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Az 1898—99. iskolai év történetéből.

Az 1898—99. iskolai év is a csendes intenzív munkásság éve volt.
A tanári-karban csak annyiban történt változás, hogy a junius 29-ikén 

tartott igen népes collegiumi igazgató-választmány Frenyó Lajost választotta 
meg vallástanárnak a fdgymnásiumba, ki is az egész tanév alatt elöljárósága 
megelégedését, tanártársai tiszteletét és tanítványai szeretetét érdemelte meg 
a legnagyobb mértékben.

Julius 3-ikán gyűltek össze Eperjesen azok a volt collegiumi tanulók, 
kik az 1872—73-ik tanév végén főgymnásiumunktan érettségit tettek. Szám- 
szerint tízen jelentek meg. Flórián Jakab és Ludmann Ottó még életben levő 
tanáraiknál küldöttségileg tisztelegtek. Vandrák András, Hazslinszky Frigyes 
és Herfnrth József elhúnyt tanáraik sírját pedig megkoszorúzták. Hogy e 
ritka összejövetelüknek kegyeletes emléke megmaradjon, Írásban kötelezték 
magukat tíz éven át évenként tíz írtnak beküldésével az akkori osztályfőnök 
emlékére egy Vandrák-alapot létesíteni, a melynek egyik fele ösztöndíj gya
nánt évről-évre a legjobb, szegénysorsú Vlll-ik osztályú tanulónak adományoz- 
tassék, másik fele pedig állandó ösztöndíj-alapul tőkésíttessék.

A ma tisztes állást betöltő egykori lelkes növendékek kötelező nyilat
kozata a következőleg hangzik:

„Alulírottak, a kik 1873. év folyamán az eperjesi ág. ev. főcolle- 
giumtól kaptuk érettségi bizonyítványainkat, Vandrák András, akkori 
osztályfőnökünk emlékének hálás kegyelettel való fentartására egy alapít
ványt kívánunk tenni, a melyet létesíteni úgy akarunk, hogy minden 
év szeptember hó 1-ső napjáig a Collegium igazgatóságához 10—10 frtot 
küldünk b e ; 50 frt ebből egy VIII. osztálybeli jó magaviseletű, jeles 
előmenetelt tanúsító szegény ifjúnak adassék ki, a fenmaradó összeg 
pedig évről-évre tőkésíttessék.

Az alapítvány czíme: «Vandrák András, 1873-ik évi osztályfőnök 
alapítványa».

Az itt Írásban elvállalt kötelezettség egyelőre 10 évig tart. További 
határozatot 10 év után az egybegyűltek hoznak.

Kelt Eperjesen, 1898. julius 3-ikán.
Dr. Flegmáim Jenő, Gonda József dr. Knx Vilmos, Steinhübel Lajos, 
Fiedler Szilárd, dr. Eisner József, Bergmann Ernő, Tahy Mihály, Glós 

Károly nevében: Tahy Mihály, Würsching Frigyes.“
Hálás köszönetünk és szives elismerésünk kisérje a lelkes adományozók 

nemes cselekedetét! Sok ilyen hálás tanítványt kívánunk az ősi Alma Maternek!
Collég. Ért. 1
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Julius 10-ikén a tiszai egyházkerületi közgyűlésen Miskolczon Szentiványi 
Árpád, kerületünk újonnan megválasztott lelkes és hitbuzgó felügyelője, a 
nagyszámú üdvözlők sorában a coll. igazgató-választmány és tanári-kar részé
ről is küldöttségileg üdvözöltetett, a melynek tagjai Glauf Pál, coll. egyházi 
elnök vezetése mellett dr. Szlávik Mátyás, Ludmann Ottó, Mayer Endre, 
Perényi Vilmos, dr. Mikler Károly és dr. Meliórisz Béla voltak. A jogkari 
dékán a kies Tátraházáról táviratilag üdvözölte. Az egyházkerületi közgyűlés
nek kétségtelenül egyik legfontosabb határozata az egyházkerületi eperjesi 
theologiának a maga teljes négy évfolyamában való fentartásának kimondása 
volt, bár a negyedik tanszéket egyelőre még be nem töltötte, hanem dr. Mikler 
Károly jogtanárral, Draskóczy Lajos és Liptai Lajos lelkészekkel és Mayer 
Ende tanárral helyettesítette. A helyettesítésért a Collegium részéről is köszö
net és elismerés illesse az illetőket, kik ezzel valóban áldozatot hoztak ősi 
tanintézetünknek. Óhajtandó azonban, hogy a theologia fentartásának az egy
séges Collegium szempontjából is eminens és életbevágó kérdése a negyedik 
tanszék mielőbbi betöltésével a coll. igazgató-választmánynyal egyetértőleg az 
egyházkerület részéről véglegesen megoldassék.

