torna. 1. Rendgyakorlatok: sorfelállítás, igazodás, fedezés, fordulatok 
helyben és járás közben, rendek- és kettősrendekbe fejlődés, kanyarodás; 
sornyitások, kör-, csiga-, kígyó- és ellenvonulások. 2. Szabadgyakorlatok: 
állások és fekvések; tag-gyakorlatokból az egyszerűbb és könnyebb összetett 
mozgások botokkal vagy azok nélkül; továbbhaladási gyakorlatok; birkozási 
gyakorlatok és végre társas szabadgyakorlatok kettesével, hármasával. 3. Szer
gyakorlatok : magas- és távolságugrás, mélyugrás, rohamugrás, bakugrás, 
mászás függélyes és ferde póznán, kötélén és árbóczon, gyakorlatok függés
ben a rézsútos és vízszintes létrán, fokos árbóczon fel- és lemenés, alacsony 
nyújtón vegyes függésben és támaszban, korláton csak feszítő támaszban és 
függésben; gyűrűhintán függésben. Hetenkint 2 órában. Durst Győző.
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II. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Szutórisz Frigyes.

1. Vallástan. Egyesítve az I. osztálylyal.
2. Magyar nyelv. Az I. osztály tananyagának ismétlése és kiegészítése. 

A határozók tana; mellékmondatok, a mellérendelt mondatok közötti viszony. 
Többszörösen összetett mondat, körmondat Prózai és költői olvasmányok. 
Kéthetenként egy írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Szinnyei Magyar nyelvta
nának és Lehr-Riedl Magyar olvasókönyvének II. része. Hetenként 5 óra_ 
Szutórisz Frigyes.

3. Latin nyelv. Az I. osztály tananyagának ismétlése s ezután az olvasó
könyvnek könyvnélkül is betanult szakaszai (A róka és gólya, A méh és 
galamb meséje, A trójai Aeneas Itáliába érkezése, Romulus és Remus nevel
kedése, Róma alapításának és a Sabin nők elrablásának mondája, Romulus 
halála, számos latin közmondás és velős mondás) alapján a névragozás és 
igeragozás kiegészítése, nevezetesen: az összes genus-szabályok, a görögből 
átvett szavak declinátiója, névragozásbeli rendhagyóságok, nomina indeclina
bilia, defectiva és pluralia tantum; a deponens igék, a coniugatio periphrastica, 
a rendhagyó, hiányos és személytelen igék, rövidített igeragozásbeli alakok. 
A fő- és mellékmondat megkülönböztetése s ezzel kapcsolatban a kötőszók, 
tagadó- és kérdőszócskák ismertetése. Az előfordult szókincs etymologikus 
egybeállítása alapján a szóképzés elemei, legfőképen számos igecsoportnak 
betanulása kapcsán a perf. és sup.-tő különböző képzésének feltüntetése. A 
szöveg alapján alkalomadtán begyakoroltuk az acc. c., inf. szerkezetet is. Az 
olvasmány minden egyes mondatának pontos mondattani és alaktani elem
zése és a szókincs szigorú bagyakorlása után kellő gondot fordítottunk a 
tartalmi magyarázatra és a magyaros fordításra. A szerzett ismeretek gyakor
lására és vizsgálatára szolgált az olvasókönyvnek III. részéből nehány magyar 
fejezetnek latinra való fordítása és a hetenkinti Írásbeli extemporálék, melyeknek 
tárgyát a lefordított fejezetek alapján összeállított szöveg képezte. A magyar 
nyelven való folyékony előadás gyakorlása czéljából minden letárgyalt sza
kasznak tartalmát több tanulóval összefüggően elmondattuk. Tankönyvek: 
Schultz-Dávid Kisebb latin nyelvtana, Dávid Latin olvasó- és gyakorlókönyve. 
Hetenként 7 óra. Bielek Dezső.

4. Földrajz. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália leírása. Kk. dr. Némethy 
Károly és dr. Cserey Adolf: Földrajz II. füzete. Hetenként 4 óra. Groó Vilmos.

5. Számtan. Az egyszerű hármasszabály ismétlése, számolási előnyök. 
Arányok. Százalék-számolás. Összetett hármasszabály. Olasz-számolás. Kamat- 
számítás. Brutto-, netto-, tara-, rabatt-, discont-, agio-számítás. Középhatáridő- 
számolás. Kk. Mocnik-Schmidt: Számtan. Hetenkint 4 óra. Perényi Vilmos.

6. Rajzoló mértan. A síkról általában. Pontok, vonalak a síkon. A sík 
meghatározói. Sík és pont. Sík és egyenes. Az egyenes hajlásszöge. Test
szöglet. A testekről általában. A koczka, a hasáb, a gúla, a henger, a kúp 
és a gömb. A szabályos testek. Testhálók és testminták készítése. A testek 
összeillése, hasonlósága és symmetriája. Felület- és köbtartalom-számítás. Orna-

Collég. Ért. 8
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mentális rajz, mint az I. osztályban. Kk. Mendlik Ferencz és dr. Schmidt 
Ágoston. Heti 3 óra. Ballo Aurél/

7. Írás. Magyar és német folyóirás az ütemrendszer szerint; rondirás. 
Hetenkint 1 óra. Szutórisz Frigyes.

8. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszer, kulcsok, hang
közök, méreti-, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 
15 (adventi, karácsonyi, böjti, húsvéti és reggeli énekek), az I-ső osztálylyal 
közösen. Világiak közül 18, komoly és víg dalok. Kézikönyv: Zsasskovszky 
F. «Egri Dalnok» II. füzete. Hetenkint 1 óra. Szánik Ernő.

9. Torna. Hetenkint 2 óra. Durst Győző.

III. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Groó Vilmos.

1. Vallástan. Keresztyén egyháztörténet a keresztyén egyház alapításától 
a jelenkorig, különös súlyt fektetve a magyar protestáns egyház történetére. 
Egyházi énekek éneklése, ismertetése s könyv nélkül tanulása. Kézikönyvek: 
Pálfi József: A keresztyén anyaszentegyház rövid története, és Poszvék Sándor: 
Egyházi énekek az ifjúság számára. Pleti 2 óra. Mayer Endre.

2. Magyar nyelv. Elméleti anyag a rendszeres magyar nyelvtanból: a 
hangtan, szótan és mondattan s befejezésül a hangsúlyos verselés. Prózai 
olvasmányok: Világos vára. A fejedelem buzogánya. A gondviselés útja. 
Zboró. Nagy Lajos és a nápolyi hadjárat. Mátyás és Holubár. Mért nem 
evett Mátyás harcsa-májat. Mátyás és a hízelgő. Mátyás és a török követ. 
Föltalálás és felfedezés. A lőpor. A lövőfegyver. Ezen olvasmányok tartal
mának szóbeli előadása. — Költői olvasmányok. Kölcsey tő i: Hymnus; Petőfitől: 
Szülőföldemen, Füstbe ment terv; Aranytól: A hamis tanú; Vörösmartytól: 
A szegény asszony könyve, Szózat; Gyulaitól: Szüreten. írásbeli gyakarlatok 
havonkint kétszer, melyeknek tárgyai részint a nyelv elméleti anyagával, 
részint a tárgyalt olvasmányokkal állottak kapcsolatban. Kk. Deme: Rend
szeres magyar nyelvtan és Lehr-Riedl: Olvasókönyv, III. rész. Hetenkint 3 óra. 
Kubányi Béla.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: Dávid J. Latin nyelvtana, Gyakorló- és olvasó
könyve. Tananyag: Esettan a megfelelő gyakorlatokkal; Róma történetéből 
28. fejezet; 52 hexameter, 10 pentameter, 15 dact. distichon, 12 dact. vers, 
5 phaedrusi mese. A versek könyvnélkül is. A latin prosodia és verstan elemei. 
Szócsoportok. Hetenkint egy isk. dalgozat. Hetenkint 6. óra. Flórián J.

4. Német nyelv. Olvasás és irás. A német nyelv alaktana, különösen a 
név- és igeragozás az olvasmányok alapján. Az olvasmányok száma 27, 
ezek közül kívülről tanultak hatot, saját szavaikkal elmondtak 18-at. A tanult 
versek síáma 26. Kézikönyv: Felsmann József: Német nyelvtan és olvasó
könyv. Heti 4 óra. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat. Hamvas József.

5. Physikai földrajz. Az erőműtan, hangtan, fénytan és a villamosság 
alaptüneményei. Tankönyv: Balogh Zoltán; Physika és physikai földrajz. 
Heti 2 óra. Groó Vilmos.
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6. Történelem. Magyarország története a rómaik korától az 1867-iki 
kiegyezésig. Magyarország politikai földrajza, alkotmánya. Ausztria, Bosznia 
földrajza. A közös ügyek. Kézikönyv: Baróti-Csánki: Magyarország története, 
II. kiadás. Hetenkint 4 óra. Dr. Szigethy Lajos.

7. Számtan. Összetett viszonyok és arányok, összetett hármas-szabály. 
Kamatszámolás: kamat-, tőke-, idő- és százalék-számítás. Lerovat. Időhatár
számolás. Társaságszabály. Vegyítési szabály. Lánczszabály. Havonkint 1 isk. 
dolgozat. Kézikönyv: Moénik-Schmidt. Hetenkint 3 óra. Groó Vilmos.

8. Rajzoló mértan. Kisebbített és nagyobbított mérték. A négy alapmű
velet távolságokkal és szögekkel. Távolságok visszonya. Középpontos és kerületi 
szögek. A háromszög-, négyszög- és sokszög szerkesztése adott elemek alap
ján. Két kör. Centrikus és axialis symmetria. A szög transversálisai. Stylizált 
levelek rajzolása Várdai falimintái nyomán. Kk. Mendlik Ferencz és dr. 
Schmidt Ágoston. Heti 2 óra. Ballo Aurél.

9. Torna. Egyesítve a IV. osztálylyal. Ugyanaz, mint az I. és II. osztályban, 
de nagyobb terjedelemben és nagyobb pontossággal. Azonkívül szergyakor
latok a lovon hosszában és szélességben. Hetenkint 2 órában Durst Győző.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Hamvas József.

1. Vallástan. Egyesítve a harmadik osztálylyal.
2. Magyar nyelv. A nyelvhasználat törvényei, különösen a magyaros 

szókötés, a styl általános és különös tulajdonságai, az író kellékei, tulajdon
ságai és felfogása. Verstan, a próza és a vers, gondolatrythmus, hangrythmus, 
rím, nemzeti és idegen versformák részletesen, az utóbbi Berzsenyi költeményei 
alapján. Nagyobb olvasmány: Arany Toldi-ja, ez szolgált például a styl egyes 
szépségeinek tanulmányozására s a tanulók példatárt készítettek belőle; kívülről 
tanultak hat éneket. Egyéb olvasmányok a tanult anyag minden fontosabb 
részéhez. A kívülről tanult versek száma Toldin kívül: 20. Kézikönyv: Szántó 
Kálmán: Stilisztika és Lehr Albert: Arany Toldi-ja. írásbeli dolgozatok havon
kint kétszer. Heti 4 óra. Hamvas József.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: Schultz-Dávid kisebb latin nyelvtana és 
gyakorlókönyve. Dávid István olvasókönyve Livius, Ovidius és Phaedrus 
műveiből. Prózai olvasmány: Livius nyomán a római köztársaság története 
Cammillustól Itália meghódításáig 28 fejezetet. Költői olvasmány: Phaedrus 
meséi közül 8—23; költői szemelvények: 18., 32., 34., 39. Aeneas, Remus 
halála; Romulus Quirinus; Tarquinius elfoglalja Gabii várost; a fabiusok nem
zetsége Daedalus és Icarus; az emberi nemnek négy korszaka. Ezen olvas
mányokon, valamint a gyakorlatok magyar példacsoportjainak latinra való 
fordításán begyakoroltatott az összetett mondatok syntaxisa, különösen az 
igeidők, igemódok, participiumok, consecutio temporum, függő kérdés és 
oratio obliqua használata; e mellett folytonosan ismételtetett az alaktan és 
esettan. Pontos előkészület; synonymák, szóképzési csoportok és szólásmódok 
betanulása; a költői olvasmányoknak legnagyobb része emlékeltetett is.

8*
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Prosodia, a vers alkatrészei. írásbeli dolgozatok száma 33. Hetenkint 6 óra. 
Húsz Ármin.

4. Német nyelv, Az alaktan átismétlése, név- és igeragozás gyakorlása 
közben szóképzés, szóösszetétel, hangtan, mondattan. Az olvasmányok és a 
tanult versek száma 24. írásbeli dolgozat havonkint kétszer. Kézikönyv: Fels- 
mann : Német nyelvtan és Deutsches Lesebuch II. Th. Heti 3 óra. Hamvas József.

5. Történelem. Az ó-kor, Varga Ottó kézikönyve szerint. Az ázsiai és 
afrikai kulturnépek történetének vázlata, tekintettel a görög nép történetére; 
részletesebben a görögök és rómaiak története, különös tekintettel a műveltségi 
és állami állapotokra az actiumi csatáig. Hetenkint 3 óra. Húsz Ármin.
! 6. Mennyiségtan. Az összeg, szorzat, hányados és hatvány fogalma. Relativ
számok. Zárójelek. Az algebrai számok összevonása és szorzása. Algebrai és 
határozott számok négyzete és köbe. Tört műveletek. A többtagúak osztása. 
Legnagyobb k. osztó és legkisebb k. többszörös. Elsőfokú egy ösmeretlennel 
biró egyenlet részletes tárgyalása. Szóbeli egyenletek megoldása. K k : Mauritz 
Rezső: Általános számtan. Hetenkint 3 óra. Perényi Vilmos.

7. Rajzoló mértan. Az ellipsis, hyperbola és parabola szerkesztési módjai 
és az ezen kúpszeletekre vonatkozó feladatok. Bevezetés az ábrázoló mértanba: 
A pont, az egyenes és a síkidomok orthogonalis vetületei egy és két képsíkon. 
Testek vetületei. Az ornamentális rajzolás folytatása Várdai falitáblái után. 
Hetenkint 2 óra. Ballo Aurél.

8. Természetrajz, a) Mineralogia: Bevezető chemiai előismeretek kísérleti 
alapon. Az ásványoknak physikai tulajdonságai. Az ásványok bemutatása és 
leírása; rendszeresítés, b) Petrographia : egyszerű és összetett kőzetek ismer
tetése és osztályozása szövetük szerint, c) Geológia: Földünk történetében 
megkülönböztetett korszakoknak rövid ismertetése. Tankönyv: Dr. Szterényi 
H .: Ásványtan. Hetenkint 3 óra. Szutórisz Frigyes.

9. Torna. Hetenkint 2 óra, a III. osztálylyal egyesítve.

V. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: K ubányi Béla.

1. Vallástan. Egyetemes egyháztörténet. Kk. Keresztyén-egyháztörténet, 
írta Kovácsy Sándor. Sárospatak. 1884. Hetenkint 2 óra. Hörk József.

2. Magyar nyelv. Népballadák: Kisfaludy K., Czuczor, Vörösmarty, Petőfi, 
Tompa, Erdélyi, Gyulai P., Tolnay L. kiválóbb balladáinak és Arany J. 
balladáinak tüzetes ellemzése alapján a nép- és műballada sajátságai, a kettő 
között levő különbözőség feltüntetése. Az olvasókönyvből kisebb költemények 
olvasása kapcsán az alapgondolat kifejtése, a mű szerkezetének és verses 
alakjának megmagyarázása. Prózai olvasmányok, köztök különösen Kölcsey 
Paraenesisének tárgyalásával a stilisztika főszabályai: a tárgy felfogása, a tárgy 
kiaknázása, az anyag rendezése, szerkezet, az előadás főformái. Havonkint egy 
Írásbeli dolgozat. K k.: Góbi Im re: Szerkesztéstan olvasmányokkal. Greguss- 
Beöthy: Magyar balladák. Hetenkint 3 óra. Kubányi Béla.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: Livii opera: Dávid I. és Pozder K. Anthologia
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Latina és Cserny K. és Dávid I. Latin stílusgyakorlatok I. rész. Tárgyalva: 
Livius 21. könyvéből 47 fej.; az anthologiából Catullus 1, 2, 6, 12; Vergilius 
5, 6 ; Horatius 2, 7, 8, 9, 14, 15. Egyes szakaszok könyvnélkül is. A gyakorló
könyvből fordítva 38—47. és 152—179. Kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat. 
Hetenkint 6 óra. Flórián Jakab.

4. Görög jiyelv. A görög írás és olvasás begyakorlása után, folytonos 
kapcsolatban a gyakorlókönyv megfelelő fejezeteinek szóbeli és Írásbeli fordí
tásával az attikai nyelvjárás alaktanából a névszók és az <M-végzetű rendes 
igék ragozásának magyarázata, a ragok és képzők időnkénti átalakulásának 
és a hangtani törvények módosító hatásának feltüntetésével, s ezután ezen 
név- és igeragozási alakok képzésének szigorú begyakorlása a helyes kiejtés, 
meg a hangjelzési szabályok szerinti hangsúlyozás figyelmes tekintetbevételével; 
ezenkívül a melléknevek fokozása, igehatározók képzése és fokozása, a szám
nevek, a névmások s azok szórendje és használata Az olvasmány szövegének 
megértéséhez szükséges főbb syntaktikai szabályok, alkalom adtán mindenkor 
kiterjeszkedve a görög és latin nyelvszerkezet rokonságára. Végül különösen 
az igealakok biztos felismerésében és alkotórészeiknek széjjelbontásában való 
gyakorlás czéljából, beható magyarázat és pontos elemzés után egy hosszabb 
mese könyv nélkül is. A szókincs gyűjtésére s tárgyi és etymologikus csopor
tosítás, valamint többszörös ismétlés útján való folytonos emlékezetben tartására 
kellő gond fordíttatott. Kezdetben hetenkint, később kéthetenkint iskolai vagy 
házi Írásbeli dolgozatok, melyeknek tárgyát nyelvtani alakok képzése és apróbb 
mondatok fordítása képezte. Kézikönyvek: Curtius-Ábel: Görög nyelvtana és 
az ahhoz való Schenkl-Abel-féle Görög elemi olvasókönyv. Hetenkinti 5 órában 
tanította Bielek Dezső.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Irodalom s régiségtan; Magyar írók bővebb 
ismertetése. Kármántól az Uránia előszava s a Nemzeti csinosodásról szóló 
értekezése. Kazinczy s Berzsenyi leveleiből szemelvények. Kölcsey néhány 
szónoklata. Salamon Ferencztől a Hunyadiak korának jellemzése. Baróti, Rajnis, 
Révai, Virág, Berzsenyi költeményei. Néhány költemény könyvnélkül is. Az 
illető írók életrajza. Thukydides életrajza, irodalmi működésének méltatása. 
Művéből összefüggő részletek olvasása s magyarázása. A főbb hősök jellem
zése. Görög állami régiségek. A dór és jón államszervezet között való külömbség. 
Évharmadonkint egy-egy dolgozat. Kézikönyvek: dr. Jancsó B.: Magyar 
irodalmi olvasmányok. Hegedűs István: Összefüggő részek Thukydides 
művéből. Szerelemhegyi Tivadar: Görög állami régiségek. Hetenkint 2 óra. 
Dr. Szigethy L.

6. Diszitményi rajz. Stilizált levelek és virágok, azok combinálása díszít
ményekké. Görög, arab, román és gót síkdiszítményi elemek. Rozetták és 
szalagdíszek egyszerű színezéssel, Várdai falitáblái után. Heti 2 óra. Ballo A.

6. Német nyelv. Magyaros fordítás és a német nyelven való előadás 
gyakorlása. Főolvasmány Herder Cidje; fordítás: 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 16.,
24., 26., 31., 36., 37., 38., 39,46., 48., 49., 53., 56., 64, 65, 68, 70-ik románcz; 
kívülről: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 24, 26, 31, 36, 37, 38, 39, 46-ik 
románcz. Ezenkívül Goethe: Der Sänger; Der Zauberlehrling; Schiller: Die 
Kraniche des Ibykus fordítása, szerkezete és kívülről való megtanulása. Havon-
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kint Írásbeli dolgozat. Hetenkint 3 óra. Kézikönyv: Hoffmann Mór: Német 
tan- és olvasókönyv. Harmadik kötet. Hamvas József.

7. Történelem. Egyetemes történelem az actiumi csatától Amerika fel
fedezéséig. Nagyobb részletességgel: a római császárság kulturális jelentősége, 
a kereszténység terjedése, népvándorlás, arabok, hűbériség, császárság és 
pápaság küzdelme, reformátori mozgalmak, a Habsburg-család hatalmának emel
kedése. Tankönyv: Varga Ottó: Világtörténet, Középkor. Hetenkint 3 óra. 
Dr. Szigethy Lajos.

8. Mennyiségtan, a) Algebra. Elsőfokú egyenletek. A kéttagúak hat
ványai. Számtani és mértani haladvány. Négyzetgyök és köbgyök.

b) Geometria. A planimetria fontosabb tételei. Tankönyv: Mocnik-Kla- 
marik: Algebra és Geometria. Heti 4 óra. Groó Vilmos.

9. Természetrajz. (Növénytan.) Az alaktan tüzetes begyakorlása élő 
növényeken; növényleirás és meghatározás. Ez alapon a szövettan elemei, 
élettan, rendszertan. Tankönyv: Dr. Roth Sam u: A növénytan alapvonalai. 
A növények meghatározásánál használatott a dr. Cserey Adolf-féle Növény- 
határozó. Hetenkint 2 óra. Szutórisz Frigyes.

10. Torna. Egyesítve a VI. osztálylyal betenkinti 2 órában. Gyakorol
tatott : állás, járás, ugrálás, futás, rendekben való fejlődés, kettős-rendekre 
való oszlás; szabadgyakorlatok és szerekkel való gyakori. Tanár: Húsz Ármin.

VI. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: P erényi Vilm os.

1. Vallástan. Egyesítve az V-ik osztálylyal.
2. Magyar nyelv. Shakspere Coriolanusának és Moliére Tudós nőinek 

olvasása és beható elemzése után szó volt a drámáról általában, a drámai 
jellemekről és a dráma szerkezetéről; Shakspere élete- és műveiről, Moliére 
é]ete- és műveiről. Coriolanusból egyes kiválóbb részletek elszavalása. Az 
olvasókönyv történelmi darabjainak olvasása és fejtegetése alapján: a történet
írás feladata, tárgya általában és különösen, a történetírás főformái; a tör
ténelmi kutatás, a történelem előadása, a történetírás kifejlődése. Kölcsey és 
mások szónoki beszédeinek tárgyalásával: a beszéd czélja és fajai, a meg
győzés eszközei, a megindítás eszközei, a szónoki beszéd irodalma. Rhetorikai 
értekezések taglalása. Havonkint egy Írásbeli dolgozat. Kk. Góbi Imre: 
Rhetorika olvasmányokkal. Névy László: Shakspere Coriolanus, ford. Petőfi S. 
Greguss Á .: Moliére Tudós női, fordította Arany László. Hetenkint 3 óra. 
Kubányi Béla.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: Pub. Vergilii Maronis Aeneidos libri XII.; 
Bartal-Malmosi : Caii Sallusti libri; Latin stílusgyakorlatok a gymn. felsőbb 
osztályai számára, Cserny Károly és Dávid Istvántól; Schultz Dávid kisebb 
latin nyelvtana. Prózai olvasmány: C. Sallusti Crispi liber de conjuratione 
Catilinae. Sallustius életrajza, irodalmi működése és stílusának sajátsága. Költői 
olvasmány: Vergilii Aeneidos I. és II. könyve, Vergil életrajza s költői elő
adásainak sajátságai; az Aeneis szerkezete s befolyása, melyet a római s a



világirodalomra gyakorolt. A szebb helyek, valami 500 vers, emlékeltetett is 
Az irályképző-gyakorlatok közül Cserny gyakorlókönyvéből 22 fejezet s azon
kívül kéthetenkint egy iskolai Írásbeli dolgozat. A dolgozatok száma 17, 
Hetenkint 6 óra. Húsz Ármin.

4. Görög nyelv. Nyelvtan: Az alaktanból a múlt évi pensumnak 
kiegészítő ismétlése után a rendhagyó igék. Azután a szókötés legfőbb sza
kaszai. Megfelelő szó- és írásbeli gyakorlatok. Kézikönyvek: Curtius (ford. 
Ábel) Görög nyelvtana és Görög gyakorlókönyve Nyelvtani óra volt heten
kint 3. Olvasmány: Schenkl-Horváth Chrestomathiájából Anabasis V. 1—36. 
és VI. 1—62. Ezen olvasmányokra fordíttatott hetenkint 2 óra. Összesen 
hetenkint 5 óra. Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Magyar irodalmi olvasmányok: Mindszenti 
Gábor naplója; Szalárdi I. «Siralmas magyar krónikájából Bethlen G. ural
kodása ; Kemény I. Önéletírásából Bethlen G. menyegzője és halála; Cserey 
Históriájából Apaffy Mihály; Apor Péter Metamorphosisából Az titulusokról, 
Az vendégségről és ebédről és vacsoráról; Zrínyi Miklós prózai műveiből a 
Török Afium ellen való orvosság; Pauler Gyulától Zrínyi Miklós jellemzése. 
Ezen művek olvastatása alapján a magyar előadó-, értekező- és történeti 
stylus sajátságai, fejlődése, az egyes történeti műfajok jellemző sajátságainak 
feltüntetése. Görög klassikusok fordításban: Homeros Iliasából: Achilles 
haragja (I. 1—492), Thetis az Olympuson (I. 493—611), Agamemnon álma. 
Népgyűlés (II. 1—483), Alexandras és Menelaos párviadala (III. 1—420), 
Hektor és Aias mérkőzése (VII. 1—7 és 54—322), Achilles és Thetis 
(XVIII. I—242.). Achilles paizsa. (XVIII. 369—617), Achilles és Agamemnon 
kibékülése (XIX. 1—94 és 137—153), Achüles csatája (XX. 490—503, XXI. 
1 — 611), Hektor halála (XXII. 1—515), Hektor kiváltása (XXIV. 189—804). 
Homerosról. A homéroszi eposzok sorsa. Az Ilias meséje, szerkezete, elő
adása stb. Az Odysseiából: Az istenek gyűlése. Athene Telemachosnál. 
Telemachos és a kérők (I. 1—444), Az ithakaiak gyűlése. Telemachos 
elutazása (II. 1—434), Odysseus Kalypsonál és a tengeren (V. 1—493), Odysseus 
és Nausikaa (VI. 1—331), Odysseus megérkezése Alkinoos házába (VII. 
1—347), Odysseus elbeszélése Alkinoosnál (IX. 1—566), Odysseus Aiolos- 
nál, a laistrygonoknál és Kirkénél (X. 1—401). Odysseus az alvilágban (XI. 
1—235), Odysseus megtérése Ithakába (XIII. 1 —125, 187—440), Odysseus 
Eumaiosnál (XIV. 1 —198, Apa és fiú XVI. 1—320), Az íjverseny (XXI- 
1 — 187), A boszú (XX. 1—501). Homeros vallás- és világnézlete. Égi, földi, 
vízi istenek. Hősök, félistenek. Erkölcsi állapotok. Mysteriumok, áldozatok, 
papok, ünnepek, jósok, jóshelyek. Kk. Dr. Csengery János: Homeros Iliása 
bő szemelvényekben; dr. Gyomlai Gyula: Homeros Odysseája bő szemel
vényekben ; dr Geréb József: A görög vallás és művészet. Időszakonkint 
egy házi Írásbeli dolgozat. Heti 2 óra. Kubányi Béla.

b) Diszítményi rajz Renaissance diszítmény-elemek, különféle stilú ékít
mények, építészeti részek, oszlopok és párkányrészletek graphikus és dombor- 
mintákról. Heti 2 óra. Ballo Aurél.

6. Német nyelv. A nyelvtani és mondattani ismereteknek ébrentartása 
mellett költemények és prózai olvasmányoknak tanulmányozása. Költemények
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könyvnélkiil is. Az olvasmányokkal kapcsolatban a ballada fejlődéséről Német
országban, továbbá Körner és Schiller életrajza. Olvasókönyv : Hoffmann Mór: 
Német tan- és olvasókönyv. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Hetenkint .3 óra. 
Szutórisz Frigyes.

7. Történelem. Az új- és legújabb kor története, különös tekintettel a 
felfedezésekre, a reformátióra és a nagy franczia forradalomra. Tankönyv: 
Varga O ttó: Világtörténelem, újkor. Hetenkint 3 óra. Dr. Szigethy Lajos

8. Mathesis. A négyzetgyök és köbgyökvonás ismétlése. Műveletek gyök
mennyiségekkel, ha a gyökmutató egész, tört és negativ szám. A logarith- 
musok tana. Kitevős egyenletek. A sík-háromszög trigonometriája. Kk.: Mocnik- 
Klamarik-Wagner: Algebra és Geometria. Hetenkint 3 óra. Perényi Vilmos.

9. Természetrajiz. (Állattan.) Az emberi test alapos megismertetéséből 
kiindulva, az állatok szerveinek összehasonlító tárgyalása. Rendszertan, lehető
leg gyakorlati alapon. Rovarok gyűjtése és meghatározása. Kézikönyv : dr. Roth 
Samu: Az állattan alapvonalai. Hetenkint 3 óra. Szutórisz Frigyes.

10. Testgyakorlat mint az V. osztály.

VII. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Flórián Jakab.

1. Vallástan. Kér. hittan és erkölcstan. Kézikönyv: Keresztyén hit- és 
erkölcstan, írta Zsilinszky Mihály, átdolgozta Hörk J. Hét. 2 óra. Hörk József.

2. Magyar nyelv. A lyrai, epikai és drámai költészet főbb képviselőinek 
kiválóbb alkotásai alapján s a szükséges bevezetés előrebocsátása után tárgya
lásra került: a lyrai költészet általános tulajdonságai, a dal, az óda és óda
félék, az elegia, a szatíra, a tanköltemény, az epigramma, a költői levél. 
A Zrínyiász taglalásával az epikai költészet általános tulajdonságai, a hősköl
temény, az eposz tárgya, személyei, szerkezete, költői elbeszélés, ballada és 
románcz, a regény tárgya, személyei és szerkezete, beszély, rajz, regés elbeszé
lések, példázó elbeszélések, festő elbeszélések. Katona J. Bánk bánjá-nak 
szerkezeti magyarázásával a dráma általános tulajdonságai, a tragédia neve, 
keletkezése, a tragikum, a tragédia fajai, irodalma, a komédia eredete, a komi
kum, a komédia fajai, a bohózat, irodalom, a színmű, a népszínmű és a 
drámai költemény. Több lyrai költemény szavalása. Havonkint egy Írásbeli 
dolgozat. Kk.: Góbi Im re: Poétika olvasmányokkal. Heti 3 óra. Kubányi Béla.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: Ciceronis et Virgilii opera, Cserny K. és 
Dávid J. Latin stílusgyakorlatok 3-ik r. Tárgyaltatott Virgilius Aeneisenek 
6-ik könyve, Cicerónak a Catilina mellett mondott beszédéből az 1-ső, 2-dik 
és 4-dik és a philippikákból a 2-diknak első része. Egyes helyek könyv nélkül 
is. A gyakorlókönyvből fordították a növendékek : Virgilius költeményei 22—26., 
az Aeneis I. és II. könyvének tartalma 97—105. és Cicerónak Sulla védel
mére mondott beszédje, 73—84. pensumig. Kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat. 
Hetenkint 6 óra. Flórián Jakab.

4. Görög nyelv. A jóni dialectus magyarázata mellett olvastatott Ilias VI., 
VII. és VIII.; azután pedig az új-jóni dialectus legfőbb sajátságainak ismer
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tetése után Herodot VI. 1—120. Mindegyik olvasmány megkezdése előtt 
adattak a szükséges mythologiai, illetve históriai, valamint irodalomtörténeti 
bevezetések, nemkülönben az illető művek egész tartalmának és compositiójá- 
nak ismertetése is. Nyelvtani ismétlések és gyakorlatok, szó- és Írásbeli fordí
tások magyarból görögre (attikai nyelvre); ezen nyelvtani gyakorlatok heten- 
kint 1 órában történtek. Összesen heti 5 óra. Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Magyar irodalmi olvasmányok: Balassa 
Bálint vallásos és istenes énekei és szerelmi dalai. Lyrájának egyéni forrásai, 
tartalma és formája. Kurucz-költészet forrása és tárgyai. Balladaszerű költemé
nyek, epikus dalok és énekek. Gyöngyösi Murányi Vénusa, tartalma, szerke
zete. és költői szépségeinek méltatása. Kisfaludy Sándor Ilimfy szerelmeiből 
egyes dalok, a regék tartalma, alakja. Csokonai Vitéz Mihály dal- és óda- 
költészete. Egyes szebb költemények megtanulása. A görög lyrai, epikai és 
drámai költészet. Euripides Iphigeneia Aulisban ez. drámája részletesen tartal
milag és szerkezetileg. Kk.: dr. Jancsó Benedek: Magyar irodalmi olvasmányok. 
Radó Antal: Euripides Iphigeneia Aulisban. Schill Salamon: Görög irodalom- 
történet. Időszakonkint egy írásbeli dolgozat. Heti 2 óra. Kubányi Béla.

b) liajz és pedig: I. Figurális lapminták és gipszminták után, hetenkint 
1 órában.

II. Ábrázoló mértan. A térelemek derékszögű ábrázolása a négy térnegyed
ben. A pont és az egyenes viszonylagos vonatkozásai. Egyenesen fekvő pont 
és ponton keresztülmenő egyenes. Egyenes osztása és nyomai. A pont és 
az egyenes árnyéka a két képsíkon. Az egyenesek vetítősíkjainak leforgatása 
és beforgatása. Az egyenes hossza és képsíkszögei. Az egyenesek viszonylagos 
vonatkozásai. A sík leforgatása. A sík képsíkszögei. A síkidomok ábrázolása, 
a képsíkokra vetett árnyékai. Metszősíkpár. Párhuzamos síkok. Egyenesnek 
átmetszése síkkal. Egyenesnek hajlásszöge általános helyzetű síkhoz. Kézikönyv: 
Hornischek Henrik. Heti 1 óra. Ballo Aurél.

