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1848. márczius 15. —  1898. márczius 15.

Itt a felvidéken, hazai prot. egyháztörténetünk e 
klasszikus pontján, mindenha nagy protestáns és nemzeti 
kulturmissziót teljesítő ősi Collegiumunk szokatlan fény
nyel ünnepelte meg ez idén 1848. márczius 15-ikének, 
mint a szabadság, egyenlőség és testvériség ünnepének 
50 éves fordulóját. Múltjához híven, ez alkalommal is 
minden különösebb intézkedés nélkül, tisztán hazafiúi érzel
meinek megnyilatkozásaként részt kért az ősi tanintézet 
újabb magyar nemzetünk félszázados magasztos ünnepé
ből, a melyhez oly sok eszme és oly sok nagy igazság 
fűződik, s mely annyi balszerencse és váratlan fordulat 
után a kiváltságos osztályból magyar nemzetet s a 
provinciából országot és hazát teremtett! Hisz 1848. már
czius 15-ikével, illetve a 48-as törvények április 11-iki 
szentesítésével lépett nemzetünk a törvény és a szabad
ság alapjára, — arra a törvényre, mely egy nagyszerű 
testet öltött gondolattal milliókkal szaporította hazánk 
fiainak számát, s arra a szabadságra, mely nemzetünk 
életének s országunk fennállásának egyik legszilárdabb 
alapja s legerősebb biztosítéka.

S mi nemzetünk két ősi erényének: a törvény- s a 
szabadságszeretetnek és a trón iránt való törhetetlen hűség
nek csak megjutalmazását látjuk abban, hogy ez évben a 
magyar nemzet koronás királyával együtt ünnepelte meg
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viruló fő- és székvárosunkban, törvénybe igtatott nemzeti ünnepként, 
a nagy 48-iki törvények szentesítésének emlékét április 11-ikén.

Éljen, soká éljen a király, a ki e törvényeket nemcsak meg
tartja és megtartatja, de velünk együtt ünnepelte meg azok emlé
kezetét, a kik alkották!

Egységes Collegiumunknak ez alkalommal különösebb oka is 
volt arra, hogy ünnepeljen. \Drága ereklyeként őrzi azt a lobogót, 
melyet ezeló'tt egy félszázaddal Eperjes lelkes honleányai hímeztek 
és ajándékoztak a Collegium érettebb ifjúságából alakult nemzetőr
csapatnak. Már az 1897. év novemberében érleló'dött meg többek 
agyában az a gondolat, hogy márczius 15-ikét, jubiláris coll. közös 
ifjúsági ünnepélyünket, mivel sem lehetne jobban emelni, mint 
azzal, hogy e lobogót Eperjes mai lelkes leányai az ünnepélyen 
megkoszorúzzák s művésziesen hímzett új nemzeti színű selyem- 
szalaggal lássák el. S a nemes elhatározást gyors cselekedet követte! 
A jogásztestületi elnök buzgólkodásának sikerült Tahy Józse f 
alispánunk nemeslelkű nejének elnöklete alatt létesíteni a zászló 
hímzését vezető' hölgybizottságot, mely — mint látni fogjuk —  
derekasan oldotta meg szép honleányi feladatát.

De térjünk át magára az ünnepélyre, melyre vonatkozólag a 
rendezó'ség a következő' lelkes felhívást bocsátotta közre:

„Polgártársak !
Ötven hosszú éve annak, hogy nemzetéletünknek boldogító tavasza derült 

reánk! Egy félszázad múlt el azóta, hogy a történet múzsája örök betűkkel 
írta be nemzetünk történetébe 1848. márczius 15-ikét!

Ősi Collegiumunk ifjúsága minden évben igaz lelkesedéssel áldozott ünne
pet e nagy nap emlékezetének! Fokozottabb mértékben teszi ezt most, e fél
százados évfordulón, a melyen Eperjes szab. kir. város lelkes honleányai szin
tén hozzájárulnak az ünnepély díszének emeléséhez, önmaguk által hímzett 
szalagokkal ékesítvén fel azt a nemzeti lobogót, a melyet ötven év előtt elődeik 
ajándékoztak a collegiumi ifjúság kebeléből alakult nemzetőr-csapatnak s a 
melyet az ősi tanintézet drága ereklyeként őriz szüntelen.

Az ünnepély lefolyása a következő lesz:
I. Egyesült collegiumi ifjúsági ünnepély 1898. márczius 15-én délelőtt 

1/211 órakor a Collegium dísztermében.
Műsor: «Erős vár a mi Istenünk.» Énekli a theologiai ifjúság dalkara.

Hazafias ima. Tartja dr. Szlávik Mátyás, coll. igazgató úr.
1. «Kossuth-induló.» Énekli a tanítóképző-intézeti iíjúság dalkara.
2. Megnyitó-beszéd. Tartja dr. Horváth Ödön, jogkari dékán úr.
3. Ünnepi beszéd. Tartja Sztrilich Béla, joghallgató.
4. «Ötven év után.» (Költemény.) Irta Csengey Gusztáv, theol. dékán ú r; 

szavalja Bielek Aladár, főgymn. tanuló.
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5. Beszéd az 1848-as lobogó megkoszorúzására. Tartja Tahy Józsefné úrnő.
6. Köszönő-beszéd Eperjes hölgyeihez. Tartja Smid István, hittanhallgató.
7. «Az eperjesi honleányokhoz.» (Költemény 1848-ból.) Szavalja Matheidesz 

Lajos, ta'nítójelölt.
8. Hymnus. Énekli a főgymnasiumi ifjúság dalkara.
II. A jogakad. ifjúság díszelőadása 1898. márczius 15-én esti fél 8 órakor 

a városi színházban. (Részletes műsor a külön kibocsátott szinlapokon.)
III. A jogakad. ifjúság házias jellegű közvacsorája s tánczestéje 1898. évi 

márczius 15-én este 10 órakor a városi nagy tánczteremben. (A hölgyeket 
felkérjük, hogy egészen kedélyes mulatsághoz illő házias öltözetben szíves
kedjenek megjelenni.)

Jertek el valamennyien polgártársaink e nagy nap évfordulóján! Ünne
peljük meg hozzánk méltóan nemzetünk új életre ébredésének hajnalhasadását! 
Öltsenek házaink e napon lobogódíszt, jeléül a bennök lakozó honszeretetnek 
és nemzetszeretetnek 1 — A dicsőséges nap eseményeire való visszaemlékezés 
szítsa magasabbra az édes hazáért égő lelkesedésnek és önfeláldozásnak tiszta 
lángjait keblünkben.

Éljen a haza! Éljen a magyar!
Eperjes, 1898. évi márczius hó 5-én. A rendezőség.“

Zsúfolásig megtelt az ünnepélyen a díszterem az intelligens 
ünneplő közönséggel. A rendezés körültekintő figyelmének érdeme, 
hogy 700-an férhettek el. A karzatot az igazgató, a tanárok s 
a coll. igazgató-választmányi tagok nejei s a zászló hímzése körül 
érdemesült nők és hozzátartozóik részére engedte át számozott jegyek
kel. Az első sorokban láttuk: dr. Vályi János eperjesi gör. kath. 
püspököt, Szinyei Merse István főispánt, Tahy József alispánt s a 
megyei tisztikar több tagját, Pahigyay Gusztáv törvényszéki elnököt 
s több bíró-társát, Dessewffy Lajos  48-as őrnagy vezetése alatt a 
még élő 14 honvédet*, Schlott Gyíila kir. kath. főgymn. igazgatót 
s a tanári kart, Mandics Ede polgármestert s több tiszttársát, 
H offmann Mór pénzügyigazgatót s a hivatalnoki kart, Draskóczy 
Lajos, Liptai Lajos s dr. Austerlitz M ayer lelkészeket és Láng 
M ihály kisdedóvónő-képző igazgatót stb., stb, A hölgyközönség 
beláthatatlan sora s az ifjúság következett ezután. A tanári kar, a 
hölgybizottság s a szereplő ifjúság az emelvény mellett talált helyet.

Mint Jóka i Mór, nemzetünk nagy költője a szabadsajtó 50-ik 
születése napján Budapesten tartott fényes beszédét, úgy mi i s : 
Istennel s iránta való hálával kezdtük magasztos közös coll. ifjú

* Neveik a következők: Kubinyi Albert, Krayzell Aurél dr., id. Meliórisz Kálmán, 
Raisz Ede, Pápay János, Sándor Károly, Kaszaniczky Antal, Zempliner Gusztáv, dr. Műnk 
Henrik, Kanyurszki József, Miklusovszky János, Janovitz Adolf, Rakovszky Ferencz, 
Fekete Adolf.

r
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sági ünnepünket. A fentebb egész terjedelmében olvasható ünnepi 
programmunk első' pontját a theol. ifjúság dalkara töltötte be, 
mely Szánik Ernő theol. énektanár vezetése mellett komoly ünnepi 
hangon énekelte el az «Erős vár a mi Istenünk» czímű prot. 
diadaléneknek két versét, a melyre aztán dr. Szlávik M átyás coll. 
igazgató, papi ornátusban a következő hazafias imát mondotta e l :

„Örökkévaló Felség, nagy Isten, ki magas egeidből szemléled és kormá
nyozod a népek és nemzetek történeteit. Imádva borulunk le előtted, hogy a Te 
szent nevedet imádó és dicsőítő coll. ifjúsággal a hazaszeretet oltárának tiszta 
tüzénél új lángra éleszszük emlékezésünk fáklyáját s hogy felemelkedett lélek
kel és hazafias érzéssel megünnepeljük azt a nagy napot, a melyen ezelőtt egy 
félszázaddal nemzetünk értelme, szive és akarata teljes életerővel felébredett vala, 
ébredésével új életet jelezvén és teremtvén széles e hazában. A szabad érzés
ben, a szabad gondolatban és a szabad cselekvésben nyilvánuló nemzeti újjá- 
ébredésünk és újjászületésünk örömünnepe ez, mely egy nagy napon lerontó azo
kat a szolgaság-szülte választófalakat, a melyek a hazafit a hazafitól, a testvért 
a testvértől elválasztván : akadályai valónak az egészséges magyar nemzeti vér
keringésnek. Magyarok Istene Atyánk, ki ura és királya vagy a föld minden 
népeinek és nemzetségeinek, hálát rebeg Néked hazafias szivünk és ajakunk 
azért a nagy napért, a melyen — mint hajdan Izrael népét — kivezetted 
népünket a szolgaság házából s elvezetted kiválasztott férfiak, mint fajunk és 
történelmünk geniusai által arra az Ígéret szabad földére, a melynek minden 
talpalatnyi része ezer esztendőn át drága honfivérrel van megszentelve. Oly 
napnak örömünnepe és kegyeletes emlékezete ez, a melyen nemzetünk újabbkori 
fejlődésének, anyagi és szellemi haladásának s koronás fők által is elismert min
den irányban való föllendülésének szabad győzelmi lobogója lett magasra tűzve.

Ha angyalok nyelvén szólanánk is, mégsem tudnók megszámlálni és meg
hálálni atyai jóságodnak millió bizonyságait. Hisz’ a Te kezeid alkották e szép 
hazát, Te védted meg bölcs Mózesekkel és Salamonokkal s hős Józsuákkal 
és Dávidokkal egy ezredéven át, Te részesítetted szent Fiad drágán megváltott 
evangéliuma tengernyi áldásaiban s a Te bölcs gondviselésed mozdította elő 
vagyoni, erkölcsi, politikai és művelődési fejlődését s állami, polgári és lelki- 
ismereti szabadságát minden bel- és külellenséggel szemben. Csak a Te szent 
törvényed az, a melynek követése e hazát nagygyá teheti. Távoztasd hát el 
e haza fiainak szivéből vallás- és nyelvkülönbség nélkül a békételenséget s a 
gyűlölködést, ellenben lakoztasd közöttünk a szeretet, a türelem, a közbátorság, 
a béke, az erkölcsi erő s a szabadság országát. Örökségünk és jelszavunk 
legyen mindenben és mindenkoron: a haza minden előtt!

Urunk, Istenünk, Atyánk ! A Te kegyelmed és világölelő szereteted bűn
bocsátó és boldogító hatalma lebegjen továbbra is mindnyájunk felett. Áldó 
kezeidbe ajánljuk különösen is hazánk atyját, a jóságos királyt, az ő akaratá
nak s a törvénynek végrehajtóit és tanácsosait, a Te szent neved és igéd 
hirdetőit és tanítóit vallásfelekezeti különbség nélkül, a tudomány s a buzgóság 
templomait s a tanácskozások termeit. Áldd meg népünk szorgalmát mennyei



áldásod minden javával, áldd meg e főiskolát s annak buzgó tanárkarát és 
nemes ifjúságát. Tedd nagygyá és hatalmasssá e hazát népében és intézmé
nyeiben egyaránt, hogy elvalahára a drága véren szerzett és ezer éven át 
megtartott szabad Magyarország necsak eszmény, hanem valóság legyen most 
és mindörökké Ámen.“

A szívből jövő és szívhez szóló imát, komoly ünnepi csendben 
hallgatta meg a közönség. A hazafíságnak s a valódi keresztyén vallá
sosságnak hangja nem tévesztette el hatását s K a p i Gyula vezetése 
mellett a tanítóképző ifjúsága dalkarának szépen és emelkedetten 
elénekelt <<Kossuth-induló»-jával egyetemben, csak fokozta a figyel
met dr. Horváth Ödön jogkari dékán díszmagyarban előadott remek 
megnyitó-beszéde iránt, mely is egész terjedelmében így hangzik:

„Mélyen tisztelt ünneplő Közönség!
Annak a szent könyvnek, a melyhez oly ihletett kebellel járulunk szün

telen, hogy a múltak dicsőséges, vagy szomorú eseményein buzdulni és okulni 
tanuljunk: nemzetünk történetének egyik lepfényesebb lapja van felnyitva 
lelki szemeink előtt ebben az ünnepélyes pillanatban! Az a lap, a melyre a 
magyarok Istenének mindenható keze s nemzetéletünk felett folyton őrködő 
meghálálhatatlan jóságos szeretete, legnagyobb áldásainak rozsdátlan színara
nyával, ezt az örökké dicső évszámot írta fel: 1848!

1848! . . . Mi vagy Te nemzetünk történetében! ? . . . Számokba foglalt 
végtelenség! . . .

Határtalansága a nemzetélet elhagyatott, szomorú viszonyai felett való 
aggódásnak és kétségbeesésnek! . . . Mérhetetlensége a haza üdvét czélozó 
szent törekvésnek és felbuzdulásnak! . . . Korlátlansága a nemzetért és annak 
tagjaiért minden áldozatot kicsinylő tiszta szeretetnek !. . .  Végtelensége a nemzet 
lelkesedésének, örömének, boldogságának! .. .

Oh az a nemzet, a melynek újkori élete egy ilyen esztendővel kezdődk, 
kell, hogy fejlődésének, felvirágozásának egész jövőjében szintén csak ezt a 
felfoghatatlan eszmét ismerje meg: végtelenség! . .

Nap voltál Te, dicső esztendő, nemzetéletünk egén! Tiszta sugaraid új 
életre keltették a sírjában alvó nemzetet! . . . Lángoló meleged áttört a részvét
lenség és tétlenség hideg jégpánczélján s izzóvá tette még a göröngyök alatt 
nyugvó ősök széthulott csontjait s szétszórt porait i s ! . . . Tündöklő fényed 
szerteűzte a homályt; megmutatta a nemzet előhaladásának, nagygyá és sza
baddá léteiének biztos útját s a nemzeti öröm és reménykedés oly sokáig 
ismeretlen érzetével tündökölte be a sziveket s ezredéves alkotmányunk vihar
edzett bástyájának ég felé emelkedő ormait!

Nap voltál Te, dicső esztendő, nemzetéletünk egén! . . . Éltető melegedet, 
világosító tiszta fényedet itt érezzük magunkban, szívünk és lelkünk legmélyén 
mostan is s itt látjuk mindent bearanyozó sugáraidat magunk körül, társadalmi, 
nemzeti s állami intézményeinken szerteszét! . . .  Be van vésve, be van vésve 
emléked mindenütt! — Ott van a zúgó erdőkbe . ..

Beírva az arczredőkbe 
S csontok közé, mik széthulltak! . . .
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Egy hosszú félszázad múlt el feltűnésed óta s mi úgy érezzük, hogy 
nem jutottunk Tőled távolabb egy rövid nappal sem! Az ezredéves nemzeti 
ünnepek világra szóló örömzaja se némíthatott el Tégedet, ez se halványíthatta 
el ragyogásodat! Ellenkezőleg! Az ég felé törő hála-hymnusban is a Te dicső
ségedet magasztaló ének zengett, a tündöklő fényben és pompában is a Te 
emléked ragyogása szólt széles az egész világnak! . . . Ereztük, felfogtuk vala
mennyien, hogy Te, egyedül Te vitted ezredéves örömünnepe elé a magyart! ... 
Hiszen Te vagy maga a végtelenség! . . . Elmúlásod be nem következett és 
be sem következhetik soha! . . .

S Te nagy nap, a melynek ötvenedik évfordulóján ma, oly emelkedett 
lélekkel gondolunk vissza rád : nemzetünk történetében egy szent eszmévé 
vált 1848, — Te márczius 15-ike, Te voltál a nemzetélet tavaszának kezdete! 
Te voltál a sajtószabadság békés diadalának nagy napja s megszüntetted a 
gondolat röghözkötöttségét! Te voltál tanúja a sajtó egyik lelkes munkása 
kiszabadításának s Te haliád először a szabadsajtó első termékét, Te haliád 
először a hulló csillagként eltűnt lánglelkű költő ajkairól a «Talpra magyar»-t! 
A népszabadság kiváló írója, az angol vak költő és államtitkár mondotta azt, 
hogy: «egy jó könyvnek az elnyomása több, mint egy ember megölése!» 
Igen, a sajtószabadság elnyomása egyértelmű a nemzet életének meggyilkolá
sával! . . .  És megjöttél Te nagy nap s megtanítottad erre nemzetünket! Meg
jöttél s azonnal tisztán láttak a sötéthez szokott gyenge szemek, azonnal ég 
felé dobbant az elnyomott honfiszív s egyszerre kitört belőle a józanon szöve- 
gezett óhajtás: «Mit kiván a magyar nemzet?» . . . Eljöttél és hősöket terem
tettél a tétlenséghez szokott ifjakból, kikre gondolva kérdezhette a költő azt, 
hogy: «Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága?» — hősöket, a kiknek 
egyetlen óhajtásuk, egyetlen czéljuk az volt csupán, hogy nagygyá, szabaddá, 
dicsővé tegyék a «mindentadó hazát», a melyen kívül «nincsen számunkra hely!» 
Eljöttél s a honfiszív legmélyéből göngyölgetted ki a szent nemzeti lobogót, 
a melynek örömet, tisztaságot és reményt jelképező színeire felírtad a való
sággal egy szent háromságot képező jelmondatot: «Szabadság! Egyenlőség! 
Testvériség!» . . . Oh!

. . . Büszke az agg, ki ezt a kort megérte;
E kortól lobban az ifjú szív heve!

S e kornak, — hajtsd le föd és hullj le térdre — 
Ezernyolczszáznegyvennyolcz a neve!

Hajtsuk le fejünket! Hulljunk le térdre! S igaz lelkesedéssel tárjuk fel 
hűséges szivünket a nagy nap nagy emlékeinek; szivünket, a melyre óh vonat
kozzanak mindenkor a szabadság dalnokának lelket megvesztegető igéi:

Tiéd vagyok, tiéd, hazám 
E szív, e lélek!

Kit szeretnék, ha tégedet 
Nem szeretnélek?

Szentegyház keblem belseje,
Oltára: képed.

Te állj, s ha kell: a templomot 
Eldöntőm érted!



7

Hála, ezer hála Önöknek m. t. Közönség, hogy egyesült collegium! ifjú
ságunknak ezt az ünnepét megjelenésükkel annyira kitüntetni és díszessé tenni 
méltóztattak! Ezer hála Önöknek, hogy részvételükkel és lelkesedésükkel csak 
magasabbra szítják azt a szent lángot, a mely ennek az ősi tanintézetnek tiszta 
oltárán szüntelenül lobog s a melynek őrizése ez ősi falak között mindnyá
junknak legszentebb s legkedvesebb kötelessége: a hazaszeretetet ég felé törő 
tiszta lángjait!

Hálánk ez őszinte tolmácsolásával ifjúságunk hazafias ünnepét megnyitom.“
E beszéd magasan szárnyaló eszmemenete, gondolatgazdag

sága s az eló'adás lendületes szépsége és erőteljessége valósággal 
elragadta a díszteremben szorongó díszes közönséget, mely is zajos 
tapsokkal és lelkes éljenzésekkel jutalmazta a szónokot.

Ugyancsak a hazafias lelkesedés, a 48-as események komoly 
átértése és átérzése sugárzott ki Sztrilich Béla joghallgató ünnepi 
beszédéből, mely hasonlóan az őszinte elismerés tapsaira ragadta 
a közönséget. A  beszéd szövege a következő:

ö  „Mélyen tisztelt ünneplő Közönség!
Tekintetes Tanári kar!
Kedves Tanulótársaim!
A szabadság, egyenlőség és testvériség diadalmas eszméi születésének 

ötvenedik évfordulója van ma.
Nagy ünnepe ez a magyarnak.
Lázas öröm és végtelen boldogság az, mely kéjes izgalomban tartja ma 

a magyar nemzetet.
Drága magyar hazánk, igazi, hazafiúi lelkesedéssel köszönti e napot.
A hármas nagy eszme emlékére alkotta meg a kegyelet ezt az orszá

gos ünnepet.
Fényes tanúbizonysága annak, hogy a magyar, hazafias ünnepek meg

tartásában lankadni nem tud, hanem igenis, minden egyes alkalommal hatal
mas lelkesedésben tör ki.

Hisz csak nemrég mutattuk meg, hogyan tudunk lelkesedni, midőn 
megültük ritka fénynyel és pompával állami önállóságunk ezredik évfordulóját.

Növekedik a lelkesedés, különösen ma, az új ezredévnek második tavaszán.
Márczius idusának 50-ik évfordulója!
Félszázadon át ünnepe volt ez a magyarnak s lesz is ezentúl mindig, 

és a hol magyar vér csörgedez az erekben, magyar érzés lobog a szívekben, 
ott áhítattal rakják le ma, a hazaszeretet lábaihoz, a szeretet áldozatát.

50 év előtti lelkesedéssel áldozik ma, a magyar, szabadságának fényes oltárán.
Magyar kebel márczius idusát nem feledheti el soha.
Nem feledheti el azt a napot, melyen széttört földjén a szolgaság járma 

és a felkelő hajnali csillag fénye ragyogta be a komoly Kárpátoktól a nyájas 
Adriáig elterülő drága magyar hazát.

Megdobban a nemzet szíve a szabadság vágyától s örömrivalgással 
üdvözli újjászületésének pirkadó hajnalát.



8

Rajongó hazaszeretet és büszke nemzeti önérzet töltse el keblünket s 
üdvözöljük igaz lelkesedéssel ébredésünk nagy napját.

Ha visszapillantunk nemzetünk változatos történetére, látni fogjuk, hogy 
a magyar mindig szerette hazáját, ragaszkodott nemzetéhez, megvédte jogait) 
nemzeti létéért vérzeni tudott s hazájáért meghalni mindenkor kész volt.

S nem fogjuk látni azt, hogy visszariadt volna a megpróbáltatások alól 
avagy veszélyektől.

1848. márczius 15-ike, az emberi haladás három nagy gondolata e napon 
született meg.

E napon kiáltották ki a sajtószabadságot.
Tíz évig tartott az a nyomasztó állapot, hogy a lélekölő censura nélkül 

nem Írhatott az egyén szabadon sorokat.
Hisz nem csoda, hogy ilyen körülmények között nem lendülhetett fel 

költészetünk s nem nemzeti irodalmunk.
Irtóztak Íróink, sőt sokat szenvedtek. Megalázta ez az emberi méltóságot, 

eltörpíté a fényes tehetségeket, a hazafiúi törekvést.
És képzeljük el magunkat abba a korba, -— egyszerre nincs censura, 

gondolatait s érzelmeit szabadon nyilváníthatja mindenki.
Látom képzeletemben azt a kisebb-nagyobb tömeget, mely a főváros 

főbb utczáinak sarkain kiragasztott s 12 pontban összefoglaló nemzeti kivá- 
natokat olvassa.

Látom a felszabadított nép örömrivalgását, a mint lázas sietséggel Írják 
le a nemzeti kivánatokat.

Kisérjük csak őket figyelemmel, a tömeg nagyobb s mindig sűrűbb 
lesz, a lelkesedés mindig fokozódik, míg végre az egyetem körül nagyobbára 
fiatal Írók által vezetett s egyetemi hallgatókból álló csapathoz csatlakozik.

S mit tesz a lelkes csapat ? A még csak Írásban létezett nemzeti kivána
tokat viszi egyenesen a Landerer-Heckenast-féle nyomdába.

S ez, valamint a nép költőjének ez alkalomra rögtönzött nemzeti dala 
voltak felszabadított sajtónk első termékei. S csakhamar a nyomda erkélyé
ről szétosztják e termékeket. Nagy lelkesedéssel fogadja a nép az angyali 
csecsemőt és ugyanekkor szavalá el ihletett lelkesedéssel Petőfi nemzeti dalát. 
S midőn elhangzottak ez eskűszavak:

«A magyarok Istenére 
Esküszünk,

Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk», — 
ünnepélyesen, Isten szabad ege alatt, ezer és ezer ember tett esküt a sajtó- 
szabadság új oltáránál.

E korszakot alkotó átalakulást, jogegyenlőséget és általános népszabad
ságot törvényes úton, békésen, polgárvér nélkül, egyedül a magyar vívta 
ki, vitte keresztül. Hazaszeretet hevítette a szíveket.

Látjuk tehát, hogy annyi belviszály és pártoskodás, gyász és dicsőség, 
remény és csalódás után megerősödve, megizmosodva jutottunk ahhoz a 
korhoz, mely a szabadság, egyenlőség és testvériség nagy eszméit valósította meg.

Nem tett egyebet a magyar nemzet, csak azt, a mit tennie kellett: 
élethez való jogát védte meg.
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Tudja, érti a mai nemzedék azt a rajongó lelkesedést, a mely fegyvert ragad
tatott a magyarral és megvivatta vele a szabadságharczot, megvívatta vele becsü
lettel. És a magyarok Istene itt sem hagyta el népét. Vér áztatta, honfiúi vér 
termékenyítette azt a földet, melyen az új alkotmány hatalmas fája nőtt ki.

A nemzet kivívta megérdemelt jogait.
A nagy eszmék egy boldogabb jövőt s egy új szabad hazát nyújtottak . . .
Nemes volt csak ember, ipar-, kereskedelemről alig beszélhetünk, tudo

mány, művészet alig ébredett. S nem volt alkotmányunk, nem volt szabadsajtónk.
S tán rég felvette volna a néhai nevet, ha nem lett volna haza- és 

szabadságszeretete.
Ezek voltak a mozgató s összetartó erők, ezek tartották fenn a nemzetet.
Az ifjúság, a márcziusi ifjúság volt az, mely a magyar nemzet újjá

születésének hatalmas tényezőjeként lépett fel. A történelem nagy könyvében 
olvashatjuk, hogy mily átalakulás következett be úgy a társadalomban, úgy 
egyeseknél e mozgalmas és örökké felejthetetlen napok után.

Magyarrá lett mindenki minden ízében.
Büszke volt tehát a magyar, hogy magyarnak született.
Nem mellőzhetjük el szabadságharczunk kimagasló nagy és fényes 

alakját, ki már ott nyugszik az örök élet dicsőséges pantheonjában.
Törekvéseink legbuzgóbb és legméltóbb zászlóvivője s a nagy eszmék 

előharczosa: Kossuth Lajos volt! Szent félelemmel említjük nevét s áldó 
imádságban rebegjük el nagy lelkének dicső alkotását.

O mutatta meg, mikép lehet nemzetünk künn hatalmas, benn virágzó és boldog.
O keresett és kapott is a szabad népek sorába helyet nemzetünknek, 

ő gondoskodott a szabad élet feltételeiről és biztosítékairól.
Boruljunk le dicsőséges emléke előtt, mint ő borult le egykor a nemzet 

nagysága előtt! . . .
A magyar nemzet legforróbb kívánságai csakhamar teljesedésbe mentek.
A mit márczius 15-ikén kívánt a nemzet, azt a nagy király megadta 

április 11-ikén szeretett nemzetének.
A pozsonyi országgyűlésen felolvastattak a 12 pontot megvalósító s 

szentesített törvényczikkek.
A jobbágyság felszabadult, a robot, a kilenczed eltöröltetett, a népkép

viseleti országgyűlés megalkottatott, a nép bevétetett az alkotmány sánczaiba, 
a keresztény vallások egyenlő jogúak lettek, egyenlő, közös teherviselés kimon
datott, Erdélyt Magyarországgal egyesítették, — összezúzták a sajtó bilincseit.

A nemzet határtalan örömmel fogadta az új átalakulást.
Öröme azonban igen rövid volt, mert ismét sötét fellegek tornyosultak 

hazánk feje fölött.
Hagyjuk a borús fellegek elvonulását hazánk egéről.
Ne haladjunk tovább a történészszel, ne vegyítsük a mai hazafias örömün

ket és lelkesedésünket gyászszal, keserűséggel.
Bár nehezen tudja feledni a magyar ezeket a napokat, — az egyszer 

mellőzzük azokat
Tűrt sokat és szenvedett nemzetünkkel hazánk, de mint máskor, úgy most 

is, büszkén, rendületlenül állt, mint a sík tengeren a szélvész, a hullámok által kor-
Collég. Ért. 2



10

bácsolt sziklabércz. Majd megjött a kiegyezés örökké felejthetetlen nagy napja. 
A nemzetet a siralom völgyéből a haza bölcsének nagy szelleme vezette ki.

A régi rend megbukik s az alkotmányos élet diadalra jut!
Munka és előrehaladás töltse el szent lánggal keblünket, midőn márczius 

idusának 50-ik évfordulóján kegyelettel lelkesedünk azok emlékezetén és áldást 
mondunk azok nevére, a kik a mi javunkra a haza szabadságáért küzdöttek.

Igaz ugyan, hogy a szabadságharcz szemtanúiból keveseknek jutott csak 
az a ritka, nagy szerencse, hogy megérjék márczius idusának félszázados 
évfordulóját; kettőzött, hogy úgy mondjam, rajongással párosult tisztelettel adóz
zunk tehát ama keveseknek, kik átélték a 48-as márcziusi nagy napokat s 
kiknek erejében 50 év előtt még pezsgett az ifjú vér s kik a szabadságért 
életre-halálra keltek. Büszke ékességei ők városunknak is s elmulaszthatatlan, 
sőt kellemes kötelességet teljesítek, midőn ősi Collegiumunk nevében, a mely 
mindig elsőnek vesz részt az országos közös örömben és boldogságban, 48-as 
honvédeink itt velünk együtt ünneplő ősz bajnokait őszintén s szívélyesen 
üdvözlöm. Mutattuk nekik nem egyszer ez ősi Collegium falai között s mutassuk 
meg különösen ma, hogy apáink lelkesedése s lángoló honszerelme nem halt 
ki bennünk, hanem él az a legfokozottabb mértékben s hogy válságos pilla
natokban kezünkben fegyverrel, lelkűnkben bátorsággal s szivünkben remény
séggel meg tudjuk védeni egyetlen kincsünket: hazánkat.

Emlékezzünk meg vármegyénk szülöttéről, a szabadságharcz dicsőült 
nagy alakjáról: Dessewffy Arisztidről, ki a nagy napok szomorú idejében az 
aradi golgothán 12 tábornok-társával hazájáért halt meg s kinek nagy szelleme 
elsőrangú csillag ősi Collegiumunk szép egén.

Mélyen tisztelt ünneplő Közönség!
Tudjuk, hogy a magyar nemzetnek mily fényes szerepe volt és van 

Európa színpadán.
Annyi megpróbáltatás kevés nemzetnek jutott osztályrészül, mint éppen 

a magyarnak. S mégis, im, megfelelt minden kérdésre.
Most már a béke ölében pihen a harczvágyó nép s lépést halad Európa 

többi nemzeteivel.
Dicső múltunkat ne tagadjuk meg, mert ez határos volna a nemzeti 

létről való lemondással.
Legyünk a hazának reményei, méltók a múlthoz, szívvel-1 élekkel magyarok.
Tettre buzdít a múlt, reményre jogosít a jelen.
Sorakozzunk a nemzeti zászló alá s írjuk reá a tudomány, a haladás elvét 

vezérelvünkül. Az a hármas szín pedig majd emlékeztet hazaszeretetre, magyar 
becsületre s reményre.

Hiszen a mi vállainkra fognak nehezedni egykor a terhek. Gyarapítsuk, 
fejleszszük tova s ha a magyarok Istene megengedi, fejezzük be a haza fel
virágoztatásának nagy művét.

S ha a magyar ifjúság önzetlen akaraterővel, odaadással áldozza tehetségeit 
a haza oltárára, a magyarok Istene a mint volt egy ezredéven át velünk, lesz is

«mindaddig, míg az ezüst Dunának nagy tükörén egy honfiszem pihen,
míg magyar lakik a parton s a hazának egy romlatlan gyermeke leszen!“
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Majd Csengey Gusztáv theol. dékán, ismert nevű költőnk «Ötven 
év után» czímű remek alkalmi költeményét Bielek Aladár főgymn. 
tanuló szavalta el, ki a költemény minden gondolatával, minden 
szavával lebilincselte a közönség figyelmét, mely perczekig tartó 
éljenzéssel és tapssal fejezte ki elismerését kedvelt költője és az 
ügyes szavaló iránt. A költemény így hangzik:

Ötyén é v  után.

Nehéz időknek forrongása zendül —
Valami úgy zúg távol és közel! —
Megdobban a szív titkos sejtelemtül. . .
M i a z é . . .  Ha kérdem, senki sem felel.
Tompán morajlik, majd süvöltve kél fel, 
Föl-fölczikkázik s felleget kavar,
Mint akkor! . . . Nos ma — szebb jövőd hitével 
Oly rendületlen állsz-e még, m agyar!?

Szól-e világra őseröd hatalma,
Mint akkor szólott, e dicső napon ?
A nagy időkből visszazeng a dal ma 
Népet riasztó csoda-hangokon;
S  márcziusodnak büszke idusára 
Megifjul-e a régi ideálP . . .
Egyszer volt a magyarnak ilyen álma —
Oh hiszen annak ötven éve már!

Isteni nap! — a teremtés csodája 
Nálunk mutatta legszebb remekét:
Hogy lesz nappallá a rab éjszakája 
Es tündöklő a gyásztakarta ég;
És a gomolygó bús felhőt egyszerre 
A hajnalözön hogy' hasítja á t . .  .
Oh a nagy Isten boldog szép szerelme 
Egyszer mutatta meg nekünk magát!

Egy szent örömben ott az úr s a szolga 
Egymást ölelve fö lsír boldogan;
Nemes, paraszt nincs többé: összeforrva 
A zt érzi, hogy csak egy hazája van;
S  e drága földön milliók magyarja 
Egyetlenegy nagy örvendő család,
Es annyi testvér mind csak azt akarja: 
Szabaddá tenni ezt az egy hazát.

2*



Óh szép idő! Meg tudnám énekelni,
De fá j  e nagy múlt, fá j  most én nekem,
A gyöngyöt is a kagyló sebe termi,
Úgy fá j  e seb! ■— de szólj csak, énekem! 
Halkan borongjon hangod méla árja, 
Ringass el — úgyis álom volt csupán . . . 
Oh boldog álom, népem ifjú álma, 
Emlékezem rád ötven év után.

Nyugat felől a zúgó szél megindul, 
Felhő gyülekszik, zeng a zivatar,
Titkos moraja fölráz álmaimbul —
Óh merre indulsz tévelygő m agyar! é 
Van-e e kornak biztató iránya.

Hogy fogva tart az úttalan vadoné . . . 
Tárogatóid büszke harsogása 
Elvész a messze kéklő ormokon.

A nap hanyatlik, egyre nő az árnyék, 
Tavasz reménye elsötétedik . . .
Bús alkonyán az emlék mire vár mégé 
Szép holdvilága elfogy reggelig.
Tarlott meződet fris  harmat takarja,
Miért bolyongsz a horpadt sírokon 
Más szózat int már, ú j idők magyarja, 
Idegen nékem, véled tán rokoné

Új ünneped lesz, áldozatra készülj\
Szenteld meg azt — tán jobb sorsod les zen. /
Úgy is haladhatsz, bárha nem vitézül,
Élsz elfeledve engedelmesen.
Új ünnepedhez kész immár az oltár,
Tán ott erősebb Isten lesz veled . . .
De eltagadd, hogy e napon m i voltál! . . . 
A z újkor int — feledj magyar, feledj! . . .

Feledj, ha tudsz, ha ezt lehet feledni:
Ha boldogít ú j bálvány-istened . . .
Vagy tudnád még a nagy eszmét követnié . . 
Úgy ez a nap lesz igaz ünneped.
Még egyszer — élni, vagy meghalni érte 
Ha lesz hited, úgy tenni lesz erőd.
Föl hát! a magyarok nagy Istenére 
Esküdj fe l úgy, mint ötven év előtt!
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Most az ünnepély valóságos fénypontja, a coll. 48-as lobogó 
megkoszorúzása következett. Tahy Józsefné  úrnő' lelkes, hazafias 
szavak kíséretében megkoszorúzta és reákötötte ama három: vörös, 
fehér, zöld selyemszalagot, melyre a «Szabadság», «Egyenló'ség» és 
«Testvériség» jeligéit szép arany betűkkel hímezték ki a város hölgyei. 
A három selyemszalagot Tahy Józsefné, Barts Aranka  és Thrór 
Lujza  fehérruhás, nemzetiszínű vállszalagos koszorúsleányok kezé
ből vette át és kötötte egy babérkoszorúval együtt a Szentm ányi 
Ferencz, az ünnepély fáradhatatlan rendezője által meghajtva tar
tott szép, történeti ereklyét képező zászló gombjára. Az alispánná 
lelkes szavai gyújtottak, ki szép beszédével és rokonszenves föl
lépésével zajos tapsokat aratott s buzgóságával hálára kötelezte a 
főiskola ifjúságát.

Gyönyörű hangsúlyozással, biztos taglejtéssel és tiszta csengő 
hangon mondott beszéde így hangzott:

„Mélyen tisztelt ünneplő Közönség!
A nagy nap, a melynek évenkint s így ma is, tiszta szívvel áldozunk 

emlékünnepet, 1848. márczius 15-ike, nem volt egyéb, mint nemzetünk fel
lelkesült nagy szívének magasra dobbanása! S ebbe a dobbanásba, mely új 
jövőt jelzett a nemzet életében, belevegyült elődeinknek, a lelkes honleányok
nak szívverése is, azoké, a kik meg tudták érteni a költő szavait, hogy:

«Magyar hölgynek születtél,
Áldd érte sorsodat!

Magyar hölgynek születni 
Nagy és szép gondolat!»

Az én erőtlen szavaim nem lehetnek hivatottak arra, hogy felsoroljam 
példáit a honleányi szeretetnek és önfeláldozásnak, hogy büszke önérzettel reá
mutassak arra, hogy a mi elődeink között is voltak olyanok, a kiknek dicső 
nevét megörökítette a 48-as nagy napok felmagasztosító története 1

A honleányi szívnek ily felbuzdulása szülte azt, hogy a dicső napok 
kezdetén, 1848. májusában, Eperjesnek leányai egy, édes hazánk szépséges 
színeit viselő lobogót ajándékoztak az ősi Collegium ifjúságából alakult 
nemzetőr-csapatnak; s a nagy napok e drága ereklyéjét gonddal őrizte meg ez 
ősi tanintézet kegyelete máig! Mostan, 50 hosszú év elmúltával, mely alatt 
annyi örömben és annyi bánatban egyaránt hű maradt nemzetünk e nagy 
napok emlékezetéhez, eljöttünk mi, Eperjes honleányai ismét, hogy ezt a szent 
ereklyét újból feldíszítsük és megkoszorúzzuk; eljöttünk, hogy ezen az ünne
pélyen való részvétünkkel is bebizonyítsuk azt, hogy Eperjes leányai nemcsak 
hű honleányok voltak a múltban, de azok a jelenben is szüntelen! S te béke
zászló, ősi tanintézetünk drága kincse, légy féltetten őrzött ereklyéje a hon
szeretet, tudomány és az erkölcsök e szentelt templomának mindig! (Itt fel
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díszíti a zászlót a díszes szalaggal.) Viseld új szalagunkat, melyet rozsdát nem 
tűrő betűkkel nemzetünk három szent jelmondatával hímeztünk magunk, 
annak jeléül, hogy Eperjes egykori nemes honleányaihoz mindenben méltók 
akarunk lenni szüntelen s hogy a hazáját szerető lelkes ifjúsággal együtt 
érezve, megértjük azt a nagy jelmondatot, hogy : A haza mindenekelőtt! 
Te békezászló! legyen rajtad a magyarok Istenének bőséges áldása mindig s 
nagynak s szabadnak lássad folyton a magyart. Elődeihez és a reája váró 
nagy feladatokhoz méltónak lássad hazánk ifjúságát minden időben s nagynak 
s virágzónak lássad szüntelenül ezt az ősi intézetet! Éljen a haza!“

Az alispánné lelkes beszéde után Eperjes hölgyeihez köszönő 
beszédet mondott S m id  István theologus, kit magvas és erőteljes 
szónoklatai és szavalatai után közönségünk már régebben ismer. 
A tartalmas beszéd a következő:

„Mélyen tisztelt ünneplő Közönség!
Nagyságos Asszonyom !
1848. márczius idusának ragyogó emlékeitől megragadva s az imént 

elhangzott igaz honleányi szív mélyéből fakadt szavak varázshatása alatt 
állok itt, hogy e nemes intézet egyesült ifjúsága nevében kifejezést adjak 
szívünk mély hálájának s azon nagyszerű érzelmeknek, melyek e pillanatban, 
nem kétlem, minden hevülni tudó ifjú szívét eltöltik!

És most kétkedve kérdem, vájjon lehetek-e én hű tolmácsa több száz 
meleg keblű ifjú érzelmeinek; kétkedve kérdem, vájjon jő-e ajkamra kifejezés, 
a mely méltó szívünk nagy öröméhez s hálájához ? És én úgy érzem, ha 
szavam zengő érez- és pengő czimbalomként hangzanék is, sőt ha mindjárt 
angyalok nyelvén szólanék is, akkor sem tudnék keblünk magasan szárnyaló 
érzelmeinek méltó hangot adni.

Én csak arra vagyok képes, hogy megszentelt érzéssel boruljak le a 
múlt dicső alakjai előtt, hogy néma bámulattal csodáljam a nőket, kik ötven 
évvel előbb zászlót adtak a collegiumi harezrakész nemzetőr-csapat kezébe!

E zászló, ősintézetünk e midenkor féltve őrzött drága ereklyéje, most 
mi felettünk lebeg — boldog utódok felett — megkoszorúzva, újból fel
szalagozva !

E rajta függő koszorú, lobogó szalagok, minden szónál, minden emberi 
hangnál szebben s hűbben mondják el, hogy Eperjes lelkes, áldozatkész 
hölgyei nemcsak a múltban, hanem a jelenben is hű honleányok; ezek az 
aranyhímzésű jelszavak szinte kötelező erővel hívnak fel, hogy tisztelettel s 
hódolattal hajoljunk meg e város nemes, magyar hölgyei előtt, hogy szívünk 
mély hálája mellett kérve-kérjük a kegyelem Istenét, adja legjobb áldását reájuk.

Te pedig, félszázad viharát dicsőségesen átélt zászlónk, lobogj, lobogj 
előttünk s a nyomdokainkba lépő ifjúság előtt! Te alattad vonulunk a harcz- 
mezőre, melyen a tudomány és művelődés vér nem áztatta szelíd babérai 
nyilnak ! A reád írt jelszavak lesznek ott is a mi jelszavaink! Szabadság a 
tudományban, a kutatásban nem idegen befolyások alatt állva; egyenlőség 
a czélban, édes magyar hazánk boldogításában; testvériség a küzdők között,
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melynek érvényesülését semminemű társadalmi válaszfal meg nem akadá
lyozhatja, — ez legyen mindenkor e zászló alatt harczoló ifjúság jelszava!

Lobogj, csak lobogj, a dicső múlt drága emléke s jelen örömeinknek 
tárgya, hirdesd, hogy míg e hazának ily lelkes, áldozatkész hölgyei lesznek, 
addig — körítse bár egy összeesküvő világ, törjön ellene bármi vész — rajta a 
poklok kapui sem veendenek diadalt; tanítsd meg a későbbi honleányokat, 
az ő példájukon honszerelmet tanulni; intsd az ifjúságot, hogy a szabadság, 
egyenlőség, testvériség három szent érzése mellé oltsa mélyen szívébe a hon- 
leányi tisztelet s hódolat őseinktől öröklött felemelő s magasztos érzelmét és 
ez érzelem, melytől most keblünk hévül, hadd törjön elő a költő szavaiban:

Ti, kik nyíltok Északmagyarhonon 
Szabad mezőnek szép virágai,
Éltessen a szabadság Istene:
Eperjesnek lelkes leányai!“

A szónoki hévvel eló'adott beszéd után Matheidesz Lajos 
tanítóképző növendék nagy érdeklődés mellett ügyesen szavalta el 
«Az eperjesi honleányokhoz» czímmel azt a költeményt, melylyel 
egy ismeretlen szerző (talán Vandrák?) fejezte ki a coll. ifjúság 
háláját a zászlót ajándékozó eperjesi hölgyek iránt 1848-ban. 
A költeményt teljes szövegében im a következőkben közöljük:

A z  eperjesi honleányokhoz.
—  Május 1-én, 1848 .  —

Kik nyíltok Északmagyarhonon 
Szabad mezőnek szép virágai, 

Fogadjátok szívünk üdvözletét 
Eperjesnek lelkes leányai!

Eperjes ifjúsága üdvözöl
A honleányi szent ajándokért, — 

Mely irígygyé tenné Árpád apánk 
Zászlótartóját — hős Bulcsú vezért.

De mely nekünk is szent ereklye ám !
Szent, mint melyet jelképez: a haza; 

Mint a szabadság, melynek éltéért -—• 
Szent zászló! annyiszor vér foltoza.

Zászló! te még nem láttad a csatát, 
Hol a szabadság lelkét öldösék,

S hol — a k i érte fölkelt küzdeni — 
Sír-vánkosára annyi hős esék.
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Téged honunk szelíd jelenje szült;
Keresztneved három nagy ige lett: —•

A magyar másik szentháromsága:
Szabadság, egyenlőség, szeretet,

E  három ige hű apostoli —
Úgy áldjon Isten, — a miként leszünk l ... 

De jöjjön rád a zsarnokok hada:
Éretted egy szívig elvérezünk.

Es most Eperjes lelkes leányai 
Fogadjátok ti szívünk hő dalát, 

K ik méltóknak találtatok reá: 
Kezünkre bízni a hon zászlaját.

M i elmegyünk... Pár év letüntivel 
Eperjes ifjúsága más leend,

De honleányi nevetek felé
Felejtés északája nem jövend.

Mert míg utódink lelke lángra gyűl 
E z ajándok zászlónak általa: 

Ajkinknak a távol vidékről is 
Felétek szárnyal üdvözlő da la :

K ik nyíltok Északmagyarhonon, 
Szabad mezőnek szép virágai, 

Éltessen a szabadság Istene: 
Eperjesnek lelkes leányai!

Nem lesz érdektelen közölni az alábbiakban azon hölgyeknek név
sorát, kik 1848-ban és a kik 1898-ban a lobogót, illetve a lobogó három 
szalagját kihímezni és ajándékozni kegyesek voltak.

<^1848-ba7i: Szontagh Zsuzsi, Pap Mina, Keczkés Paula, Meczner Loyza, 
Keczkes Berta, Schmidt Berta, Zvolenszky Kati. (Ezek kézimunkájukkal, a 
következők pedig pénzadományaikkal járultak hozzá.) Alemann Louise, Berg
mann Máli, Boditzky Ottil, Boelke Emma, Burchard Lotti, Csupka Zsófi, 
Dahlström Betti, Eischel Louise, Fuhrmann Mari, Ganzaugh Paula, Gertringer 
Emma, Handtel Louise, Hlatky Irma, Jäger Jakobine, Kardos Ágnes, Klór 
Mili, Kolbenheyer Póli, Kolozsy Matild, Kósch Kamilla, Körtvéllyessy Lenka, 
Kükemezey Mili, Kyss Ottil, Lehoczky Ludmilla, Noszticzius Teréz, Pap 
Louise, Pápay Julia, Rombauer Lina, Schmidt Mili, Strohriegel Jetti, Strotter 
Matild, Styller Mari, Szalay Pepi, Szép Hermina, Tomka Tóni, Tóth Váli, 
Urbán Ágnes, Zmeskál Berta, Zavatzky Teréz.
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1898-ban\ A zászló hímzését 
Tahy

Kósch Arpádné 
Thrór Gyuláné 
dr. Mikler Károlyné 
dr. Horváth Ödönné 

5 dr. Horovitz Simonné 
Dienes Hermin 
Ferdinkó Jolán 
Soltész Anna 
Adriányi Ilka 

5 Horovitz nővérek 
Molitorisz Irén 
Herkely nővérek , 
Thrór Lujza 
Barts Aranka 

10 Szmoligovics Manyi 
Szaffka Gizi 
Mandics Ilus 
Kavalszky Ilona 
Bethlenfalvy Évi 

15 Nemessányi Zsófi 
Szalay Mariska 
Mihalik Elza 
Fest Ilka 
Maiéter Erzsi 

20 Maiéter Aranka 
Latzkó Gizella 
Kádas Paula 
Bielek Elza

vezető hölgybizottság tagjai: 
Józsefné, elnök

dr. Englender Emilné 
Ferdinkó Béláné 
Gallotsik Vilmosné 
Oszvald Károlyné 

10 Szmoligovics Szilárdné. 
Doboz Olga 

25 Krayzell Rózsika 
Hutschenreiter Zsófi 
Pacher Miczi 
Bartunek Thekla 
Kleiner Irén 

30 Dessewffy Helén 
Ferientsik Irén 
Csatáry Zsófi 
Csatáry Virginia 
Jákobéi Klára 

35 Holénia nővérek 
Joób nővérek 
Kovács Icza 
Császár Mariska 
Oszvald Vilma 

40 Nehrer Nelli
Weichhart Szerén 
Húsz Edith 
Kintis nővérek 
Baán Ilona 

45 Glós Miczi 
Isépy Panna.

A főgymn. ifjúság dalkara fejezte be a «Hymnus»-szal a lelkes 
ünnepélyt, mely a nagy naphoz s a nagy múlthoz méltóképen 
folyt le összes pontjaiban s a közönség magasztos hangulatban s 
a coll. főkapú előtt az ifjúság hazafias dalaitól kisérve oszolt szét.