A szünidő alatt a mi buzgó coll. felügyelőnk: dr. Schmidt Gyula, sokat 
fáradozott egy jogi tanteremnek a régi Hazslinszky-féle szállásból való létesí
tése s a főiskolai díszterem parkettirozása körül. Mindkettő rendeltetésének 
átadva, ma már hirdeti a Collegium haladását, a jogakademia hallgatóinak 
örvendetes szaporodását s felügyelőnk lankadatlan buzgóságát. Dr. Szlávik 
Mátyás coll. igazgató pedig a nyári szünidőben dobsinai tartózkodása alatt 
Ratkó és Jolsva völgyében utazásokat tett s úgy a környékbeli ev. lelkészek, 
mint a vashegyi és rákosi bányaigazgatóság részéről a Collegium iránt a leg
nagyobb érdeklődést tapasztalta.

Az egyes coll. intézetek beléletéről csak röviden szólunk, miután azok 
tanévi működéséről a megfelelő helyeken részletesebben számol be ezévi 
Értesítőnk. A tanévet megelőzőleg, szept. 1-én, egyházkerületünk lelkes és buzgó 
elnöksége: Zelenka Pál püspök és Szentiványi Árpád a theologiára s a prae- 
parandiára vonatkozó egyházkerületi határozatoknak végrehajtása czéljáből 
városunkba érkezett. A coll. felügyelővel az élén, az indóháznál a tanári kar 
fogadta. A szeptember 2-ikán tartott igazgató-választmány a kerületi gyűlés 
értelmében, behatóbban foglalkozott a theologiának teljes évfolyamaiban való 
fentartása, a negyedik tanszék pótlása s a theologusoknak az egyházkerület 
és a Collegium részéről az internátusbán és a konviktusban való hathatósabb 
ámogatása kérdéseivel, a melyek theologiánk jövőjére nézve örvendetes for
duló pontot jeleznek. Az igazgató-választmány egy másik fontos kérdése a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium által a főgymnásium fölemelt állam
segélyben való részesítése tárgyában elfogadott új szerződésnek a coll. elnökség 
által való aláírása volt. A Gondviselés minél gyakrabban hozza a Collegiumba 
egyházkerületünk elnökségét!

Miután 1898. évi szept. 1— 3-ig a főgymnásiumban és a tanítóképzőben, 
szept. 1—8-ig pedig a theologián és a jogakademián a beírások megtörténtek, 
hozzálátott a tanári-kar teljes számmal a tanítás, illetve előadás megkezdéséhez.
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Szept. 11-ikén kellett volna lennie a szokásos coll. megnyitó-ünnepélynek. 
De pár órával előbb érkezett városunkba a mélyen megrendítő gyászhír:

I^Ei^sébe^ldrályné m eghalt. I

E gyászhír a megnyitó-ünnepélynek elhalasztását s a coll. elöljárósággal 
egyetértőleg, a nagy királynéhoz méltó közös coll. gyászünnepélynek a rendezését 
tette szükségessé. A szeptember 15-ikén összegyűlt coll. végrehajtó-bizottság a 
közös tanár-értekezlet következő határozati javaslatát fogadta el egyhangúlag:

Mondja ki a collegium! végrehajtó-bizottság:
hogy a király, a haza és a nemzet nagy gyászában egész szívvel-lélek- 

kel osztozik;
helyeslőleg tudomásul veszi coll. h.-felügyelő úrnak —■ coll. igazgatóval 

egyetértőleg tett amaz — intézkedését, mely szerint Erzsébet királyné halál
hírének megérkezése napjára, múlt vasárnapra kitűzött coll., megnyitó-ünnepélyt 
elnapolta, s fölhívja a közös tanári értekezletet, hogy ez ünnepély megtartá
sának idejét legközelebb meghatározza ;

hogy a temetés és a gyászünnepély napján az előadások a Collegium 
összes tanintézeteiben szünetelnek;

hogy közös coll. gyászünnepélyt rendez, a melyre nézve az egyház
kerületi hatóság intézkedéseinek megfelelőleg a szükséges lépések megtételét 
a dékánok és igazgatókkal egyetértőleg a közös tanári értekezlet megállapo
dása értelmében a coll. igazgatóra bízza;

hogy a helybeli hatóságok és egyházfelekezetek által rendezett gyász
ünnepélyeken magát képviselteti, s végül hogy püspök útján feliratot intéz a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez s őt érzelmeinek a legmagasabb 
trón előtt is leendő tolmácsolására fölkéri.

Az október hó 2-ikára rendelt coll. gyászünnepélyre szóló meghívó a 
következő volt:

«A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi Collegium tanárkara és ifjúsága 
Erzsébet királyné gyászos elhúnyta alkalmából október hó 2-íkán (vasárnap) 
pontban délelőtt 11 órakor a főiskolai díszteremben gyászünnepélyt tart, a 
melyre a nagyérdemű közönséget s az összes polgári és katonai hatóságokat, 
felekezeteket és intézeteket mély tisztelettel meghívja,

Eperjesen, 1898. évi szeptember 24-ikén,
a Collegium felügyelősége és igazgatósága.»

E megható gyászünnepen, jóllehet a királyné temetése napján, szeptember 
hó 17-ikén a Collegium mind a négy tanintézetében megtartattak az illető 
tanintézetek külön ünnepélyei vagy gyászgyűlései, a díszterem alig volt képes 
befogadni a nagyközönséget. A tanárkaron, az ifjúságon és a coll. igazgató
választmány tagjain kívül e megható gyászünnepen városunk közönsége s az 
összes polgári és katonai hatóságok, nemkülönben a felekezetek és taninté
zetek gazdagon voltak képviselve. Ott láttuk Szinyei Merse István főispánt, 
Tahy József alispánt, Frank ezredes, illetve Kálnay őrnagy vezetése mellett a 
közös- és honvéd-tisztikart, Mandics Ede polgármesterrel az élén a városi,
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Pahigyay Gusztáv törvényszéki elnök vezetése mellett a bírói, Almássy Andor 
erdőtanácsos és Harmancsok György bányafőnök vezetése mellett az erdé- 

-szeti, illetve bányászati tisztikart, Hoffmann Mór pénzügyigazgatót, Kotradov 
Mihály, Kovaliczky Kornél és Sass Bertalan kanonokokat, Matavovszky Béla 
helybeli és Nemes Lajos zempléni tanfelügyelőket, a gör.-kath. theol. és prea- 
parandiai tanári-kart, Láng Mihály igazgató vezetése alatt a kisdedóvónőképző- 
intézet tanárkarát, Kubinyi Albert egyházfelügyelőt, Draskóczy Lajos, Liptai 
Lajos, Novák Mihály ev. lelkészeket, dr. Janicsek kir. kath. főgymn. tanárt és 
másokat. A hölgyek s közöttük a Sárosvármegyei Jótékony Nőegylet képvi
selői, belépő-jegyekkel a karzaton foglaltak helyet. A rendezés körül az igaz
gatónak Engler L., Jatnniczky L, Jam niczky Gy., Szlopovszky K , Járossy M , 
Krafta N. theologusok és Menesdorfer B., Gasperik 1., Legeza I. joghallgatók 
voltak segítségére. A magasztos ünnepély, mely minden pontján fényesen 
sikerült, Kapi Gyula tanár vezetése alatt egy alkalmi énekkel kezdődött, melyet 
a tanítóképző-intézet énekkara adott elő. Ezt követte Dedinszky Aladár IV. é. 
theologus komoly alkalmi imája, a melyet állva hallgatott meg a díszes 
közönség. Következett dr. Szlávik Mátyás coll. igazgató gondolatokban gazdag 
s figyelemmel hallgatott emlékbeszéde. Osztermann Ernő III. éves joghallgató 
Ábrányi Emil «A nyolczadik tőr» czímű mély érzésű költeményét szavalta el 
hatásosan. A Szánik Ernő énektanító által vezetett főgymnásiumi dalkar által 
előadott «Hymnus» fejezte be a Collegiumhoz oly annyira méltó gyászünnepélyt, 
melyről a díszes közönség a legnagyobb megelégedéssel távozott.