6. Német nyelv. Hermann und Dorothea beható tárgyalása nyelvi, tárgyi 
és aesthetikai szempontból; evvel kapcsolatban áttekintés az epos német- 
országi fejlődése fölött. «Wilhelm Tell »-nek tárgyalása, a mű első három 
felvonásának az iskolában történt részleges olvasása mellett. Goethe élete és 
irodalmi működése. Ezeken kívül összesen 22 órában tájékoztatás a német 
irodalom ókora és első virágzási kora felől. Havonkint egy írásbeli dolgozat. 
Tankönyv: Dr. Heinrich Gusztáv: Deutsches Lehr- und Lesebuch III. Band; 
továbbá Hermann és Dorothea, valamint Wilhelm Tell-nek jegyzetes kiadása. 
Hetenkint 3 óra. Szutórisz Frigyes.

7. Politikai földrajz. Politikai, földrajzi és nemzetgazdasági általános 
fogalmak. Az egyes államok történetének áttekintése, természeti, lakossági, 
alkotmányos viszonyainak ismertetése. Részletesebben Magyarország alkotmá
nyának, közállapotainak rajza. Tankönyv: Varga Ottó: Politikai földrajz II. kiadás. 
Hetenkint 2 óra. Dr. Szigethy Lajos.

8. Mathesis, a) Algebra. Másodfokú egyenletek analysise. Maximum- és 
minimum-számítás. Biquadratikus egyenletek. Exponentialis egyenletek. Határo
zatlan egyenletek. Számtani és mértani haladvány. Convergens és divergens 
sorok, kamatok kamatja, járadék.

Collég. Ért. 9
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b) Geometria: Stereometria. Stereomeírikus testek felületeinek és köb
tartalmának számítása. Vezérkönyv: Moönik-Klamarik: Algebra és Geometria, 
Heti 3 óra. Groó Vilmos.

9. Természettan. Erőműtan, hangtan és fénytan. Kézikönyv: Fehér J . : 
Kísérleti természettan. Heti 4 óra. Groó Vilmos.

10. Torna. Gyakoroltattak: szabad- és rendgyakorlatok, katonai gyakor
latok, kettős- és négyesrendekre való fejlődés és oszlás; eszközökön és esz
közökkel való gyakorlatok. Egyesítve a VIII. osztálylyal, hetenkénti 2 órában. 
Tanár Húsz Ármin.

VIII. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: H úsz Ármin.
x -

1. Vallástan. Egyesítve a VII. osztálylyal.
2. Magyar nyelv és irodalom. A magyar irodalom története napjainkig. 

Poétikai és aesthetikai ismeretek és nyelvtani alapfogalmak felújítása. Irodalmi 
művek iskolai olvasása és taglalása. Kiszemelt és szabadon választott olvas
mányokról való beszámolások. Hét. három óra. Havonkint egy Írásbeli dolgozat. 
Tank.: GóbiJ.: A magyar irodalom története, szemelvényekkel. Dr. Szigethy L.

3. Latin nyelv. Tankönyvek : Q. Horatii Flacci carmina selecta recensuit 
Michael Gitlbauer; Com. Taciti ab excessu Divi Augusti libri XVI.; Schultz- 
Dávid kisebb latin nyelvtana. Prózai olvasmány : Taciti ann. lib. I. Tacitus 
életrajza, művei s irályának jellemző sajátságai. Költői olvasmány: Ploratii 
carminum lib. I, 2., 7, 10 , 11, 12, 20, 22, 23, lib. II, 1, 2, 3, 6 , 10, 14. 
Epod. lib. 1, 2. Satirarum lib. I, 1, 9. Epistularum lib. I, 2. és de arte poetica. 
Horatius életrajza, művei s metrumai; különös gond fordíttatott az egyes 
költemények olvasásánál arra, hogy a tanuló tiszta képet nyerjen Horatius 
költői fejlődéséről, jellemének és életnézetének kiváló vonásairól. Vázlatosan 
a római régiségtan és a római irodalom története. Az irály gyakorlása és 
az alak- és mondattan ismétlése czéljából fordíttatott 21 fejezet és Íratott 
kéthetenkint egy írásbeli iskolai dolgozat. A dolgozatok száma 17, melyek
nek tárgya legnagyobbrészt az olvasott remekművekből vétetett. Hetenként 
5 óra. Húsz Ármin.

4. Görög nyelv. Platon: Protagoras, egész terjedelmében a 26—32. fejezet 
kivételével, a szükséges irodalom-és philosophia-történeti bevezetés után. Azután 
Odysseia. Hetenkint 3 óra. Nyelvtani gyakorlatok, szó- és Írásbeli fordítások 
magyarból görögre, melyeknek tárgyát az olvasmányok egyes szakaszainak 
kivonata képezte (Írásbeli dolgozatok részint mint házi, részint mint iskolai 
dolgozatok készíttettek), hetenkint 1 órában. Az évnek végén a görög irodalom 
történetének áttekintése Schill Salamon kézikönyve szerint. Összesen hetenkint 
4 óra. Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Magyar irodalm i olvasmányul gróf Széchenyi 
Hiteljéből az előszó; a magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest 
lennie kellene ; a magyar nem bírja magát oly jól, mint körülményei engednék ; 
a végszó. Gróf Széchenyi élete, munkássága és hatása. Wesselényi Balitéletek 
czímű művéből egyes fontosabb részek. Wesselényi élete, munkássága és
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hatása. Kölcsey Országgyűlési Naplójából, Görög philosophiai töredékek 
és Nemzeti hagyományok czímű értekezései. Kölcsey élete, szónoki művei, 
költészete. Báró Eötvös J. Reform-ja. Élete és munkássága. Kemény Zsigmond- 
nak Élet- és irodalom czímű tanulmánya, élete és munkásságának méltatása. 
A görög bölcsészeti irodalom főbb képviselői, különösen Sokrates, Platon 
és Aristoteles. Platóntól Sokiates védekező beszéde, Kriton. Aristoteles 
ethikája. A nikomachosi Ethikából: Az erkölcsi beszámításról III. 1 8. fejezet.
A szónoklat. Főbb képviselői, különösen Demosthenes. Kézikönyv : dr. Jancsó B.: 
Magyar irodalmi olvasmányok. Alexander Bernát: Platon és Aristoteles, sze
melvények. Schill Salamon: Görög irodalomtörténet. Időszakonkint egy írásbeli 
dolgozat. Heti 2 óra. Kubányi Béla.

b) Rajz. A testek (a koczka, gúla, hasáb, kúp és gömb) egyszerű hely
zetben való derékszögű ábrázolása, a saját árnyékhatár és a vetett árnyék 
meghatározásával. Azoknak a testeknek vonatkozásai a térelemekre és kifejtésök. 
Kézikönyv: Hornischek H. Az elméleti órákat felváltották a föszminták utáni 
rajzórák (emberi testrészek és fejek rajzolása). Heti 2 óra. Ballo Aurél.

6. Német nyelv. Goethe Iphigeniája egész terjedelmében olvastatott. 
Ezután a német irodalom története a reformátiótól a legújabb korig, a leg
nevezetesebb művekből vett részleteknek olvasása és egész tartalmuknak 
közlése alapján. Kézikönyv: Heinrich: Deutsches Lehr- u. Lesebuch, III. Band. 
Hetenként 2 ó ra ; havonként 1 dolgozat. Ludmann Ottó.

7. Történelem. Magyarország oknyomozó története a világtörténeti vonat
kozások és művelődési viszonyok szemmel tartásával. Tankönyv: Varga Ottó : 
Magyarország oknyomozó történelme. Hetenkint 3 óra. Dr. Szigethy Lajos.

8. Mathesis. A combinátiók tana és a binomiális tétel részletes tárgya
lása. A reciprok és binom egyenletek megoldása 5 fokig. A mathematika 
főbb tételeinek ismétlése. Kézikönyv: Mocnik-Klamarik-Wagner: Algebra 
és Geometria. Hetenkint 2 óra. Perényi Vilmos.

9. Természettan. Az energia átalakulása. Hőtan. Mágnesség és elektro
mosság. Kosmographia. Kézikönyv: Fehér Ipoly kísérleti természettana. 
Hetenként 4 óra. Perényi Vilmos.

10. Philos, propaedeutika. Lélektan. A testi szervezet. A megismerés. 
Az érzéki képek. A jelentő képek. Az érzés. Az akarat. A lelki élet meg
betegedései. —■ Logika : Az ismerő tényezőkről magukban. Az ismerő tényezők 
viszonyítása. Az ítélet. A következtetés. —- Rendszertan: a meghatározás, 
a felosztás, a megbizonyítás. A módszer. A tudományok elvei és rendszere. 
Kézik.: Böhm Károly : Tapasztalati lélektan. Logika. Heti 3 óra. Kubányi Béla.

11. Torna. Egyesítve a VII. osztálylyal, hetenkénti 2 órában. Lásd 
a VII. osztályt.

írásbeli havi dolgozatok a felső négy osztályban.

1. Magyarból.
V. osztály. 1. A vásár. (Leírás.) 2. A «Kádár Kata» ez. népballada 

tartalma és személyeinek jellemzése. 3. Szondi két apródja. (Átalakítás 
elbeszéléssé). 4. Búcsúlevél a szülőkhöz. 5. A Szózat történelmi vonatkozásai.

9»
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(Költ. magyarázat.) 6. Hóförgeteg. (Leírás.) 7. Toldi viaskodása a farkasokkal. 
8. A só. (Leírás.) 9. Az idő pénz. (Elmélkedés.) — Görögpótló tanfolyam: 
Mik voltak nemzeti művelődésünk akadályai száz évvel ezelőtt. 2. Nikias 
jellemrajza alapján. 3. Athén és Spárta (Párhuzam.)

VI. osztály. 1. Gondolatok az iskolai év kezdetén. 2. Corioli ostroma. 
(Elbeszélés Shakspere trag, nyomán.) 3. A vas haszna és szerepe az emberek 
életében. (Értekezés.) 4. Eperjes város leírása levélalakban. 5. A könnyelmű 
magának és másnak árt. (Elmélkedés.) 6. Emlékbeszéd a szabadságharczban 
elesettek felett. 7. A fölfedezések befolyása Európa államainak történetére. 
8. Magyarország ezeréves fennállásáról. (Alkalmi beszéd.) 9. Moliére Tudós 
nők czímű vígjáték főbb személyeinek jellemzése. — Görögöt pótló tanfolyam
ban : 1. Achilles mint eposzhős. 2. Az Áfium ellen való orvosság czímű 
értekezés eszméi. 3. A barátság és vendégszeretet a homéroszi eposzokban.

VII. osztály. 1. Mily tanúságot rejt magában az irályképzésre vonatkozólag 
Horácznak az ifj. Pisókhoz intézett intelme: «Nonum prematur in annum». 
2. Dal az ifjúságról. 3. Az érczek mint az ipar főtényezői. 4. A dal és óda.
5. Beszéd egy elhúnyt iskolatárs sírjánál. 6. A mesterséges világítás külön- 
félesége és haszna. 7. Valamelyik tört. regény tartalmi ismertetése. 8. Gondo
latok Magyarország ezeréves fennállásáról. 9. Kisfaludy K. Csalódások czímű 
vígjátékának meséje. — Görögöt pótló tanfolyamban: 1. A dal- és karének
költészet különbözősége tárgyban, alakban és irályban. 2. Achilles és Iphigeneja 
jelleme Euripidész Iphig. Auliszban czímű drámájában. 3. A lélek halhatatlan
sága. (Csokonai tanító-költeménye alapján.)

Vili. osztály. (1. Otthoni d.) A keresztyénség hatása irodalmunk és műveltsé
günk fejlődésére az Árpádok korában. 2. (Iskolai) a) Emlékbeszéd Szent László 
halálának nyolczszázados évfordulója alkalmából, b) Miért volt Gyöngyössi 
népszerű, ellenben Zrínyi népszerűtlen költő, c) Hazánk földrajzi viszonyainak 
hatása nemzetünk fejlődésére. 3. (Otthoni) a) Mikes Kelemen jellemzése levelei 
alapján, b) A Zrinyiász magyar jellemei, c) A Zrinyiász török jellemei, d) Petőfi 
a szeretet költője. 4. (Iskolai,) a) Corvini brevis haec urna est, quem magna 
fatentur Facta fuisse deum, Fata fuisse hominem, b) Miért tanulmányozom 
behatóan nemzeti költőinket? 5. (Otthoni) a) Kölcsey Ferencz költészetének 
jellemzése, bj Párhuzam Virág Benedek és Berzsenyi Dániel között, c) A Lilla 
dalok és Himfy szerelmei, d) Miért ünnepelte a hálás nemzet olyan nagy 
tüntetéssel Kazinczy Ferencz születésének száz éves fordulóját ? 6. (Iskolai) 
a) Párhuzam Tompa és Petőfi hazafias költészete között, b) Melyik korszakban 
szerettem volna élni? 7. (Otthoni) Mennyiben mondhatjuk II, József sorsát 
tragikusnak ? 8. (Iskolai) A magyar regény, mint politikai tényező. — Görögöt 
pótló tanfolyamban: 1. Sokrates nézete a halálról. (A védekező beszéd alapján.) 
2. Aristoteles az erkölcsi beszámításról.

Német dolgozatok.
V. osztály. 1. Házi dolgozat: Goethes Leben. (Magyarról németre.) 

2. Házi: Goethes Leben. Fortsetzung. (Magyarról németre.) 3. Iskolai: Don 
Diego und Don Gormaz. (Cid első négy románcza alapján szabadon.) 4. Idázi: 
Schillers Leben. (Magyarról németre.) 5. Iskolai: Rodrigo und Ximene. (Cid



5.. 9., 16. románcza alapján szabadon.) 6. Házi: Lessings Leben. (Magyarról 
németre.) 7. Házi: Walther von der Vogelweide. (Magyarról németre.)
8. Iskolai: tanulónkint külön-külön kijelelt magyar szöveg fordítása. 9. Házi: 
Herders Leben. (Előadott források alapján szabadon.) 10. Iskolai: Der Sänger. 
(Goethe költeménye alapján szabadon.) 11. Házi: Klopstocks Leben. (Előadott 
források alapján szabadon.) 12. Házi: Wielands Leben. Heines Leben. 
(Magyarról németre.)

VI. osztály. A) Freie Arbeiten: 1. Die Wärme. (Naturwissenschaftliche 
Abhandlung.) 2. Die Eperjeser elektrische Beleuchtung. (Beschreibung.) 3. 
Brief an meinen Freund. (Über die Vergesslichkeit.) B) Inhaltsangabe und 
Gedankengang: 4. Die Kraniche des Ibykus. 5. Der Taucher. 6. Fichtes Reden 
an die Deutsche Nation. C) Übersetzung aus dem Ungarischen ins Deutsche.
7. és 8. Schiller életrajza. 9. Die Entwicklung der Ballade und Romanze.

VII. Osztály. A) Freie Arbeiten: 1. Das Frühlingsfest meiner kleinen 
Schwester (Idylle.) 2. Charakteristik der Maria Theresia. B) Inhaltsangabe oder 
Gedankengang. 3 .1. Gesang des Epos Hermann und Dorothea. 4. VII. Gesang 
des Epos H. u. D. 5. Gedankengang der ersten drei Gesänge des Schauspiels 
Wilhelm Tell. C) Übersetzung aus dem Ungarischen. 6., 7., 8. Goethe életrajza.
9. A Teli-monda mythikus elemei.

V ili. Osztály. 1. Die Exposition in Goethes Drama «Iphigenia auf 
Tauris». 2. Brief aus der Türkei von Mikes Kelemen. (Übersetzung.) 3. Das 
Feuer als Bundesgenosse und als Feind des Menschen. 4. Mit welchen 
Gedanken und Gefühlen treten wir das zweite Jahrtausend des Bestehens des 
ungarischen Reiches an ? 5. Königswahl von Szalay László. (Übersetzung.)
6. Was ist in Herder’s Wahlspruch: «Licht, Liebe, Leben!» als die Bestim
mung des Menschen bezeichnet? J. Freie Inhaltsangabe von Hans Sachsens 
Schwank: «Set Peter mit der Gais». 8. Übersetzung aus dem Werke des 
Grafen Széchényi «Der Credit».

Szabadkézi rajz, m int szabad tantárgy.

A  szabadkézi rajz oktatásában részt vettek a II—VIII. oszt. tanulók közül 
30-an, kik heti két órában (szombaton 2—4-ig) nyertek oktatást. Tehetsé
gükhöz képest több csoportra voltak felosztva, a mennyiben a kezdők egy
szerűbb rajzminták után dolgoztak (ékítmények s egyszerűbb figurális minták), 
a haladók pedig részint ornamentális gipszminták utáni, részint figurális lap- 
és gipsminták utáni rajzolásban gyakorolták magukat. Ballo Aurél.



D) Főgymnasiumi tanulók.

Név, vallás ! Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY.
Andrasko Pál g. kath. . 
Barkány Jenő izr. . .
Bittó István h. h.
Csiha Géza h. h. .

5 Dégner Gyula izr. . .
Dostal Emil r. kath. 
Ferencz Rezső á. h. . 
Filliette Lajos r. kath.* . 
Fleischer Béla h. h. . .

10 Fleischmann Andor izr. 
Fried Samu izr. . . .
Galajda József r. kath. . 
Gamauf Imre á. h.
Ganz Lajos izr. . . .

15 Ganz Lipót izr. . . .
Getzler Izsák izr. . 
Goldberger Miksa izr. . 
Gottlieb Mihály izr. . 
Greger Manó izr. . . .

20 Grüller Károly r. kath* 
Janisch Tivadar á. h. . 
Jules Henrik izr. .
Kandi József izr. . . .
Kesselbauer Lajos r. kath. 

25 Klein Dávid izr. .
Klein Manó izr. . .
Kovalszky Kálmán á. h. 
Krausz Mór izr. . . .
Lefkovics Miksa izr.

30 Lehrer Mátyás r. kath.* 
Neustadt Zsiga izr.
Melczer László á. h. 
Mikler Lajos á. h. . .
Nedved Gusztáv r. kath.** 

35 Osváth József h. h. . 
Placskó István á. h.*** . 
Placskó Lajos á. h.*** .

Piller-Peklén, Sáros, 1884 jan. 10. 
Eperjes, Sáros, 1885. aug. 28. 
Ér-Mihályfalva, Bihar, 1885. máj. 19. 
Tisza-Dob, Szabolcs, 1884. sept. 16. 
Hajdú-Szoboszló, 1884. decz. 25. 
Veseli, Csehország, 1882. jun. 30. 
Eperjes, Sáros, 1885. ápr. 14. 
Eperjes, Sáros, 1883. juL 18. 
Páczin, Zemplén, 1883. máj. 22. 
Bogdány, Sáros, 1884. okt. 10. 
Abauj-Gagy, 1882. jul. 10.
Fries, Sáros, 1885. jul. 29. 
Eperjes, Sáros, 1885. ápr. 20. 
Eperjes, Sáros, 1884. febr. 16. 
Eperjes, Sáros, 1882. jun. 5. 
Raszlavicza, Sáros, 1883. febr. 27. 
Eperjes, Sáros, 1883. decz. 9. 
Bochnia, Gácsorsz., 1884. decz. 15. 
Eperjes, Sáros, 1885. febr. 25. 
Eperjes, Sáros, 1883. febr. 27. 
Eperjes, Sáros, 1885. máj. 15. 
Krynicza, Gácsorsz., 1883. szept. 23. 
Lubotin, Sáros, 1885. jun. 28. 
Lemberg, Gácsorsz., 1885. aug. 2. 
Leányvár, Zemplén, 1883. febr. 14. 
Ónod, Borsod, 1885. ápr. 9. 
Szatmár, 1885. nov. 20.
Bogdány, Sáros, 1885. ápr. 5. 
Kassa, Abaujv 1885. jul. 16. 
Budapest, 1883. jul. 7. 
Szt.-György, Sáros, 1883. márcz. 21. 
Eperjes, Sáros, 1885. jul. 3. 
Bártfa, Sáros, 1883. jan. 19. 
Eperjes, Sáros, 1882. okt. 23. 
Eperjes, Sáros, 1885. jul. 1. 
Sókút, Zemplén, 1883. febr. 2. 
Sókút, Zemplén, 1885. febr. 2.

*  Ismétlő. ** Igazgatói tanács folytán távozott deczember hóban. *** Kilépett
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Név, vallás Születés helye és ideje

Szukó, Zemplén, 1884. febr. 3. 
Eperjes, Sáros, 1884. máj. 11. 
N.-Szöllős, Ugocsa, 1884. decz. 29. 
Sztropkó, Zempl., 1885. márcz. 19. 
Vázsecz, Liptó, 1885. okt. 27. 
Verbőcz, Ugocsa, 1885. okt. 25. 
Eperjes, Sáros, 1885. jun. 15. 
Eperjes, Sáros, 1884. márcz. 17. 
Szt.-Iván, Liptó, 1885. febr. 11. 
Eperjes, Sáros, 1883. jul. 11. 
Sebes, Sáros, 1883. ápr. 12. 
Sztropkó, Zemplén, 1885. febr. 20. 
Sebes, Sáros, 1882. jan. 3.

Kapi, Sáros, 1882. máj 12.
S.-Kellemes, Sáros, 1882.
Varannó, Zempl., 1884. szept. 27. 
Tisza-Dob, Szabolcs, 1882. nov. 13. 
Budapest, 1884. máj. 23.
Eperjes, Sáros, 1883, jun. 29. 
Kis-Szeben, Sáros, 1884. jul. 29. 
N.-Sáros, Sáros, 1883. nov. 20. 
Eperjes, Sáros, 1884. máj. 10. 
Eperjes, Sáros, 1883. szept. 10. 
Jernye, Sáros, 1885. aug. 22. 
Jernye, Sáros, 1884. jun. 16. 
Szepsi, Abauj, 1884. nov. 16. 
Eperjes, Sáros,. 1884. márcz. 27. 
Eperjes, Sáros, 1885. jan. 14. 
Eperjes, Sáros, 1883. okt. 20. 
Krynicza, Gácsorsz., 1881. jul. 11. 
Eperjes, Sáros, 1883. jul. 10. 
Eperjes, Sáros, 1883. ápr. 15. 
Szepes-Váralj a, 1882. jan. 8. 
Eperjes, Sáros, 1881, jan. 5. 
Eperjes, Sáros, 1882. decz. 28. 
Lajosfalva,Torontál, 1883. szept. 17. 
Szepsi, Abauj, 1884. jun. 9.

Rosenberg Chaczkó izr. . .
Rosenberg Dezső izr. . . .

40 Skultéti Béla á. h....................
Stark Sándor izr......................
Szokol Gyula á. h...................
Tegze Zsigmond h. h. . .
Thrór Lajos á. h.....................

45 Veingarten Vilmos izr*. .
Venetianer Béla izr..................
Vrublovszky Géza r. kath. 
Weinberger Ede izr. . . .
Weinberger Mór izr. . .

50 Weiszlovics Miksa izr. . .
JVI a ^ á n t a n n ló :

Benczúr Dezső á. h. Csicsóka, Zemplén, 1884. decz. 17.

II. OSZTÁLY.
Adler Izidor izr. . . .
Baum Hermann izr. . . .
"Cséri Zoltán izr...................
Csiha Barna h. h. . . .  

5 Darvas Lajos h. h,*** . .
Ferencz Géza á. h. . . .
Földi Dezső izr...................
Friedmann Salamon izr. .
Fuchs Mór izr......................

10 Glück Lajos izr...................
Goldberger Miklós izr. . .
Goldberger Sándor izr. . .
Góts Béla h. h. . . . .
Hartmann Alfréd izr. . .

15 Hartmann Imre izr. . . .
Joób Sándor á. h. . . .
Jules Lázár izr.....................
Kálnássy Zoltán r. kath* . 
Klauszer József á. h. . .

20 Lányi Alfréd á. h.
Lern er Elek izr...................
Löwenstein Dávid izr. . .
Martis János á. h. . . .  
Megyaszay András h. h. .

* Ismétlő. *** Kilépett.
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Név, vallás Születés helye és ideje

25 Menesdorfer Sándor á. h. . . 
Mikola János á. hr . . . .  
Moskovics Gyula izr. 
Moskovics Gyula izr.
Pillér Bertalan r. k..................

30 Princz Vilmos izr.....................
Reich Adolf izr.........................
Reich Izidor izr........................
Ringelhan Béla á. h. . . .
Rubes Antal h. h.....................

35 Rubovics Áron izr...................
Schwalb Lipót izr....................
Scholcze Antal á. h.................
Seyfried József á. h. . . .  
Tivadar György r. kath. .

40 Weisz Lajos izr........................
Zafran Lipót izr.......................
Zbavitel Lajos á. h..................
Ziegler Ignácz izr.....................

Gölniczbánya, Szepes, 1884. jan. 3. 
Tállya, Zemplén, 1882. decz. 9. 
Zsebfalu, Sáros, 1884. ápr. 1. 
Kassa, Abauj, 1884. szept. 1. 
Eperjes, Sáros, 1883. decz. 2. 
Kassa, Abauj, 1882. jun. 14. 
Láda, Sáros, 1882.
S. -Kcllemcs, Sáros, 1884. máj. 9. 
Szeghi-Malom, Zemplén, 1884. szept. 19. 
Raudn i tz, Csehorsz., 1883. márcz. 29. 
N.-Sáros, Sáros, 1884. okt. 11.
T. -Raszlavicza, Sáros, 1882. szept. 1. 
Eperjes, Sáros, 1883. jan. 17. 
Beszterczebánya, Zólyom, 1884 aug. 2. 
Nagy-Kemencze, Zemplén, 1883. decz. 27. 
Girált, Sáros, 1884. szept. 10. 
Szinye-Lipócz, Sáros, 1883. jun. 29. 
Hanusfalva, Sáros, 1883. febr. 15. 
N.-Sáros, Sáros, 1882. ápr. 17.

III. OSZTÁLY.
Alexander Bernát izr. . . - .
Amster Sándor izr...................
Atlasz Lajos izr........................
Berthóty Elek r. kath. .

5 Bohrandt Lajos á. h. . . .
Burger Zsiga izr.......................
Csilla Sándor h. h...................
Csiskó Dezső á. h....................
Davidovics Manó izr.

10 Demcsák Lajos r. kath* . .
Dirhan Kálmán á. h.***
Fiedler János á. h....................
Friedman Jakab izr..................
Goldberger Samu izr.

15 Goldstein Jenő izr....................
Golyecz József r. kath. .
Góts Gábor h. h......................
Gottlieb Jakab izr. . . . .  
Gotthilf Ödön izr.....................

Ó-falu, Sáros, 1881. decz. 28. 
Longh, Sáros, 1881. máj. 4. 
T.-Raszlavicza, Sáros, 1883. febr.25. 
Berthót, Sáros, 1882. nov. 15. 
Eperjes, Sáros, 1883. máj. 23. 
Siroka, Sáros, 1883. nov. 13. 
Tisza-Dob, Szabolcs, 1879. aug. 14. 
Kassa, Abauj, 1883. máj. 11. 
Művész, Sáros, 1881. márcz. 23. 
N.-Sáros, Sáros, 1880. jul. 25. 
Bártfa, Sáros, 1881. jan. 3. 
Tállya, Zemplén, 1880. nov. 15. 
Radács, Sáros, 1880. szept. 12. 
Jernye, Sáros, 1884. jan. 30. 
Eperjes, Sáros, 1882. máj. 21. 
Asgúth, Sáros, 1881. decz. 28. 
Szepsi, Abauj, 1883. márcz. 15. 
S.-Kellemes, Sáros, 1882. ápr. 27. 
Somodi, Abauj, 1881. máj. 21.
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Név, vallás Születés helye és ideje

20 Gutassy Ferencz r. kath. .
Holéczy Pál á. h.....................
Hönigsfeld Jakab izr. . . .
Istványik János á. h. . . .
Jelenik Sándor á. h.................

25 Katrenyák János á. h. . . .
Kellő Gusztáv á. h..................
Keszler Ervin izr.....................
Kopp Leo izr...........................
Körtvélyessy Zoltán h. h. . .

30. Landszmann Náthán izr. . .
Lelkovics Bernát izr. . . .
Lichtig Arthur izr....................
Lustig Márk iz r* ...................
Melczer Elek á. h...................

35 Mittelmann Árpád izr. .
Neustadt József izr..................
Osváth Zoltán h. h* . .
Paszternák Jakab izr. . . .
Pollacsek Rezső izr.................

40 Reiner Jenő izr.........................
Reisinger László r. kath. . .
Rothmann Berkó izr. . . .
Rozenbaum Mózes Jakab izr..
Semel Lipót izr........................

45 Sinály Szilárd r. kath. . .
Schwarz Mór izr......................
Sommer Ignácz izr..................
Szilágyi Lajos h. h* **** . .
Szóbél Dániel izr.....................

50 Tinschmidt Sándor á. h. . .
Torbik Rezső r. kath* . . .
Treuhaft Márk izr....................
Zahler Aladár izr.....................
Zahler Ernő izr........................

M a g; á n

55 Benczúr István á. h.................

N.-Sáros, Dubrava, Sáros, 1881. nov. 6. 
Szt.-Miklós, Liptó, 1883. jun. 10. 
Kis-Vitéz, Sáros, 1882. nov. 14. 
V.-Hosszúmező, Zemplén, 1880. okt. 3. 
Sárpatak, 1880. márcz. 11. 
Alsó-Kubin, Árva, 1883. okt. 13. 
Bártfa, Sáros, 1882. máj. 28. 
Liptó-Szt.-Miklós, Liptó, 1883. jul. 14. 
Héthárs, Sáros, 1883. szept. 15. 
Eperjes, Sáros, 1883. decz. 14. 
Hernád-Büd, Abauj, 1883. szept. 8. 
Zebegnyő, Zemplén, 1880. febr. 5. 
Eperjes, Sáros, 1884. jan. 12. 
Eperjes, Sáros, 1883. ápr. 21. 
Eperjes, Sáros, 1883. jul 16. 
Selmeczbánya, Hont, 1882. decz. 2. 
Szt.-György, Sáros, 1881. márcz. 10. 
Eperjes, Sáros, 1881. nov. 25. 
Eperjes, Sáros, 1882. jun. 1. 
Szepsi, Sáros, 1883. okt. 22. 
Nemes-Militics, Bács, 1883. máj. 29. 
Eperjes, Sáros, 1883. jun. 26. 
Bártfa, Sáros, 1880. decz. 18. 
Vehécz, Zemplén, 1883. máj. 25. 
Eperjes, Sáros, 1882. febr. 12. 
Eperjes, Sáros, 1883. márcz. 11. 
Héthárs, Sáros, 1884. jan. 9. 
Vidumanyecz, Sáros, 1884. febr. 5. 
M.-Vásárhely, M.-Torda, 1883. ápr. 20. 
Bártfa, Sáros, 1884. ápr. 5. 
Kis-Szeben, Sáros, 1883. aug. 21. 
Szokoly, Abauj, 1881. máj. 12. 
T.-Raszlavicza, Sáros, 1881. jul. 25. 
Töltszék, Sáros, 1883. ápr. 8. 
Abauj-Szinna, 1883. okt. 2.

-tan ii 1 ó :

Mogyoróska, Zemplén, 1879. jul. 13.

IV. OSZTÁLY.
Bartsch Lajos á. h................... Budapest, 1882. decz. 9.
Cséri Jenő izr...........................  Varannó, Zemplén, 1882. decz. 18.
* Ismétlő. **** A harmadik évszakban a kolozsvári ref. főgymn.-ból átjött.

C o llé g . É r t . \
10
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Név, vallás Születés helye és ideje

Docskál Rezső r. kath. . . . Igló, Szepes, 1878. nov. 8.
Fischgrand Salamon izr. . . Berzevicze, Sáros, 1880. márcz.

5 Fizély Béla á. h....................... Abos, Sáros, 1880. jan. 14.
Freiberger Salamon izr. . . S.-Kellemes, Sáros, 1880. szept. 11.
Friedmann Ignácz izr. . . . N.-Sáros, 1882. jan. 8.
Guttmann Salamon izr. . . Alsó-Sebes, Sáros, 1879. febr. 12.
Kasztriner Árpád izr. . . . Varannó, Zemplén, 1882. decz. 11.

10 Kocsán Kornél r. kath. . .' Gombosfalva, Sáros, 1881. jul. 18.
Lanner Jenő r. kath. . . . Bártfa, Sáros, 1881. máj. 19.
Legányi Dező á. h.................. Pécs, Baranya, 1883. aug. 13.
Lichtig Elek izr........................ Eperjes, Sáros, 1881. nov. 11.
Marton Gyula á. h.................. N.-Rőcze, Gömör, 1883. jun. 3.

15 Moskovits Izrael izr.................. S.-Kellemes, Sáros, 1880. nov. 12.
Muránszky Géza r. kath.* . . Kassa, Abauj, 1880. febr. 13.
Müller Ignácz h. h................... Mikola, Szatmár, 1883. aug. 5.
Neumann Ignácz izr. . . . Finta, Sáros, 1882. ápr. 27.
Neumann Simon izr. . . . Eperjes, Sáros, 1882. jun. 3.

20 Pelech Ernő á. h..................... Dobsina, Gömör, 1881. nov. 23.
Rosenberg Márton izr. . . . Varannó, Zemplén, 1881. nov. 27.
Rosenhain Zsiga izr................. Eperjes, Sáros, 1881. szept. 3.
Seyfried Béla á. h................... Beszterczebánya, Zólyom, 1881. jun. 5.
Seyfried Ernő á. h.................. Beszterczebánya, Zólyom, 1882. nov. 28.

25 Starnberger Márk izr. . . . Lubotin, Sáros, 1880. szept. 26.
Steinauer Ernő á. h.* . . . Lemberg, Gácsorsz., 1880. szept. 21.
Scholze Károly á. h. . . . Eperjes, Sáros, 1881. aug. 12.
Schreiber Hermann izr. . . Nagy7-Ida, Abauj, 1880. febr. 23.
Tolnay Árpád h. h................. Jászó, Abauj, 1880. jul. 29.