Este a városi színházban a jogakad. ifjúság zsúfolt közönség 
előtt díszelőadást tartott, a melynek derekasan megoldott s élő
képekkel díszített programmja a következő volt:

„1898. márczius 15-ikén, dicső szabadságharczunk ötvenéves évfordulója 
alkalmából, az Eperjesi Joghallgatók Testületé műkedvelői díszelőadást rendez, 
mely alkalommal színre kerül:

1. «Petőfi visszatér.» Költemény, Váradi Antaltól. Szavalja: Smid István 
ú r ; ezt követi:

2. «Ötvenedik márczius.» Drámai prolog 1 felvonásban. Irta Raisz Antal. 
(Rendező Raisz Antal úr, súgó Klein Mór úr.)

Collég. É rt.



Személyek: (Öreg paraszt) Smid István úr. (Kis leány) Kubányi Mar
gitka. (Kis fiú) Körtvélyessy Dezsőcske. (Petőfi) Sztrilich Béla úr. (Szabadság) 
Wehner József úr. (Hungária) Pelech Jánosné úrnő. (Történelem) Kubányi 
Béláné úrnő. (Idő) Matherny Gusztáv úr. K a r : a kisdedóvónőképző-intézet 
énekkara. — A prologban előforduló élőképek:

a) «A szabadsajtó első példánya.» Személyek: (Jókai) Ribiczey József úr. 
(Vasvári) Radvány Károly úr. (Nép:) Ferbstein Károly, Palcsó István, Lihán 
Jenő, Lersch Andor, Springer Zoltán, Moskovitz Emil, Goldberger Ödön, 
Dvorcsák József, Bottenstein Zsigmond, Ardó Zoltán, Klefner Béla, Menesdorfer 
Bertalan, Weisz Ignácz, Krayzell Miklós, Heuman Imre, Petrássy Antal, Marek 
Géza, Thebus Zoltán, Flórián Károly, Joób Imre, Hvozdovics Pál, Steinmetz 
János, Krémer Ernő, R. Papp Pál, Szontágh Viktor és Osztermann Ernő urak.

b) «Kossuth Lajos azt üzente.» Személyek: (Vörös-sapkások:) ifj. Klauser 
Kálmán, Krenner Géza, Sikorszky Sándor, Mosánszky István, Tabak István, 
Hamborszky Jenő, Martinyi László, ifj. Kádas Miklós urak. (Nép:) az első 
élőképben szereplőkön kívül: Bothár Imre, Stollárik Ferencz, Lévay István, 
Kachnitz Gusztáv, Gaál Miklós, Zahler Elek, Libertinyi Jenő, Elek Gusztáv 
Böhm Aladár, Gojdics Miklós és Osztermann Ernő urak.

c) «A szabadságharcz-szobor előtt.» Személyek: (Honleány) Bartunek 
Tekla úrhölgy. (Kar:) a kisdedóvónőképző-intézet énekkara. (Nép:) Szontágh 
Viktor, Lersch Andor, Flórián Károly, Radvány Károly, Goldberger Ödön, 
Krémer Ernő, Thebus Zoltán, Palcsó István, Lévay István, Petrássy Antal, 
Joób Imre, Ferbstein Károly, ifj. Kádas Miklós, Marek Géza, Steinmetz János 
urak. A kisdedóvónőképző-intézet énekkara a «Hazádnak rendületlenül»-t énekli.

3. Ünnepi óda. Irta és szavalja Libertinyi Jenő úr.
4. A szabadságharcz apoteozisa. Nagy élőkép. Személyek: (Lelkesedés) 

Sarudy Vilmosné úrh. (Petőfi) Sztrilich Béla úr. Összes szereplők. — Végül:
5. «Barátságból.» Vígjáték 1 felvonásban. írta Taylor Tamás, fordította 

Csiky Gergely. (Rendező Raisz Antal, súgó Klein Mór.)
Személyek: (Benson ügyvéd) Sztrilich Béla úr. (Carry, neje) Fábry 

Mariska úrhölgy. (Trotter) Raisz Antal úr. (Lucy, neje) Balpataky Imréné 
úrhölgy. (Meredith) Martinyi László úr. Történik Benson lakásán. Idő: jelenkor. 
Kezdete pont 71/* órakor. Vége 10 órakor.“

A díszes előadást a városi Vigadó nagytermében házias jellegű 
közvacsora és táncz követte.

Végül megjegyezzük, hogy a hazafias ünnep alatt a jogi kar 
dékánjához a következő távirat érkezett:

„Dr.  H O R V Á T H  ÖDÖN d é k á n  ú r n a k
Eper  j  esen.

(^ Ü d v ö z ö l jü k  a z  e p e r j e s i  l e l k e s  h o n l e á n y o k a t ,  k i k  az  
1 8 4 8 - i k i  i f j ú s á g i  n e m z e t ő r s é g  z á s z  l a j á t  m e g k o s z o r ú z t á k !

K ű r y  L a jos ,  i f j ú s á g i  n e m z e t ő r i  f ő h a d n a g y ;
K ű r y  A ndor ,  K ű r y  A l b e r t n e k ,  n e m z e tő r i  

ő r m e s t e r n e k  fia.V
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Ezt a dékán meleghangú táviratban megköszönte.
Egyszersmind kiemeljük azt is, hogy lelkes eperjesi hölgyeink 

által a 48-as zászlóra gyűjtött pénzösszegből fenmaradt 45 frt 
«collegiumi ifjúsági zászlóalap» czím alatt kamatozik. Üdv és köszö
net mindnyájuknak!

Ez ünnepélyek maradandó emlékét fogják képezni a Collegium 
évkönyveinek. Elismerés illeti azokért a Collegium nemes ifjúságát, 
mely hazafias tanárkarának vezetése mellett ily sikerült emlékünne
pélyt rendezett s elismeréssel adózunk Eperjes művelt közönségének, 
mely az ifjúság lelkesedésében oly szives készséggel vesz részt. Köszö
net a hatóságoknak is, a melyek jelenlétükkel ünnepélyünk fényét 
emelni szívesek voltak. Vajha az ünnepélyen elhangzott igék sziveink
ben mindinkább gyökeret verve, több és több hazafias tettekre is 
buzdítanának bennünket!

Szlávik Mátyás.

3+
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A) A  Collegium kormányzata.

a) Elnökség: G lauf Pál kishonti ev. főesperes és dr. S chmidt Gyűlj 
orsz. képviselő, coll. felügyelő.

b) Igazgató-választmány. Tagok az egyházkerület képviseletében: Benczűi 
G éza, Chotvács Endre, Csiskó János, Czékus L ászló, P erényi V ilmos, Csenge\ 
G usztáv, Kéler Pál, R advány István, Strauch B éla, Szentiványi Árpád, T erra> 
G yula, T opscher György. A pártfogóság képviseletében: Bánó Á rpád, Dessewffy 
L ajos, F arkas L ajos, dr. H orváth Ödön, K lefner Gyula, K ubinyi Albert, 
L udmann Ottó, Mérey A urél, dr. Mosánszky G yőző, Palugyay Gusztáv, Raisz 
E de, R advány Kálmán. A választmány üléseiben megjelennek a coll. tisztviselők 
is, hogy felvilágosítást adjanak, de hivataluk alapján szavazati joguk nincsen.

c) Végrehajtó-bizottság. Tagjai: hivatalból a két elnök, a coll. igazgató, 
a coll. pénztárnok, a coll. jegyző, a coll. ügyész, a tápintézeti gondnok s < 
négy tanintézet dékánjai, igazgatói. Választott tagjai az egyházkerület részéről 
S zentiványi Árpád, Benczúr Géza és Csiskó J ános ; a Collegium részéről 
K ubinyi Albert, Mérey A urél és Palugyay G usztáv.

d) Pénzügyi bizottság. Elnöke: Mérey A urél; tagjai: D essewffy Lajos 
dr. Mosánszky Győző ; póttagok : Bánó Á rpád és dr. H orváth Ö dön ; hivatalbó 
ta g ja i : a coll. ügyész és pénztáros.

e) Számvizsgáló-bizottság. Elnök: F arkas L ajos, jegyző: dr.Sarudy Vilmos, 
tag o k : Radvány K álmán, Raisz Ede, Csiskó J ános és a számadók.

B) A  Collegium tisztviselői.

1. Collegiumi igazgató: dr. Szlávik Mátyás theol. és jogakad. tanár.
2. A collegiumi tanintézetek igazgatói:

a) Theologiai dékán: Csengey G usztáv.
b) Jogakadémiai dékán: dr. H orváth Ödön.
c) Főgym nasium i igazgató: L udmann Ottó.
d) Tanítóképző id. h. igazgató: P erényi V ilmos.

3. Coll. pénztáros: F lórián Jakab főgym n. r. tanár.
4 . Jegyző és coll. levéltáros: dr. Sarudy V ilmos jogtanár.
5. Ügyész: K l e f n e r  Gyula ügyvéd.



6. Könyvtáros: F lórián Jakab.
7. Tápintézeti gondnok: Mayer E ndre theol. tanár.
8. Múzeum-őrök: Húsz Ármin és Perényi V ilmos főgymn. tanárok.
9. Közös tanárértekezleti jegyző: K ubányi Béla főgymn. tanár.

10. A Szirmay-könyvtár őre: Mayer E ndre.
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C) Collegiumi gyámintézet.

1. Elnök: dr. Szlávié Mátyás coll. igazgató.
2. Pénztáros: Húsz Á r m in  főgymn. tanár.
3. Jegyző: K ubányi Béla főgymn. tanár.

Collegiumi iskolaszolga : F rancz János.

Az 1897—98. iskolai év történetéből.

Az 1897—98. iskolai év is a zajtalan intenzív munkásság éve volt. Az 
egyes collegiumi intézetekről csak röviden szólunk, miután azok tanévi működé
séről a megfelelő helyeken részletesebben számol be ez idei Értesítőnk. Miután 
1897. évi szept. 1—4-ig a főgymnasiumban és a tanítóképzőben, szept. 1—8-ig 
pedig a theologián és a jogakademián a beiratások megtörténtek, hozzálátott a 
tanári kar teljes számmal a tanítás, illetve előadás megkezdéséhez. A theologiára 
a junius 29-én tartott coll. igazgató-választmány ugyanis Frenyó Lajost, a jog- 
akademiára dr. Mikler Károlyt, dr. Máriássy Bélát s dr. Körtvéllyessy Dezsőt 
(utóbbi kettőt magántanári minőségben), a főgymnasiumba Gömöry Jánost, 
Hensch Bélát és Balás Ádámot választotta (illetve utóbbit a miniszter kinevezte), 
míg a Sopronba távozott Simkó Endre präparandiai tanszékét Slajchó Mihály 
szarvasi tanárral töltötte be. Mindmegannyi an az egész tanév alatt elöljáróságuk 
megelégedését, tanártársaik tiszteletét és tanítványaik szeretetét érdemelték 
meg a legnagyobb mértékben.

Mindjárt a tanév elején szept. 9-én részvéttel és hálás kegyelettel értesült 
a coll. tanári kar Pulszky Ferencz haláláról. A 30-as években coll. felügyelő 
volt, a Collegium 200 éves ünnepélyén «tósztot nem mondott, hanem annak 
megváltásául 1000 frtot adott» s ugyancsak ez országos jelesünk volt az, a ki 
a Collegium kiépítése ügyében lelkes felhívást intézett a hazai közönséghez.

Áldassék részünkről is az ő emlékezete!
Szept. 12-én a Collegiumban évnyitó ünnepélyt tartottunk, mely alkalommal 

a junius 29-iki coll. igazgató-választmány ülésén újonnan megválasztott dr 
Szlávik Mátyás coll. igazgató intézett buzdító beszédet az ifjúsághoz s külö
nösebben azt a gondolatot fejtegette, hogy a tudományos ismeretek, a tiszta 
ev. vallásos erkölcsiség s a magyar hazafiság áldásaiért jöttünk mi fel az ősi
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Collegiumba tanári kar és ifjúság egyaránt. A tanítóképző ifjúság alkalmi 
karénekét Szánik Ernő tanító vezette. A megnyitó ünnepélyen a coll. igazgató
választmányi tagok kíséretében dr. Schmidt Gyula, a Collegium szeretve tisztelt 
buzgó felügyelője is részt vett, ki az igazgató beszéde után nehány lelkes 
buzdító szót is intézett az ifjúsághoz. Örömmel jelezzük, hogy a megnyitó 
ünnepélyen a pótérettségi vizsgálatokra ide fáradott Szieber Ede tankerületi 
főigazgató és Csiskó János kassai ev. lelkész és egyházker. biztos is részt vett.

Szept. 14—16-ik napjain Miskolczon volt az egyházkerületi közgyűlés, 
melynek bennünket közelebbről érdeklő határozataiból kiemeljük, hogy az 
ideiglenesen nyugdíjazott Zsarnoviczky István érdemes tanár helyére az azóta 
nagy buzgósággal és mindnyájunk teljes megelégedésére itt működő Kapi 
Gyula választatott.

Szept. 19-én coll. végrehajtó-bizottsági ülés volt.
Szept. 21-én részt vett az igazgató Péchy Tamás egyházker. felügyelőnek 

temetésén Alsó-Kázsmárkon. A ravatalra a Collegium is díszes koszorút helye
zett: «Igaz barátjának — az eperjesi Collegium» czímmel. A nagy veszteség 
fájdalmában mi is igaz lélekkel osztoztunk s mindenha áldani fogjuk e nagy 
hazafi, buzgó egyháztag, nagy államférfi és igaz ember emlékét. Itt megjegyez
zük, hogy az így megüresedett egyházkerületi felügyelői állásra az összes 
coll. tanintézetek egyhangú lelkesedéssel Szentiványi Árpád gömöri esperességi 
felügyelőre és coll. igazgató-választmányi tagra adták szavazatukat.

Szept. 29-én, Mihály napján, Novák Mihály kiérd. ev. lelkész egy-egy sárosi 
műmalmi részvényt adományozott a coll. theologiának és a főgymnasiumnak, 
úgy azonban, hogy annak kamatait életében ő élvezi. Az igazgató a hálás 
tanári kar őszinte köszönetét és elismerését tolmácsolta az érdemes lelkész iránt, 
ki mindenkoron főiskolánk lelkes pártfogójának és igaz barátjának bizonyult.

Október 3-án, Ő Felsége névünnepe előestéjén, ez évben is örvendetesen 
megszaporodott lelkes jogakad. ifjúságunk fényesen sikerült fáklyásmenetet 
rendezett abból a kettős alkalomból, hogy II. Vilmos német császár oly jelen
tőségteljes formában és nyomatékkai emelte ki nemzetünk érdemeit a múltban, 
haladását a kultúra terén a jelenben s Magyarország súlyát az európai kultru- 
államok sorában; másrészt pedig, hogy alkotmányosan uralkodó Urunk és 
Királyunk a legközelebb múlt napokban nemzeti nagyságunk legkiválóbb tör
téneti alakjainak szobrait, köztük Bocskay István és Bethlen Gábor prot. vallás
szabadsághősökét is, saját udvartartása költségén Budapest székesfővárosában 
felállíttatni rendelte s ezáltal nemzetünkkel szívben és érzésben való össze- 
forradását Isten és világ előtt oly fényesen dokumentálta. Úgy a lelkes tósztok, 
mint a legfelsőbb kézirat hazafias cselekedete maradandó nyomokat hagytak 
hátra a tanári kar és az ifjúság fogékony lelkében.

Okt. 6-án, hagyományos hazafias szokásához híven, a theol. és jogakad. 
ifjúság az ev. templomban az aradi vértanúk emlékére gyászünnepélyt ült, 
mely alkalommal a gyászimát dr. Szlávik Mátyás theol. tanár tartotta. A nemzet 
e gyásznapját kegyeletes érzéssel a főgymn. Magyar Társaság is megünnepelte.

Okt. 17-én a coll. tanintézetek vezetői s az igazgató Liptai Lajos lelkész, 
volt theologiai hallgatónk installátióján vettek részt. A Collegium s az eperjesi
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két ev. egyház közötti hagyományos összetartozás ez alkalommal is dokumen- 
táltatott. E napon halt meg szeretett felügyelőnk anyósa: Zuan Rezsőné. 
A tanári kar fájdalmát és őszintén érzett részvétét az igazgató tolmácsolta 
a felügyelő előtt.

Okt. 24-én a Sárosmegyei Jótékony Nőegylet új árvaházának fölavatása 
alkalmából ünnepi közgyűlést és esti díszelőadást rendezett, mely díszelőadás
nak tanári szereplői voltak: dr. Horváth Ödön, a nőegylet buzgó titkára és 
dr. Mikler Károly s dr. Máriássy Béla. Tanárainknak e társadalmi mozgoló
dásait mindenha élénk figyelemmel kiséri a Collegium és elismeréssel fogadja 
a közönség.

Okt. 30-án, régi kegyeletes szokás szerint, a reformátió emlékünnepével 
kapcsolatosan főiskolánk prot. ifjúsága a tanári karral az Úrvacsorájához járult, 
mely alkalommal a coll. igazgató arról szólott, hogy a deprekátió coll. ünne
pélyén hitet és szeretetet keresünk a mi sziveinkbe. Az ifjúság szónoka Zatykó 
János IV. éves theologus volt. A tanítóképző énekkarát Kapi Gyula vezette, 
ki ez alkalommal először igen előnyösen mutatkozott be a tanári karnak és 
az ifjúságnak. Másnapon a délutáni órákban tartották meg hozzájuk méltó 
ünnepi komolysággal a theologusok is a Coll. dísztermében a nagy és előkelő 
közönség által látogatott reformátiói emlékünnepet.

Hogy a deprekátiók alkalmára évek hosszú során át használt s kéziratban 
meglevő Vandrák-féle *deprekátiói imádságot» a jövőre nézve nyomtatásban 
is megörökítsük, eredeti szövegét im a következőkben közöljük:

Szent Isten! Ég és föld királya,
Szeretet Istene! Atyánk!
Te hozzád száll szívünk imája,
Hű gyermekidre nézz reánk!

A bűnnek útjait megvetve,
Hozzád emelkedik szívünk;
Te véled itt új frigyre lépve,
Új lélekkel szövetkezünk.

Te szent fiadnak asztalához 
Kitisztított kebelt hozunk;
Az élet áldott forrásához 
Mi szomjazva kívánkozunk.

Szent arczodat fordítsd mi hozzánk,
Jöjjünk igaz vendégekül 
S hogy tartsa szívünk, mit fogad szánk :
Küld' szent lelked segítségül!

Ámen!

Nov. 10. és 13-ik napja a coll. igazgatóra a kellemes meglepetés napja 
volt. Az első napon választotta meg őt egyhangúlag Eperjes szab. kir. város 
alsó felerésze vármegyei bizottsági tagnak. A közhangulat benne a Collegiumot 
tisztelte meg. A másik napon pedig a helybeli kereskedők egyesülete fenállá- 
sának tíz éves fordulója alkalmából tiszteletbeli tagjának választotta, ki több 
ízben felolvasásokkal járult az egyesület szép czéljainak megvalósításához.



Ugyancsak akkor érkezett meg a Collegiumnak és jogakademiájának 
szóló két millenniumi kiállítási oklevél. Szövegét szószerint a következőkben 
közöljük: A Collegiumé így hangzik: «A magyar nemzet honfoglalásának ezred
éves ünneplésére dicsőségesen uralkodó I. Ferencz József O cs. és kir. Felségé
nek legmagasabb védnöksége alatt az ország székesfővárosában, Budapesten 
1896-ban rendezett ezredéves országos kiállítás történelmi főcsoportjában az 
eperjesi ág. ev. Collegiumot történeti emlékek bemutatásáért, melyekkel kiállí
tásunk teljességéhez hozzájárult s annak fényét emelte, a nemzetközi jury 
egyhangúlag a kiállítási éremmel tüntette ki, minek hiteléül jelen okmányt 
kiadtuk és kihirdettük. Budapest, 1896. október 6. Dániel Ernő s. k., keres
kedelemügyi m. kir. miniszter, az országos bizottság elnöke; dr. gr. Széchenyi 
Béla s. k., a jury elnöke; Szalay Imre s. k., a történeti főcsoport igazgatója; 
dr. Czobor Béla, a jury titkára». A jogakademiáé így szól: «Az 1896-iki ezred
éves országos kiállítás bíráló-bizottsága az ág. ev. kér. collegiumi jogakademiát 
Eperjesen haladásért elismerő oklevéllel tüntette ki. Budapesten, 1896. nov. 3. 
Dániel Ernő s. k., m. kir. keresk. miniszter, az orsz. kiállítási bizottság elnöke; 
Wekerle Sándor s. k., a jury tanácselnöke; Schmidt s. k., miniszteri tanácsos, 
kiállítási igazgató».

Nov. 27-én dr. Szlávik Mátyás tanár «A jó könyvekről» a soóvári társas
körben, újonnan épült otthonának ünnepélyes felavatása és megnyitása alkal
mából, előadást tartott. Gladischevszky Károly budapesti német ref. lelkész 
pedig a dogmatikát hallgató III. és IV. éves theologusokat egy-egy példány 
Luthardt—Csiky-féle «Apologetikai előadások »-kai ajándékozta meg. A nagy
lelkű adományt s a szives érdeklődést a theologusokkal egyetemben az igazgató 
köszönte meg. A buzgóságáról ismert jeles pap személyes látogatásával is 
megtisztelte a Collegiumot.

Deczember 8—10. napjain látogatta meg főgymnasiumunkat Szieber Ede 
tankerületi főigazgató. Ez általánosan tisztelt és szeretett tanférfiúnak tisztele
tére a kir. kath. testvértanárokkal együtt rendezett kedélyes közvacsorán 
főgymnasiumunk tanárkara mellett, illetve annak meghívására a collegiumi 
igazgató is részt vett.

Az új év jan. 8-án a Téry Ödön dr. által inspirált Magyar Túrista-Egyesület 
eperjesi jogászosztálya első felolvasó-estélyét tartotta, mely iránt a többiekkel 
egyetemben közönségünk kellő érdeklődést tanúsított. Azok részletesebb rajzát 
az akadémiai egyesületek rovatában találja a szives olvasó. A tanári kar 
mindenkor örömmel szemléli coll. ifjúságunk társas munkásságát. Az estélyeken 
dr. Horváth Ödön jogkari dékán, az egylet dísztagja is felolvasásokat tartott.

Január 11-én gyász érte a coll. ifjúságot Kázsley Béla III. éves theologus 
személyében. Összes tanulmányait a Collegiumban végezte. Jeles hallgató, példás 
magaviseletű, nagy reményekre feljogosító ifjú volt. A tanári kar és az ifjúság 
őszinte fájdalma kisérte január hó 12-én örök nyugvóhelyére. A lelkész és 
Schindler Márton theol. testületi elnök beszéde s a präparandiai ifjúság gyász
éneke mélyen meghatotta a gyászoló szülőket s a közönséget.

Ugyané napon üdvözölte a tanári kar nevében az igazgató Novák Mihály 
ev. lelkészt 50 éves lelkészi jubileuma alkalmából. Collegiumunk e lelkes
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barátja és pártfogója mindenkor megérdemli a tanári kar figyelmét. S ugyan
csak e napon megtartott végrehajtó-bizottsági ülés a jogakademiai tanári kar 
indítványára egyhangúlag magántanárrá választotta a Collegiumnak évek hosszú 
során át jeles növendékét: dr. Meliórisz Bélát, ki is a megbetegedett dr. Lakner 
Árpád helyét ideiglenesen pótló dr. Horovitz Imrével egyetemben mindnyájunk 
megelégedésére ritka szakavatottsággal s példás szorgalommal tartotta előadásait.

Egy nehezebb fegyelmi ügye is volt a Collegiumnak. Január 20-án zárta 
ki lopás vétsége miatt Kubányi Rudolf II. éves tanítóképző növendéket. Egye
bekben dicséretére legyen mondva a coll. ifjúságnak, hogy magaviseleté ellen 
az egész tanidőn át komolyabb kifogás nem volt emelhető.

Január 22-én vette át a coll. igazgató a buzgó pénztárossal egyetemben 
nyugta mellett dr. Mosánszky Győző végrendeleti végrehajtótól Dessewffy 
István 20,000 forintnyi alapítványát, mit is az ápr. 4-én tartott coll. igazgató
választmány örvendetes tudomásul vett. Ugyancsak hálával és kegyeletes 
érzéssel vette tudomásul az igazgató-választmány Dunkel Károly elhúnyt 
polgártársunk 200 frtos hagyományát a coll díszterem parkettjének költségeire. 
Ez igazak emléke mindenkor áldassék!

Február 4—8. napjain látogatta meg a coll. igazgató az ősrégi sárospataki 
főiskolát és annak tanári karát. Szükség van a prot. főiskolák közötti kapcsok 
erősítésére, hisz’ egy a múltunk s egy a közös czélunk. Az igazgató úgy a 
főiskolát, mint annak buzgó tanárkarát kedves emlékekkel hagyta el. Vajha a 
mi körünkben is üdvözölhetnők a nagymúltú ref. alma mater lelkes tanárait.

Február 27-én üdvözölte az igazgató az egyes intézetek igazgatóival s 
dékánjaival egyetemben a február hó 19-én megválasztott új polgármestert, 
a coll. jogakademia egykori kitűnő és mindenkor hálás hallgatóját: Mandics 
Edét. A polgármester lelkes szavakban köszönte meg a figyelmet s jóindula
táról biztosította a cóllegiumi tanári kart. E jóindulatra — Mandics tetterejét 
ismerve —■ sokat építünk, hisz’ főiskolánk jogakademiáját évi ezer forinttal 
segélyezi Eperjes városa.

Ugyané napon igen sikerült matinét adott Gömöry János tanár elnöklete 
alatt a coll. Magyar Társaság. Annak munkásságáról különben az illető helyen 
részletesen számol be az Értesítő.

A márcz. 15-iki jubiláris ünnepély, melyet coll. ifjúságunk ez alkalommal 
is mindnyájunk örömére közösen rendezett, úgy délelőtt a coll. díszteremben, 
mint este a színházi díszelőadáson fényesen sikerült. E lélekemelő ünnepély 
részletesebb rajzával Értesítőnk bevezető czikke foglalkozik. A főgymnasium 
tanárkara és ifjúsága a 48-as törvények szentesítésének 50 éves fordulóját 
április hó 24-én külön is megünnepelte s Gömöry János főgymn. tanár jeles 
alkalmi beszédével a király és a nemzet közös ünnepében méltóképen részt vett.

A Széchenyi-kör által márcz. 20-án rendezett díszes Pulszky-ünnepélyen, 
mely alkalommal városunkat dr. Berzeviczy Albert képviselőházi alelnök, Szalay 
Imre orsz. múzeumi felügyelő, Pulszky Garibaldi vasúti főfelügyelő, dr. Hampel 
József egyetemi tanár és dr. Fejérpataky László múzeumi őr látogatásával 
megtisztelte, a coll. tanárok sorából dr. Horváth Ödön titkár «Vázlatok Pulszky 
Ferencz életéből» lelkes felolvasást tartott, Csengey Gusztáv magasan szár-
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nyaló alkalmi költeményét pedig Bielek István joggyakornok szavalta el. 
A magas vendégek az igazgató kalauzolása mellett a Collegiumot is meg
tekintették. Az ünnepélyen a coll. tanítóképző dalkara Kapi Gyula tanár buzgó 
vezetése mellett derekasan oldotta meg szép feladatát.

Márczius 22. és 29-ik napjain a coll. díszteremben a VI szab. kir. városi 
s a sáros-zempléni esperesség ülésezett. Különösen az elsőn tanárkarunk több 
tagja vett részt, sőt egyik tanártársunk: dr. Mikler Károly jogtanár világi 
jegyzővé is választatott. Tanárkarunk egyházias érdeklődésében biztató jelét 
látjuk egyházi életünk föllendülésének, a melyre ez idő szerint oly égető szük
ség van széles e hazában. Hiszen a prot. egyházias és hazafias szempontok har
monikus összeegyeztetése a prot. tanári kar egyik legszebb hivatása és feladata.

A húsvéti szünnapok alatt a tavalyiak: Ludmann Ottó, Flórián Jakab, 
Húsz Ármin és Balló Aurél példáját követve, dr. Horváth Ödön jogkari dékán 
nagyobb utazást tett Rómában és Nápolyban. Hiszszük, hogy a Széchenyi-kör 
irodalmi estélyein leend majd szerencsénk bőven szerzett útiemlékeihez.

Április 3-án dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő és Glauf Pál kishonti 
főesperes elnöklete alatt a coll. igazgató-választmány ülésezett. Örömmel 
konstatáljuk, hogy az egyházkerületi tagok csaknem teljes számmal jelentek 
meg. Tudomásul vette és helybenhagyta a gyűlés a coll. számvizsgáló-bizottság
nak kimerítő jelentését az 1897. évi coll. vagyoni állapotokról és számadásokról, 
a püspök úr intentiójának megfelelőleg pályázatot hirdetett a junius 29-iki 
választmányi ülésen betöltendő főgymn. vallástanári székre, bizottságot nevezett 
ki a coll. ősi pártfogóság rendezése ügyében coll. felügyelő által készített és 
bemutatott főbb elveknek megállapítása és végleges szövegezése tekintetében, 
melegen ajánlva terjesztette föl az egyházker. közgyűlés elé a theol. tanároknak 
fizetésemelése iránti, bizony jól megérdemelt kérvényét s több, az intézetek 
belső viszonyainak megszilárdulását czélzó üdvös határozatot hozott. A közel 
négy órán át tartott ülésen a viták magas színvonalon állottak. Az igazgató
választmány kerületi tagjainak élénk érdeklődése és jóakarata biztató jel a 
Collegium és az egyházkerület közötti viszony végleges megállapítására s a 
válságos theol. és präparandiai intézeteknek a jövőben való megszilárdítására 
és biztosítására.

Április 27-én látogatta meg a főgymn. ifjúság Ludmann Ottó igazgató 
vezetése és Flórián Jakab, Húsz Ármin, dr. Szlávik Mátyás, Balás Ádám, Balló 
Aurél, Hensch Béla és Kapi Gyula tanárok segédkezése mellett a rendkívül 
érdekes és tanulságos kassai 48-as ereklyekiállítást. Az ifjúságot valóban önfel
áldozó módon a dómban, a felsőmagyarországi múzeumban és az ereklye
kiállításon dr. Horváth Balás, kassai prémontrei főgymn. tanár kalauzolta. 
Hálás köszönet illesse őt részünkről, ki egész délutánját a tanári kar és az 
ifjúság kalauzolására szentelte. Az ereklyekiállítást nehány nap múlva 30 jogakad. 
ifjú is megtekintette.

Az április 28-án a 48-as törvények szentesítésének emlékére a helybeli 
kir. kath. főgymnasium által rendezett lélekemelő hazafias ünnepélyen a coll. 
tanári kart dr. Szlávik Mátyás, dr. Horváth Ödön, Ludmann Ottó, dr. Mikler 
Károly és Peskó Ödön képviselték. A két tanári kar meleg és bensőségteljes



érintkezése — a miben nagy érdeme van a helybeli középiskolai tanár- 
egyesületnek — bíztató jele a tanárok összetartozása érzetének.

Mint örvendetes tényt kell megemlítenünk, hogy úgy az egyházkerületi, 
mint az egyházegyetemes közgyűlés örömmel fogadta a jogakademiai tanári 
karnak az államsegély megszerzése iránt tett kezdeményező lépéseit s a további 
lépések megtételével a coll. igazgató-választmányt bízta meg. Jogakademiánkra 
nézve nagyfontosságú e kérdés, a melynek sikeres megoldását őszintén vár
juk és reméljük.

Május 18-án részt vett a tanári kar az ifjúsággal egyetemben a deprekátió- 
val kapcsolatos Úrvacsorában. Az ifjúság részéről Osztermann Ernő joghallgató 
beszélt, míg a tanári kar részéről az igazgató az előbbi beszédre való utalással 
azt a kérdést fejtegette, hogy a hit és atudás megkívánja, sőt feltételezi egymást 
Kapi Gyula tanár ez alkalommal is a tanítóképző növendékekkel igen sikerült 
karéneket adott elő. Lelkészeinknek a közreműködésért ez úton is a tanári 
kar és az ifjúság nevében forró köszönetét mondunk.

Május 22-én a theol. testület a díszteremben Csengey G usztáv  thnlngiaL 
dékán 30 éves tanársága évfordulójára igen sikerült díszgyűlést tartott. A terem 
zsúfolásig volt megtelve díszes (hölgy) közönséggel s a coll. tanintézetek ifjú
ságával. Képviselve volt teljes számmal a coll. tanári kar, Szinyei Merse István 
főispán elnökkel az élén a Széchenyi-kör igazgató-választmánya, melynek tagjai 
sorában ott láttuk Tahy József alispánt, Mandics Ede polgármestert, Palugyay 
Gusztáv kir. törvényszéki elnököt, továbbá a coll. igazgató-választmánya, a kir. 
kath. főgymn. s a m. kir. kisdedóvónőképző tanári kara. E lélekemelő ünne
pély a könyekig megható módon folyt le. Egy három tagból álló küldöttség 
ment az ünnepelt férfiúért, kit a közönség lelkes éljenzésekkel fogadott, 
Dedinszky Aladár III. éves theologus pedig az odaadó hálás tanítványi szeretet 
és igaz elismerés hangján üdvözölt. A beszéd elhangzása után Schindler M. 
testületi elnök, Szlopovszky K. és Zatykó J. bizottsági tagokkal átnyújtották 
az ünnepeknek a testület által készíttetett díszalbumot. Alig tudott válaszolni 
a meghatottságtól az ünnepelt férfi, a midőn őt a coll. igazgató a választmány 
és a tanári kar nevében lelkes hangon üdvözölte, a tanárok szeretetéről bizto
sította s benne a valódi tudóssal járó szerénység mintaképét éltette a haza, a 
tudomány, az irodalom s az egyház javára és üdvére. A jogi testület nevében 
Szentiványi Ferencz üdvözölte, míg a Széchenyi-kör, a jogakad. tanári kar, 
a theol. önképző- és önsegélyző-egyesület s a theol. ifj. belmissiói egyesület 
átiratban üdvözölte Csengeyt, kinek jól esett az őszinte elismerés, rokonszenv, 
tisztelet és nagyrabecsülés ama hangja, mely ez iratok mindegyikén végig 
vonult. Egy Csengeyhez intézett lelkes alkalmi költemény Hamvas József volt 
eperjesi, jelenleg pozsonyi lyceumi tanártól, majd «Emlékezés Hallas»-ra ez. 
alkalmi költeményének elszavalása (előbbit Krafta N., utóbbit Smid I. theol. 
szavalta el nagy hatással) s Beér Ferencz kisdedóvónőképző tanár alkalmi 
hymnusának a theol. alkalmi dalkar által való előadása fejezte be az ünnepélyt, 
a melyet jun. 8-án a középisk. tanáregyesület által rendezett ünnepély követett.

Mint figyelmet érdemlő körülményt megemlítem, hogy püspökünk a kassai 
közép- és polgári iskolákhoz egyházkerületi biztosul küldte ki dr. Szlávik M.
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coll. igazgatót, Csengey Gusztáv dékánt jubileuma alkalmával a Széchenyi-kör 
igazgató-választmánya dísztaggá választotta, míg dr. Máriássy Béla jogakad. m. 
tanárt az Anhalt-dessaui herczegi kormány az ősrégi medve-renddel tüntette ki.

Megemlítésre méltónak tartjuk, hogy május 31-én és junius 1-én részt 
vett a coll. igazgató a Prot. írod. Társaság választmányi és közülésén Kolozsvárt, 
a hol úgy az intézeti körök, mint különösen a kolozsvári ev. ref. theologiai 
tanárok részéről a legszivélyesebb fogadtatásban részesült. E társaságnak a 
coll. tanárok közül többen az első percztől fogva tagjai, sőt Csengey G. és 
dr. Szlávik M. annak választmányi tagja. Intentióját helyeseljük, szemléjét 
szívesen olvassuk, .vándorközgyűlésre alkalmilag szívesen látjuk és várjuk. 
A kolozsvári gyűlés forduló pontot jelez az írod. Társaság eddigi életében. 
Ugyancsak megemlítjük, hogy főgymnasiumunk érettebb ifjúságának egy része 
Húsz A., Szutorisz Fr. és Peskó Ö. tanár vezetése mellett pünkösdi kirándulást 
tett Körmöcz- és Selmeczbánya vidékére. E kirándulásról más helyütt számol 
be a mi Értesítőnk. S végül figyelmet érdemlő körülmény, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter a coll. tanári kart ez alkalommal is kitüntette, 
a midőn dr. Szlávik Mátyás coll. igazgatót a selmeczbányai, dr. Horváth Ödön 
jogkari dékánt pedig a pozsonyi ev. lyceum érettségi vizsgálataihoz kormány- 
képviselőnek nevezte ki.

Irodalmilag működő collegiumi tanárok: Csengey G., dr. Horváth Ö., 
dr. Horovitz S., Mayer E., dr. Meliórisz B. s (külföldön is) dr. Szlávik M. 
Utóbbi különösen a hazai prot. sajtóban sűrűn dolgozott. A Széchenyi-körben 
felolvasást tartott: Csengey G., dr. Horváth Ö., dr. Szlávik M., dr. Mikler K., 
Gömöry J., Kubányi B., Balás A., míg a középiskolai tanáregyesület felolvasó
estélyein Peskó Ö. három ízben is gyönyörködtette a közönséget a villamos
ság köréből tartott szabad előadásával.

Dl'. Szlávik Mátyás.
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Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.
I.

H i t t a n  i n t é z e t .

A) Adatok az intézet ez évi történetéhez.

A jelen iskolai év szeptember 9-én négy tanfolyamban négy theologiai 
tanárral kezdődött. Az elmúlt iskolai év junius havában tartott coll. igazgató
választmányi ülés az eltávozott Hörk József helyébe 4-ik tanárnak Frenyó 
Lajos nyíregyházi segédlelkészt, az intézet volt növendékét választotta meg, 
utasításul adván a tanári karnak, hogy addig,, míg a megnevezett tanár a theol. 
tanári vizsgálatra elkészül, Hörk József tanszékének gyakorlati tárgyait a rendes 
tanárok belátásuk szerint oszszák fel maguk közt s az új tanár által előadandó 
tárgyakat közösen állapítsák meg. Ugyanakkor az egyházjog előadásával dr. Mikler 
Károly újonnan megválasztott jogtanárt bízta meg.

Az új theol. tanár teljes mértékben megfelelt annak a várakozásnak, 
mely megválasztásához fűződött s rövid idő alatt nemcsak tanártársainak 
szeretetét, hanem hallgatóinak tiszteletét s szeretetét is meg tudta nyerni. 
A tanári kar és hallgatóság vállvetve törekedett azon, hogy az intézet jóhírneve 
csorbát ne szenvedjen s tudományos színvonala emelkedjék. A hallgatóság 
közszelleme mondhatni: példás volt. Az összetartozóság érzetét nagyban emelte 
az intemátus.

Az internátus a konviktus épületében négy szobából, egy előszobából 
és mellékhelyiségekből áll.

Az 1897—98. isk. évben a következő hallgatók laktak benne: Jamniczky 
György I. éves; Droppa Samu, Jamniczky János, Járossy Mihály, Szlopovszky 
Károly és Szkalos Emil II. évesek; Engler Lajos, Krafta Nándor, Lajcsák 
János III. évesek; Okályi Viktor, Smid István és Zatykó János IV. évesek, kik 
mellett egy szegény fiú: Járossy Sándor IV. oszt. gymn. tanuló is kapott helyet.

Az internátusbán lakók kapnak a szálláson kívül reggelit, fűtést, világítást 
és kiszolgálatot teljesen ingyen. Ebédet és vacsorát a konviktusban kapnak. 
A konviktusi ebéd és vacsora rendes évi díja 62 frt, de az internátusbán lakók 
10, 20, 30 frtnyi elengedésben részesülnek.

Az internátus fentartója a Collegium, a lakást díjmentesen adja, a mi 
évi 160 írtnak felel meg, a fűtés, világítás és kiszolgálat költségeit a konviktusi
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pénztárból fedezi. Ezenkívül az internátus költségeinek fedezésére fordítja még 
a Schwarz-féle ily természetű alapítvány 100 frtnyi jövedelmét.

Az elmúlt s folyó isk. évben az internátus fentartásához még a következő 
adakozók járultak : A nyíregyházi gymn. ifjúság gyámintézete 5 frt, az iglói 
gymn. ifj. gyámintézete 10 frt, az abosi ev. egyház 2 frt, Varga Márton tokaji 
lelkész 3 frt, Okályi Adolf vázseczi lelkész második gyűjtése 16 frt 24 k r.; 
(ezen összeghez járultak: Okályi Adolf 2 frt, Okályi Viktor 1 frt, Okályi 
Géza 1 frt, a vázseczi egyház 2 frt, Mihalko Matej 14 kr., Listjak János 10 kr., 
Teltsch József 20 kr., Kircz Vilmos 2 frt, Szentmártoni István csendőr 50 kr., 
Szalay Sándor csendőr 50 kr., özv. Kompis Jánosné 1 frt, Dietrich Károlyné 
1 frt, Szokoly 1 frt, Simon Károly 1 frt, Szochan János 10 kr., Illavszky tanító 
20 kr., Kircz József bíró 1 frt, Vázsecz községe 2 frt). Kassai gyűjtés 103 frt; 
(ezen összeghez járultak: Szakmáry Károly 10 frt, Beller Károly 5 frt, özv 
Schirger Tivadarné 10 frt, Dunkel Vilmosné 10 frt, Stark János 5 frt, Lasz- 
gallner Ödön 5 frt, Flachbart 5 frt, Megay Adolf 10 frt, Fleischer Gusztáv 
10 frt, Maurer Gyula 5 frt, Maiéter István 2 frt, Benczúr Géza 2 frt, id. Halykó 
Mihály 5 frt, ifj. Halykó Mihály 5 frt, Schirger Gusztáv 5 frt, Oelschläger 
Lajos 2 frt, dr Brósz László 5 frt, dr. Blázy Kálmán 2 frttal); Nemes Károly 
diósgyőri ev. lelkész és egyháza 4 frt, Klinczko Pál h.-krussói lelkész 2 frt, 
Bortnyik Görgy kölesei lelkész és egyháza 4 frt 20 kr.; Brosko Adolf, a 
pesti ev. német egyház segédlelkésze 2 frt, Hoznék Lajos girálti lelkész 1 frt, 
Chotvács Endre budaméri egyházában eszközölt gyűjtése 5 frt és a dobsinai 
egyház adománya 10 frt. A gyűjtés és adományok összege: 167 frt 44 kr. 
Ezenfelül a pesti ev. német egyház 1901-től kezdve öt éven át fizetendő 
25 frtnyi évi adományt szavazott meg. Fogadják összes jóltevőink, gyűjtőink 
és adakozóink hálás köszönetünket! Hálás köszönetünket fejezzük ki még külön 
is Csiskó János kassai ev. lelkész úrnak, a ki Mayer Endrét két alkalommal, 
dr. Szlávik Mátyást egy alkalommal szívesen segítette az adományok gyűjtésében.

Végül hálás köszönetét mondunk a győri evang. egyháznak, hogy az 
internátusnak 24 drb énekes-könyvet, és Szeberényi Lajos békés-csabai ev. 
lelkész úrnak, hogy egyházias képeket ajándékozott.

B) Tanári testület.
Dékán:

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

Tanárok :

1. Csengey Gusztáv, lásd fentebb.
2. Frenyó Lajos, theol. magántanár.
3. Mayer Endre, az új-szöv. exeg. tudományok nyil. rendes tanára, coll. 

konviktusi eforus, a theol. internátus felügyelője, a theol. ifjúság belmissiói 
egyesületének elnöke, a Szirmay-könyvtár őre.

4. Dr. Szlávik Mátyás, a bölcsészeti s rendszeres theol. tudományok 
nyilv. rendes tanára, a kar ez évi jegyzője és coll. igazgató.
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5. Dr. Mikler Károly, jogtanár, az egyházjog előadója.
6. Dr. Horovitz Imre, orvostudor, a közegészségtan előadója.
7. Szánik Ernő, tanító, az egyházi ének vezetője.
8. 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 :

E g é sz  é v i  tá rg y a k .

1. Héber nyelv. I. tanf. heti 3 órában Hangtan, alaktan elemei megfelelő 
példákkal. Szemelvények Genesisből I., II., III. fej. XXXVII. és XXXIX. feje
zetek. Előadó tanár Csengey Gusztáv.

2. Latin nyelv. I—IV. tanf. heti 1 órában. Tárgy altat o tt: «Catechismus 
minor» és «Articuli Smalcaldici». Tanár Frenyó Lajos.

3. Német nyelv. I. tanf. heti 1 órában. Gustav Gerock «Himmelan» ez. 
beszédjei fordítva. Tanár dr. Szlávik Mátyás.

4. Bibliai tót nyelv. I—IV. tanf. heti 1 órában. Grammatikai elemek 
ismertetése s gyakorlása a római levél és Lukács evangéliumának alapján, 
fogalmazványok és egyházi énekek emlékeltetése. Tanár Frenyó Lajos.

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

6. Egyetemes kér. egyháztörténet. A reformátió előtti korszak története. 
I—II. tanf. heti 4 órában. Előadó tanár Csengey Gusztáv.

7. O-szöv. írásmagyarázat II—IV. tanf. heti 3 órában. Magyaráztatott 
Jes. próféta VII., VIII., IX., XI., XLIX—Lili. fejezetei és az Exodus XX. 1—17. 
versei (a dekalog). Előadó tanár Csengey Gusztáv.

8. Újszövetségi irásmagyarázat. II—IV. tanf. heti 4 órában. János evan
géliumának részletes ismertetése és magyarázata egész terjedelmében. Előadó 
tanár Mayer Endre.

9. Dogmatika. III—IV. tanf. heti 4 órában. Előadó tanár dr. Szlávik M.
10. Dogmatörténet. III—IV. tanf. heti 2 órában. Az új- és a legújabb kor 

dogmatörténete. Előadó tanár dr. Szlávik Mátyás.
11. Gyakorlati írásmagyarázat. I—IV. tanf. heti 1 órában. Tizenegy 

Sz. H. vasárnapra kirendelt ev. és ep. textus fejtegetése s ezenkívül keresz
telési, confirmatiói, esketési, úrvacsorái és temetési textusok alapján praed. 
vázlatok készíttettek. Vezető tanár Frenyó Lajos.

12. Egyházi ének. I—IV. tanf. heti 2 órában. Egyházi énekek és egyházi- 
liturgia gyakorlása. Vezető tanár Szánik Ernő.

13. Testgyakorlatok. I—IV. tanf. heti 2 órában. Vezető tanár Húsz Ármin.

■2. F é l é v i  t á r g y a ,  Is. 
aj A z  e ls ő  fé lévben .

1. Görög nyelv. Az újszövetségi nyelv sajátságainak ismertetése megfelelő 
gyakorlatokkal a kiáss, görög nyelv alapján. I. tanf. heti 2 órában. Előadó 
tanár Frenyó Lajos.



2. Hermeneutika. Az ó- és újszöv. írásmagyarázat története s a Sz. írás 
magyarázatának legfőbb elvei. I. tanf. heti 1 órában. Előadó tanár Frenyó Lajos.

3. Encyclopaedia, mint bevezetés a theologiai tudományokba, irodalom- 
történeti alapon. I. tanf. heti 4 órában. Előadó tanár Frenyó Lajos.

4. Újszövetségi isagogika. I—II. tanf. heti 4 órában. Előadó t. Mayer Endre.
5. Liturgika. III—IV. tanf. heti 4 órában. Előadó tanár Mayer Endre.
6. Homiletika. I—II. tanf. heti 3 órában. Előadó tanár dr. Szlávik Mátyás.
7. Egyházjog. III. tanf. heti 7 órában. Előadó tanár dr. Mikler Károly.
8. O-szöv. theologia. Ill—IV. tanf. heti 3 órában. Előadó t. Csengey G.

bj A  m á s o d ik  fé lé v b e n .

1. Újszöv. írásmagyarázat. A hegyi beszéd egész terjedelmében magya
rázva. I. tanf. heti 3 órában. Előadó tanár Frenyó Lajos.

2. Vallástörténet. I—II. tanf. heti 3 órában. Előadó tanár Frenyó Lajos.
3. Újszöv. theologia. Ill—IV. tanf. heti 4 órában. Előadó t. Mayer Endre.
4. Pastoralis és belmissió. III—IV. tanfolyam heti 3 órában. Előadó tanár 

Mayer Endre.
5. Oszöv. isagogika. I—II. tanf. heti 4 órában. Előadó t. Csengey Gusztáv.
6. Közegészségtan. I—IV. tanf. heti 2 órában. Előadó tanár dr. Horovitz 

Imre (a 4 évi theol. tanf. alatt egyszer köteles minden theologus hallgatni).

3. S e in i n a  r i u m o 1c.

a) E g é sz  év i s e m in a r iu m o k .

1. lljszöv. exegetikai seminarium. II—IV. tanf. heti 1 órában. Vezető 
szaktanár Mayer Endre. Az egyes hittanhallgatók által feldolgozott s megbírált 
tételek a következők: A Srzaioúvvt] fogalma s jelentősége Pál theologiájában. 
Pál hamartologiája. Pál christologiája. A nlortg  jelentősége Pálnál. A ropog 
használata Pál apostolnál. Xáqig jelentősége. Krisztussal való élet. A christo- 
logia a csel. könyvében Péter beszédei alapján. A glossolalia. Krisztus viszonya 
az ószövetséghez. A szőlőmívesekről, a tékozló fiúról és az irgalmas szama
ritánusról szóló parabola.

2. Systematikai seminarium. Ill—IV. tanf. heti 1 órában. Vezető tanár 
dr. Szlávik Mátyás. Fordíttatott s magyaráztatott «Monologen» von Friedr. 
Schleiermacher.

3. Gyakorlati theol. seminariumok. Vezető tanár Mayer Endre. Egyesü
letek módjára voltak szervezve, külön jegyzőkkel a hallgatók közül.

a) Homiletikai seminarium. (Homiletikum.) I-—IV. tanf. heti 1 órában. 
Jegyzője: Jamniczky János II. é. hh. Minden hittanhallgató köteles volt a kijelölt 
időre általa szabadon választott textus felett magyar, német, vagy bibliai tót 
nyelven kidolgozott egyházi beszédet a tagok elé nyújtani, mely a homiletikai 
szabályok alapján nyilvánosan megbíráltatott. Tartatott egy alakuló- és egy 
záróülés és 15 gyakorlat. Beadatott és megbíráltatott 15 beszéd: 6 magyar, 
2 német, 7 tót. Megdicsértetett 2, jó fokozatra minősíttetett 8, egyszerűen 
vétetett tudomásul 4, elvettetett 1 beszéd. Dicséretben részesült 3 bírálat.

b) Liturgikai és katechetikai seminarium. (Liturgikum és Catechetikum.)

32
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I—IV. tanf. heti 1 órában. Jegyzője: Droppa Soma II. é. hh. Aedilis: Jamniczky 
György I. é. hh. Jegyző a tanítóképző részéről: Mathaedesz Lajos III. tk.

A liturgikaigyakorlatok az őszi s tavaszi hónapokban tartattak, a mikor 
is a liturgikai szabályok pontos megtartása mellett az egyes egyházi funktiók 
szabatos végzésében gyakorolták magukat a III—IV. é. hittanhallgatók. Ezen 
functiók kántori teendőit a tanítóképző-intézet III. éves növendékei végezték. 
Tartatott egy alakuló- s egy záróülés és 9 gyakorlat. Ezek közül 5 főisten
tisztelet, 1 keresztelési, 1 úrvacsorái, 1 esketési és 1 temetési gyakorlat.