30 Ungar Miksa izr....................... Lubotin, Sáros, 1880. jun. 25.
Weichhardt Valdemár r. kath. Kassa, Abauj, 1881. jun. 2.
Weisz Náthán izr..................... S.-Kellemes, Sáros, 1880. ápr. 5.
Weiszer Róbert á. h. . . . Eperjes, Sáros, 1882. decz. 15.
Zahler Aladár izr...................... Abauj-Szinna, 1881. jul. 24.

35 Zahler József izr....................... Töltszék, Sáros, 1880. nov. 2.

V. OSZTÁLY.
Jegyzet |>. a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló tan-

tanfolyamba jár.

p Árvay Nagy Menyhért r. k. N.-Sáros, 1879. nov. 14.
p Bánó Dezső á. h.................. Osztrópatak, Sáros, 1881. máj. 27.
Belfe Kálmán á. h................... Besenőfalu, Liptó, 1881. febr. 15.
p Bielek Aladár á. h. . Eperjes, Sáros, 1880. szept. 8.

* Ismétlő.
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Név, vallás j  Születés helye és ideje

Szepes-Béla, 1880. decz. 16. 
Lemes, Sáros, 1880. decz. 15. 
Eperjes, Sáros, 1881. szept. 5. 
Eperjes, Sáros, 1881. márcz. 28. 
Buzita, Torna, 1882. ápr. 17. 
Kis-Szeben. Sáros, 1881. nov. 25. 
Vásárhely, Zemplén, 1879. szept. 12. 
Eperjes, Sáros, 1881. máj. 27. 
Kamjonka, Szepes, 1879. decz. 18. 
Eperjes, Sáros, 1879. ápr. 1. 
Eperjes, Sáros, 1881. jun. 3. 
Somos, Sáros, 1878. máj. 14. 
Lajtafalu, Moson, 1881. márcz. 9. 
Liptó-Szt.-Miklós, 1881. aug. 12. 
Alsó-Kubin, Árva, 1878. jul. 22. 
Kis-Szeben, Sáros, 1879. jun. 19. 
Komárom, 1880. aug. 3. 
Nagy-Rőcze, Gömör 1882. márcz. 4. 
Lapispatak, Sáros, 1881. ápr. 27. 
Bártfa, Sáros, 1880. márcz. 25. 
Szabolcs, 1880. jan. 24.
Eperjes, Sáros, 1880. aug. 9. 
Pribilina, Liptó, 1880. aug. 18. 
T.-Raszlavicza, Sáros, 1879. okt. 24. 
Péch-Újfalu, Sáros, 1879. jun. 13. 
Eperjes, Sáros, 1881. szept. 4. 
Budapest, 1881. máj. 17.
Kassa, Abauj, 1881. jan. 27.

Varannó, Zemplén, 1880. jun. 16. 
Frankfurt a/M., Németorsz., 1879. ápr. 3. 
Eperjes, Sáros, 1878. nov. 9. 
Malaczka, Pozsony, 1879. ápr. 12. 
Eperjes, Sáros, 1881. jun. 8.
R.-Szombat, Gömör, 1880. aug. 22. 
Eperjes, Sáros, 1879. jan. 23. 
Eperjes, Sáros, 1879. jan. 16. 
Eperjes, Sáros, 1880. jan. 30. 
Liptó-Szt.-Miklós, 1880. jan. 24.

10'

5 p Blumenfeld Tivadar izr.
Both Tamás h. h.....................
Einzig Miklós izr.....................
Farkas Lajos á. h...................
p Fuchs Árpád izr..................

10 p Gergelyi Béla á. h. . . .
p Gundelfingen Gedeon r. k. 
Hajdúk Bertalan á. h. . . .
Hercz Fülöp izr.......................
p Herskovits Mór izr* .

15 Holénia László r. kath.
p Hrabcsák József r. kath. .
p Janish Lajos á. h.................
Kállay József á. h....................
p Katrenyák József á. h.* . .

20 p Klein Samu izr....................
p Klein Sándor izr..................
Marton Sándor á. h. . . .  
p Muránszky Oszkár 
Nikléczy Gyula á. h. . . .  

25 Papp Gedeon h. h* . . . .  
Reich Arthur izr. . . . . .
Rumann Jenő á. h...................
Schwalb Kálmán izr.
p Schwarz Mór izr..................
p Szendrovics Vilmos . . .
Sziklai Jenő izr.........................

30 Szilágyi Gyula h. h.................

VI. OSZÁTLY.
Cseri Elek izr.*** . . . .  
p Cziegelbrier Ede á. h. 
p Deckert Jenő r. k. . .
p Fest Zoltán á. h.* . . .

5 Gamauf Jenő á. h. . .
p Glauf István á. h.*** . .
p Hamborszky Béla á. h. . 
p Hegedűs Ferencz á. h. . 
p Herkely Béla r. kath.

10 Kállay Béla á. h.................

* Ismétlő. *** Kilépett.



76

Név, vallás Születés helye és ideje

p Klein Zsigmond izr. . 
Kovács Viktor á. h. . 
p Lintner Tivadar á. h. 
p Luscsek Ferencz r. kath 

15 p Majernik Károly á. h. 
Mauritz Győző á. h. . 
p Milde Kleofás r. kath.* 
p Romancsik János á. h. 
p Schmilovics Emánuel izr 

20 p Stépán Aladár á. h. . 
Streck Imre á. h. .
Szóbél Ferencz izr. . .
Weiszer Emil á. h. . .

JV1 a g; á n t a n u 1 ó:

p Haránth Géza r. kath* . . j  F.-Szvidnik, Sáros, 1878. nov. 22.

Kis-Szeben, Sáros, 1880. jul. 17. 
N.-Kőrős, Pest, 1879. nov. 27. 
Bártfa, Sáros, 1879. szept. 6 . 
Soóvár, Sáros, 1879. szept. 3. 
Eperjes, Sáros, 1878. nov. 12. 
Gölniczbánya,Szepes, 1880. okt. 24. 
Lowcze, Gácsország, 1877. aug. 18. 
Orosháza, Békés, 1878. jan. 15. 
Kis-Szeben, Sáros, 1881. máj. 2. 
Málcza, Zemplén, 1880. máj. 30. 
Gölniczbánya, Szepes, 1878. szept. 8. 
Bártfa, Sáros, 1878. nov. 8 . 
Eperjes, Sáros, 1880. decz. 30.

VII. OSZTÁLY.
Auszterlitz Tivadar izr. . 
p Baumöhl Leo izr.*
Bella István á. h. . . .
p Bottenstein Zsigmod izr 

5 p Böhm Aladár izr. . 
p Csányi Kálmán r. kath. 
Dianiska Albert á. h. 
Friedmann Adolf izr.
Glück Adolf izr. . . .

10 Grünmann Dávid izr. 
p Hennel Gyula á. h. . 
p Herkely Lajos r. kath.* 
Hönigsfeld Arnold izr.*** 
Klefner Béla á. h. . .

15 p Langsch József r. kath.* 
Lehoczky Pál á. h. . 
p Madáchy István r. kath* 
Neumann Náthán izr.*** 
Neuwirth Ferencz izr.

20 Propper József izr. 
p Rosenberg Israel izr. 
Rosenberg Samu izr. 
Schwarz Samu izr.
Soltész Iván á. h.
* Ismétlő. *** Kilépett.

Eperjes, Sáros, 1880. ápr. 8 . 
S.-Kellemes, Sáros, 1877. jun. 23. 
Liptó-Szt.-Péter, 1880. máj. 2. 
Szt.-Mihály, Sáros, 1878. okt. 4. 
Eperjes, Sáros, 1878. ápr. 9.
Eperjes, Sáros, 1879. ápr. 26.
Kis-Szeben, Sáros, 1879. ápr. 15. 
Nagy-Sáros, 1879. febr. 18. 
S.-Kellemes, Sáros, 1879. jan. 24. 
S.-Kellemes, Sáros, 1877. ápr. 8. 
Eperjes, Sáros, 1879. aug. 27.
Eperjes, Sáros, 1879. aug. 19.
Nagy-Vitéz, Sáros, 1879. okt. 10. 
Eperjes, Sáros, 1879. márcz. 21. 
Berki, Sáros, 1878. márcz. 19. 
Kiszács, Bács, 1878. szept. 11. 
Mándok, Szabolcs, 1878. márcz. 11. 
Kapi, Sáros, 1878. ápr. 2. 
S.-Kellemes, Sáros, 1878. jan. 22. 
Eperjes, Sáros, 1879. márcz. 7. 
Karácsonmező, Sáros, 1876. jan. 13. 
Kurima, Sáros, 1876. jan. 4. 
Héthárs, Sáros, 1877. márcz. 19. 
Turócz-Szt.-Márton, 1878. decz. 27.
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25 p Tokár Emil r. kath. 
Weisz Ignácz izr. . .
Zahler Elek izr. . .

Soóvár, Sáros, 1878. ápr. 30. 
Zsegnye, Sáros, 1879. ápr. 18. 
Láda, Sáros, 1878. okt. 20.

VIII. OSZTÁLY.
Kapi, Sáros, 1879. ápr. 19.
S.-Kellemes, Sáros, 1876. okt. 12. 
Csákvár, Fehér, 1877. ápr. 21. 
Munkács, Bereg, 1876. aug. 28. 
Nagy-Sáros, 1877. szept. 13. 
Eperjes, Sáros, 1878. ápr. 6 . 
Dovalló, Liptó, 1876. decz. 21. 
Karácsonmező, Sáros. 1878. jul. 1. 
Zólyom, 1877. ápr. 20. 
Tussa-Ujfalu, Zemplén, 1876. márcz. 11. 
Eperjes, Sáros, 1878. okt. 31.
S.-Kellemes, Sáros, 1877. jun. 8. 
Liptó-Szt.-Miklós, 1878. okt. 30. 
Gölniczbánya, Szepes, 1876. jan. 31. 
Eperjes, Sáros, 1877. szept. 16. 
Eperjes, Sáros, 1878. okt. 30. 
Ránk, Abauj, 1878. jan. 7. 
Zalkod, Szabolcs, 1877. decz. 6 . 
Eperjes, Sáros, 1876. máj. 6 . 
Eperjes, Sáros, 1877. ápr. 23. 
Zsebfalu, Sáros, 1877. ápr. 2.

Igazgatói tanács folytán távozott.

Ardó Zoltán izr........................
Blaufeld Henrik izr. . . . .  
Csengéi Zoltán á. h. . . .  
p Elszner Ágost r. kath. . .

5 Friedmann Márk izr.
Fuchs Lip ót izr........................
Gasperik János á. h. . . .
Geiger Arthur izr.....................
Groó István á. h......................

10 p Gundelfingen György á. h.
Hartmann Lajos izr.................
Hirschfeld Márk izr.................
Kállay A d o l f ........................
p Király Gyula á. h. . . .  

15 p Klauszer Kálmán á. h. . .
p Krayzell Miklós á. h. . .
Ostermann Ernő á. h. . .
Papp Miklós h. h....................
Richtmann Adolf izr. . . .

20 Tyrnauer Márk izr.** . .
Weisz Mór i z r . ...................
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E) Nyilvános vizsgák a főgymnasiumban.

A folyó isk. évi érettségi vizsgára húsz VIII. osztálybeli rendes tanuló 
jelentkezett. Fzek közül egy nem tette le sikeresen az osztály vizsgálatot és 
azért érettségi vizsgára nem bocsáttatott, úgy, hogy az írásbeli vizsgán 19-én 
vettek részt. Az írásbeli vizsga május 19—23. napjain tartatott meg.

A dolgozatok tételei:
1. Magyar dolgozatok: a) Nemzeti irodalmunk, mint a politikai mozgalmak 

előkészítője vagy kísérője, b) Ki az ideálom ezeréves történetünk nagy alakjai 
között? c) Az elektromos erő gyakorlati alkalmazásai s azoknak az emberi 
társadalom életére gyakorolt hatása.

2. Latin dolgozatra: Valljon meg kell-e minden ígéretet tartani? (Fordítás 
magyarról latinra.)

Német dolgozatra : A mohácsi vésznap. Jókai Mórtól. (Zsilinszky M. kézi
könyve, 428., 429. és 430. oldal.)

4. Görög dolgozat: Xenophon Memorabilia Socratis. I. 6. «Jólét és boldog
ság külömböznek egymástól.»

5. Mathesis: a) Valamely város vízvezetékének kiépítésére 600,000 koronás 
kölcsönt vesz fel, a melyet 3 éven át évi 36,000 koronás előleges részletekkel 
törleszt, Miután adósságát tíz évig fizette, pénzügyei javultak, évenkint utólago
san 50,000 koronát óhajt fizetni. Az utóbbi fizetési módozatok mellett még 
hány évig fog fizetni, hogy az egész kölcsön törlesztve legyen, ha a kamatos 
kamatokat 4 l/3°/0-kal számítjuk? b) Egy egyenes körkúp és egyenlő-oldalú 
henger közös alapon állva, felületük egyenlő. Mekkora a kúp térfogata, ha a 
henger alapjának rádiusa 35.32 dm.? (A feladat először általánosan oldandó meg.)

A szóbeli érettségi vizsga junius 24. és 25. napjain fog megtartatni; erről 
csak a jövő Értesítőben adhatunk tudósítást.

A rendes évzáró osztály vizsgák a következő napokon tartattak meg: 
május 1—15. napjain a VIII. oszt. évi vizsgái, junius 11—19. napjain az 
I—VII. osztályok vizsgái. Az évzáró ünnepély és az ifjaknak elbocsátása 
junius 21-kén.

F) Iskolai intézmények és ifjúsági egyletek a főgymnasiumban.

I. Múzeumok.

A szertárak és gyűjtemények, melyekről a múlt évi Értesítőben részletes 
kimutatást közöltünk, a jelen tanévben a következő tárgyakkal szaporodtak:

A természettani múzeum számára vétel útján Szatmáry Ákos kolozsvári 
mechanikus műhelyéből szereztetett: 1 Weinhold-féle állvány az erők paral
lelogrammájához (52 korona); az elébbi állványra alkalmazható csigasorok 
(20 korona); 1 vaslábakra szerelt lejtő (32 korona); 1 Schmidt-féle pörgettyű 
(30 korona) réz-, üveg- és kaucsuk lemezek az adhaesio bemutatására (12 korona); 
rézkorong és lemezek a cohaesio demonstrálására (8 korona); készülék a hají
tás törvényének bemutatására (16 korona); Travellyan készüléke (15 korona);
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2 darab aczélmagnes (28 korona); készülék a tangensbussolon-ható erők bemuta
tásához (8 korona); 1 vasállvány (16 korona), összesen 239 korona értékben.

A természetrajzi múzeum vétel útján szaporodott 6 darab microscopícus 
készítménynyel; 1 hörcsökkel (fele kitömött, fele váz); azonkívül ajándék 
útján 6 drb. microscopikus készítménynyel, melyeket dr. Rottenberg M. úr 
szives volt intézetünknek ajándékozni. Becses adományaiért itt is köszönetét 
mondunk a nemes pártfogónak.

A mértani és rajzszertári gyűjtemény szaporodott vétel útján 16 külön
féle gipszmintával az állami paedagogium gipszöntő műhelyéből, összesen
50 korona értékben.

A földrajzi gyűjtemény ez évi szaporodása : Kogutovicz Manó történelmi 
fali térképek közül: középkor II.

A vegytani szertár, valamint a történeti, régiségi, philologiai és éremgyűjte
mények ez évben nem szaporodtak.

II. Könytárak.

1. A nagy könyvtárak szaporodása és állománya a «közös isk. intézmé
nyek» közt van kimutatva, a Magyar Társaság könyvtárának állapota pedig 
e társaságról szóló értesítésben van feltüntetve (lásd 82. lap).

2. Algymnasiumi könyvtár. E könytárt a gymn. alsó négy osztályának 
tanulói használták, csoportokba osztva, hetenkint. A kötetek száma ez év 
elején: 388; ajándékozás utján kapott a könyvtár 17 kötetet; vétel útján 
11-et; a kötetek száma az év végén: 416; ebből magyar: 340; német: 76. 
A könyvtár őre: Hamvas József tanár.

3. Segitőkönyvtár. E könyvtár csak ebben az iskolaévben alakult, abból 
a czélból, hogy a szegény tanulókat, a kiknek a könyvek megvásárlása 
nehezükre esik, segíthesse az intézet az által, hogy e könyvtárból az iskolaév 
folyamára nekik tankönyveket, ingyen, kölcsön adjon. A tanári kar tervét a 
könyvkiadó vállalatok önzetlen jótékonysága eredményhez juttatta. Lampel 
Róbert-czég 81 könyvet, Franklin-társulat 31-et, Singer és Wolfner 4-et, Eggen- 
berger-czég 6-ot küldött; tankönyvül való alkalmazás czéljából beküldött 
mutatvány-példányok is e könyvtárba helyeztettek el, még pedig 16 darab. 
Ezen könyvtár most 140 kötetből áll. A könyvtár ő re : Hamvas József tanár.

III. A főgym nasium ifjúságának segélyegyletei, gyám intézeti és egyéb
gyűjtései.

A lefolyt iskolai évben a főgymnasium nyolcz osztályában havonkint 
eszközölt segélyegyleti és gyámintézeti gyűjtések 94 frt 60 kr. összeget 
eredményeztek: Ezen gyűjtéshez hozzájárultak az egyes osztályok következő 
összegekkel: az I. oszt. 11 frt 50 krral, a II. oszt. 21 frttal, a III. oszt. 9 frt
51 krral, a IV. osztály 14 frttal, az V. oszt. 10 frt 89 krral, a VI. oszt. 
7 frt 16'krral, a VII. oszt. 9 frt 56 krral, a VIII. oszt. 10 frt 68 krral. Ez összeg
ből adatott a rozsnyói árvaháznak 7 frt 60 kr., a helv. hitv. ösztöndíjalapnak 
gyarapítására 7 frt 50 kr., a merényi tűzkárosultaknak 14 frt 62 kr., a poprád-
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völgyi tűzkárosultaknak 5 frt, két szegény tanulónak téli ruhára 16 frt, az 
egy. e. e. gyámintézetnek 19 frt, összesen 69 frt 72 kr.

A maradék pedig a segélyegyleti tőkealap gyarapítására fordíttatott. 
Ezen tőkealap tesz jelenleg 1852 frt 15 krt.

IV. Iskolai kirándulások.

A főgymnásium rendes évi kirándulása ez idén az országos tornaversenynyel 
kapcsolatosan, a kiállítás megtekintésére volt, s ez idő alatt az algymnásiumi 
tanulók, a kik a versenyben részt nem vettek, szintén kisebb-nagyobb kirándu
lásokra mentek. Az egész főgymnásium szeptemberben nézi meg a kiállítást, 
fejenkint 9 forintnyi költséggel.

Az országos tornaversenyre három tanár vezetése alatt 41 tanuló ment el. 
Május 31-én d. e. 10 órakor indultak városunkból; a tanári kar és az egész 
ifjvíság kikisérte őket a pályaudvarra. A fővárosban az előírt tervezet szerint 
junius elsején, másodikán és harmadikén részt vették a versenyekben, a kötél
húzásban nyertek s már e napokon is, a mi idejük maradt, de főleg junius 
negyedikét a kiállítás megtekintésére fordították; ötödikén a fővárosnak a 
kiállítás területén kívül eső nevezetességeit nézték meg s hatodikén reggel 
érkeztek haza. A pályaudvaron a tanári kar és az ifjúság várta a visszatérőket.

Ugyanezen idő alatt, junius elsején 17 tanuló indult el Hamvas József 
tanár vezetése mellett a Tátrába. Csorba állomásig vonaton mentek, onnan 
felgyalogoltak a Csorbái tóhoz s az nap délután a Poprádi tavat nézték meg. 
Az éjszakát Csorbán töltve, a második nap délelőttjén Tátrafüredre gyalogoltak 
át s délután a Tarpatak völgyében egészen a nagy vízesésig mentek fel. 
Éjjelre Uj-Tátrafüreden pihentek meg s reggel O- és Alsó-Tátrafüreden ke
resztül menve megnézték a közeli nyaraló-telepeket, majd Poprádon a Magyar- 
országi Kárpát-Egylet múzeumát és a sörgyárat; este 7 órakor indultak 
Poprádról haza. A három napos kirándulás napi 50 kr. zsebpénzzel együtt 
5 frt 83 krba került. De hogy tanulóink ilyen kevés költséggel járhatták meg 
Magyarország egyik legszebb vidékét, az gömöri Szentiványi József, dr. Szontagh 
Miklós fürdőtulajdonos és Klimó testvérek vendéglős uraknak érdeme, a kik 
igen nagy árleengedést adtak s ez úton is fogadják ezért köszönetünket.

A második osztály Szutórisz Frigyes osztálytanár vezetése alatt junius 
harmadikán rándult Kis-Szebenbe; czél volt a papirmalmot és a várost meg
tekinteni, valamint a minden évben szokásos ifjúsági játékokat és versenyeket 
rendezni. Köszönettel tartozik a kiránduló társaság Spiegl E. gyáros úrnak, 
a ki telepét készségesen bemutatta, valamint Altmann E. ev. lelkész, Marschalkó 
E. és G. uraknak, a kik szives kalauzok voltak, de legfőképen a kegyesrendi 
gymn. tanárainak, a kik pompás ozsonnával látták el a társaságot.

Az első osztály május 31-től junius 5-ig Bielek Dezső osztálytanár veze
tése alatt naponkint kirándult a város környékére; megnézték a soóvári sófőzőt, 
Czeméte-fürdőt, a nagysárosi várat és gőzmalmot, az erdei lakot és a'borkutat.

E kirándulásokra szánt héten kívül Perényi Vilmos tanár szervezett 
nagyobb kirándulást a VIII. osztály tanulóival, a Podmaniczky Géza báró
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tulajdonát képező kiskartali csillagvizsgáló és meteorologiai intézet megtekin
tésére. Május hó 16-án érkeztek Kis-Kartalra, hol a szives főúr olyan jóindulatú 
vendégszeretettel fogadta a társaságot, mutatta meg a meteorologiai intézetet 
és a csillagvizsgálót, olyan bőkezűséggel látta el őket1, hogy már ezzel is 
felejthetetlenné tette az ifjak előtt ezt a kirándulást. Ehhez járult még az a 
meglepetés, hogy másnap arra a czclra, hogy az ifjak az országos kiállítást 
megtekinthessék, 50 fortot adott át a vezető tanárnak. A kiránduló társaság 
17-én a fővárosba utazott, megnézte a kiállítást s 18-án érkezett vissza Eper
jesre. Az intézet mélyen érzett hálájának csekély részét róhatja csak le az 
által, ha a bőkezű és vendégszerető báró úrnak lekötelező szivességeért e helyen 
is őszinte köszönetét nyilvánítja.

A nagyobb méretű kirándulások mellett a természetrajz tanára, mint azelőtt, 
úgy most is több ízben vitte ki tanítványait természetrajzi kirándulásokra.

V. A coll. főgymnásiumi Magyar Társaság.

1895. szept. 15-én tartóttá a főgymn. Magyar Társaság 68-ik alakuló 
gyűlését, melyben mindenekelőtt tisztviselőit választotta meg. Az elnökség 
elfogadására Szigethy Lajos dr. főgymn. tanárt kérte fel, alelnökké Osztermann 
Ernőt, titkárrá Király Gyulát, főjegyzővé Gasperik Jánost, aljegyzővé Dianiska 
Albertet, pénztárossá Krayzell Miklóst, laptárossá Madáchy Istvánt, olvasóköri 
laptárossá Weisz Mórt, könyvtárosokká Kállay Adolfot, Klauszer Kálmánt és 
Langsch Józsefet választotta meg.

A Magyar Társaság rendes tagjainak száma 45, a pártoló tagok száma 34, 
a tagok összes létszáma tehát 79 volt.

Év folyamán kiléptek a körből Cséri Elek, Glauf István, Lintner Tivadar
VI. o. tanulók véglegesen, Czigelbrier Ede VI. o. t. pedig rendes tagból pártoló- 
vagyis olvasó tagnak lépett át. Négy rendes tagot, névszerint: Majernik Károly
VI. oszt., Glück Adolf, Lehoczky Pál és Rosenberg Samu VII. o. tanulókat 
a kör azért, mivel kötelezettségüknek meg nem feleltek, kebeléből kizárt.

A M. T. hetenkint egy, összesen 28 rendes gyűlést tartott. A gyűléseken 
a beérkezett művek bírálóit jelölte ki a társaság; a kijelölt bírálók a meg
bírált munkát és bírálataikat olvasták fel, a kijelölt — esetleg önként jelent
kező — tagok szavaltak és szavalatukat a kör azonnal meg is bírálta.

Szavalat volt 105, szónoklat egy. Amazok közül dicsérendő érdemfokot 
nyert Gasperik János, Groó István, Osztermann Ernő, Richtmann Adolf és 
Madáchy István egy-egy, Hartmann Lajos 3 szavalata; méltánylandó volt: 
Groó István 3, Osztermann E. 2, Madáchy I. 3 és Blaufeld Henrik, Gasperik 
János, Király Gyula, Papp Miklós, Böhm Aladár egy-egy szavalata ; jobb volt: 
Geiger Arthur 2, Groó István 3, Richtmann Adolf, Bella István 2—2 és Király 
Gyula, Weisz Mór, Böhm Aladár, Madáchy István, Rosenberg Samu, Deckert 
Jenő egy-egy szavalata. Blaufeld Henrik egy szónoklatát pedig méltánylandóra 
érdemesítette a kör.

A 45 rendes tag összesen 36 munkát adott be. A megbírált művek közül 
«dicsérendő» érdemfokozatot nyert Madáchy István «Költemények» czím alatt 
beérkezett munkája és Böhm Aladár «Egy művész tragédiája» czímű műve.

Collég. Ért. 11
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Érdemkönyvbe való beírásra 2 munkát ítélt a kör: Osztermann Ernő 
"Az én felolvasásom» czímű rajzát és Király Gyula alkalmi felolvasását, «Október 
hatodiká»-t. A szavalatok helyett tartott felolvasások közül «dicséret»-ben 
részesült Kállay Adolf 2 felolvasása: «A hegyek közt» és «Petőfi Sándor 
János vitézének népies vonatkozásai»; «méltánylandó» volt Hirschfeld Márk: 
«Az ókori rabszolgaság és rabszolgakereskedés» czímű felolvasása; jobb volt 
2 felolvasás: Langsch József «Két női arczkép a római történelemből» és 
Hirschfeld Márk «Sinaiak és sinai költemények» czímű munkája.

Mindjárt a második harmad elején pályázatot is hirdetett a Magyar 
Társaság: 1. Millenniumi ódára, 2. Millenniumi szónoklatra, 3. Történelmi 
novellára, 4. Magyar irodalmi értekezésre és 5. Lenau «An mein Vaterland» 
czímű költeményének fordítására. A pályadíj 10—10 korona.

Összesen 3 pályamunka érkezett b e : egy a millenniumi szónoklatra, 
melyet a bíráló-bizottság a pályadíjra érdemesnek tartott és a kör az érdem
könyvbe való beírásra érdemesített, szerzője Osztermann E rnő; két munka 
érkezett be a fordításra. Érdemkönyvbe való beírásra s egyszersmind a pálya
díj elnyerésére a bíráló-bizottság ajánlatára Madáchy István fordítását tartotta 
érdemesnek a kör.

* * *
A Magyar Társaság mint minden évben, úgy ezidén is tartott zártkörű 

ünnepélyt október 6-án a 13 aradi vértanú emlékére a következő műsorral: 
1. Szavalat: «Október hatodika», Hamvas József főgymn. tanártól, előadja 
Madáchy István. 2. Felolvasás: «Október hatodika», irta és felolvassa Király Gy.

* * *

A M. T. ez évben előfizetője volt 16 hírlapnak, illetve folyóiratnak, 3 lap 
olvasásában pedig a kör elnökének és egyik jóakarójának szívességéből volt 
része: a «Protestáns egyház és iskolá»-t Szlávik Mátyás dr. theologiai tanár, 
az «Erdélyi Múzeum»-ot és az «Evengelikus családi lapot» Szigethy Lajos dr. 
főgymn. tanár, a kör elnöke volt szives a kör tagjainak olvasás végett rendel
kezésére bocsátani. A 16 lap, melyet a kör rendesen járatott, a következő: 
«Magyar Hírlap», «Pesti Hírlap», «Sárosmegyei Közlöny», «Felvidéki Szemle», 
«Tanulók Lapja», «Philologiai Közlöny», «Természettudományi Közlöny», 
«Új Idők», «Otthon», «Képes Folyóirat», «Akadémiai Értesítő», «Magyar írók 
Élete és Műveik», «Budapesti Szemle», «Urambátyám», «Borsszem Jankó» 
és a «Magyar Tudományos Könyvkiadó Vállalat».

A könyvtárak részben ajándékozás, de nagyobbára vétel útján 57 művel 
gyarapodtak.

A Magyar Társaság könyvtáraiban van — ide nem számítva a laptárt — 
1429 mű 1754 kötetben.

A tagok olvastak 2315 művet 3382 kötetben.
Boldogult Herfurth József, volt collég, tanár, a kör egykori elnöke, vég

rendeletében 100 frtos alapítványt tett a Magyar Társaság javára. Áldott 
legyen az ifjúság barátjának emlékezete !

KLirál^ O y u la ,
a M. T. titkára.



VI. Coll. főgym. Dalkör. (Dalkar és zenekar.)
A Dalkör ez idén nov. hó 13-án tartotta alakuló gyűlését, még pedig 

37 rendes és 44 pártoló taggal. A kör elnökségét, a tanári kar óhajára, 
Szutórisz Frigyes coll. főgymn. tanár űr volt szives elvállalni, a karvezető 
tiszte Szánik E. énektanár úrra bízatott.

A megalakulás következőképen történt: jegyző lett Király Gy. VIII. oszt. 
tanuló, pénztáros Dianiska A. VII. oszt. tanuló, kottafelügyelők, illetve bizott
sági tagok : Papp Miklós VIII. oszt. tanuló, Lehoczky Pál VII. oszt. tanuló, 
Streck Imre VI. o. tanuló és Muránszky Oszkár V. o. tanuló; az év folyamán 
Dianiska helyébe Lehoczky Pál VII. oszt. tanuló választatott meg pénztárossá.

A kör ez idei, felette pezsgő életében igen lényeges lépés történt, midőn 
a febr. hó 22-én tartott IV. rendes közgyűlésén kimondotta, hogy a collég, 
főgymnásium kebelében létező, de csakis magánjellegű zenekart saját kiegé
szítő részének tekinti s a zenekar taníttatásának költségeihez körülbelül 
30 frttal fog járulni. Zenekari felügyelővé választatott Czigelbrier E. VI. oszt. 
tanuló. A körnek ezen fejlődését lehetővé tette a tanuló-ifjúságnak lelkese
dése, mely késznek nyilatkozott a szükséges költséget összeadni. E czélból 
beléptek utólagosan: a VI., V. és II. osztály testületileg pártoló tagokul 
(1 frt, 1 frt 60 kr., 2 frttal), azonkívül még 44 tanuló pártoló tagnak és 
2 tanuló rendes tagnak, úgy, hogy az összes rendes tagok száma, a zenekar 
tagjaival együtt 46 volt, a pártoló tagoké pedig 91; mindössze 137 tag. 
Rendes tagsági díj 1 frt, pártoló tagsági díj 50 kr.

A dalkar vegyes-karrá alakult s heti 3, majd 2 órában 12 darabot tanult, 
melyekkel több ízben szerepelt, még pedig 5 ízben iskolai ünnepélyen és 3 ízben 
(a coll. igazgató, coll. főgymn. igazgató és a kör elnökénél) névnap alkalmából.

A zenekar 10—12 tagból állott s tanult heti 2 órában, melyek az iskolaév végéig 
rendesen folytak, összesen 7 darabot, melyeket a dalkarral együtt be is mutattak.

A dalkörnek legfontosabb ténykedése volt azon ünnepély, melyet febr. 
15-én, a millenniumi tornaversenyben résztvevő intézetünkbeli tanulók segé
lyezésére rendezett s mely nehány krajczár híján 150 frt tiszta jövedelmet 
eredményezett. Az ünnepély műsorra a következő volt:

1. Fohász. Oláh Károlytól. Előadja a dalkar, Szánik E. úr vezetése 
mellett. 2. Megnyitó. Tartja Szutórisz Frigyes coll. főgymn. tanár úr, a dalkör 
elnöke. 3. Traviata. Ouvertüre Verditől. Előadja a zenekar. 4. A görög játé
kok. Irta és felolvassa Hamvas József coll. főgymn. tanár úr. 5. Ébresztő. 
Nyizsnyai Gusztávtól. Előadja a dalkar. 6. Ibykus darvai. Schillertől. Fordította 
Hamvas József; szavalja Groó I. VIII. oszt. tanuló. 7. Magyar dalok. Czim- 
balmon előadja Stépán A. VI. oszt. tanuló, hegedűn kisérik: Steinauer E. 
IV. oszt. tanuló és Gamauf J. VI. oszt. tanuló. 8 . Holzbach-induló. Novák 
Gyulától. Előadja a zenekar.

A kör, ügyeinek elintézése czéljából 8 közgyűlést s a fontosabb ügyek elő
készítése czéljából 4 bizottsági gyűlést tartott; az évzáró közgyűlés junius 14-én 
tartatott a dalkarnak, valamint a zenekarnak közreműködése mellett. E közgyűlés 
megbízta Lehoczky P. VII. o. tanulót és Streck I. VI. o. tanulót azzal, hogy a jövő 
iskolaév elején a kör újjáalakításához szükséges előkészületeket megtegyék.

1 1 *
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IV.

T A N Í T Ó K É P Z Ő - I N T É Z E T .

Igazgató : G amauf G yörgy.

Igazgatói jelentés a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi 
Collegiuma tanítóképző-intézetének állapotáról az 1895—96-iki

tanévben.

A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter űr 1891. évi junius hó 5-én 
24,325. sz. a. kelt rendeletével elrendelte, hogy az állami tanítóképző-intézetek 
igazgatói évzáró jelentéseikben a vezetésükre bízott intézet állapotáról és 
tevékenységéről évenként hű és teljes képet nyújtsanak. Az ekként beérkezett 
jelentések azonban csak hézagos képét nyújtanák hazai tanítóképzésünknek; 
ezért az 1868. é. XXVIII. t.-cz. 14.§-a d) pontjára való hivatkozással 24,699—1891. 
sz. a. kelt rendeletében a felekezeti tanítóképző-intézetek főhatóságait is felkérte, 
hogy a rendeletéhez kapcsolt Útmutatás szerint a főhatóságuk alá tartozó 
intézetek igazgatói is szerkeszszék évzáró jelentéseiket s terjeszszék fel a köz- 
oktatásügyi miniszterhez. Ennek folytán mt. és ft. Zelenka Pál püspök úr 
1892. február hó 22-én 331. sz. a. kelt intézkedésével elrendelni méltóztatott, 
hogy a miniszteri Útmutatás szerint szerkesztessék minden év végén az 
évzáró jelentés.

A többféle alakú évzáró jelentések helyett az Értesítő szolgáljon jelen
tésül a felsőbb hatóságokhoz is.

I. AZ IN T É Z E T  ÁLLAPO TA.

A  ta n á r i  é s  t a n í tó i  s z e m é l y z e t .
Az 1895 —96-diki tanévben a tanári karban változás csak annyiban 

történt, hogy a múlt 1894—95-diki tanévben az evang. egyház népiskoláinak 
két tanítóján, u. m. Durst Győző és Szánik Ernő tanítókon kívül, kik 
a magyar-német tannyelvű iskolában működnek; még Remenyik Lajos tanító 
is, ki a tót tannyelvű iskolában tanít, mint gyakorló-iskolai tanító a képző
intézethez közelebbi viszonyba lépett.

A) A tanári testület.
1. Gamauf György, igazgató-tanár. Született 1846. ápril 6-án Pozsonyban. 

Tanulmányait ugyanott a lyceumban és theologiai fakultáson, továbbá a jénai



8 6

tudományegyetemen 2 féléven és a budapesti tudományegyetemen 5 féléven 
át végezte; itt nyert 1878-ban középiskolai tanári oklevelet. Tanárrá ugyan
abban az évben le tt; rövid ideig a soproni állami reáliskolában mint helyettes 
tanár működvén, 1879-ben a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület eperjesi 
tanítóképző-intézetéhez hivatott mint rendes tanár. Igazgató 1890 — 91. tanév 
óta és az 1892. évi dobsinai egyházkerület közgyűlése által (jk. XV. p.) 
«A zsinati törvények életbelépte után alkotandó szabályzat intézkedéseinek 
fentartásával véglegesítve».

Tanít magyar nyelvet s irodalmat a II. és III. osztályban, neveléstant, 
módszertant és neveléstörténetet az I. és III. osztályban, földrajzot, történetet 
s alkotmánytant az I., II., III. osztályban, rajzot az I., II. és III. osztályban. 
Vezeti a tanítási gyakorlatokat, az önképző- és segélyző-kör elnöke, a földrajzi, 
történelmi és rajzeszközöknek, valamint a könyvtár őre. Heti óráinak a száma 25.

2. Simkó Endre, rendes tanár. Született 1860. márczius 20-án, Nyíregy
házán. Tanulmányait a nagy-kállói reáliskolában s iglói tanítóképzőben végezte, 
hol 1880-ban oklevelet nyert; 1888-ban magánúton polg. iskolai tanítói oklevelet 
szerzett Budapesten. Tanít 1879. óta elemi iskolában, 1887. óta polgári isko
lában, 1893. óta a tanítóképzőben. Tanít mennyiségtant és mértani az I.,
11., III. osztályban, természettudományt az I., II. és III. osztályban, magyar 
nyelvet az I osztályban, neveléstant a II. osztályban, műéneket és hegedülést 
az 1., II. és III. osztályban. Heti óráinak a száma 25. A mennyiségtani és 
természettudományi tanszerek őre, a tanári értekezlet jegyzője.

3. Zsarnoviczky István, evang. lelkészjellegű tanítóképzői rendes tanár. 
Született 1832. okt. 12-én, Trencsénben; tanulmányait ugyanitt és Pozsonyban 
végezte, hol theologiát is tanult. Több évi nevelősködés után 1859. óta 
lelkész, 1878. óta képezdei tanár. Tanít vallástant az I., II. és III. osztályban, 
német nyelvet a III. osztályban, tót nyelvet az I., II. és III. osztályban, zene
elméletet, zongorát, orgonát és egyházi éneket az I., II., III. osztályban. 
Heti óráinak száma 25. A zenei tanszereknek őre.

4. Durst Győző, népiskolai tanító. Született 1867-ben Leibitzon, Szepes- 
megyében. Tanulmányait az iglói állami tanítóképzőben végezte, a hol 1885-ben 
tanítói oklevelet nyert; ez idő óta tanít; Eperjesen 1890. óta, ez év óta 
egyszersmind gyakorló-iskolai tanító az általa vezetett magyar-tannyelvű elemi 
népiskola I. és II. osztályban; tanít a tanítóképző-intézetben német nyelvet 
az I. és II. osztályban heti 2 órában.

5. Remenyik Lajos, népiskolai tanító. Született 1869. szeptember 14-én, 
Jolsván (Gömörm.). Tanulmányait a rimaszombati gymn.-ban, a losonczi állami- 
és eperjesi ev. tanítóképzőben, a hol 1891-ben oklevelet nyert. Tanít 1890. 
óta; Eperjesen 1895. óta a magyar-tót tannyelvű elemi népiskolában, s vezeti 
a képzőnövendékek gyakorlati tanításait az osztatlan tót nyelvű iskolában.

6. Szánik Ernő, népiskolai tanító. Született 1868. junius 11-én, Kis- 
Szebenben (Sárosmegye). Tanulmányait végezte ugyanott és a képezdét 
Eperjesen, hol 1888-ban oklevelet nyert. Tanít 1887. óta; 1893. óta Eperjesen 
a magyar német tannyelvű népiskola III. és IV. osztályában, a hol egyszer
smind ez évtől kezdve gyakorló-iskolai tanító. Tanít a tanítóképző-intézet
1., II., III. osztályban tornát, heti 2 órában.
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B) A tanárok működése.

A tanárok működése ez évben is csaknem zavartalanul és szakadatlanul 
folyt. Különféle ragályos betegségek járványos jelleggel lépvén fel, az egyik 
tanár, kis fia vörhenybe esvén, 2 hétig kénytelen volt a tanítást abban hagyni. 
Az igazgató 1895. szept. 12—13-án a kerületi nagy-bizottsági ülésen Kassán 
és Miskolczon; szept. 25. és 26. a kerületi közgyűlésen Miskolczon; október
8., 9. és 10-én az egyetemes közgyűlésen Budapesten; 1896. április 9. és 10-én 
ismét a kerületi nagy-bizottsági ülésen Miskolczon; április 26. és 27., a kis- 
bizottsági ülésen Miskolczon és Rozsnyón és május 1-én Kassán a tanító
képző-intézet építése ügyében tartott értekezleten vett részt. A tanításban 
megakadályozott tanárt, vagy a hivatalos ügyben távol levő igazgató helyet
tesítéséről csak csekély mértékben lehetett gondoskodni a tanároknak nagy 
elfoglaltsága miatt, a mint azt a tanítási nagy óraszám mutatja.

A tanári kar ez évi működését már 1895. aug. hó 18-án kezdte meg, 
a mikor is a mt. és ft. püspök úrnak utólagos jóváhagyása reményében a 
felvétel az internátusba és a convictusi jótétemények kiosztása történt; ugyan
ekkor a tantárgyaknak ez évben való beosztása is történt; megállapíttatott a 
tankönyvek jegyzéke; bemutatta az igazgató a tanulók elhelyezését az inter
nátusbán és az internátusi szobafelügyelők névsorát.

Szept. 1—5 ig jelentkeztek a tanulók, történt azok beiratása és az inter
nátusbán való elhelyezése; ugyan e napokban tartattak a felvételi-, javító- és 
pótló-vizsgáitok;

szept. hó 6-án nyitottuk meg a tanévet az igazgató megnyitó-beszédével, 
az intézeti és internátusi rendszabályok felolvasásával és magyarázatával; 
ekkor vette kezdetét a tanítás;

szept. 8-án vett részt a tanári kar és ifjúság a coll. megnyitó-ünnepélyen;
szept. 26—29-ig tartottuk a javító képesítő-vizsgálatot, mikor 9 jelölt 

teljes vizsgálatot tenni engedélyt kapott;
okt. 31-én s máj. 13-án tartottuk a szokásos évi deprekátiókat, a 

mikor az ifjúság a tanári karral, a collegium! többi intézetekkel együtt az 
Úrvacsorához járult;

decz. 19-én az első harmados és márcz. 27-én a második harmados 
osztályozást ejtette meg a tanári kar ; miről Értesítőt kaptak a tanulók;

április 29-én állapíttatott meg a vizsgálatok és képesítő-vizsgálatok sor
rendje és ideje;

május 3-án ünnepelte meg az intézet az ezredéves örömünnepet a coll. 
többi intézeteivel együtt;

máj. 9-én résztvett a tanári kar a helybeli evang. nép- és polgári leány
iskolával együttesen tartott, a kir. kath. gymnasium, a gör. kath. kántortanító- 
képző-intézet által rendezett ünnepélyeken;

máj. 10-én délelőtt résztvett a tanári kar a róm. kath., gör. kath., evang. 
és izraelita templomokban tartott hála-istentiszteleteken ; délután az igazgató 
az orth. izraelita népiskola ezredéves ünnepén is vett részt.

jun. hó 1—16-án oly tanítók osztályvizsgálata, kik a mélt. s főt. püspök 
úr engedélyével képesítőre bocsáttattak ;
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jun. hó 11—22-ig a rendes tanulók osztályvizsgálatai és a képesítői 
írásbeli vizsgálatok;

jun. 24-én és következő napjain tartatott a képesítő szóbeli vizsgálat, 
melynek eredményéről azonban csak a jövő évi Értesítőben tehetek jelentést;

jun. 26-án a tanév ünnepélyes befejezése, bizonyítványok kiosztása;
jun. 27-én este elindulás az ifjúsággal az ezredéves kiállítás megtekin

tése végett;
jul. 1-én visszautazás.
A tanári kar 24 ülést tartott, melyek közül 2 mint ellenőrző-értekezlet; 

a növendékek erkölcsi magaviseletét és szorgalmát beható bírálat alá vette. 
Az eredmény mindannyiszor a növendékeknek, szükség esetében a szülőknek 
vagy gyámoknak tudomására hozatott s így ekkép is hatott a tanári kar 
a tanulók szorgalmának fokozására, erkölcsi magaviseleté javítására.

2. A  ta n í tó k é p z ő - n ö v e n d é k e k .

aj N  é  v  s  o  i-.

I. osztály.

Algöver Pál, szül. 1877. jan. 23. Podluzsány, Nógrád vm., ág. hitv. evang. 
Atyja mérnök. Előzőleg végzett 4 polg. isk. Balassa-Gyarmaton ; ismétlő 
(az I. oszt. a losonczi állami képzőben).

fíerg Gyula, szül. 1879. jan. 21. Leibitz, Szepesm., ág. hitv. evang. Atyja 
iparos. Előzőleg végzett 4 polg. iskolát Késmárkon.

Bohus János, szül. 1878. jun. 22. Felső-Bocza, Liptó vm., ág. hitv. evang. 
Atyja lelkész, meghalt. Előzőleg végzett 6 gymn. oszt. Rózsahegyen.

Chalupka János, szül. 1880. márcz. 11. Szokolcs, Liptó vm., ág. hitv. 
evang. Előzőleg végzet^ 4 gymn. oszt. a beszterczebányai ev. .gymnasiumban.

Csányi Géza, szül. 1879. febr. 20. Német-Lipcse, Liptó vm, ág. hitv. 
evang. Atyja iparos. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. a beszterczebányai 
evang. gymnasiumban.

Honéczy Jenő, szül. 1880. jul. 6. Pokorágy, Gömör vm., ág hitv. evang. 
Atyja lelkész. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. a rozsnyói evang. gymn.-ban.

Libertinyi Pál, szül. 1879. decz. 2. Ispánmezőn, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja földmíves. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. a rozsnyói evang. 
gymnasiumban.

Matheidesz Lajos, szül. 1880. márcz. 30. Geczelfalun, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja falusi jegyző. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Meitzer Gtisztáv, szül. 1878. jul. 25. Leibitzon, Szepesm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Palásti Kálmán, szül. 1878. aug. 10. Hernád-Vécsén, Abauj-Torna vm., 
ág. hitv. evang. Atyja lelkész, megh. Előzőleg végzett 4 polg isk. oszt. Kassán.

Róth Gyula, szül. 1880. nov. 27. Szepes-Bélán, Szepes vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos, megh. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Sándor János, szül. 1879. szept. 28. Nagy-Szlaboson, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja gyári munkás. Előzőleg végzett 4 polg. isk oszt. Sajó-Gömörön.
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II. osztály.

Bartsch Gyula, szül. 1880. ápr. 17. Eperjesen, Sáros vm., ág. hitv. evang. 
Atyja hivatalszolga. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. Bártfán.

Chalupka Árpád, szül. 1878. ápr. 4. Eperjesen, Sáros vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. az evang. gymnasiumban.

Czaban Samu, szül. 1878. febr. 17. Rozsnyón, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja városi szolga. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. a rozsnyói evang. 
gymnasiumban. t

Hrvol Gyula, szül. 1880. decz. 21. Szelczén, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tanító. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombatban.

Húsz Béla, szül. 1878. nov. 27. Leibitzon, Szepes vm., ág. hitv. evang. 
Atyja városi jegyző. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Illavszky Győző, szül. 1878. márcz. 11. Vázseczen, Liptó vm., ág. hitv. 
evang. Atyja tanító. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. Selmeczbányán.

Kiss István, szül. 1878 aug. 10. Rozsnyón, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. a rozsnyói evang. gymnasiumban.

Kóosch János, szül. 1878. decz. 21. Csécsen, Abauj-Torna vm., rom. kath. 
Atyja iparos. Előzetesen végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán, mint magántanuló. 
A kassai kir. kath. képezde I. osztályából jött.

Mátis János,* szül. 1879. márcz. 6. O-Sánczon, Brassó vm., ág. hitv. evang. 
Atyja erdő-őr. Előzőleg végezte a felső népiskola 3 oszt. Hosszúfaluban.

Matheidesz Samu, szül. 1878. márcz. 7. Kövin, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja földmíves, meghalt. Felvételi vizsgálattal vétetett fel.

Meitzer Károly, szül. 1878. okt. 16. Leibitzon, Szepes vm., ág. hitv. evang. 
Atyja földmíves. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Német Dezső, szül. 1879. febr. 13. Sajó-Gömörben, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja iparos. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Soltész Márton, szül. 1877. nov. 4. Gömör-Panyiton, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja földmíves, meghalt. Előzőleg végzett 5 gymn. oszt. a rozsnyói 
evang. gymnasiumban.

Stern Lajos, szül. 1877. aug. 25. Abauj-Szántón, Abauj-Torna vm., izr. 
Atyja rabbi-helyettes. Felvételi vizsgálattal vétetett fel a budapesti orsz. izr. 
képző I. osztályából.

Szlopovszky Gyula, szül. 1877. márcz. 18. Kokován, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja tanító. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

III. osztály.

Ballo Gyula, szül. 1879. febr. 25. L.-Szent-Miklóson, Liptó vm, ág. hitv. 
evang. Atyja megyei Írnok, meghalt. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. 
L.-Szent-Miklóson.

Is tv ánfi Gyula, szül. 1877. jan. 26. Baghon, Pest vm., ág. hitv. evang. Atyja 
iparos. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. Aradon.

*  Mátis váltóláz miatt 1895. decz. 30-án haza távozott.
Collég. Ért. 12
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Kelemen Ödön, szül. 1878. jun. 26. Hosszúfalu, Brassó vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tanító. Előzőleg a felső népiskola 3 oszt. végezte Hosszúfaluban.

Krenkó István, szül. 1878. jul. 15. Aszódon, Pest vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. Előzőleg 4 gymn. oszt. végzett Aszódon.

Kussma István, szül. 1879. aug. 20. Kis-Szebenben, Sáros vm., ág. hitv. 
evang. Atyja iparos. Előzőleg 4 gymn. oszt. végzett Kis-Szebenben.

Matheidesz István, szül. 1876. nov. 18. Gacsalkon, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja tanító, meghalt. .Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. a gyakorló- 
iskolában Budapesten.

Mihalovics Rezső, szül. 1874. márcz. 21. Nandráson, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja tanító. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Nagy-Rőczén.

Petrovics Vilmos, szül. 1879. márcz. 6. Kassán, AbaujTTorna vm., ág. 
hitv. evang. Atyja végrehajtó. Előzőleg végzett 5 polg. isk. oszt. Kassán.

Rohács Oszkár, szül. 1877. aug. 17. Vizesréten, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja tanító. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Velky Béla, szül. 1879. máj 27. Hosszúszón, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja lelkész. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Záhon Dezső* szül. 1879. szept. 13. Lőkösházán, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja földmíves. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

bj Stíitisztikívi kimutatás.

Az iskolai év kezdetéig jelentkezett felvételért 40, növendék; felvétetett 38; 
évközben betegség miatt elmaradt 1; szegénység miatt 1 s lett segédtanító; 
így a tanév végén volt s tett vizsgálatot 36 növendék.

E létszámok megoszlanak:

a) Általános áramlat szerint: I.
_

II. III. Összesen

Felvételért folyamodók . . . . 12 16 12 40
Felvétetett és beíratott . . . . 12 15 11 38
Alsóbb osztályból lépett . . . . — 15 11 26
Osztály-ismétlés.................... 1 — — 1
Gymnasiumból felvétetett 5 TT- — 5
Polgári iskokíból felvétetett . 7 -- - — 7
K im a ra d t....................................... - - 1 1 2

12 14 10 36
b) Születési év szerint'.

1874-ben született, 22 éves . . . — — 1 1
1876-ben « 20 « . . . — — 1 1
1877-ben « 19 « . . . 1 3 2 6
1878-ban « 18 * . . . 2 8 2 12
1879-ben « 17 « . . . 5 1 4 10
1880-ban « 16 « 4 2 6

12 14 10 36
* 1895. deczemberben 6-án távozott az intézetből — szegénysége miatt.
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c) Illetőség szerint'. I. II. III. összesen

Eperjes v á r o s i ............................. — 1 i
Abauj-Torna vármegyei . . . . 1 2 1 4
Brassó « . . . . — — 1 1
Gömör « . . . . 4 7 4 15
Liptó « . . . . 3 1 1 5
Nógrád « . . . . 1 — — 1
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún vmegyei . ■— — 2 2
Sáros vármegyei............................. — 1 1 2
Szepes « .............................. 3 2 5

- 12 14 10 36

E szerint tisza-keriileti.................... 11 12 8 31
bánya-kerületi . . . . 1 — 2 3

Nem evangélikus vallású . . . . — 2 — 2
12 14 10 36

d) Vallás szerint:
Ágostai hitv. evang......................... 12 12 10 34
Rom. kath......................................... — 1 —„ 1
Izraelita............................................ 1 1

12 14 10 36

e) Nyelvi viszonyok szerint: 
M agyar............................................ 3 5 4 12
Magyar-német . . . . . . . 3 4 — 7
M agyar-tót-................................... 6 4 5 15
M agyar-ném et-tót......................... — 1 1 2

12 14 10 36
f )  A szülők polgári állása szerint:
Lelkész fia. 3 — 1 4
Tanító f i a ....................................... 1 3 4 8
Iparos, kereskedő fia . . . . . 4 4 3 12
Tisztviselő s tnás értelmiségű fia . 2 1 2 5
Napszámos, szolga, munkás fia 1 2 — 3
Földmívelő f i a .............................. 1 3 4

12 14 10 36

Az anyagi segélyezés áll: tandíjmentességben, melyben minden ág. hitv. 
evang. növendék részesül, (más vallásúak 20 frtnyi tandíjat fizetnek); benn- 
lakásban, az internátusbán, melylyel ingyen-fűtés, világítás, takarítás já r ; 
tápintézeti ellátásban, (ebéd és vacsora, vagy csak ebéd egészben vagy részben, 
vagy vacsora egészben, vagy vacsora) és gyógykezelésben. A 36 növendék 
közül ingyen-bennlakásban részesül 32.

12*
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Egy-cgy lakás egyenértéke évi 30 frtjával . . . 960 frt.
Ebéd és vacsora 5 n ö v e n d é k n e k ......................  310 «
Ebéd 36 növendéknek............................................  893 «

Összesen . . 2163 frt.
A felvételnél és a jótéteményekben való részesítésnél különös tekintettel 

vagyunk a lelkészek és tanítók fiaira, vagy árváira; s minthogy a szegénység 
így is nagy minden rendű- és rangúak között, nehéz a határvonalat húzni, 
ki méltóbb a jótéteményre, ki nem.

A felsorolt jótéteményekért tartoznak a növendékek felvételi s beiratási 
díjak czímén fizetni: a tiszakerületi evang. növendékek 6 frt 30 k r t ; más kerület
beliek és más vallásúak 11 frt 30 krt (illetve 10 frt 30 krt).

Az intézet minden evang. növendéke kötelezi magát arra, hogy a har
madik tanfolyam bevégzése után három* évig tanít a kerület valamely nép
iskolájában, vagy pedig egy-egy jótéteményes évért 20—20 frtot térít vissza 
a kerület pénztárába.

3. A z  in té z e t i  k e r t é s z ,  szo lgák .

Az intézet külön kertészt nem alkalmaz, hanem a bennlakó igazgató 
a szükséghez képest több-kevesebb napszámos munkaerővel rendben tartja 
a kertet; e munkában a növendékek is segédkeznek.

Az intézet szolgája Francz János, a kerületi Collegium szolgája, gon
doskodik a három tanterem tisztogatásáról, sepréséről, mi hetenkint kétszer 
történik, stb.; átveszi a postai küldeményeket s kézbesíti tanároknak s tanulók
nak, viszi a postára a hivatalos leveleket s küldeményeket.

A takarítónő gondoskodik az internátusbán a tanulók lakszobáinak 
takarításáról s végzi egyszersmind a kisebb mindenesi teendőket; gondosko
dik az évente háromszori nagyobb takarítás elvégzéséről, több napszámosnő 
közreműködésével.

4. A z  in té z e t i  é p ü le t  é s  fe ls ze re lé se .
Az intézetnek saját czéljaira szolgáló és a feladat követelte külön épülete 

nincsen; czéljaira 3 tanterem szolgál a kerületi Collegiumban. E termek közül 
egy nagyobb 5 ablakos, melyben az intézet nagy orgonája áll, egyszersmind 
zeneteremnek használtatik. Itt vannak elhelyezve: a könyvtár 5 nagyobb 
szekrényben, a szertárak 2 nagyobb és 3 kisebb szekrényben ; itt van egy 
zongora és az egyik fal mellett, az orgonával szemben egy kibontható oltár, 
melyet a hittanhallgatók liturgikai gyakorlataiknál használnak, a midőn a tképző 
növendékek a kántori teendőkben magukat gyakorolják; itt van még egy 
asztal s 3 Thonet-féle szék, egy nagy függő petróleum-lámpa; e terem rajz
teremnek is használtatik. A padok ócskák és czélszerűtlenek, mert egyrészt 
hosszúak (10— 12 tanuló ülhet bennük), másrészt szilárdan állva, hátrafelé 
fokozatosan emelkedő szerkezetűek, lévén e terem valaha az egyháznak ima
terme, melyben jogi előadások is tartattak valaha; minden átalakítás nélkül, 
czélszerűtlenségével adatott át a tanítóképzőnek. A második tanterem egy
ablakos kis szoba 2 új iskolapaddal, egy kis asztallal s egy Thonet-féle
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székkel; itt van még egy 12 fiókos magas szekrény ásvány-gyűjtemény 
számára. A harmadik tanterem 2 ablakos; ebben is 2 nagyobb és egy kisebb 
szekrényben tanszerek vannak elhelyezve; itt is ócska, rozoga padok vannak ; 
itt van még egy asztal és 2 Thonet-féle szék. Helyszűke miatt egy 1200 
növényből álló gyűjteményünk a tanteremből és szekrényeinkből egy idegen 
szekrénybe szorult.

Tornateremül a kér. coll. gymn. tornacsarnoka használtatik.
Irodai helységül az internátusbán lakó igazgató lakásának egyik lakó

szobája szolgál, hol a levél- és irattár is el van helyezve.

5. A  ta n s z e r e k  g y a r a p o d á s a .

aj . V könyvtár.

1. Nevelés, tudomány, bölcsészet.
Vétel: Tanítók könyvtára 1—5 kt. Szabó M. Tanítók jogai és köteles

ségei. Joó István: Neveléstan. Halász Ferencz: Teendőink a népoktatás 
terén. Egyházpolitikai törvények. A tanítók nyugdíj-törvénye. A tanítók 
fizetésrendezéséről szóló törvény. Veres Ferencz: Taneszköz-készítés. Hivatalos 
Közlöny 1896. sz. Nemzeti Iskola 1896. évf. Népnevelők Lapja 1896. évf. 
Dezső L.: Commenius A. J. Nagy Oktatástana. Ajándék: Népoktatási törvé
nyek (Hörk József). Miniszteri jelentés a közoktatás állapotáról és Jelentés 
a néptanítók országos nyugdíjalap állapotáról. Gipe és Neuwirth: Népiskolai 
tanulók Kalauza Néptanítók Lapja 2 pld. Kalauz a siketnémák oktatásában, 
1896-ik évfolyam.

Tanítóképző-intézeti Értesítők 15 drb.
2. Nyelvtudomány és irodalom nem gyarapodott.
3. Történelem, földi'ajz.
Ajándék: Thébusz: Zsinati történet.
4. Mennyiségtan, természettudomány.
Vétel: Magyar Méh 1896. évf.
Ajándék: Miklós Gergely: Ásványtan, Állattan, Növénytan 3 kötet. 

(Méhner.) Bóbita E. és dr. Gerevich E. Fizika. (Lauffer.)
5. lenek, zene, rajz, szépírás, kézimunka nem gyarapodott.
Néhai Mikolik Gyula örökösei egy, mintegy 300 kötetnyi és 100 drb. 

zenei művekből álló gyűjteményt az intézetnek ajándékoztak. E gyűjtemény 
azonban az idő rövidsége, másrészt hely hiánya miatt még nincsen leltározva 
és rendezve.

bj Népiskolai tankönyvek és vezérkönyvek.

Vétel: Emericzy : Számtantanítási vezérkönyv I. és II. rész. Gönczy Pál: 
Vezérkönyv az ABC-hez.

Ajándék: Freusmuth és Frühwirth : A gyermek első olvasókönyve és A 
gyermek II. olvasókönye. Kapi Gyula: ABC- és Olvasókönyv az I—VI. oszt. 
számára 2 pld. Számolókönyv a II—VI. oszt. 2 péld. Komáromy, Lakits stb. 
ABC- és Olvasókönyv.
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c) Ifjúsági könyvtár.

Vétel útján: Vasárnapi Újság, Politikai Újdonságok, Világkrónika, Evang. 
Népiskola, Prot. Szemle; Gracza: Az 1848—49-diki szabadságharcz története; 
A magyar nemzet története (millen. kiadás); Veres Ferencz: Tanszerkészítés.

Ajándék: Közlemények a zenei művészet köréből. (Algöver Pál.) Az 
1848—49-diki szabadságharcz vértanúi. (Matheidesz Samu.)

Tekintettel az ezredéves kiállítás megtekintése czéljából történt budapesti 
kirándulás költségeinek fedezésére, az ifjúság ez évben kevesebbet költött 
könyvtárára, mint más években.

d) Tanszergyüjtem ény.

Rajzszertár: Vétel útján gyarapodott 6 drb. fatesttel a távlati rajztanításhoz.
Zeneszertár: Vétel útján: Rákóczy-induló férfi-karra, — Greisiger 165 

hegedű-átirat.
Ajándék: Sztankó Béla: Daloskönyv; Kapi Gyula: Ötven előjáték és 

Orgona-iskola, 2 kötet. (Méhner ajándéka.)
A könyvtár és tanszergyűjtemény, habár évenkint 100 frt áll a tanári 

kar rendelkezésére, ez évben sem gyarapodhatott mint máskor, egyrészt a 
múlt évi orgonajavítás 150 frtnyi költsége miatt, másrészt az alkalmas hely 
hiánya miatt, hová el lehetett volna helyezni.

6. A z  in te r n á tu s i  k e r t  é s  g a z d a sá g .

Az intézeti kert terjedelme 3463 Q-m. Rendes állapotban van, részekre 
felosztva s különösen a fanemesítés czéljaira szolgál. A bennlakó igazgató 
kezeli. Felügyelete alatt és vezetése mellett beojtott 10 harmadéves növendék 
20 almafát, 21 körtefát, 60 szilvafát, 53 baraczkfát; összesen 154, melyek 
közül 95 darab megeredt.

Méhészet. 1891-ben Tóth János, IV. kerületi méhészeti vándortanító 
buzdítására és útmutatása szerint állítottunk fel méhest 12 családra, mely 
1894-ben 36 családra nagyobbíttatott, A családok szépen szaporodtak s a 
múlt év nyarán 30 családunk volt, melyek mindannyian Dzirzon-Berlepsch- 
féle kaptárakban országos méretű keretekkel el voltak helyezve. A kedvezőt
len nyári mézhordási viszonyok miatt a betelelés 15 kaptárban történt, ezek 
közül áttelelt csupán 4 család.

A kert és méhes folyó tanévben 31 frt 15 krnyi költséget okozott.

7. A z  in te r n a tu s .
A tanítóképző-intézet internátusi épületei az alsó-külső városban vannak 

a Kálvária-utcza 5. és 6 . sz. a. Az evang. egyház e két épületet és a telket 
a kerttel együtt a tanítóképző használatára adta a tulajdonjog fenntartása mellett.

Az 5. sz. ház homloka délnyugatra néz, téglából és kőből épült és hat 
lakószoba, 2 előszoba, éléskamra, konyha s mosókonyhából áll. Ebből 2 szoba 
a tanulók lakószobái, a többi 4 lakószoba s mellékhelyiségei a bennlakó 
igazgató lakása.



A 6. sz. ház, mely az előbbitől 100 m. távolságra esik, homlokzataival 
északra és délre néz, öt szobából és egy előszobából áll, s kizárólag a tanulók 
bennlakásául szolgál.

Mindkét épület földszintes, nedves, bennlakásra teljesen alkalmatlan, nem 
is arra a czélra épült s csak ideiglenes használatra volt szánva 1873-ban, 
a midőn a tanítóképző Nyíregyházáról Eperjesre költözött.

A 7 internátusti szobában, melyek minden mellékhelyiségek hiányával 
vannak, 35 növendék helyezhető el. A szobák háló- és nappali szobákul 
szolgálnak. Öt szobában van zongora, kettőben harmonium, egyben orgona. 
Ott vannak még a szükséges asztalok, ágyak s tolóágyak, székek, mosdó
szekrények stb.

E tanévben a felvett 38 tanuló közül 32 kapott helyet az ingyenes 
bennlakásban.

A rendről a szobafelügyelők és szobahetesek gondoskodtak ; a takarítás 
az internátusi takarítónőnek kötelessége. A felügyeletet az intézetben lakó 
igazgató gyakorolta.

Az internátusi szabályok a házi- és napirendről a következőleg intéz
kednek. Felkelés télen 6-kor, öltözködés és az ágyak rendbehozása ’/27-ig; 
nyáron felkelés 5-kor, öltözködés stb. 1/26-ig; 1/26 , illetőleg 1/a7-tc>l 3/48-ig 
reggelizés, tanulás, dolgozatok készítése vagy zenei gyakorlatok; s/48-kor az 
orgonateremben reggeli áhítatoskodás. Ez áll imából, melyet egy-egy vers 
eléneklése előz meg és fejez be; az imát felváltva az II. és III. éviek mond
ják ; az éneket a III. éviek kísérik orgonajátékkal, hosszabb-rövidebb elő- és 
utójátékokkal; 8—12-ig tanítás; 12 órakor ebéd; 1-ig zenei gyakorlatok • 
1—2-ig készülés; 2 -4 ,  esetleg 6-ig tanítás; 6 —7-ig zenei gyakorlatok vagy 
tanulás; 7-kor vacsora, 8—10-ig tanulás, feladatok készítése, olvasmány stb. 
Esteli 8 óráig a szobafelügyelő tudtával, azontúl csak a bennlakó igazgató 
tudtával és engedelmével szabad az internátuson kívül tartózkodni. 9 órakor 
az internátusbán esteli áhítatoskodás, mely a reggeli áhítatoskodással megegye
zik, csakhogy orgona helyett harmonium használtatik.

Az internátus feladata a szülői háztól elszakadt, serdülő korban levő s 
mindenféle veszélyeknek kitett ifjaknak a szülői házat pótolni, testi s szellemi 
nevelését rendszeresen vezetni, a tanulást megkönnyíteni, káros idegen be
folyástól óvni; a leendő pályára öntudatosan előkészíteni, de az önállóságot, 
mely nélkül pályájukon s az életben nem boldogulhatnak, semmikép sem 
elfojtani; az egyház- s hazaszeretet meleg ápolása, az összetartozás, testvéries
ség érzetét nevelni, fejleszteni.

Az internátus kiegészítő része a köztartás, mely csak ebéd és vacsorából 
áll, s jelenleg a coll. tápintézetben a többi coll. tanulókkal közös, egy coll. 
tanár felügyelete alatt áll.

8. S e g é ly e z é s i  ü g y ;  ö s z tö n d íja k .

a) Alapítványok. A tanítóképző-intézet kizárólag alapítványai kamatjából 
tartatik fenn; az alapítványok az 1894-diki számadások szerint 110,000 frtot 
tettek ki. Egyéb jövedelme mintegy 400 frt.