A katechetikai gyakorlatok a téli hónapokban tartattak a gymnasium 
I—IV. oszt. tanulóival, a mikor ezek a rendes istentisztelet látogatása alól a 
hideg miatt fölmentve lévén, katechesisek látogatására voltak kötelezve. Taní
tottak : a II—IV. é. hh.; minta-katechesist bemutatott Mayer Endre vezető és 
Frenyó Lajos theol. magántanár. Az egyes katechesisek thémái a következők: 
Kér. János. Krisztus születése. Jézus megkereszteltetése. A tizenkét éves Jézus 
a templomban. Jézus megkisértetése. Az Úrvacsorája. A gethsemanei lelki 
küzdelem. A kínszenvedés. A feltámadás. Jézus parabolái közül: A gonosz 
szőlőmunkások. A hűtlen sáfár. A gazdag és a lázár. A magvető. A szőlő
munkások. Ezeken kívül tartatott egy bevezető, egy karácsonyi és egy befejező 
gyermek-istentisztelet.

A gyakorlatokon a vezető szaktanáron kívül megjelentek többször Gömöry 
János és Balás Adám főgymn. tanárok; fogadják e helyen nemes érdeklődésükért 
a hallgatóság meleg köszönetét.

Jegyzet. A theologia hallgatói az 1897—98. isk. évben Eperjesen úgy az I-ső, 
mint a Il-ik egyháznál magyar, német és tót nyelven szónokoltak s segédkeztek a hétköz
napi reggeli és vasárnapi délutáni könyörgéseknél és imádságoknál, sőt egyes (temetési) 
szertartásoknál is — különösen vidéken — közreműködtek.

D) Theologiai hallgatók.
I. ÉVFOLYAM.

1. Fajnor D u sá n ............................. Szenicz, Nyitra vm. 1876.
2. Jamniczky G y ö rg y ................... Boczabánya, Liptó vm. 1877

II. ÉVFOLYAM.
3. Droppa S o m a............................. Gyopár-Halom, Békés vm. 1876.
4. Hrúsz J ó z s e f ............................. Nagy-Szalatna, Zólyom vm. 1876.
5. Jamniczky J á n o s ........................ Vavrissó, Liptó vm. 1878.
6. Járossy Mihály............................. Tamásfalva, Gömör vm. 1875.
7. Szkalos Emil ..............................Tamasi, Nógrád vm. 1877.
8. Szlopovszky Károly . . . . .  Kokova, Gömör vm. 1874.

III. ÉVFOLYAM.
9. Dedinszky A l a d á r ................... Nagy-Szelezsény, Bars vm. 1874.

10. Engler Lajos András . . . .  Klenócz, Gömör vm. 1874.
11. *Kázsley B é la .............................Kladzán, Zemplén vm. 1877.
12. Krafta N á n d o r ........................ Zárjecs, Trencsén vm. 1874.
13. Lajcsák J á n o s ............................. Pribilina, Liptó vm. 1875.

* Meghalt 1898. január 11-én.
Collég. É rt.
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IV. ÉVFOLYAM.

14. Fischl T ó b iá s ............................. Medgyes, Sopron vm. 1872.
15. Okályi V ik to r............................. Vázsecz, Liptó vm. 1875.
16. *Rozsonday K áro ly ....................Zsombor, Udvarhely vm. 1874.
17. Schindler Márton........................ Medgyes, Sopron vm. 1871.
18. Smid István.................................. Bököd, Komárom vm. 1873.
19. Zatykó János ..............................Szinóbánya, Nógrád vm. 1876.

Stefánik Igor theologus a 4-ik évet a rostocki egyetemen végzi.

E) Theologiai vizsgálatok.
a) Alapvizsgálat. Alapvizsgálatot tettek az elmúlt 1896—97. isk. évben: 

1897. junius 21-én Lajcsák János jó, Engler Lajos András jeles, Fischl Tóbiás 
elégséges, Krafta Nándor elégséges, Schindler Márton elégséges eredménynyel.

Alapvizsgálatot tett 1897. szept. 22-én Kázsley Béla jó eredménynyel.
Az 1897—98. iskolaévi alapvizsgálat határideje junius 17., melyre a 

II. éves hittanhallgatók már jelentkeztek; eredményéről azonban csak jövőre 
számolunk be.

b) Szakvizsgálat. Az 1897. év junius 22-én Glauf Pál főesperes, püspököt 
helyettesítő elnöklése mellett megtartott szakvizsgálatot a következők tették le: 
Alexy Gyula, Benedik János és Sarudy Gyula elégséges, Beyer Fülöp jó 
eredménynyel. Az 1897. évi szept. 10-én Csiskó János, püspököt helyettesítő 
elnöklete mellett megtartott szakvizsgálatot Algöver Andor jó, Noszkó István 
elégséges eredménynyel tették le. Az 1897—98. iskolaévi szakvizsgálat rendes 
idejére, junius hó 23-ára, öt itteni hittanhallgató jelentkezett. Az írásbeli szak- 
vizsgálat tételei: «A hit és hitvallás egymáshoz való viszonya». «Az ó-szöv. 
jelentősége és felhasználása Pálnál»; egyházi beszéd tétele: Efez. VI., 10—18.

c) Papi vizsgálat. Az 1897. évi szept. 11-én Csiskó János és dr. Schmidt 
Gyula coll. felügyelő elnöklete alatt megtartott papi vizsgálatot Bendik János, 
Sarudy Gyula és Noszkó István elégséges eredménynyel tették le. A vizsgálat 
alapján mindnyájan papi oklevelet nyertek.

F) Theologiai egyesületek.
1. A theologiai testület és a keletében fennálló becsületlíróság.

A theol. testület és becsületbíróság czélja általában a hittanhallgatóknak 
szervezett s egységes testületté alakítása abból a czélból, hogy az egymáshoz 
tartozás szellemét ápolja, az ifjúság jó hírnevét fentartsa, ápolja s emelje, a 
felebaráti szeretet gyakorlásában nevelje és más ifjúsági testületekkel szemben 
képviselje; a mennyiben pedig egyes súrlódások felmerülnek, azokat békés 
úton elintézze, illetőleg bíróilag ítéletet hozzon.

A theologiai testület, mint minden évben, úgy ez idén is megalakult. 
Alakuló közgyűlését Schindler Márton korelnök elnöklete alatt szept. 13-án 
tartotta meg, mely alkalommal testületi elnökké Schindler Márton IV. éves 
hittanhallgató, jegyzővé Szlopovszky Károly II. é. hittanhallgató választatott.

* Magántanuló püspöki engedély alapján.
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Ugyanez alkalommal becsületbírósági elnökké Fischl Tóbiás IV. é., jegyzővé 
Járossy Mihály II. é. hittanhallgatók választattak.

A testület, mint minden évben, úgy az idén is részt vett a társadalmi 
élet mozgalmaiban. Ünnepélyek alkalmával kiküldte megbízottait. Maga is 
igyekezett ünnepélyek rendezésével a társadalmi élet követelményeinek eleget 
tenni. így október 7-én megtartotta a szokásos ismerkedési estélyt, a mely 
alkalommal a theol. testület tagjain kívül a theol. tanári kar, ifj. Draskóczy 
Lajos eperjesi ág. hitv. ev. lelkész, dr. Mikler Károly, az egyházjog tanára, 
továbbá a jogakademiai testvértestület képviseletében Szentiványi Ferencz 
testületi elnök jelent meg.

Október 6-án az aradi vértanúk emlékére zártkörű ünnepélyt rendezett 
a theol. testület a következő programmal: 1. Hymnus. Énekelte a theol. test.
2. Elnöki megnyitó. Tartotta Schindler Márton test. elnök. 3. «Tizenhárom», 
Váradi Antaltól. Szavalta Kázsley Béla III. é. hittanhallgató. 4. Emlékbeszéd. 
Tartotta Smid István IV. é. hittanhallgató. 5. «Október 6», Ábrányi Kornéltól. 
Szavalta Droppa Soma II. é. hittanhallgató. 6. Szózat. Énekelte a theol. test.

Október 31-én, mint minden évben, ez idén is több eperjesi hölgy közre
működése mellett nyilvános reformatiói emlékünnepélyt rendezett a testület 
a következő programmal: 1. «Luther diadaléneke». Énekelte a theol. énekkar.
2. Elnöki megnyitó. Tartotta Schindler Márton test. elnök. 3. «Október 31-ére», 
Vojtkó Páltól. Szavalta Droppa Soma II. é. hittanhallgató. 4. «Ima», dr. Silcher 
F.-től. Szövegét fordította Csengey Gusztáv. Énekelte négyszólamú női és férfi 
vegyes-kar, Szánik Ernő theol. énektanár vezetése mellett. 5. Emlékbeszéd. 
Tartotta Kázsley Béla III. éves hittanhallgató. 6. «Október 31-én», Csengey 
Gusztávtól. Szavalta Krafta Nándor III. éves hittanhallgató. 7. «Maradj meg 
kegyelmeddel». Énekelte a theol. énekkar.

A közreműködött hölgyek vegyék ez úton is a theol. test. hálás köszönetét!
A theologiai testület, mint minden évben, úgy ez idén is részt vett a 

Collegium összes ifjúsága által rendezett márczius 15-iki hazafias emlékünne
pélyen, mely alkalommal a theol. énekkar Luther diadalénekét énekelte, Smid 
István IV. é. hittanhallgató pedig az ifjúsági zászlót megkoszorúzó hölgyekhez 
intézett szép, lelkes köszönő-beszédet az összes ifjúság nevében.

Csengey Gusztáv theol. tanár s ez idei dékán 30 éves tanári működésé
nek emlékére a theol. testület május 22-én díszgyűlést tartott a következő 
programmal: 1. Schindler Márton testületi elnök az ülést megnyitotta. 2. Az 
ünnepeltet üdvözölte Dedinszky Aladár III. é. hittanhallgató. 3. Az ünnepek
nek egy háromtagú bizottság díszalbumot nyújtott át. 4. «Csengey Gusztáv»-nak, 
írta Hamvas József. Szavalta Krafta Nándor III. é. hittanhallgató. 5. Üdvözletek 
a collegiumi tanári kar s a jogi testület részéről s ezzel kapcsolatban fel
olvastattak a testülethez beérkezett üdvözlő-átiratok. 6. «Emlékezés Hellas»-ra, 
írta Csengey Gusztáv. Szavalta Smid István IV. é. hittanhallgató. 7. Alkalmi 
Hymnus, szövegét és dallamát szerzé Beér Ferencz. Énekelte a theol. alkalmi 
dalkar. 8. Elnök az ülést bezárta.

A theol. testületet nagyreményű Kázsley Béla III. é. hittanhallgatónak 
1898. január 11-én történt gyászos halála sújtotta. Temetésén a theol. énekkar

5*
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énekelt egy gyászdalt s az elnök mondott nehány búcsúszót. Mély gyászának 
a testület az elhúnyt szüleinek való részvétnyilvánítás és egy, közadakozás 
útján vett s az elhúnyt koporsójára helyezett szép koszorú által adott kifejezést.

A theol. testület 1 alakuló-, 7 rendes-, 5 rendkívüli, 1 dísz- és egy záró
gyűlést tartott.

Egyébként a theol. testület igyekezett jó  hírnevét azon a színvonalon 
megtartani, a melyen az a múlt években állott.

Belbékéjét semmi ügy nem zavarta, úgy, hogy a becsületbíróság előtt 
egy ügy sem került tárgyalás alá.

2. Theologiai önképző- és önsegélyző-egyesület.
Czélja: A hittanhallgatókat az önálló theologiai, bölcsészeti és szépiro

dalmi munkálkodásban képezni, a szabad előadásban és szavalásbau kiművelni 
és az egyesület tagjait segélyezni.

Tisztviselői: Elnök: Csengey Gusztáv theol. dékán, tanár; titkár és 
alelnök : Zatykó János IV. é. hh.; jegyző : Krafta Nándor III. é. hh.; pénztáros : 
Kázsley Béla III. é. hh., majd ennek f. é. január hó 11-én bekövetkezett gyá
szos elhúnyta után a pénztárnoki tisztet Fischl Tóbiás IV. é. hh.-ra ruházta 
az egyesület; könyvtárosok: Fischl Tóbiás IV. é. hh., Szlopovszky Károly II. 
é. hh., Járossy Mihály II. é. hh., Jamniczky János II. é. hh.; laptáros: Jamniczky 
György I. é. hh.; az állandó választmány tagjai: Okályi Viktor IV. é. hh. és 
Jamniczky János II. é. hh .; a pénzügyi választmány tagjai: Schindler Márton 
IV. é. hh., Fischl Tóbiás IV. é. hh, Droppa Soma II. é. hh., azonkívül hiva
talból a titkár és a jegyző. Az egyesület tagjainak száma 17. Alakuló gyűlé
sét 1897. szept. 14-én, zárógyűlését 1898. junius 3-án tartotta.

Felolvastatott két tudományos (szerzőik: Engler Lajos III. é. hh. és 
Smid István IV. é. hh.) és két szépirodalmi (szerzőik: Zatykó János IV. é. hh. 
és Járossy Mihály II. é. hh.) irányú munka.

Szavalat volt: 9; a szavalásban kitűntek: Smid István IV. é. hh., Krafta 
Nándor III. é. hh. és Kázsley Béla III. é. hh.

A lefolyt iskolai évben tartott az egyesület az alakuló- és zárógyűlésen 
kívül 10 rendes és 1 rendkívüli gyűlést.

Egyesületünk tagjai, mint rendes testületi tagok, az egyes nevezetesebb 
történeti események és személyek emlékére rendezett ünnepélyeken is tevé
keny részt vettek.

Az egyesület rendes tagja a Prot. Irodalmi Társaságnak és a Luther- 
Társaságnak.

Az egyesület vagyona: I. készpénzben . . . . 175 frt 35 kr.
II. követelésben . . . .  504 « 75 « 

Összesen . 680 frt 10 kr.
Anyagilag gyarapodott az egyesület, mert a főt. és m. egyházkerületi 

elnökség ez évben ismét 25 frtot utalványozott a kerületi pénztárból az egye
sületi olvasókör czéljaira.

Az egyesület hálás köszönetét mond pártfogóinak.



3. Theologiai olvasókör.
A theol. önképzőkör vezetése alatt ez idén is megalakult a theologiai 

olvasókör.
Laptárosa volt: Jamniczky György I. é. hh.
A theol. olvasókörbe következő lapok jártak:
a) A z önképző-kör révén: a «Budapesti Hírlap», «Egyetértés», «Vasárnapi 

Újság», «Protestáns Szemle», «Protestáns Pap» és az «Ev. Családi Lapok».
b) A theol. testület révén: a «Magyar Hírlap».
c) A  belmissió-egyesület révén: «Hajnal», «Allgemeine Missions-Zeitschrift», 

«Zeitschrift für innere Mission», «Stuttgarter Sonntagsblatt», «Berliner Jüng
lingsblatt», «Die ev. Missionen», «Fliegende Blätter aus dem rauhen Hause», 
«Geschichten und Bilder».

d) Dr. Szlávik Mátyás coll. igazgató a következő folyóiratokat bocsátotta 
az olvasókör rendelkezésére: «Protestáns Egyház és Iskolai Lap», «Debreczeni 
Protestáns Lap», «Sárospataki Lapok».

e) Csengey Gusztáv theol. dékán az «Ev. Egyház és Iskolai Lap»-ot és a 
«Magyar Kritiká»-t bocsátotta a kör rendelkezésére.

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

idén is újra megalakult. Alakuló közgyűlését tartotta Mayer Endre theol. tanár 
elnöklete alatt 1897. november 1-én, mely alkalommal egyesületi titkárrá 
Fischl Tóbiás IV. é. hh., főjegyzővé Jamniczky János II. é. hh., aljegyzővé 
Engler Lajos III. é. hh., laptárossá Jamniczky György I. é. hh. választatott- 
Az egyesület tartott két rendes közgyűlést és 10 összejövetelt.

Az összejöveteleken a következő tárgyak felett tartattak felolvasások, 
illetőleg megbeszélések: 1. «Az evangelisatio». 2. «A lelkipásztorkodás gya
korlása». 3. «Az Eperjesi Evangélikus Gyámintézeti Nőegylet alapszabályainak 
ismertetése». 4 «A lelkész tevékenysége az elszegényedés ellen». 5. «A diako- 
nissa intézmény». 6. «A belmissio férfi-munkásai».

Az egyesület jövedelmét ez idén ama 25 frt, a melyet a tiszai ág. h. 
egyházkerület mélt. és főt. elnöksége az egyesületnek kiutalványozott s a múlt 
évi hektograph. füzetekért behajtott 21 frt képezte. Gyűjtések nem rendeztettek.

Az egyesület jelenlegi vagyona 83 frt 15 kr., ebből követelés 25 frt 90 kr.
Az egyesület ez idén nagyobb összegeket fordított lapok hozatalára s 

a győri ág. h. ev. gyülekezet által ajándékba küldött 24 énekes-könyv 
beköttetésére, mely utóbbi körül felmerült költsége 13 frt 20 krt tett.

A belmissiói könyvtár a laptárból áthelyezett lapoknak 1897. évi szá
maival gyarapodott.

A theol. ifjúsági belmissiói egyesület részére a következő lapok jártak:
a) Mayer E. tanár ajándékából: «Fliegende Blätter aus dem rauhen 

Hause», «Geschichten und Bilder», «Evangélikus Népiskola».
b) Az egyesület költségén: «Allgemeine Missionszeitschrift», «Zeitschrift 

für innere Mission», «Evangelische Missionen», «Hajnal».
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c) A szerkesztők ajándékából: «Stuttgarter evangelisches Sonntagsblatt»» 
«Berliner Jünglingsblatt».

Az 1898. januártól megjelent lapok képezik a belmissiói laptár állományát.

B. Theologiai könyvtár.
A theol. könyvtárt a theol. önképző- és önsegélyző-egyesület kezeli és 

pedig úgy, hogy alakuló gyűlésén megfelelő számú könyvtárost választ. A theol. 
könyvtár hat szekrényben van elhelyezve.

A theol. könyvtár ez évben 77 kötettel szaporodott. És pedig a theol. 
tanári kar 26 kötet, nagyobbára ó- és újszövetségi exegetikai művet szerzett 
be a könyvtár számára vétel útján; Nt. Novák Mihály helybeli nyug. lelkész 
úr 48 kötet részint gyakorlati, történeti és systhematikai munkát ajándékozott 
a theol. könyvtárnak. Dr. Meliorisz Béla 2 kötetet adományozott a könyvtár
nak; a theol. laptárból 1 kötet s 8 füzet helyeztetett át a theol. könyvtárba.

Jelenlegi állapota tehát 2938 kötetet és 227 füzetet tesz ki.
Ide kell számítanunk az önképző-kör tulajdonát képező laptárt, melyről 

azonban most a nyomtatáskor még jelentés nem tehető, mert az erre kikül
dött bizottság működését még be nem fejezte.

Azon kegyes jóltevők, kik könyvtárunkat e tanévben gyarapítani szíve
sek voltak, fogadják e helyütt is hálás köszönetünket.
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J o g a k a d e m i a .

II.

A) A jog- és államtudományi kar személyzete.

Dékán.

Dr. Horváth Ödön, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
képesített egyetemi magántanár, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, 
állandó választmányának, központi bizottságának s jegyzői szigorlati bizott
ságának és Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja, a jog- és állam- 
tudományi kar e. i. dékánja, a magyar közjog, jogbölcselet, politika és tételes 
európai nemzetközi jog ny. r. tanára. Az első és második alapvizsgálati s az állam- 
tudományi államvizsgálati bizottságnak elnöke s e két utóbbinak rendes tagja.

Tanárok.

Dr. Breyer Adolf, az orvostudományok tudora, ny. tiszteletbeli várm. 
főorvos, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának s Eperjes sz. kir. város 
képviselőtestületének tagja, a törvényszéki orvostan magántanára.

Dr. Horovitz Imre, az orvostudományok tudora, okleveles törvényszéki 
orvos, a közegészségtan magántanára.

Dr. Horovitz Simon, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, statisztikai, gazdasági és jegyzői 
szigorlati bizottságának tagja, a római jog és büntetőjog ny. r. tanára. Az 
első alapvizsgálati s a jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja.

Dr. Horváth Ödön, lásd fent.
Dr. Körtvélyessy Dezső, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 

kir. törvényszéki albíró, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, 
a magánjog köréből vett speciál-collegiumok magántanára.

Dr. Lakner Árpád, az orvostudományok tudora, Eperjes sz. kir. város 
tiszti főorvosa, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának s Eperjes sz. kir. 
város képviselőtestületének tagja, a közegészségtan magántanára.

Dr. Mariássy Béla, a jogtudományok tudora, Sárosvármegye aljegyzője 
és törvényhatósági bizottságának tagja, a magyar közigazgatási jog köréből 
vett speciál-collegiumok magántanára.

Dr. Meliorisz Béla, az államtudományok tudora, a jogtörténet és magyar 
közjog köréből vett speciál-collegiumok magántanára.
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Dr. Mikler Károly, az államtudományok tudora, a jogtörténet, egyházjog, 
magy. pénzügyi jog és statisztika ny. r. tanára, az első alapvizsgálati és az 
államtudom, államvizsgálati bizottságok rendes tagja.

Dr. Pelech E. János, az orvostudományok tudora, kincstári orvos, a 
törvényszéki elmekórtan magántanára.

Dr. Sarudy Vilmos, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, a 
nemzetgazdaság- és pénzügytan, magyar közigazgatási jog s váltó- és keres
kedelmi jog ny. r. tanára. A második alapvizsgálati s az állam- és jogtudo
mányi ál lám vizsgálati bizottságok rendes tagja s ez utóbbinak elnöke.

Schulek Gusztáv, köz- és váltó-ügyvéd, a magyar magánjog, osztrák 
polgári magánjog, peres és perenkívüli eljárás és a bányajog ny. r. tanára. 
A második alapvizsgálati és a jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes 
tagja, s mint prodékán, a dékán akadályoztatása esetében annak helyettese.

Dr. Szlávik Mátyás, bölcsészettudor, theol. akad. rendes tanár, colle- 
giumi igazgató, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. 
kir. város képviselőtestületének tagja, a történeti és bölcsészeti speciál-colle- 
giumok ny. r. tanára. A jog- és államtudományi kar e. i. jegyzője.

Dr. Sztehlo János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. kir. város kép
viselőtestületének tagja, s az eperjesi ügyvédi kamara titkára, a tételesjogi 
speciál-collegiumok magántanára. A jogtudományi államvizsgálati biz. 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: Dr. Horovitz Simon és Dr. Mikler Károly. Pót
tagok : Dr. Sarudy Vilmos és Dr. Szlávik Mátyás.

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

prodékán. Rendes tagok: Dr. Horváth Ödön, Schulek Gusztáv és Dr. Sarudy 
Vilmos. Póttagok: Dr. Horovitz Simon és Dr. Szlávik Mátyás.

Államtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök: Dr. Horváth Ödön. Rendes ta g o k : Dr. Horváth Ödön, Dr. 

Sarudy Vilmos és Dr. Mikler Károly. Póttagok: Dr. Horovitz Simon és Dr- 
Szlávik Mátyás.

Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Dr. Berzeviczy Albert, v. b. 1.1., ny. államtitkár, a képviselőház alelnöke,
Glós Károly, nyug. jogakadémiai tanár,
Kovaliczky Mihály, Sárosvármegye tiszti ügyésze,
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Krayzell Aladár, városi tanácsos,
Dr. Schmidt Gyula, coll. felügyelő, orsz. képviselő,
Szikszay Károly, kir. pénzügyi titkár,
Szinyei Merse István, Sárosvármegye főispánja, a vaskorona-rend lovagja, 
Tahy József, Sárosvármegye alispánja,
Usz Antal, Sárosvármegye árvaszéki elnöke.

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

Gusztáv és Dr. Sarudy Vilmos. Póttagok: Dr. Hoi~váth Ödön és Dr. Makler Károly.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Dr. Grynaeus Géza, kir. ügyész,
Kádas Miklós, kir. törvényszéki bíró,
Klefner Gyula, ügyvéd,
Krayzell Aladár, városi tanácsos,
Kubinyi Aurél, az eperjesi ügyvédi kamara elnöke,
Legeza István, kir. törvényszéki bíró,
Mandics Ede, ügyvéd,
Moliiorisz 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 kam. titkára. 
Uhlarik Mátyás, kir. törvényszéki bíró.

C) Az e l ő a d o t t  t ant árgyak .

ELSŐ FÉLÉV.

■ (Megerősítve a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 1897. évi julius 16-án 41,628. sz. a
kelt magas rendeletével.)

A) Kötelezett tantárgyíik.

I. évfolyam.

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

Római jog, hét. 8 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon.
Magyar alkotmány- s jogtörténet, hét. 7 óra. Előadó tanár: Dr. Mikler K.

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 Vilmos.

• Collég. Ért. 6
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III., vagyis jogtud. évfolyam.

Büntetőjog, hét. 5 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz 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 ta n á r: Schulek Gusztáv.

IV., vagyis államtud. évfolyam.

Alkotmányi és kormányzati politika, hetenk. 5 óra. Előadó tanár: Dr. 
Horváth Ödön.

Magyar közigazgatási jog, hét. 5 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. 
Egyházi jog, hét. 7 óra. Előadó tanár: Dr. Mikler Károly.
Magyar pénzügyi jog, hét. 5 óra. Előadó tan á r: Dr. Mikler Károly.

B) SpeciíVl-colIegiumok.

Bölcsészettörténet, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás.
A jog- és állambölcselet irodalma, hetenként 3 óra. Előadó tanár: Dr. 

Horváth Ödön.
Jogorvoslati rendszer az új sommás eljárásban, hét. 2 óra. Előadó 

tanár: Dr. Sztehlo János.
Csődjog, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Körtvélyessy Dezső.
A törvényhatóságokról, hét. 1 óra. Előadó ta n á r: Dr. Mariássy Béla. 
Válogatott kérdések a törvényszéki elmekórtanból, hét. 1 óra. Előadó 

tanár: Dr. Pelech E. János.

M Á S O D I K  F É L É V .

(Megerősítve a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 1897. évi deczember 27-én 81,877. sz. a.
kelt magas rendeletével.)

A) Kötelezett tantárgyak.

I. évfolyam.

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

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

IV., vagyis államtud. 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) Speciá l-co lleg iu  ni o k.

* Művelődéstörténet, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.
Magyar közigazgatási jog  (folytatás), hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy V.
* Európai államok legújabb története, hét. 4 óra. E. tanár: Dr. Szlávik M.
* Bölcseleti ethika, hét. 4. óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás.
Bölcsészettörténet (II. rész: Újkor), hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás.
* Közegészségtan, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Imre.
* Bányajog, hét. 2 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. \
* Allamszámviteltan, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos.
Az idegen-váltóról, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Sztehlo János.
Váltó- és kereskedelmi jogi gyakorlatok, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Sa

rudy Vilmos.
Trónörökösödési törvényeink magyarázata, heti 2 óra. Előadó tanár 

Dr. Meliorisz Béla.
Jogbölcseleti nemzetközi jog, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.
Telekkönyvi rendtartás, hét 1 óra. Előadó tanár: Dr. Körtvélyessy Dezső.
A községekről, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Mariássy Béla.
A mezörendörségi törvény magyarázata, hét. 1 óra. Előadó tanár 

Dr. Mariássy Béla.
Törvényszéki elmekórtan, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Pelech E. János

1. Jeg y ze t. A *-gal jegyzett Speciál-collegiumok olyanok, a melyek a fenálló szabá
lyok értelmében a négy évi tanfolyamon keresztül egyszer okvetetlenül hallgatandók.

A «Törvényszéki orvostan» a jövő tanév alatt fog előadatni.
2. Jeg y ze t. 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 behivattak 
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.-ü. min. 
rend. 28,300—1889. sz. 2. §.)
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D) Akadémiai hallgatók.

Név, vallás | S zü le tés  helye és ideje

I. ÉV FOLY A M .

Ardó Zoltán izr.................
Barbósz Gergely g. kel. . 
Bodnár Gábor ev. ref.
Böhm Aladár izr. . . .

5 Bothár Gusztáv Adolf ág. ev 
Bottenstein Zsigmond izr. 
Cserépy Emil r. kath. . 
Csorba Iván ev. ref., II. f. é 
Elek Pál r. kath. . . .

10 Fekete László ev. ref.
Fischer Gyula izr. . . .
Freiman Jakab izr. . . .
Friedmann Adolf izr. . .
Gaál Miklós r. kath. . .

15 Gojdits Miklós g. kath. . 
Goldfinger Samu Henrik izr.

II. f. é., rkív. h. . . .
Grünmann Dávid izr. . .
Gundelfingen György r. kath 
Hajitsek Emil ág. ev., I. f. é 

20 Hennel Gyula ág. ev. . .
Heumann Imre izr. . . .
Hoffmann Adolf ág. ev. . 
Hvozdovics Pál g. kath. . 
Kachnics Gusztáv ág. ev.

25 Kádas Miklós r. kath. . . 
Kernuch Emil ág. ev., I. f. é 
Kilb Lajos r. kath. . . .
Kintzly Géza r. kath. . .
Kleiner Béla ág. ev.

30 Kootz Károly ág. ev. . . 
Lázár Miklós g. kel. . .
Lehotzky Arthur r. kath. 
Lehotzky M. György ág. ev 
Lévay István r. kath. . .

35 Libertinyi Jenő ág. ev.
Liess Ferencz ág. ev. . . .
Lipcsey Leo Ottó ág. ev. .

Kapi, Sáros vm. 1879.
Liget, Temes vm. 1878.
Újvidék, B.-Bodrog vm. 1878. 
Eperjes, Sáros vm. 1878. 
Beszterczebánya, Zólyom vm. 1877. 
Szt.-Mihály, Sáros vm. 1878.
N.-Sáros, Sáros vm. 1879.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1880. 
Monosbél, Borsod vm. 1878. 
Szoboszló, Hajdú vm. 1878. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1879.
K. -Szeben, Sáros vm. 1879. 
N.-Sáros, Sáros vm. 1879. 
Eperjes, Sáros vm. 1878. 
Sztropkóolyka, Zemplén vm. 1876.

Zakopane, Galiczia 1871. 
S.-Kellemes, Sáros vm. 1877. 
Tussa-Újfalu, Zemplén vm. 1876. 
Puchó, Trencsén vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1879. 
F.-Elefánt, Nyitra vm. 1879.
L. -Szt.-Miklós, Liptó vm. 1878. 
Csarno, Sáros vm. 1879. 
Breznóbánya, Zólyom vm. 1878. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1879. 
Sándorfalva, Torontál vm. 1878. 
Csellenő, Bereg vm. 1876. 
Szt.-István, Borsod vm. 1878. 
Eperjes, Sáros vm. 1879. 
Szász-Sebes, Szeben vm. 1877. 
Szász-Sebes, Szeben vm. 1874. 
Liszkofalva, Liptó vm. 1877. 
L.-Szt.-Miklós, Liptó vm. 1878. 
Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Ipolyságh, Hont vm. 1876. 
Vidombák, Brassó vm. 1879. 
Gödöllő, Pest vm. 1878.



45

Név, vallás Születés helye és ideje

Littmann Arnold izr. . .
Marcsek Ferencz ág. ev. .

40 Marek Géza izr.................
Mihalovics József r. kath. 
Mikulics Sándor g. kath. . 
Neuwirth Ferencz izr., I. f. é 
Nikodém János ág. ev.

45 Palcsó István ág. ev. . 
Rosenberg Rafael izr. . 
Rosenberg Samu izr., rkív. h 
Rostás János r. kath., rkív. h 
Sibrinyi Gyula ág. ev.. .

50 Soltész Imre r. kath. . 
Steinmetz János ág. ev. . 
Sztolarik Ferencz r. kath. 
Sztripszky Miron g. kath. 
Theil Vilmos ág. ev.

55 Világhy Elek r. kath.
Weisz Ignácz izr. .
Zahler Elek izr. . .
Zinner Miksa izr.

Húnfalu, Szepes vm. 1878. 
Szarvas, Békés vm. 1877.
Igló, Szepes vm. 1880.
Hervartó, Sáros vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1878.
S.-Kellemes, Sáros vm. 1878. 
Arad, Arad vm. 1877.
Késmárk, Szepes vm. 1879. 
Lőcse, Szepes vm. 1869.
Kurima, Sáros vm. 1876.
M.-Pécska, Arad vm. 1876. 
Duránd, Szepes vm. 1875.
Mád, Zemplén vm. 1877. 
Új-Soóve, B.-Bodrog vm. 1878. 
K.-Palugya, Liptó vm. 1878. 
Selesztó, Bereg vm. 1879. 
Segesvár, N.-Küküllő vm. 1878. 
Pusztamagyalos, Nógrád vm. 1874. 
Zsegnye, Sáros vm. 1879.
Láda, Sáros vm. 1878.
Ménhárd, Szepes vm. 1878.

II. ÉVFOLYAM .

Andrejkovics György g. kath 
60 Berthóty Lőrincz r. kath. 

Binder Ernő ág. ev. . .
Blaufeld Henrik izr. . .
Danielisz Árpád ág. ev. .
Debreczeny M. István r. kath 

65 Dienes Gyula ev. ref. . . 
Fengya Igor g. kath. . .
Ferbstein Károly izr. . .
Fisbein Aladár izr. . . .
Fridman Ervin izr. . . .

70 Friedmann Sándor izr. .
Fuchs Lipót izr.................
Galló István ág. ev. . .
Gasperik János ág. ev. 
Geiger Arthur izr., I. f. é. 

75 Goldberger Ödön izr. . .
Gooss Henrik ág. ev. . .

Csicsovaalja, Zemplén vm. 1872.
N.-Vitéz, Sáros vm. 1872. 
Mirkvásár, N.-Küküllő vm. 1877.
S.-Kellemes, Sáros vm. 1876. 
Szepes-Béla, Szepes vm. 1877. 
Göncz, Abaúj-Torna vm. 1877. 
Sajó-Velczi, Borsod vm. 1878. 
Krajnya-Bisztra, Sáros vm. 1876. 
Eperjes, Sáros vm. 1878. 
Szarvas, Békés vm. 1877.
Torna, Abaúj-Torna vm. 1878. 
Igló, Szepes vm. 1878.
Eperjes, Sáros vm. 1878. 
Bakti-Puszta, Gömör vm. 1877. 
Dovalló, Liptó vm. 1876. 
Karácsonmező, Sáros vm. 1878. 
Szarvas, Békés vm. 1878. 
Brassó, Brassó vm. 1877.
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Név, vallás

Habina Jenő g. kath. . .
Hamborszky Jenő ág. ev. 
Hirschfeld Márk izr. . .

80 Istók Zoltán ág. ev. . . 
Izák Milán ág. ev. . . .
Kállay Adolf ág. ev. . .
Kiss Dezső ág. ev. . . .
Ifj. Klauszer Kálmán ág. ev 

85 Klein Adolf Sámuel izr. . 
Krayzell Miklós ág. ev. . 
Krenner Géza r. kath.
Lányi Oszkár ág. ev. . .
Lavotha Ödön ág. ev.. .

90 Lenorovits Mihály izr., II. f. é 
Lichtenberg Emil izr. . .
Lihán Jenő r. kath .. . .
Lutz Sándor r. kath., II. f. é 
Mandics Dezső r. kath. .

95 Martinyi L. Kálmán ág. ev 
Matherny Gusztáv ág. ev. 
Menesdorfer Bertalan ág. ev 
Mihalics Miklós g. kath. . 
Móra János g. kath. . .

100 Moskovicz Sándor izr.. .
Moskovitz Ernán uel izr. . 
Okályi Géza ág. ev. . .
Osztermann Ernő ág. ev. 
Ottmayer Ferencz r. kath. 

105 Petrássy Antal g. kath. . 
Petrovics György g. kel. . 
Piso Jenő g. kel., II. f. é. 
Polányi Géza r. kath. . 
Pollák Vilmos izr. . . .

110 Pongrácz Tibor r. kath. . 
Ribiczey József r. kath. 
Schreiber Bernát izr. . 
Schuller János ág. ev. . 
Schullerus Ede ág. ev.

115 Sikorszky Sándor r. kath. 
Spiegel Lipót izr. . . .
Szelencsey Gusztáv r. kath 
Szentiványi Ferencz r. kath

S zü letés helye és ideje

Sziget-Bölzse, A.-Tornavm. 1878. 
Eperjes, Sáros vm. 1877.
S.-Kellemes, Sáros vm. 1877. 
Lökösháza, Gömör vm. 1879. 
Znióváralja, Turócz vm. 1878. 
L.-Szt.-Miklós, Liptó vm. 1878. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1878. 
Eperjes, Sáros vm. 1877. 
Kis-Szeben, Sáros vm. 1877. 
Eperjes, Sáros vm. 1878.
Ruttka, Turócz vm. 1877. 
Vázsecz, Liptó vm. 1875. 
Eperjes, Sáros vm. 1875.
Pályi, Ung vm. 1874.
Késmárk, Szepes vm. 1878. 
Eperjes, Sáros vm. 1875. 
N.-Jécsa, Torontál vm. 1876. 
Eperjes, Sáros vm. 1879. 
Nyiregyháza, Szabolcs vm. 1877. 
Eperjes, Sáros vm. 1876. 
Gölniczbánya, Szepes vm. 1874. 
Jarembina, Szepes vm. 1876. 
Báton, Sz.-Doboka vm. 1877. 
Olejnok, Sáros vm. 1875.
Eperjes, Sáros vm. 1878.
Vázsecz, Liptó vm. 1878.
Rank, Abaúj-Torna vm. 1878. 
Szatmár, Szatmár vm. 1877. 
Rudlyó, Zemplén vm. 1877. 
Battona, Csanád vm. 1878. 
A.-Pián, Szeben vm. 1876. 
N.-Mihály, Zemplén vm. 1879. 
Késmárk, Szepes vm. 1878. 
Bánfalva, Trencsén vm. 1877. 
Késmárk, Szepes vm. 1878. 
N.-Ida, Abaűj-Torna vm. 1877. 
N.-Szeben, Szeben vm. 1877. 
Brassó, Brassó vm. 1877.
Héthárs, Sáros vm. 1876. 
Késmárk, Szepes vm. 1878. 
Zsolna, Trencsén vm. 1878. 
Szt.-Iván, Liptó vm. 1867.



Név, vallás Születés helye és ideje

Thébusz Zoltán ág. ev. . . Zólyom, Zólyom vm. 1878.
120 Tyrnauer Baruch Márk. izr. Eperjes, Sáros vm. 1877.

Wehner József r. kath. . . Budapest, Pest vm. 1879.

III. ÉVFOLYAM .

Blaho Lajos ág. ev. . . . Rozsnyó, Gömör vm. 1876.
Csonka György ág. ev. . . - Losoncz, Nógrád vm. 1876.
Dessewffy István r. kath. Eperjes, Sáros vm. 1877.

125 Dvortsák József r. kath. . . F.-Szvidnik, Sáros vm. 1876.
Flórián Károly ág. ev. . . Eperjes, Sáros vm. 1878.
Hammer Jenő ág. ev., I. f. é. Pápa, Veszprém vm. 1876.
Janovich Miklós g. kath. . Selmeczbánya, Hont vm. 1878.
Joób Imre ág. ev................... Eperjes, Sáros vm. 1877.

130 Kakas Ferencz ág. ev. I. f. é. Pápa, Veszprém vm. 1876.
Kovács Gyula ev. ref. . . F.-Csécze, Ab.-Torna vm. 1878.
Krayzell Béla ág. ev. . . . Eperjes, Sáros vm. 1877.
Legeza János g. kath. . . . Ungvár, Ung vm. 1875.
Lersch Andor ág. ev. . . . Leibnitz, Szepes vm. 1875.

135 Lukács Károly r. kath. . . Szepesváralja, Szepes vm. 1877.
Mocsár Andor g. kath. . . Ab.-Szántó, Ab.-Torna vm. 1878.
Mosánszky István ág. ev. Eperjes, Sáros vm. 1877.
Papp Loránd r. kath., I. f. é. Bécs, A.-Ausztria 1875.
Philippi Gusztáv ág. ev., I. f. é. Brassó, Brassó vm. 1877.

140 Radvány Károly ág. ev. . . Eperjes, Sáros vm. 1877
Rubovics László izr., I. f. é. N.-Sáros, Sáros vm. 1875.
Springer Zoltán izr. . . . K.-Várda, Szabolcs vm. 1878.
Sztrilich Béla r. kath. . . Újvidék, B.-Bodrog vm. 1873.
Tabak István r. kath. . . . Krompach, Szepes vm. 1877.

145 Teitelbaum József izr. . . Orló, Sáros vm. 1877.
Wrublovszky Nándor r. kath. Eperjes, Sáros vm. 1873.

IV. ÉV FOLY A M .

Ádámkovich Győző g. kath., 
I. f. é * .............................

Györgyös, Sáros vm. 1878.

Alexander Béla izr. . . . Odorin, Szepes vm. 1879.
Connert János á. e., I. f. é. . Medgyes, N.-Küküllő vm. 1875.

150 Danykó Tivadar g. kath.** . Porács, Szepes vm. 1874.
Drenchényi Albert r. k., II. f. é.** Bodafalva, Liptó vm. 1876.

* Az első félév végén végbizonyítványt nyert. ** A második félév végén 
végbizonyítványt nyert.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Gábriel Bertalan á. e., I. f. é* Sz.-Béla, Szepes vm. 1875.
Glatz Árpád ág. ev.** . . . Eperjes, Sáros vm. 1876.
Greiner Hugó ág. ev., I. f. é* N.-Rőcze, Gömör vm. 1873.

155 Klein Mór izr.**.................... N.-Sáros, Sáros vm. 1873.
Klonfár Alajos r. kath. . . Bécs, A.-Ausztria, 1870.
Kollmann János r. k., I. f. é* Lucski-fürdő, Liptó vm. 1872.
Krémer Ernő ág. ev , II. f. é. Eperjes, Sáros vm. 1874.
Kroner Sámuel á. e., II. f. é.** Segesvár, N.-Küküllő vm. 1873.

160 Masics Dusán g. kel., I. f. é. Ottocsácz, Lika-Krbava vm. 1875.
Pankovics Aladár g. k., I. f. é * Ó-Poruba, Zemplén vm. 1872.
R. Papp Pál ev. ref.** . . . Zalkod, Szabolcs vm. 1876.
Pongrácz Kálmán r. katli.** Bánfalva, Trencsén vm. 1875.
Povázsay Máté ág. ev., I. f. é. Csaba, Békés vm. 1873.

165 Raisz Antal ág. ev.** . . . Varannó, Zemplén vm. 1876.
Rejovszky János r. kath. . . Ó-Lubló, Szepes vm. 1871.
Schlott Vilmos r. kath., I f. é* Beszterczebánya, Zólyom vm. 1876.
Schuller Frigyes ág. ev., I. f. é. Medgyes, N.-Küküllő vm. 1871.
Szontagh Viktor ág. ev.** Námesztö, Árva vm. 1874.

170 Szűcs Endre r. kath., I. f. é.* Szeged, Csongrád vm. 1873.
Tyrnauer Albert izr., II. f. é.** Eperjes, Sáros vm. 1873.
Viszloczky Elek g. kath. . . F.-Orlich, Sáros vm. 1871.
Wagner Károly ág. ev.** Új-Verbász, B.-Bodrog vm. 1874.
Zeilendorf Izrael izr. . . . Eperjes, Sáros vm. 1873.

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

175 Földes (Friedmann) Alb. izr.1 Homonna, Zemplén vm. 1871.
Jakab Dénes r. kath.2 . . . Zsögöd, Csík vm. 1866.
Máj dák István g. kath.3 . . Feketekút, Sáros vm. 1869.
Rakovszky Elek r. kath.4 Eperjes, Sáros vm. 1871.
Siedelszky Béla r. kath.6 Kis-Szeben, Sáros vm. 1868.

180 Szaffka Viktor g. kath.0 . . Mucsony, Borsod vm. 1860.
Szedlák Imre r. kath.7 . . Bárcza, Abaúj-Torna vm. 1864.
Weisz Károly ág. ev.8 . . Dobsina, Gömör vm. 1874.

* Az első félév végén végbizonyítványt nyert. — ** A második félév végén
végbizonyítványt nyert. — *** A min. engedély kelte és száma: 1 1897. július 16.,
39,005. sz.; 2 1895. márcz. 27., 16,024. sz.; s 1897. jan. 26., 3839. sz.; 4 1897. jan. 19.,
3178. sz,; 6 1896. jul. 9., 36,761. sz.; 6 1897. jul. 15., 42,697. sz.; 7 1895. nov. 5.,
60,954. sz.; 8 1897. máj. 28., 32,099. sz.
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E) Vizsgálatok.

Az 1897. év ju n iu s  h ó  16-ától 1898. évi ju n iu s  hó 15-éig m eg ta rto tt alap- és állam  v izsgála tok  
(b e leértv e  az  ism étlő- és pó tv izsg á la to k at is) e redm énye a  k ö v e tk ező :

Vizsgálatok
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Első alapvizsgálat . . 95 3 98 4 23 40 67 24 7 31
Második alapvizsgálat. 38 5 43 5 13 15 33 8 2 10
Allamtud. államvizsg, . 7 — 7 — 1 2 3 3 1 4
Jogtud. államvizsg.. . 10 4 14 1 4 6 11 2 1 3

Összesen 150 12 162 10 41 63 114 37 11 48

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 Gállá István, Isták Zoltán, K állay A dolf  és Okályi Géza, a második 
alapvizsgálatot: Bányász László, Flórián Károly, Institárisz Endre, Klein Már és Tabak István, 
a jogtudományi államvizsgálatot pedig: Adámkovich Győzd tette le kitüntetéssel. Ezeknek 
nevei a hivatalos lapban s a hazai tanügy állapotáról az országgyűlés elé terjesztendő jelen
tésben való közzététel 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 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 felterjesztendők. Ily 
felterjesztésre méltónak e tanévben a jogakadémia tanári testületé Adámkovich Győzőt, Glalz 
Árpádot és Wagner Károlyt  találta.

3. Jegy zet. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül és könnyebb áttekinthetése czél
jából közöljük, hogy az I-ső félévben 20 tantárgy 89 hetiórában; a Il-ik félévben pedig 
25 tantárgy 83 hetiórában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián összesen 182 hallgató 
volt beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai tíz jog- 
akademia között legelsők közé emelkedett. A hallgatók között volt: I-ső éves 58; Il-od éves 63; 
III-ad éves 25; IV-ed éves 28; tanfolyam hallgatása nélkül ministeri engedélylyel vizsgázó 8. 
Vallás szerint volt: ág. hitv. ev. 63; r. kath. 46; izr. 43; gör. kath. 20; ev. ref. 6; gör. 
kel. 4. Születési hely tekintetében volt: Sáros-vm. 57; Szepes-vm. 21; Liptó-vm. 12; 
Abaúj-Torna-vm. 10; Zemplén-vm. 9; Gömör-vm. 6; N.-Küküllő-vm. 5; Bács-Bodrog-, 
Békés-, Borsod-, Brassó-, Szeben-, Trencsén-, Zólyom-vm. 4—4; Szabolcs-vm 3; Arad-, 
Bereg-, Hont-, Nógrád-, Pest-, Torontál-, Túrócz-, Ung-, Veszprém-vm. 2—2; Árva-, Csa- 
nád-, Csík-, Csongrád-, Hajdú-, Lika-Krbava-, Nyitra-, Szatmár-, Szolnok-Doboka-, Temes- 
vármegyei 1—1; A.-ausztriai 2; Galicziai 1.

Collég. É rt. 7
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F) Akadémiai ifjúsági egyletek.

1. Joghallgatók Testületé.

Az elmúlt 1897/8-ik iskolai évben fellendült élet, élénk érdeklődés a 
testület ügyei iránt, minden téren jellemezte az egyesület működését, mely 
1897. évi szeptember 15-ikén tartotta alakuló gyűlését. Ezen a tisztikar követ
kezőleg alakult meg: Elnök Szentiványi Ferencz, alelnök Kakas Ferencz, 
főjegyző Osztermann Ernő, pénztáros ifj. Klauszer Kálmán, aljegyző Mihalovics 
István, könyvtáros Flórián Károly, ellenőr Krayzell Béla, laptárosok Motsár 
Andor és Sikorszky Sándor. Választmányi ta g o k : Dienes Gyula, Dessewffy 
István, Wagner Károly, Menesdorfer Bertalan, Polányi Géza, Mosánszky 
István, Wehner József, Ferbstein Károly. Póttagok: Thébusz Zoltán, Ribiczey 
József, Bodnár Gábor és Matherny Gusztáv. Az új tisztikar belátván, hogy 
az egyesület csak akkor érheti el czélját, ha anyagilag tűrhető a helyzete, 
javaslatba hozta, hogy a félévi tagsági díj 1 frt 25 krra emeltessék, mit a 
tagok készségesen meg is szavaztak. Az így megszerzett összegből tökélete
sítette az egylet ügyvitelét, befektetéseket eszközölt és a főiskola testvér
egyesületeivel közösen egy nagyobbszabású fali szekrényt csináltatott az 
akadémia 1-ső sz. tantermében, mely a könyvtár, testületi iratok stb. befo
gadására és megőrzésére szolgál. Az olvasókört ismét életbe léptette, hol az 
ifjúság rendelkezésére a következő lapok állottak: Egyetértés, Budapesti Hírlap, 
Pesti Hírlap, Hazánk, Magyarország, Felvidéki Szemle, Borsszem Jankó, 
Kakas Márton, Új Idők, Vasárnapi Újság, Jogtudományi Közlöny, Egyetemi 
Lapok, majd november 11-től még a Budapesti Napló, Magyar Kritika, 
Kolozsvári Egyetemi Lapok. Az ismerkedési estély ősi szokás szerint a király 
O Felsége névünnepének előestéjén, október 3-án tartatott meg. Október 4-ét, a 
király O Felsége névünnepét, páratlan lelkesedéssel ünnepelte meg ifjúságunk 
és abból az alkalomból, hogy Ö Felsége tíz történeti nagyság szobrával aján
dékozta meg a magyar nemzetet, továbbá, hogy felséges barátja és szövetséges
társa a német császár O Felsége budapesti látogatása alkalmából lelkes pohár
köszöntőt mondott. A jogásztestület szeptember 29-iki gyűlésében egyhan
gúlag 100 frtot szavazott meg, megbízván tisztviselőit, hogy Ö Felsége tisz
teletére a polgársággal karöltve fáklyásmenetet rendezzen. A fáklyásmenet 
október 4-én esti 6 órakor 400 fáklyással a Jókai-térről indult el a Fekete-sas 
szálloda elé, hol a pohárköszöntő és királyi leirat felolvastattak. Innét a főispán 
O Méltósága lakása elé vonult a menet, kérve, hogy hódolatát a trón 
zsámolya elé juttassa.

Október 6-án az ifjúság kegyelettel ülte meg az aradi vértanúk emlék
ünnepét; a gyászistentiszteleten dr. Szlávik Mátyás collegiumi igazgató úr 
mondott hazafias imát.