96

b) Ösztöndíjak. Növendékeink közül 7-en részesülnek évenkint kisebb 
collegiumi ösztöndíjakban. Ez évben kaptak ily ösztöndíjat: Ballo Gyula, 
Czaban Samu, Kiss István egyenkint 5 írt 60 k r t ; Sándor János, Soltész 
Márton, Kelemen Ödön és Palásty Kálmán egyenkint 4 frt 20 krt.

e) Segélyező-egyesület. Az 1890 — 91-diki tanévben alakult Önsegélyző-egye
sület ez évben is áldásosán működött. Czélja : növendékeinket szorultságukban
kisebb kölcsönökkel támogatni.

Vagyon az 1895—96 diki tanév végén vol t . . . .  122 frt 93 kr.
Gyarapodott : a tanulók önkéntes ajándékai által . 1 « 70 «
A temetési kántus ajándéka................................ 3 « 56 «
F ü ze tek é rt...................................................................— « 78 «
Bender Lajos tan ító jelö lt....................................  5 « — «
Buzágh István le lk é s z ...............................................— « 49 «
Flórián Jakab coll. t a n á r ............................................. 5 «  — «
Tagsági díjak hátraléka.............................  . . . 23 « 37 «

Összesen: 162 frt 83 kr.
1895—96-diki k i a d á s ............................................... 17 frt 54 kr.

Vagyon: 145 frt 29 kr.
Vagyon-szaporodás...........................................22 « 36 «

Említést kell még tenni a növendékek által, boldogult Fabriczy János 
tanár emlékét örökítő s 1893-ban létesített Fabriczy János-alapról, mely 
jelenleg 51 frt 41 kr.

A feloszlott gyorsíró-kör vagyona takarékpénztári betétben 8 frt 78 kr.
Hálával tartozunk az ifjúságot pártoló nemes jótevőknek!

II. A Z  I N T É Z E T  M Ű K Ö D É S E .

1. N eve lé s , f e g y e le m .

Minden tanintézet csak annyiban felel meg teljesen feladatának, ha a 
szorosan vett tanításon kívül a nevelésről sem feledkezik meg. A hol a tanulók 
csak tanórákra járnak be, ott a nevelésnek a tanári kar részéről csak szűk 
és korlátolt tere van. Az internátus segítségére jön a tanári karnak. Ez esz
közt a tanári kar s kiváltkép az internátusbán lakó bennlakó igazgató teljes 
mértékben igénybe vette.

Az ifjúság valláserkölcsi és hazafias érzületének ápolása és fejlesztése tehát 
ez évben is egyik főgondja volt a tanári karnak.

Az ifjúság minden vasárnap és ünnepen két csoportban vett részt a magyar
német vagy tót istenitiszteleten s ott a kántornak segédkezett orgonálásban 
s vezette az éneket; gyakran önállóan végezték a kántori és orgonistái teen
dőket helyben s vidéken; részt vett .az ifjúság két ízben a deprecátió alkal
mával az Úrvacsorában, a mikor is a kántori teendőket önállóan végeztek és 
egy-egy karénekkel közreműködtek. Temetések alkalmával az ifjúsági temetési 
énnekkar (16 tag) szolgáltatta a gyászdalokat.

Különösen ez évben lett sokfelé igénybe véve az ifjúsági énekkar számos 
ünnepélyek alkalmával. így nov. 14-én dr. Schwarz, lipcsei superintendens és
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missiói igazgató felolvasását orgonajátékkal és «Erős vár a mi Istenünk» kar
dallal vezették be s fejezték be; Herfurth József nyagalmazott coll. gymn. 
tanár temetésén is 3 kardalt adtak elő; febr. 23-án Luther M. halálának év
fordulója alkalmával tartott gyászünnepen is két karéneket énekeltek; márczius 
15-én tartott istenitiszteleten énekelték a Hymnust, s ugyanekkor a coll. 
ifjúság által rendezett hazafias ünnepen is énekeltek egy kardalt, s vett részt 
az ifjúsági zenekar a coll. zenekarban; május 10-én tartott tót és magyar 
istenitiszteleteken egy-egy karéneket és az izraelita templomban tartott isteni
tiszteleten is két karéneket énekeltek a hitközség megtisztelő felkérése folytán. 
Részt vett a theol. ifjúságnak belmissiói ülésén; a coll. négy tanintézetet meg
nyitó ünnepélyén szeptember 8-án is a megnyitó és befejező karéneket ők 
énekelték; a május hó 3-án mind a négy coll. intézetnek közösen tartott 
ezredéves örömünnepén is részt vett s közreműködött az ifjúság a mellékelt 
műsor 1., 3. és 11. számában jelzett énekeket harmonium kísérete mellett 
vezetvén, a 9. számot kizárólag az ifjúság énekelvén.

Január 22-én a Széchenyi-köri zeneestélyen a Rákóczy-indulót énekelték 
czigányzene-kiséret mellett. A Széchenyi-kör igazgató-választmánya a zene
estélyekre 15 belépti-jegyet bocsátott ez évben is rendelkezésére az igazgatónak, 
s mindannyiszor 15 növendék vett részt azokon.

Junius 8-án részt vett az intézet ifjúsága az eperjesi összes tanuló-ifjúság 
által rendezett ezredéves ünnepélyen.

A vallásos és hazafias érzelem a jótékony és hazafias czélokra szolgáló 
gyűjtések alkalmával is nyilvánult, a mennyiben a rozsnyói árvaházra 3 frtot, 
a merényi s poprádvölgyi tűzkárosultak javára 4 frt 40 krt, a Pusztaszeren 
felállítandó emlékre 3 frt, saját önsegélyző-pénztáruk javára 3 frt 57 krt adakoztak.

2 . O k ta tá s .
aj Bevégzett tananyag.

Intézetünk három tanfolyamú lévén, a tanterv az állami tanítóképző-intézetek 
régibb három tanfolyamú tanterve alapján készült el s hagyatott helyben a 
kerület által. E tanterv szerint történik a tanítás, azonban mindig tekintettel 
a megváltozott viszonyokra egyrészt s másrészt arra, hogy a tanítóképző
növendék gyakorlati pályára készíttetvén elő, a tantárgyak tanítása is a lehe
tőség szerint gyakorlati, a népiskolai követelményeket tartja szem előtt.

1. Hit- és erkölcstan.

I. és II. oszt. összevonva hetenkint 2 óra, tanítja Zsarnoviczky I. A tíz- 
parancsolat, az apostoli hitvallás, az Úr imája és a két szentség. O- és Új- 
testamentomi bibliai történetek elbeszélése, magyarázása, tanulságok levonása; 
fontosabb idézetek, énekversek. A múlt évben az I-ső és Il-od tanfolyam
beliek a kér. egyház történetét tanulták.

Tankönyv : Luther M. kátéja, Wendel H. magyarázata szerint.
III. oszt. hetenkint 2 óra, tanítja Zsarnoviczky I. A vallás lényegéről, a 

kijelentésről és a Szentirásról. Az Istenről, az emberről és a bűnről. A Krisztusról
C ollég . É r t. 13
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és a megváltásról szóló tan. Az üdv elsajátításáról és a keresztyén életről, 
végre az utolsó dolgokról szóló tan.

Kk.: Zsilinszky Mihály: Keresztyén hit- és erkölcstan.

2. N eveléstan i tárgyak.

1. oszt., hetenkint 3 óra, tanítja Gamauf György. Az emberi test alkotó
részei; a csontrendszer, annak kóros változatai az iskolázás ideje előtt s alatt. 
Az iskolai pad. Az izomrendszer; véredényrendszer. A bőr szerkezete, műkö
dése s ápolása. A légzés és azt befolyásoló jótékony és kártékony körül
mények. Tengéleti működés; a táplálkozás és szervei; a tápanyagok és italok. 
Az idegrendszer kifejlődése, ápolása, óvása a különböző életkorokban. Az érzék
szervek s gondozása. Fertőző s ragályos betegségek. Segélynyújtás a gyakoribb 
betegségek és életveszélyek alkalmával.

K k.: dr. Schermann: Test- és egészségtan.
II. oszt., hetenkint 3 óra, tanítja Simkó Endre. Lélektan és neveléstan. A lélek 

három alaptehetségének, u. m .: 1. ismerő tehetség, érzékek, képzet, fogalom;
2 . érzőtehetség, érzéki érzelmek, szellemi érzelmek, körvetett, összetett érzelmek 
és 3. az akaró tehetségnek részletes tárgyalása. A lélek egyéni élete: a lélek 
mibenléte, öntudat, alvás, álom, elmebetegségek stb. A materiálizmus, a lélek 
létezése és halhatatlansága. A lelki erők neveléstana: szemlélés, szemléltetés, 
figyelem, emlékezet, képzelem, értelem, ész fejlesztése és nevelése. Erkölcsi 
nevelés, kormányzás, fegyelem.

Kk : Emericzy Géza: Tapasztalati lélektan és Simkó E. A lélek mibenléte.
III. oszt., hetenkint 4 óra, tanítja Gamauf György. 1. Módszertan. Általános 

tanítástan. A tanítás fogalma és alapja; nemei és az elemi tanítás szükséges 
volta, czélja. A tanítás eszközei, u. m .: tanterv, leczketerv, órarend; iskolai 
felszerelés; a tanmenetek, tanalakok; kérdés és felelet. A tanítás anyagi, alaki 
és gyakorlati oldalát érintő elvek. — A nevelés főelvei. — Részletes tanítás
tanból : az írva-olvastatás, az olvasás, nyelvtani szabályok, helyesírás, fogalmazás
tanítás módszere; a magyar nyelv nem-magyar tannyelvű népiskolákban. A föld
rajz, történelem s alkotmánytan tanítása ; szépírás, rajz, ének-, torna- és beszéd- 
s értelemgyakorlat-tanítás módszere.

K k.: Dittes-Gyertyánffy: Népiskolai módszertan és jegyzetek.
2. Neveléstörténet. A nemzeti és keresztyén neveléstanítás körében kiválóan 

a következő mozzanatok: A görögök, rómaiak, izrael. A kér. vallás hatása a 
nevelésre; első keresztyének; keleti s nyugati egyház és a szabadulási törek
vések a középkorban; Magyarország oktatásügye a középkorban. Reformátorok 
és a népiskola kezdete; jezsuiták. Reálismus, pietismus és gyümölcsei; magyar 
oktatásügy a 16—17-dik században. Rousseau és a philanthropismus elvei s 
hatása; magyar tanügy a 18. században és a 19. század első felében. Pestalozzi 
és elvtársainak elvei s hatása a népoktatásra; Anglia, Francziaország, Eszak- 
Amerika oktatásügye; a magyar közoktatás és népoktatási törvényeink 1848-tól 
a jelenig, tekintettel a mai paedagogia jelentékenyebb igényeire.

K k.: dr. Kiss Áron: Nevelés- és oktatástan története.
3. Tanítási gyakorlatok hetenkint 6  órában. L .: Gyakorlati kiképzés.
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3. Magyar nyelv, irálytan és irodalom.

I. oszt., heti 3 óra, tanítja Simkó Endre. A nyelv. A mondat, a mondatok 
fajai. Szók, szóhangok, szótagok, betűk. A szók fajai. A szófajok tiszte a mon
datban. A mondatrészek és szófajok viszonyítása. Az egész tananyag mondattani 
alapon kezeltetett. Irálygyakorlatok a következők voltak: a nyelvtani tananyag 
körébe tartozó feladványok, írásbeli kivonat, leírás, elbeszélés készítése. Költe
mények fejtegetése és emlézése.

Kézikönyv: Király Pál Magyar nyelvtan és Olvasókönyv tanítóképző
intézetek I. oszt. számára, Kis-Komáromy-tól. .

II. oszt., heti 3 óra, tanítja Gamauf György. Irálytanból: egyszerű irály 
és kellékei; szépirály és kellékei; az anyaggyűjtés különböző módjai, az egybe- 
gyűjtött anyag elrendezése, feldolgozása; leírás, elbeszélés és értekezés. Polgári 
ügyiratok és kellékeik; levélírás. — Költészettanból: a vers fogalma, elemei, 
rím, ütem, láb, szünetek; magyaros és idegenes versek; alanyi és tárgyias 
költészet. — Nyelvtanból: szóképzők, egyszerű mondat ismétlése; összetett 
mondat, körmondat; szóegyeztetés, szóvonzat; folytonos elemzés. — Költe
mények és szónoklatok olvasása, értelmezése s részben emlézése. Hári írásbeli 
dolgozatok.

K k.: Gamauf György: Kőnyomatú irálytani füzetek. Kis-Komáromy: 
Olvasókönyv II. k.

III. oszt., hetenkint 3 óra, tanítja Gamauf György. Költészettanból: Tárgyias 
költészet és drámaírás; a szónoklat és kellékei. A költői műfajok fokozatos 
fejlődése s azok ismertetése. — Irodalomból: régibb s újabb irodalmi művek 
olvasása és értelmezése; jelesebb magyar írók és költők életrajza, működése 
és befolyása az illető korszak irodalmára. Költemények elemzése, aesthetikai 
fejtegetése és elemzése. Elemzés közben a nyelvtan ismétlése. Plavonkinti 
fogalmazási gyakorlatok.

Kk.: Dr. Boros G., A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata és Gamauf 
György: Kőnyomatú irálytani füzetek.

4. N ém et nyelv.

I. és II. oszt., hetekint 2 óra, tanítja Durst Győző. Ezen tantágy a gyakor
lati nyelvtanítás módszere szerint taníttatott úgy, hogy egyes tárgyak lehető
leg szemléltettek és megbeszéltettek, mit a növendékek írásba foglalva könyv 
nélkül betanultak. így tárgyaltatott 10 leirás, 5 elbeszélés és 4 költemény. 
Nyelvtanból taníttatott: a főnév, névelő, melléknév, számnév, személyes- és 
birtokos névmás és a segédigék. .

Tankönyv: Gáspár J. II. oszt. Lesebuch és Ahn-Erényi: Gyakorlati 
tanfolyam.

III. osztály, hetenkint 2 óra, tanítja Zsarnoviczky István. Folyékony 
olvasás, helyesírási s fogalmazási gyakorlatok, beszédrészek ismertetése; olvas
mányok s kisebb költemények lefordítása, elemzése és könyvnélkülöztetése. 
A nyelvtanból számos gyakorlatok, a nyelvtani szabályok alkalmazása mellett.

K k.: Ballagi K. Német nyelvtan, Gáspár J. II. oszt. Olvasókönyv.
13*
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5. Tót nyelv.
I., II., III. oszt. 2 csoportban, heti 4 óra, tanítja Zsarnoviczky István. 

A tótnyelvi haladók tanannyaga: Mondattan, helyesírás szabályai, elemzés, 
evangeliomok s költemények emlézése és fejtegetése. Az újtestamentomi 
könyvek, különösen a hegyi beszéd és egyéb szakaszok gyakori olvasása, 
írásbeli dolgozatok. Tannyelv ezen csoportnál a tót.

Kézikönyv: «D. K Krátka mluvnica a pravopis jazyka slovenského 
spripojenymi koncovkámi biblickymi» és «Novy Zákon».

Kezdők tananyaga: Hangok, betűk, szók, szótagok, beszédrészek, a nyelv
taniból számos gyakorlat magyarról tótra való fordítása s leírása, öt evangeliom 
és ugyanannyi tót költemény lefordítása, elemzése és könyvnélkiil betanulása. 
Tannyelv a tót kezdők csoportjánál tót és magyar.

Tankönyvek: Glósz Miksa: Gyakorlati tót nyelvtana és Novy Zákon.

6. Földrajzi és történeti tárgyak.

a) Földrajz. I., II. oszt. heti 2 óra, tanítja Gamauf György. Európa föld
rajza Magyarország kivételével. A czillagászati földrajzból: látóhatár, világtájak, 
tetőpont, tetővonal, lábpont, tetőkörök, délkör. A föld gömbalakja, fokhálózata, 
napysága, forgása; következtetések földünk forgásából; a föld tengelyének 
állása a látóhatáron. A nap látszólagos napi és évi járása. A föld keringése, 
pályája; következtetések a pálya alakjából; a föld tengelyének állása a pálya 
síkján; a nappalok és éjjelek hossza; éghajlati övök. Mellék- és ellenlakók, 
ellenlábasak; egy-, két- és körárnyékúak. Csillagidő, napidő, a napi nap egyenlőtlen 
hossza. Csillagi és fordulati vagy polgári év. A hold távolsága a földtől, nagy
sága, mozgásai és fényváltozásai; holdfogyatkozás, napfogyatkozás. A hold 
természete. Időszámítás. A bolygók; a Nap; az üstökösök; az álló csillagok.

Kk.: Kozma Gyula: Általános földrajz, és Gamauf György: Csillagászati 
földrajz (kőnyomatos lenyomat).

b) Történet. I. és II. Világtörténet, heti 2 óra, tanítja Gamauf György. 
Őstörténeti hagyományok és a kutatások eredménye; Egyptom, Khaldea, a 
föniczeiek, Assyria, a médek és persák története. A görögök történetéből: a 
görögök vallása, hőskora, Lykurgos, Solon, Peisistratos s fiai. A görögök és 
persák összeütközése, Perikies kora, a pelaponnesosi háború, Nagy Sándor 
és India története. Róma történetéből: Róma eredete, királyai, a köztársaság 
megalapítása, Róma bel- és külharczai nagyságáért, a pún háborúk. A Gracchus 
testvérek, Jugurtha, Marius és Scilla, Pompejus, Caesar, Augustus; a császárok 
kora. A népvándorlás, hunok és germánok, Mohamed s az arabok. Nagy 
Károly; a pápaság és a császári hatalom közti harcz.

Kk.: Ribáry F .: Világtörténelem polgári fiúiskolák számára.
III. oszt. A magyarok története. Heti 2 óra, tanítja Gamauf György. 

Hazánk története a magyarok betelepedése előtt. A magyarok s ősi művelt
ségük ; a vezérek kora. Az Árpádházbeli királyok; vegyes házbeli uralkodók; 
a török hódoltság és a Ilabsburg-királyok, különös tekintettel a művelődés- 
történeti viszonyokra és a Protestantismus történetére.

K k.: Sebesztha K .: A magyar nemzet története.
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III. osztály. Atkotmánytan. Heti 2 óra, tanítja Gamauf György. Állam
hatalom, államforma, alkotmány. A magyar alkotmány történeti fejlődése. A ma
gyar állam és nemzet; a királyi hatalom. A törvényhozó hatalom. A végrehajtó
hatalom : országos kormányzat, közös kormány, törvényhatósági önkormányzat 
községi önkormányzat. Belügyi, pénzügyi, gazdasági, vallási- és közoktatásügyi, 
igazságügyi, katonai közigazgatás. Anyagi magánjog, polgári törvénykezés, a 
büntetőjog alapvonalai.

Kk. Csiky Kálmán: Magyar alkotmánytan.

7. M ennyiségtan.

a) Számtan. I. o., heti 3 óra, tanítja Simkó E. Szám, számjegy és tizes szám- 
rendszer. Római számjegyek. Fejbeli (írástalan) és írásbeli alapműveletek egész 
közönséges és tizedes törtszámok körében. Számolási könnyítések. Mértékeink. 
Egyszerű és összetett kettőstételű feladványok megfejtése, olaszgyakorlat, 
egységrehozatal, kijelölés, arányiatok, vonalmódszer és lánczszabály segélyével. 
Egyszerű és összetett vegyítés-szabály. Kamatszámítás: kamatkeresés, következ
tetés, képletek és kamatkulcsok segélyével, tőke, %- és időszámítás.

K k.: írott füzetek.
II. osztály, heti 3 óra, tanítja Simkó Endre. Az I. osztálybeli tananyag 

ismétlése. Kamatos kamat, kamatszámító tényezők segélyével. Évjáradék, 
kölcsöntörlesztések, biztosítás, leszámítolat, lerovat felpénz, nyereség-veszteség- 
számítás, takarékpénztárak, részvénytársulatok, börze, állam- és értékpapírok, 
a pénz. Az arany és ezüstre vonatkozó számítások. Vegyítési szabály. Ellen
tétes számokkal való műveletek. Algebrai számok. Algebrai és határozott 
számok viszonyítása, helyettesítés, alapműveletek algebrai számokkal, a 7 szám
tani művelet fogalma, hatványozás, gyökfejtés, logarithmusok, a log. táblák 
használata, számtani műveletek logarithmusokkal. Elsőfokú, négyzetes és kitevős 
egyenletek. A geometriai haladvány általános s összegképlete és alkalmazása 
kamatos kamatszámításra.

K k.: írott füzetek.
III. osztály, heti 3 óra, tanítja Simkó Endre. A számtan tanításának mód

szere. A népiskolai számtani tananyagnak oly módon való feldolgozása, a 
minőt a népiskolai tanítás kívánt. Az egész tananyag ismétlése.

Tankönyv: Emericzy-Kárpáti: Számtanítás vezérkönyve.
bj Méréstan. III. osztály, heti 2 óra, tanítja Simkó Endre. A méréstan 

tanításának módszere. Alapfogalmak, szögek, három-, négy-, sokszögek. A három
szögek összeillősége, hasonlósága. Pythagoras tantétele és alkalmazása. A kör 
szabályos sokszögek, elypsis és csigavonalak szerkesztése. Területszámítás. 
Méréstani testek: koczka, hasábok, gúlák, henger, kúp, gömb keletkezése és 
fogalma. A testek hálózata. A köbtartalom és felület kiszámítása. Földmérés: 
egyenesek stb. kiczövekelése és mérése. Egyszerű és komplikált területek 
felvétele, mérése. Egyszerű és összetett vízszintes, magasságmérés árnyék- 
és irányzókészülék segélyével. A népiskolai méréstani tananyag módszeres 
feldolgozása.

Tankönyv: Emericzy Géza: Gyakorlati méréstan és jegyzetek.
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8 . Természettudományok.

A) Természetrajz. I. és II. oszt. összevonva, heti 2 óra, tanítja Simkó 
Endre, a) Növénytan. A virágos növény részei. Gyümölcsnemek. Őszi, tavaszi, 
nyári növényegyedek részletes leírása, a rokonok csoportosítása természetes 
Sachs- és Linné-féle rendszer szerint. A növények külső, belső alkotása, élete. 
A föld terményeinek kapcsolatossága. Növényhatározás. A növénygyűjtemény 
készítésének módja, b) Állattan. A hét állatkor: gerinczesek, puhatestűek, 
ízeltlábúak, férgek, tüskebőrűek, bélnélküliek és véglények könyvszerinti rész
letes tárgyalása. Rovar, lepke, spirituozák: szóval gyűjtemények készítésé
nek módja.

K k.: Bátory Nándor: Növénytan és állattan.
B) Természettan. III. oszt., heti 2 óra, tanítja Simkó Endre. Az összes 

természettudományok tanításának módszere. A népiskolai tananyag feldolgo
zása. — Természettan. Az erők egyensúlya, a testek súlya, halmazállapotok, a 
mozgás, a munka, folyadékok, légnemű testek, a melegről, időjárásról, delejes
ség, dörzsölési és érintési villámosság, a villamos áram, annak élettani, melegítő, 
vegyi és delejes hatásai. Ampere elmélete a villám delejességről. A villamosság 
mint mozgató erő. A hangról és a fényről.

Kk.: Dr. Kovács János: Fizika.
C) Kertészeti gyakorlatok, gazdaság. I., II., III. oszt. szép tavaszi és őszi 

napokon ; tanítja Gamauf György. Ásás, kapálás, gereblyézés, gyomlálás, öntözés. 
Oltási és szemzési gyakorlatok; az oltványok gondozása; gyümölcsfa-magok 
vetése; a kis fácskák gondozása, átültetése stb.

9. Ének és ze n e .

I. oszt., heti 8 óra. a) Zeneelmélet, heti 1 óra, tanítja Zsarnoviczky István.
A vonalrendszer és a hangjegyek ismertetése s alkalmazása a zongora

billentyűzetre, violin- és basszus-kulcsban; továbbá a szünetjegyek s kitartás
jelek, a változtató jegyek, az üteny és hangsúly, a hangközök és lépcsők, a 
kemény hanglétrák, a könyebb lágy hanglétrák, az u. n. kadentiákkal, melyek 
fokozatosan egész éven át mind zongorán úgy szóval és írásban gyakoroltat
nak; a különféle ékesítések, a dymmikus- és előadás-jelek, az időmérték, 
műszavak, metronóm, rövidítések stb.

Tankönyv: Berecz Ede: A zene alapelmélete és az összhangzattan elemei.
b) Zongora, heti 2 óra, tartja Zsarnoviczky István. 126 gyakorlat, a kellő 

taktustartásra különös figyelem fordíttatott; minden darabot megelőzi még 
itt is rövid elméleti magyarázat, valamint a darabnak előbb a tanár általi 
eljátszása. Azon idő alatt pedig, míg egyesek a zongorán a tanár előtt játsza
nak, a többiek csendes foglalkozásul kisebb zenei dolgozatokat készítenek.

Kézikönyv: Wedemann W Praktische Übungen für den progressiven 
Klavierunterricht.

c) Egyházi ének, heti 2 óra, tanítja Zsarnoviczky István. Előgyakorlatok 
Zsasskovszky F. énekkátéja szerint és Th. Drath, Der Gesanglehrer und 
seine Methode czímű könyve. A chorálok begyakorlásához kézikönyvül



103

használtatott Frühwirth S. Kis chorálgyűjteménye, melyből 48, azonkívül 
a Nagy L.-féle partitúrából is még 20 egyházi ének begyakoroltatott, melyek
hez egyúttal az eredeti szöveg első versét is könyv nélkül kellett betanulni.

d) Hegedülés, heti 2 óra, tanítja Simkó Endre. Számos gyakorlat Brähmig B. 
hegedűiskolája alapján. Könnyebb dur-skálák; egyházi énekek és nép
iskolai dalok.

II. osztály, heti 7 óra.
a) Összhangzattan, heti 1 óra, tanítja Zsarnoviczky István. I langközök, 

azok számjelzése, megfordítása, a kemény- és lágylétrák különbsége, rokon
sága ; a hármas összhangzat, annak fordításai és számjelzése, megtörése, 
megkettőzése, fekvése, az összhangzatok változtatása (modulatio), 2, 3 és 4 
összhangzattal, többféle könnyebb hangnemekben ; házi dolgozatok.

Tankönyv: Wohlfahrt-Bartalus: Összhangzattan.
b) Orgona, heti 2 óra, tanítja Zsarnoviczky István. 50 szokásosabb és köny- 

nyebb egyh. ének, kezdetben vagy öt hónapon át pedál nélkül és csak miután 
a nélkülözhetlen pedálgyakorlatokon már átmentek, azután pedállal együtt 
orgonáltak. Könnyebb praeludiumok, még pedig különféle szokásosabb hang
nemekben. Mind a chorálokból, úgy az előjátékokból többeket könyvnélkiil 
is betanultak.

Kézikönyv: Nagy L. Choralkönyve, Brähmig B. Organisten Schule; 
Volkmar W. és Kimstedt: Praeludien.

c) Egyházi ének, heti 1 óra, tanítja Zsarnoviczky István. A múlt évben 
tanult egyházi énekek átismétlése után, kötelesek az orgonára kitűzött 
50 chorált egyúttal énekre is begyakorolni és a hozzá tartozó, lehetőleg 
eredeti szövegnek könyvnélküli betanulása, valamint a kívánt szabályok 
betartása mellett szabadon elénekelni.

d) Hegedülés, heti 1 óra, tanította Simkó Endre, a III. osztálylyal össze
vontan. Az előző osztályban nyert alapon taníttatott tovább számos gyakorlat, 
fejlesztetett a kézügyesség, könnyebb dur- és moll-hangnemek, tört hang- 
zatok. Ezenkívül több egyházi ének és népiskolai világi dal.

Tankönyv: Brähmig B. Hegedűiskola.
III. osztály, heti 7 óra.
a) Összhangzattan, heti 1 óra, tanítja Zsarnoviczky István. A négyes 

összhangzatok, ezek fordításai, fekvései, a tökélyes és tökélytelen összhang
zatok előkészítése s feloldása, tömött s elszórt összhangosítással. Az uralgó 
7-ed összhangzat, a kis 7-ed összhangzat, a kis szűkített 7-ed összhangzat, 
a nagy 7-ed összhangzat előkészítése s feloldása, a szűkített vagy szinleges 
7-ed összhangzat feladva az illető kemény- vagy lágy hangnembe. Az ötödök 
s negyedek körmenete. Eltávozásról, tiltott menetekről, átnyújtás-, megelőzés-, 
átmenő- és váltóhangok- és az orgona-pontról. Rövid összhangosítási dolgozatok.

Tankönyv: Wohlfahrt-Bartalus: Elemi összhangzat- és számjelzéstan
b) Orgona, heti 2 óra; tanítja Zsarnoviczky István. A múlt évben orgo

nára kitűzött 50 chorál átismétlése után más 50 válogatott és a magyar-, 
német- és tótajkú evang. egyházaknál szokásos chorál-begyakorlás, tekintettel 
a különféle nehezebb hangnemekre is. Itt a chorálokat gyakran énekléssel is 
kellett orgonáim. Több chorált és praeludiumot más hangnemekbe is trans-
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ponáltak. Az elő- és totójátékokból, a tavaly tanultak ismétlése mellett, más 
24 praeludiumot és postludiumot is tanultak különféle hangnemekben. Respon- 
soriák. A «Neysvétéjái» és «O Jeziái» czímű énekes fohászkodások, valamint 
a Miatyánk és az Úrvacsorái igék orgonakisérettel. Több rendbeli változatos 
és nagyobbszerű praeludiumok és postludiumok. 12 szokásosabb chorál 12 külön
böző hangnemben s néhány rövidebb praeludium könyvnélküli betanulása.

Tankönyvek: Nagy L. Chorálkönyve, Sachs J. G. Praeludien für die 
Orgel, és Írott füzetek.

c) Egyházi ének, heti egy óra, tanítja Zsarnoviczky István. Mindenek 
előtt átismételtetnek a múlt évben tanult egyházi énekek. Azután ugyanazon 
50 chorálok, melyek az orgonán begyakoroltattak, egyúttal énekeltettek. 
Minden chorálhoz pedig, lehetőleg az eredeti szöveg egy vagy két versét 
könyv nélkül is kellett tanulni.

Kézikönyv: Nagy L. Chorálkönyve.
d) Hegedülés, heti 1 óra a II. osztálylyal együtt.
e) Osszhangzatos ének I., Il-ik és III. osztály együtt, heti 1 óra, - 

tanítja Simkó Endre. A tanári kar az osszhangzatos éneket ez évben is mint 
kötelező tárgyat hozta be, melyen az intézet összes ifjúsága résztvett. Kiváló 
gond fordíttatott arra, hogy az ifjúság necsak összhangban énekelni, de kart 
szervezni, összeállítani és vezetni is tudjon. E czélból a harmadéves növen
dékek a tanár felügyelete alatt felváltva tanították és vezették a karban való 
éneklést. Az ifjúság ez évben számos egyházi, hazafias és világi éneket tanult 
be. Az ifjúság számos esetben adta az osszhangzatos éneklésben való jártas
ságának, fegyelmezett gyakorlottságának tanújelét.

f )  Zenekar. I., II. és III. osztályból 16 kiválasztott növendék képezte a 
zenekart; a tanulás kötelezett tantárgy volt, heti egy órában, tanította Simkó 
Endre. Egy óra gyakorlatokra fordíttatott. L. a körök működését.

5

10. Rajz és szépírás.

a) Szabadkézi rajz, tanítja Gamauf György, az I., II. és III. osztály össze
vontan, heti 2 tanítási órában. I. osztály egyes vonalak; ezeknek egyenlő 
részekre osztása és összetétele különféle alakokká; különféle görbe vonalak ; 
mértani, ékítményi és növényi alapformák árnyékolással és a nélkül. — II. és 
III. osztály. Nehezebb ékítmények s növények árnyékolatlanul és árnyékolva; 
nehezebb sík-diszítmények; rajzolás gipszminták és kéregpapirból készült 
testek után; egyszerű építészet: népiskolai épületek alaprajza, homlokzata, 
átmetszetek, kertterv készítése.

b) Szépírás, heti 1 óra, tanítja Zsarnoviczky István. I. osztály. A német 
és magyar folyékony-, szabályos- és szépírás, valamint a rondírás tetszetős 
és szabályos alakjai teljesen begyakoroltattak Vajda Pál s több más szerzők 
példányírásai szerint.

11. Testgyakorlat.

I., II., III. oszt. együtt, heti 2 óra; tanítja Szánik Ernő. a) Rendgyakor
latok: Fordulatok, fejvetések, sornyitás, sorzárás, menetben lépésváltás, kanya
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rodások, rendekbe fejlődések, sorigazodások, húzódások, kettős rendek, 
szakaszképzés és vezetés, századképzés és vezetés, ellenvonulások 2, 4, 8-as 
sorokba és vissza egy sorba, b) Szabadgyakorlatok: taggyakorlatok, tag
gyakorlatok soronkint külön mozgásokkal egyidőben, szögdelési szabad- 
gyakorlatok. Társasgyakorlatok páronkint, úgymint: ellentállásiak, páronkint 
összefogódzva körülfordulások. c) Szergyakorlatok: kézi súlyzókkal, bottal 
katonai gyakorlatok. Ugrások : magas- és távolra ugrás rendesen ; bakugrások, 
lóugrások hosszában, ló keresztben; nyújtó magasan és alacsonyan; létra 
vízszintesen, létra rézsútosan, mászó-rudak függélyesen, mászó-kötelek, gyűrűs
hinta magasan és alacsonyan; korlát, súlyemelések, súlylyal dobások, birkó
zások. A népiskolai tornatanííás taganyagának feldolgozása czéljából a III-ad 
éves növendékek maguk tanítottak.

b) Ó r a t e r v .

1 T a n t á r g y
Heti óraszám

=o E» cn .i? C U N
CtjS-.
o £.£Ncflu*Oin I. II. III.

:g^-s
< ‘ó 1) "Ö X,

E & rt'O ti+-> (T. U'O<

i Vallási t á r g y a k ............................. 2 2 2 6 4
2 Neveléstudományi tárgyak:

aj elmélet....................................... 3 3 4 10 10
b) gyakorlat.................................. — 4* 6* 10 2

3 Magyar nyelv s irodalom . . . . 3 3 3 9 9
4 Német n y e l v .................................. 2 2 2 6 4
5 Tót nyelv (két csoport) . . . . 2 2 2 6 4
6 Földrajz, történet, alkotmánytan 4 4 4 12 8
7 Mennyiségtan, méréstan . . . . 3 2 3 8 8
8 Természettudományok................... 2 2 2 6 4
9 Ének és z e n e .................................. 8 7 7 21 21,

10 Rajz és ü tem írás............................. 3 2 2 7 3
11 Testgyakorlat.................................. 2 2 2 6 2

* Hetenkint 8 óra a gyakorló-iskolában.

34 35 39 107 79

c) A tanulmányi előm enetel osztályonként és tárgyanként.
(a különlenyomatban foglaltatik).

d) Gyakorlati kiképzés.

1. Gyakorló-iskola nélkül a tanítóképzés csonka, mert nem ügyesítheti, 
sőt meggyőző utasítással sem láthatja el a növendékeket a tanítói pályára, 
mely elméleti ismeretek mellett tapasztalatilag szerzett ügyességet is követel.

C ollég . É r t. 14
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Helyes elméleten alapuló gyakorlat és ügyesség menti meg a fiatal tanítót 
tétovázástól, kapkodástól, veszélyes kísérletezéstől és ezek sikertelenségének 
esetére egyrészt oly téves módszerben való megállapodástól, mely nagyobbára 
az alaptalanul képzettek működésében kiirthatatlanul szokott kifejlődni; más
részt megóv a kényelemszeretettől, mely a nehéz munka könnyebb végét 
fogja meg - az oktatás és nevelés kárára.

2. A gyakorló-iskolának a tanítóképzővel szervesen összefüggő és önálló 
elemi népiskolának kellene lennie. Az távolról sem tekinthető gyakorlati kép
zésnek, hogy a tanítóképző növendékei valamely különálló elemi iskolában 
a tanítók tanítását szemlélik, vagy pedig olykor-olykor mintegy beékelve taní
tanak. A ki úszni akar, úszva kell úszni tanulnia, azaz a helyes vezetés mellett 
gyakorlatilag tanítva kell elsajátítania a tanítás művészetét. S ez elsajátításhoz 
éppen nem elegendő valamely népiskolában végzett töredékes és felelőséggel 
nem járó tanítási kisérlet, melynek maga a kísérletező jelölt nem látja szerves 
összefüggését az egész évi tananyaggal és tanmóddal.

Kiemelendő még az, hogy a gyakorló-iskolai tanítás szükségkép több 
osztály egyöntetű tanítására, vezetésére utasítsa és ügyesítse a jelöltet, a mi 
egy-egy osztályban végzett tanítás alkalmával annyira mellékes szokott lenni, 
hogy a kísérletező csak egy osztály tanulóit tanítván, több osztályú osztatlan 
népiskola vezetéséről csak hírből kap homályos képzetet.

3. A gyakorló-iskola feladata az, hogy gyakorlattal tegye mesterekké a 
leendő tanítókat, mesterekké nemcsak a leendő tananyag feldolgozásában s 
tanítási módjában, hanem abban is, hogyan kelljen több osztályú népiskolát 
úgy vezetni, hogy a kellő rend s fegyelem fenntartása mellett mindegyik 
osztály nyerjen oktatást, majd a tanító szóbeli vezetése által, majd csendes 
foglalkozásban. A tanítójelölteknek e gyakorlati képzése mellett azonban a 
gyakorló-iskola nem experime?itáló intézet — mint némelyek tévesen hiszik, 
hanem tanítás és fegyelem tekintetében felelős rendes népiskola. Mindegyik 
oktatásnak és fegyelmi intézkedésnek a czél szolgálatában kell állania, haladást 
biztosító sikert felmutatnia s a tanév végén osztályzattal és nyilvános vizsgá
lattal komolyan számot adnia. Különösen e felelőség teszi szükségessé, hogy 
egyrészt a gyakorló-iskolai tanítás lehetőleg mintaszerű legyen, másrészt, 
hogy a tanító a paedagogika és didaktika elméletében és gyakorlatában otthonos 
legyen, a mi, ha meg van, az előbbi is meg lesz. A tanító önállósága mellett 
a tanítóképző helyes paedagogiai képzés és minden helyes elveit kell, hogy 
kövesse. E követés nélkül a gyakorló-iskola elszakadna a tanítóképzőtől s 
megszűnnék gyakorló-iskolává lenni, sőt esetleg biztosítékot sem adhatna 
arra nézve, hogy nevelése elméletileg és gyakorlatilag helyes vezérelveknek 
megfelel.

4. A gyakorló-iskola szükségessége. A gyakorló-iskolát követeli egyrészt 
maga a tanítóképzés természete. A tanítás mesterség, művészet, melyet csak 
gyakorlattal lehet elsajátítani. Ennek a művészetnek alapjait a gyakorló-iskola 
veti meg. Tehát maga a tárgy természete követeli a gyakorló-iskolát. 
De követeli azt másrészt az 1868 : XXXVIII. t.-cz., mely azt a tanítóképző 
lényeges kiegészítő részéül tekinti és a hitfelekezeti képző-intézetek létjogo
sultságának egyik föltételéül vallja. (13. §.) Az állami tanítóképzők mindegyi
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kének van gyakorló-iskolája. Az ág. hitv. ev. magyarországi öt képző közül 
csak egynek (Sopron) van gyakorló-iskolája. Közoktatásügyi minisztereink Jelen
téseikben állandóan panaszkodnak, hogy a felekezeti képezdéknek nincsen 
gyakorló-iskolájuk, tehát hiányzik lényeges kiegészítő részük; s azért nem 
csodálkozunk, ha a közoktatási bizottság a felekezeti tanítóképzők létjogosult
ságát kétségbe vonni kezdi leginkább azért, mert gyakorló-iskolájuk nincsen. 
E panasznál és fenyegetésnél sokkal nagyobb baj ránk és egyházunkra 
nézve az, hogy gyakorló-iskola hiányában tanító-jelöltjeinknek kellő képzett
séget nem adhatunk, tehát úszni tanítunk, de csak elméletileg; minek folytán 
a hivatalos működés első éveiben experimentálnak. A hosszú experimentálás 
után végre sokan megállapodnak valami öröklött s talán kényelmes módszer
ben, vagy inkább modorosságban.

A gyakorló-iskola tehát osztatlan népiskola, melynek szerves összeköttetés
ben kellene lennie a tanítóképzö-intézeti nevelés és tanítás módszerével, szüksé
ges, hogy a tanítóképző-intézet ott necsak vendég, hanem tulajdonos legyen.

*  *  *

Különleges viszonyainknál fogva ily gyakorló-iskola létesítése eddig nem 
sikerült. A fentebbi elveket azonban a lehetőségig a lehető legjobb akarattal, 
mindenki jogának tiszteletben tartásával és a közreműködők egyetértésével 
az eperjesi evang. egyház tulajdonát képező elemi népiskolában, az alábbi 
főelvek szerint valósítani törekedünk, úgy, hogy nevezett iskolákban a tanítás 
minden lényeges változás nélkül az eddigi alapon a tiszai ág. hitv. ev. egy
házkerület tantervének követelményei szerint eszközöltessék, másrészt, hogy 
a tanítóképző-intézet II. és III. évi növendékei, az eddiginél több és behatóbb 
gyakorlati kiképzést nyerjenek.

A gyakorlati kiképzés a következő módon történik:

A tanítóképző II. tanfolyamának növendékei még nem vesznek tényleges 
részt a tanításban, hanem hármas csoportokban szemlélik a tanítást az egyes 
osztályokban — hetenkint három ízben, felváltva, úgy, hogy mindenki a lehe
tőség szerint minden fontosabb tantárgy tanítását 2—3-szor végig szemlélhesse. 
Ezek tapasztalataikról jegyzőkönyvet vezetnek, esetleg a szemlélt tanítást 
mintaleczke alakjában feldolgozzák, s egyrészt az illetékes tanítónak, másrészt 
a szak- és módszertan tanárának mutatják be, kik megjegyzéseiket megteszik 
és szükség esetében további útbaigazítást és útmutatást adnak.

íH i{c ijc

A harmadik tanfolyam növendékei következőképen vesznek részt a taní
tásban és gyakorolják magukat az iskola vezetésében és fegyelmezésében 
egyrészt az I. és II. kombinált, és III. és IV. kombinált magyar tannyelvű 
osztályokban, valamint az osztatlan tót tannyelvű népiskolában:

Valamennyi harmadéves egy-egy tantárgy tanítását akként hallgatja, 
hogy hetenkint kettő-kettő a hét első felében az I. és II. elemi osztályban pl. 
a beszéd- s értelemgyakorlatokon, más kettő pedig a III. és IV. osztályban 
a vallástan (későbben más) tanításánál jelen van; ezek ez alkalommal a hét

14*
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második felében ugyanabban az osztályban, melyben hospitáltak, ugyanazt 
a tantárgyat folytatva tanítják a tanító felügyelete alatt, ki az előre elkészített 
mintaleczkét átnézi, melyhez előlegesen utasításokat adott, s szükség esetén 
utólag is útbaigazítást ad, s előbb nem bocsátja a tanításhoz, míg meg nem 
győződött, hogy a jelölt a tanító vezetése mellett sikeresen taníthatja és fegyel
mezheti osztályát. Fentartva marad a jog és kötelesség, hogy a tanítás mene
tébe bármikor belenyúlhasson s folytathassa, ha annak szükségét látja.

A tanítás után a tanító ismét megbeszéli a jelölttel a tanítást s esetleg az 
elkövetett hibákra figyelmezteti őt.

így hetenkint 6— 6 taníthat 12 félórában.
Ha ekként valaki egy hétben mint hallgató vett részt, aztán a tanító vezetése 

mellett 1/2 óráig tanított, a következő héten ugyanabban az osztályban és 
ugyanabból a tantárgyból folytatólag mintatanítást tart. A tananyagot a 
tanításhoz a «Részleges tanmenet»-ben találja. Ezt a tananyagot a szaktanárral 
megbeszéli, tőle utasítást kap. Ezek után kidolgozza, vagy többen is kidol
gozzák a mintaleczkét, bemutatja vagy bemutatják a szaktanárnak, ki azt 
átvizsgálja s esetleg a javításokat eszközli s a tanítandó tananyagot vele vagy 
velők ismét megbeszéli.

A mintatanításon, mely most már érdemjegyet kap, és mely a II. és III. 
évi növendékek előtt folyik, egyrészt két kombinált osztályban, másrészt az 
osztatlan iskolában, az illető osztályok tanítóján kívül a képző-tanárok is jelen 
vannak. A tanításnál fősúlyt fektetünk arra, mikép tudja a tanítójelölt az egyik 
osztályt tanításával lekötni, fegyelmezni, a másik osztályt csendesen foglal
koztatni ; továbbá a szorosabb értelemben vett tanításnál mikép tudja a didak
tika általános és részletes elveit és szabályait alkalmazni, érvényre juttatni.

A tanítás befejezte után a harmadéviek közül egy előre kijelölt bíráló 
megteszi észrevételeit a tanításra; a többi harmadéviek is tartoznak meg
jegyzéseiket megtenni ; az észrevételekre az, a ki kitanított, véleményt mond, s 
maga magát bírálja meg, különösen súlyt fektetvén arra, hogy hol vette észre, 
hogy hibázott, és miként iparkodott a felismert hibát rögtön kijavítani, s 
mennyiben sikerült az neki. Végezetül a szaktanár veszi bírálat alá a tanítást 
és a bírálatokat. A többi jelenlevő tanárok és az illető osztályok tanítója is 
szólhat hozzá.

A bírálatok egy külön könyvbe iratnak be.
Ekként végig megy minden harmadéves növendék legalább a főbb nép

iskolai tantárgyakon néhányszor mint hallgató, aztán mint tanító, az illető 
osztálytanító vezetése mellett, s végre mintatanításban mutatja be ügyességét, 
mindannyiszor kellően elkészülvén a tanításra.

Minden növendék tartozik a készített mintaleczkéket gyűjteni s pontos 
jegyzéket vezetni arról, mely osztályban mikor és mit hallgatott s tanított, s 
mikor és hol tartott mintatanitást.

Minden harmadéves növendék e tanévben 18-szor tanított az osztott 
magyar-német tannyelvű iskolában, és-6-szor a tót tannyelvű iskolában.

*  *  *

A másod- és harmad-osztálybeli képző-növendékek iskolalátogatás alkal
mával az illető osztályban a tanítónak segédkeznek az ő útmutatása
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szerint; pl. a csendes foglalkozású osztályra felügyelnek, a haza távozó gyer
mekeknek segédkeznek a felöltözésnél, a rendetlenkedőket fegyelmezik stb., 
osztálykönyveket és naplókat vezethetnek, kimutatásokat készíthetnek stb.

*  *  *

Ez idő szerint a II. éviek hetenkint hármas csoportokban háromszor láto
gatják az elemi iskolákat.

A III. évesek hetenkint 6-szor járnak látogatóba, és 12 félórában taní
tanak hetenkint.

Az osztott népiskolában gyakorló-iskolai tanítók: Durst Győző és Szánik E.
*  *  *

Az osztatlan tót tannyelvű iskolában a magyar nyelv sikeresebb tanítása 
végett a 34 tanuló 3 csoportba volt osztva.

A tanítás nyelve, habár kizárólag tót anyanyelvű tanulókkal volt dolga 
a tanítónak, a vallástanítás kivételével magyar nyelven folyt. A tanítási 
gyakorlatoknak czélja az volt, hogy a tanítóképző-növendékek közvetetlenül 
szerezzenek tapasztalatot arra nézve, mikép kezdjék a magyar nyelvi oktatást 
oly iskolában, a hol az még csak kezdetét veszi.

A tananyag itt is beszéd- és értelemgyakorlatok alapján előbb jól megbeszélve 
dolgoztatott fel mintaleczkékben, s aztán a tanítás behatóan bíráltatott meg.

Vezérelv volt: nyelvében él a nemzet! A tanítóképző növendékek 
mindegyike meg van győződve arról, hogy hazánk anyagi és szellemi jóléte 
a polgárok egyetértésétől függ, s hogy e czélból egy kapocsra: az egységes 
nyelvre van szükség, mely hazánk minden más ajkú népét egy nagy és hatal
mas nemzetté fűzze össze. Azért mindegyik szeretettel igyekezett a szent czél 
elérésében működni. Tótajkú gyakorló-iskolánk egy év alatt odáig jutott, 
hogy a tanulók mindegyike ért és beszél magyarul.

A beszéd- s értelemgyakorlatok anyaga az iskola, a család, a természet 
köréből volt merítve, melyek két szemléleti körbe lettek csoportosítva s a 
tanításnak bizonyos irányt jelöltek a tanítóképző - növendék számára. így' 
pl. az első ismeretkör első fokozatán a következő vezérelv uralkodott:
1. A tót nyelvvel teljesen rokonhangzású tárgynevek, ezeknek megfelelő 
tárgyairól mintaleczkék. 2. Kevésbbé rokonhangzású és 3. egészen eltérő 
hangzású tárgynevek tárgyai s róluk mintaleczkék, az ismeretesről az isme-» 
retlenre elvnek érvényesülése mellett. E fokozaton a magyar nyelv tanítása 
utánzása az anyai eljárásnak, mikor gyermekét beszélni tanítja: szemléltetés, 
cselekvés és működtetés. A második szemléletkörben már könnyebb a munka, 
csak a meglevő ismereteket bővíteni kellett. Az elvont fogalmak (jó, rossz, 
szófogadó, engedelmes stb.) ismertetése akként történt, hogy minden fokozat 
befejezésénél egy rövidke történet tárgyaltatott.

A helyes nyelvérzék fejlesztése az egyedüli és biztos út a magyar nyelv 
alapos megtanulásához s azért a tanulóktól a teljesen hibátlan kiejtést kellett 
követelni. A helytelen és rossz kifejezést maguk a tanulók iparkodtak kija
vítani s egymást hibáikra figyelmeztették.

A tanításnak egy másik irányadója a gyakorlati életkövetelménye lévén,



110

a gondolkodásra különös súly lett fektetve, hogy az életben a saját erejére 
támaszkodva a tanuló mindig a helyes kifejezést használja tudatosan.

Minden harmadéves növendék 6-szor tanított az osztatlan népiskolában 
e tanév folyamán. A tanítást vezette Remenyik Lajos, tanító.

e) Gazdaság és házi iparoktatás.

A gazdasági oktatásról már előbb volt szó.
A házi iparoktatást a szükséges helyiség és idő hiánya miatt még be nem 

lehetett hozni; különben a kosárfonása tanítása behozható volna, és addig míg 
rendszeres intézkedés történnék, maga az igazgató taníthatná a kosárfonást.

f )  A tanárok és tanítók intézeti m űködése, közéleti szereplése és 
tudományos tevékenységük.

Az tanárok az egész éven át hivatalos kötelességüknek eleget tettek; a 
folyó ügyeket 25 értekezletben elintézték. A szorosabb értelemben vett intézeti 
működésük eredményét a fentebb közölt kimutatás mutatja be; s ha az ered
mény nem is felel meg a munkának, mégis nyugodt lelkiismerettel zárhatjuk 
le e tanév számadásait.

A igazgatónak idejét a heti 25 órai tanításon kívül az irodai és internátusi 
felügyelői teendői, költségvetések, jelentések, tervek stb. s egyéb hivatalos 
functiói foglalják le, olyannyira, hogy nem is gondolhat arra, miszerint a 
vezetésére bízott intézeten kívül a társadalomban is szerepeljen, vagy szere
pelni akarjon, s ha tenné, ez csak hivatalos teendőinek rovására történhetnék, 
akadván ezeken kívül még mindig elegendő teendő, lévén az igazgató hiva
talból tagja a kerületi közgyűlésnek, a kerületi bizottságnak, a coll. igazgató
választmánynak; tagja az egyháztanácsnak és iskolaszéknek is.

Az intézeten kívül tanít az eperjesi alsőfokú kereskedelmi iskolában, 
melynek egyszersmind igazgatója.

Több egyesületnek a tagja.
Simkó Endre tanár tevékeny részt vesz a társadalmi életben: tagja a Szé- 

chenyi-kör zene- és képzőművészeti és népnevelési szakosztályoknak, a Sárosm. 
ált. tanítóegyesületnek tagja, elnöke az egyesület népiskolai szakosztályának, 
a megyei népnevelési és történeti bizottságnak főjegyzője, társszerkesztője a 
Magyar Kisdednevelés és Népoktatásnak, munkatársa a Magyar Tanítóképző
nek, az Evang. Népiskolának, a Pesti Napló-nak, Evang. Egyház s Iskolának, 
a Prot. Egyház s Iskolának ; tagja még több egyesületnek; tanít a kereske
delmi iskolában, zene- és énektanár a theologiai intézetben és az állami óvó
képzőben ; fürdőfelügyelő Czémétén. Mint zeneszerző, kiadta Boldog Ifjúkor 
czímű lengyelkét.

Zsarnoviczky István tanár az egyháztanács és iskolaszék tagja és a 
Sárosmegyei ált. tanítóegylet tagja.

Durszt Győző tanító, az egyháznak jegyzője; a Sárosmegyei és Szepes- 
megyei ált. tanító-egyletnek, az Eperjesi társadalmi és Széchenyi-körnek tagja.

Szánik Ernő tanító, tagja a Sárosmegyei ált. tanító-egyletnek, az Eperjesi 
társadalmi egylet könyvtárosa, több lapnak munkatársa.



Ill

Remenyik Lajos tanító, tagja a Sárosmegyei ált. tanítóegyletnek, az 
Eperjesi társadalmi egyletnek, több lapnak munkatársa.

g) Az ifjúsági könyvtár használata.

Az ifjúságnak saját könyvtára van, melyet évről-évre szaporít, kiválólag 
szépirodalmi művekkel ; e könyvtárt az ifjúság mint tulajdonos maga kezeli 
választott és az igazgatónak felelős könyvtárosa által. 36 intézeti növendék 
összesen 791 kötetet használt ez évben, s így mindenki átlag 22 kötetet. 
Paedagogiai s egyéb szakbeli könyveket az intézeti könyvtárból kaphatnak.

h) Ifjúsági egyesületek és körök működése.

Intézetünknek önképző-köre van, mely e tanévben is megalakult. Czélja : 
paedagogiai, más tudományi vagy szépirodalmi dalgozatok készítése, felolva
sása és megbírálása által, valamint költői művek szavalásával az iskolai isme
reteket szabadon tovább fejleszteni, nemkülönben mintaleczkék készítése, 
előadása s bírálásával a gyakorlati képességet nevelni s fejleszteni. Elnök: 
Gamauf György igazgató; rendes tagjainak száma az év végén 25, olvasó 
tag 11. Főjegyző: Matheidesz István III. oszt.; aljegyző: Soltész Márton II. o .; 
pénztáros: Istvánfi Gyula III. oszt.; könyvtáros: Kuzsma István III. oszt.; lap
tárnok: Bohus János I. év. növendékek. A kör 18 rendes ülést tartott, melyen 
15 munka olvastatott fel és bíráltatott meg; ezek közt 12 paedagogiai, 2 
szépirodalmi és 1 művelődési értekezés volt, melyek közül dicséretet érdemelt 
3 munka. Szavalat volt 52, melyek közül 6 megdicsértetett.

A kör a márczius 15-diki évfordulót is megünnepelte, nem ugyan nyil
vánosan, hanem csak saját tagjaival és azok jelenlétében. Ez alkalommal 
értekezést olvasott: Matheidesz István III. ősz. növ.: «1848. márczius 15-dike».

Krenko István III. év. növ. Petőfi: «Nemzeti dal», szavalat.
Soltész Márton II. év. növ. Petőfi: «A hazáról», szavalat.
Matheidesz István : Ábrányi Emil: «A koldus», szavalat. Az önképző-kör 

a zenekarral április 25-én hangversenyt rendezett a coll. nagy díszteremben, 
abból a czélból, hogy az ezredéves országos kiállításra felrándulni akarván, 
a szükséges költség fedezésére a nagyközönség jótékonyságát is vegye igénybe. 
E  hangverseny műsora:

1. «Hymnus» és «Ezer éve, hogy a magyar. . .» Tihanyi Ágosttól, szövegét 
írta Pósa Lajos. Énekli a tanítóképző-intézeti ifjúság, Kuzsma István III. évi 
képezdei növendék vezetése mellett.

2. «A nemzet apostola», írta Csengey Gusztáv. Szavalja Matheidesz István 
III. évi tanítóképző-intézeti növendék.

3. «Búcsúdal.» Nessler Viktornak «A säckingeni trombitás» czímű operájá
ból. Szövegét fordította Csengey Gusztáv úr. Énekli Levius Lajosné úrnő, 
Durst Győző úr harmonium-kisérete mellett.

4. «Tavaszi hangulat.» Játsza a tanítóképző-intézeti ifjúság zenekara, 
Simkó Endre tanár vezetése mellett.

5. Szavalat. Előadja Simkó Endréné úrnő.
6 . «Erdő», Mangold F. A.-tól. Szövegét írta Jurányi Hugó. Énekli a 

tanítóképző-intézeti ifjúság, Simkó Endre tanár vezetése mellett.
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7. Magyar dalok. Játsza a tanítóképző-intézeti ifjúság zenekara, Mihalovics 
Rezső III. évi tanítóképzfí-növendék vezetése mellett.

8. «Rákóczy-induló.» Énekli a tanítóképző-intézeti ifjúság, Simkó Endre 
tanár vezetése mellett.

Tiszta jövedelme 76 frt 73 kr., melyből 30 frt felülfizetés. Fogadják a 
nemeskeblű jótevők az ifjúság iránt tanúsított áldozatkészségükért e helyütt 
is az intézet hálás köszönetét.

A körnek pénztára-.
1. Takarékpénztári könyvecske.........................................23 frt 47 kr.
2. Múlt évi e g y e n le g ....................................................... 29 « 67 «
3. Régibb tartozásból b e v é t e l ......................................... 84 « 05 «
4. Tagsági díjakból 1895—96-ból bevétel . . . .  2 « 65 «

139 frt 84 kr.
K iadás ...........................................................................55 « 11 «

Takarékpénztári betét és készpénz.............................84 frt 73 kr.
Követelés:

Régibb hátra lékokból................................................. 119 frt 35 kr.
Ez évi h á tra lé k b ó l......................................................58 « 80 «

178 frt 15 kr.
K észpénz......................................................................61 « 26 «
V a g y o n .................................................................. 262 frt 88 kr.

Daloskört, mint önképzőkört ez évben nem alakítottunk, mert az egyházi 
s világi ének, mint karének is kötelezett tantárgy; erről már előbb volt szó.

Zenekart azonban alakítottunk azon növendékekből, kik több kedvet s 
képességet mutattak a továbbképzésre. A zenekar tagjai 17-en voltak, u. m. 
prim-hegedüsök: Kuzsma István, Velky Béla, Mihalovics Rezső, Hrvol Gyula; 
secund-hegedűsök: Petrovics Vilmos, Rohács Oszkár, Czaban Sámuel; fuvolás: 
Algöver Pál; másod-kontrások: Szlopovszky Gyula, Matheidesz Sam u; harmad- 
kontrások: Húsz Béla, Kelemen Ödön; brácsos: Kiss István ; gordonkás: Soltész 
Márton; nagybőgős: Illavszky Győző. A zenekart vezette és tanította Simkó 
Endre tanár heti egy órában; a kar azonkívül hetenként még egy órában 
gyakorlta az együttes játszást.

Kántori önképzés. A theológusok által hetenként egyszer tartatni szokott 
u. n. liturgikumi gyakorlatoknál felváltva, mint kántor-orgonisták működtek

i) Tanítóképesítő-vizsgálatok.

Az iskolai Értesítő a tanítóképesítő-vizsgálatok előtt adatván ki, az iskolai 
év végén tartott képesítő-vizsgálatokról csak a következő évi iskolai Értesítőben 
lehet jelentést tenni.

Ez alkalommal az 1894- 95-diki tanév végén és az 1895—96-diki tanév 
elején tartott képesítőkről számol be az igazgató.

Az evang. egyház-egyetem 1894-ben tartott közgyűléséből kiadott szabályzat 
értelmében a képesítő-vizsgálatok elnöksége a tiszai ág. hitv. egyházkerületben mt. 
s ft. Zelenka Pál püspök és nm. Péchy Tamár urak. Elnök-helyettesekül kikül
dettek : világi elnök-helyettesül ngs. Groó Vilmos kir. tanácsos s akkor Gömör-



megye tanfelügyelője, egyházi elnök-helyettesül nt. Csisko János kassai lelkész; 
a bizottság tagjai: Bogsch Albert tanár Kassáról, Kertscher Ede tanító Iglóról, 
Jurin Samu igazgató-tanító Jolsváról, Kulik Márton tanító Miskolczról, Pazár 
István igazgató-tanító Nyíregyházáról és a képző-tanári kar.

Vizsgálatra jelentkeztek az intézet volt növendékei közül, kik az intézet 
elhagyása után egy évi gyakorlatra mentek, 13-an; továbbá egy evang. tanítónő, 
ki a kalocsai róm. kath. tanítónőképzőben tett képesítő-vizsgálatot, de a vallás
tanból evang. tanítóképzőben kívánt képesíttetni; továbbá 10 gyakorlottam tó, 
kik részint előzőleg az egyes osztályokból vizsgálatot tettek, részint tekintettel 
sok évi (15—22) tanítói gyakorlatra, a mt. s ft. püspök engedélyével az osztály
vizsgálatok alól felmentettek; egy jelölt javító-vizsgálatra jelentkezett.

Az írásbeli vizsgálatokon, melyek junius hó 22., 23., 24. és 25-dik napjain 
tartattak, csak 11 intézeti növendék, a gyakorló-tanítók közül 10-en, összesen 21-en 
vettek részt, kik közül vallás szerint volt: ág. hitv. evang. 14; ev. ref. 2; róm. 
kath. 2 ; gör. kath. 2 ; izraelita 1.

Az írásbeli dolgozatokhoz a következő tételeket választotta ki a mt. s 
ft. püspök úr:

1. A neveléstanból (magyar nyelven): A tanító tekintélye az iskolában s 
a társadalomban; mely kellékek szükségeltetnek ahhoz ?

2. Német fordítás magyarból: «A kegyes ifjú» czímű olvasmány.
3. Mértanból:
a) Egy tanterem hossza 12 m., szélessége 8 m., magassága 3'8 m .; a 

növendékek száma 60. Kérdés: a) hány m.2 terület; b) hány m.8 levegő jut 
egy-egy növendékre?

b) Egy hengeralakú kút űrének átmérője 3 m., a vízmagasság benne 4'8 m.; 
hány hektoliter víz van benne?

c) Egy torony-gombot akarnak bearanyoztatni, melyről csak annyit tud
nak, hogy 12 hl. búza fér bele. Az aranyozó m.2-ként 180 frtot kér. Mennyibe 
kerül a gomb bearanyoztatása ?

d) A bécsi Szent-István-torony déli 12 órakor 19 m. hosszú árnyékot 
vetett; ugyanekkor egy méter rúd árnyéka 04 m. hosszú, mily magas a torony ?

4. J érmészettudományokból:
a) Egy a jelölt által legjobban ismert kérődző állat rendszeres leírása, a 

többinek jellegzetes rövid vonásokkal való csoportosítása.
b) Az emlősök és madarak összehasonlítása.
c) Egy a jelölt által legjobban ismert mérges növény leírása, a többinek 

csoportosítása.
d) Egy ehető és egy mérges gomba leírása, csoportosítás.
e) A mészkő leírása s feldolgozása.
f )  A tavak, aljak, sók ismertető jelei, fontosabb hatásai, az iparban hasz

nált savak, aljak, sók rövid leírása.
g) Légnyomás és az azon alapuló gyakorlati eszközök.
h) Az érintés által keletkezett Galván-féle villamosság főbb hatásai.
i) Az időjárás (szél, köd, felhő, harmat, dér, eső, jégeső, meteorologia).
j)  A szem physikai szerkezete, rövidlátás, távollátás, szemüvegek, a fon

tosabb fénytani eszközök.
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5. Szépírásból egy német és egy magyar lap.
6. Zeneszerkesztéstanból (kántorképesítéshez): «Uram Jézus, fordulj hozzám» 

czímű egyházi dallamnak 4 hangra orgonára letevése.
7. Tót és német értekezésre azok számára, kik német vagy tót tannyelvű 

iskolára is kívánnak képesíttetni:
a) Tót nyelvű értekezés: O povoláni a vlastnostah dobrého ucitela.
b) Német nyelvű értekezésre: Über den Gesangunterricht und zwar: warum 

und was soll in der Volksschule gesungen werden?
8. Rajz: Egy koczkacsoport- vagy kéregpapirból készült épületcsoport.
A szóbeli vizsgálatok junius hó 27., 28. és 29-dikén tartattak.
Junius hó 27-én reggel 8 órakor a vizsgáló-bizottság ngs. Groó Vilmos 

elnöklete alatt megállapította az írásbeli vizsgálatok eredményét, melynek 
alapján mind a 21 jelölt szóbeli vizsgálatra bocsáttatott. Egy jelölt azonban 
bejelentette visszalépését, s így a teljes vizsgálaton 20 jelölt vett részt; egy 
jelölt zenéből bocsáttatott javító-vizsgálatra és egy tanítónő vallástanból tett 
vizsgálatot. Az írásbeli vizsgálatot tett és szóbelire bocsátott 20 jelölt közül 
kettő a méréstanból és természettudományokból, egy a természettudományok
ból, egy a német nyelvből (intézeti növendék), egy a német nyelvből és termé
szettudományokból, egy a német nyelvből, méréstanból és természettudomá
nyokból külön szóbeli vizsgálatra utasíttattak.

Oklevelet szereztek:
Lang Margit csupán vallástanból kitűnő osztályzattal; Pataky Lajos, Strigner 

János, Urbán Gyula evang. intézeti növendékek jeles osztályzattal; Boldizsár 
Boldizsár, Szabó Gyula ev. intézeti növendékek és Breznicz Ármin izr. tanító 
jó  osztályzattal; Cservenyák János róm. kath. és Petrigala gör. kath. tanítók 
elégséges osztályzattal.

Három havi újrakészülésre utasíttattak két tantárgyból négyen, (köztük 
egy intézeti növendék); egy tantárgyból hatan (köztük öt inézeti növendék); 
egy egész évi újrakészülésre utasíttatott két tanító ; végkép elutasíttatott egy 
tanító: Sárgavy Jenő, drietomai (Trencsénm.) tanító.

Szeptember hó 23-án s következő napjain tartattak meg a javító képesítő
vizsgálatok azokkal, kik a júniusi vizsgálatokon egy-két tantárgyból meg nem 
feleltek. Ez alkalommal ngs. Groó Vilmos helyett nt. Hörk József coll. igaz
gató volt a világi elnökhelyettes.

Ugyancsak ekkor teljes vizsgálatra engedélyt kaptak többen mt. s ft. püs
pök úrtól, számszerint 11-en, kik közül két intézeti növendék, egy evang. jelölt 
más intézetből; egy evang., egy református, egy róm. kath., egy görög kath. 
és egy izraelita tanító, 3 pedig visszalépett a vizsgálat megkezdése előtt. A gya
korlótanítók valamennyien tettek osztályvizsgálatokat a képesítő előtt. Az írás
beli vizsgálatokon, melyek 23., 24., 25. és 26-án tartattak, tehát csak 8 jelölt 
vett részt.