Schlauch Lőrincz bibornok püspök O Eminentiája megtisztelte testü
letünket a nagyváradi diák-congressuson mondott nagyhatású beszédének 
20 példányával. Az elnökség, miután a két kiküldöttnek: Mandics Dezső és 
Sárkány Ernőnek küldött példányokat átadta, a többit a collegiumi könyvtár,
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tanári testület és a tagok között osztotta e l; O Eminentiájához pedig a jogász
testület október 16-iki üléséből köszönő feliratot intézett.■£ílegemlítendő még 
testületünk e gyűléséből Petrovics György tagtárs indítványa, mely szerint 
körirat intéztessék a többi jogakademia ifjúságához egy országos ösztöndíj- 
alap megteremtése ügyében; továbbá azt is indítványozta nevezett tagtársunk, 
hogy a magas mínisteriumhoz folyamodás adassák be a czélunk elősegítése, 
óhajaink, kérelmünk támogatására. Mindez meg is történt. Október 20-án 
alakult meg az Irodalmi Osztály, melynek élére a közbizalom Petrovics Györgyöt 
állította, jegyzőjévé pedig Kállay Adolf választatott meg. A folyó évben 
ismét belépett az ifjúság testületileg a Széchenyi-körbe. November hó 20-án 
fényesen sikerült jogászhangversenyt rendezett az ifjúság, melynek tiszta jöve
delme 27 frt 74 krt tett ki. Felülfizettek : Schulek Gusztáv 5 frt, dr. Breyer 
Adolf 2 frt, dr. Schmidt Gyula 5 frt, Kósch Árpád 3 frt, dr. Horváth Ödön 
10 frt, dr. Lakner Árpád 2 frt, dr. Propper Adolf 2 frt, Cserépy Emil 1 frt, 
dr. Balpataky Imre 1 frt, dr. Szlávik Mátyás 1 frt, dr. Oszvald Tivadar 2 frt, 
dr. Horovitz Imre 1 frt, dr. Mariássy Béla 2 frt, N. N. 1 frt; összesen 38 frt. 
A siker főképen az eperjesi hölgyek érdeme, kik énekszámukkal ritka szép 
közönséget vonzottak a városi Vigadó termeibe. A műsor a következő volt: 
1 Sonata (G-dur), Rubinstein; hegedűn Szentiványi Ferencz úr, zongorán 
Ferbstein Károly úr. 2. Intermezzo Mascagni és Lied, Bohm, énekli Griger 
Tivadarné úrnő, kisérték Ferbstein Károly és Szentiványi Ferencz urak. 3. 
Páros jelenet, előadták Bartus Elza úrhölgy és Sztrilich Béla úr. 4. á) Die 
Kapelle, Raff; b) Sóhaj, Mendelssohn ; előadták Krayzell Rózsi, Lihán Eugénia, 
Molitorisz Mariska, Joób Rózsi, Kavalszky Ilona, Jákobéi Klárika, Hutschenreiter 
Zsófi, Pacher Miczi, Szalay Mariska, Herkely nővérek, Dobosz Olga, Nemes- 
sányi Zsófika, Mihalik Elza, Kovács Irén, Bethlenfalvy Évi és Holénia Irén 
úrhölgyek. 5. d) Kol Nidrei, Bruch; b) Moto perpetuo, Ries; előadta dr. 
Horváth Ödönné úrnő zongorakisérete mellett Szentiványi Ferencz úr.

Testületünk, valamint az összes testvéregyesületek alapszabályait decz. 
2-iki gyűlésünk határozatából kinyómattuk és azt 25 krért minden testületi 
tag megszerezheti. Meg kell emlékeznünk még Kázsley Béla III. é. thelogus 
hirtelen elhunytáról, kinek temetésére a joghallgató ifjúság testületileg vonult 
ki és koporsójára koszorút helyezett.

A II. félévben megalakulván a testület, a tisztikarban a következő vál
tozások történtek: Elnök Szentiványi Ferencz, alelnök Mandics Dezső, fő
jegyző Osztermann Ernő, pénztáros ifj. Klauszer Kálmán, aljegyző Libertinyi 
Jenő, könyvtáros Gasperik János, ellenőr Martényi László, laptáros Sikorszky 
Sándor és Lavotha Ödön; választmányi tagok : Flórián Károly, Menesdorfer 
Bertalan, Moskovitz Sándor, Petrovics György, Szontágh Viktor, Sztrilich Béla, 
Marcsek Ferencz, Schreiber Bernát, póttagok: Kádas Miklós, Dienes Gyula, 
Ferbstein Károly, Kinczly Géza.

F. é. márczius 15-dikén 50-dik évfordulója volt márczius idusának; 
természetes, hogy az ifjúság rendkívül érdeklődött az évforduló iránt és azt 
minél fényesebben óhajtotta megülni. Erre nézve már az első félév végén 
utasította az elnököt, hogy az előmunkálatokról gondoskodjék és lépjen a

v
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dékán úrral érintkezésbe. Ennek alapján az ifjúság abban állapodott meg, 
hogy a collegiumi nemzetőrség 1848-ból származó és az eperjesi hölgyek által 
ajándékozott zászlaját, szalagokkal való feldíszítésére s ennek kihímzésére egy 
tizenkettes hölgybizottság vezetése mellett az eperjesi hölgyeket kéri majd fel. 
Az ünnepély három részből állott, és pedig : 1. a Collegiumban tartott közös 
ifjúsági ünnepélyből; 2. este a színházban díszelőadásból; 3. végül tánczmulat- 
ságból, mely a városi Vigadó nagytermében folyt le. A fényes ünnepélyről 
ez Értesítő külön fejezetben számol be.

v Márczius 3-án a testület közgyűlése Petrovics György, Mandics Dezső, 
Kiss Dezső, Krayzell Miklós, Dienes Gyula és Flórián Károly joghallgatókat 
küldötte ki az országos diákkongresszusra képviselőkül, megbízván egyszer
smind Mandics Dezső alelnököt, hogy Batthyány kivégeztetése helyén, az 
Újépület előtt ünnepi szónoklatot tartson; megbízta továbbá a kiküldötteket, 
hogy Petőfi Sándor szobrát az eperjesi jogásztestület nevében koszorúzzák meg. 
A kiküldöttek márczius 13., 14. és 15. napján kiküldetésüknek megfeleltek és 
hazatértük után a közgyűlés szine előtt leszámoltak kiküldetésükről. “M eg
említendő még, hogy Tóth Ödön, a Budapesti Egyetemi Kör elnöke, testületünk 
vendége volt három napig; a testület részéről a legszivélyesebben fogadtatott 
és azt a május 25-diki majális alkalmával újólag meglepte látogatásával. A tes
tület az elnöknek kiadásai czímén 25 frtot utalványozott, melyet ő azonban 
el nem fogadott, hanem az alapítandó ifjúsági lap alapjára ajánlotta fel. Az 
elnök ugyanis programmjába vette, hogy az akadémián egy ifjúsági lapot 
alapít, mely hivatva legyen arra, hogy a testület érdekeit szolgálja és ápolja 
a testületi szellemet. A lap összes kidolgozott tervei és a munkatársak szép 
száma daczára, mindeddig anyagi okokból meg nem indulhatott; remélhető 
azonban, hogy ez a jövő iskolai évben akadály nélkül megtörténhetik. Hálás 
köszönettel említjük meg, miszerint akadémiánk tanára: dr. Meliórisz Béla úr, 
e lap czéljaira 10 frtot adományozott.

Április 3-án jogakademiánk Mandics, Dezső vezetése alatt meglátogatta 
a kassai ereklyekiállítást; május 1-sejei gyűléséből pedig ugyancsak Mandics 
Dezső alelnök indítványára átiratot intézett Kossuth Ferencz orszgy. képviselő
höz, a Kossuth Lajos emlékének megsértését megkísérlőkkel szemben meg
vetésének adván kifejezést, mit a nevezett képviselő meleg hangon írott 
levélben köszönt meg.

Május 22-én résztvett a testület a theologia nagytiszteletű érdemdús 
dékánjának: Csengey Gusztávnak 30 éves tanári jubileumán, melyen a testület 
részéről Szentiványi Ferencz^elnök üdvözölte az ünnepeltet. A deprekáczió 
ünnepére az idén a jogakademia adott ünnepi szónokot Osztermann Ernő 
személyében, kinek nyugodt, átgondolt szép szavai mély benyomást tettek 
a hallgatóságra.

Május 25-én az ifjúság Czemétén majálist rendezett, melyen azonban a 
közönség igen kis része volt jelen.

Végül megemlítendő, hogy a május 29—30-diki kerületi tornaversenyek 
behatása alatt Dienes Gyula és az elnökség indítványára megindult a moz
galom, hogy a jogakademián football-, füleslabda- s más játékok kultiválására



két-két csapat alakuljon : a csapatok már a vizsgálatok után megkezdik működé
süket. Köszönetét kell mondanunk dr. Mariássy Béla szeretett tanárunknak, 
ki pályadíjképen 10 frtot ajánlott fel testületünknek, egy a közigazgatási jog 
köréből tartandó szabad előadásra. Az irodalmi választmány a testületi elnök- 
séggel egyetértőleg úgy határozott, hogy a tanév előrehaladottsága folytán 
a pályázatot a jövő tanévben hirdeti ki. Ugyancsak a jövő évben indít a 
választmány gyűjtést azon czélból, hogy emléktáblával jelölje meg Greguss 
Ágost születési helyét.

A Joghallgatók Testületé Irodalmi Választmányának tisztviselői voltak: 
Petrovics György elnök mellett az I. félévben: Gasperik János, Steinmetz 
János, Istók Zoltán és Lihán Jenő; a II. félévben: Flórián Károly, Springer 
Zoltán, Kiss Dezső és Osztermann Ernő.

Az Osztály ülésein felolvastak: Papp Lóránt (A magyar joghallgatók 
társadalmi szereplése és ennek jogosultsága), Steinmetz János (A magyar nép- 
költészetről), Flórián Károly (A szerzői jog a fotográfia terén). Szabadon 
előadtak: Petrovics György (Elnöki megnyitó és a magyar joghallgatók hely
zete és föladata), Flórián Károly (Az esperantó nyelvről). Szónoki előadást 
tartott Kiss Dezső (Az istenfélelem a hazaszeretet édes anyja). Szavaltak: 
Gasperik János, Matherny Gusztáv, Sikorszky Sándor. Költeményeiket mutatták 
be: Lehoczky Arthur és Libertényi Jenő. Bírálatot olvastak: Hirschfeld Márk, 
Joób Imre és Istók Zoltán.

2. Joghallgatók Segély egylete.

Megalakult 1869-ik évben. Czélja: a jogakademia nyilvános rendes 
hallgatóit, kiket tanulmányi törekvésük s magaviseletük segélyezésre méltókká 
tesz, segélyezni.

Alaptőkéje a tanév kezdetén 4855 frt 24 krt tett ki. Ez évben hozzá- 
csatoltatott: múlt tanévi pénztári maradvány 102 frt 62 kr; Usz Antal úr 
adománya 4 frt; Uhlarik Mátyás úr adománya 4 frt; dr. Meliórisz Béla úr 
adománya 5 frt; egy utólagos colloquiumért 2 frt; joghallgatók fejenkinti 
fizetéseiből stb. 210 frt 68 kr. A tőke: 5183 frt 54 kr.

Az egylet tagjainak a száma 71.
Tisztviselői: Elnök Flórián Károly III. é., alelnök Csonka György III. é., 

titkár Osztermann Ernő II., pénztáros Mosánszky István III., ellenőr Krayzell 
Béla III.; választmányi tagok: Szentiványi Ferencz II., Kakas Ferencz III. é., 
(a II. félévben Polányi Géza II. é.), Dessewffy István III. é., Dienes Gyula
II. éves joghallgatók.

Az egylet e tanévben 3 közgyűlést és 6 választmányi ülést tartott. 
Alapszabályait az év elején a jogi kar és a coll. igazgató-választmány hatá
rozata értelmében akként módosította, hogy az eddig 2 frtnyi évi tagsági 
díjat 1 írtra szállította le, mivel 1 frtot a jogakademiára történő beiratkozáskor 
úgyis minden joghallgató az egyleti tőke gyarapítására köteles fizetni, — s 
kimondta, hogy az évi tagsági díjak is segélyezésre fordíthatók.
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Segélyben részesültek az I-ső félévben: Adámkovich Győző IV. é. (15 frt), 
Joób Imre III. é. (15 frt), Galló István II. é. (15 frt), Petrovics György II. é. 
(15 frt), Dvortsák József III. é. (8 frt), Mihalics Miklós II. é. (7 frt), Barbósz 
Gergely I. é. (5 frt) Gasperik János II. é. (5 frt), Marcsek Ferencz I. é. (5 frt), 
Móra János II. é. (5 frt), Okályi Géza II. é. (5 frt), Springer Zoltán III. é. (5 frt).

A Il-ik félévben: Galló István II. é. (18 frt), Joób Imre III. é. (18 frt), 
Petrovics György II. é. (18 frt), Dvortsák József III. é. (10 frt), Marcsek 
Ferencz I. é. (10 frt), Okályi Géza II. é. (10 frt), Mihalics Miklós II. é. (10 frt), 
Steinmetz János I. é. (10 frt), Gasperik János II. é. (8 frt), Sztolarik Ferencz 
I. é. (5 frt), Lihán Jenő II. é. (5 frt), Springer Zoltán III. é. (5 frt), Barbósz 
Gergely I. é. (5 frt), Weisz Ignácz I. é. (5 frt), Drenchényi Albert IV. é. 
(5 frt), Istók Zoltán II. é. (5 frt), Gojdits Miklós I. é. (5 frt). Összesen 
kiosztatott 257 frt.

S. E perjesi 'Jogász Vívó-Egylet.

E még csak 1896. október 2-ikán 41 lelkes ifjú által alapított egylet 
ebben az évben is tevékeny sikeres működést folytatott. Életerős eszméivel 
helyes terveivel, a melyek bizalmat és kitartást csepegtettek az egylet minden 
egyes tagjába, haladt a megkezdett úton s méltó helyet igyekezett elfoglalni 
hazánk sport-egyleteinek sorában.

1897. szeptember hó 18-án tartotta az egylet alakuló közgyűlését. 
Tisztviselői voltak az első félévben; Elnök Dienes Gyula; alelnök Polányi 
Géza; jegyző Kakas Ferencz, majd Gasperik János; pénztáros Krayzell Miklós, 
majd Ferbstein Károly; szertáros Mandics Dezső, majd Csonka György. 
Újabban kidolgozott alapszabálya szerint még aljegyzővé Kleiner Béla, választ
mányi tagokká : Osztermann Ernő, Kakas Ferencz, Joób Imre, Flórián Károly 
és Szentiványi Ferencz választattak meg. Tagjainak száma 53. Az egylet 
czélja «a testi ügyesség és erő vívás által való elsajátítása». E czél eléré
sére a Berger-kávéház egyik külön termét bérelvén ki, Kónyái Kyss Albert 
kassai vívómester hetenkint kétszer 2—2 (összesen 4) órában rendszeres vívó
órákat tartott, míg a többi napokon a terem és a teljes vívó-felszerelés, napon
kint délután 1 órától esti 9 óráig a tagok rendelkezésére állott a vívás gyakor
lása végett.

Az egylet tiszteletbeli tagjai: Szinyei Merse István, vármegyei főispán, 
dr. Horváth Ödön egy. ni. tanár, jogkari dékán, Kónyái Kyss Albert egyleti 
vívómester; majd e félév folyamán dr. Körtvélyessy Dezső jogakademiai m. 
tanárt és dr. Meliórisz Béla jogakad. m. tanárt (különösen az egylet alapítása 
terén kifejtett tevékeny működésért), tiszteletbeli tagjává választotta az egylet.

Az egylet e félévben 9 rendes közgyűlést, 3 rendkívüli gyűlést és 
5 választmányi gyűlést tartott. Kitűzött czélja az egyletnek hazánk ifjúságával, 
de különösen a főiskolai ifjúsággal a vívás nemes sportját megkedveltetni s 
az egyleti vívást honossá s állandóvá tenni. Erre szolgált az e félévben a 
felsőbb tanintézetek ifjúságához szétküldött következő memorandum, melye 
mindenütt szívesen fogadtak:
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„Egyetemi és Akadémiai Polgártársak!
E tanévben már másodszor fordulunk Hozzátok mi, eperjesi joghallgatók. 

Ne vegyétek ezt szerénytelenségnek, vagy feltűnni vágyásnak! Nem tudunk 
közönyösek maradni a magyar ifjúság nagyfontosságú és közös ügyeivel 
szemben s ha találunk eszmét, melynek megvalósítása — legjobb meggyő
ződésünk szerint — hasznos és üdvös volna, kötelességünknek tartjuk arra 
a magyar ifjúság figyelmét felhívni. Azét az ifjúságét, mely töredékeiben 
bármily nemes czélokat szolgálva sem lehet nagy tekintélyű, de ha a maga 
imponáló összességében s egységében sorakozik és tömörül szép elveinek 
zászlója köré: nagy hatalom és döntő tényező.

Tudjuk mindnyájan, mennyire elhanyagolt állapotban van a testi nevelés 
ügye felsőbb tanintézeteinkben. A tornászat és testedzés szükségének a meg
győződése, mely alsóbb iskoláinkban oly bámulatos átalakulásokat hozott 
létre e téren, itt mintha megszűnnék. Az ifjú kilépve a középiskolából, e 
tekintetben teljesen magára van hagyatva. Drága pénzen kell beiratkozni az 
intézet körén kívül valamely torna- és vívó-egyletbe, de itt is meg van fosztva 
azon élvezettől, hogy pályatársai és barátai társaságában gyakorolhassa erejét 
és fejleszsze ügyességét. S még elszomorítóbb a kép, ha tekintetbe veszszük, 
hogy külföldön, különösen Németországban, virágzó vívó-egylete van minden 
felső tanintézetnek.

Bizonyára meddő dolog volna itt az ifjúság testi nevelésének fontosságát 
fejtegetnünk. Ismerjük azt mindnyájan. Valóságos nemzeti érdek e nagy- 
fontosságú kérdés. Edzett és erős ifjakra van szüksége a magyar hazának. 
Tornászat nélkül nem lehet az elme rugékony, a szellem üde, a lélek vidám. 
S ha az ifjúi hév és erő kielégítésre találhat a testet edző tornában, nem 
megy másutt veszendőbe. Még ma is ideálja minden embernek az, a mi már 
a görögöket és rómaiakat is lelkesítette, a «mens sana in corpore sano».

Ha meg vagytok győződve ezek igazságáról, segítsetek a mai állapoto-i 
kon! Alakítsatok vívó-egyleteket! Ezek lehetővé teendik minden hallgatóra 
nézve a testgyakorlást kevés pénzen és barátai körében. Ha óhajtjátok, szíve
sen megküldjük egyletünk alapszabályait s kérünk, értesítsetek elhatározáso
toknak eredményéről.

Miért ajánljuk vívó-egyletek létesítését? Korántsem azért, mintha a ma 
annyira divatos párbajozásra szeretnők előkészíttetni az ifjúságot. De azt 
hiszszük, ez valósítható meg legkönnyebben és legkevesebb áldozattal s a 
vívás azon neme a testgyakorlásnak, mely a legférfiasabb és legjobban erő
síti a testet.

Ha ez eszme megvalósul, ha vívó-egylet lesz minden felső-tanintézetben, 
mily büszke önérzéssel mondhatja el a magyar ifjúság: «ez az én művem; én 
alkottam, én látom a hasznát; bennem és általam pedig erősödik a haza!»

S azután később az egyetemek és jogakademiák vívó egyletei egyesül
nének egy országos főiskolai vívó-szövetségben. Ez pedig évenkint — a diák- 
congressussal egyidejűleg — országos vívó-versenyeket rendezne. A szellemi 
munka után testi erejét és ügyességét mutatná meg és mérné össze a magyar 
ifjúság, az erőtől duzzadó.
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Ez a mi kezdeményezésünk, ennek megfontolására és elfogadására 
kérünk Benneteket, lelkesítsen mindnyájunkat e jelszó: Épség, erő, egyetértés!

Eperjesen, 1897. november 18-án.
Az «Eperjesi Jogász Vívó-Egylet» nevében: Dienes Gyula s. k., elnök. 

Gasperik János s. k., jegyző.“
Az egylet félévi pénztár-forgalma 235 frt 67 kr. bevételt s 29 frt 24 kr 

készpénzmaradványt beleértve — ugyanannyi kiadást tüntetett fel; míg mérleg 
szerint az egylet vagyona 223 frt 14 krt tett ki.

Hivatalos lapunk a Budapesten megjelenő «Sport-világ» volt, hol az 
egyletnek állandó rovata tanúskodott az élénk működésről és tevékenységről. 
Egyleti alapító-jelvény : paizs-alakban készített érez melltű az egylet czímével 
és két keresztbe tett karddal.

Egyszerű jelvénye: köralakú paizs, közepén J. V. E. monogrammal, e 
körirattal: «Viselj becsülettel». Egyleti szín a sárga és vörös.

A második félévben az egylet 57 taggal alakult meg. 1898. február hó 
18-án tisztviselői lettek: elnök Dienes Gyula alelnök Polányi Géza, jegyző 
Kállay Adolf, aljegyző Klefner Béla, pénztáros Ferbstein Károly, szertáros 
Bothár Gusztáv; választmányi tagok: Osztermann Ernő, Flórián Károly, 
Mosánszky István, Csonka György és Szentiványi Ferencz.

Az egylet hivatalos helyiségét áthelyezte a Központi Kávéházhoz tartozó 
két tágas terembe, hol az első terem játékszobának volt berendezve, billiard- 
és sakk-asztallal, sport-, szépirodalmi és napilapokkal, a második terem csupán 
vívásra szolgált. Szertára e félévben is újólag tetemesen gyarapodott. Jelenleg 
a szertár állapota: I. sz. szekrényben 8 rapir-fejvéd, 8 rapir, 3 olasz rapir-penge, 
4 magyar rapir-penge, 2 rapir-keztyű, 5 magyar kardpenge. II. sz. szekrény
ben 16 magyar kard, 2 olasz kard. III. sz. szekrényben 14 keztyű, 2 olasz 
kard-kesztyű, 6 korona-fejvéd, 2 olasz-fejvéd, 4 rapir-fejvéd, 2 régi fejvéd, 
8 karvéd, 2 balkezes karkeztyű.

Ez évben Budapesten 1898. márczius 13., 14., 15-én megtartott Országos 
Diák-Congressuson az egylet elnöke, Dienes Gyula által képviseltette magát, 
ki az egylet nevében a következő indítványt tette meg: «Mondja ki az O- 
D. C., hogy az Eperjesi Jogász Vívó-Egylet jelen tanév folyamán kibocsátott 
memorandumát minden tekintetben magáévá teszi s felhívja az egyetemeket 
s akadémiákat ilynemű sport-egyletek alakítására. Megbízza az Országos Diák- 
Congressus az eperjesi Jogász Vívó-Egyletet, hogy a jövő tanévben egy 
országos diák-versenyt rendezzen, mit minden főiskolának erkölcsi kötelessége 
lesz támogatni.» Ezen javaslatot az Országos Diák - Congressus egyhangú 
lelkesedéssel s többek pártoló hozzászólása után elfogadta. Az egylet nem is 
késett, hogy ígéretének s ez által megbízatásának kellőleg megfeleljen, hanem 
máris hozzáfogott a terv kidolgozásához s az alábbi fölhívással kapcsolatos 
programmot fogja a jövő tanév folyamán az egyes főiskolákhoz küldeni:

„ Testvérek!
A Budapesten megtartott diák-congressus egyhangú lelkesedéssel meg

bízta az Eperjesi Jogász Vívó-Egyletet egy országos diák vívó-, athletikai 
és kerékpár-verseny rendezésével.
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Az Eperjesi Jogász Vívó-Egylet tagjai szívók egész melegével, lelkesedé
sük egész hevével karolták fel az eszmét. Fáradságot, munkát nem kiméivé, 
igyekeztek azon, hogy az első országos diák vívó-, athletikai és kerékpár- 
verseny minél fényesebben, minél impozánsabban sikerüljön.

Midőn most Elétek terjesztjük a verseny lefolyásának programmját és 
Benneteket erre az első országos diák-versenyre tisztelettel meghívunk, kérünk 
Titeket, jelenjetek meg minél nagyobb számmal.

A sportnak, az athletikának kiváló egészségügyi fontosságát fejtegetni nem is 
szükséges. A «mens sana in corpore sano» ma több, mint közmondás; ma már elv.

Ma nem a kisebbség hirdeti ezt az elvet. Elismerést nyer mindenütt.
A főiskolákban — az ifjúság autonomikus jogainál fogva — éppen az 

ifjúságnak kell kezébe venni a sportnak, a testi nevelésnek ügyét.
De ne tekintsétek ezt oly sablonszerű versenynek, milyen évente sok 

van hazánkban.
Több ez ! Ismét egy alkalom arra, hogy a magyar diákság szíve egygyé 

dobbanjon. Hogy hirdesse a magyar diákság egységes voltát.
Ismét alkalom nyílik arra, hogy a magyar ifjúság megjelenésének tömeges

ségével ; avval, hogy egy szívvel-lélekkel törekszik diadalmasan elérni a kitű
zött czélt, — ismét előbbre vigye erkölcsi tekintélyének súlyát.

Megjelenéstek új erőt fog belénk önteni, hogy soha nem lankadva, — 
hogy sokak részvétlensége mellett is diadalmasan küzdjünk a magyar főiskolai 
sportügy-mezején.

De nemcsak a sportügy tekintetében lesz tanulságos ez a kirándulástok, 
de socialpolitikai, magyar kultúrpolitikai tekintetben is.

Látogassátok meg otthonában, Eperjes ősi falai között, ifjúságát a «Colle
gium Thökölyanum» jogakademiájának, mely mint egyik végvára a magyar
ságnak, a magyar nemzeti szellemnek mindig terjesztője, sokszor védője volt.

Testvér-egyesületünk a «Magyar Turista-Egyesület Eperjesi Jogász- 
Osztálya» társas-kirándulást rendez majd Bártfa vidékére, hol Zboró hársai 
suttogva regélnek rég elmúlt időkről, ősi dicsőségről, . . .  a kurucz világról.

Tőlünk telhetőleg mindent elkövettünk és mindent elkövetünk, hogy 
itteni tartózkodástok emléke kellemes legyen.

Legyen ez a verseny ismét egy kapocs a magyar ifjúság között.
Ismét alkalom nyílik arra, hogy megmutassuk: nincs közöttünk vissza

vonás ; nincs közöttünk ellenségeskedés.
Egy czélt akarunk elérni, ha néha más-más eszközökkel is. Legyen a 

magyar ifjúság egységes, hatalmas társadalmi factor.
Jertek el tehát a Felvidék ősi városába. Ne hiányozzék egyik főiskola 

ifjúsága sem.“ -------
Az egylet alaptőkéje e félévben újólag gyarapodott; ugyanis egyletünk 

tiszteletbeli tagja, dr. Meliórisz Béla úr, 25 frtot ajándékozott az egyletnek; ez úton 
is fogadja a nemeslelkű adományozó köszönetünket!

A Il-ik félévi pénztári forgalom 207 frt 34 kr. bevételt s 19 frt 87 krnyi 
maradványt is beleszámítva, ugyanennyi kiadást igazol, a vagyoni állapot 
pedig 304 frt 25 krt tett ki.

Collég, Ért. 8
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E félévben az egylet öt rendes közgyűlést és nyolcz választmányi gyűlést 
tartott. Jövő tanév szeptember havában az egylet tagjaival meg fogja kedvel- 
tetni az annyira szép és testedző angol football-lapdajátékot, s hiszszük, hogy 
ifjúságunk majd méltó ellenfele lesz jövő versenyünkön a budapesti műegye
tem football-csapatának.

4. A  «M agyar Turista-Egye sülét E perjesi Jogász O sztálya .»
Az akadémia kebelében az elmúlt iskolai évben új egyesület alakult: a 

Magyar Turista-Egyesület Eperjesi Jogász Osztálya. Az új egyesületnek czélja: 
a turistaságot hazánkban fejleszteni és terjeszteni; a természet szépségei iránt 
érdeklődést keltve, ezen testet edző és lelket üdítő nemes szórakozás vágyát 
különösen a főiskolai ifjúságban ébreszteni és fokozni; továbbá hazánknak 
természeti szépségekben gazdag tájékait hozzáférhetővé tenni és megismeré
süket megkönnyíteni; végül a gazdasági szempontból is nagy jelentőségű 
turista- és idegenforgalmat elősegíteni.

Kiváló érdemei vannak ennek az Osztálynak létesülése körül Flórián 
Károlynak és Mocsár Andornak.

1897. évi október 14-én tartotta meg alakuló közgyűlését az Osztály. 
Tagjainak száma ekkor 36 volt, mely szám később 51-re emelkedett. Tiszt
viselői voltak: elnök Flórián Károly, alelnök Joób Imre, titkár Mocsár Andor, 
jegyző Steinmetz János, pénztáros Mosánszky István. Választmányi tagok: 
Barbósz Gergely, Bothár Gusztáv, Csonka György, Dienes Gyula, Gasperik 
János, Mandics Dezső, Petrássy Antal, Polányi Géza, Ribiczey József. Póttagok: 
Danielisz Árpád, Lersch Andor, Osztermann Ernő. Választmányi rendkívüli tag: 
Szentiványi Ferencz, az «Eperjesi Joghallgatók Testületé »-nek képviseletében.

Az Osztály alakuló közgyűléséből táviratilag üdvözölte dr. Téry Ödön 
kir. közegészségügyi felügyelőt, a Magyar Turista-Egyesület alelnökét. Az 
Osztályt viszont megalakulása alkalmából sürgönyileg üdvözölték a M. T. E. 
központja, a M. T. E. Budapesti és Egyetemei Osztályai.

Első feladatát képezte az Osztálynak az «Ügyrend» kidolgozása, melyre 
nézve az alakuló közgyűlés Flórián Károlynak tervezetét magáévá tette. Ezt 
1897. november 25-én a jogakademiai tanári kar, és 1898. márczius 21-én a 
Magyar Turista-Egyesület központi választmánya is helybenhagyta.

Az Eperjesi Jogász Osztály a téli évad folyamán két belépti-díjas turista 
felolvasó-estélyt rendezett. A felolvasó-estélyeken vetített képeket is bemutattak, 
melyeket Petrik Lajos budapesti áll. ipariskolai tanár úr volt szives átengedni. 
Az 1898. január 8-iki felolvasó-estély műsora következő volt : 1. Elnöki meg
nyitó, tartotta Flórián Károly, az Osztály elnöke. 2. «Harangszó», írta Bartók 
Lajos; előadta Szalai Erzsiké úrhölgy, az eperjesi állami óvónőképző-intézet 
növendéke. 3. «Kirándulás a Zöld-tóhoz», írta és felolvasta Horváth Ödön dr., 
a jog- és államtud. kar dékánja. 4. «Turista-utam a tömösi és törcsvári szorosok 
környékére», írta és felolvasta Steinmetz János joghallgató. A közönség körében 
az estély osztatlan tetszést aratott. A jelenvoltak száma mintegy 250-re tehető.

1898. február hó 26-án tartotta második felolvasó-estélyét az E. J. O. 
a következő műsorral: 1. «A Tátra regéje», írta Váradi Antal dr., ismertette



Horváth Ödön dr. 2. «Képek a Magas-Tátrából», írta és felolvasta Flórián 
Károly. A felolvasó-estély tiszta jövedelmének felét az Öttavi menedékház 
alapjának gyarapítására fordították. Ezeken a felolvasó-estélyeken a képek 
vetítése körül fáradoztak és ez által az Osztályt nagy hálára kötelezték: 
Ludmann Ottó főgymn. igazgató és Pesko Ödön fögymn. tanár urak.

1898. február 27-én pedig a collegiumi főgymnasiumi ifjúság részére 
beléptidíj-mentes estélyt rendezett az E. J. 0. Rövid magyarázat kíséretében 
mutattak be az ifjaknak — skioptikon segélyével — mintegy 200 tátrai és 
brassóvidéki képet.

Első rendes közgyűlését az Osztály 1898. február 21-én tartotta, melyen 
egyhangú lelkesedéssel tiszteletbeli tagokká választották Horváth Ödön dr. 
dékánt, Szinyei Merse István főispánt és Schmidt Gyida dr. orsz. képviselő, 
coll. felügyelőt.

A kirándulásoknak sikeresebb eszközölhetése végett az Osztály tagjainak, 
azokon a kedvezményeken kívül, melyek őket, mint a Magyar Turista-Egye
sület tagjait megilletik, újabbakat is szerzett. Ezek:

1. A kassa-óderbergi vasúton az igazgatóság 1898-ik év február 16-ikán 
41,986/21,949. D. I. sz. átirata szerint, ha legalább 10 rendes tag utazik együtt, 
előleges bejelentés mellett a II. osztályt III. osztályú egész-, a III. osztályt 
pedig III. osztályú féljegy váltása mellett használhatják. 2. A Csorbára és 
Poprád-Felkára szóló turista-jegyek tagjainknak — ha legalább négyen utaznak 
együtt — bármely nap kiadatnak. 3. Az eperjes-bártfai vasúton tíz tag Il-od 
osztályon utazhatik III. osztályú jegygyei; III. osztályon III. osztályú féljegygyel.

A nagy-szünidőt vidéki góczpontokon töltő tagok közül szünidei meg
bízottakat küldött ki.

Szünidei megbízottak: Bártfa (Sáros vm.): Mihalovics József. Besztercze- 
bánya: Bothár Gusztáv. Dovalló (Liptó vm.): Gasperik János. Felső-Zsolcza 
(Borsod vm.): Mocsár Andor. Kapi (Sáros vm.): Ardó Zoltán. Krompach (Szepes 
várm.): Petrássy Antal. Leibitz (Szepes vm.): Lersch Andor. Losoncz (Nógrád- 
vármegye): Csonka György. Liptó-Szent-Miklós: Kállay Adolf. Nagy-Mihály 
(Zemplén vm.): Polányi Géza. Pápa (Veszprém vm.): Kakas Ferencz. Putnok 
(Gömör vm.): Dienes Gyula. Ránkfüred (Abaúj vm.): Osztermann Ernő. Szem
lak (Arad vm.): Barbósz Gergely. Uj-Soóvé (Bács vm.): Steinmetz János.

Az Osztálynak kiváló gondját képezte a kivándulások rendezése. Ily 
kirándulások voltak: 1897. deczember 12-én a nagysárosi műmalom meg
tekintésére; 1898. márczius 26-án: Savanyú-víz, Zabiana-Eperjes; április hó 
24-én Erdei-lak, Szent-László-hegy, Nagy-Borkút, Uhlyiszkó, Lakner-forrás, 
Kis-Borkút, Halyigrund; május 1-én: Soóvári vár; május 15-én: Kapii vár; 
május 19-én: egész napos kerékpár-kirándulás Eperjes, Branyiszkó, Szepes- 
váralja, Sibrafüred, Szepesolaszi, félnapos: Sárosi vár. A tagok azonkívül 
kettesével - hármasával még számos kisebb - nagyobb kirándulást rendeztek. 
A kiránduló bizottság a kirándulások sorrendjét az egész kirándulási évadra 
megállapította: E szerint a következő kirándulások vannak tervbe véve:

Junius 26-án: Sebes-vára. 28—30-án: — a mennyiben a Magyar Turista- 
-Egyesület ekkor tartja Trencsén-Teplitzen évi közgyűlését: kirándulás ide,
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illetve csatlakozás a budapesti Osztályhoz. Azok részére, kik ebben részt nem 
vesznek, 29. és 30-án Ránkfüredre. Julius 2—10-én: Magas-Tátra. 16—17-én: 
Bártfa—Zboró. 22—25-én: Nagy-Mihály, Vihorlát, Szinnai kő, Tengerszem, 
Szobráncz. 30—31-én: Hollóháza, Fűzéri-vár, Nyerges-hegy, Isra-tó, Nagy- 
Szaláncz. Aug. 7-én: Simonka. 14—15-én : Branyiszkó-Szepesváralja. 20—21-én: 
Simonka—Ránkfüred. 28-án : Savanyú-víz. Szeptember 4-én: Savanyú-víz. 8-án: 
Soóvári vár. 11-én: Erdei lak, Szent-László-hegy, Nagy-Borkút, Uhlyiszkó, 
Lakner - forrás, Kis-Borkút, Halyigrund. 18-án: Kopasz - Strázs, 24— 25-én: 
Bártfa—Zboró. Okt. 2-án: Simonka. 9-én: Sebes vára. 16-án: Kapii vár. 23-án: 
Czeméte-fürdő. 30-án: Sárosi vár. November 1-én: Séta az Erdei-lakhoz. 6-án: 
Erdei-lak, Szent-László-hegy, Nagy-Borkút, Uhlyiszkó, Lakner-forrás, Kis- 
Borkút. 13-án: Savanyú-víz. 20-án: Soóvári vár. 27-én: Séta az Erdei-lakhoz. 
Az Osztály 10 korona pályadíjat tűzött ki, egy legalább három napos kirándu
lás leírására. Pályázhattak az eperjesi középiskolák önképző köreinek tagjai. 
A pályázat azonban meddő maradt.

A márczius 13—15. napján Budapesten megtartott országos diák-congres- 
szuson az Osztályt Flórián Károly elnök képviselte.

A tagsági-díj 2 frt, melynek fejében a tagok ingyen kapják a Magyar 
Turista-Egyesület kiadásában évenként tizenkét számban megjelenő «Turisták 
Lapjá»-t. Az Osztály ingyen osztotta ki tagjai között a «Diákturisták Úti
könyve» czímű füzetet. Ezt különben az érdeklődő más diákoknak is díjta
lanul adta; eszközölte továbbá a diákturista-igazolványok kiadását, melyek 
a M. T. E. szervezte diákszállókban szerzett kedvezmények elnyerésére 
jogosítanak.

Az Osztály elhatározta, hogy hivatalosan részt vesz julius 6-án a Bra- 
nyiszkói szorosban megtartandó hazafias emlékünnepélyen. A Magyarországi 
Kárpát-Egyesületet fennállásának negyedszázados fordulója alkalmából melegen 
üdvözölte és annak augusztus 7-én Tátrafüreden tartandó díszközgyűlésére 
Flórián Károly elnököt küldte ki.

A Kassán megalakult «Kassavidéki Turista-kör»-rel az Osztály a legjobb 
baráti viszonyt tartotta fenn és közösen rendezendő kirándulásokat is tervezett.

Az Osztály pénztári állapota 127 frt bevételt s — beleértve 27 frt 56 
kr. pénztári készletet — ugyanennyi kiadást mutatott fel.

Az Osztály vagyoni állapota 1898. junius hó végén a következő volt:
Horváth Ödön dr. adománya 25 frt. Szinyei Merse István adománya 

25 frt. Schmidt Gyula dr. adománya 20 frt. Könyvtár értéke leltár szerint 
21 frt 50 kr. Irodai felszerelés (pecsét stb.) szerint 5 frt 55 frt. A Jogász- 
Testület által ingyen átengedett irattári rekesz 3 forint, készpénz 27 frt 
56 kr. Összesen: 127 frt 61 kr. Azonkívül az Osztály tulajdonát képezi még 
ügyrendjének mintegy 200 példánya, 1898. évi kirándulási jegyzéknek mintegy 
50 példánya s egyéb csekélyebb értékű nyomtatványok.



61

ő. Jogakademiai ifjúsági könyvtár.

A jogásztestület külön könyvtára a lefolyt tanévben a következőkben 
gyarapodott: I. Ajándékozni szivesek voltak: A nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Minister úr 2 művet 6 kötetben. A nm. igazságügyi m. kir. Minister úr 
1 művet 1 kötetben. Dr. Horváth Ödön úr 2 művet 2 kötetben. Dr. Meliórisz 
Béla úr 2 művet 2 kötetben. Bartha Mór úr 1 művet 3 kötetben. A kecs
keméti ev. ref. jogakademia 1 művet 1 kötetben. A marosvásárhelyi ev. ref. 
Collegium 1 művet 1 kötetben. Eperjesi Bankegylet 6 művet 6 kötetben. 
A Magyar Közgazdasági Társaság 1 művet 1 kötetben. Sárosvármegye Gazdasági 
Egylete 1 művet 1 kötetben. A «Magyarország» napilap kiadóhivatala 1 művet 
1 kötetben. A Torontálmegyei Jegyzői Egylet 1 művet 1 kötetben. A tiszai 
ág. hitv. ev. egyházkerület 3 művet 3 kötetben. Budapesti kir. Tud. Egyetem 
1 művet 1 kötetben. Kolozsvári m. kir. Ferencz József Tud. Egyetem 2 művet 
7 kötetben. M. kir. József-műegyetem 2 művet 2 kötetben. Flórián Károly úr 
1 művet 1 kötetben.

II. Vétel útján a könyvtár csak 4 művel 6 kötetben gyarapodott, mert az 
erre szánt pénz egy nagy könyvtári és irattári szekrény megvételére lett fordítva.

Az összes évi szaporulat 34 mű 46 kötetben. A könyvtár jelenleg áll 
679 műből 796 kötetben.

Fogadják a nagylelkű ajándékozók nemes áldozatkészségükért testületünk 
hálás köszönetét!
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F" őgym nasi um.

III.

A) Adatok az 1897—98-iki tanév történetéhez.

1. A tanári karban e tanévben következő változások történtek:
a) Bielek Dezső helyettes-tanárnak lemondása folytán az egyik classica- 

philologiai tanári állás megüresedvén, az állammal kötött szerződésünk értelmé
ben a nm. vall- és közokt. Minister úr Balázs Adámot nevezte ki ezen állásra 
rendes tanári minőségben.

b) Miután dr. Szigethy Lajos a budapesti á. h. ev. főgymnasiumhoz 
választatott meg tanárnak és ő ennek következtében itteni állásáról lemondott, 
helyére a Collegiumnak igazgató-választmánya 1897. junius hó 29-én tartott 
gyűlésén Gömöry Jánost választotta meg helyettes-tanárnak.

c) Hamvas József helyettes-tanár is az 1896—97. tanév végével mondott le 
itteni állásáról, mivel a pozsonyi evang. főgymnasiumhoz választatott meg 
tanárnak; helyére Hénsch Béla helyettes-tanárt választotta meg a collegiumi 
igazgató-választmány 1897. évi julius 14-én tartott gyűlésén.

2. Nagyságos Szieber Ede kir. tanácsos és tankerületi főigazgató 1897. évi 
decz. 8—10-ik napjain látogatta meg intézetünket és decz. 10-én értekezletet 
tartott a főgymn. tanári karral, mely alkalommal teljes megelégedését fejezte 
ki ez intézet állapota és a tanárok működése felett.

3. Midőn 1898. évi május 11-én a vallástani osztályvizsga tartatott a 
VIII. osztályban, egyházkerületi biztosi minőségben jelen volt nagytiszt. Csiskó 
János kassai evang. lelkész úr.

B) Tanári kar.

1. Balázs Ádám, rendes tanár, az I. osztály főnöke. Tanított latint az I., 
magyart az I., görögöt az V., görögöt pótló magyart a VI., és szépírást az
I. osztályban. Heti óráinak száma 21.

2. Balló 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.

3. Flórián Jakab, rendes tanár. Tanított latin nyelvet a III., V. és 
VII. osztályban. A Collegium pénztárosa és a collegiumi könyvtár őre; a hely
beli á. h. ev. első egyháznak iskolafelügyelője. Heti óráinak száma 18.

4. Gömöry János, helyettes-tanár, a VIII. oszt. főnöke. Tanított törté
netet a III., V., VI. és VIII., politikai földrajzot a VII., magyar irodalmat a VIII., 
görögöt pótló magyart az V. osztályban. Heti óráinak száma 20.
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5. Hénsch Béla, helyettes-tanár, a III. oszt. főnöke. Tanított latint a II., 
magyar nyelvet a III., német nyelvet a III., IV. és VI. osztályban. Heti 
óráinak száma 20.

6. Húsz Ármin, rendes tanár, a VI. oszt. főnöke. Tanított latin nyelvet 
IV., VI. és VIII., történetet a IV. osztályban, tornát a VII. és VIII. osztályban. 
A természetrajzi múzeumnak őre, az ifjúsági gyámintézet és segélyző-egyletnek 
pénztárosa. Heti óráinak száma 20 és 2 tornaóra.

7. Kubányi Béla, rendes tanár, a IV. oszt. főnöke. Tanított magyart 
a IV., V., VI. és VII., görögöt pótló magyart a VII. és VIII., és philosophiát 
a VIII. osztályban. Heti óráinak száma 20.

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

9. Perényi Vilmos, rendes tanár, a II. oszt. főnöke. Tanított természet- 
tant a VIII., mathesist a II., IV., VI. és VIII., földrajzot a II. osztályban. 
A physikai múzeum őre. Heti óráinak száma 20.

10. Peskó Ödön, rendes tanár, a VII. oszt. főnöke. Tanított természet- 
tant a VII., mathesist a III., V. és VII., természettani földrajzt a III., földrajzi 
az I. osztályban és tornát az V. és VI. osztályban. Heti óráinak száma 20 
és 4 tornaóra.

11. Szutórisz Frigyes, rendes tanár, az V. osztály főnöke. Tanított 
természetrajzot a IV., V. és VI., német nyelvet az V. és VII., magyar nyelvet 
a II. és szépírást a II. osztályban. Heti óráinak száma 20.

Tornatanár :

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

Vallástanárok:

a) Az evang. hitvallásúak tanára:

13. Mayer Endre, a theol. akadémia rendes tanára. Tanította a vallás
tant a főgymnasium minden osztályában, heti 8 órában.

b) A rom. kath. hitvallásúak tanára:

14. Kassay István, kir. kath. főgymn. rendes hittanár, Kassa-egyházm. 
áldozár, szentszéki ülnök. Tanította a rom. kath. vallástant, heti 6 órában.

c) Az izraelita hitvallásúak ta?iárai:

15. Dr. Auszterlitz Mór, eperjesi rabbi.
16. Neuwirth Dávid, rabbi-helyettes, az ó-hitű izr. vallásnak hitoktatója.

Énektanár:

17. Szánik Ernő, elemi tanító. Tanította az éneket az I. és II. osztályban.
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C) A tantárgyak osztályonkint.

I. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Balázs Ádám.

1. Vallástan. Új-szövetségi bibliai történetek, különös súlyt fektetve Jézus 
tanítására. Részletesen tárgyaltattak Jézus hegyi beszéde s benne a Miatyánk 
és a parabolák. Minden történ.etből és parabolából az erkölcsi tanúságot kellett 
levonni, az előre bocsátott katechetikai magyarázat alapján. Az énekórában 
tanult énekeknek minden óra végén énekeltetése (20 ének) és 3 egyházi ének 
ismertetése s emlékeltetése. Kézikönyvek : Bereczky Sándor: Bibliai történetek, 
Poszvék Sándor: Egyházi énekek és imádságok az ifjúság részére, és a Szentírás. 
Heti 2 óra. Tanár Mayer Endre.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: A mondatból kiindulva inductiv mód
szerrel a hangok, szótagok és szavak. A mondatok fajai. A mondatok részei 
bőven. A beszéd részei egyenkint kimerítően tárgyalva. Az ige ragozása minden 
alakjában. Az összes határozók. A jelző és értelmező. Főnevek, igék és mellék
nevek képzése. Szóösszetétel. Mindezek begyakorlása elemzéssel. Kézikönyv: 
Szinnyei J .: Magyar nyelvtan. I. rész. b) Olvasmányok: Értelmes, hangsúlyos 
olvasás. A magyar nyelvnek szabatos elsajátítását s szerkezeti megismerését 
tartva szem előtt, a következő olvasmányok beható tárgyalása: 1. A béka 
meg az ökör. 2. Igazság és Hamisság. 3. A gonoszságot a fa is elárulja.
4. A szürke ló. 5. A holló és a róka. 6. Apa és fiú utazása. 7. A fösvény és a 
majom. 8. Húnor és Magyar. 9. Attila. 10. A catalauni csata. 11. Aquileia 
ostroma (olvasva). 12. Attila és Leo pápa (olv.). 13. Attila halála. 14. A fehér 
ló mondája. 15. Botond. A hellén világ mondáiból: 16. Odysseus és Polyphemos, 
magyarázókép a trójai háború története s az ókor érdekesebb regéi. A 8—15. olvas
mányok hátteréül hazánk története a húnok, avarok és nemzeti fejedelmeink 
alatt s őseink dolgai a honfoglalás előtt, c) Költemények: 1. A rab gólya.
2. Nyalka huszár. 3. Hadnagy uram. 4. A honvédtűzér temetése. 5. Szülő
földemen. 6. A tücsök és a hangya. Kézikönyv: Szinnyei J .: Magyar olvasó
könyv I. rész. d) Dolgozatok: A helyesírás gyakorlása táblára írással. A helyesírás 
és a gondolatok szabatos kifejezésének gyakorlása czéljából kéthetenkint egy, 
összesen 16 (házi és iskolai) dolgozat a nyelvtan és olvasmányok köréből vett 
kérdésekkel. Heti 6 órában tanította Balázs Ádám.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: Az olvasás szabályai. Lényegében a magyar 
nyelv tanításában követett módszerrel azonos módon a névragozás a nemi 
szabályokkal és kivételekkel. A nemek használata és egyeztetése a tanulók 
(nem magyar) anyanyelvével is megvilágítva. A  névmások ragozása. A szám
nevek. A melléknévi határozó. A rendes ige ragozása a cselekvő és szenvedő 
alak minden módjában és idejében. Az ige tövének kikeresése s az idők 
személyragjainak betanulása, összevetve mindenütt a magyar nyelv alkotó 
részeivel és ragozásával. A rendhagyó múltú és supinumú igék törzsalakjai 
csoportonkint és biztonsággal betanulva. A latin szavak gyakoribb képzői. 
Kézikönyv: Dávid I.: Rövid latin nyelvtan, b) Olvasmányok: A nyelvtan



begyakorlása rögtönzött rövid mondatok fordításával latinra. A nyelvtannal 
kapcsolatban 29 latin gyakorlat és olvasmány kimerítő tárgyalása s fordítása 
magyarra és 21 gyakorlatnak fordítása magyarról latinra. Magyarázatul a 
szükséges ókori tárgyi ismeretek képekben is bemutatva. Néhány érdekesebb 
olvasmánynak könyv nélküli betanultatása. c) Dolgozatok: A helyesírás gya
korlása táblára írással. Hetenkint fölváltva egy-egy iskolai és házi dolgozat 
részint az olvasókönyvből vett, másrészt az olvasmányok anyagából szerkesztett 
mondatok fordítására magyarról latinra. Kézikönyv: Dávid I.: Latin olvasó- 
és gyakorlókönyv. I. rész. Heti 7 órában tanította Balázs Adám.

4. Földrajz. Geogragliiai alapfogalmak. Hazánk részletes ismertetése. 
Európa országainak geographiai leírása. Heti 4 óra. Tankönyv: Körösi Albin: 
Földrajz. Peskó Ödön.

5. Számtan. Tankönyv : Dr. Beke Manó. Tananyag: A tízes számrendszer 
ismertetése. A számok írása és olvasása. A négy számolási művelet egész és 
tizedes számokkal, a méterrendszer ismertetésével kapcsolatban. A számok 
oszthatósága, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többes. Számolás közön
séges törtekkel. Időszámítás. Házi feladványok óráról órára és kéthetenkint 
egy iskolai dolgozat. Hetenkint 3 óra. Balló Aurél.