Az írásbeli dolgozatokhoz a következő tételeket választotta ki a mt. s 
ft. püspök úr:

1. Neveléstan: A tanító kötelességei hazája és egyháza iránt.
2. Német fordítás magyai'ból: A  jóra fordított pénz olvasmány fordítása.
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3. Mértemből:
ci) Egy fürdő-medenezét, melynek feneke derékszögű négszögalakú, 6 m. 

hosszú, 3 m. széles, 1 '8 m. mély, deszkával kell kibélelni (a fenekét is). 
Mennyibe jő a munka, ha Q 2-ként 1 frt 80 krt kérnek?

b) Egy hengeralakú kútbödön teljes átmérője 1'20 m., űrátmérője 088 m., 
hány L]3 a bődön anyaga?

c) Hogyan eszközöljük egy szabálytalan sokszög alakú szántóföld föl
mérését s területének felszámítását? Feleljenek e kérdésre röviden írásban. 
Tüntesse fel kiki rajzban egy tetszés szerinti szabálytalan sokszögnek három
szögekre való felosztását, tetszés szerinti arányos adatok alapján számítva ki 
annak területét.

d ) Mily hosszú az a tó, melynek egy derékszögű háromszög kisebbik 
befogója a hossz-átmérője, de a nagyobbik befogó 2850 méter, az átfogó 
3260 méter hosszú ?

4. Természettudományok:
a) A víz fenék-, oldal- s felfelé ható nyomása, a nyomás egyenletes tova

terjedése. Brámah- és Real-féle vízsajtó.
b) A hő hatása a testekre ; a hőmérők fajai és használatuk.
c) A víz körútja a levegőben, időjárás.
d) A  villamosság mint mozgató erő.
í?) A halak általános ismertetése s felosztása.
f )  A  házi kacsa részletes leírása, az úszó madarak összefoglalása.
g) A  növények szervezete és élete.
h) A  sók.
t) A  víz és alkatórészei.
5. Szépírásból egy lap német és egy lap magyar folyóírás.
6 . Zeneszerkesztéstan: «Az éj im érkezik» czímű egyházi ének, négyes

hangra, orgonára.
7. Tót- és német nyelvi értekezés azok számára, kik német- vagy tót tan

nyelvű iskolára is kívánnak képesíttetni:
a) német nyelvi értekezés: Morgenstunde hat Gold im Munde;
b) tót nyelvi értekezés: Búh jest najlepSi Otec znaky jeho otcovskéj do- 

broti, — pohnutia z Otcenása.
8 . Rajz egy koczka- s hasábcsoportozat, vagy kéregpapirból készült épület- 

csoportozat.
Szeptember hó 28-án délelőtt 8 órakor nt. Hörk József világi elnök- 

helyettes elnöklete mellett a bizottság a tanári-kar javaslatát elfogadván, a je
lölteket mind szóbeli vizsgálatra bocsátja, kettőt közülök 3 tantárgyból, hármat 
2 tantárgyból, egyet egy tantárgyból beható szóbeli vizsgálatra utasított.

Ez alkalommal azok, kik javító-vizsgálatot tettek, oklevelet nyertek álta
lános jó  osztályzattal: Brózik Emil és Gallo Gyula int. növendékek; általános 
elégséges osztályzattal: Buzágh Béla, Krokavecz Károly, Marschalkó Vilmos és 
Szurma József int. növendékek, Csipka Endre, Faix Béla, Török István és 
Vietorisz András tanítók.

Azok közül, kik teljes képesítőt tettek, oklevelet nyertek általános jeles
15*
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osztályzattal: Fejér Sándor int. növendék ; elégséges osztályzattal: Bender Lajos 
más int. növendék, Molitórisz János evang. és Andorko István ev. ref. tanító.

Javító-vizsgálatra utasíttatott két jelölt két-két tantárgyból; az egész vizs
gálat ismétlésére utasíttatott egy jelölt, egy pedig, Takács József pitrovai 
(Sárosm.) gör. kath. tanító végkép elutasíttatott.

III. E G É S Z S É G Ü G Y .

1. Testi nevelés. Növendékeink közül csak 4 lévén künnlakó, kik az inter- 
nátus szűk volta miatt kiszorultak onnan egyrészt, másrészt egyikük a szülői 
háznál kapott ellátást, — a testi nevelésre is különös gondot fordíthattunk ; 
az internátus az érintkezést bennlakó igazgató és növendékek között is meg
könnyítette, valamint a testi nevelést czélzó törekvést előmozdította. Elősegí
tették azt a rendszeres étkezés, a gondosan elkészített s tápláló ételek a coll. 
conviktusban, továbbá a rendszeres tornázás, a tanulók szobáinak gyakori szellőz
tetése, tisztítása úgy nyáron, mint télen, és elegendő fűtés télen; reggelenkint 
a nyak és mell mosdása hideg vízzel télen és nyáron egyaránt; a szabadban 
való tartózkodás szép s esős és hideg időben ; korcsolyázás ; rövid kirándu
lások és séták.

Egy vagy több napra terjedő kirándulásnak ez évben el kellett maradni, 
mert az országos kiállítás megtekintését vettük tervbe, s így minden költséget 
kerülnünk kellett, hogy anyagi erőnk elégtelensége a tervezett budapesti kirándu
lást meg ne hiúsítsa. E kirándulás költségeihez egy-egy növendék legalább 
5 frttal járult hozzá; a többi szükségletet a kerület nagylelkűségéből (100 frt), 
egy hangverseny jövedelméből (76 frt 73 kr.), a millenniumi istenitisztelet al
kalmából az izraelita templomban való éneklés jutalmából (15 frt) teremtet
tük elő, s a netalán még hiányzó összeget az ifjúsági segélyző-egyesület 
pénztára pótolja.

2. Egészségügy.. Dr. Mosánszky Titusz gyakorló-orvos díjtalanul gyógy
kezelte ez évben is növendékeinket. Többnyire csak enyhébb és gyorsan múló 
betegségek fordultak elő, u. m .: fogfájás, torokfájás stb., melyek miatt sém a 
szobát őrizni nem kellett, sem óramulasztásra nem volt szükség.

Fertőző betegségek, habár a városban a hagymáz s vörheny járványosán 
fellépett s a coll. többi intézeti tanulók közül számosán megbetegedtek, inté
zetünk növendékei között nem fordultak elő.

Dr. Lakner Árpád városi főorvos október hónapban tartotta meg a szoká
sos szem vizsgálatot, mely alkalommal egy szembeteget sem talált.

Az egészségi állapotot legjobban mutatja egyrészt az iskolamulasztás, 
másrészt a gyógyítás költsége.

A harmadévi növendékek egyetlen egy órát sem mulasztottak betegség 
m iatt; csak egy növendék három héttel későbben jött az intézetbe, odahaza 
beteg lévén.

A másodévesek közül csak egy növendék mulasztott 11 órát, egy másik 
a húsvéti ünnepek alatt távol az intézettől, a szülői háznál betegen feküdt s 
így két heti tanítási időt mulasztott.

Az első éviek közül egy növendék 7 órát mulasztott betegség miatt.
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A 36 növendék gyógykezelése 7 frt 10 krba került, minek legnagyobb 
részét egy növendéknek makacs váltóláza okozta.

A gyógyszerek árából 20%-nyi elengedésben részesítette az intézetet 
Barts Emil gyógyszerész úr.

Fogadják e helyütt is úgy dr. Mosánszky Titusz orvos úr, mint Barts 
Emil gyógyszerész úr az intézet hálás köszönetét.

IV. Á L T A L Á N O S  Ü G Y E K .

1. Fönt ártó testület és kormányzó hatóságok.
a) Föntartó testület: a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület.
b) Kormányzó hatóság-, közvetetlenül a tiszai ág. hitv. evang. egyház- 

kerület; közvetve a collegiumi igazgató-választmány, mely a kerület által vá
lasztott két elnök és 12 választott, s a collegiumi pártfogóság által is 12 vá
lasztott tagból áll.

c) Egyházkerületi tanítóképesítő bizottság: elnökei mt. Péchy Tamás kerü
leti felügyelő és mt. s főtiszt. Zelenka Pál, illetve helyetteseik, 5 bizottsági tag 
és a tanári-kar.

d) Tápintézet. A tápintézetet, melynek jótéteményeiben a Collegium négy 
intézetének tanulói részesülhetnek valláskülönbség nélkül, az ephorus vezeti, ki 
a főzésre a szükséges személyzetet szerződteti; a rend fentartására, az ételek 
kihordására seniort, oeconomust s úgynevezett portánsokat alkalmaz.

2: Érintkezés a tanügyi hatóságokkal és a közönséggel. Intézetünk saját 
autonom hatóságaival közvetetlen érintkezésben van. Az igazgató a püspöktől 
veszi az utasításokat és rendeleteket s hozzá terjeszti fel jelentéseit. A kir. tan- 
felügyelő hatáskörét a felekezeti autonom tanítóképzővel szemben országos 
törvény szabályozza, s a kormány iskolai látogatók által is gyakorolhatja a 
főfelügyeletet. \

Az intézet ez évben is fentartotta az érintkezést a nagyközönséggel, részt 
vevén a Coll. által rendezett iskolai ünnepélyeken, a Széchenyi-köri zene- és 
felolvasó-estélyeken, s maga is rendezett f. évi április hó 25-én egy jól sikerült 
hangversenyt.

3. Látogatások. Azon örvendetes események közül, mely intézetünk ez 
évi életében előfordultak, különösen ki kell emelnem ft. Terray Gyula gömör- 
megyei főesperes úrnak, akkor püspökhelyettesnek szeptember hó 13-án tett 
látogatását az intézetben és internátusbán, s különösen ez utóbbiban minden 
felett gondos szemlét tartván. Márczius 24-én pedig mt. s főtiszt. Zelenka Pál 
püspök úr nem várt látogatásával lepte meg az intézetet, behatóan tekintvén 
meg az internátust; melynek vezetéséről, az ifjúság szelleméről a márcz. 26-án 
tartott tanári értekezleten, melyen nt. Strauch felkai lelkész is részt vett, teljes 
mértékben elismerőleg nyilatkozott. Ugyanekkor a conviktusban is tett láto
gatást a mt. s főt. püspök úr, a hol az ifjúságot éppen vacsoránál találta; s 
behatóan tudakozódott a conviktus felszerelése, rendje, felügyelete, vezetései 
a főzésről s piaczi árakról.

Talán nem csalódom,-ha az egyházkerület részéről történt eme látogatá
sokban összefüggést találok az intézetnek czélba vett s a legszebb remények
kel biztató bővítési és kiépítési tervekkel.
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4. A s intését befolyása a környékre és a kikerült növendékek alkalmazása. 
Intézetünknek jó híre van közel s távol; mert egyrészt messze földről is kér
nek tőlünk tanítót, teljes elismeréssel nyilatkozván növendékeinkről, másrészt 
már évközben is biztosítván magukat az egyházak, hogy végzett növendékeink 
közül tanítót kapjanak. De az évről-évre érezhetőbbé lett tanítóhiányon csekély 
számmal kikerülő növendékeink távolról sem képesek a keresletnek eleget 
tenni; ez a körülmény annál is inkább aggasztó, mert a tanári-kar nem képes 
egyik-másik szegénysorsú növendéket megakadályozni abban, hogy a tanfo
lyam teljes befejezése előtt az intézetet elhagyja, mi természetesen a tanítói 
képzettség színvonalát alábbszállítja.

Harmadéves növendékeink közül többen már az iskolai év közben híványt 
kaptak, s mint ilyenek legalább vasárnaponkint és sátoros ünnepeken kimen
tek az istenitiszteleten a kántori teendőket végezni.

A környékbeli tanítók is gyakran fölkeresik intézetünket s hospitálnak 
az előadásokon, mit a tanári-kar szívesen vesz.

5. Vizsgálatok rendje s a tanév befejezése.
Junius 11-én: Vallástan az I., II., III. oszt. és neveléstörténet a III. osztályban.

« 12-én : Neveléstan az I., II., III. osztályban.
< 13-án: Magyar nyelv, irálytan s irodalom az I., II., III. osztályban.
« 15-én: Történelem s tót nyelv az I., II., III. osztályban.
« 16-án: Földrajz s alkotmánytan az I., II., III. osztályban.
« 17-én : Számtan, mértan, német nyelv az I., II., III. osztályban.
« 18-án: Zeneelmélet és zeneszerkesztéstan az I., II., III. oszt.; írásbeli

képesítői vizsgálat neveléstanból és német fordítás.
« 19-én: írásbeli képesítői vizsgálat mérés- s számtanból; hegedűlés osztály

vizsgálat az I., II., III. osztályban.
« 20-án : írásbeli képesítői vizsgálat természettudományokból ; tót vagy

német nyelvi értekezés. Orgona-, ének- és zongora-osztályvizsgálat 
az I., II., III. osztályban.

« 21-én : Szépírás és kántori írásbeli képesítői vizsgálat.
« 22-én : írásbeli képesítői vizsgálat rajzolásból. Természettan, természet

rajz az I., II., III. osztályban.
< 24-én s következő napjain szóbeli képesítő-vizsgálatok.
« 27-én : Az osztályvizsgálatok eredményének kihirdetése.

V. G Y A K O R L Ó - I S K O L A .

Gyakorló-iskolánk a törvény-követelte értelemben ugyan nincsen, de a 
magyar-német tannyelvű osztott és tót tannyelvű osztatlan evang. népiskolákban 
a gyakorlati kiképzésről a körülményekben képest úgy volt gondoskodva, hogy 
az előbbiben valamennyi tantárgy tanításában gyakorolták magukat a képző
intézeti növendékek, míg az utóbbiban kiválólag beszéd- s értelemgyakorlatokkal 
a magyar nyelv tanításában gyakorolták magukat; a nyugdíjba ment tanító 
után elhanyagolt állapotban átvett iskolában a magyarosítás annyira haladt, 
hogy ott oly képző-növendékeink is, kik tótul nem tudtak, tisztán magyar 
nyelven taníthattak az iskolai év végén.
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1. O s z to t t  m a g y a r-n é m e t n y e lv i  n ép isk o la .

aj A használt tankönyvek a kombinált I., II. osztályban: Csink J. Oktatás 
a vallástanban I. rész; Nagy L. és Peres S. Beszéd- s értelemgyakorlatok (csak 
a tanító kezében); dr. Gööz J. Magyar ABC- és Olvasókönyv, és Magyar 
nemzeti olvasókönyv; Faludi jf. Német ABC- és Olvasókönyv; Deme Károly 
Magyar nyelvtan; Orbók Mór Számolókönyv I. és II. rész.

Használt tankönyvek a kombinált H l, IV . oszt.-ban. Beirezky S. Vallástan; 
Deme K. Magyar nyelvtan; dr. Gööz J. Magyar olvasó ; Szálúk E. Sárosmegye 
földrajza; Vargyas E. Magyarország földrajza; Faludi J . Magyarország törté
nete; Szirmay Német olvasókönyv; Orbók M. Számolókönyv; Vehner Gy. 
101 ének.

b) Bcvégzett tananyag. 1. Vallástan I. és II. oszt. Számos tanulságos 
elbeszélés; Abrahám vándorlása Kánaánba; Sodorna elpusztulása; Lót mene
külése ; Abrahám megkisértetése; Józsefet eladják bátyái; József Potifár házánál; 
József a tömlöczben ; József felmagasztalása; Mózes születése; Jézus, a gyermek- 
barát. Enekversek és bibliai idézetek.

III. oszt. Ószövetségi bibliai történetek;
IV. oszt. Újszövetségi bibliai történetek és .hitjavítás.
2. Beszéd- s értelemgyakorlatok. I., II. oszt. Szoktatások, előkészítés az írás- 

s olvasáshoz, az iskolában levő tárgyak, az iskola, az iskolai élet, a szülői ház, 
házi állatok, családi élet, a község és lakosai, polgári élet, a helység, környék, 
földrajzi előfogalmak; állat- és növényvilág, a természet körébe eső némely 
tünemények, az ég, idő, Isten.

3. Irva-olvasás. 1. oszt. Az első félévben kizárólag a magyar, a második 
félévben német irva-olvasás is.

II. osztály. Magyar olvasmány, 35 drb. és 15 költemény. Nyelvtanból: 
A  mondat, jelentő-, kérdő-, felszólító-, felkiáltó-, óhajtó-mondat, más jelek, szó, 
szótag, elválasztás, magán- és mássalhangzók, alany, állítmány, főnév, tulajdon
ságnév, ige.

4. Magyar nyelv. III. oszt. 28 olvasmány és költemény tárgyalása. Nyelv
tanból: A mondat s fajai, főrészei, személyes névmások, melléknév s fokragozása, 
a névelő, a mondat tárgya, kettőspont alkalmazása, a számnév, a mondat 
bővítése jelzővel, határozóval; birtokragok.

IV. oszt. 36 olvasmány és költemény tárgyalása. Nyelvtanból, a határozók, 
értelmező jelző, igenevek, névmások, kötőszók, indulatszók, ige s annak teljes 
ragozása. Elemzés.

5. Német nyelv. II. oszt. 22 olvasmány és 8 költemény;
III. és IV. oszt. 53 olvasmány és költemény.
6 . Földrajz. III. oszt. Sárosmegye ismertetése, IV. oszt. Magyarország és 

Ausztria ismertetése.
7. Történet. III. oszt. az Árpádházi királyok kihalásáig; IV. oszt. a külön

böző családokból származó és a Habsburg-családból származó királyok.
8. Számtan. I. oszt. A számok 30-ig; II. oszt. 100-ig terjedő számkör;

III. oszt. a négy alapművelet gyakorlati példákkal, mértékek, római számok;
IV. oszt. a négy alapművelet ismétlése, rövidített osztás; tizedes-törtek négy
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művelete; a közönséges törtek fajai, alakjának, értékének változtatása; a törtek 
bővítése stb.

9. Természetrajz. III. oszt. Emlősök, madarak; IV. oszt. hüllők, kétéltűek, 
halak, puhatestűek, ízállatok, pókok, rákok, férgek stb. Az ásványok.

10. Magyar és német szépírás minden osztályban.
11. Rajz. I. és II. oszt. Pontjelzett füzetekben egyenes (vízszintes, függő

leges s ferde) vonalakból összeállított szalag, csillag stb. alakok; III., IV. oszt. 
geometriai és szabadkézi rajzok.

12. hnek. I., II. oszt. 9 egyházi és 12 világi ének; III. és IV. oszt. 20 egy
házi és 24 világi ének.

13. Testgyakorlat. II., III., IV. oszt. Szabadgyakorlatok, rend- és néhány 
könnyű szergyakorlat.

Az I. és II. oszt. tanítója Durst Cyőző ; a III. és IV. oszt. tanítója Szánik Ernő.

2. A z  o s z ta tla n  tó t-m a g y a r  ta n n y e lv ű  n ép isko la .

A h a s z n á lt  ta n k ö n y v e k  é s  b e v é g z e t t  ta n a n y a g .
I, csoport,

1. lrva-olvasás. Gönczy-féle ABC, az írott és nyomtatott kis betűk.
2. Számtan. 1—10 számkörben, fejbeli számolás. A számok leírása.
3. Bibliai történetek. Világ teremtése. Kain és Ábel. Az özönvíz. Ábrahám. 

Mózes. Absolom. József és testvérei. Imák.
4. Egyházi és világi ének. Az egyházi énekek anyanyelven, a világiak 

magyar nyelven taníttattak.
5. Beszéd- s értelemgyakorlatok. E csoportra vonatkozó több kisebb költe

mény beemlézése.
II, csoport.

1. Vallás. Dr. Luther Márton Kis Kátéjának első és második része.
2. Olvasás. Gönczy-féle ABC. második része s nagy betűk.
3. Szépírás. A kis- és nagybetűk ütemszerinti Írása.
4. Anyanyelv. Bibliaolvasás s az olvasottaknak elmondása.
5. Számtan. 1—100 fejbeli számolás, a négy alapművelet.
6 . Egyházi és világi éneklés, mint az I. csoportban.
7. Beszéd- s értelemgyakorlatok. I., II., III. szemléléskörben előforduló 

tárgyak leírása.
III, csoport,

1. Vallás. Brakszatórisz-féle Nagy Káté Il-ik része. A bibliai történetek 
csak magyar nyelven, valamint az imák is.

2. Beszéd- s értelemgyakorlatok. I., II., III., IV. szemléléskör, különös tekin
tettel a belszemlélésre.

3. Olvasás. Gáspár-féle Ovlasókönyv. 100 olvasmány hangsúlyozva s egy- 
némelyiknek szabadon elmondása. Írás, mint a II. csoportban.

4. Anyanyelv, mint a Il-ik csoportban.
5. Számtan. Négy alapművelet a végtelen számkörben. Egyszerű hármas

szabály. Kamatszámítás.
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6. Földrajz. Földrajzi alapfogalmak. Sárosmegye. Magyarország. Kézirat után.
7. Történelem. Balaton Géza: Árpádházbeli királyok.
8. Természetrajz. Balaton Géza: Hasznos házi állatok. Madarak.
9. Ének, mint a 11-ik csoportban.

A tanítóképző-növendékek felvétele.

A tanítóképző-intézet I. tanfolyamába oly éptestű növendékek vétetnek 
fel, kik a 15-ik életévüket már betöltötték s a gymnasium, reál- vagy polgári 
iskola 4 alsó osztályát legalább elégséges eredménynyel bevégezték és erről 
bizonyítványt képesek bemutatni, vagy kik ily előkészültséggel nem bírván, a 
magyar nyelv és történelemben, földrajz és számtanban legalább annyi jártas
sággal bírnak, a mennyit a gymn., reál- vagy polgári iskola 4 alsó osztályában 
tanítanak, a miről a tanári kar felvételi vizsgálat alapján győződik meg.

Az ág. hitv. ev. növendékek, kik a jótétemények (tandíjelengedés, benn
lakás, élelmezés) egyik vagy másikában vagy valamennyijében részesülni 
akarnak, folyamodványaikat / .  é. aug. iy-ig a tanítóképző igazgatóságához 
nyújtsák be. A folyamodványhoz, a tanulmányi bizonyítványon kívül, szegény
ségi-, újraoltási-, orvosi bizonyítvány és keresztlevél csatolandó.

Az internátusba felvett minden növendéknek legalább 6 nappali és 2 
hálóinge, 6 drb. gatyája, 3 drb. törülközője, 6 pár kapezája vagy harisnyája, 
6 drb. zsebkendője, megfelelő számú inggalérja és kézelője, egy nyári s egy 
téli öltözete, téli felső öltönynyel legyen. Az újonnan belépő növendék tartozik 
még hozni: egy szalmazsákot, egy vánkost két vánkosczihával, egy paplant 
két paplanlepedővel, két lepedőt, egy ágyterítőt.

Minden ág. hitv. ev. növendék tandíjmentes; de a kerületbeli a beira
tásnál 6 fit 30 krt és 70 krt conviktusi felszerelésre, más kerületi és más 
vallású növendék 10 frt 30 krt és beiratási díjat (csak egyszer) 1 frt és con- 
victusi felszerelésre 70 krt fizet. E díjakat fizetik (a convictusi felszerelési 
díjon kívül) a magántanulók is, kik azonkívül vizsgadíj fejében, ha evangélikusok 
12 frtot, más vallásúak 20 frtot fizetnek.

Minden tanuló a felvételről és a nyert jótéteményről aug. 20-dika körül 
értesítést kap.

A jövő 1896—97-ik iskolai év szept. 1-én kezdődik. A felvételi és javító 
vizsgálatok és beiratások szept. 1—5. napjain tartatnak. A tanítás szept. hó 7-én 
veszi kezdetét.

C ollég. É r t. 16



V.

K Ö Z Ö S  I S K O L A I  I N T É Z M É N Y E K .

A) Könyvtárak.

aj Collég, könyvtár. Gyarapodott a folyó tanévben:
1. Vétel útján: Simonyi Zs.: Magyar Nyelvtan 1 k .; Endrődi Sándor: 

A magyar költészet kincses háza 1 k .; dr. Nagy' M.: Kiadási eljárás 1 k.; 
Váczy János, Berzsenyi D. élete 1 k .; Thebusz: A m. ág. ev. egyh. zsinatá
nak története 1 k .; Burkhardt A. renaissance-kori műveltség Olaszországban 
1 k .; Barczay Oszkár: A hadügy fejlődésének története 2 k .; Rotti Antonis 
A physika elemei 2 k .; Gräber Vitus: Az állatok mechanikai műszerei 1 k. ■ 
Récsey Viktor: Pannonia ókori myth, emlékeinek vázlata 1 k .; Régi magyar 
költők tára 6-ik k .; Erdélyi országgyűlési emlékek 1 k .; Fraknói V .: Mátyás 
király levelei 1 k .; 1895-ik évi törvények gyűjteménye 1 k .; dr. Frick J . : 
Phys. Technik. 6. kiad. 2 k .; Petermann : Geogr. Mittheilungen 1 k.; Budapesti 
Szemlé 4 k .; Magyar paedagogia 1 k .; írod. közlemények 1 k .; Középisk. 
tanáregyesületi Közlöny 1 k .; Hivatalos Közlöny 1 k.; Magyar Nyelvőr 1 k .; 
Századok 1 k .; Tört. Tár 1 k.; Tört. Életrajzok 1 k .; M. Tud. Ak. Almanach 
1 k .; Pallas Lexikon 3 k .; Zeitschrift für őst. Gymn. 1 k .; Prot. egyh. és 
isk. lap 1 k .; Prot. Szemle 1 k .; Akadémiai Értesítő 6 f.; Arch. Értesítő 3 f.; 
Arch. Közlemények 1 f.; Elhunyt ak. tagok felett elmondott beszédek 1 f.; 
Értekezések a társ. tud. köréből 2 f.; Tört. Értekezések 1 f.; Math, és term. 
Közlemények 5 f.; Nyelv- és széptud Közlemények 1 f ; Math, és term. 
Értesítő 2 f.; Nyelvtud. Közlemények 3 f.; Bölcsészeti Értekezések 1 f.; 
Kogutonovits M.: Középkori Európa tört. fali-térképe.

2. Ajándékozás útján: Országgyűlési nyomtatványok 15 k .; Rónai Albert 
és Orczy: Jókai művei 30—30 k .; dr. Masznyik Endre: Luther élete; 
báró Podmaniczky Géza: A kis-kartali csillagda tevékenysége 1 f.; Szabó 
Ferencz n.-eleméri plébános : Balbi A. egyetemes földrajz 1 k. és Vigoureux: 
A Biblia és az újabb fölfedezések 4 k .; Láng Mihály: Az eperjesi kisdedóvó
képző története 1 f .; Elischer V. főigazgató : Egészség, folyóirat, 1 k.

3. Csere útján: 142 programm.
Fogadják a tisztelt adományozók ezúttal is a Collegium hálás köszönetét. 
A folyó tanévben a collegiumi könyvtárra fordíttatott 459 frt 30 kr. 
A könyvtár állománya a programtnokon és duplikatumokon kívül:

7466 szakmunka..............................  9354 kötet
53 folyóirat...................................  384 « 29 füzet

1135 m á sn e m ű ..............................  2955 « 4 «
Összesen 12693 köt., 33 füzet
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Ezen állományhoz járul még a bold. Herfurth József, coll. főgymn. tanár 
által ajándékozott nagybecsű könyvtár (2000 kötetnél több), mely most 
lajstromozás alatt van.

b) Ssirmay-könyvtár: A Szirmay-könyvt. gyarapodása az 1894—95. évben:
1. Die natürlichen Pllanzenfamilie von Engler und Frankéi

eddig megjelent füzetek............................. ....  106 frt 41 kr.
2. Az Osztrák magyar monarchia, az eddig megjelent fü

zetek .........................................................................66 frt 30 kr.
Összesen 173 frt 91 kr.

B) Tandíjelengedések.
I. aj Az első felévi tandíj egészen elengedtetett: Richtmann 

Adolf, Gasperik János, Osztermann Ernő és Király Gyula VIII. o.,
Dianiska Albert, Bella István és Weisz Ignácz VII. o., Lindtner 
Tivadar VI. o., Jánisch Lajos, Bella Kálmán és Einzig Miklós V. o.,
Fischgrund Samu IV. o., Fiedler János III. o., Martis János, Csiha 
Barna, Mikold János, Joób Sándor II. o. és Ferencz János iskola- 
szolga két gymn. tanuló fiának 171 frt és Kovács Lajos II. éves 
joghallgatónak 20 frt........................................................................  191 —

b) Az első félévi tandíj fele elengedtetett: Romancsik János VI. o.,
Landtmann Náthán III. o., Prinz Vilmos II. o. és feltételesen Blau- 
feld Henrik VIII. o. és Jánisch Tódor I. gymn. o. tanulóknak 

22 frt 50 k r.; Liszka Nándor, Kresz Jenő, Bajdik György, Bella 
Ede, Singer Henrik és Szűcs Endre joghallgatóknak ; 60 forint;
Thinschmidt Márton, Balczó Lajos, Zatykó János és Okályi Viktor
hittanhallgatóknak 10 frt 50 kr......................................................  93 —

c) Az első félévi tandíj egy negyede elengedtetett: Tausz Fülöp,
Tomcsik Márton és Sörösi Gyula joghallgatóknak 15 frt . . 15 —

II. a) A második félévi tandíj egészen elengedtetett: P'ried
Mór és Jánisch Tódor I. o., Csiha Barna, Joób Sándor, Martis 
János és Mikola János II. o., Kellő Gusztáv III. o., Fischgrund Samu 
és Legányi Dezső IV. o , Bella Kálmán és Einzig Miklós V. o.,
Bella István és Dianiska Albert VII. o., Gasperik János, Király 
Gyula, Osztermann Ernő és Richtmann Adolf VIII. o., Megyaszay 
András II. o. és Ferencz János iskolaszolga két gymnasiumi tanuló 
fiának 180 frt; Kovács Lajos II. éves joghallgatónak 20 frt 
és Zatykó János II. éves hittanhallgatónak 5 frt 25 kr. . . . 205 25

b) A második félévi tandíj fele elengedtetett: Klein Dezső és 
Weinberger Ede 1. o., Landtmann Náthán és Szóbél Dániel III. o.,
Weisz Ignácz VII. o. és Blaufeld Henrik VIII. gymn. o. tanulók
nak 27 frt; Dvortsák József, Springer Zoltán, Adamkovich Győző,
Liszka Nándor, Szűcs Endre, Kresz Jenő, Singer Henrik és Bajdik 
György, joghallgatóknak =  80 frt és Okályi Viktor II. éves hittan
hallgatónak — 2 frt 63 kr.................................................................... 109 63

Átvitel 613 88
16*
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Athozat 613 88
c) A második félévi tandíj egy negyede elengedtetett: Teitel- 

baum József, Drencsényi Albert, Rubovits László és Tomcsik 
Márton joghallgatóknak 20 f r t ............................................  20 —

A tandíjelengedések főösszege 633 88

C) Tápdíj elengedések.

I. a) Az első félévben elengedtetett a j i  f r t  félévi tápdíjból 
ip fr t:  Bendik János, Kázsley Béla és Lajcsák János hittanhallgatók
nak =  45 frt; Kovács Lajos II. éves joghallgatónak =  15 frt;
Gasperik János VIII. o., Bella István VII. o. és Lindtner Tivadar
VI. o. gymn. tanulóknak =  45 f r t ................................................  105 —

b) io forint'. Noszkó István, Bayer Fülöp, Algöver Andor,
Okályi Viktor, Zatykó János és Angler Lajos hittanhallgatóknak 
=  20 frt; Osztermann Ernő és Király Gyula. VIII. o., Romantsik 
János VI. o., Dianiska Albert VII. o., Mauritz Győző VI. o., Bella 
Kálmán V. o., Rumann Jenő V. o., Lányi Alfréd II. o. és Martis
János II. o, gymn. tanulónak --- 80 f r t ........................................ . 170 —

c) 5  f r t : Stefánik Igor II éves hittanhallgatónak — 5 forint,
Tausz fülöp és Liszka Nándor joghallgatóknak =  10 frt, Nikléczy
Gyula V. o. és Fizély Béla IV. o. tanulónak - 10 frt . . .  25 —

II. a) A m ásodik félévben elengedtetett a j i  fo r in t fé lé v i táp
díjból i$ fr t  \ Kázsley Béla, Lajcsák János, Balczó Lajos és Zatykó 
János hittanhallgatóknak 60 fr t; Kovács Lajos joghallgatónak 
-  15 frt; Gasperik János, Bella István és Lindtner Tivadar gymn.
tanulóknak .'== 45 f r t .......................................................................... 120 —

b) 10 fr t\  Noszko István, Bayer Fülöp, Algöver Andor, Okályi 
Győző, Engler Lajos és Stefánik Igor hittanhallgatóknak =  60 fr t;
Bajdik György és Liszka Nándor joghallgatóknak =  20 forint; 
Osztermann Ernő, Király Gyula, Romantsik János, Dianiska Albert,
Mauritz Győző, Bella Kálmán, Kellő Gusztáv, Rumann Jenő és
Martis János gymn. tanulóknak — 90 f r t .......................................  170 —

ej 5  frt'. Nikléczy Gyula és Fizély Béla gymn. tan. = 10 frt. 10 —

III. Végül elengedtetett 1 ifjúnak 1 havi vacsora-díja 1 frt 20 k r.;
7 ifjúnak 1 havi ebéd- és vacsora-díja 43 frt 40 kr.; 2 ifjúnak 
2 havi ebéd- és vacsora-díja 24 frt 80 kr., és egy ifjúnak 3 havi 
ebéd- és vacsora-díja 18 frt 60 kr., mint mely időben nem voltak 
a tápintézetnek (Convictus) tagjai s jótéteményét nem élvezték =  frt 88 —

A tápdíjelengedések főösszege 688 —

Ezen összegbe a convictusi alkalmazottak, u. m .: az oeconomus, 
a seniorok és a portánsok kedvezményei nincsenek beszámítva.
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D) Ösztöndíjakban részesültek:

1. A hittanintézeten.

AJ A külföldön tanuló hitjelöltek közül:
1. Walser Gyula eperjesi papjelölt a Jozeffy-félében 46 frt — kr.
2. Kovács János soproni hitjelölt a Schwartz-félében . 40 « — «
3. Frenyó L. eperjesi hitj. a Mikolay-Szontagh-félében 28 « — «
4. Thinschmidt Márton eperj. h. j. a Repla Anna-félében 20 « — «

Összesen 134 frt — kr.
B) Az Eperjesen tanuló hittanhallgatók közül:

1. Bayer Fülöp az Újházy Árpád-félében...................  62 frt 50 kr.
2. Algöver Andor a Schwartz-félében........................  50 « — «
3. Zatykó János a Schwartz-félében.............................  50 « — «
4. Engler Lajos az Éhn K ároly-félében...................  45 « — «
5. Bendik János az Éhn Károly-félében...................  45 « — «
6. Kázsley Béla a Benczúr József-félében...................... 40 « —• «
7. Balczó Lajos a Róth-Teleky Johanna-félében . . 35 « — «
8. Okályi Adolf « « « « . . 3 5 «  — «
9. Sarudy Vilmos « « « « . . 3 5 «  —- «

10. Dianiska Frigyes « « « « . . 3 5 «  — «
11. Lajcsák János « « « « . . 3 5 «  — «
12. Wallentínyi Aladár a Pauer-félében........................  25 « — «
13. Noszkó István a Suhajda és Roskoványi-félében . 28 « 40 «
14. Stefánik Igor a W agner-félében.............................  16 « 80 «

Összesen 474 frt 70 kr.
C) Kerületi segélyben részesültek a ni. és főt. püspök úr kezéből.