6. Rajzoló geometria. Tankönyv: Hornischek Henrik. Tananyag: A plani- 
metria alapalakzatai (a pont és az egyenes). Az egyenes helyzetei. A négy 
alapművelet távolságokkal és szögekkel. A szög fogalma, keletkezése és nemei. 
Szögmérés. A három-, négy- és sokszögek és a kör leírása. A congruentia, 
symmetria és hasonlóság fogalmának megállapítása. Az idomok kerülete és 
területe. Geometriai díszítmények a táblára rajzolt minták után adott méretek 
szerint körzővel és vonalzóval. Hetenkint 3 óra. Balló Aurél.

7. írás. Magyar cursiv-írás: nagy és kis betűk. Hetenkint 1 óra. Balázs Adám.
8. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszer, kulcsok, hang

közök, méreti-, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 20 
(adventi, karácsonyi, böjti, húsvéti és reggeli énekek), a II. osztálylyal közösen. 
Világiak közül 16, komoly és víg dalok, kurucz-dalok. Kézikönyv: Zsasskovszky F. 
«Egri Dalnok» I-ső füzete. Hetenkint 1 óra. Szánik Ernő.

9. Torna. 1. Rendgyakorlatok: sorfelállítás, igazodás, fedezés, fordulatok 
helyben és járásközben, rendek- és kettősrendekbe fejlődés, kanyarodás; sor
nyitások, 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 gyakor
latok és végre társas szabadgyakorlatok kettesével, hármasával. 3. Szergyakor
latok: magas- és távolságugrás, mélyugrás, rohamugrás, bakugrás, mászás 
függélyes és ferde póznán, kötélén és árboczon, gyakorlatok függésben a 
rézsútos és vízszintes létrán, fokos árboczon fel- és lemenés, alacsony nyújtón 
vegyes függésben és támaszban, korláton csak feszítő támaszban és függésben; 
gyűrűhintán íüggésben. Hetenkint 2 órában. Durst Győző.

Collég. É rt. 9
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Osztályfőnök: Perényi Vilmos.

1. Vallástan. Egyesítve az I. osztálylyal.
2. Magyar nyelv. Szóelemzés; a mondat részei különösen a határozók; 

összetett mondat, mellékmondatok. Viszonyok. Körmondat. Olvasmányok; 
14 prózai olvasmány és 12 költemény, utóbbiak könyvnélkül is. Kézikönyv: 
Szinnyei Magyar nyelvtanának és Olvasókönyvének II. része. Kéthetenkint 
Írásbeli dolgozat. Hetenkint 5 óra. Szutórisz Frigyes.

3. Latin nyelv. Az első osztály tananyagának ismétlése és az összes nemi 
szabályok és névszók rendhagyóságának tárgyalása. Az igék conjugatioja 
teljesen, a deponens igék, a rövidített igealakok, a conjugatio periphrastica, 
az igék tőbeli képzésűk szerinti áttekintése, a hiányos, személytelen és rend
hagyó igék; az elöljárók és kötőszók. Nevezetesebb olvasmányok voltak: 
Androclus et leo, Vulpes et ciconia, Senex et mors, Cervus ad fontem czímű 
mesék és a rómaiak történetének első koráról szóló mondák; továbbá köz
mondásokat tartalmazó fejezetek és az olvasó III. részéből magyar pensumok. 
Minden egyes mondat pontos alaktani és mondattani elemzése, az activumi 
szerkezet passivummá való átalakítása és megfordítva, később az accusativus 
cum infinitivo begyakorlása. Ezen olvasmányok nagyobbrészt könyvnélkül és 
tartalmuknak szóbeli előadása. Az iskolai extemporálék tárgyát a nyelvtanból 
tanultak képezték. Kézikönyv: Schulze-Dávid: Nyelvtana és Olvasókönyve. 
Hetenkint 7 óra. Hénsch Béla.

4. Földrajz. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália leírása. Kézikönyv: Körösi 
Albin: Földrajz. Heti 4 óra. Perényi Vilmos.

5. Számtan. Számolási előnyök. Arányosság. Perczent-számítás. Súly, 
rabbat, sconto, nyereség- veszteségszámítás. Kamatszámítás. Egyszerű és összetett 
hármas-szabályra vonatkozó feladatok. Tankönyv: Beke Manó: Számtan. Heti 
4 óra. Perényi Vilmos.

6. Rajzoló geometria. A testekről általában. A testek általános tulajdonságai. 
Szögletes testek (hasábok, gúlák). Gömbölyű testek (henger, kúp, gömb). 
A szabályos testek. A testek felszínének és köbtartalmának kiszámítása. 
Testhálók és testminták készítése. Általános rész: A sík származtatása s térbeli 
helyzetei. Az egyenes a térben. Az egyenes és a sík kölcsönös helyzete Két 
és több síknak kölcsönös helyzete. A testszög. A testek egybevágósága, 
symmetriája és hasonlósága. Geometriai díszítmények folytatása a táblára rajzolt 
minták után, adott méretek szerint körzővel és vonalzóval. A testek axono- 
metrikus ábrázolása. Heti 3 óra. Balló Aurél.

7. írás. Német és magyar ütemírás; rond-írás. Hetenk. 1 óra. Szutórisz Frigyes.
8. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszer, kulcsok, hang

közök, méreti-, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 20 
(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.

II. OSZTÁLY.



Osztályfőnök: Hénsch Béla.

1. Vallástan. A keresztyén egyház története s részletesebben a magyar 
prot. egyház története. Egyházi énekek ismétlő begyakorlása, énekeltetése s 
két egyházi ének emlékeltetése. Kézikönyv: Bereczky Sándor: A keresztyén 
egyház rövid története. Heti 2 óra. Mayer Endre.

2. Magyar nyelv. Az I. és II. osztályban szerzett nyelvtani ismeretek 
rendszeres összefoglalása; a hangtan, szótan és mondattan alapos tárgyalása, 
különös tekintettel a szavak képzése és összetételénél előforduló rendhagyó- 
ságokra és az idegen nyelvek mintájára képzett és összetett szavakra, továbbá 
a magyaros mondatszerkezetre. A hangsúlyos verselés főbb elvei, a költészet 
és próza közti különbség, a rythmus, az ütem, a verssorok, stróphák és a rím. 
Olvasmányok voltak: Hymnus, Szózat, Egy gondolat bánt engemet, A családi 
kör, A szegény asszony könyve, Az Alföld czímü költemények; A fejedelem 
buzogánya, Az első magyar komikus, Körösi Csorna Sándor, A magyar nép 
rokonai, Nagy Lajos és a nápolyi hadjárat, Nagy Lajos jelleme és Mátyás 
király tetteiről és jelleméről szóló olvasmányok. Az írásbeli dolgozatok tárgyát 
az olvasmányok, részint a nyelvtanból tanultak képezték. Kézikönyv: Lehr- 
Riedl: Olvasókönyve, Deme: Magyar nyelvtan. Hetenkint 3 óra. Hénsch Béla.

3. Latin. Kézikönyv: Schultz-Dávid: Kisebb latin nyelvtana, gyakorló- 
és olvasókönyve. Esettan a megfelelő pensumokon begyakorolva. Szócsoportok, 
Prosodia elemei. Hexameter, pentameter. Jambicus senarius. 45 hexameter, 
16 pentameter; 20 dact. distichon, 16 phedrusi mese. A római köztársaság 
történetéből 19 darab. A versek könyv nélkül is. Hetenkint egy írásbeli 
dolgozat. Hetenkint 6 óra. Flórián Jakab.

4. Német nyelv. Olvasás- és írásban való gyakorlás, a német alaktan, 
különösen a declinatio és conjugatio gyakorlati alapon való elsajátítása. Olvas
mányok, többnyire költemények, alapos szótani és mondattani elemzéssel és 
fordítás magyarból németre, különös tekintettel a két nyelv szerkezete közötti 
eltérésre. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. Tankönyv: Felsmann József: Német 
nyelvtan és olvasókönyv. Hetenkint 4 óra. Hénsch Béla.

5. Physikai földrajz. A szilárd, cseppfolyós és légnemű testekről. Hőtüne
mények. Fénytünemények. Dörzsölési elektromosság. Mágnességi tünemények. 
Áramló elektromosság. Mathematikai és physikai földrajz. Hetenkint 2 óra. 
Kézikönyv: Bozóky Endre: Physika és physikai földrajz. Peskó Ödön.

6. Történelem. Magyarország történelme a rómaiak korától 1867-ig. 
Magyarország politikai földrajza, alkotmánya. Ausztria, Bosznia ismertetése. 
A közösügyek. Kézikönyv: Baróti-Csánki: Magyarország története, II. kiadás. 
Hetenkint 4 óra. Gömöry János.

7. Számtan. Összetett viszonyok. Összetett hármas-szabály. Kamatszámolás. 
Kamatos kamatszámítás. Arányos osztás. Társaság-szabály. Vegyítési számo
lások. Kézikönyv: Beke Manó: Számtan. Hetenkint 3 óra. Peskó Ödön.

8. Rajzoló mértan. Tankönyv: Hornischek Henrik, III. rész. Tananyag: 
Constructio, planimetria. Távolságok és szögek alapműveletei után távolságok

III. OSZTÁLY.
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viszonya. Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése. A háromszög-, 
négyszög- és sokszögre vonatkozó szerkesztések adott alkotórészek alapján. 
Idomok átalakítása. Területek osztása. Idomok hasonlósága és symmetriája. 
A középarányos. Pythagoras-féle tantétel. A földmérés elemei. Stylizált levelek 
rajzolása Várday fcjJimintái nyomán. Pletenkint 2 óra. Balló 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: Kubányi Béla.

1. Vallástan. Egyesítve a IV. 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 4 éneket. Egyéb olvasmányok a tanult anyag minden fontosabb 
részéhez. A kívülről tanult versek száma Toldin kívül: 10. Kézikönyv: Góbi 
Imre: Stilisztika és Lehr Albert: Arany Toldi-ja. írásbeli dolgozatok havonkint 
kétszer. Heti 4 óra. Kubányi Béla.

3. Latin nyelv. Prózai olvasmány: Livius nyomán: a római köztársaság 
története Camillustól Itália meghódításáig 18 fejezetet. Költői olvasmány: 
Phaedrus meséi közül 12—30; költői szemelvények: Aeneas, Remus halála, 
Romulus Quirinus, Tarquinius elfoglalja Gabii várost; a Fabiusok nemzetsége; 
Daedalus és Icarus; az emberi nemnek négy korszaka; Philemon és Baucis. 
Ezen olvasmányokon, valamint a gyakorlatok magyar példacsoportjainak latinra 
való fordításán kívül begyakoroltatott az összetett mondatok syntaxisa, különö
sen az igeidők, igemódok, participiumok, a consecutio temporum, függő kérdés 
és oratio obliqua használata; e mellett ismételtetett folytonosan az alaktan és 
esettan. Pontos előkészület, synonymák, szóképzési csoportok és szólásmódok 
betanulása; a költői olvasmányoknak legnagyobb része emlékeltetett is; prosodia 
s a vers alkatrészei; hexameter, pentameter, senarius. Az írásbeli dolgozatok 
száma 33. Tankönyvek: Schultz-Dávid: Kisebb latin nyelvtana és gyakorló
könyve. Dávid István: Olvasókönyve Livius, Ovidius és Phaedrus műveiből. 
Hetenkint 6 óra. Húsz Ármin.

4. Német nyelv. A III. osztályban szerzett nyelvtani ismeretek összefogla
lása és kibővítése. A szavak képzése, a külső és belső szóképzés. A mondat
tan általános elvei, az alany, állítmány és a bővítmények. Az igék és mellék
nevek rectiója, az egyenes és fordított szórend és az összetett mondatok; 
mindez lehetőleg gyakorlati alapon. Olvasmányok voltak költőiek és prózaiak, 
mindezeknek alapos szó- és mondattani elemzése, különösen a szórendre való 
tekintettel és tartalmuknak német nyelven való előadása; továbbá fordítás
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magyarból németre és a két nyelv szerkezete közti eltérésre való utalás. 
Tankönyv: Felsmann: Német nyelvtan és Deutsches Lesebuch. Hetenkint 
3 óra. Hénsch Béla.

5. Történelem. 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. Tankönyv: Varga Ottó: Az ókortörténete. Hetenkint 3 óra. Húsz Ármin.

6. Algebra. Általános számtan. Algebrai alapfogalmak. A négy alapműve
let algebrai számokkal. Ellentett mennyiségek. Törtekkel való műveletek. Hat
ványozás fogalma. Négyzet és négyzetgyök algebrai és speciális számokkal. 
Elsőfokú határozott egyenletek. Kézik.: Mauritz Rezső: Általános számtan. 
Heti 3 óra. Perényi Vilmos.

7. Rajzoló mértan. Az ellipsis, hyperbola és parabola leírása. Ezen kúp
szeletekre vonatkozó feladatok szerkesztése adott alkotórészek alapján. Vetület
tanból : A pont, az egyenes és a síkidomok orthogonális vetületei egy és két 
képsíkon. Testek vetületei. Az ornamentális rajzolás folytatása Várday fali 
mintái után. Hetenkint 2 óra. Balló Aurél.

8. Természetrajz, a) Ásványtan: Bevezető chemiai előismeretek kísérleti 
alapon. Ipari vagy tudományos szempontból fontossággal biró ásványok 
bemutatása és rendszeres leírása. Az ásványoknak physikai és chemiai tulajdon
ságai; csoportosításuk a chemiai összetétel alapján, b) Petrographia: Egyszerű 
és összetett kőzetek ismertetése, c) Geológia: A víz és tűz hatása; földünk 
történetében megkülönböztetett korszakok. Hetenkint 3 óra. Szutórisz Frigyes.

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

V. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Szutórisz Frigyes.

1. Vallástan. A keresztyénség keletkezése, fejlődése s története a leg
újabb korig, különös súlyt helyezve az ókori keresztyénségre s vele szemben 
a középkori egyházfejlődésre, majd meg a protestantismusra, mint az ókori 
keresztyénységre való visszatérésre. Kézikönyv: Batizfalvy István: A keresztyén 
egyház története. Hetenkint 2 óra. Tanár Mayer Endre.

2. Magyar nyelv. Népballadák. Arany előtt élt nevezetesebb műballada- 
írók és balladáik. Arany Jánostól: V. László. Ágnes asszony. Szondi két apródja. 
Tetemre hívás. Arany után: Gyulaitól: Éji látogatás, Tolnai Lajostól: A sze
gény vándorló legényről. Az olvasott balladák alapján a nép- és műballada 
ismertetése. Szerkesztéstan. Havonkint házi Írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Góbi 
Imre: Szerkesztéstan. Greguss-Beöthy: Magyar balladák. Heti 3 óra. Kubányi Béla.

3. Latin. Kézikönyv: Livius,* Dávid-Pozder: Anthologia. Cserny-Dávid: 
Latin stílusgyakorlatok I. k. Livius XXL 1—47. fej.: az Anthologiából: 1, 2, 
46; Virgilius 1, 3, 5; Horatius 2, 7, 8, 9, 11, 14, 15. Egyes részek könyv 
nélkül is. A latin stílusgyakorlatokból fordítva 1 —16, 32— 39, 43, 48, 49, 
152—167. Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat. Hetenkint 6 óra. Flórián Jakab.



4. Görög nyelv, a) Nyelvtan. A hellén-betűk és olvasás, hang- és Írásjelek. 
A hangok és jelenségeik. A hangsúly és a hangjelezés szabályai. A főnév és 
melléknév ragozása. A melléknév fokozása. A névmások és ragozásuk. A szám
nevek. A magán- és mássalhangzós tövű, w-végű igék ragozása a cselekvő-, 
közép- és szenvedő alak minden módjában és idejében a gyakoribb eltérések 
felölelésével. Az igető és a praesens-tő. Az igeragozás összes alkotó részei és 
begyakorlásuk. A hellén nyelv tüneményeinek megvilágítására gyakran a latin 
nyelv is szolgált. Összetett s most is a köznyelvben használatos görög szavak 
etymologizálása. bj Olvasmányok. A nyelvtannal kapcsolatban 35 görög és 33 
magyar gyakorlatnak és olvasmánynak nyelvtani, tartalmi és tárgyi földolgozása, 
lefordítása magyarra, illetőleg görögre. Az olvasmányok keretén belül a hellén 
világ állapotainak ismertetése. A nyelvtani anyag gyakorlására kéthetenkint 
fölváltva egy-egy iskolai és házi dolgozat magyarról görögre fordítva. Kézi
könyv: Maywald József: Görög nyelvtan és Görög gyakorló-és olvasókönyv.
I. r. Heti 5 óra. Balázs Adám.

5. Görög nyelvet helyettesítő tantárgyak: a) Irodalom s régiségtan. Magyar 
irodalmi művek olvasása és magyarázása. Kármán J .: Elősző az Urániához. 
A nemzeti csinosodásról. Szemelvények: Kazinczy és Berzsenyi leveleiből. 
Kölcsey: Védelem P. T. számára. Emlékbeszéd Kazinczy Ferencz felett. 
Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett. A magyar nyelv ügyében. Salamon 
Ferencztől: A Hunyadiak korának ismertetése. Bartíti, Révay, Virág, Berzsenyi 
költeményei. Néhány költemény könyv nélkül is. Az illető Írók életrajza s 
műveik alapján való méltatása. Thukydides életrajza, jellemzése. Művéből 
összefüggő részletek olvasása és magyarázása. Görög állami régiségek. Két ott
honi és egy iskolai dolgozat. Kézikönyvek: dr. Jancsó B.: Magyar irodalmi olvas
mányok. Hegedűs István: Összefüggő részek Thukydides művéből. Szerelem
hegyi Tivadar: Görög állami régiségek. Hetenkint 2 óra. Gömöry János.

b) Díszítményi rajz. Stilizált levelek és virágok, azok kombinálása díszít
ményekké. Görög, arab, román és gót síkdíszítményi elemek. Rozetták és 
szalagdíszek színezve. Várady fali táblái után. Heti 2 óra. Balló Aurél.

6. Német nyelv. Nyelvtani gyakorlatok: genitivust és dativust vonzó igék 
és melléknevek, személytelen és visszaható igék, a kötőmód körülírása, a 
participium használata. Olvasmányok: 7 prózai olvasmány és 16 költemény, 
utóbbiak közül 14 könyv nélkül is. A Cid-románczok közül vettük az I , II.,
III., IV., V. és VI-ikat. Körner, Lenau, Gellert, Uhl and és Herder életrajza. 
Kézikönyv: Hoffmann Mór: Német tan- és olvasókönyv III. kötet. Heti 3 óra. 
Szutórisz Frigyes.

7. Történelem. A római császárság és a középkor története. Kézikönyv: 
Varga Ottó: Középkor. Heti 3 óra. Gömöry János.

8. Mennyiségtan, a) Algebra. Elsőfokú egyenletek több ismeretlennel. 
Diophantos-féle egyenletek. Másodfokú egyenletek általános elmélete. Progres- 
siók. Gyökvonás. Binomiális tétel, b) Geometria. Planimetria. Hetenkint 4 óra. 
Kézikönyv: Mauritz R.: Algebra és Wagner Alajos: Geometria. Peskó Ödön.

9. Természetrajz. Növénytan: Az alaktan tüzetes begyakorlása élő növé
nyeken, növények leírása és meghatározása. Ez alapon a szövettan elemei;
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élettan, rendszertan. Tankönyv: dr. Roth Samu: A növénytan alapvonalai. 
A növények meghatározásánál használtuk: dr. Cserey Adolf: Növényhatározó
ját. Hetenkint 2 óra. Szutórisz Frigyes. a

10. Testgyakorlat. Hetenkint 2 óra. Szabad gyakorlatok; katonai és 
tornázó rendgyakorlatok, szergyakorlatok. Peskó Ödön.

VI. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Húsz Ármin.

1. Vallástan. Egyesítve az V. osztálylyal.
2. Magyar nyelv. Shakspere Coriolanusának és Moliere Tudós nőinek 

olvasása és beható elemzése után szó volt a drámáról általában, a drámai 
jellemekről és a dráma szerkezetéről; Shakspere élete- és műveiről; Moliere 
élete- 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 törté
nelmi 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 
Sándor. Greguss Á .: Moliere Tudós női, fordította Arany László. Hetenkint 
3 óra. Kubányi Béla.

3. Latin nyelv. Prózai olvasmány: C. Sallusti Crispi liber de bello Jugur
thino ; Sallustius életrajza, irodalmi működése és stílusának sajátságai. Költői 
olvasmány: Vergil Aeneisének I. és II. könyve. A szebb helyek emlékeltettek 
is. Vergilius életrajza, művei s költői előadásának sajátságai; az Aeneis szer
kezete s ennek befolyása, melyet a római s a világirodalomra gyakorolt. 
A régiségtanból: A rómaiak vallásügye. Az irályképző gyakorlatok közül 
fordítottunk Cserny gyakorlókönyvének I. részéből 26 fejezetet, II. részéből 
a 47—49. fejezeteket; azonkívül készült kéthetenkint egy iskolai írásbeli 
dolgozat, melyeknek tárgyát az olvasmányok egyes szakaszainak kivonata 
képezte; e dolgozatok száma 17. Tankönyvek: Caii Sallusti Crispi liber de 
bello Jugurthino ; Pub. Vergili Maronis Aeneidos libri X II.; Latin stílusgyakor
latok a gymn. felsőbb osztályai számára Cserny Károly és Dávid Istvántól,
I. és II. rész. Schultz-Dávid Kisebb latin nyelvtana. Hetenkint 6 óra. Húsz Á.

4. Görög nyelv. Az alaktanból a múlt évi pensumnak kiegészítő ismét
lése után a ,nt-végű igék és a rendhagyó igék. A görög szókötésnek legfőbb 
sajátságai az olvasmányok alapján tárgyaltattak, ezután pedig rendszeresen és 
röviden összefoglaltattak. Kézikönyvül használtatott Maywald József Görög 
nyelvtana. Olvasmányok: Maywald József Görög gyakorló- és olvasókönyvének
II. részéből. 1—4., 6—8., 12., 13., 18., 19 , 21—23., 26—28., 35—37., 41—46.,
II., III., IV., V. és VII. Mindezen olvasmányok szemelvények az Anabasisból.
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A grammatika begyakorlására magyarról görögre is fordítottuk a Gyakorló
könyvnek megfelelő feladatait. Hetenkint 5 óra. Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, d) Irodalmi olvasmányok: 1. Hellén irodalom
ból : Az Ilias tartalmának összefüggő ismerete, a tróiai háború előzményei 
és következményeinek ismertetésével. A legtöbb résznek együttes olvasása 
és magyarázása. A homérosi kérdés. Az Odysseia tartalmi összefüggése mel
lett következő szemelvények olvasása: Az istenek gyűlése. (I.) Télemachos 
Pylosban és Lakedaimonban. (3. és 4. ének.) Odysseus Kalypsónál és hajó
törése. (4. ének.) Odysseus Alkinoosnál (9. ének), és az alvilágban. (11. ének.) 
Odysseus otthon. (17. ének.) A kérők, az íjverseny és a boszú. (20., 21., 22. é.) 
Laértes. (24. ének.) Az Ilias és Oysseia czélja, eszméje. A két eposz keretében 
a hellén-világ szokásainak, gondolkodásának bemutatása, főleg a mythologiai 
vonatkozások magyarázása. Az együtt nem tárgyalt szemelvények házi olvas
mányul szolgáltak. Kézikönyv: Csengeri János Homéros Iliása és Gyomlay 
Gyula Homeros Odysseája. 2. Magyar irodalmi olvasmányok: Mindszenthi 
Gábor Naplója. Szalárdi János Siralmas magyar krónikájából. Kemény János 
Önéletleírásából, Bethlen P. menyegzője és halála. Cserey Mihály Históriájából 
Apaffy és Teleky. Apor Péter Metamorphosisa. Zrínyi Miklós Török ’Afiuma. 
Ezen olvasmányok magyarázatakép az illető korok társadalmi és irodalmi 
állapotainak ismertetése. Kézikönyv: Jancsó Benedek: Magyar irodalmi olv. 
Hetenkint 2 óra. Balázs Adám.

ib) Rajz. Renaissance díszítmény-elemek, különféle stilű ékítmények, 
építészeti részek, oszlopok és párkányrészletek graphikus és dombormintákból. 
Heti 2 óra. Balló Aurél.

6. Német nyelv. Fordítás németből magyarra és a német nyelvben való 
előadás gyakorlása. A ballada fogalma, keletkezése és fejlődése és a német 
balladaírók életrajza. Költői olvasmányok voltak: Aus dem Nibelungenlied: 
«Wie Hagen und Volker Schildwacht standen». Bürger: Der wilde Jäger. 
Das Lied vom braven Mann. Goethe: Der Fischer. Der Schatzgräber. Johanna 
Sebus. Wanderers Nachtlied. Ein Gleiches. Der Harfenspieler. Schiller: Der 
Taucher. Der Ring des Polykrates. Kleist: Irin. Mindezen költemények beható 
nyelvi és aesthetikai fejtegetése. Prózai olvasmányok: Aus Dichtung und 
Wahrheit. Der Herbstmorgen (Idylle). Friedrich Wilhelm I., Friedrichs II. 
Privatleben, Der wahre Dichter, Reden an die deutsche Nation, Trauerrede 
bei Goethes Tode. Kézikönyv: Hoffmann Mór, Német tan- és olvasókönyv. 
Hetenkint 3 óra. Hénsch Béla.

7. Történelem. Az újkor és legújabb kor története. A renaissance, a 
találmányok és a felfedezések. A reformatio és ellenreformatio. A nagyhatal
mak megalakulása. A forradalmak kora 1825-től napjainkig. Kk.: Varga Ottó 
Világtörténet, Újkor. Hetenkint 3 óra. Gömöry János.

8. Mathematika. a) Algebra. Tankönyv: Mauritz R.: Algebra. A hatvány 
és gyök fogalmának általánosítása tört és negatív kitevőre. Logarithmusok 
tana. Exponentiális egyenlet, b) Geometria. Tankönyv: Moénik-Klamarik- 
Wagner: Geometria. A sík trigonometriája. Orthogonalis és sark-coordinaták. 
A pont és egyenes coordinatái. Hetenkint 3 óra. Perényi Vilmos.
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9. Természetrajz. Állattan. Az emberi test alapos megértéséből kiindulva, 
az állatok szerveinek összehasonlító tárgyalása. Rendszertan, lehetőleg gyakor
lati alapon. Rovarok gyűjtése és meghatározása. Kézikönyv: dr. Róth Samu: 
Az állattan alapvonalai. Hetenkint 3 óra. Szutórisz Frigyes.

Testgyako7'lat. Hetenkint 2 óra. Mint az V. osztályban. Peskó Ödön.

VII. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Peskó Ödön.

1. Vallástan. A keresztyén s különösen az evangélikus egyház hit- és 
erkölcstani elvei lehetőleg dogmatörténeti alapon apologetikailag s ráutalással 
a gyakorlati egyházi s felekezeti életre. Kézikönyv: Zsilinszky Mihály — 
Hörk József: Keresztyén hit- és erkölcstan. Heti 2 óra. Mayer Endre.

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, beszély, rajz, regés elbeszé
lések, példázó elbeszélések, festői 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, a komédia irodalma, a színmű, a népszínmű 
és a drámai költemény. Több lyrai költemény szavalása. Havonkint egy Írásbeli 
dolgozat. Kk.: Góbi Imre: Poétika olvasmányokkal. Heti 3 óra. Kubányi Béla.

3. Latin. Kézikönyv: Vergilius, Cicero beszédei és Cserny-Dávid: Latin 
stílusgyakorlatok 3 k. Vergilius Aeneisének 6. könyve. Az epos compositiója 
és tartalma. Cicero in Cat I., IV. és De imperio Cn. Pompeji. Egyes részek 
könyvnélkül is. A latin stílusgyakorlatokból: 1—6., 22—26., 97—102., 141., 142. 
A római közhatalom. Kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat. Hét. 6 óra. Flórián J.

4. Görög nyelv. A jón dialectus magyarázata mellett olvastatott Ilias: VI., 
VII., VIII. ének; azután pedig az új-jón dialectus legfőbb sajátságainak ismei- 
tetése után Herodot VI.: 34—50., 94—120., 132—140. VII.: 1—7., 20—27., 
34—37., 44., 46 .,'54 -56 ., 58—60., 138—144., 184—186. VIII.: 66—72., 
74—76., 78—87. Mindegyik olvasmány megkezdése előtt adattak a szükséges 
mythologiai, illetve históriai, valamint irodalomtörténeti bevezetések, nemkülönben 
az illető művek egész tartalmának és compositiójának ismertetése is. Nyelvtani 
ismétlések és gyakorlatok, szó- és Írásbeli fordítások magyarból görögre 
(attikai nyelvre); ezen nyelvtani gyakorlatok hetenkint 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, szer
kezete és költői szépségeinek méltatása. Kisfaludy Sándor Himfy szerelmeiből
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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 Taurisban czímű drámája részletesen 
tartalmilag és szerkezetileg. Kézikönyv: dr. Jancsó Benedek: Magyar irodalmi 
olvasmányok. Kempf J .: Euripides Iphigeneia Taurisban. Schill Salamon: 
Görög irodalomtörténet. Időszakonkint egy írásbeli dolgozat. Heti 2 óra. 
Kubányi Béla.

b) Rajz, és pedig: I. Figurális lapminták és gipszminták után, hetenkint 
1 órában. II. Ábrázoló mértan. A térelemnek derékszögű ábrázolása a tér négy 
negyedében. 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 leforga- 
tása és beforgatása. Az egyenes hossza és képsíkszögei. Az egyenesek viszony
lagos vonatkozásai. A sík leforgatása. A sík képsíkszögei. A síkidomok 
ábrázolása s képsíkokra vetett árnyékaik. Metszősíkpár. Párhuzamos síkok. 
Egyenesnek átmetszése síkkal. Egyenesnek hajlásszöge általános helyzetű síkhoz. 
Kézikönyv: Hornischek Henrik. Heti 1 óra. Balló Aurél.

6. Német nyelv. Goethének Hermann és Dorothea ez. eposza olvastatott 
egész terjedelmében, beható nyelvi, tárgyi és aesthetikai magyarázatokkal. 
Hasonlóképen olvastatott Schiller: Wilhelm Teli ez. drámája egész terjedelmében 
ugyan, de némely jelenetei csak rövid kivonatban. Rövid tájékoztató a német 
irodalom ó- és középkora fölött a legnevezetesebb művek egyes részleteinek 
olvasása alapján. K k.: Heinrich Gusztáv: Német tan- és olvasókönyv III. kötet, 
valamint Hermann és Dorothea és Wilhelm Tell-nek iskolai czélokra szánt 
külön kiadása. Heti 3 óra. Szutórisz Frigyes.

7. Politikai földrajz. Jelen politikai, társadalmi, gazdasági életünk állapota. 
Európa és Amerika államainak és gyarmatainak ismertetése. Kézikönyv: Varga 
O ttó:' Politikai földrajz, II. kiadás. Heti 2 óra. Gömöry János.

8. Mennyiségtan, a) Algebra: A másodfokú egyenletek egy és két ismeret
lennel. A másodfokú függvények ábrázolása. A másodfokú függvény maximuma 
és minimuma. Biquadratikus, reciprok, határozatlan egyenletek, exponentialis 
egyenletek. A complex-számok. A gyök többértékűsége. A végtelen sorok. 
Kamatos-kamat- és járadék-számítás, b) Geometria. Stereometria. A testek 
felületének és köbtartalmának kiszámítása. Kézikönyv: Wagner Alajos: 
Algebra és Geometria. Hetenkint 3 óra. Peskó Ödön.

9. Physika. Mechanika, Akustika, Optika. Kézikönyv: Wagner Alajos: 
Physika. Hetenkint 4 óra. Peskó Ödön.

10. Testgyakorlatok. Szabad- és rendgyakorlatok, katonai gyakorlatok, 
kettős- és négyes-rendekre való fejlődés és oszlás, eszközökön és eszkö
zökkel való gyakorlatok, egyesítve a VIII-ik osztálylyal. Hetenkint 2 óra. 
Húsz Ármin.
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VIII. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Gömöry János.

1. Vallástan. Egyesítve a VII. osztálylyal.
2. Magyar nyelv és irodalom. Irodalmi előismeretek. A magyar irodalom 

története napjainkig. Költői olvasmányok az olvasókönyv szemelvényei voltak. 
Ezeken kívül a tárgyalt költők kiválóbb művei a beszámolás kötelezettsége 
mellett magánolvasmányok voltak. Kézikönyv: Góbi J .: A magyar irodalom 
története szemelvényekkel. Hetenkint 3 óra. Gömöry János.

3. Latin nyelv. Prózai olvasmány: Taciti annalium lib. I. Tacitus életrajza, 
művei s irályának jellemző sajátságai. Költői olvasmány: Horatii carminum 
liber I. 2., 3., 4, 9, 10., 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 31, 37.; liber
II. 1, 2, 3, 6 , 7, 10, 14.; lib. III. 1, 2, 3.; Epodon lib. 1, 2.; Satirarum 
lib. I. 1. 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 
16 fejezet és Íratott kéthetenkint egy írásbeli iskolai dolgozat. A dolgozatok 
száma 16, melyeknek tárgya legnagyobbrészt az olvasott remekművekből 
vétetett. Tankönyvek: Cor. Taciti ab excessu Divi Augusti libri XVI. Q. 
Horatii Flacci opera. Schultz-Dávid: Kisebb latin nyelvtana. Hetenkint 5 óra. 
Húsz Ármin.

4. Görögnyelv.Platon: «Protagoras» egész terjedelmében,XXVI—XXXI.cap. 
kivételével. Azután Odyssea III, IV. és V. Hetenkint 3 óra. Nyelvtani gya
korlatok, szó és Írásbeli fordítások magyarból görögre, melyeknek tárgyát 
főként az olvasmányok egyes szakaszainak kivonata képezte, valamint dik
tált görög szövegből magyarra (az írásbeli dolgozatok részint mint házi, 
részint mint iskolai dolgozatok készíttettek), hetenkint 1 órában. Az évnek 
végén a görög irodalom történetének áttekintése Jebb R. C. «A görög 
irodalom története» czímű kézikönyv szerint. Összesen hetenkint 4 óra. 
Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Magyar irodalmi olvasmányul gróf Széchenyi 
«Hitel»-jéből az előszó; a magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest 
lennie kellene; a magyar nem birja magát oly jól, mint körülményei engednék; 
a végszó. Gróf Széchenyi élete, munkássága és hatása. Wesselényi «Balítéletek» 
czímű művéből egyes fontosabb részek. Wesselényi élete, munkássága és 
hatása. Kölcsey Országgyűlési Naplójából a «Görög philosophiai töredékek» 
és «Nemzeti hagyományok» czímű értekezései. Kölcsey élete, szónoki művei, 
költészete. Báró Eötvös József «Reform»-ja. Élete és munkássága. Kemény 
Zsigmondnak «Élet és irodalom» czímű tanulmánya, élete és munkásságának 
méltatása. A görög bölcsészeti irodalom főbb képviselői, különösen Sokrates, 
Platon és Aristoteles. Platóntól Sokrates védekező beszéde, Kriton : Aristoteles 
ethikája. A nikomachosi Ethikából: Az erkölcsi beszámításról III. 1—8. fejezet.

10*
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A szónoklat. Főbb képviselői, különösen Demosthenes. Kézikönyv: dr. Jancsó B.: 
Magyar irodalmi olvasmányok. Alexander B ernát: Platon és Aristoteles, sze
melvények. Schill Salamon: Görög irodalomtörténet. Idaszakonkint egy írásbeli 
dolgozat. Heti 2 óra. Kubányi Béla. b) Rajz. A testek (a koczka, gúla, hasáb, 
kúp, henger és gömb) egyszerű helyzetben való derékszögű ábrázolása, a saját 
árnyékhatár- és a vetett árnyék meghatározásával. Ezen testek vonatkozásai 
a térelemekre és kifejtésök. Kk.: Hornischek H. Az elméleti órákat felvál
tották a lap- és főszminták utáni rajzórák (emberi testrészek és fejek). 
Heti 2 óra. Balló 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. 
Hetenkint 2 óra; havonkint 1 dolgozat. Ludmann Ottó.

7. Történelem. Magyarország története, tekintettel az állami és társadalmi 
viszonyok fejlődésére. Kézikönyv: Ribári-Mangold : Magyarország oknyomozó 
történelme. Heti 3 óra. Gömöry János.

8. Mathesis. Combinatiok. Binomiális tétel. A mathematikai tananyag 
áttekintése. Kézikönyv: Moőnik-Klamarik-Wagner: Algebra és Geometria. 
Hetenkint 2 óra. Perényi Vilmos.

9. Physika. Hőtan. Mágnesség és elektromosság. A kosmographia 
elemei. Kézikönyv: Fehér Ipoly: Kísérleti természettan. Hetenkint 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 ténye
zők viszonyítása. Az ítélet. A következtetés. —- Rendszertan: a meghatáro
zás, a felosztás, a megbizonyítás. A módszer. A tudományok elvei és rend
szere. Kézikönyv: Böhm Károly: Tapasztalati lélektan. Logika. Heti 9 óra. 
Kubányi Béla.

11. Testgyakorlás. Egyesítve a VII. osztálylyal. Húsz Ármin.

írásbeli havi dolgozatok a felső négy osztályban.

Magyar dolgozatok.

V. osztály. 1. Toldi Lőrinczné, a szerető anya képe. 2. Kölcsey Vér
menyegzőjének tartalma. 3. Mik voltak a római birodalom bukásának okai ?
4. Téli világ. (Leírás.) 5. Ki mint tanul, úgy veszi hasznát. 6. A gyermek és 
a rózsabimbó. (Összehasonlítás.) 7. Az első madárdal. 8. A szegény asszony. 
(Vörösmarty után.) 9. A ballada és a románcz. (Fejtegetés.) Görögöt pótló 
tanfolyamban: 1. Párhuzam Solon és Lykurgos alkotmánya között. 2. Miért 
akarta Mátyás király Csehországot megszerezni ? (Salamon Ferencz után.)
3. Kazinczy Ferencz irodalmi működése. (Kölcsey Ferencz emlékbeszéde után.)
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VI. osztály. 1. Az ember és az idő. (Összehasonlítás.) 2. Corioli ostroma. 
(Elbeszélés Shakspere után.) 3. A felfedezések következményei. 4. Mátyás 
király mint hadvezér. (Jellemrajz.) 5. Honnan meríti a történetíró anyagát? 
(Iskolai.) 6. Az ember valódi becse nem eszének, hanem akaratának erejétől 
függ. (Értekezés.) 7 A gyalog-utazás haszna és kellemei. 8. A munka leg
szebb rendeltetése az embernek. (Szónoki fejtegetés.) 9. Nagygyá csak fiaid 
szent akaratja tehet. Vörösm. (Szónoki beszéd.) Görögöt pótló tanfolyamban :
1. Kemény Jánosnak, mint történetírónak jellemzése. 2. Achilleus jellemvoná
sai. 3. Zrínyi Török ’Afium-ának fő gondolatai.

VI 1. osztály. 1. Meleg szeretettel függj a haza nyelvén, mert nyelv, 
haza és nemzet, három egymástól elválhatatlan dolog. (Buzdító beszéd.)
2. Lévai József «Mikes» ez. elegiája. (Széptani értekezés.) 3. A reformatio 
következményei. 4. A vasutak kultur-geographiai jelentősége. 5. Mit értünk a 
költészetben alanyiság alatt? 6. A légkör tüneményei. 7. Az idegen befolyás 
képviselői Bánk bán-ban. 8. A «Csalódások» meséje és főbb személyeinek 
jellemzése. 9. Az iskolai év végén. (Elmélkedés.) Görögöt pótló tanfolyamban:
1. A testvéri szeretet és barátság Euripides Iphigenia Taurisban ez. művében.
2. Csokonai mint dalköltő. 3. Elektra rövid tartalma.

Vili. osztály. 1. Bánk bán tragikuma. 2. Miképen lesz nemzetivé a 
keresztyénség és királyság I. László uralkodása alatt? 3. Mi volt nekünk 
Bessenyei ? (Szónoki beszéd.) Igaz-e, hogy a tudás vallástalanságra vezet ? 
Igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen 
remény! A hűbéri eszmék miképen vernek gyökeret nálunk? Az akaratról 
és az akarat szabadságáról. (Iskolai dolgozat.) 4. A reformatio hatása irodal
munk fejlődésére. 5. Magyarország nem - volt, hanem lesz! 6 Hő és fény, 
mint életforrás. 7. Milyen szempontok irányadók a pályaválasztásnál? A kassai 
48-as ereklyekiállításnak megszemlélése növeli-e szabadság- és hazaszerete
tünket? (Iskolai dolgozat.) Görögöt pótló tanfolyamban: 1. Miért nem kerülte 
Socrates a halált ? 2. A görög kultúra jellemző vonásaiban.

Német dolgozatok.

V. osztály. Fordítás magyarból németre: 1. Mondatok a zu és um-zu 
és rendhagyó igék begyakorlására. 2. A hű kutya. 3. A róka és a sas.
4. Herder életrajza. 5. A három jóbarát. Gondolatmenet: 6. Körner an 
seinen Vater. 7. Die Haideschenke. 8. Der Bauer und sein Sohn. 9. Das 
Ritterthum.

VI. osztály. 1. Inhalt des Nibelungenliedes. (Fordítás magyarból. Házi.) 
2. Das Wesen der Kunst. (Fordítás magyarból. Házi.) 3. Goethes Leben. 
(Magyarból. Házi.) 4. Inhalt der Tragoedie «Maria Stuart». (Magyarból. Iskolai.)
5. Parellele zwischen den Balladen «Das Lied vom braven Mann» und «Johanna 
Sebus». (Szabad théma. Házi.) 6. Motive der bei Goethes Begräbnisse abge
haltenen Trauerrede. (Szabadon. Iskolai.) 7. Inhalt des Lustspieles «Minna 
von Barnhelm». (Fordítás. Házi.) 8. Beziehungen zwischen dem «Taucher» 
und dem «Ring des Polykrates vom Standpunkte der Ballade». 9. Inhalt
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und Composition der Ballade «Der wilde Jäger». (Iskolai.) 10. Der wahre 
Dichter. Nach Goethe. (Iskolai.)

Vll. osztály. Szabad dolgozatok: 1. Warum lernen wir die deutsche 
Sprache? 2. Freiheit und Freiheitskrige. (Geschiehtl. Abhandlung.) Gondolat- 
menet: 3. Gedankengang des ersten Gesanges aus Hei m. u. D. 4. Gedanken
gang des fünften Gesanges aus Herrn, u. Dor. 5. Die Charaktere in Herrn, u. D.
6. Wilhelm Teil. Fordítás magyarból németre: 7. A költemény (Herrn, u. D.) 
forrásai. 8. A kereskedelemről. 9. Az okos szultán.

V ili. osztály. Welche Charakterzüge offenbart Iphigenie schon in den 
ersten zwei Auftritten des Dramas von Goethe? Lust und Liebe sind die 
Fittige zu grossen Thaten. Eine Königswahl. (Übersetzung der historischen 
Erzählung von Jósika.) Vertheidigung der Winters gegen seine Ankläger. Warum 
ist die Ehrfurcht vor dem Alter so natürlich ? Uebersetzung des LXXXVIII. 
Briefes von Mikes Kelemen. Warum hatten die alten Griechen alle Ursache 
a'uf ihren Namen stolz zu sein? Welchen Nutzen bringt das Reisen?

Szabadkézi rajz, m int szabad tantárgy.

A szabadkézi rajz-órákban részt vettek az I—VIII. oszt. tanulók közül 
ötvenen, kik hetenkint szerdán és szombaton délután 1 — 3 óráig több cso
portra osztva nyertek oktatást. A kezdők egyszerűbb, a haladók pedig nehe
zebb ékítmények figurális és tájképminták, sőt ornamentalis gypsminták utáni 
rajzolásban is gyakorolták magukat. Balló Aurél.
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Főgymnasiumi tanulók.
A rö v id ítések  m a g y a rá z a ta : áh. =  ágost. hitv. evang.; ev. ref. =  evang. református; 
rk. =  római kath.; izr. =  izraelita vallású; m. =  magyar; n. =  német; t. =  tót anyanyelvű.

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY.

Atlasz Lajos izr., n. . . . Raszlavicza, Sárosm., 1888. febr. 29.
Augusztinyi Zsigmond* rk., m. Eperjes, Sáros, 1885. április 29.
Bleuer Béla izr., n.................. Eperjes, Sáros, 1886. márcz. 5.
Bloch Miksa izr., m. . . . S.-Kellemes, Sáros, 1886. szept. 9.

5 Böhm Ernő izr., m. . . . Eperjes, Sáros, 1887. április 21.
Czékus Kálmán áh., m. . Kölese, Szatmár, 1886. aug. 23.
Dániel Szabó György áh., t. Somos-Újfalu, Sáros, 1885. jan. 25.
Egyedi Andor rk., m. . . . Péchűjfalu, Sáros, 1888. máj. 5.
Fekete Pál áh., m.................. Varjúfalu, Sáros, 1887. jun. 30.

10 Filliette János rk., m. . . Eperjes, Sáros, 1888. máj. 10.
Fried Izidor izr., m. . . . Göncz, Abaúj, 1886. jul. 8.
Friedmann Emánuel izr., n .. N.-Jakabvágás, Sáros, 1886. decz. 5.
Friedmann Gyula izr., n. Lubócz, Sáros, 1886. jun. 12.
Friedmann Sándor izr., n. . Sztanka-Hermány,sáros,1887. sep. 1.

15 Fuchs András áh., t. . . . Plavnicza, Sáros, 1884. május 4.
Gamauf István áh., m. . . Eperjes, Sáros, 1887. nov. 26.
Geller József* izr., n. . . . S.-Kellemes, Sáros, 1886. márcz. 4.
Goldberger Zoltán izr., m. Vörösalma, Sáros, 1887. jun. 14.
Goldmann Sándor izr. m. Lubló, Szepes, 1884. nov. 11.

20 Goldstein Artur izr., m. . . Eperjes, Sáros, 1884. ápr. 1.
Gottlieb Márk izr., n. . . . S.-Kellemes, Sáros, 1886. okt. 9.
Greiner Béla áh., m. . . . Krompach, Szepes, 1887. szept. 10.
Grosz Sándor izr., m. . . . Vörösalma, Sáros, 1885. decz. 25.
Grünbaum Jakab izr., m. . . Szinye, Sáros, 1884. máj. 30.

25 Grünfeld Dezső izr., m. . . Selmeczbánya, Hont, 1886. jan. 24.
Gyurkovics Béla áh., t. N.-Jakabvágás, Sáros, 1887. máj. 25.
Hajdú Károly áh., m. . . . Eperjes, Sáros, 1886. jul. 15.
Hamborszky Imre áh., m. Eperjes, Sáros, 1886. jan. 25.
Hegedűs János áh., m. . . Kassa, Abaúj-Torna 1886. jun. 24.

30 Ilkovics Zsiga izr., n. . . . S.-Kellemes, Sáros, 1885. máj. 18.
Jeney Zoltán ev. ref., m. . . L.-Bénye, Zemplén, 1888. jun. 17.
Kirz Jenő izr., n..................... Nagy-Lomnicz, Szepes, 1887. ápr. 3.
Klein Dávid izr., n................. Eperjes, Sáros, 1883. decz. 21.
Kmeczik György áh., t. . . Buczló, Sáros, 1885. jul. 25.

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

35 Kósch Ernő áh., m. . . . Eperjes, Sáros, 1887. jan. 17.
Löwenstein Ignácz izr., n. . Eperjes, Sáros, 1886. febr. 22.
Mathern Róbert áh., n. . . Eperjes, Sáros, 1886. ápr. 29.
Müller Gyula izr., m. . . . N.-Jakabvágás, Sáros, 1886. decz.16.
Palsák Sándor rk., m. . Eperjes, Sáros, 1887. márcz. 10.

40 Pankuch János áh., t. . Láda, Sáros, 1885. nov. 13.
Pavela Pál áh., t.................... Lajosfalva,Torontál, 1884. márcz.13.
Pollák Imre izr., n.................. Kisucz-Újhely, Trencsén, 1886. ápr. 30.
Reich Lajos izr., n................. Láda, Sáros, 1887. jul. 16.
Rieger Simon izr., m. . . . Eperjes, Sáros, 1886. aug. 24.

45 Schlesinger Artúr izr., m. . Miglécz, Abaúj, 1887. okt. 9.
Schwalb Sándor izr., m. . . Eperjes, Sáros, 1887. jan. 29.
Schweitzer Soma izr., m .. . Jász-Árokszállás, Szolnok, 1887. jan. 13.
Venetianer Gyula izr., n. . . Alsó-Kubin, Árva, 1886. decz. 16.
Weinberger Salamon* izr., n. Falkus, Zemplén, 1883. jul. 29.

50 Zemán Pál áh., m. . -. . Lapos, Sáros, 1887. okt. 4.
M  a g á m ta n u ló i« .  :

Kuzsma János rk., m. . . . Varannó, Zemplén, 1886. febr. 11.
Velinszky Aladár rk., m. Zsalobina, Zemplén, 1886. jul. 1.
Weinberger Ármin izr., m. . Cleveland (Amerika), 1884. nov. 1.
Weisz Ábrahám Arthur izr., m. Tót-Volova, Zemplén, 1886. jun. 1.

II. OSZTÁLY.
Dinda Gyula áh., m. . . . Móriczföld,Temesm., 1881. nov. 21.
Ecker Béla izr., m.................. Nyésta, Abaúj, 1885. máj. 10.
Enten Manó izr., m. . . . Berzevicze, Sáros, 1886. jun. 10.
Friedmann Mendi izr.,, n. Berzevicze, Sáros, 1883. decz. 24.

5 Geiger Henrik izr., n. . . . Karácsonmező, Sáros, 1886. aug. 15.
Glück Sándor izr., n. . . . Eperjes, Sáros, 1885. decz. 23.
Goldberger Izrael izr., n. . . Wellbach, Szepes, 1886. márcz. 17.
Goldberger Miksa izr., n. Erdőcske, Sáros, 1884. jul. 27.
Goldberger Miksa izr., n. Eperjes, Sáros, 1883. decz. 9.

10 Gränzer Gusztáv áh., m. . . Tylawa, Gácsország, 1883. szept. 6.
Greger Manó* izr., m.** . . Eperjes, Sáros, 1885. febr. 25.
Greiner Géza áh., m. . . . Márványkő, Gömör, 1886. márcz. 6.
Herz Milán izr., n.................. Szlanicza, Árva, 1886. aug. 15.
Holubek József áh., t. . . . Lajosfalva,T orontál, 1883.márcz. 18.

15 Jules Dávid izr., n.................. Krynicza, Gácsország, 1885. ápr. 27.
Kandel József izr., n. . . . Lubotin, Sáros, 1885. jun. 28.
Kányák Ferencz rk., t. . . Mátyáska, Sáros, 1885. jul. 29.

* Ismétlő. — ** Kilépett.
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Késmarszky Ernő áh., m. Kassa, Abaúj, 1885. aug. 14.
Késmarszky Gyula áh., m. . Eperjes, Sáros, 1884. jan. 10.

20 Klein Béla izr., m.................. Vanyarcz, Nógrád, 1885. márcz. 1.
Kopp Samu izr., n................. Héthárs, Sáros, 1885. nov. 25.
Meliorisz Jenő áh., m. . . . Kis-Sáros, Sáros, 1886. márcz. 30.
Neumann Ignácz izr., m. . . Kis-Várda, Szabolcs, 1886. jul. 5.
Oberlaender János áh., m. . Abaúj-Szolnok, 1885. jun. 22.

25 Palecsko Gyula áh., m. Eperjes, Sáros, 1887. jan. 13.
Pazár Miklós áh., m. . T.-Sz.-Miklós,T oront., 1884. okt. 21.
Reiner Károly áh., m. . . Opaticza, Temes, 1885. decz. 19.
Ripkó Kálmán rk., m. . . Eperjes, Sáros, 1885. okt. 13.
Rosenberg Chaczkó* izr., m.** Szukó, Zemplén, 1884. febr. 3.

30 Rosenberg Jenő izr., n. Blihavka, Sáros, 1884. decz. 27.
Roszinecz Béla rk., m. T.-Raszlavicza, Sáros, 1885. okt. 23.
Schmilovits Ernő izr., m. . . Kis-Szeben, Sáros, 1887. márcz. 8.
Schütze Gusztáv áh., n. . . Bécs, Alsó-Ausztria, 1887. jan. 1.
Siegelmann Jenő izr., m. . . Eperjes, Sáros, 1885. aug. 14.

35 Spira Gyula izr., n................. Eperjes, Sáros, 1886. febr. 3.
Stépán Sándor ev. ref., m. . Zebegnyő, Zemplén, 1886. nov. 27.
Szóbél Samu izr., n. Jernye, Sáros, 1885. decz. 2.
Szóbél Saul izr., n................. Bártfa, Sáros, 1886. aug. 13.
Tamássy Gábor ev. ref., m .. Kassa, Abaúj, 1884. aug. 30.

40 Thrór Lajos áh., m. . . . Eperjes, Sáros, 1885. jun. 15.
Vrublovszky Géza rk., m. Eperjes, Sáros, 1883. jul. 11.

M a g á n t a n u l ó k :

Blum Gyula (Juda) izr., m. . Szedliczke, Zemplén, 1886. okt. 10.
Seliga Aurél rk., m. Varannó, Zemplén, 1885. máj. 29.

III. OSZTÁLY.
Bárkány Jenő izr., m. . . . Eperjes, Sárosm., 1885. aug. 28.
Benczúr Dezső áh., m. . . Csicsóka, Zemplén, 1884. decz. 17.
Cséri Béla, izr., m.................. Varannó, Zemplén, 1886. jul. 4.
Csiha Géza, ev. ref., m. . . Tisza-Dob, Szabolcs, 1884. szept.16.

5 Dégner Gyula izr., m. . . . Hajdú-Szoboszló, 1884. decz. 25.
Diener Pál izr., m.................. Anarcs, Szabolcs, 1885. máj. 18.
Ferencz Rezső áh., m. . . Eperjes, Sáros, 1885. ápr. 14.
Filliette Lajos rk., m. . . . Eperjes, Sáros, 1883. jul. 18.
Fleischer Béla ev. ref, n. Páczin, Zemplén, 1883. máj. 22.

10 Fleischmann Andor izr., m. . 

* Ismétlő. — ** Kilépett.

Bogdány, Sáros, 1884. okt. 10.

Collég. É rt . 11
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Fried Samu izr., m. . . . Abaúj-Gyagy, 1882. jul. 10.
Gamauf Imre áh., m. . . . Eperjes, Sáros, 1885. ápr. 20.
Getzler Izsák izr., n. . . . Raszlavicza, 1883. febr. 27.
Gottlieb Mihály izr., m. . . Bochnia, Gácsország, 1884. decz. 15.

15 Grüller Károly rk., m. . . Eperjes, Sáros, 1883. febr. 27.
Hiller József izr., n. . . . Lucski, Liptó, 1885. márcz. 14.
Janisch Tivadar áh., m. . . Eperjes, Sáros, 1885. máj. 15.
Julesz Henrik izr., n. . . . Krynicza, Gácsorsz. 1883. szept. 23.
Kesselbauer Lajos rk., m. . Lemberg, Gácsorsz., 1885. aug. 2.

20 Klein Manó izr., m. . . Ónod, Borsod, 1885. ápr. 9.
Kocsán Elemér rk., m. . . Gombosfalu, Sáros, 1884. aug. 22.
Krausz Mór izr., m. . . . Bogdány, Sáros, 1885. ápr. 5.
Lefkovics Miksa izr., m. . . Kassa, Abaúj, 1885. jul. 16.
Melczer László áh., m. . . Eperjes, Sáros, 1885. jul. 3.

25 Mikler Lajos áh., n. . . . Bártfa, Sáros, 1883. jan. 19.
Reich Jenő izr., m................. A.-H rabócz, Zempl., 1886. márcz. 15.
Rosenberg Dezső izr., n. . . Eperjes, Sáros, 1884. máj. 11.
Safran Lipót* izr., m. . . . Szinye-Lipócz, Sáros, 1883. jun. 29.
Schwalb Lipót izr., n. . . . T.-Raszlavicza, Sáros, 1882. szept. 1.

30 Skultéty Béla áh., m. . . . N.-Szőllős, Ugocsa, 1884. decz. 29.
Spanner Géza áh., in. . . . Szepes-Váralja, 1884. jan. 10.
Szokol Gyula áh. t. . . . Vázsecz, Liptó, 1885. okt. 27.
Sztopkó András rk, m. . . Alsó-Sebes, Sáros, 1884. márcz. 28.
Tegze Zsigmond ev. ref., m. Verbőcz, Ugocsa, 1885. okt. 25.

35 Veingarten Vilmos izr., m. . Eperjes, Sáros, 1884. márcz. 17.
Venetianer Béla izr., m. . . Liptó-Szt.-Iván, 1885. febr. 11.
Weinberger Ede izr., n. . . Sebes, Sáros, 1883. ápr. 12.
Weinberger Mór izr., n. . . Sztropkó, Zemplén, 1885. febr. 20.
Zbavitel Lajos áh., t. . . . Hanusfalu, Sáros, 1883. febr. 15.

IV. OSZTÁLY.
Berthóty Elek rk., m.** . . Bertót, Sárosm., 1882. nov. 15.
Bodnár Miklós rk., m. . . Eperjes, Sáros, 1883. nov. 24.
Bulissa Károly rk., m. . . Encs, Abaúj, 1883. aug. 7.
Cséri Zoltán izr., m. . . . Varannó, Zemplén, 1884. szept. 27.

5 Csiha Barna ev. ref., m. . . Tisza-Dob, Szabolcs, 1882. nov. 13.
Demcsák Lajos* rk., t. . . Nagy-Sáros, 1880. jul. 25.
Ehlert Márton rk., m. . . . Ungvár, Ung, 1883. jun. 5.
Földi Dezső izr., m. . . . Kis-Szeben, Sáros, 1884. jul. 29.
Friedmann Salamon izr., n. . N.-Sáros, Sáros, 1883. nov. 20.

* Ismétlő. — ** Kilépett.
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10 Goldberger Miklós izr., n. Jernye, Sáros, 1885. aug. 22.
Gutassy Ferencz* rk., t. . . N.-Sáros, Sáros, 1881. nov. 6.
Hartmann Alfréd izr., m. . Eperjes, Sáros, 1884, márcz. 27.
Hartmann Imre izr., m. . . Eperjes, Sáros, 1885. jan. 14.
Hercz Leo izr., n................... Szlanicza, Árva, 1885. jul. 26.

15 Járossy Sándor áh., m. . . T ót-Aradácz.T orontál, 1881. okt. 19-
Joób Sándor áh., m. . . . Eperjes, Sáros, 1883. okt. 20.
Julesz Lázár izr., m. . . . Krynicza, Gácsország, 1881. jul. 11.
Kálnássy Zoltán rk., m. . . Eperjes, Sáros, 1882. jul. 10.
Klauszer József áh., m. . . Eperjes, Sáros, 1883. ápril. 15.

20 Lányi Alfréd áh., m. . . . Szepes-Váralja, Szepes, 1882. jan. 8.
Lerner Elek izr., m. Eperjes, Sáros, 1881. jan. 5.
Löwenstein Dávid izr., n. . Eperjes, Sáros, 1882. decz. 28.
Martis János áh., t. . . . Lajosfalva, Torontál, i883. szept. 17.
Megyaszay Sándor ev. ref., m. Szepsi, Abaúj, 1884. jun. 9.

25 Menesdorfer Sándor áh., m. Gölniczbánya, Szepes, 1884. jan. 3.
Mikola János áh., m. . . . Tállya, Zemplén, 1882. decz. 9.
Mittelmann Árpád* izr., n. . Selmeczbánya, Hont, 1882. decz. 2.
Moskovics Gyula izr., m .. . Zsebfalu, Sáros, 1884. április 1.
Pillér Bertalan rk., m. . . Eperjes, Sáros, 1883. decz. 2.

30 Princz Vilmos izr, n. . . . Kassa, Abaúj, 1882. jun. 14.
Reich Adolf izr., m. . . . Láda, Sáros, 1882.
Reich Izráel izr., n. . S.-Kellemes, Sáros, 1884. máj. 9.
Rosenberg Sándor* izr., m. . Eperjes, Sáros, 1881. jun. 18.
Rubes Antal ev. ref., t. . . Raudnitz, Csehorsz., 1883. márcz. 29.

35 Rubovics Áron izr., m. . . N.-Sáros, Sáros, 1884. okt. 11.
Scholtze Antal áh., m. . . Eperjes, Sáros, 1883. jan. 17.
Tivadar György rk., m. . . N.-Kemencze, Zempl., 1883. decz. 27.
Weisz Lajos izr., m. . . . Girált, Sáros, 1884. szept. 10.

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

folyamba jár, gg pedig azt, hogy görögöt tanul.

p. Alexander Bernát izr., m. Ófalu, Sáros, 1881. decz. 28.
g. Csiha Sándor** ev. ref., m. Tisza-Dob, Szabolcs, 1879. aug. 14.
p. Davidovics Manó izr., n. Huvész, Sáros, 1881. márcz. 23.
p. Frank Gyula áh., m. . . Homonna, Zemplén, 1881. decz. 4.

5 p. Friedmann Jakab izr., m. Radács, Sáros, 1880. szept. 12.
g. Goldberger Samu izr., m. Jernye, Sáros, 1884. jan. 30.
p. Gotthilf Ödön izr., m. . Somodi, Abaúj, 1881. máj. 21.

* Ismétlő. ** Kilépett.
i i
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g-
g-

10 g.
g- 
g- 
P- 
P- 

15 g.
P-
g.
P-
g-

20 p.
P.
g-
P-
P-

25 g.
P- 
P- 
g- 
P- 
P- 
P- 
g- 
P- 
P- 
P-

30

35

Gottlieb Jakab izr., n. . 
Hönigsfeld Jakab izr., m. 
KarlovszkyL. György áh., t. 
Kaufmann Jakab izr., m. 
Kellő György áh., t. . 
Keszler Ervin izr., n. . 
Kintzly Sándor rk., m. . 
Klein Zsigmond izr., m. . 
Kosúth Gyula áh., m. . 
KörtvélyessyZoltán ev. r., m. 
Landszmann Náthán izr., m. 
Lichtig Arthur izr., m. 
Lusztig Márk izr., m. . .
Melczer Elek áh., m. . 
Neumann Jenő izr., m. 
Neumann Simon* izr., 
Paszternák Jakab izr., 
Polacsek Rezső izr., m 
Rothmann Berkó izr., 
Scholtze Károly áh., m. . 
Semmel Lipót izr., n. . .
Silberstein Arnold*** izr., m. 
Sommer Ignácz izr., m. . 
Szóbél Dániel izr., m. . 
Tinschmidt Sándor áh., 
Újházy Dénes áh., m. 
Zahler Aladár izr., m., 
Zahler Ernő izr., m. .

n.
m.

n.

n.

S.-Kellemes, Sáros, 1882. ápr. 27. 
Kis-Vitéz, Sáros, 1882. nov. 14. 
Stubnyafürdő,Turócz, 1882. ápr. 29. 
Varannó, Zemplén, 1880. nov. 10. 
Bártfa, Sáros, 1882. máj. 28. 
Liptó-Szt.-Miklós, 1883. jul. 14. 
Szt.-István, Borsod, 1881. aug. 8. 
Kis-Szeben, Sáros, 1881. máj. 4. 
Jabloncza, Abaűj-T., 1883. aug. 6. 
Eperjes, Sáros, 1883. decz. 14. 
Hernád-Büd, Abaúj, 1883. szept. 8. 
Eperjes, Sáros, 1884. jan. 12. 
Eperjes, Sáros, 1883. ápr. 21. 
Eperjes, Sáros, 1883. jul. 16. 
Czegléd, Pest, 1883. máj. 17. 
Eperjes, Sáros, 1882. jun. 3. 
Eperjes, Sáros, 1882. jun. 1. 
Szepsi, Abaúj, 1883. okt. 22. 
Bártfa, Sáros, 1880. decz. 18. 
Eperjes, Sáros, 1881. aug. 12. 
Eperjes, Sáros, 1882. febr. 12. 
Istvánfalu, Szepes, 1883. okt. 6. 
Kis-Sáros, Sáros, 1884. febr. 5. 
Bártfa, Sáros, 1884. ápr. 5. 
Kis-Szeben, Sáros, 1883. aug. 21. 
Kassa, Abaúj, 1882. márcz. 23. 
Töltszék, Sáros, 1883. ápr. 8. 
Szinna, Abaúj, 1883. okt. 2.

VI. OSZTÁLY.
g. Atlasz Márk izr., m. . 
g. Fischgrund Samu izr., m 
p. Guttmann Salamon izr., n 
p. Jávor Lehel* áh., m. .

5 g. Kasztriner Árpád izr., m 
p. Klein Lénárd* áh., m. 
g. Kocsán Kornél rk., m. 
g. Kotula Ede áh., n. . .
g. Legányi Dezső áh., m.

10 p. Lichtig Elek izr., m. .

K.-Szeben,Sárosm., 1881. márcz. 12. 
Berzevicze, Sáros, 1880. márcz. 
Alsó-Sebes, Sáros, 1879. febr. 12. 
Aranyos-Marót, Bars 1881. szept. 23. 
Varannó, Zemplén, 1882. decz. 11. 
Alsó-Kubin, Árva, 1880. decz. 7. 
Gombosfalu, Sáros, 1881. jul. 18. 
Drholecz, Morvaorsz. 1881. ápr. 19. 
Pécs, Baranya, 1883. aug. 12. 
Eperjes, Sáros, 1881. nov. 11.

* Ismétlő. — *** Újévkor a lőcsei főgymnasiumtól átjött.
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g. Marton Gyula áh. m. . . Szinna, Zemplén, 1883. jun. 3.
g. Moskovics Izrael izr., n. . S.-Kellemes, Sáros, 1880. nov. 12.
g. Müller Ignácz ev. ref., m. Mikola, Szatmár, 1883. aug. 5.
g. Pólay Vilmos áh., n. . . Mateócz, Szepes, 1881. nov. 18.

15 g. Rosenberg Márton izr., m. Varannó, Zemplén, 1881. nov. 27.
g. Rosenhain Zsigmond izr., n. Eperjes, Sáros, 1881. szept. 3.
g. Runtág Rezső* rk., m. . Eperjes, Sáros, 1881. jun. 30.
p. Starnberger Márk izr., n. Lubotin, Sáros, 1880. szept. 26.
p. Steinauer Ernő áh., m. . Lemberg, Gácsorsz., 1880. szept. 21.

20 g. Sziklai Jenő* izr., m. . Budapest, Pest, 1881. máj. 17.
p. Ungár Miksa izr., n. . - Lubotin, Sáros, 1880. jan. 25.
p. WeichardtValdemár rk.,m. Kassa, Abaúj, 1881. jun. 2.
g. Weiszer Róbert áh., n. Eperjes, Sáros, 1882. decz. 15.
p. Zahler Aladár izr., m. . . Szinna, Abaúj, 1881. jul. 24.

M a g á n ta n u ló :

25 Strausz Ármin izr., m. Námesztó, Árva, 1880. ápr. 4.

VII. OSZTÁLY.
p. Arvay Nagy Menyhért rk., m. Nagy- Sáros, Sárosm., 1879. nov. 14.
p. Bánó Dezső áh., m. . . Osztrópatak, Sáros, 1881. máj. 27.
g. Bella Kálmán áh., m. . . Besenőfalu, Liptó, 1881. febr. 15.
p. Bielek Aladár áh., m. . Eperjes, Sáros, 1880. szept. 8.

5 p. Both Tamás ev. ref., m. . Lemes, Sáros, 1880. decz. 15.
g. Einzig Miklós izr., n. . . Eperjes, Sáros, 1881. szept. 5.
g. Farkas Lajos áh., m. . . Eperjes, Sáros, 1881. márcz. 28.
p. Gergelyi Béla áh., m. . . Kis-Szeben, Sáros, 1881. nov. 25.
p. Gottlieb József izr., m. . Ungvár, Ung, 1880. jun, 24.

10 g. Hajdúk Bertalan áh., t. . Eperjes, Sáros, 1881. máj. 27.
p. Herkely Béla rk., m. . . Eperjes, Sáros, 1880. jan. 30.
p. Herschkovics Mór izr., m. Eperjes, Sáros, 1879. ápr. 1.
p. Hrabcsák József rk., m. . Somos, Sáros, 1878. máj. 14.
p. Janisch Lajos áh., m.** . Lajtafalu, Moson, 1881. márcz. 9.

15 p. Kállai Ede* izr., m. . . Komárom, Komárom, 1881. máj. 4.
g. Kállay József áh., t. . Liptó-Szt.-Miklós, 1881. aug. 12.
p. Majernik Károly* áh.,m. ** Eperjes, Sáros, 1878. nov. 12.
g. Percsina Andor* áh., t. Jaszenova, Árva, 1877. máj. 21.
g. Ruman Jenő áh., t. . . Pribilina, Liptó, 1880. aug. 18.

20 g. Schif Viktor izr., n. . . Varannó, Zemplén, 1880. nov. 6.
M a g án ta n u ló :

p. Herschkovics Herrn, izr., m. Eperjes, Sáros, 1877. jan. 5.

* Ismétlő. ** Kilépett.
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VIII. OSZTÁLY.
p. Deckert Jenő rk., m. . 
p. Fekete Zoltán áh., m. 
p. Fest Zoltán áh., m. 
p. Friedmann Jakab izr., n 

5 g. Gamauf Jenő áh., m. . 
g. Gautier Arisztid rk., n. 
p. Hamborszky Béla áh., m 
p. Hegedűs Ferencz áh., m 
p. Herkely Lajos rk., m.

10 g. Kállay Béla áh., t. . 
p. Klein Zsigmond izr., n. 
p. Kovács Viktor áh., m. 
p. Laczkó Lajos rk., m. . 
g. Mauritz Győző áh., n.

15 p. Milde Kleofás rk., n. . 
p. Quirin Károly József * rk.,n 
p. SchmilovitsEmánuelízr.,m 
p. Stépán Aladár áh., m. 
g. Streck Imre áh., n. .

20 g. Szepessy Béla áh., m. 
g. Szóbél Ferencz izr., n. 
g. Weiszer Emil áh., m.

Eperjes, Sáros, 1878. nov. 9. 
Aranyos-Maróth, Bars, 1879. febr. 4. 
Malaczka, Pozsony, 1879. ápr. 12. 
Kis-Szeben, Sáros, 1880. jul. 17. 
Eperjes, Sáros, 1881. jun. 8. 
Plojesti, Románia, 1873. decz. 24. 
Eperjes, Sáros, 1879. jan. 23. 
Eperjes, Sáros, 1879. jan. 16. 
Eperjes, Sáros, 1878 aug. 19. 
L.-Szt.-Miklós, Liptó, 1880. jan. 24. 
Kis-Szeben, Sáros, 1880. jul. 17. 
N.-Kőrös, Pest, 1879. nov. 27. 
Eperjes, Sáros, 1880. jun. 23. 
Gölniczbánya, Szepes, 1880. okt. 24. 
Lowcze, Gácsorsz., 1877. aug. 18. 
Diliingen, Poroszorsz., 1879. okt. 5. 
Kis-Szeben, Sáros, 1881. máj. 2. 
Málcza, Zemplén, 1880. máj. 30. 
Gölniczbánya, Szepes, 1878. szept. 8. 
Szántó, Abaúj, 1880. márcz. 5. 
Bártfa, Sáros, 1878. nov. 8. 
Eperjes, Sáros, 1880. decz. 30.

* Ismétlő.
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E) Nyilvános vizsgák a főgymnasiumban.
A mult 1897. évi május és junius hóban megtartott rendes érettségi 

vizsgára 23 tanuló jelentkezett, köztük olyan két ifjú, kik a múlt tanévben 
ismétlő vizsgára utasíttattak.

Ezen 23 ifjú közül 1 az írásbeli vizsgálatnál meg nem felelvén, csak 
22-en bocsáttattak a szóbeli vizsgálatra, mely 1897. évi junius 18. és 19-ik 
napjain nt. Csiskó János kassai lelkész úrnak, mint a főtiszt. Püspök úr 
helyettesének elnöklete alatt, ns. dr. Petz Gedeon egyetemi tanár úrnak 
mint kormányképviselőnek jelenlétében tartatott. A szóbeli vizsgának az ered
ménye a következő:

Jeles osztályzatot n y e r t ........................................... 3
Jó « « .......................................... 5
Elégséges « « ...............................................11
Két hónap múlva teendő javító vizsgára usasíttatott 2
Több tárgyból nem felelt meg és — mivel már 

másodszor jelentkezett a vizsgára — többé érett
ségi vizsgára nem bocsátható ....................... 1

Összesen: 22
A javító-, illetve rendkívüli érettségi vizsgák a mélt. Püspök úrnak 

1897. évi julius 5-ikén 1597. sz. a. kelt rendelete folytán egyházkerületünknek 
valamennyi főgymnasiumára vonatkozólag 1897. évben a mi intézetünkben 
tartattak nt. Csiskó János úr elnöklete alatt, nsgos Szieber Ede tankerületi 
főigazgató mint kormányképviselő jelenlétében 1897. évi szeptember 7-ikén 
és deczember 22-ikén. A szeptemberi rendkívüli teljes érettségi vizsgára jelent
keztek — nyert engedély alapján: 1 eperjesi, 6 iglói és 2 rozsnyói tanuló, 
összesen 9. Ezek közül hatan írásbeli dolgozataik elégtelen volta miatt szóbeli 
vizsgára nem bocsáttattak, 1 önként visszalépett, a többi 2 pedig a szóbeli 
vizsgánál egy tárgyból deczember hóban teendő javító vizsgára utasíttatott.

A szeptemberi javító vizsgára pedig jelentkezett: 2 eperjesi, 8 iglói, 
4 késmárki, 4 nyíregyházi és 1 rozsnyói, — összesen 19. Ezek közül:

Elégséges eredménynyel ja v íto tt ............................13
Jó « «   1
A deczemberben tartandó második javító vizsgára

utasíttatott .................................................................5
Összesen: 19

A deczemberi javító vizsgán megjelent 6 tanuló, még pedig 2 olyan, 
kiknek első ízben, és 4 olyan, kiknek másodízben kellett javító vizsgát tenni. 
Mind a 6 elégséges eredmény nyel tette a javító vizsgát.

A folyó tanévi érettségi vizsgára jelentkezett 19 tanuló, köztük egy 
olyan, a ki a múlt szeptember hóban ismétlő vizsgára utasíttatott.

Az írásbeli vizsgálatok május 24—28. napjain tartattak meg.
A dolgozatok tételei:
1. Magyar dolgozatok: a) Erdély, mint a magyar alkotmány és vallás- 

szabadság védőbástyája a múltban, b) A reform-korszak (1823—1848) eszméinek 
jellemzése, c) A természettudományok befolyása az emberiség művelődésére.
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2. Latiíi dolgozatra-. Sokrates őszinte nyilatkozata bírái előtt. 80. s 81-ik 
fejezet. (Fordítás magyarról latinra.)

3. Német dolgozatra-. «Barnhelmi Minna» és «Bölcs Náthán» tartalma. (For
dítás magyarról németre.) Endrei Ákos Német stílusgyakorlatai pag. 63. és 64.

4. Görög dolgozat-. Iliás XVIII. 323—355. «Achilleus siratja a csatában 
elesett barátját Patroklost.

5. Mathematikai dolgozat-, a) Egy apa kiskorú gyermekei számára 
84000 korona vagyont hagyott úgy, hogy azok az örökségen egyenlően 
osztozzanak, azon kikötéssel, hogy ha valamelyik nagykorúsága előtt elhal, 
része az életben maradottak között egyenlően osztandó el. A nagykorúság 
előtt két gyermek elhalt és így a megmaradottak még 3500 koronához 
jutottak. Hány gyermeke volt az örökhagyónak? b) Valamely háromoldalú 
gúla alapélei a =  5 m., b 6 m., c =  7 m.; oldaléléi egyenlők (8 m.). Kere
sendő a test felülete és térfogata.

A szóbeli érettségi vizsga junius hó 17. és 18. napjain fognak megtar
tatni ; erről csak a jövő évi Értesítőben adhatunk tudósítást.

A rendes évzáró osztályvizsgák a következő napokon tartattak meg: 
május 11-ikén a VIII. oszt. vallástani vizsgája, május 13-17. és 20—23-ikán 
a VIII. oszt. többi évi vizsgái, junius 11—16. és 19—22. napjain az I—VII. 
oszt. vizsgái. Az évzáró ünnepély és az ifjaknak elbocsátása junius hó 25-ikén.

F) Iskolai intézmények és ifjúsági egyletek a főgymnasiumban.
I. M ú z e u m o k .

A szertárak és gyűjtemények a jelen tanévben a következő tárgyakkal 
szaporodtak:

A természettant múzeum számára szereztetett: 1 Skioptikon 24 képpel 
(Lechner bécsi czégtől) 102 frt, 1 Röntgen-cső (Houdek prágai czégtől) 10 frt, 
1 másik Röntgen-cső (Elektrische Gesellschaft, Berlinben) 5 írt. Azonkívül a 
Rumkorff-féle induktor, váltakozó áramú csengő, Page-féle motor és Barlow- 
kerék javítására fordíttatott 30 frt.

A természetrajzi múzeum gyarapodott: a) vétel útján a következő tár
gyakkal: vipera amoedites csontváza (8 frt 50 kr.), emys europaea (5 frt), 
6 drb. iker kristályminta (9 frt), 20 drágakő-utánzat megfelelő kristály alak
jukban (12 frt). b) Ajándék útján: t. Barts Emil úrtól 4 drb. vascsillám és 
1 drb. siderit; Weichardt Valdemár VI. oszt. tanulótól egy teljes lepkegyűj
temény 5 skatulyában.

A mértani és rajzszertári gyűjtemény szaporodása vétel útján: 30 Her- 
mes-féle lapminta (fejek); Landau «Arányok szerinti rajzolás» II. r. (fejek); 
Szemlér Mihály-féle «Rajzlapok» 4 füzetben, — összesen 10 frt.

A földrajzi gyűjtemény szaporodása: a nmélt. vall. és közokt. m. kir. 
Minister úr adományából 13 drb. Kogutowicz M.-féle történelmi térkép (2 ókori, 
6 európai, 5 magyarországi) és 1 nagy Tátra-panoráma. Ezen kegyes aján
dékért mély köszönetünknek itt is adunk kifejezést.

A vegytani szertár, valamint a történeti, régiségi, philologiai és érem
gyűjtemények ez évben nem szaporodtak.



II. K ö n y v t á r a k .

1. A nagy könyvtárak szaporodása és állománya a «Közös isk. intéz
mények» közt van kimutatva, a Magyar Társaság könyvtárának állapota 
pedig a társaságról szóló értesítőben van feltüntetve. (Lásd 93. lap.)

2. Algymnasmmi könyvtár. E könyvtárt a gymnasium alsó négy osztá
lyának tanulói használták; hetenkint egyszer volt könyvkiosztás. A kötetek 
száma 498; ebből magyar 422, német 76. A könyvtár őre Peskó Ödön.

3. Segítő könyvtár. E könyvtár abból a czélból alakult, hogy a szegény 
tanulókat, a kiknek a könyvek megvásárlása nem áll módjában, segíthesse 
az intézet az által, hogy e könytárból az iskolaév folyamára nekik iskola
könyvet ingyen használatba adjon. Ezen könyvtár e tanévben 66 tankönyvvel 
szaporodott, mely szaporodás több budapesti könyvkiadó czégnek köszönhető, 
melyeknek nemes áldozatkészsége lehetővé teszi, hogy évről-évre több szegény 
tanulót segélyezhetünk. A kötetek száma 205. A könyvtárt használta 57 tanuló. 
A könyvtár őre: Peskó Ödön.

E helyütt mondunk ismételt köszönetét a nmélt. vall. és közokt. Minister 
úrnak, ki még 1897i évi október hóban 32 drb. «Magyar Millenium 1896> 
ez. könyvet jutalomkönyvekül való kiosztás végett ajándékozott intézetünknek, 
valamint Lampel Róbert budapesti kiadó czégnek is, mely 10 kötetnyi ifjú
sági iratot ugyanilyen czélra küldött.

III. A főgymnasium ifjúságának segélyegyleti, gyámintézeti és
egyéb gyűjtései.

A lefolyt iskolai évben a főgymnasium nyolez osztályában havonkint 
eszközölt segélyegyleti és gyámintézeti gyűjtések 104 frt 83 kr. összeget 
eredményeztek. Ezen gyűjtéshez hozzájárultak az egyes osztályok a követ
kező összegekkel: az 1-ső osztály 11 frt 82 krral; a 2-ik oszt. 15 frt 30 kr.- 
ral; a 3-ik oszt. 11 frt 20 krral; a 4-ik oszt. 19 frt 10 krral; az 5-ik oszt. 
15 frttal; a 6-ik osztály 11 frt 90 krral; a 7-ik osztály 11 frttal; a 8-ik 
osztály 9 frt 51 krral. Ez összegből adatott a rozsnyói árvaház javára 6 frt 
52 kr.; a helv. hitv. ösztöndíj-alapnak gyarapítására 7 frt 25 kr.; öt szegény 
tanulónak könyvekre, ruhára és czipőre 36 frt 95 kr.; az e. e. e. gyám
intézetnek 20 frt; összesen 70 frt 72 kr. A felmaradt 34 frt 11 kr. pedig a 
segélyegyleti tőkealaphoz csatoltatott, melynek gyarapításához Kósch Árpád 
úr is 30 frnyi adománynyal járult; a nemeslelkű pártfogó úrnak e helyen is 
őszinte köszönetünket nyilvánítjuk. A segélyegyleti tőkealap tesz jelenleg 
2142 frt 53 krajezárt.

IV. Iskolai kirándulások.

Mint más években, úgy most is több kirándulást tettek növendékeink, 
nem csupán szórakozás, hanem tanulmányozás czéljából is. A természetrajz 
tanára több ízben, tavaszszal majdnem hetenkint, kivitte tanítványait a város 
környékére természetrajzi kirándulásokra. Ezenkívül az osztálytanárok is kirán
dultak osztályaikkal, hol egyenkint, hol több osztályt egyesítve, mely alkal-
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makkor élvezetes délutánokat töltöttek az ifjak a szabad természetben, különféle 
játékokkal. Általában ösztönöztük a tanulókat, hogy ők maguk is kisebb-nagyobb 
kirándulásokon tapasztalatokat szerezzenek és ismereteiket bővítsék. Ilyen 
buzdításra hat IV. osztálybeli tanuló a húsvéti szünet alatt kirándult a dubniki 
opálbányákba. Ellátva a főgymnasiumi igazgató által kiállított ajánlólevéllel, 
gyalogszerrel mentek Dubnikra, hol alkalmuk volt az ottani világhírű opálbányákat 
megnézhetni. A bányaigazgatóság szívesen fogadta az ifjakat és készséggel 
mozdította elő törekvésüket. Fogadja a tek. bányaigazgatóság ezen előzékeny 
és nemes eljárásáért úgy az ifjúság, mint intézetünk őszinte hálás köszönetét.

Két nagyobb kirándulást is tett az ifjúság ezen tanévben: az egyiket 
Kassára az ott rendezett 1848-iki ereklye-kiállítás megtekintésére, a másikat 
pedig Selmeczbányára és Körmöczbányára.

a) Kirándulás Kassára.

A «kassai 48-as ereklye-kiállítás» megtekintésére f. évi április hó 27-én 
a déli vonattal 11 tanár vezetése mellett 210 tanuló rándult át Kassára. 
A kirándulók dr. Horváth Balázs prémontrei tanár szives kalauzolása mellett 
megtekintették a székesegyházat, a Felsőmagyarországi Múzeumot és végül magát 
a 48-as kiállítást. A délután hátralévő részét az ifjúság tanáraival együtt a Kassához 
közel eső Csermely-völgyben töltötte s az esti vonattal Eperjesre visszaérkezett.

b) Kirándulás Selmecz- és Körmöczbányára.

Intézetünknek 33 tanulója május hó 30-án reggel, pünkösd másodnapján 
indult tanulmányútra Selmecz- és Körmöczbányára. Az előkészületeket meg
tették Szutórisz Frigyes és Peskó Ödön tanárok, a kirándulás vezetői, és hála 
a selmeczi ev. lyceumi és bányaigazgatóságok előzékenységének, nemkülönben 
a garam-berzenczei és selmeczi állomásfőnök urak közreműködésének, aránylag 
rövid idő alatt minden előkészület meg volt téve és a csapat bízvást indulhatott 
a nagy útra. A tanári karból még Húsz Ármin is csatlakozott a kirándulókhoz.

Már Garam-Berzenczén várt a kirándulókra Vitális I. lyceumi tanár úr, 
ki másnap is kora reggeltől velünk volt és a legnagyobb szívességgel kalauzolt 
minket. A bányák közül megtekintettük a Mária- és Ferencz József-aknát, hol 
Pelachi F. főmérnök úr szives volt bennünket vezetni és a legnagyobb elő
zékenységgel mindent megmagyarázni. A bányából kijővén, megtekintettünk 
egy érczzúzót és ezüstkohót. Fáradtan ültünk 1/2 2 órakor az ebédhez: az 
ifjúság a lyceumi convictusnak, a tanárok pedig Jezsovics Károly lyceumi 
igazgató, Michina'y lyceumi ephorus és Vitális tanár uraknak szívesen látott 
vendégei voltak. A kedvezőtlen időjárás miatt a Selmeczen való tartózkodást 
megrövidítettük és délután 3 órakor a vonattal Körmöczbányára indultunk. 
Midőn ott 6 órakor megérkeztünk, t. Greisinger Róbert pénzverdebeli főtiszt
viselő úr szives közbenjárásával csakhamar lakáshoz jutottunk és még az 
nap megtekintettük a festékgyárat. Másnapra maradt a pénzverde megtekintése, 
mely is másfél órát vett igénybe és már délelőtt 11 órakor elhagytuk Körmöcz- 
bányát, gyarapodva nagy kincsesei felérő tapasztalatokkal. Köszönetét mond-



tunk és e helyen is mondunk mindazoknak, kik bennünket ezen tanulmányi 
utunkban oly önzetlenül és hatásosan támogattak és segítségünkre voltak.

Kirándulásunkat nagy mértékben elősegítette azon kirándulási alap, melyet 
a középiskolai tanáregyesület eperjesi köre a tél folyamán rendezett felolva
sásaival szerzett. Ezen alapból intézetünknek 124 frt jutván, ebből 62 frt 50 krt 
használtunk fel 17 szegény és jóra való tanuló segélyezésére. Ilyen segélyt kap
tak: Dinda Gyula II. o. t. 3 frt, Csiha G. III. o. t. 2 frt, Ferencz R. III. o. t. 5 frt, 
Mikola J. IV. o. t. 5 frt, Lányi A. IV. o. t. 5 frt, Martis J. IV. o. t. 3 frt 50 kr., 
Csiha B. IV. o. t. 2 frt, Joób Sándor IV. o. t. 5 frt, Járossy S. 4. o. t. 4 frt, 
Kelló Gy. V. o. t. 5 frt, Landsmann N. V. o. t. 4 frt, Weiszer E. VI. o. t. 2 frt, 
Pólai Vilm. VI. o. t. 3 frt, Árvay M. VII. o. t. 3 frt, Bielek A. VII. o. t. 3 frt, 
Bella K. VII. o. t. 4 frt, Gamauf J. VIII. o. t. 4 frtot. Egy-egy tanuló maximális 
költsége 6—7 frt volt. A befizetett pénzekből maradt körülbelül 5 frt fölöslegképen; 
e fölösleget a kiránduló ifjúság egyértelmű megegyezése folytán két pályadíjra 
fordítjuk a kirándulásunkat legsikerültebben leíró két dolgozatért. A dolgozat 
benyújtásának határideje a következő tanév kezdete. — Szutórisz Frigyes.

V. A coll. főgymnasiumi Magyar Társaság.

A főgymnasiumi Magyar Társaság jelen iskolai év szeptember hó 8-án 
tartotta 70-ik alakuló gyűlését Ludmann Ottó főgymnasiumi igazgató vezetése 
alatt, a melyen egyszersmind tisztviselőit is megválasztotta.

Az elnökség elfogadására Gömöry János főgymn. tanárt kérte fe l; 
alelnökké Streck Imre VIII. o. t., titkárrá Fest Zoltán VIII. o. t., főjegyzővé 
Szepessy Béla VIII. o. t., majd ennek évközben történt leköszönése folytán 
Gamauf Jenő VIII. o. t., aljegyzővé Einzig Miklós VII. o. t., pénztárossá 
Mauritz Győző VIII. o. t., könyvtárosokká Fekete Zoltán VIII. o. t., Hegedűs 
Ferencz VIII. o. t. és Kállai Ede VII. o. t., olvasóköri laptárossá Szóbél 
Ferencz VIII. o. t., laptárossá Percsina Andor VII. o. tanulót választottá meg.

A körnek összesen 74 tagja volt, és pedig 40 rendes- és 34 olvasó tagja. 
A rendes tagok közül kilépett egy, maradt 39.

A rendes tagok hetenkint egyszer, összesen 27 rendes-, 3 rendkívüli és 
egy díszgyűlést tartottak. A gyűléseken a beérkezett műveket előre kijelölt 
bírálók bírálták, a kijelölt — esetleg önként jelentkező — tagok szavaltak, 
vagy pedig felolvastak. A szavalatokat és felolvasásokat a kör azonnal meg
bírálta. Szavalat volt 60, szónoklat 1, szabad előadás 1, felolvasás 8. Ezek 
közül «dicsérendő» érdemfokozatot nyert Einzig Miklós VII. o. t. 3, Weiszer 
Emil VIII. o. t. 1, Bielek Aladár VII. o. t. 1 és Klein Lénárd VI. o. t. 1 sza
valata; méltánylandó volt Bielek Aladár 3, Both Tamás és Kállai Ede VII. o. 
tanulók 1-—1 szavalata; jobb volt Friedmann Jakab, Weiszer Emil, Stépán 
Aladár VIII. o. tanulók, Bielek Aladár, Kállai Ede, VII. o. tanulók és Kottula 
Ede s Weichhart Valdemár VI. o. t. 1—1 szavalata.

A felolvasások közül dicséretet nyert Fekete Zoltán VIII. o. t. «Értekezése 
Csokonaynak: A lélek halhatatlanságáról» ez. művéről és «A bártfai fenyvesek 
közt» ez. felolvasása. Gamauf Jenő VIII. o. t. «Alföld és népe, Petőfi lyrai 
költeményei alapján» ez. felolvasása és Rosenhain Zsigmond VI. oszt. tanuló
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«Miképen nyilatkozik meg a görög erkölcs Homeros Iliasában» ez. felolvasása. 
Méltánylandó volt Fest Zoltán VIII. o. t. «A tavasz» és jobb Szepessy Béla 
VIII. o. t. «Arany balladái» ez. felolvasása.

A 39 rendes tag összesen 42 munkát adott be, melyek közül 25-öt 
megbíráltak. Dicsérendő volt Klein Lénárd VI. o. t. «A jutalomdíj» ez. víg
játéka; méltánylandó a «Bánk bán és Petron Maxim» ez. párhuzam: jobb az 
«Epigrammák» és «Negyven év után» czímen beérkezett két mű. A bírálatok 
közül a kör Weiszer Emil VIII. o. t., Both Tamás VII. o. t. és Legányi Dezső
VI. o. t. bírálatait megdicsérte.

Az alapszabályok értelmében a kör ez idén is pályázatot hirdetett, még 
pedig: 1 irodalomtörténeti értekezésre, 2 novellára vagy rajzra, 3 eredeti költe
ményre, 4 műfordításra. Összesen beérkezett 6 munka, melyek közül pályadíjat 
nyert Gamauf Jenőnek «Irodalmunk állapota a jelen század 20-as éveiben» ez. 
értekezése, Fekete Zoltánnak «Bessenyei mint drámaíró» ez. tanulmánya és 
Weiszer Emilnek «Tengerparton» ez. novellája. Dicséretet nyert Weiszer Emil
nek «Szőke Klári menyegzője» ez. népballadája.

A szokásos szavalat-versenyt a kör ez évben is megtartotta, mely alka
lommal a komoly szavalatra kitűzött pályadíjat Einzig Miklós, a víg szavalatra 
kitűzött díjat pedig Weichhardt Valdemár nyerte el. Dicséretben részesültek 
Both Tamás és Bielek Aladár.

A kör egyébként is bebizonyította életrevalóságát. Október 3-án zártkörű 
ünnepélyt rendezett azon alkalomra, a mikor O Felsége I. Ferencz József tíz 
szobrot adományozott a fő- és székvárosnak. Az ünnepély műsora a következő 
volt: 1. Szózat, énekelték a kör tagjai. 2. Elnöki megnyitó, tartotta Gömöry 
János elnök. 3. «Ezeréves nemzet», Hamvas Józseftől, szavalta Bielek Aladár.
4. Alkalmi felolvasás, tartotta Fekete Zoltán. 5. «Győzedelem», Kun Bélától, 
szavalta Einzig Miklós. 6. Hymnus, énekelték a kör tagjai.

Az aradi vértanúk emlékére rendezett zártkörű ünnepély lefolyása a 
következő volt: 1. Szózat, énekelték a tagok. 2. Megnyitó, mondta Streck 
Imre alelnök. 3. Alkalmi felolvasás, tartotta Fest Zoltán titkár. 4. «Október 6», 
írta Kún Béla, szavalta Janisch Lajos. 5. Emlékbeszéd, tartotta Fekete Zoltán.
6. Hymnus, énekelték a tagok.

1898. február hó 27-én igen sikerült nyilvános matinéét rendezett a 
kör a főgymnasiumi «Dal- és Zenekör»-rel szövetkezve, következő műsorral:
I. «Nemzeti zászló», Huber K.-tól, énekelte a dalkör. 2. «Júdás», Várady 
Antaltól, szavalta Bielek Aladár. 3. «Cziki, czaki, czak», előadta a zenekör.
4. «Fenyvesek között», írta és felolvasta Fekete Zoltán. 5. «Kurucz-dalok», 
zenekiséret mellett énekelte Joób Sándor IV. o. t. és Filliette Lajos III. o. t. 
6. «A holló», Poe Edgártól, szavalta Einzig Miklós. 7. «Dalár-induló», Szügyi
J. -től, énekelte a dalkör. 8. «Induló», Novák Gy.-től, előadta a zenekör.

Junius 12-én méltó befejezésül díszgyűlést rendezett a társaság, melynek 
lefolyása következő volt: 1. Hymnus, énekelte a dalkör. 2. Megnyitó, tartotta 
Gömöry János elnök. 3. «Részlet Vörösmarty Marót-bán»-jából, előadták Both 
Tamás és Bielek Aladár. 4. Magyar dalok, előadta a zenekör. 5. «Bánk-bán 
és Petron Maxim», írta és felolvasta Gamauf Jenő. 6. «A lengyelek fehér
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asszonya», Jókai Mórtól, szavalta Einzig Miklós. 7. «Dalár-induló», Szügyi J.-től, 
énekelte a dalkör. 8. «Jelentés a kör ez évi működéséről», írta s felolvasta 
Einzig Miklós aljegyző. 9. Induló, előadta a zenekör.

A kör vagyoni állapota a lefolyt iskolai évben a következő volt:
Bevétel: Tagsági d íjakbó l.............................170 frt — kr.

Múlt évi maradvány........................106 « 50 «
Könyvjegyzékekből...................  17 « 40 «
Büntetésekből.............................  25 « 61 «
Takarékpénztári kamat . . .  — « 99 «
Utólagosan behajtatott . . . .  52 « — «

Összesen . . . 372 frt 50 kr.
Kiadás: Könyvek vétele, előfizetés, kötés 166 frt 19 kr. 

Könyvjegyzék nyomatása . . .  60 « — «
P á ly a d íja k .................................. 23 « — «
Vegyes kiadások (pedellus, P r o 

gramm, v ilág ítás)...................  13 « 14 «
Összesen . . . 262 frt 33 kr.

A bevéte lbő l......................... 372 frt 50 kr.-ból
a k iadást......................... 262 « 33 krt levonva

maradt . . 110 frt 17 kr.
Ehhez járul Streck Imre e. i. alelnök adománya: 10 frt, és evvel együtt 

az ez évi maradvány 120 frt 17 kr.
A Magyar Társaság előfizetője volt a következő hírlapoknak és folyó

iratoknak: Budapesti Hírlap, Sárosmegyei Közlöny, Felvidéki Szemle, Tanulók 
Lapja, Figyelő, Philologiai Közlöny, Természettudományi Közlöny, Új Idők, 
Képes Folyóirat, Akadémiai Értesítő, Magyar írók Élete és Művei, Budapesti 
Szemle, Urambátyám, Borsszem Jankó. Ezeken kívül előfizetett a Pallas Nagy 
Lexikonára és a Millenniumi Történetre.

A kör könyvtáraiban van összesen 1438 mű 1817 kötetben.
A Magyar Társaság hálás köszönetét mond a tanári karnak, mely osz

tatlan érdeklődéssel kisérte működését; a szives ajándékozóknak, kik könyv
tárait gyarapították; végül mindazoknak, kik szerény működését jóakarattal 
méltatták. Einzig Miklós, e. i. aljegyző.

VI. Collegiumi főgymnasiumi Dalkör.

Szeptember hó 18-án alakult meg a Dalkör 57 rendes- és 36 pártoló
taggal, melybe a tanári karnak engedelmével folyamodvány alapján III. osztályú 
tanulók is beléptek s így férfi-karból vegyes-kar lett. Az elnökséget a tanári 
kar óhajára Peskó Ödön coll. főgymn. tanár vállalta el, a karvezető tiszte 
Szánik Ernő énektanárra bízatott.

A megalakulás következőképen történt: jegyző lett Szepessy Béla VIII. oszt. 
tanuló; pénztáros Herkely Béla VII. oszt. tanuló; bizottsági tagokká Streck 
Imre VIII., Bielek Aladár VII., Kottula Ede VI. és Újházy Dénés V. oszt. 
tanuló választattak; kottafelügyelőkké Fest Zoltán VIII., Bánó Dezső VII., 
Weichhardt Valdemár VI. és Körvélyessy Zoltán V. oszt. tanulók lettek.



A dalkör ez idén újjáébredése után életrevalóságának fényes tanújeleit 
adta, a mennyiben igen munkás életet folytatott és hat alkalommal lépett a 
nyilvánosság elé; még pedig három ízben iskolai ünnepélyen, kétszer névnap 
alkalmával, úgymint a coll. főgymn. igazgató és a kör elnökénél. A Magyar 
Társasággal és a Zenekörrel február 27-én rendezett matinéén a «Nemzeti 
zászlóival és a «Dalárok indulójáéval aratott nagy tetszést, a Joób Sándor IV. 
és Filliette Lajos III. oszt. tanulók által előadott két kurucz-nóta pedig valóságos 
tapsviharra ragadta a nagyszámú és előkelő hallgató közönséget.

A Dalkörnek munkás életét legjobban bizonyítja a betanult darabok 
száma (12), melyek a következők: Pohárköszöntő a hazára (Nyizsnyaitól), 
Üdvözlő (Goll János), Üdvözlő (Zsasskovszky), Dalár-induló (Szügyi József), 
Társaskörben (Them Károly), Hunyadi-induló (Erkel Ferencz), Hymnus (Erkel 
Ferencz), Fel, kik a hont. . .  (Szügyi József), Kossuth-dal (Lányi E.), Nemzeti 
zászló (Huber Károly) és két kurucz-dal: Rákóczy és Bercsényi emlékezete és 
Régi magyar dal (Káldy Gyula).

A körnek eme munkáséletében legnagyobb érdeme van a karvezetőnek: 
Szánik Ernő énektanárnak, ki buzgóságával, szakavatottságával és tapintatos
ságával lelkesítőleg hatott a kör tagjaira és igen szép eredményt ért el.

A Dalkörnek hetenkint 3 gyakorló órája vo lt; ügyeinek elintézése czéljából 
5 rendes és 2 rendkívüli közgyűlést tartott; az évzáró közgyűlést pedig 
junius hó 12-én tartotta a Magyar Társaság és a Zenekörrel együtt, a tanári 
kar jelenlétében.

VII. Collegiumi főgymnasiumi Zenekör.

A collég, főgymn. Zenekör 1897. évi szeptember hó 21-én tartotta alakuló 
gyűlését, melyen elnökül Peskó Ödön collég, főgymn. tanárt választotta. A kör 
tisztikara következőképen alakult meg: pénztáros lett Gamauf Jenő VIII. oszt. 
tanuló, felügyelő Kállai Ede VII. oszt. tanuló, jegyző Sziklai Jenő VI. oszt. 
tanuló. Karmesternek Nedved Vilmos zenetanító szerződtetett, ki a zenekart 
a legnagyobb pontossággal, szakavatottsággal vezette és igen szép sikert aratott.

A zenekörnek 13 rendes és 18 pártoló tagja volt. A zenekar az egész 
éven át hetenkint 2 órában gyakorolta az általa választott alkalmas darabokat; 
örömmel és nemes ambitióval karolta fel a kör czélját, úgy hogy minden 
fellépése nagy tetszésben részesült; a kör 5-ször lépett a nyilvánosság elé, 
még pedig október 17-én a főgymnasiumi igazgató nevenapjának előestéjén, 
november 20-án az elnök nevenapján, a február 27-én tartott matinéé alkal
mával szövetkezve a Magyar Társasággal és a Dalkörrel, ugyancsak a két körrel 
együtt az április 11-iki 50 éves emlékünnepen és junius hó 12-én az ünne
pélyes zárógyűlésen.

A folyó egyleti ügyek elintézése czéljából a kör az elnök vezetése alat 9 köz
gyűlést tartott, melyeken a rendes tagokon kívül a pártoló tagok is részt vettek.

A körnek a jövő iskolai évben való újjászervezésével megbizatott Kállai 
Ede VII. oszt. tanuló és Steinauer Ernő VI. oszt. tanuló.
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T a n í tó k é p z ő .
Igazgató: P e r é n y i  V il m o s .

IV.

A közelmúlt tanév nem mondható éppen normálisnak, ámbár az üresedés
ben volt természettudomány-mennyiségtani tanszéket a felügyelő-bizottság a 
múlt tanév végén betöltötte, a mennyiben megválasztotta — a próbaév fenn
tartásával — Slajchó Mihály képesített polgáriskolai tanárt, a ki is helyét 
szeptember elsejével el is foglalta. Azonban Zsarnoviczky István, a ki már 
tavaly is gyengélkedett, orvosi tanácsra augusztus hó végén, a folyó tanévre 
szabadságot kért és kapott; úgy, hogy szeptember első napjaiban a vallás, 
német és zenei tárgyak ellátására nem volt tanerő. A felügyelő-bizottság úgy 
intézkedett, hogy a nevezett tárgyak ellátására sürgősen pályázatot hirdet és 
addig is, a míg az új tanár megjelenik, a tanórák a többi tanárok által a 
lehetőség szerint ellátandók. így tartott ez a provizórium október elsejéig, a 
midőn is az időközben megválasztott Kapi Gyula rimaszombati ág. hitv. evang. 
kántortanító elfoglalta tanári székét helyettes-tanári minőségben. Innen túl a 
tanítás a tanév végéig szakadatlanul folyt.