1. Zatykó J á n o s ...............................................................  40 frt — kr.
2. Kázsley B é la ...............................................................  20 « —-. «
3. Bendik János...............................................................  20 « — «
4. Balczó L a jo s ...............................................................  20 « — «

Összesen 781 frt 70 kr.

2. A jogakadémián.

1. Gefferth Elek a Koháry-alapból....................150 frt — kr.
2. Sztrilich Béla, budai Mária-Terézia-féle . . . .  120 « — «
3. Drencsényi Albert, Mattyasovszky-féle.......  90 « — «
4. Kovács Lajos, Újházy Á rp á d -fé le ............. 62 « 50 «
5. Joób Imre, W ágner-féle................................ 16 « 80 «
6 . Joób Imre, R óth-Teleky-féle......................  35 « — «
7. Kresz Jenő, « « ....................................... 3 5 «  — «
8. Radvány Károly, Róth-Teleky-féle . . . . . .  35 « — «
9. Liszka Nándor, » « ........................  3 5 « - — «

10. Liszka Nándor, Roskoványi-féle .   8 « 40 «
11. Flórián Károly, Róth-Teleky-féle.................. 35 « — «

Átvitel 622 frt 70 kr.

■ 9
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Áthozat 622 frt 70 kr.
12. Adámkovics Győző, dr. Horváth O.-féle . . . . 10 « — «
13. Sziráczky Kálmán, dr. Szlávik János-féle . . . . 10 « — «
14. Sziráczky Kálmán, Roskoványi-féle........................ 8 « 40 «
15. Gábriel Bertalan, « ........................ 8 « 40 «
16. Bajdik György, « ........................ 8 « 40 «
17. Bajdik György, a S egélyegy le ttő l........................ 10 « -— «
18. Bella Ede, « ........................ 9 « — «
19. Singer Henrik, « ................... 15 «. — «
20. Ádámkovics Győző, « . . . . . . 20 « — «
21. Hucskó Mihály, « ........................ 20 « — «
22. Kovács Lajos, « 17 « — «
23. Liszka Nándor, « . . . . . . 19 — «
24. Szűcs Endre, « ................... > 9 « •— «
25. Tomcsik Márton, « ........................ 10 « — «
26. Ziegler Jakab « ........................ 20 « — «
27. Tausz Fülöp, « ........................ 6 « —
28. Springer Zoltán, « ........................ 20 « — «
29. Tabak István, « ........................ 6 « •— «
30. Teitelbaum József, * ........................ 5 « — «
31. Kresz Jenő, « ........................ 10 « — «
32. Dvortsák József, « ........................ 5 « — «
33. Joób Imre, « ........................ 12 « «

Összesen

3. A főgym nasium ban.

880 frt 90 kr.

1. Fleischer Béla Bártfa sz. k. v á r o s t ó l ................... 80 frt — kr.
2. Mikler Lajos « « « « ................... 80 — «
3. Tinschmidt Sándor Bártfa sz. k. várostól . . . . 100 « — «
4. Szóbél Dániel « « « « . . . . 100 « — «
5. Rothmann Berko « « -.« « . . . . 100 « — «
6. Kellő Gusztáv « « « « . . . . 100 « — «
7. Reiner Jenő « * « « . . . . 100 « — «
8. Legányi Dezső, az erdőtisztek segély egyesületétől 150 « — «
9. Seyfrid Ernő « « « 150 « — «

10. Klein Sándor pénzügyi a l a p b ó l ............................. 100 « —•' *
Collegiumi alapokból: 1060 frt kr.

11. Dianiska Albert az Újházy Árpád-féléből . . . . 35 frt — kr.
12. Bella István az Újházy Árpád- és Róth-Teleky-féléből 62 « 50 «
13. Osztermann E r n ő ...................................................... 35 « — «
14. Weisz Ignácz az izraelita-alapból ........................ 35 « — «
15. Bielek Aladár a Löffelholz-féléből........................ 15 « — «
16. Gamauf Jenő « « ........................ 15 « —
17. Mikola János a Bánóczy-féléből ......................... 16 « 80 «

Átvitel 214 frt 30 kr.
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18.
19.
20 . 

21 . 

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

1.
2.

3.
4.
5.
6 .

Áthozat 214 frt 30 kr.
Joób Sándor a Bánóczy-íéléből................. 16 « 80 «
Bella Kálmán a Kükemezey-féléből............  14 « — «
Hegedűs Ferencz a Kux-féléből ......................... 10 « — «
Csiha Barna a református alapból . . . . . .  8 « — «
Romancsik János a Ráskoványi-féléből . . . .  8 < 40 <
Martis János « « . . . .  8 « 40 «
Melczer Elek « « . . . .  8 « 40 «
Kállay Béla a Saárossy-féléből.................  8 « 40 «
Kállay József a Saárossy-féléből................. 8 « 40 «
Kelló Gusztáv * « .............................. 8 « 40 «
Mauritz Győző a Szontagh-féléből............  8 « 40 «
Welszer Róbert a H olleganz-féléből.......  8 « — «
Fleischer Béla I. o. az Eperjesi Takarékpénztár
adományából................................................... 10 « — «
Lányi Alfréd II. o. a« Eperjesi Takarékpénztár
adományából........................................................ ......  10 « — «
Tinschmidt Sándor III. o. az Eperjesi Takarék-
pénztár adományából.................................   10 « — «
Rosenberg Márton IV. o. az Eperjesi Takarék-
pénztár adom ányából.................................  10 « — «

Összesen 369 frt 90 frt

4. A tanítóképző-intézetben.

Balló Gyula III. éves a Clementisz-féléből . . .
Czaban Sámuel II. éves a « « . . .
Kiss István II. éves a « « . . .
Sándor János I. éves az Ujházy Dániel-féléből . .
Soltész Márton II. éves az « « « . .
Palásthy Kálmán I. éves az « « « . .
Kelemen Ödön Hl. éves az « *• « . .

Összesen 
Az ösztöndíjak főösszege

5 frt 60 kr. 
5 « 60 « 
5 « 60 « 
4 « 20 « 
4 « 20 « 
4 « 20 « 
4 « 20 « 

33 frt 60 kr. 
3126 frt 10 kr.

E) Conviktus.
Collegiumunknak ezen jótékony s a főiskolával egy idős intézete a lefolyt 

iskolai évben ismét teljesítette az ifjúság nevelésében oly fontos kötelességét. 
Fentartó testületünk kiváló gonddal ápolja ez intézetet s ismét megjobbította 
az élelmezést, a nélkül, hogy a régi díjakat felemelte volna. A kását ugyanis 
teljesen kiküszöbölte az ételek sorából s helyette rizskását és tésztát vett fel, 
vasárnap pedig nemcsak délben, hanem vacsorára is pecsenyét ad.

Ezen változásokhoz képest az elmúlt iskolai évben következő volt az 
étlap: ebédre volt, a szerda kivételével, a mikor bablevest, krumpli- vagy 
borsólevest felváltva tálaltak, minden nap marhahúsleves, hús és főzelék,
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illetve pecsenye vagy tészta; még pedig hétfőn krumpli, kedden káposzta, 
szerdán galuska (telién-, juhtúró, lekvár vagy mákkal), csütörtökön borsó, 
pénteken bab, szombaton krumpli, vasárnap disznópecsenyc káposztával. 
A levesben volt vasárnap tészta, hétfőn árpadara, kedden rizskása, csütörtökön 
tészta (szerdán bab stb. leves), pénteken árpadara, szombaton rizskása. A vacsora 
következő ételekből állott: hétfőn bab, kedden borsó, szerdán gulyáshús, 
csütörtökön krumpli, pénteken galuska (mint szerdán délben), szombaton lencse, 
vasárnap pecsenye (felváltva marha- és sertéspecsenye). Sátoros ünnepek alkal
mával délben és este pecsenye szokott lenne. Úgy az ebédhez, mint a vacsorá
hoz egy-egy negyéd kenyér (18 dekagr.) jár személyenként.

Az ételek egyszerűek ugyan, de táplálók és ízletesen vannak készítve; 
tisztaságra és az ételek egészséges voltára kiváló gondot fordítunk. Midőn ez 
évben a hagymáz járványszerűleg fellépett s különösen az ételek tisztaságára s 
egészséges voltára figyelmeztettek orvosaink, conviktusunkat többször megláto
gatták a városi tiszti orvosok s budapesti miniszteri biztos, de mindannyiszor leg
nagyobb megelégedésöknek adott kifejezést a talált tisztaság és példás rend felett.

A nem változott conviktusi díjak voltak: ebédért egy félévre 19 frt, 
ebédért és vacsoráért 31 frt (csupán vacsorára nem lehet bejárni); ezen díjakon 
kívül felszerelés czímén egy évre 70 kr. fizettetik.

Ezen díjak fizetése alól azonban fel voltak mentve az ökonomus Thinschmidt 
Márton, majd Balczó Lajos és Bendik János hittanhallgatók, a két senior: 
Wallentinyi Aladár IV. hh. és Kresz Jenő jogh., a kiknek csak a vacsora-díjat 
kellett fizetniük. Teljes ellátásban részesültek (lakás, fűtés, világítás és élel
mezés) a portánsok: Fiedler János és Istvánjuk Jenő III. o. tanulók, Mikola 
lános II. o. tanuló s majdan az előbbi kettő helyett (Fiedler betegen otthon 
maradt, Istványik kilépett) Lányi Alfréd II. és Jelenyik Sándor III. o. tanulók. 
Ezen elengedések, illetőleg jótétemények tesznek 386 frt 10 krt. A nevezetteken 
kívül a conviktusi díj egy részének fizetése alól felmentettek: az első félévben 
3 hittanh., 1 jogh., 3 gymn. tanuló 15 írtjával (31 írtból); 6 hittenh., 2 jogh. 
és 9 gymn. tanuló 10 írtjával, egy hh., 2 jogh. és 2 gymn. tanuló 5 frtjával; 
a második félévben 4 hh., 1 jogh. és 3 gymn. tanuló 15 frtjával; 6 hittanh., 
2 jogh. és 9 gymn. tanuló 10 frtjával; végül 2 gymn. tanuló 5 frtjával. Ezen 
elengedések 600 frtot tesznek ki. A tiszai egyházkerület a lefolyt iskolai 
évben 31 tanítóképző tanuló ellátására 1030 frt 14 krt fizetett, mihez a con
viktusi pénztár még 103 frt 1 krral járult. Ezek szerint az összes elengedések 
és conv. jótétemények 2119 frt 25 krt tesznek ki.

A conviktusi költségek fedezésére szolgál: a) a tőke (körülbelől 40,000 frtnak) 
kamatjának fele, mintegy 720 frt; b) a tagok által befizetett conviktusi díjak, 
mely czímen az 1895. évben 3779 frt 95 kr. folyt be; c) a kerület által a 
tanítóképző jótéteményes tanulóiért fizetett díjak 1895. évben 1126 frt 72 kr.;
d) a szuplikáczió, mely az 1895. évben 1034 frt 40 krt jövedelmezett; ej külön
féle adományok, melyek 50 frtra tehetők. Összes évi jövedelem 6,711 frt 7 kr.

A kiadások az 1895. évben 6009 frt 64 krt tettek. A conviktus az elmúlt 
iskolai évben következő adományokban részesült:* az Eperjesi Takarékpénztár

*) Rónay Albert hrabóczi (Zemplén) földbirtokos s főiskolánk ismert pártfogója, a 
millennium alkalmából 100 frtot ajándékozott.
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adott ez évben is 20 frtot, a Nagy-Sárosi Műmalom karácsonra ajándékozott 
egy zsák búzalisztet (11 frt)._ O nagysága özv. Linkesch Samuné évente 
ismétlődő beneficiumát ez évben is megújította s ezért február 18-án sertés
pecsenyét aszalt-szilvával és bort adatott ebédre. Végül az ev. egyház templom 
perzselyéből 2 frt 76 kr. jött be.

Az 1895. évi szuplikáczió eredménye a következő adatok, illetőleg szá
mok mutatják:

1. Noszkó István II. hh. gyűjtött Eperjesen 119 frt 44 krt (a szuplikánsnak járó 
1/'8-al együtt 136 frt 50 krt); 2. Okályi Viktor I. th. Pozsony-, Nyitra- és 
Trencsénmegyékben 42 frt 60 krt (a szuplikánsnak járó 1/s-al 63 frt 90 krt);
3. Noszkó István II. hh. Szepesmegyében 54 frt 60 krt (81 frt 90 krt);
4. Micsátek Lajos I. jogh. Liptó-, Árva- és Túróczmegyékben 48 frt 14 krt 
(72 frt 20 krt); 5. Plachta Albert III. tkpző tan. Erdélyben 34 frt 73 krt 
(69 frt 45 krt); 6 . Istvánfi Gyula II. tkpző tan. Abauj-Tornamegyében és 
Kassa városában 34 frt 40 krt (51 frt 60 krt); 7. Prúnyi Ottó III. tkpző tan. 
Szabolcs-, Szathmár-, Szilágy- és Biharmegyékben 31 frt 27 krt (46 frt 90 krt);
8. Petrusz Pál III. tkpző tan. Borsod-, Heves-, Jász-Kún-Szolnok- és Hajdú- 
megyékben 36 frt 70 krt (55 frt 5 krt); 9. Bendik János II. hh. Nógrád- 
megyében 53 frt 14 krt (79 frt 80 krt); 10. Sarudy Gyula II. hh. Zemplén-, 
Ungli-, Beregli-, Ugocsa- és Máramarosmegyékben 46 frt 23 krt (69 frt 34 krt); 
11. Alexy Gyula II. hh. Budapesten és Pest-Pilis-Solt-Kis-Kúnmegyében 82 frt 
14 krt (138 frt 20 krt); 12. Rumann János Vili. o. t. Zólyom-, Hont- és 
Barsmegyékben 65 frt 94 krt (98 frt 90 krt); 13. Zatykó János I. hh. Békés-, 
Csanád-, Csongrád- és Aradmegyékben 91 frt 40 krt (137 frt 10 krt); 14. Beyer 
Fülöp II. hh. Esztergom-, Komárom-, Fehér-, Veszprém-, Somogy-, Tolna- és 
Baranyamegyékben 46 frt 27 krt (69 frt 40 krt); 15. Gasperik János VII. o. tan. 
Győr-, Moson-,, Sopron-, Vas- és Zalamegyékben 66 frt 70 krt (104 frt 5 krt);
16. Balczó Lajos III. hh. Gömörmegyében 85 frt 68 krt (128 frt 51 krt);
17. Bendik János II. hh. Sáros- és Zemplénmegyékben 54 frt 42 krt (75 frt 90 krt). 
Összesen 1042 frt 67 krt (1552 frtot).

Ismert és ismeretlen, közel és távol lakó pártfogóink és jóltevőink fogad
ják ez úton őszinte és hálás köszönetünket a conviktus iránt tanúsított jóaka
ratukért! A mindentudó és mindenható Isten jutalmazza meg őket gazdag 
kegyelmével s állandó boldogsággal. Hálás köszönetét kell mondanunk azon 
buzgó ifjaknak, a kik fáradtságot nem ismerve, szünidejök egy részét fel
áldozzák, hogy a forró nyári napokon intézetünk javára adományokat gyűj
töttek. Végül evang. egyházaink, lelkészeink és tanítóink iránt is lerójjuk 
köteles köszönetünket s elismerésünket, hogy a sokszor nagyon alkalmatlan 
időben megjelenő szuplikánsokat oly szívesen fogadják és ellátják, utasítást is 
adva nekik s megkönnyítve fáradságos munkájokat.

Conviktusunk ifjúsága ez évben háromszor részesült beneficiumban; 
február 18-án özv. Linkesch Samuné ő nagysága adományából; márczius 19-én 
Ganczaugh József-féle alapítványból, melynek kamatai József-napi beneficiumra 
vannak rendelve és végül junius 8-án, midőn az egész eperjesi tanulóság 
millenniumi ünnepélyt tartott Rónay Albert kegyes adományából.

A conviktusba beiratkozott ezen évben 129 collegiumi tanuló s hallgató;
C ollég . É r t. 17
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járt pedig az első félévben 117, a második félévben 112 tanuló, kik közül 
ebédre és vacsorára járó volt az első félévben 98, a második félévben 90, 
csak ebédre az első félévben 22 tanuló.

Ezen számok főiskolánk egyes intézetei között következőleg oszlanak meg

. I. 11. III. IV. V. VI. VII. VIII. oszt. jogakad. theol. tanítókp.

1. félév: 4 5 7 4 6 5 3 5 26 16 36
2. félév: 2 4 5 2 5 4 3 5 33 15 34

beírt 129 conv. tag vallás szerint volt

ág. h. ev. ev. ref. rom. kath. gör. kath. izrael.
Theol.: 16 -— — —
Jogh.: 17 1 11 5 4
Gymn.: 33 2 4
Tanítókp.: 35 — 1 —

A jövő iskolai évben Isten segedelmével folytatni fogja a conviktus a 
maga áldásos működét, sőt a mennyiben a főiskola a theológusok részére 
egy internátust is rendez be a conviktus épületében, még fokozni fogja.

Az árak megmaradnak, mint ezen iskolai évben voltak s így ebéd és 
vacsora díja egy félévre ISI fr t , ebéd díja egy félévre W frt. A rendes díjakon 
kívül tartozik minden belépő felszerelésre 7 0 krt fizetni. A belépés félévenként 
történik, a dijak előre fizetendők ; hónapokra való belépés és kilépés k i win zárnia. 
A konviktus tagjává válhatik valláskülönbség nélkül minden rendes főiskolai 
tanuló és hallgató, a k i belépését az ej.árusnál jelenti s a kiszabott díjakat lefizeti.

Oly protestáns ifjak, kik szegények, jóerkölcsűek s a tudományokban jó l 
haladnak, elengedésben részesülnek, miért azonban folyamodniok kell. A  folya
modványok a konviktus eforusánál, a főiskolai végrehajtó-bizottsághoz czímezve, 
nyújtandók be; a benyújtás határideje az első félévben szept. 10., a második 

félévben febr. I (>. ; később benyújtott folyamodványok nem vehetők figyelembe. 
A folyamodványok mellékletei; hatóságilag kiállított szegénységi bizonyítvány 
és az előző félévről szóló iskolai bizonyítvány.

Kivételt képeznek ez alól a tanítóképző tanulói, kik folyamodványaikat 
a tanítóképző igazgatóságához intézik s küldik be,

Hasonlóan folyamodniok kell azoknak is, kik a conviktusban ökonomusi, 
szeniori, vagy portánsi állást akarnak betölteni; ezek azonban kérvényeiket az 
eforus elé terjesztik személyesen s élőszóval is.

Kik az említett tisztségek betöltésére vállalkoznak, kötelezik magokat 
az azzal járó teendők pontos és lelkiismeretes teljesítésére.

Az ökonomusi és szeniori kitüntető tisztségek csak akadémikusok: hittan
éi joghallgatód, által tölthetők be. Az ökonomus főbb kötelességei közé tar
tozik a húsnak felvágása s kiosztása, gondoskodás arról, hogy mindenki 
elegendő ételt kapjon, nyilvántartása az étkezőknek s beszámolás az eforusnál. 
A két szenior felügyel a rendre, csendet tart a conviktus helyiségeiben, ügyel 
a tisztaságra s imádkozik étkezés előtt és után. A portánsok terítik az asztalo



1 3 1

kát, feladják az ételeket s ivóvizet az asztalokra s rendet tartanak az ebédlők
ben. Ezen szolgálatok végzése miatt portánsokul csak oly evang. szegény fiúk 
fogadhatók, kik erre vállalkoznak, jó erkölcsűek, szorgalmasak s bírnak teendőik 
végzéséhez szükséges ügyességgel. A conviktus többi tagjai egyenlő jogokkal 
s kötelességekkel bírnak s kötelesek az ebédlőkben kifüggesztett szabályok 
szerint az ökonomusnak és szenioroknak, mint az eforus helyetteseinek engedel
meskedni S általában magokat úgy viselni, mint tanult, társadalmilag is művelt 
ifjakhoz illik.

Az ökonomus ingyen-ebédet és vacsorát, a szeniorok ingyen-ebédet s a 
portánsok ebéden s vacsorán kívül lakást, fűtést és világítást kapnak.

Elengedések következők lesznek: 10 tagnak félévenkint 15 frt, 10-nek 
10 frtjával és 10-nek 5 írtjával, összesen 30nak félévenkint 300 frt erejéig.

A jövő évi étlap a következő: Ebédre — a szerdát kivéve, mely napon 
krumpli- vagy bab-, vagy borsóleves fog adatni — mindennap lesz marhahús 
és marhahúsleves kétszer árpakásával, kétszer tésztával s kétszer rizskásával; 
azonkívül a vasárnappal kezdve a következő: 20 dkgr. sertés- vagy másnemű 
pecsenye káposztával, krumpli, káposzta, galuska túró- vagy lekvárral, borsó 
árpadarával, bab s krumpli. Vacsorára pedig a vasárnappal kezdve: 25 dkgr. 
sertés- vagy marhapecsenye, bab, borsó, gulyáshús, krumpli, galuska és lencse. 
Úgy ebédre, mint vacsorára jár minden tagnak 1/4 kenyér (18 dkgr.).

Kik bővebb tudomást akarnak szerezni, forduljanak a conviktus ez idő 
szerinti eforusához: Mayer Endre theol. dékán-tanárhoz, vagy a főiskola igaz
gatójához: Hörk Józsefhez.

F) Markovics-kör.

Ezen ifjúsági egyesület, miként neve is mutatja, a Gabelsberger-Markovics 
rendszerű gyorsírás terjesztését tűzte ki feladatául s e feladatának igyekezett 
megfelelni a lefolyt iskolai évben is, jóllehet sok nehézséggel kellett meg
küzdenie. A kör tagja lehet a főiskola 4 tanintézeteinek bármely rendes 
hallgatója; de a főgymn.-beliek csak a negyedik osztálytól kezdve. A tagok 
rendesek és pártolók; a rendes tagok kötelessége a gyorsírást elsajátítani, 
azt gyakorolni és tökéletesíteni. A pártoló tagok önkéntes adománynyal 
segítik a kört czéljai elérésében. Országos hírű, vagy a kör körül kiváló 
érdemeket szerzett férfiakat tiszteletbeli tagokká választja; ilyen tagja ez idő 
szerint Bódog János, a magyar gyorsíró-egyesület igazgatója. Gyorsírás ter
jesztő feladatának ez évben is törekedett megfelelni a kör; könyvtára nyitva 
állott a tagok rendelkezésére s két tanfolyamot tartott fenn: egyet a kezdők, 
egyet a haladó s illetőleg gyakorló gyorsírók részére A kezdőket heti 
2 órában Kázsley Béla I. o. hittanh., a haladókat heti 1 órában Zamborszky 
László II. joghallgató vezette s oktatta. Ez évben mindössze egy verseny- 
irást tartott a kör, 1895. decz. 14-én, a mely alkalommal dicsérő oklevelet 
nyertek Reich Arthur, Kasztriner Árpád és Szendrovics Vilmos, jegyzőkönyvi 
elismerést Both Tamás, Legányi Dezső és Marton Sándor gymn. tanulók 
a kezdők közül; a haladók közül dicsérő oklevelet nyert Tokár Emil 
VI o. oszt. tanuló.

17*
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A kör könyvtára ez idén 2 művel szaporodott; járatta a gyorsírászati 
lapokat, a Budapesti Gyorsírót és a gyorsírás történetét, mint a magyar gyors
írók egyesületének tagja.

Tagjainak száma 29 : 3 haladó és 26 kezdő, mely utóbbiak közül az év 
folyamán kilépett 11 tag, maradt tehát az év végén 18 tag. A kör a megnyitó- 
és záró-ülésén kívül 5 rendes gyűlést tartott, melyeken saját folyó ügyeit 
elintézte.

Vagyona 280 frtot tesz ki.
Tisztviselők voltak: elnök Mayer Endre theol. dékán; előadók: kezdők

nél Kázsley Béla I. hittanhallgató, haladóknál Zamborszky I.ászlő II. jogh.; 
jegyző Gasperik János VIII. oszt. tanuló; pénztáros Propper József VII. oszt. 
tanuló ; könyvtáros Tokár Emil VII. oszt. tanuló.

A jövő iskolai évre jegyzőül választatott Propper József VII. oszt. tan.; 
a kör megalakításával megbizattak: Tokár Emil VII. oszt., Czigelbrier VI. ősz., 
Both Tamás V. oszt. és Kasztriner Árpád IV. oszt. tanulók.

G) Collegiumi gyámintézet.

Maradvány a múlt 1894—95-diki iskolai évről 21 frt 80 kr., kamatostól 
22 frt 30 kr.

1. Theologiai halig, és tanárok gyűjt. 5 frt 15 kr. és 5 frt 50 kr.
2. Joghallgatók és jogi tanári kar . 7 « — « « 1 1 «  — «
3. Főgymnasiumi tanulók és tanárok 27 « 12 « « 19 « — «
4. A tanítóképző-intézet növendékei

és tanárai.................................. 3 «  8 0 «  « 1 « 8 0 «
Összesen 43 frt 07 kr. és 37 frt 30 kr.

Az előbbi összeg, t. i. 43 frt 07 kr. a szepesmegyei merényi tűzkárosult 
ev. egyház elöljáróságának küldetett el, utóbbi a tőkéhez csatoltatott.

A tőke ezek szerint most 22 frt 30 kr., 34 frt 30 kr. és 56 frt 60 kr. 
A coll. főgymnasium ezenkívül a poprádvölgyi vízkárosultaknak is küldött 

külön 5 frtot; úgyszintén küldött e czélra a theol. ifjúság is 1 frt 60 krt.

H) Kerületi árvaház.

A kerületi árvaházra adakozott:

1. A theologia ................................................................ 6 frt — kr.
2. A jogakadém ia...........................................................1 5 «  — «
3. A főgymnasium ........................................................... 7 « 60 «
4. A tanítóképző-intézet................... ■ . . . . . . 1 .« 80 «

Összesen 30 frt 40 kr.
mely összeg egészében elküldetett a kér. árvaház pénztárának Rozsnyóra.

I
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Adományok.

Az Eperjesi Takarékpénztár a magyar nyelvben legjobb elő- 
haladást tett négy algymn. nem magyarajké tanuló jutalma
zására ez idén is .........................................................................  40 frtot
a convictusra.................................................................... . • 20 «
a jogakadém iára.............................................................. ..... . 100 «
adott.

T. Rónai Albert a millennium alkalmából a convictusra . . . 100 «

Összesen . . 260 frtot.

Fogadják ezúttal is a kegyes adományozók a Collegium hálás köszönetét.
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Dr. H orváth  Ödön tízéves d ék á n i jubileum a.

A joghallgatók testületé f. évi junius hó 15-én d. e. 11 órakor, dr. Horváth 
Ödön tevékeny és fáradhatatlan buzgalmú tízéves eredménydús dékáni műkö
désének évfordulója alkalmából, hogy azon őszinte hála, odaadó szeretet és 
hű ragaszkodásnak, melyet az akadémia ifjúsága szeretett dékántanára iránt 
érez, külsőleg is kifejezést adjon, nyilvános rendkívüli díszközgyűlést tartott, 
melynek lefolyása a következő volt:

Szontagh Viktor, testületi elnök megnyitó-beszédének elhangzása után 
az ünnepeknek a megjelenésre való felkérésével alelnöki>ől, Jeszenszky Elekből, 
Danykó Tivadarból és Grosch Józsefből álló bizottság lett megbízva. A zajos 
éljenzéssel fogadott megjelenés után az ünnepi szónok: Sárkány Ernő jogh. 
mondta el a dékán úrnak a társadalmi élet terén, különösen pedig a jog
akadémia felvirágoztatása körül szerzett érdemeit méltató szép beszédét, mely 
számtalanszor lett általános élénk éljenzések által megszakítva. Igen szép pontját 
képezte továbbá a közgyűlésnek Raisz Antal, testületi tag Ünnepi költemé
nyének elszavalása is, melyet Sztrilich Béla testületi alelnök adott elő nagy 
hatással. Ezután következett az üdvözlő-irat átnyújtása, melylyel Kovács Eajos, 
testületi főjegyző bízatott meg. E rendkívül szép és csinos s az ünnepelt 
monogrammjával ékített üdvözlő-irat szerkesztésében Popper Sándor jog
hallgatónak volt része, a kiviteli munkák teljesítésében pedig részben Andor 
Sándor s részben Singer Henrik joghallgatók működtek közre.

A hála és szeretet e keresetlen nyilvánítása után mély meghatottsággal 
s élénk tetszésnyilvánítások közepeit az ünnepelt beszélt egyfelől a megjele
nésével a közgyűlés fényét emelő közönséghez, másfelől pedig tanítványaihoz, 
megköszönve a szives megemlékezést, melynek minden mondata tanúbizony
ságát képezte annak, hogy azon kapocs, mely az ifjúságot szeretett dékán
tanárjával eddig is oly erősen összefűzte, még inkább megszilárdult, még 
erősebbé lett.

Az ünnepély közvetlen hatása kifejezést nyert abban is, hogy az ünne
pekhez a megjelent vendégek közül is többen intéztek üdvözlő beszédet; 
mint: dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő, ki a coll. pártfogóság és Hörk József 
coll. igazgató, ki a tanári kar nevében nyilvánította ki az ifjúság ez örömében 
való részesülését és kívánt az ünnepeknek a megkezdett fényes pályához még 
sokkal fényesebb folytatást.

Végül a közgyűlés Grosch József jogh. indítványára egyhangúlag elhatá
rozta, hogy e díszgyűlés teljes lefolyása a mondott beszédekkel egyetemben 
egész terjedelmében jegyzőkönyvileg örökítessék meg.

Ezek után elnök megköszönvén a megjelent vendégek szíves megjelenését, 
általános éljenzés között, emelkedett hangulatban oszlott szét a közgyűlés.
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VIII.

FIGYELMEZTETÉS.

Az eperjesi ev. kér. coll. gymnasiumban és a tanítóképzőben a beiratások 
szeptember 1-től szeptember 3-áig bezárólag tartanak s az előadások szeptember 
4 én kezdődnek; a jogi és hittani akadémiákban pedig a beiratások szeptember 
1-től szeptember 8-ig tartanak s az előadások szeptember 9-én kezdődnek.

A megnyitó-ünnepély szeptember p-én d. e. n  órakor a coll. nagyteremben 
fog megtartatni.

A fögymnasiumban a felvételi és javító-vizsgálatok augusztus 30. és 31-én 
tartatnak. Felvételi vizsgálat kötelező a gymn. I. osztályba lépő azon tanulókra 
nézve, a kiknek a negyedik elemi osztályról kielégítő bizonyítványuk nincs 
és ezen vizsgálatért díj fizettetik. Különben pedig az ilyen bizonyítványnyal 
ellátott tanulók, valamint minden más tanuló, a bizonyítvány alapján vétetnek 
fel. A gymn. I. osztályába csak oly növendékek vétetnek fel, kik életük kilen- 
czedik évét betöltötték. A gymn. tanulók valamennyien, tehát nemcsak azok, 
kik gymnasiumunk bármely osztályába először kívánnak felvétetni, hanem azok 
is, kik máris tagjai voltak intézetünknek, a nm. minist. 1885 február 26-án 
3964. sz. a. kelt rendelete értelmében kötelesek beiratásuknál keresztlevelüket, 
illetőleg hiteles születési bizonyítványukat felmutatni; azok pedig, kik életük 
tizenkettedik évét betöltötték, kötelesek azonkívül orvosi bizonyítványnyal 
igazolni, hogy másodízbeni védhimlőoltásnak sikerrel vetették magukat alá, vagy 
a legutóbbi 5 év alatt valóságos himlőt állottak ki, esetleg hogy a törvény 
értelmében fel vannak mentve a beoltás kötelezettsége alól.

A kik tanulmányaikat magánnevelésben folytatni és az intézetnél magán- 
vizsgálatot tenni kívánnak, kötelesek magukat a tanév kezdetén az intézet 
magánnövendékeiül beíratni, még pedig a megelőző osztályról szóló hiteles 
kielégítő bizonyítvány és keresztlevél, illetőleg születési bizonyítvány alapján.

A főgymnasmm a jövő tanévben is mindenben a nm. m. k. vall.- és közokt. 
ministerium közvetlen vezetése alatt álló gymnasiumokban érvényes tantervet 
fogja követni és így az 1890. évi XXX. t.-cz. értelmében a görög nyelv taní
tását pótló tanfolyam a következő 1896—97. tanévben is - a görög nyelv 
tanítása mellett — a törvénykövetelte módon lesz berendezve.

A tanítóképző-intézetbe való felvételre nézve útbaigazítást nyújt az ezen 
intézetről szóló külön jelentés.

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

J í e g ’y z e t .  A coll. gymn. és jogakad. (tandíjelengedésben stb.) a tanu
lók vallásfelekezeti különbség nélkül részesülnek.