Miután Zsarnoviczky Istvánnak nem volt reménysége arra, hogy egész
sége oly mértékben javuljon, hogy a tanítás terhes munkáját folytathassa, 
f. évi áprilisban a vall- és közokt. miniszternél végleges nyugdíjaztatását kérte 
és a nevezett minisztérium őt — intézetünknél eltöltött 21 évi szolgálat után — 
f. évi augusztus végétől nyugalomba helyezte és nyugdíját a helybeli adó
hivatalnál kiutalta.

Tanári testület.
1. Perényi Vilmos, igazgató, főgymnasiumi rendes tanár.
2. Gamauf György, rendes tanár. Tanít magyar nyelvet és irodalmat 

a II. és III. osztályban, neveléstant és történetet az I. és III. osztályban, föld
rajzot I. és II. osztályban, történetet, alkotmánytant, rajzot I., II., III. osztály
ban. Az önképző- és segélyző-egyesületek elnöke; a földrajzi, történeti és 
rajztanszerek őre. Tanít 19 év óta.

3. Kapi Gyula, helyettes tanár, tanít vallástant I., II., III., zenetárgyakat
I., II., III., német nyelvet I., II., III. osztályokban. Tanít 1898. október óta.

4. Reményik Lajos, ág. hitv. evang. II. egyház rendes tanítója. A gyakorló- 
iskola vezetője.

5. Slajchó Mihály, próbaéves tanár. Tanít számtant, méréstant, természet- 
rajzt és természettant, magyar nyelvet és neveléstant az I. osztályban. A ter
mészettudományi és mennyiségtani szertárak őre. Tanít 1898. szeptember óta.

6. Zsarnoviczky István, rendes tanár, ez évben szabadságolva. Tanított 
tót nyelvet heti 4 órában.
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A  ta n í tó k é p z ő  ta n u ló i.
aj  I V  é  v  í s  o  í ' .

I. osztály.
Boldis István, szül. 1880. okt. 16. Aszódon, Pest vm., ág. hitv. evang. 

Atyja földmíves, meghalt. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. Aszódon.
Buchalla Ervin, szül. 1880. febr. 8. Leibitzon, Szepes vm., ág. hitv. evang. 

Atyja földmíves. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.
lstvanyik Jenő, szül. 1880. okt. 3. Varannón, Zemplén vm., ág. hitv. 

evang Atyja tanító. Előzőleg végzett 4 gymn. osztályt. Eperjesen.
Ivanovich Viktor, szül. 1881. jan. 1. Bupapesten, Pest vm., ág. hitv. evang. 

Atyja nyugalmazott főhivatalnok. Előzőleg végzett 5 gymn. oszt. Budapesten.
Járosi Pál, szül. 1881. május 16. Sándorfalván, Torontál vm., ág. hitv. 

evang. Atyja tanító. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. Beszterczebányán.
Molitor Gusztáv, szül. 1882. aug. 13. Leibitzon, Szepes vm., ág. hitv. 

evang. Atyja tanító. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.
Molnár Emil, szül. 1880. jun. 1. Nógrád-Szennán, Nógrád vm., ág. hitv. 

avang. Atyja tanító. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. Beszterczebányán.
Pavella Gyula, szül. 1882. ápr. 8. Hibbén, Liptó vm., ág. hitv. evang. 

Atyja iparos. Előzőleg végzett 4. polg. isk. oszt. Liptó-Szent-Miklóson.
Sckoltz ’Pál, szül. 1881. márcz. 1. Vychodnán, Liptó vm., ág. hitv. evang. 

Atyja tanító. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.
Vohaner Dezső, szül. 1883. febr. 23. Abaúj-Szántón, Abaúj-Torna vm. 

ág. hitv. evang. Atyja iparos. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Dobsinán.

II. osztály.
Bartal Dezső, szül. 1882. május 16. Kecsőn, Gömör vm., ág. hitv. evang. 

Atyja tanító, meghalt. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.
Cziczkó János, szül. 1879. decz. 18. Kassán, Abaúj-Torna vm., ág. hitv. ev. 

Atyja iparos. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.
Gyuris Mátyás, szül. 1878. febr. 16. Szarvas, ág. hitv. evang. Atyja Mihály, 

földmívelő Szarvason. Előzőleg a szarvasi ág. hitv. evang. tanítéképző I. oszt.
János deák László, szül. 1881. május 18. Nagy-Csóltón, Gömör vm., ág. 

hitv. evang. Atyja földbirtokos. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.
Jurin István, szül. 1881. október 29. Jolsván, Gömör vm., ág. hitv. evang. 

Atyja iparos. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Nagy-Rőczén.
Kruspier László, szül. 1882. január 1. Henczkón, Gömör vm. ág. hitv. evang. 

Atyja tanító. Előzőleg végzett 5 gymn. oszt. Rozsnyón.
Kubányi Rudolf, szül. 1881. jun. 20. Klenóczon, Gömör vm., ág. hitv. evang. 

Atyja tanító, meghalt. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombaton*
Nascsák János József, szül. 1881. febr. 11. Homonna, róni. kath. Atyja 

József, meghalt. Előzőlegy a kassai róm. kath. képezdébe járt.
Rokosínyi Dániel, szül. 1880. aug. 27. Mogyoródon, Zólyom vm., ág. hitv. 

evang. Atyja vendéglős. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Liptó-Szent-Miklóson.

* Évközben kilépett.
Coll. Ért. 13
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Siska Samu, szül. 1878. márcz. 6. Garamberzenczén, Zólyom vm., ág. 
hitv. evang. Atyja tanító, Nagy-Szalatnán. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. a 
Selmeczbányai evang. Lyceumban.

Scholcz Vilmos, szül. 1880. aug. 22. Poprádon, Szepes vm., ág. hitv. 
evang. Atyja váltó-őr. Végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.

Ugler Miklós, szül. 1882. aug. 10. Ráhón, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja földmíves, meghalt. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Urbán Gusztáv, szül. 1879. február 2 Jolsván, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja iparos. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Nagy-Rőczén.

III. osztály.

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

Berg Gyula, szül. 1879. jan. 21. Leibitz, Szepesvm., ág. hitv. evang. Atyja 
iparos. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

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

Chalupka János, szül. 1880. márcz. 12. Szokolcs, Liptóvm., ág. hitv. evang. 
Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. a beszterczebányai ev. gymnasiumban.

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

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

Matis János, szül. 1879. márcz. 6. O-Sánczon, Brassóvm., ág. hitv. ev. 
Atyja erdő őr. Előzőleg végezte a felső népiskola 3 oszt. Hosszűfaluban.

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

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

Oroszi János, szül. 1879. jan. 29. Kis-Kőrösön, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kúnvm., 
ág. hitv. evang. Atyja tanító, meghalt. Végzett 4 gymn. oszt. Halason.

Palásti Kálmán, szül. 1878. aug. 10. Hernád-Vécsén, Abaúj-Tornavm., ág. 
hitv. evang. Atyja lelkész, meghalt. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.

Rotk Gyula, szül. 1880. nov. 27. Szepes-Bélán, Szepesvm. ág. hitv. evang. 
Atyja iparos, meghalt. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Sándor János, szül. 1874. szept. 28. Nagy-Szlaboson, Gömörvm., ág. hitv. 
evang. Atyja gyári munkás. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Záhon Dezső, szül. 1877. szept. 13. Lőkösháza, Giömörvm., ág. hitv. ev. 
Atyja földmíves. Előzőleg ez intézetnek két alsó osztályát végezte.

Treuhaft Ármin, szül. 1867. márcz 21. Sztraczena, izr. vallású, évközben 
kilépett.
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b j Statisztikai kimutatás.

Beiratkozott összesen 42, ebből évközben kimaradt 3. Vizsgázott az év 
végén 39 tanuló.

E szerint úgy oszlanak meg:

aj Általános áramlat szerint: I. II. III. Össesen

Felvétetett és beíratott . . . . 10 13 15 38
Alsóbb osztályból lépett . . . . — 13 15 28
Osztály-ismétlés............................. — — — —
Gymnasiumból felvétetett . . . 5 — — 5
Polgári iskolából felvétetett . . 5 — 5
K im a ra d t....................................... 1 1 3

10 13 15 38
b) Születési év szerint:

1867-ben született, 31 éves . . . — — 1 1
1877-ben « 20 « . . . — 1 2 3
1878-ban « 19 « . ■ . — 1 2 3
1879-ben « 18 « . . . — 2 7 9
1880-ban « 17 « . . 4 2 3 9
1881-ben « 16 « . . . 3 4 — 7
1882-ben « 15 « . . . 2 3 — 5
1883-ban « 14 « . . . 1 — 1

10 13 15 38
c) Illetőség szerint:

Eperjes v á r o s i ............................. — — —
Sárosm egyei.................................. — — — —
Más m e g y eb e li............................. 10 13 15 38

10 13 15 38
d) Vallás szerint:

Ágostai hitv. evang......................... 10 12 14 36
Rom. kath......................................... — 1 — 1
Izraelita............................................ — 1 1

10 13 15 38

Segélyezés.

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 jár; 
tápintézeti ellátásban (ebéd és vacsora, vagy csak ebéd egészben vagy részben, 
vagy vacsora egészben, vagy vacsora) és gyógykezelésben. A 38 növendék közül 
ingyen bennlakásban részesül: 35.

13*
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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 rangűak között, nehéz határvonalat húzni : ki 
méltóbb a jótéteményre, ki nem.

A felsorolt jótéteményért tartoznak a növendékek felvételi s beiratási 
díjak czímén fizetni: a tiszakerületi evang. növendékek 6 frt 30 k r t; más 
kerületbeliek 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.

Az intézeti épület és felszerelése.
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 tanító
képző növendékek a kántori teendőkben magukat gyakorolják; itt van még 
egy asztal, 3 Thonet-féle szék, egy nagy függő petróleum-lámpa; e terem rajz
teremnek is használtatik. A második tanterem egyablakos kis szoba 2 új 
iskolapaddal, egy kis asztallal s egy Thonet-féle székkel; itt van még egy 
12 fiókos magas szekrény az ásvány-gyűjtemény számára. A harmadik tanterem 
2 ablakos; ebben is 2 nagyobb és egy kisebb szekrényben tanszerek vannak 
elhelyezve; 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 helység nincsen. A levél- és irattár egyelőre egyik tanterem

ben van letéve.
Az internátusi kert és gazdaság.

Az intézeti kert terjedelme 3463 | |-m. Rendes állapotban van, részekre 
felosztva s különösen a fanemesítés czéljaira szolgál. A bennlakó felügyelő
tanár kezelte.

Méhészet. 1891-ben Tóth János, IV. kerületi méhészeti vándortanító buz
dítására és útmutatása szerint állítottunk fel méhest 12 családra, mely 1894-ben 
36 családra nagyobbíttatott. Az intézetnek 3 méh-családja van, melyek Dzirzon- 
Berlepsch-féle kaptárokban vannak.

Az i n t e r n á t u 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 fentartása mellett.
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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, hom
lokzataival északra és délre néz, öt szobából és egy előszobából áll s kizárólag 
a tanulók bennlakásául szolgál.

Mindkét épület földszintes, nem is arra a czélra épült s csak ideiglenes 
használatra volt szánva 1873-ban, a midőn a tanítóképző Nyíregyházáról 
Eperjesre költözött.

A 7 internátusi 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.

A felvett 38 tanuló közül 35 kapott helyet az ingyenes bennlakásban.
A rendről a szobafelügyelők és szobahetesek gondoskodtak; a takarítás 

az internátusi takarítónőnek kötelessége. A felügyeletet az intézetben lakó 
felügyelő-tanár gyakorolta.

Az internátusi szabályok a házi- és napirendről a következőleg intéz
kednek: Felkelés télen 6-kor, öltözködés és az ágyak rendbehozása 1/27-ig; 
nyáron felkelés 5-kor, öltözködés stb. 1/a6-ig; x/t6, illetőleg 1/27-től 3/48-ig 
reggelizés, tanulás, dolgozatok készítése vagy zenei gyakorlatok; 3/48-kor az 
orgonateremben reggeli áhítatoskodás. Ez áll imából, melyet egy-egy vers 
eléneklése előz meg és fejez be; az imát felváltva a II. és III. éviek mond
ják ; az éneket a III. éviek kisérik 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 felügyelő
tanár tudtával és engedelmével szabad az internátuson kívül tartózkodni. 
9 órakor az internátusbán esteli áhítatoskodás, mely a reggeli áhítatoskodással 
megegyezik, csakhogy orgona helyett harmónium használtatik.

Az internátus feladata a szülői háztól elszakadt, serdülő korban levő s 
mindenféle veszélyeknek kitett ifjaknak a szülői házat pótolni, testi s szel
lemi nevelését rendszeresen vezetni, a tanulást megkönnyíteni, káros, idegen 
befolyástól 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. x

Az intézet működése.

Nevelés, fegyelem.
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 eszközt 
a tanári kar 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 istentiszteleten s ott a kántornak segédkezett az orgonálásban 
s vezette az éneket; gyakran önállóan végezték a kántori és orgonistái teen
dőket helyben s vidéken; részt vett az ifjúság két ízben a deprekáczió alkal
mával az Úrvacsorában, a mikor is a kántori teendőket önállóan végezték és 
egy-egy karénekkel közreműködtek. Temetések alkalmával az ifjúsági temetési 
énekkar (16 tag) szolgáltatta a gyászdalokat.

O k t a t á s .
B e v é g z c tt  tan an y a ,» ’.

Intézetünk három tanfolyamé lévén, a tanterv az állami tanítóképző-inté
zetek 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 II.

1. Hit- és erkölcstan.
I. és II. osztály, hetenkint 3 óra. Luther M. kátéja Wendel H. kézi

könyve nyomán.
Múlt évben Pálffy József kézikönyve alapján: A keresztyén anyaszent- 

egyház története.
III. osztály, hetenkint 2 óra. Zsilinszky Mihály Keresztyén hit- és erkölcs

tana. A népiskolai vallás oktatásának módszere s annak alapján mintatanítások 
készítése. Tanítja Kapi Gyula.

2. Neveléstani tárgyak.
I. osztály, 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.

Kk.: dr. Schermann: Test- és egészségtan.
II. osztály. Lélek- és neveléstan. Hetenkint 3 óra. Lélektan: Az ismerő 

tehetség: érzékek, képzet, fogalom. Az érző tehetség: érzéki, szellemi, közve
tett és összetett érzelmek. Az akaró tehetség. A lélek egyéni élete. — Neve
léstan : A testi, erkölcsi, értelmi, érzelmi és vallásos nevelés. Kézikönyvek:
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dr. Emericzy Géza «Tapasztalati lélektan» és dr. Kiss Áron «Rövid nevelés- 
és oktatástan». Tanár: Slajchó Mihály.

III. oszt., hetenkint 4 óra, tanítja Gamauf György. 1. Módszertan. Álta
lános 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 tanítás főelvei. — Részletes tanítás
tanból : az írva-olvastatás, az olvasás, nyelvtani szabályok, helyesírás, fogal
mazás-tanítás módszere; a magyar nyelv nem-magyar tannyelvű népiskolákban. 
A földrajz, történelem s alkotmánytan tanítása; szépírás, rajz, beszéd- s értelem- 
gyakorlat-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. Reformá
torok 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, Franczia- 
ország, Eszak-Amerika oktatásügye; a magyar közoktatás és népoktatási tör
vényeink 1848-tól a jelenig, tekintettel a mai paedagogia jelentékenyebb igényeire.

K k.: dr. Kiss Áron: Nevelés- és oktatástan története.

3. Magyar nyelv, irálytan és irodalom.

I. oszt. Nyelvtan. Iletenkint 3 óra. Rendszeres magyar nyelvtan. Olvas
mányok tárgyi magyarázatokkal és nyelvtani elemzéssel. Költemények könyv 
nélkül. írásbeli gyakorlatok a nyelvtan köréből. A havonkinti irálygyakorlatok 
tárgyai: 1. Öszszel. 2. Családi kör. (Arany alapján.) 3. A virágos és virágtalan 
növények közötti különbség. 4. A tél. 5. Miért léptem én tanítói pályára? 
6. Házi emlősállatok. 7. Keveháza. (Arany alapján). 8. Hogyan töltök el most 
egy napot ? 9. Iskolai év végén.

Kézikönyvek: Király Pál «Magyar nyelvtan mondattani alapon» és dr. 
Kiss Áron, Komáromy Lajos, Péterffy Sándor: Olvasókönyv I. rész. Tanár: 
Slajchó Mihály.

II. oszt. Magyar nyelv. Irálytanból-. egyszerű irály és kellékei; szépirály 
és kellékei; az anyaggyűjtés különböző módjai, az egybegyűjtött anyag elren
dezése, feldolgozása; leírás, ■ elbeszélés és értekezés. Polgári ügyiratok és kel
lékeik; levélírás. — Költészettanból-, a vers fogalma, elemei, rím, ütem, láb 
szünetek; magyaros és idegenes versek; alanyi és tárgyias költészet. — Nyelv
tanból-. szóképzők, egyszerű mondat ismétlése; összetett mondat, körmondat; 
szóegyeztetés, szóvonzat; folytonos elemzés. — Költemények és szónoklatok 
olvasása, értelmezése s részben emlézése. Füzetek s jegyzetek szerint házi írás
beli dolgozatok. Olvasókönyv: Kis-Komáromi, II. k. Heti 3 óra. Gamauf György.
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III. oszt. Magyar. Költészettanból: Tárgyias költészet és drámaírás; a 
szónoklat és kellékei. A költői műfajok fokozatos fejlődése s azok ismertetése. 
Füzetek alapján. 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. Havonkinti fogalmazási gya
korlatok. Tankönyv: dr. Boros G., A magyar nemzeti irodalomtörténet váz
lata. Heti 3 óra. Gamauf György.

4. Német nyelv.
I. és II. osztály, hetenkint 2 óra. A hang-, szó- és mondattan, név- és 

igeragozás. Fordítási gyakorlatok írásban: magyarból-németre;.s\svm/: németről- 
magyarra is. Költemények s könnyebb elbeszélések könyvnélküli betanulása 
Gáspár J. Olvasókönyvéből.

Kézikönyv: Ahn-Erényi: Gyakorlati tanfolyam.
III. osztály, hetenkint 2 óra. Ballagi K. Német nyelvtana nyomán a szó- 

és mondattan részletesebben. Igeragozás. Fordítás magyarból németre és viszont. 
Elemezés. Néhány könnyebb fogalmazvány szerkesztése. Helyesírási gyakor
latok. Költemények könyvnélkülözése. Tanítja: Kapi Gyula.

5. Tót nyelv.
I., II., III. oszt. 2 csoportban, heti 4 óra, tanítja Zsarnoviczky István. 

A tótnyelvi haladók tananyaga-. Mondattan, helyesírás szabályai, elemzés, 
evangeliomok s költemények emlézése és fejtegetése. Az újtestamentomi köny
vek, 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 
spripojeny koncovkámi bibliczkymi» és «Novy Zákon».

Kezdők tananyaga : Hangok, betűk, szók, szótagok, beszédrészek, a nyelv
tanból számos gyakorlat magyarról tótra való fordítása s leírása, hét evan- 
geliom és ugyanannyi tót költemény lefordítása, elemzése és betanulása. Tan
nyelv 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 

földrajza Magyarország kivételével. A csillagászati földrajzból: látóhatár, világ
határ, világtájak, tetőpont, tetővonal, lábpont, tetőkörök, délkör. A föld gömb
alakja, fokhálózata, nagysága, forgása; következtetések földünk forgásából; 
a föld tengelyének állása a látóhatáron. A nap látszólagos napi és évi járása. 
A föld keringése, pályája; következtetések a pálya alakjából; a föld tenge
lyének 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, nagysága, mozgásai és fényváltozásai; holdfogyat-
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kozás, 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. o. Világtörténet, heti 2 óra, tanítja Gamauf György. 
Őstörténeti hagyományok és a kutatások eredménye ; Egyptom, Khaldea, a 
föniczeiek, Assyria, a médek és a persák története. A görögök történetéből : 
a görögök vallása, hőskora, Lykurgos, Solon, Peisistratos s fiai. A görögök 
és persák összeütközése, Perikies kora, a peloponnesosi 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 Sulla, Pompejus, Caesar, Augustus; a csá
szárok kora. A népvándorlás, húnok 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 Idabsburg-királyok, különös tekintettel a művelődés- 
történeti viszonyokra és a protestantismus történetére.

Kk.: Sebesztha K .: A magyar nemzet története.
III. osztály. Alkotmánytan. Heti 2 óra, tanítja Gamauf György. Állam- 

hatalom, államforma, alkotmány. A magyar alkotmány történeti fejlődése. 
A magyar állam és nemzet; a királyi hatalom. A törvényhozó hatalom. A végre
hajtó hatalom: országos kormányzat, közös kormány, törvényhatósági önkor
mányzat, községi önkormányzat. Belügyi, pénzügyi, gazdasági, vallási- és köz- 
oktatásügyi, igazságügyi, katonai közigazgatás. Anyagi magánjog, polgári 
törvénykezés, a büntetőjog alapvonalai.

Kk.: Csiky Kálmán: Magyar alkotmánytan.

7. Mennyiségtan.

I. oszt. Számtan. Hetenkint 3 óra. Alapfogalmak. Számok és számjegyek. 
A számok osztályozása. Tízes számrendszer. Római számjegyek. Alapműveletek 
egész és tizedes számokkal. Számok oszthatósága. Közönséges törtekkel való 
számolás. Számolási könnyítések. Egyszerű viszonyok és arányok. Egyszerű 
hármasszabály. Százalékszámítás. Brutto, tara, netto; cassa-sconto, rabatt; biz
tosítási díj; szállítási díj, vám, agio; courtage, bizományi díj. Nyereség-veszteség
számítás. Összetett viszonyok és arányok. Összetett hármasszabály. Kamat- 
számítás. Discont-számítás. Váltóleszámítolás. A legnevezetesebb mértékek és 
pénznemek. Kézikönyv nincs. Tanár: Slajchó Mihály.

II. oszt. Számtan. Heti 3 óra. Algebrai számok. A négy alapművelet 
algebrai számokkal. Elsőfokú egyenletek egy és több ismeretlennel. Hatványozás. 
Gyökvonás. Másodfokú egyenletek egy ismeretlennel. Logarithmus. Számtani 
és mértani haladvány. Kamatos-kamatszámítás. Járadékszámítás. Törlesztések.

Collég. Ért. 14
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Százalékszámítás. Nyereség-veszteség-számítás. Váltóleszámítolás. Értékpapírok. 
Kézikönyv nincs. Tanár: Slajchó Mihály.

III. oszt. a) Számtan. Hetenkint 1 óra. A népiskolai számtani tananyag
nak gyakorlati földolgozása. A számtan tanításának módszere. Kézikönyv: 
dr. Emericzy Géza és Kárpáti Endre «Vezérkönyv a népiskolai számtanításban ». 
b) Méréstan. Heti 2 óra. Sík- és térméréstan dr. Emericzy Géza és Kárpáti 
Endre «Gyakorlati méréstan »-a szerint. A méréstan tanításának módszere. 
Tanár: Slajchó Mihály.

8. Természettudományok.

I. és II. oszt. Természetrajz. Hetenkint 2 óra. Növénytan és állattan. 
Kézikönyvek: Báthory Nándor: Növénytan és Állattan. Tanár: Slajchó Mihály.

III. oszt. Természettan. Hetenkint 3 óra. Az erők egyensúlya. A testek 
súlya. Halmazállapotok. Folyadékok. Légnemű testek. A meleg. Dörzsölési 
villamosság. Delejesség. Villamos áram. Mozgás. Munka. A hang. A fény. 
A természettudományok tanításának módszere. Kézikönyv: dr. Kovács János: 
Fizika. Tanár: Slajchó Mihály.

9. Ének és zene.

a) Ének. I., II., III. osztály, hetenkint 1— 1 óra. Hang- és hallásképző 
skálagyakorlatok. Néhány énekszám Concone énekgyakorlataiból. 50 egyházi 
dallam betanulása a kerületi chorálkönyv szerint.

I—III. osztály, hetenkint 1 óra. Karének: férfikarra alkalmazott zsoltárok, 
gyászdalok s egyéb világi dalok.

b) Zongora, orgona és zeneszerkesztés. I. osztály, hetenkint 2 óra. Wede- 
mann zongoraiskolájának I. füzetéből. Újjgyakorlatok. A harmadik évharmad
ban Kapi Gyula Orgona-iskolájának I. füzetbeli gyakorlatok.

Zeneelmélet, hetenkint 1 óra. Berecz Ede kézikönyve nyomán: A zene 
alapelmélete és a zeneszerkesztés elemei.

II. osztály, hetenkint 2 óra. Gyakorlatok az orgonán pedál nélkül Kapi 
Gyula Orgonaiskola I. füzete szerint. Chorálok a kerületi chorálkönyv alapján 
eleinte pedál nélkül, később ennek önálló használatával.

Zeneszerkesztéstan, hetenkint 1 óra. Hangkörök fordításai. Hármas hang- 
zatok s azok különböző fekvései. A négyes hangzatok, a dominans hetedhang- 
zat, a mellékheted-hangzatok alapfekvésben. Rischbieter kézikönyve alapján 
rövid iskolai és házi dolgozatok.

III. osztály, hetenkint 2 óra. Orgona-gyakorlatok pedállal Kapi Gyula 
Orgonaiskola II. füzete szerint s más előjátékok különböző szerzőktől.

Zeneszerkesztéstan, hetenkint 1 óra. A másodévi tananyagnak ismétlésén 
kívül, a mellékheted-hangzatok különböző fekvéseikben. A modulálás tana. 
Rischbieter kézikönyve nyomán az írásbeli gyakorlatok folytatása s az egyházi 
dallamok összhangosítása. Tanítja: Kapi Gyula.

c) Hegedüjáték. I. osztály hetenkint 1 óra. Gyakorlatok a Bráhmig-féle 
hegedű-iskola I. füzetéből, a könnyebb hanglétrák s ezeknek megfelelő chorálok.
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II. osztály, hetenkint 1 óra. A Brahmig-féle hegedűiskola I. füzetének 
folytatása. 20 chorál könyvnélküli betanulása.

III. osztály, hetenkint 1 óra. A Brahmig-féle iskola II. füzete s a nehe
zebb hanglétrák. 25 egyházi ének könyvnélkülözése.

10. Rajz és szépirás.

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-díszítmények; rajzolás gipszminták és kéregpapirból készült 
testek után; egyszerű építészet: népiskolai épületek alaprajza, homlokzata, 
átmetszetek, kertterv készítése.

I. osztály. Szépírás, Hetenkint 1 óra. Magyar szép- és ütenyirás. Német 
szépirás. Rondirás. Vezérfonal: Vajda Páltól. Tanár: Slajchó Mihály.

11. Testgyakorlás.

I., II. és III. osztály, hetenkint 2 óra. Szabadgyakorlatok, fűzérek, szer
gyakorlatok, játékok. A népiskolai tornatanítás módszere. Tanár: Slajchó Mihály.

12. G y a k o r l ó - i s k o l a .
(Vezetője : R em ényik  L ajos.)

Méltóságos és főtisztelendő Zelenka Pál püspök úr az 1897. augusztus 3-án 
Eperjesen tartott konferenczia alkalmával azon véleményének adott kifejezést, 
hogy tanítóképzőnkben a gyakorlati tanításokra a legfőbb súlyt kell fektetni, 
úgy, hogy a kor követelményeinek megfelelhessünk. E végből a gyakorló- 
iskola vezetésével megbízott tanítót egy tervezet kidolgozására hívta fel, ki 
«A tiszakerületi ág. hitv. evang. eperjesi tanítóképző-intézet Il-od és III-ad éves 
növendékeinek a tanítási gyakorlottság megszerzésére irányuló tervezet» czímmel 
azt elkészítette, melyet ő méltósága s a tanári kar javítatlanul elfogadott. Ezen 
tervezet, mint az alábbiak is bizonyítani fogják, legalább ez időre bevált s 
így gyakorló-iskolánk, mely habár nem is a kerület tulajdona, megfelelt a 
maga rendeltetésének s tanulóinkat a szükséges gyakorlattal ellátta.

A III-ad éves tanulók tanítási gyakorlatainál a czél az ember testi és 
lelki tehetségeinek fejlesztésére szolgáló eszközök és módok közvetlen meg
ismerése, a fegyelemtartás, továbbá az egyes tantárgyak tanítási módszerének 
alkalmazása és ez által a methodikai jártasság elsajátítása. Ezenkívül czélunk 
volt a nem magyarajkú növendékek teljes megmagyarosítása s így ezen speciális 
methodusnak gyakorlati elsajátítása.

A mód, mely a tanulók gyakorlati kiképzését biztosította, a következő- 
képen történt: a tanév elején minden III-ad éves tanuló részt vett a gyakorló- 
iskola órarendjének s tantervének összeállításánál. Tanítási gyakorlatok a 
módszertan tanára által kijelölt tantárgyakból tartattak, úgy, hogy addig, míg

14*
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valamely tantárgy tanításának módszerét elméletileg elő nem vették, gyakorlati 
tanítást abból nem tartottak. Míg a tantárgy elméleti tanítása folyt, addig 
felváltva egyenként ugyanannak a tantárgynak gyakorlati tanítását is szem
lélték, melyről pontos jegyzeteket vezettek s csak ennek megtörténte után 
készítettek mintaleczkéket. A tanév elején a vezető tanító a tantervben előirt 
témát két növendéknek adta ki kidolgozás végett; azért kettőnek, hogy egyik 
a másiknak tanítását behatóbban legyen képes megbírálni, -— később minden 
tanítónövendék külön-külön leczkét kapott. A kidolgozott mintaleczkét három 
napon belül átnézés végett átadták a vezető tanítónak és a szaktanárnak, kik 
azt átnézték s aláírták Ennek megtörténte után kitűzetett a tanítás ideje, 
melyen a tanítónövendék, ennek bírálója, a szaktanár, esetleg ellenőrző tanár 
s a gyakorló-iskola tanítója volt jelen, kik pontos figyelemmel kisérték a 
tanítás minden mozzanatát. Minden hét szombatján, az úgynevezett bírálati 
órán, a megejtett tanításokról vélemény mondatott, olyformán, hogy először a 
tanító önmagát bírálta meg; majd ennek bírálója, azután a vezető tanító s végül 
a szaktanár tették meg észrevételeiket. Ezen észrevételek egy szabályszerűen 
felvett jegyzőkönyvbe beírattak, melynek jegyzője mindenkor a bíráló volt.

A tanév folyamán minden III-ad éves tanuló tíz félórában foglalkozott 
a gyakorló-iskolában, mely hét és fél hónapi időt vett igénybe. A tanév végén 
egy-egy napot töltöttek felváltott sorrendben a gyakorló-iskolában a rend- és 
fegyelem-tartás elsajátításának czéljából, a mikor is önállóan vezették a rend
tartási naplókat. Ezzel alkalom adatott egy osztatlan iskola vezetésére. A fel
merült panaszokat meghallgatták s azok felett ítéletet hoztak.

A Il-od évesek mint hallgatók vettek részt úgy a vezető tanító, mint 
III-ad éves társaik tanításainál, a hol is pontos jegyzetek készítésére voltak 
utalva. Itt czélunk az volt, hogy a meghallgatott tanítás alapján a növendék 
kész mintaleczkéket gyűjtsön magának, hogy mint III-ad éves, azok készítésénél 
semmi nehézséget ne lásson s hogy a gyakorlati methodikát legalább hallás 
után sajátítsa el.

Minden Il-od éves 28 ízben volt hospitálni s így 28 látogatási jegyzettel, 
illetve mintaleczkével rendelkezik.

Mielőtt a gyakorlati iskolára vonatkozó tananyagot kimutatnám, szük
ségesnek vélem azon szerény véleményemnek adni kifejezést, hogy a jövőben 
minden III-ad éves tanuló köteleztessék a gyakorló-iskolában használatban 
lévő tankönyvek beszerzésére, azon okból, hogy ne kellessen azokat egyenkint 
a tanítványoktól kikölcsönözni, mivel megtörtént, hogy az ily kikölcsönzött 
kézikönyv tulajdonosához vissza nem jött többé s szegény tanulónak másodszor 
kellett azt beszerezni.

Nem nagy, de mindenesetre hátrány volt az elméleti és gyakorlati 
methodika között az összhangot megtartani, azért, mivel az elméleti tanítás 
más, s a gyakorlati tanítás is más elv szerint történt s itt bizonyul be ama 
paedagogiai igazság: «a hány tanító, annyi methodus». Innen van, hogy nem 
egyszer történt meg az, mikor a tanítónövendék két különböző utasítást kapott 
leczkéjének kidolgozására s végül még sem volt tisztában a dologgal: mi 
egyik-másik esetben nyomott hangulatot keltett. Az elméleti és a gyakorlati
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tanítást egy tanár vezetésére kell bízni, mert csak így lehetséges a kettőnek 
összhangját megteremteni.

A gyakorló-iskolában az 
kimutatása:

1897—98. tanév folyamán elvégzett tananyag

I. o sz tá ly .

1. Hittan. Bibliai történetek: Világ teremtése, A bűnbeesés, Kain és Abel, 
Özönvíz, Abrahám fel akarja áldozni Izsákot, József és testvérei. Mózes, Dávid 
és Góliát, Absolom. Jób. Erkölcsi mesék: A béka és az ökör, A két bak- 
kecske stb. Im ák: Reggeli, ebédelőtti, ebédutáni, estvéli. Tanításelőtti, tanítás
utáni. Tízparancsolat.

2. Irva-olvasás. Nemzeti ABC nyomán a kis- és nagybetűk.
3. Beszéd- s értelemgyakorlatok. Az iskola, az ember, az idő. Költe

mények, mesék.
4. Számtan. 1—20-ig terjedő számkörben a négy alapművelet.
5. Rajz. Pontozott rajzfüzetekben különböző tárgyak kicsinyített alakjai.
6. Ének. 20 egyházi, 10 világi ének egy hangban.
7. Testgyakorlat. Kéz-, láb-, fej- és törzsgyakorlatok.

II. o sz tá ly .

1. Hittan: Bibliai történetek, mint az I-ső osztályban. Erkölcsi mesék 
mint fent. 2. Káté. Dr. Luther Márton szerint a tízparancsolat. Imák az I-ső 
osztálylyal együtt.

2. Olvasás. Nemzeti Olvasókönyv alapján 40 olvasmánynak folyékony 
olvasása.

3. írás. Az összes magyar-, német-, tót kis- és nagybetűk ütenyszerű 
írása. Másolás.

4. Beszéd- s értelemgyakorlatok az I-ső osztálylyal együtt.
5. Számtan. 1—100-ig terjedő számkörben irástalan számolás a négy 

alapművelet keretében.
6. Ének, 1
7. Rajz, i mint fent.
8. Testgyakorlat, J

III. o sz tá ly .

1. Hittan. Dr. Luther Márton Nagy Kátéja szerint a tízparancsolat- és 
az Úr imájának fejtegetése. A biblia felosztása. Bibliai történetek. Erkölcsi 
mesék. Imák, mint fent.

2. Olvasás. Nemzeti Olvasókönyv III. osztály számára. 100 olvasmánynak 
folyékony és értelmes olvasása és ezek némelyikének szabadon való elmon
dása. Biblia-olvasás. Költemények.

3. írás. Az összes magyar-, német-, tót kis- és nagybetűknek üteny 
szerint való írása.

4. Nyelvtan külön tárgyat nem képezett, hanem a beszéd- s értelem
gyakorlatok alapján kifejtetett a mondat fogalma, a mondat főrészei, a mon
datok fajai. Egyszerű és összetett szó, szóképzés, igeragozás. Elemzés. Helyesírás. 
Tollbamondás, másolás.
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5. Számtan. 1—1000-ig terjedő számkörben a négy alapművelet fejben 
és táblán. Hármas-szabály.

6. Földrajz. Reményik Lajos «Sárosvármegye Földrajza» nyomán a 
földrajzi alapfogalmak. Utazás a térképen völgy- és hegyrendszer szerint. 
Sárosvármegye összefoglalása.

7. Természetrajz. Beszéd- s értelemgyakorlatok alapján a hasznos fák és 
cserjék megismerése, azok haszna. Faápolás, oltás.

8. Rajz. Előrajzolás után pontozott és tiszta papíron különböző falevelek 
alakjai, emberi testrészek stb.

?’ J mint a II". osztályban.10. 1 estgyakorlat, )
I V .  o s z t á l y .

1. Hittan. Bibliai történetek az előbbi osztályokkal. Káté. Braxatorisz-féle 
kézikönyv nyomán a Hiszekegy. Az Úr imája. A tízparancsolat. A biblia fel
osztása. Egyháztörténetem. A  reformatio. Imák, mint fent. Erkölcsi mesék.

2. Olvasás. Göőz-Schön-Trajtler-féle Nemzeti Olvasókönyv nyomán, 
valamennyi olvasmánynak értelmes és hangsúlyos olvasása, az elolvasottaknak 
szabadon való elmondása.

3. írás, mint az előbbi osztályokban.
4. Nyelvtan. Beszélgetés és elemzés alapján a szótan és mondattan. 

Ikerszók. Helyesírás összes szabályai. Szavalás.
5. Földrajz. Mártonffy-Péchán «Magyarország földrajza» czímű tankönyve 

szerint utazás az ország összes vidékein.
6. Természetrajz. Báthory Nándor Természetrajza után: Hüllő állatok. 

Kétéltűek. Halak. Puhatestű állatok. Rovarok. Pókfélék. Férgek. Rákok. Tüske
bőrű állatok. Virágállatok és végső lények.

7. Történelem. Irta Vargyas Endre. A Hunyadi fiúk. Mátyás, az igazságos. 
Jurisics Miklós. Dobó István. Zrínyi Miklós. Budavár visszavétele. Szapáry Péter 
nemes boszúja. Kurucz- és labanczvilág. Mária Terézia. II. Rákóczy Ferencz. 
Széchenyi István. Kossuth Lajos. I. Ferencz József. Az országgyűlés mindkét 
háza. A képviselet.

8. Számtan. A végtelen számkörben a négy alapművelet. Közönséges
és tizedestörtek. A mértékek. Hármasszabály. Társaság-szabály. Átlag-számítás. 
Kamatszámítás következtetési alapon.

9. Rajz I
10. Ének i a ni-ik osztálylyal együtt.
11. Testgyakorlat I

Ifjúsági egyesületek működése.

I. Intézetünknek önképzőköre van, mely e tanévben is megalakult. Czélja 
paedagogiai, más tudományi vagy szépirodalmi dolgozatok készítése, felolva
sása és megbírálása, valamint költői művek szavalásával az iskolai ismereteket 
szabadon tovább fejleszteni, nemkülönben mintaleczkék készítése, előadása s 
bírálásával a gyakorlati képességet nevelni és fejleszteni.



Elnök: Gamauf György rendes tanár. A rendes tagoknak száma 25, kik 
közül évközben egy eltávozott; olvasó-tag 9. Főjegyző Mathaeidesz LajosIII. év., 
aljegyző Rokosínyi Dániel II. éves, pénztáros Algöver Pál III. éves, könyvtáros 
Sándor János III. éves, laptáros Bartal Dezső Il-od éves növendékek.

A kör 22 rendes és egy díszülést —— márczius 15-iki évfordulóján — 
tartott; az üléseken felolvastatott és megbíráltatott 19 munka, melyek közt 
9 paedagogiai, 6 irodalmi, 4 egyéb értekezés volt; ezek közül megdicsértetett 2. 
Szavalat volt 69, melyek közül 11 megdicsértetett.

A könyvtár a következő művekkel gyarapodott:
Vétel útján: járatta a kör a Vasárnapi Újságot, a Politikai Újdonságokat, 

a Prot. Szemlét, a Magyar Nemzet Történetét (milleniumi kiadás), Gracza 
György: Az 1848—49-iki Szabadságharcz Történetét, Vörösmarty M. Összes 
munkái; Br. Kemény Zs. A rajongók, Zord idők; Jókai M.: Szerelem bolondjai, 
Észak honából; Rousseau: Emil.

Ajándék útján: Goethe: Herman és Dorottya (Csisko János).
Beköttetett 18 kötet.
A rendes- és olvasótagok e tanévben 653 művet olvastak.

'

1 1 1

Az önképző-kör vagyona a következő:
1. Készpénz 1898. évi május hó 8-án . . . 26 frt 71 kr.
2. Követelés kiállítási kölcsönökből . . . .  31 « 29 «
3. Régibb tagsági d íjak b ó l........................143 « 55 «
4. Ez évi tagsági d í ja k b ó l..........................73 « 05 «
5. Takarékpénztári b e té t......................... 9 « 62 «
6. Fabriczy-alap............................................. 56 « 33 «

Összeg . . 341 frt 55 kr.
Kiadás v o l t ..................................................... 70 frt 46 kr.

II. Az 1890—91-iki tanévben alakította Gamauf György, az önképző-kör 
elnöke, a segélyező egyesületet, melynek czélja a növendékeket szorultságuk
ban kisebb kölcsönökkel és segélyekkel támogatni.

A segélyező egyesület vagyona:
1. Készpénz 1898. május hó 10-én . . . .  20 frt 30 kr.
2. Követelés kiállítási kölcsönökből . . . .  44 « 96 «
3. Régibb kölcsönökből és tagsági díjakból . 78 « 76 «
4. Ez évi tagsági d í ja k b ó l .............................  17 « 50 «
5. Ez évi kölcsönökből követelés . . . .  3 « — «

Összeg . . 164 frt 52 kr.

Mathaeidesz Lajos, e. i. főjegyző.



112

\ rizsgíircnd .'íz ISO'S’—98. tanévben.

Hónap Nap Napszak Tantárgy Osztály Előadó tanár Censor

Jun. 2. csütört. d. e. vallástan I., II., III. Kapi Draskóczy
d. u. mennyiségtan I., II. Slajchó Gamauf

Jun. 3. péntek d. e. földr., alkotm. I., II., III. Gamauf Slajchó
d. u. nev.-történet III. Gamauf Slajchó

Jun. 4. szombat d. e. neveléstan I., II., III. Gamauf Slajchó
d. u. hegedű I., II., III. Kapi Zsarnoviczky

Jun. 6. hétfő d. e. történet I., II., III. Gamauf Kapi
d. u. német 1., II., III. Kapi Gamauf

Jun. 7. kedd d. e. term.-tud. I, II., III. Slajchó Kapi
d. u. tót I., II, III. Zsarnoviczky Reményik

Jun. 8. szerda d. e. zong., org., én. I, II, III. Kapi Zsarnoviczky
d. u. mennyiségtan III. Slajchó Perényi

Jun. 9. csütört. d. e. magyar I, II, III. Gamauf
Slajchó

Slajchó
Gamauf

Jun. 10. péntek d. e. zeneelmélet I, II, III. Kapi Zsarnoviczky
d. u. torna I, II, III. Slajchó —

Általános ü g y e k.
1. Föntartó 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 
választott két elnök és 12 választott s a collegiumi pártfogóság által is 
12 választott tagból áll.

ó) Egyházkerületi tanítóképesítő-bizottság: elnökei az egyházkerület egyházi 
és világi elnöke, illetve helyetteseik, 5 bizottsági tag és a tanári kar.

d) Tápintézet. A tápintézetet, melynek jótéteményeiben a Collegium négy 
intézetének tanulói részesülhetnek valláskülönbség nélkül, az eforus vezeti, 
ki a főzésre a szükséges személyzetet szerződteti; a rend fentartására, az 
ételek kihordására szeniort, ökonomust 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. 
tanfelügyelő 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.



A z intézet 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.

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 f. évi augusztus 15-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 kapczája vagy harisnyája, 
6 drb zsebkendője, megfelelő számú inggallérja 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 frt 30 krt és 70 krt konviktusi felszerelésre, más kerületi és más 
vallású növendék 10 frt 30 krt és beiratási díjat (csak egyszer) 1 frt és kon
viktusi felszerelésre 70 krt fizet. E díjakat fizetik (a konviktusi 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 augusztus 20-ika 
körül értesítést kap.

A jövő 1897—98-ik iskolai év szeptember 1-én kezdődik. A felvételi 
és javítóvizsgálatok és beiratások szeptember 1—5-ik napjáig tartatnak. A tanítás 
szeptember hó 7-én veszi kezdetét.

Kedvezményesek.
Tandíjelengedések, tápdíjelengedések, ösztöndíjasok és konviktusi része

sülések a Collegium közösügyei között vannak kinyomatva.

Zeneműtár gyarapodása.
42 darab klasszikus zongoradarab (Beethoven, Bach, Chopin, Schumann, 

Schubert, Weber stb.) az új hangjegyirásban; Wagner János bécsi zenetanár
Collég. Ért.
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ajándéka. Kapi Gyula: Orgonaiskola I. és II. füzet. (Kapi Gyula ajándéka.) 
Mendelssohn B. F .: Sommernachtstraum, nagy orgonamű. (Urbán G. képezdei 
növ. ajándéka.) A zeneművek száma az év végén 300.

Egyéb adományok.
Kapi Gyula felajánlott évenkinti 10 korona ösztöndíja a zenében, neveze

tesen a zenét a Wagner János-féle új hangjegy Írásában legjobb előmenetelt 
tanúsító növendék részére. A mely ösztöndíj a jelen tanévben még kiosztható 
nem lévén, a jövő tanévben kétszeresen leszen kiosztandó.

J e l e n t é s
a tiszai ág. hitv. ev an g . egyházkerüle t ep erjesi co lleg ium i tanítóképezdéjének 

folyó 18 9 6 —97. tan év  ju n ius hó 28., 2 9 . és 3 0 -á n  m eg tarto tt

tanképesítő vizsgálatáról.
Az 1894. évi egyetemes gyűlés szabályrendelete szerint ezen vizsgálatok 

egyházi elnöke főtiszt, és méltóságos Zelenka Pál püspök, és világi Elnöke 
nagymélt. Péchy Tamás egyházkerületi felügyelő. Miután világi elnök úr nem 
jelent meg és helyettest meg nem nevezett, a képezde igazgatója: nagys. Schmidt 
Gyula orsz. képviselő és collég, felügyelőt kérte fel a világi elnökségre. Az első 
napon egyházi Elnök, a püspök úr, az utolsó két napon pedig ennek helyettese: 
nagytiszt. Csiskó János kassai lelkész volt. A bizottság tagjai: Bogsch Albert, 
Jurin Samu, Kertscher Ede, Pazár István, Kulik Márton és az intézet igaz
gatója és tanárai.

Vizsgára jelentkeztek: póttanfolyamos 24, magántanuló 9. Más képezdé- 
nél rendes tanfolyamot végzett 4. Ezen képezdének volt rendes növendékei' 10. 
Tehát összesen 47 tanítójelölt.

A póttanfolyamosok a nm. vall.- és közokt. ni. kir. ministerium 1897. évi 
59. sz. rendelete értelmében, az írásbeli mellőzésével közvetetlenül a szóbeli
hez járultak. Volt pedig ezek között 22 ág. hitv. ev. és 2 ev. ref. vallású.

Az Írásbeli dolgozatokra kitűzendő thémák a szabályzat értelmében a mélt. 
püspök úrhoz terjesztettek fel, a ki ezek közül egyet-egyet tűzött ki és pedig:

1. A neveléstanból'. A jutalmak és büntetések okszerű alkalmazása és 
Mok hatása a növendékekre.

2. Német fordítás'. Jóság és jótékonyság.
3. A természettudományokból'. A világosság befolyása a növényi életre.
4. Német értekezés : Gute Erziehung ist die beste Erbschaft.
5. Tót értekezés'. O vdacnosti dictata, na proti rodiéom a na proti pánu 

Bohu; priöini a znaki.
6. Zeneszerkesztés: Choral négyes-hangra feltevéshez. Dallam: Áldjon 

meg már mi Atyánk.
7. Egy rajzlap.
8. Magyar és német szépírás. Ezen dolgozatok a tanárok felügyelete 

mellett junius hó 23. s 26-án d. e. és d. u. készültek.
A szóbeli vizsgálat junius 28-án a póttanfolyamosokkal kezdődött. Vala

mennyien elégséges fokozatú képesítést nyertek.
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A jelentkezett 9 magántanuló közt ág. hitv. ev. 2, ev. ref. 2, rom. kath. 2, 
izr. 2. A nyert képesítés fokozata: kitűnő —, jeles 3, jó 4, elégségséges 2.

Egy, nevezetesen Saskó Gusztáv kántori képesítést is kapott jelesrendű 
fokozattal. A más tanintézetnél végzett 4 jelölt közül ág. ev. 1, ev. ref. 1, 
róm. kath. 1. gör. kath. 1. Kitűnő —, jeles 1, jó 3.

Szlányi Pál kántori képesítése: elégséges.
Intézetünket végzett 10 növendék mind ág. hitv. evang. Az ált. képesítés 

szerint: kitűnő —, jeles 3, jó 3, elégséges 2, elégtelen 2. Kántori képesítés: 
kitűnő 1, jeles 2, jó 7.

A főbb tárgyak osztályzati eredményét a következő táblázat mutatja :
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Magántanuló 9  . — — — — — i 5 1 2 1 2 6 — 2 1 2 4 —

Máshol végzett 4 — — — — — — 2 1 1 — 2 1 1 — — 2 2 — —
Intézetbeli 1 0 .  . 1 2 2 3 2 — 3 3 4 2 3 2 3 — 2 1 2 3 2

Tehát ezen intézet két növendéke: Rohács Oszkár és Velky Béla a vallás
tanból és számtanból elégtelen osztályzatot kapván, két hónapra visszavettettek.

Német tannyelvű iskolára 4, tót tannyelvű iskolára 8 kapott képesítést. 
Kántori képesítést 12 kapott. Zenei tárgyak alól felmentést kapott 5.

15*



116

Tanítóképesítő-vizsgálati osztályzat
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Varga Kálmán . . . 3 3 _ 4 4 i 4 2 — — 3 2 — — 3
Csorna Ede . . . . 3 3 — 4 3 3 4 1 — — 2 4 — — 3
Meisner Kálmán . . 4 4 — 3 : 3 3 4 4 3 — — 2 3 4 — 3
Kocsis János. . . . 4 4 — 4 3 2 4 1 — — 4 3 — — 3

5 Leskó László . . . 4 3 — 4 4 4 4 2 — — 4 3 — — 2
Michalovics Rezső . . 3 4 3 4 3 1 3 2 2 4 4 3 - - 4 4
Groszman Fábián . . 4 4 — 3 -2 4 4 4 2 — 2 3 4 — 4
Szlányi Pál . . . . 2 2 1 3 1 3 3 1 4 3 2 2 — 2 2
Huth Miklós . . . . 3 3 — 1-1 2 2 3 1 — — 3 4 2 — 3

1 0 Komondat János . . 2 2 — 4 3 1 4 1 — — 2 2 — — 4
Laskó Gusztáv . . . 4 4 1 1 3 2 3 1 2 4 4 2 — 3 3
Toldy Ferencz . . . 3 2 — 4 2 3 2 1 — — 2 3 — — 2
Brinich Kornél . . . 3 3 2 4 2 2 2 2 4 — 1 1 — 2 2
Balló Gyula . . . . 2 2 1 3 1 2 3 1 1 2 2 2 — 2 2

15 Petrovics Vilmos . . 3 3 — 3 3 3 2 2 2 3 2 2 — — 2
Kelemen Ödön . . . 2 2 — 4 1 1 4 3 4 2 3 4 — — 2
Rohács Oszkár . . 3 4 2 4 4 4 4 3 3 5 4 4 — 3 4
Velky Béla . . . . 4 4 — 4 1 3 3 2 3 5 4 4 — — 4
Treger János . . . 3 3 1 4 4 4 4 3 3 3 3 1 — 2 3

2 0 Krenko István . . . 3 3 — 4 3 2 4 3 2 4 3 1 — — 3
Matheidesz István . . 2 2 3 4 3 1 2 1 2 1 2 2 — 2 2
Kuszma István . . . 2 2 — 2 -2 3 4 4 1 1 4 4 3 3 - 3
Them Ede . . . . 2 2 — 1-1 1 1 4 2 — 1 2 3 1 — 1

Eperjesen, 1897. évi junius hó 30-án.

C s isk ó  Ján os m. k., K u lik  M árton  m. k., P e ré n y i V ilm o s m. k.,
bizotts. elnök. bizotts. jegyző. igazgató.

P a za r  I s tv á n  m. k., K e r t s c h e r  E de  th. k.,

A másolat hiteléül: P e r é n y i  V ilm o s m. k.
igazgató.
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4 2 _ — 4 3 2 __ 3 _ 4 — — magyar 3 —

2 2 — — 3 4 3 — — — 3 — - — magyar 3 —

2 3 — — 3 4 4 — — — 4 — -— magyar 3 —

3 3 — — 4 4 4 — 4 — 4 — — magyar 4

2 3 — — 3 3 4 f e l m e n t v e 2 — — magyar 3 —

3 4 — — 4 3 2 3 2 - 4 •— 4 magyar-
tót 4 3

3 4 — — 4 4 4 f e l m e n t v e 4 4 — ■ magyar
német 4 —

2 3 — — 2 2 4 4 4 — 3 — 3 magyar
tót 2 4

4 3 — — 2 3 4 — 3 — 3 3 — magyar
német 3 —

2 1 — — 3 2 3 — 4 — 2 — — magyar 3 —

3 3 — — 4 3 3 1 3 — 4 — 4
magyar-

tót 3 2

2 3 — — 1 3 3 — 2 — 3 — — magyar 2 —

2 2 — — 2 2 2 — 2 — 2 — 2
magyar

tót 2 —

1 1 — — 1 3 3 2 2 — 3 ■— 3
magyar

tót 2 2

2 2 — — 1 2 2 1 1 — 3 — — magyar 2 1

3 3 — — 4 3 2 3 2 — 3 — — magyar 3 3

4 4 — — 5 3 2 3 2 — 4 — 4
magyar

tót 5 3 K é t  h ó r a  v i s s z a v e t t e t e t t .

4 4 — — 5 3 2 2 2 — 3 — — magyar 5 2 K é t  h ó r a  v i s s z a v e t te t i k .

4 3 — — 3 2 3 3 3 — 2 — 2
magyar

tót 3 3
4 2 — — 3 2 2 3 3 — 3 — — magyar 3 3
2 3 — — 2 2 1 4 1 — 3 — 3 magyar

tót 2 3
4 3 — — 4 3 4 2 1 — 3 3 —

magyar
német 4 3

2 1 — — 1 1 2 felmentve 2 2 —
magyar
német 2 —

B o g sch  A lb e r t  m. k.,
bizotts. tag.

Z s a r n o v ic z k y  I s tv á n  m. k.

J u rin  Sam u m. k. 

G a m a u í G yö rg y  m. k.
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Tanítóképző-vizsgálati osztályzat
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Illés Ferencz . 4 4

Rohács Oszkár . . — 3

Velky Béla 3

Boytar Barnabás 4 — — 4 4 4 4 2 — 2 4 4 4 — 3

5 Brünn Ignácz. . . 3 — — 4 3 4 4 2 — 1 3 2 4 — 2

Fáncsy Emil . . . 3 — -- 3 4 4 3 3 — 3 4 3 3 — 3

Gaál György . . . 3 — — 4 3 4 3 2 — 1 3 4 4 — 3

Jankovits Győző 4 — — 4 4 4 3 3 — 2 3 3 4 — 3

Kovács Endre . . 4 — — 4 4 4 4 3 — 2 3 3 4 — 4

10 Löblovics Izsák . . 2 1 — 1 2 3 3 1 — 1 2 3 3 — 2

Séra Károly . . 2 4 2 2 3 1 2 2 1 4 1

Eperjesen, 1897. szeptember 25 én.

Z elen ka  P á l  m. /•.,
püspök, elnök.

B ogsch  A lb e r t  m. k., S Í a j  c h ó  M ih á ly  m. k„
bizottsági jegyző. tanár.
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magyar 4 —

4 magyar
tót 4 —

4 magyar 4 —

3 4 4 4 3 3 2 — — — 4 — — magyar 4 —

1 2 4 4 3 4 3 — — — 4 — — magyar 3 —

4 3 4 4 4 3 2 — 3 — 3 — — magyar 3 —

3 4 4 4 4 4 2 — 3 — 4 — — magyar 4

4 3 4 4 4 3 2 4 3 — 3 — — magyar 4

3 3 4 4 3 2 2 4 2 — 3 — — magyar 3 —

2 2 3 3 2 4 4 — — — 3 3 — magyar-
német 2 —

1 2 2 2 1 3 2 — — — • 3 — — magyar 2 —

K u b in y i A lb e r t  m. k.,
világi elnök.

Z em án  János m. k , K e r ts c h e r  E de  m. k.,
bizottság/ tag. bizottsági tag.

G am  a u f  G y ö rg y  m. k.,
tkép ez elei tanár.

1897. szeptemberi 24. és 25-én.
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Őszi képesítő-vizsgák 1897. szeptember hóban.

A szeptemberi képesítőre összesen 11-en jelentkeztek éspedig: hárman 
javító-vizsgára, nyolczan pedig teljes vizsgára.

Javító-vizsgát te ttek : Illés Ferencz a magyar nyelv-, irodalom- és föld
rajzból. Rohács Oszkár és Velky Béla a vallástan- és számtanból.

Az Írásbeli vizsgák szept. 21—23-án folytak le, és pedig:
Szept. 21-én d. e. Neveléstan. Iskolai kirándulások.

« 21-én d. u. Német nyelv, a) Az irigykedő fiú. (Fordítás.)
b) Értekezés. Böse Gesellschaften verderben gute Sitten. 

« 22-én d. e. Mértan. 1
« 22-én d. u. Természettudomány J ^ tétel.
« 23-án d. e. Rajz és szépírás.

A szóbeli vizsgálat eredménye az előbbi (118 — 119. oldalon levő) táblá
zatos kimutatásból látható:



V.

K ö z ö s  i s l c o l a i  i n t é z m é n y e k .

A) K ö n y v t á r a k .

a) Collég, könyvtár. Gyarapodott a folyó tanévben:
1. Vétel útján: Petermann: Geograph. Mittheilungen; Budapesti Szemle 

4 k .; Magyar paedagogia; Irodalmi közlemények; Országos középisk. tanár
egyesül. Közlöny; Egyet. phyl. Közlöny; Magyar Nyelvőr; Nyelvőr-Kalauz; 
Századok; Tört. Tár; Tört. Életrajzok; M. t. Almanach; Zeitschrift für őst. 
Gymnasien; Zeitschrift für den phys. u. ehern. Unterricht; Statisztikai hivatalos 
Közlemények; Prot. Szemle; Prot. egyh. és isk. Lap; Akdemiai Értesítő 10 f.; 
Arch. Értesítő 3 f.; Arch. Közlemények 1 f.; Elhúnyt ak. tagok felett mondott 
beszédek 2 f.; Math, és term. Értekezések 2 f.; Társadalmi Értekezések 1 f.; 
Tört. Értekezések 4 f.; Irodalmi Közlemények 4 f.; Nyelvtudományi Közle
mények 4 f.; Magyarország czím- és névtára Budapest 1897.; Zsilinszky M. 
Magy. országgy. vallásos tárgyalásai Bpest 1897.; Magyarország városai és 
vármegyéi 3 k .; Erdélyi országgy. emlékek; Magyar tört. emlékek 29 k .; 
Pallas Nagy Lexikon 15. és 16. k .; Schmidt J.: A gyakorlati photographia kézi
könyve ; dr. Keller Konrád: A tenger élete; Laveleye Emil: A tulajdon kezdet
leges alakjai; Croiset M.: A görög epos története; Gregorovics J.: Hadrianus 
császár; 1897. évi törvények; Petrik: Bibliographia.

2. Ajándékozás útján: Főrendiház jegyzőkönyve, naplója s irományai 7 k .; 
Képviselőház 22 k .; Vallás- és közokt. minister: dr. Szendrői János: Magyar 
hadtörténeti emlékek; Magyarország czímerének leírása; 4 fali földabrosz; 
Csató Avid; Alsó-Fej érmegye monographiája; dr. Horváth Ödön: Sárosmegye 
jótékony egyletének története Eperjes 1897.; gr. Károlyi-család: Nagy Károlyi
család oklevéltára 5. k .; Orczy Gyula: Jókai Mór művei 20 k .; Rónai Albert: 
Jókai 20 k .; dr. Meliorisz Béla: A magyar alkotmány biztosítékai Bpest 1898., 
A holicsi vár foglya Eperjes 1897.; Szabó Ferencz eleméri pleb.: dr. Weisz 
Világtörténete 1., 15. k .; Iglói egyház: Emléklapok az iglói ágh. anyaegyház 
temploma fölszentelésének 100. évfordulója emléke örömére; dr. Elischer Gy.: 
Egészség; Sziklay Géza: Egy kézirat.

3. Csere útján: 155 programm.
Fogadják a tisztelt adományozók a Collegium hálás köszönetét!
A collég, könyvtárra fordított összeg: szekrényekre . 177 frt 40 kr.

gyarapítására . 303 « 88 «
Összesen . 481 frt 28 kr.

Collég. É rt. 16
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A könyvtár állománya a programmok és duplikatumokon kívül:
8250 szakm unka.......................  10,764 kötet

60 fo lyó ira t............................  456 « 5 füzet
1335 m á s n e m ű .......................  3427 « 4 «

Összesen . 14,647 kötet, 9 füzet.
b) Srdrmay-könyvtár. A f. isk. évben a következő művekkel gyarapodott:
1. Vétel útján: Schönberg: Handbuch der politischen Oekonomie, 6 kötet. 

Zichy Jenő: Kaukázusi és középázsiai út, 2 kötet; Ráth György: Az ipar
művészet 1896-ban, 1 kötet; Pulszky Ferencz: Magyarország Archoeologiája, 2 k.; 
Schweiger-Lerchenfeld: Atlas der Himmelskunde, 1 kötet; Az osztrák-magyar 
monarchia Írásban és képben folytatólagosan megjelent füzetei 277—300. füzet; 
A. Engler & Prantl: Die natürlichen Pflanzenfamilien, 154—172. füzetei.

2. Ajándék útján: Szirmay Elek ajándéka: M. T. Ciceronis epistolae 
übers, v. Wieland I—IX. köt. =  9 kötet; Horazeus Briefe, übers, v. Wieland 
1783. 1—j—2 k .; Horazeus Briefe übersetzt v. Wieland 1813. 1 k .; Theobald 
Chauber: Friedrich der Grosse, König v. Preussen, 1 köt. Schutz: Allgemeine 
Weltgeschichte 2—J—6 kötete, T. Livius, Römische Geschichte von Örtl, 1—8 k. 
A könyvtár szaporodott e szerint 11 művel 35 kötetben és 41 füzetben. Az 
elmúlt isk. évben könyvek vásárlására s könyvkötésre fordítottunk 264 frt 67 krt.

B) Tandíjelengedések.
I. a) As első fé lévi tandíj egészen elengedtetett'. Engler Lajos 

theologusnak, Flórián Károly és Osztermann Ernő joghallgatóknak;
Mathein Róbert, Hegedűs János, Fridman Mandl, Tamási Gábor,
Holubek József, Ferencz Rezső, Spanner Géza, Joób Sándor, Járossy 
Sándor, Martis János, Mikola János, Lányi Alfréd, Medgyaszay András,
Kellő Gusztáv, Karlovszky György, Bella Kálmán főgymn. tanulóknak

b) A s első félévi tandíj fele elengedtetett'. Zatyko János, Jam- 
niczky György, Jamniczky János, Okályi Viktor, Járossy Mihály,
Droppa Soma, Lajcsák János, Kázsley Béla és Szlopovszky Károly 
theologusoknak; Gallo István, Gasperik János, Istók Zoltán, Móra 
János, Okályi Géza, Dvorcsák József, Joób Imre, Theitelbein József,
Adamkovits Győző, Matics Dusán joghallgatóknak; Klein Béla,
Köp Samu, Degner Gyula, Mikler Lajos, Weinberger Ede, Fried 
Samu, Princz Vilmos, Csiha Barna, Landsmann Náthán, Fischgrund 
Samu, Einzig Miklós főgymnasiumi ta n u ló k n a k .............................

ci A s első félévi tandíj negyede elengedtetett'. Izák Milán, Sprin
ger Zoltán és Pankovits Aladár joghallgatóknál.............................

II. a) A második félévi tandíj egészen elengedtetett: Engler Lajos 
theol., Flórián Károly és Osztermann Ernő jogh.; Dániel Sz. György,
Hegedűs Jenő, Smilovits Ernő, Fridman Mandl, Tamási Gábor, Ferencz 
Rezső, Spanner Géza, Martis János, Lányi Alfréd, Mikola János, 
Medgyaszay András, Járossy Sándor, Karlovszky Lajos, Kellő Gusztáv,
Landsmann Náthán és Bella Kálmán főgymnasiumi tanulóknak

Átvitel 56325 frt

189-25 frt

169-75 frt 

15-— frt

189-25 frt
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Athozat
b) A második félévi tandíj fele eleugedtetett: Járossy Mihály,

Lajcsák János, Zatyko János, Jamniczky György, Jatnniczky János, 
Okályi Viktor, Szlopovszky Károly theologusoknak; Barbosz Ger
gely, Vozdovits Pál, Lehoczky Márton, Marcsek Ferencz, Steinmetz 
János, Sztolárik Ferencz, Weisz Ignácz, Gallo István, Gasperik János, 
Istók Zoltán, Okályi Géza, Petrovits György, Dvortsák József, Joób 
Imre, Klein Mór joghallgatóknak; Grünbaum Jakab, Mátéin Róbert, 
Szóbél Samu, Klein Béla, Köp Samu, Holubek József, Geczler Izsák, 
Veinberger Ede, Sztopko Nándor, Mikler Lajos, Fried Sámuel, 
Degner Gyula, Joób Sándor, Fischgrund Samu, Einzig Miklós főgym- 
nasiumi ta n u ló k n ak ..............................................................................

c) A második félévi tandíj negyede elengedtetett: Cserépi Emil, 
Kachnics Gusztáv, Danielisz Árpád, Izák Milán, Klauszer Kálmán, Lihán 
Jenő, Petrásy Árpád, Springer Zoltán és R. Papp Pál joghallgatóknak

A tandíj elengedések főösszege

C) Tápdíjelengedések.
I. a) Az első félévben elengedtetett a 31 fr t  félévi tápdíjból Ifi fr t:

Kázsley Béla, Lajcsák János, Jamniczky János, Járossy Mihály és 
Zatyko János theologusoknak; Gasperik János, Osztermann Ernő 
és Gallo István joghallgatóknak; Mikler Lajos, Karlovszky Lajos, 
Martis János és Járossy Sándor főgymnasiumi tanulóknak . . .

b) 10 fr t  elengedtetett: Szlopovszky Károly, Jamniczky György,
Droppa Soma és Smid István theologusoknak: Marcsek Ferencz, 
Okályi Géza, Istók Zoltán és Steinmetz János joghallgatóknak; Bella 
Kálmán, Mauritz Győző, Kotula Ede, Fleischer Béla és Szepessy 
Béla főgymnasiumi tanu lóknak ...........................................................

c) fi fr t  elengedtetett: Krafta Nándor theologusnak, Kachits
Gusztáv és Izák Milán joghallgatóknak és Legányi Dezső főgym
nasiumi tanulónak...................................................................................

II. a) A második félévben elengedtetett a 31 frtból Ifi f r t :
Lajcsák János, Jamniczky János, Járossy Mihály, Droppa Soma és 
Zatyko János theologusoknak; Marcsek Ferencz, Osztermann Ernő, 
Gallo István, Istók Zoltán joghallgatóknak ; Bella Kálmán, Mikler 
Lajos, Karlovszky Lajos, Járossy Sándor főgymn. tanulóknak , .

bj 10 fr t elengedtetett: Szlopovszky Károly, Jamniczky György, 
Smid István és Szkalos Emil theologusoknak; Okályi Géza, Izák 
Milán és Steinmetz János joghallgatóknak; Martis János, Mauritz 
Győző, Kotula Ede, Fleischer E., Szepessy Béla és Zbavitel Lajos 
főgymnasiumi tanulóknak.....................................................................

c) fi fr t  elengedtetett: Krafta Nándor és Dedinszky Aladár 
theologusoknak; Kachits Gusztáv és Libertinyi Jenő joghallgatóknak
és Kmeczig főgymnasiumi tanulónak ........................ • • • •

A tápdíjelengedések főösszege

563 25 frt

236 75 frt

45~— frt 
845’— frt.

180'— frt

130 — frt 

20'— frt

195'— frt

130 — frt

25'— frt 
680 — frt.

16'



124

D) Ösztöndíjakban részesültek:

1. A hittanintézeten.

a) A külföldön tanuló theologmok közül:
1. Stefánik Igor a Jozeffy-félében..................  46 frt 95 kr.
2. Mohácsi Lajos Gedeon a Schwartz-félében . . .  40 « — «
3. Dianiska Frigyes a Szontágh-félében........  25 « 20 «

Összesen 112 frt 15 kr.
b) A z Eperjesen tanuló theologusok közül:

1. Zatykó János az Újházy Árpád-félében . . . .  62 frt 50 kr.
2. Szlopovszky Károly és Engler Lajos az Ehn Károly-

félében . . . , ....................................................... 9 0 «  — «
3. Smid István a Benczúr-félében................... 40 « — «
4. Járossy Mihály a Suhajda-fé lében .............. 20 « — «
5. Droppa Soma a P au er-fé léb en ................... 25 « — «
6. Szkalos Emil a W ágner-félében...................  16 « 80 «
7. Jamniczky János a Szlávik János-félében . . . .  10 « — «
8. Fajnor Dusán és Hrúsz József a Roskoványi-félében 16 « 80 «
9. Okályi Viktor a S á ro ssy -fé lé b e n ...............  8 « 40 «

10. Okályi Viktor a Róth—Teleky-félében . . . .  35 « — «
11. Lajcsák János « « « .........................  3 5 «  — «
12. Jamniczky János « « « .........................  3 5 «  — «
13. Engler Lajos « « « .........................  3 5 «  — «
14. Dedinszki Aladár « « « .........................  3 5 «  — «
15. Jamniczky György « « « .........................  3 5 «  — «

Összesen 499 frt 50 kr. 
Kerületi segélyben részesültek — rendkívüli szükségleteik fedezésére — a 

következő hittanhallgatók:
1. Jamniczky György .......................................................  44 frt 30 kr.
2. Jamniczky J á n o s ...........................................  29 « 50 «
3. Járossy M ih á ly ..................................   52 « — «
4. Szlopovszky K á r o ly ....................................... 54 « 42 «
5. Engler Lajos ...........................................................  49 « — «
6. Lajcsák J á n o s ................................................. 56 « 20 «
7. Okályi Viktor . . . .    62 « 98

Összesen 348 frt 40 kr.

2. A jogakademián.

1. Connert János a P. C. Czeides-alapból I-ső f. é. . 250 frt — kr.
2. Philippi Gusztáv a Tartler-féle alapból I. f. é. . . 100 « — «
3. Sztrilich Béla a budai Mária Terézia-féle alapból . 150 « — «
4. Soltész Imre « « « « . . 120 « — «
5. Sikorszky Sándor a Jettim-féle alapból . . . .  100 « —- «

Átvitel 720 frt — kr.
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Athozat 720 frt __ kr.
6. Móra János a Vajda G.-féle alapból I. f. é. . . 70 « — «
7. Szelencsey Gusztáv Dlabács-féle családi alapból . 100 « — «
8. Piso Jenő a n.-szebeni gör. kel. Ferencz Józsel-féle 

a lap b ó l......................................................................... 100 « «
9. Drenchényi Albert, Mattyasovszky-féle II. f. é. . . 45 — «

10. Drechényi Albert, Plathy-féle a lap b ó l.................... 25 « — «
11. Mihalics Miklós a Kotradov-féle alapból . . . . 42 « 50 «
12. Osztermann Ernő, Róth—Teleky-féle alapból . . 35 « — «
13. Joób Imre « « « . . . 35 « — «
14. Gasperik János « « « . . . 35 « — «
15. Galló István « « « . . . 35 « — «
16. Flórián Károly « « « . . . 35 « — «
17. Istók Zoltán « « « . . . 35 « — «
18. Osztermann Ernő, Újházy-féle.................................. 40 « —

19. Gasperik János « ....................................... 22 « 50 «
20. Galló István, Duka Tivadar-féle.............................. 36 « — «
21. Joób Imre, W agner-féle............................................ 16 « 80 «
22. Petrovics György, dr. Horváth Ödön-féle 20 « — «
23. Marcsek Ferencz, dr. Meliórisz-féle .................... 10 « — «
24. Steinmetz János, dr. M ikler-féle............................. 10 « — «
25. Steinmetz János, R oskovány i-fé le ......................... 8 « 40 «
26. Okályi Géza « . . . . . . . 8 « 40 «
27. Glatz Árpád « .............................. 8 40 «
28. Kállay Adolf « .............................. 8 « 40 «
29. Ádámkovich Győző a segélyegylettől.................... 15 « — «
30. Ioób Imre « . . . , . , 33 « — «
31. Galló István « .................... 33 « — «
32. Petrovics György « .................... 33 « — «
33. Dvortsák József « .................... 18 « — «
34. Mihalics Miklós « .................... 17 « — «
35. Barbósz Gergely « .................... 10 « — «
36. Gasperik János « .................... 13 « — «
37. Marcsek Ferencz « .................... 15 — «
38. Móra János « .................... 5 « — «
39. Okályi Géza « .................... 15 « — «
40. Springer Zoltán « .................... 10 « — «
41. Steinmetz János « .................... 10 « — «
42. Sztolarik Ferencz « .................... 5 — «
43. Lihán Jenő « .................... 5 « — «
44. Weisz Ignácz « .................... 5 « — «
45. Drenchényi Albert « .................... 5 « — «
46. Istók Zoltán « .................... 5 « — «
47. Gojdics Miklós « .................... 5 « — «

Összesen 1758 frt 40 kr.
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3. A főgymnasiumban.
1. Kállay Béla a Róth—Teleky-fél é b e n .................... 35 frt — kr.
2. Gamauf Jenő « « « .........................  35 « — «
3. Matern Róbert az Újházy Dániel-félében . . . .  4 « 20 «
4. Kmetzig György a Fuhrmann-félében.........  7 « 20 «
5. Hegedűs Jenő a Keczer-félében................... 4 « 20 *
6. Dániel Sz. György a Takarékpénztáriban . . .  10 « — «
7. Fekete Pál a Sárossy-félében........................  8 « 40 «
8. Fuchs András a Roskoványi-félében . . , . . 8 « 40 «
9. Kopp Samu a Takarékpénztáriban.............. 10 « — «

10. Gamauf Imre a Löffelholcz-félében..............  15 « — «
11. Mikler Lajos a Sárossy-félében...................  8 « 40 «
12. Spanner Géza a T akarékpénztáriban......... 10 « — «
13. Járossy Sándor a Szontágh-félében ...................  8 « 40 «
14. Joób Sándor a Bánóczi-félében . . . . . .  16 « 80 «
15. Medgyaszay András a Reformátusban . . . .  8 « — «
16. Mikola János a Bánóczy-félében...............................  16 « 80 «
17. Lányi Alfréd a T akarék p én z tá rib an .....................  10 « — «
18. Martis János a Roskoványi-félében . . . . . . .  8 « — «
19. Melczer Elek « « ..............................  8 «  4 0 «
20. Karlovszky Lajos a S áro ssy -fé léb en ........  8 « 40 «
21. Kelló Gusztáv a B ánóczy-félében.............. 16 « 80 «
22. Pólay Vilmos « « .........................  16 « 80 «
23. Weiszer Róbert a Hollegancz-félében......... 8 « — »
24. Gergelyi Béla a Klementisz-félében ......................  5 « 60 «
25. Kállay József az Újházy-félében...............................  62 « 50 «
26. Farkas Lajos a K u k sz -fé léb en ...............................  10 « — «
27. Bella Kálmán a K ükem ezey-félében.....................  14 « — «
28. Einzig Miklós az Izraelita-félében...........................  35 « — «
29. Mauritz Győző a Szontágh-félében...........................  8 « 40 «
30. Weiszer Emil a Löffelholcz-félében...........................  15 « — «
31. Gamauf Jenő a Jettim-félében ............................... 60 « — «
32. Bielek Aladár « « ...................................  6 0 «  — «
33. Legányi Dezső az erdőtisztek segélyegyletéből . 200 « -— «

Összesen 552 frt 70 kr.

4. A tanítóképzőben.
1. Sándor János a Klementisz-félében.........................  5 frt 60 kr.
2. Palásthy Kálmán « « .........................  5 «  6 0 «
3. Záhon Dezső az Újházy D.-félében .................... 4 « 20 «
4. Ugler Miklós « « ...........................  4 «  2 0 «
5. Voháner Dezső « * ............................ 4 «  2 0 «
6. Pavella Gyula a Keczer-félében.........................  ._____4 « 20 «

Összesen 28 frt — kr. 
Az ösztöndíjak főösszege: 2311 frt 10 kr.



E) Konvi ktus .

Konviktusunk ezen iskolai évben a nagy drágaság daczára igyekezett 
minden tekintetben megfelelni fontos feladatának a nélkül, hogy az évi táp
intézeti díjak emeltettek, vagy az étlap változott volna. A konviktus épületé
ben szervezett theologiai internatust fejlesztettük, a mennyiben az eddig hasz
nált három szobához még egy negyediket csatoltunk, minek következtében 
most már 11 hittanhallgatónak adhattunk szállást, kiszolgálatot, reggelit, fűtést 
és világítást. Ugyancsak a konviktusban teljes ellátásban részesült 4 algymn. 
tanuló és a theologusok között elhelyeztünk egy IV. oszt. tanulót s ekkép 
tettük lehetségessé, hogy tanulmányait folytassa. A szorgalmas, jóviseletű és 
szegény evang. tanulók tápdíjának elengedése czéljából eddigi 600 frtnyi 
összeget a coll. igazgató-választmány 100 írttal emelte, úgy, hogy ez évben 
a drágaság daczára 700 frtot felhasználhattunk jótéteményesek segélyezésére.

A konviktusi étlap a következő volt: Ebédre volt a szerda kivételével 
— a mely napon bablevest vagy krumplilevest felváltva tálaltak, — minden 
nap marhahúsleves, hús, főzelék, egyszer tészta és egyszer pecsenye a követ
kező sorrendben: hétfőn savanyú-krumpli, kedden káposzta, szerdán galuska 
(juhturóval, lekvárral, mákkal vagy szalonnával), csütörtökön borsó, pénteken 
bab, szombaton tört krumpli és vasárnap káposzta sertéspecsenyével (az őszi 
hónapokban káposzta helyett tökkáposzta adatott). A levesben ugyanilyen 
sorrendben adatott árpakása, rizskása, tészta, árpakása, rizskása és tészta. 
Vacsorára adtuk hétfővel kezdve a következő ételeket: bab, borsó, gulyáshús 
vagy sertéspörkölt, krumpli, galuska (fehér- vagy juhturóval), mint szerdán 
délben, lencse és sertéspecsenye krumplival, hordókáposztával vagy olykor 
aszalt-szilvával. A sertéspecsenye helyett némelykor marha- vagy borjúsült 
adatott. Sátoros-ünnepek alkalmával mindkét napon ebédre és vacsorára 
pecsenyét adtunk. Úgy az ebédhez, mint a vacsorához személyenkint egy-egy 
negyed kenyér járt, körülbelül 16 dkgr. súlyban.

Konviktusi díjak voltak: ebéd- és vacsoráért egy félévre 31 frt, pusztán 
ebédért egy félévre 19 frt (vacsorát magában nem lehet kapni). E díjakon 
felül minden beiratkozó felszerelés czímén egy isk. évre 70 krt fizetett.

Ezen díjak a jövő iskolai évben is változatlanul maradnak.
A  konviktusi díjnak fizetése alól felmentettek a következők: Teljesen 

díjmentesek voltak: Okályi Viktor IV. é. theologus s a négy portáns: Mikola 
János IV. o. t., Lányi Alfréd IV. o. t., Spanner Géza III. o. t. és Holubek 
János II. o. t., a kik teljes ellátáson kívül mis tekintetben is segélyeztettek. 
Az ebéddíj fizetése alól felmentettek Engler Lajos III. é. th., Kakas Ferencz
III. é. jogh. az első- és Gasparik János II. é. jogh. seniorok a második félévben- 
Ezeknek jótéteménye 420 frtot teszen. A konviktusi díj részben való elenge
désében részesültek: az első félévben 10 theol. 120 frt, 9 jogh. 95 frt és 10 
gymn. tanuló 115 frt, összesen 330 frt; a második félévben 11 theol. 125 frt, 
9 jogh. 100 frt és 11 gymn. tanuló 125 frt, összesen 350 frt erejéig, vagyis 
mindkét félévben tettek ezen jótétemények 680 frtot. A thelogosuk interna- 
tusa fűtési, kiszolgálati s világítási költségeinek fedezéséhez a pénztár mintegy

127 __
__

_



128

200 frttal járult. A tiszai egyházkerület á tanítóképző növendékeinek kon- 
viktusi ellátására 1184 frtot, a konviktusi pénztár 133 frtot fordított. A jótéte
mények összege 2617 frt. Ámde ha azt vesszük figyelembe, hogy ez évben 
különösen sokkal többe került egy-egy teljes fizetőnek eltartása, mint 62 írtba, 
úgy a jótéteménynek főösszegét sokkal többre tehetjük.

A konviktus kiadásainak fedezésére szolgált: a) a tőkét képező 43,000 
frtnyi összeg kamatjának fele 774 frt; b) a konviktusi tagok által befizetett 
díjak, mely czímen az 1897. évben 6081 frt 31 kr. folyt be; c) a szupliká- 
czióból befolyó összeg fele 549 frt 16 kr.; d) a kézipénztár időközi kamatai 
111 frt 43 kr.; összesen 7515 frt 90 kr. Ezen bevétellel szemben az 1897. évi 
kiadások 7257 frt 14 krt tettek. Az 1898. évi bevételekről és kiadásokról 
még nem tehetünk biztos jelentést.

Az elmúlt iskolai évben a következő adományokban részesült a konviktus: 
az eperjesi takarékpénztár újból 20 frtot adományozott, a n.-sárosi műmalom 
igazgatósága ez évben is egy zsák búzalisztet adományozott karácsonyra, 
Forberger Pál, gr. Teleky Géza főerdésze, egy vaddisznót küldött az ifjúság 
megvendégelésére, melyhez a tanárok között eszközölt gyűjtésből, a befolyt 
összegen az eforus 33 liter bort adott.

Az 1897. évi szuplikáczióból a következő összegek folytak be:
1. Szlopovszky Károly I. éves theol. gyűjtött Eperjesen 111 frt 72 krt 

(a szuplikánsnak járó 1/8 részszel együtt 127 frt 70 kr.); 2. Lányi Oszkár 
I. é. jogh. Szepesmegyében 39 frt 34 krt (a szuplikánsnak járó 1/8 részszel 
együtt 59 frt); 3. Rumann Jenő VI. o. t. Liptó-, Árva- és Turóczmegyékben 
31 frt (46 frt 50 kr.); 4. Droppa Soma I. é. theol. Zólyom-, Hont- és Bars- 
megyékben 106 frt 7 kr. (159 frt 10 kr.); 5. H rvol Gyula tkép. tan. és Ideiek 
Aladár VI. o. t. 44 frt 15 kr. (71 frt 20 kr.); 6. Járossy Mihály I. é. theol. 
Győr-, Sopron-, Vas-, Zala- és Veszprémmegyékben 94 frt 37 kr. (145 frt 
55 kr.); 7. Krafta Nándor II. é. theol. Esztergom-, Komárom-, Baranya-, Fejér-, 
Somogy-, Tolna- és Baranyam.-ben 26 frt 60 kr. (39 frt 90 kr.); 8. Stefánik 
Igor III. é. theol. Budapesten és Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegyében 74 frt 27 kr. 
(127 frt); 9. Libertinyi Pál tkép. tan. Nógrádmegyében 52 frt 80 kr. (79 frt 
20 kr.); 10. Szlopovszky Károly I. éves theol. Gömörmegyében 68 frt 37 kr. 
(102 frt 55 kr.); 11. Janisch Lajos VI. oszt. t. Borsod-, Heves-, Jász-Kún- 
Szolnok- és Hajdumegyékben 70 frt 94 kr. (106 frt 40 kr.); 12. Zatykó János
III. é. theol. Békés-, Csanád-, Csongrád- és Aradmegyékben 108 frt 37 kr. 
(162 frt 55 kr.); 13. Hegedűs Ferencz VII. o. t. Bács-Bodrog-, Torontál-, 
Temes- és Krassó-Szörénymegyékben 59 frt (88 frt 50 kr.); 14. Roth Gyula 
tkép. tan. Kolozs-, Torda-Aranyos-, Alsó-Fejér-, Kis- és Nagy-Küküllő-, Szeben- 
és Hunyadm.-ben 11 frt 50 kr. (23 frt); 15. Urbán Gusztáv tkép. t. Szolnok- 
Doboka-, Besztercze-Naszód-, M.-Torda-, Csík-, Udvarhely-, Háromszék-, Brassó- 
és Fogarasmegyékben 69 frt 78 kr. (129 frt 56 kr.) ; 16. Sándor János tkép. 
Szabolcs-, Szatmár-, Szilágy- és Biharmegyékben 47 frt 50 kr. (71 frt 25 kr.);
17. Soltész Márton tkép. Kassán és Abaújmegyében 16 frt 30 kr. (24 frt 45 kr.);
18. Kubányi Adolf tkép. szuplikált Zempl.-, Ung-, Bereg-, Ugocsa- és Mára- 
marosmegyékben 24 frt 35 krt; 19. Droppa Soma II. é. theol. Sárosmegyé
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ben 48 frt (64 frt). Az intézet javára gyűjtöttek 1098 frt 32 krt (1651 frt 
76 krt). A szuplikáczió megváltása czíinén befolyt 15 frt 50 kr.

Miként a számok igazolják, konviktusunk ez évben is több mint 
1100 frtnyi szuplikaczionalis jótéteményben részesült, a mi igen szép és nagy 
érdeklődésre mutat s így legszebb czáfolatát képezik annak a sokszor han
goztatott állításnak, hogy nagyon keveset jövedelmez s eltörlendő. Valóban 
nem tudjuk, honnét veszszük e nagy segélyt, ha a szuplikácziót eltörlik. Az 
egyes egyházak adományai nagyon gyéren fognak befolyni s ezen adomá
nyokat is az egyházak pénztárai fogják fizetni, holott a szuplikánsok azokat 
is felkeresték, a kik adakozni nem akarnak.

A nemes adományozóknak, ismert és ismeretlen, közel s távolban lakó 
pártfogóinknak s jótevőinknek hálás köszönetét mondunk konviktusunk iránt 
ismételten tanúsított jóindulatukért. A mindenható, jóságos és áldásokban 
gazdag Isten jutalmazza meg őket kegyeltnével s állandó boldogsággal! Hálás 
köszönetét kell mondanunk azon ifjaknak is, a kik fáradságot nem ismerve, 
a nyári szünidőket annak szentelték, hogy intézetünk javára adományokat 
gyűjtöttek.- Végül ev. egyházaink, lelkészeink s buzgó híveink iránt is öröm
mel rójjuk le köteles s hálás köszönetünket és elismerésünket, hogy a sokszor 
nagyon alkalmatlan időben s nagy számmal megjelenő szuplikánsokat oly 
szívesen fogadják és ellátják, utasítást is adva nekik s megkönnyítve fárad
ságos munkájokat.

Konviktusunk ifjúsága ez évben kétszer részesült beneficiumban: márcz. 
15-én az 1848. évi márcz. 15-ikének ötvenedik évfordulóján tartott fényes 
collegiumi ünnepély napján a Ganczaugh-féle alapítványból és márczius 19-én a 
Forberger Pál főerdész úr által küldött vaddisznóból. A konviktusba az elmúlt 
isk. évben 145 coll. tanuló s hallgató íratott be, 9-el több, mint az előző 
évben. Ezek közül csak ebédre járt 22, ebédre és vacsorára 123.

Ezen szám a főiskola polgárai között következőleg oszlik meg:
theol. jogakad. gymn. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. tanítók.

18 54 3 2 8 5 4 3 4 6 38
Vallás szerint volt:

ág. h. ev. ev. ref. rom. kath. gör. kath. gör. kel. izrael.
Theol.: 18 — — — — —
Jogh.: 24 2 13 9 4 2
Gymn.: 30 — 4 — — 1
Tanítók.: 38 — — — — —
Összesen: 110 2 17 9 4 3
A collegiumi ifjúságnak több mint 1/3-a vette igénybe a konviktus 

jótéteményét, még pedig a theologia és tanítóképző ifjúsága egészében, a 
jogakad. ifjúság 1/s. s a gymn. ifjúságnak '/8- része. Ez utóbbiak aránylag 
kis számát azon körülmény magyarázza, hogy nagyrésze idevaló s így szüleinél 
étkezik. Ezek alapján állíthatjuk, hogy az idegenből idesereglő ifjúságnak 2/s. 
része a konviktusban kapja az élelmezést, a mi hathatósan bizonyít a mellett, 
hogy a konviktus főiskolánk nevelő-oktatási hivatásának teljesítésében egyik 
legfontosabb tényező.

Collég. Ért. 17



A jövő iskolai évben változatlanul maradnak a díjak, mint ez évben 
voltak s így ebéd és vacsora díja egy félévre 31 frt, az ebéd díja egy félévre 
19 fr t lesz. Ezen rendes díjakon kívül tartozik minden belépő felszerelésre 
70 krt fizetni. A belépés félévenként történik, a díjak előre fizetendők; egyes 
hónapra való belépés s félév közben való kilépés nincs megengedve.

A konviktus tagja lehet valláskülönbség nélkül minden főiskolai tanuló 
és hallgató, a ki belépését az eforusnál bejelenti s a kiszabott díjakat lefizeti.

Oly szegénysorsú prot. ifjak, kik kifogástalan erkölcsi magaviselet mellett 
a tudományokban jó l haladnak, elengedésben részesülnek, a miért azonban 
folyamondniok kell. Az elengedés egy félévre 5 — 15 fr t erejéig történik. A folya
modványok a konviktus eforusánál, a collegiumi végrehajtó-bizottsághoz czímezve 
nyújtandók be; a benyújtás határideje az első félévben szept. 10-e, a második 
félévben febr. 10-ike; később benyújtott folyamodványok figyelembe nem vehetők. 
Ezen folyamodványok mellékletei: hatóságilag kiállított szegénységi bizonyít
vány és az előző félévről szóló tanulmányi bizonyítvány.

Kivételt képeznek e tekintetben a tanítóképző tanulói, a kik folyamodvá
nyaikat a tanítóképző igazgatóságához még aug. folyamán tartoznak beküldeni.

<fAz  ökonomusi és szeniori állás betöltése kérvény utján történik; ezen 
kérvény azonban az eforusnál esetleg élőszóval is terjesztetik be, s az eforus 
ajánlátára a tanári kar alkalmazza az arra valókat. A portánsokat az eforus 
alkalmazza szegénysorsú evang. szülőknek a gymn. alsó osztályaiba járó 
gyermekei közül. Kik ezen említett állások betöltésére vállalkoznak, kötelezik 
magukat az azzal járó kötelességek pontos és lelkiismeretes teljesítésére.

Az ökonomusi és szeniori bizalmi s kitüntető tisztségek csak evang. 
vallású akadémikusok: hittan- és joghallgatók által tölthetők be. Az ökonomus 
főbb kötelességei közé tartozik a húsnak felvágása s kiosztása, gondoskodás 
arról, hogy mindenki elegendő ételt kapjon, nyilvántartása az érkezőknek s 
beszámolás az eforusnál. A két szenior felügyel a két étkezőhelyiségben a 
rendre, csendet tart az étkezés alatt, ügyel a tisztaságra s imádkozik étkezés 
előtt és után. Szükség esetén helyettesíti az ökonomust s megfordítva. Intéz
kedésükért felelnek első sorban az eforusnak, a kinek képviselői» Az ételek, 
tisztaság s rend ellen netán felhozott panaszokról s a konviktusban történt 
bajokról tartoznak jelentést tenni az eforusnál.

A portánsok terítik az asztalokat, feladják az ételeket, kenyeret s ivó
vizet az asztalokra s rendet tartanak az ebédlőkben. Ezen szolgálatok telje
sítése miatt csak oly szegény ev. fiúk alkalmazhatók portánsokul, a kiket 
testi ügyességük, egészségük, koruk s szorgalmuk erre képesít s kik erre 
vállalkozni akarnak.

A konviktus tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak s köte
lesek az ebédlőkben kifüggesztett szabályok szerint az ökonomusnak s szeniorok
nak, mint az eforus helyetteseinek engedelmeskedni s általában magukat úgy 
viselni, mint tanult s társadalmilag is művelt ifjakhoz illik s a mint az jótéte- 
ményesektől elvárható.

Az ökonomus ezentúl is ingyen ebédet és vacsorát, a szeniorok ingyen 
ebédet kapnak s a mennyiben a theol. internátusba felvétetnek — a mi az
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ökonomusnál és szeniornál kívánatos — még ingyen lakás, fűtés, kiszolgálás, 
reggeli és világítás jótéteményében is részesülnek^

A portánsok mosáson kívül teljes ellátásban részesülnek.
A jövő évi étlap a következő: Ebédre — a szerdát kivéve, a mely 

napon krumpli vagy bableves adatik — lesz mindennap marhahús és 
marhahús-leves kétszer árpakásával (hétfőn és pénteken), kétszer rizskásával 
(kedden és szombaton) s kétszer tésztával (vasárnapon és csütörtökön), azon
kívül vasárnappal kezdve a következő ételek: sertés- vagy másnemű sült 
káposztával, savanyú krumpli, káposzta, galuska (túróval, lekvárral vagy mák
kal), borsó árpadarával, bab és krumpli. Vacsorára pedig a vasárnappal kezdve 
a következő ételek lesznek: sertés- vagy marhasült (krumpli vagy nyers
káposztával, szilvával), bab, borsó, gulyáshús vagy pörkölt, krumpli, galuska 
(mint szerdán) és lencse. Úgy ebédre, mint vacsorára jár minden konviktusi 
tagnak 1/i kenyér (18 dkgr).

Kik ennél bővebb felvilágosítást kívánnak, forduljanak a konviktus ez 
idő szerinti eforusához, Mayer Endre theol. tanárhoz, vagy a Collegium 
igazgatóságához.

F) M a r k o vics-kör.
Az eperjesi collég. «Markovics-kör» 1897. évi szeptember 22-én tartotta 

alakuló gyűlését dr. Szlávik Mátyás coll. igazgató elnöklete alatt. Ezen a gyűlésen 
a kör elnökül Peskó Ödön coll. főgymn. tanárt választotta, jegyző lett Gergelyi 
Béla VII., pénztáros Rosenberg Márton VI. s könyvtáros Kasztriner Árpád
VI. o. tanuló, előadónak pedig Kázsley Béla III. é. hittanhallgatót kérte föl.

A körnek ezen tanévben 35 tagja volt, kizáratott 4, maradt 31. Ezek 
közül volt 7 haladó, 24 kezdő. A haladók feloszlottak gyakorlókra és haladókra. 
A gyakorlók és haladók a gyorsírást heti 1 órában, a kezdők pedig heti 
3 órában gyakorolták.

A kör az alakuló-gyűlés kivételével tartott 9 rendes és 1 rendk. gyűlést. 
Tartott azonkívül 2 versenyírást, még pedig az elsőt 1897. deczember 11-én, 
a másodikat 1898. junius 5-én. Az első versenyiráson dicsérő oklevelet nyert 
a gyakorlók közül Both Tamás VII. o. t., a haladók közül Legányi Dezső
VII. o. t., Kasztriner Árpád VI. o. t. és Landsmann Náthán V. o. tanulók, 
a kezdők közül Mittelmann Árpád IV., Karlovszky Lajos V., Mikola János IV. 
és Rosenberg Márton VI. o. tanulók. A második versenyiráson a gyakorlók 
közül az első díjat nyerte Gergelyi Béla VII. o. t., a haladók közül az elsőt 
Landsmann Náthán V. o. t., a második díjat Pollacsek Rezső V. o. t . ; a kezdők 
közül az első díjat nyerte Mikola János IV. o. t., a másodikat Lichtig Arthur 
V. d. t. és a harmadikat Rosenberg Márton VI. o. tanuló, ki a díjat a könyv
tárnak ajánlotta föl.

A körnek ez idei bevételei és kiadásai a következők voltak: Bevétel 
volt 57 frt 64 kr., kiadás volt 52 frt 38 kr., maradt 5 frt 26 kr., ehhez járul 
a 31 frtnyi takarékpénztári betét, valamint a 17 frt 67 krnyi büntetések, úgy, 
hogy e körnek ez idei tiszta jövedelme 53 frt 93 kr.

A körnek ez idei működése teljesen kielégítő volt, de működése folya
matát egy szomorú esemény, buzgó és fáradhatatlan előadójának: Kázsley



Béla III. éves theologusnak elhunyta zavarta meg. A kör azonban ismét talált 
egy nem kevésbbé buzgó és fáradhatatlan előadót Gasperik János II. éves 
joghallgató személyében.

Végre, miután e kör záró-gyűlésén a jövő tanévre előadónak Gasperik 
János joghallgatót kérte föl, jegyzőnek Gergelyi Béla VII. o. tanulót válasz
totta és a jövő évi megalakulásra egy hattagú bizottságot küldött ki, ez idei 
működését befejezte.

G) Collegiumi gyámintézet.
1. Theologia gyű jtése..............................5 « 25 «
2. Jogakademia gyűjtése.........................5 « — «
3. Főgymnasium g y ű j t é s e ...................20 « — «
4. Tanítóképző g y ű jté se .........................2 « 15 «

Összesen . 32 frt 40 kr.,
mely összegből a központba küldendő 8 frt levonásával, egyenkint 5 frtban 
a szent-antalfai, német-jakabvágási és kis-szebeni I. egyház részesült.

H) Kerületi árvaház.
A kerületi árvaházra adakozott:

1. A th e o lo g ia ........................................5 frt 25 kr.
2. A jo g ak ad em ia ................................... 1 2 «  — «
3. A főgymnasium.................................. 6 « 52 «
4. A tanítóképző..................... 3 « — «_____

Összesen . 26 frt 77 kr.,
mely összeg az árvaház pénztárába küldetett.

I) Adományok.
1. Az Eperjesi Takarékpénztár a folyó tanévben is megszavazott: 

aj 4 algymn. nem magyar anyanyelvű, a magyar nyelvben
legjobb előhaladást tevő növendék jutalmazására . . . .  40 frtot

b) a k o n v ik tu sra ........................................................................  20 «
c) a jogakadem iára ....................................................................100 «

2 Bold. Dunkel Károly hagyatéka a díszterem parquettirozására . 200 «
3. Özv. Kósch Arthurné adománya a díszterem kifestésére . . . 200 «
4. Dr. Horváth Ödön jogakad. dékán ö s z tö n d í jr a ......................  20 «
5. Felicides Emil pozsonyi takarékp. igazgató a konviktusra . . 5 «
6. Novák Mihály kérd. lelkész a th e o lo g iá ra ................................  200 frt

, a főgyínnasiumra........................................................................  200 «
névértékű nagysárosi műmalmi részvényt.

7. Dr. Meliórisz Béla a joghallgatók segélyegyletének...................  5 frtot
8. Uhlarik Mátyás « « ...................  4 «

Összesen . . 994 frtot.
Hálás köszönettel gondol a Collegium a hagyományozókra és ezúttal is 

szives köszönetét mond a kegyes adományozóknak.
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T u d n i v a l ó k .

V II .

Az eperjesi ev. kér. Collegium főgymnasiumában és tanítóképzőjében a 
beiratások szeptember 1-től szeptember 3-áig bezárólag tartanak s az előadások 
szeptember 5-én kezdődnek; a jogi és hittani akadémiánkban pedig a beiratások 
szeptember 1-től szept. 8-ig tartanak s az előadások szept. 9-én kezdődnek.

A megnyitó-ünnepély szeptember 12-én d.e. 11 órakor a coll. díszteremben 
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 ily 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 valamenyien, 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 másodízben! 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 tudományaikat magánúton folytatni és az intézetnél a magánvizsgá
latot tenni kívánják, a tanév elején az intézet magánnövendékeiül iratkoznak be, 
még pedig a megelőző osztályról szóló bizonyítvány és keresztlevél alapján.

A főgymnasium  a jövő tanévben is mindenben a nm. m. k. vall.- és közokt. 
Ministerium tantervét fogja követni és így az 1890. évi XXX. t.-cz. értelmében 
görög nyelv tanítását pótló tanfolyam a következő 1897—98. 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 jogakademiába a felvétel az érettségi bizonyítvány 
vagy a múlt évi index alapján történik.

J & g y x e i t .  A tandíj a theologián 10 frt 50 kr., a jogakademián 40 frt, 
nem számítva a 2 frt 20 kr. beiratási díjat s a 12 frt 50 krnyi apró díjakat, mely 
utóbbi összegből 6 frt az országos tanári nyugdíjra esik; a fögymnasiumban 
az 5 frt 50 krnyi, illetve az először beiratkozóknál 7 frt 50 krnyi apró díjakon 
kívül 18 frt évenkint. Tandíjelengedésben a tanulók vallásfelekezeti különbség 
nélkül részesülnek. A konviktusnak tagja bármely tanintézethez vagy vallás
felekezethez tartozó collegium! hallgató vagy tanuló lehet; elengedésben 
azonban csak evang. vallású részesülhet. Végül pedig, mivel sok függ a 
tanulónál attól, hogy hol, kinél és kivel lakik, az óvatosság követelménye az, 
hogy ne bízza magát a véletlenre s ne engedjen a vasútnál vagy vendéglőkben 
ajánlatot tevők hívásának. Csak oly lakást fogadjon a tanuló, a melyről a 
collegiumi igazgatónak vagy a főiskola bármely tanárának tudomása van. 
A bejelentett lakások felől ajcoUegi^mi pedellus ad útbaigazítást.

A coll. igazgató.•<?