A collegiumi igazgató beszéde következőleg hangzik:
„Mélyen tisztelt gyászoló Közönség!
«Egy szó nyilallott a hazán keresztül! Egy röpke szóban annyi fájdalom !» 

.Királyasszonyunk meghalt! . . .  Hazánk és nemzetünk valóságos jószellemét, 
igazi védőangyalunkat veszítettük el Benne !

Oh, mennyire igaza volt jóságos királyunk ő Felségének, a mikor a fáj
dalomtól zúzott szivének mély gyászában is reánk gondolva — leghívebb 
nemzetére — ajkait ez a sóhajtás hagyta el, hogy: «Méltán siratják a magyarok 
a királynét, mert benne legjobb barátjukat veszítették el!»

Igen !. .. Legjobb barátunk volt ő mindig ! . . .
Csakugyan reszketünk egész lényünkben, — megrendül kebelünkben a szív, 

könnybelábbadt szemeink előtt homályba borulnak a gondviselés útjai, midőn 
meg kell vallanunk, hogy: «Leesett a mi fejünknek koronája!»,— hogy rajon
gással szeretett felséges királynénk, nemzetünknek boldogító, jóságos nemtője, 
ott a távol Svájcznak szabad földjén, orgyilkos kéznek esett áldozatul! Oh! Úgy 
rémlik előttünk, mintha kizökkent volna mederéből és visszafelé rohanna az 
idő, mintha a görög tragédiák rég letűnt világából rémítően szállana ki a sötét 
balsors, az ádáz végzet zordon hatalma! . . .  Milliók hálája egy nemzet örökké 
hív kegyelete, odaadó szeretete, mely szüntelenül körüllengette királyi alakját 
s buzgó fohászaival, áldásaival kisérte lépteit ott a távol idegenben is, hol búsan 
bolyongott, mint egy «emberektől elbújdosott fájdalom», mindez nem tarthatta 
vissza fölkent dicső lényétől az ólálkodó gonosznak démoni hatalmát! .. .

Az a ravatal, a melyre őt fektettük, — jól mondotta a koszorús költő



— «többet beszél nekünk, mint a világ minden bölcsei! Elmondja, hogy a 
gyűlölet hitvallása nem ismer sem Istent, sem hazát, sem királyt, sem fele
barátot ! Elmondja, hogy a gyűlölet hitvallása olyan örvény, melynek nincs 
feneke! Elmondja, hogy a gyűlölet hitvallása az az apocalypticus szörny, a 
ki nem pihen meg addig, a míg valami rombolni valót talál a földön!»

Igen! Ez a fékvesztett szörny, pusztítani vágyó czéltalan dühében, porba 
zúzza az oltárt, meggyalázni kész a nemzetek legdrágább kincseit s szentség
törő kezével éles gyilkot emel a legtisztább női szívre is, mely a szeretet, a 
hűség, az áldó könyörület, a mások boldogítását czélzó irgalom és a magába 
elmerült néma fájdalom érzetén kívül más érzést nem ismert soha !

S lelkének ezek a legnemesebb érzelmei, melyek az ő dicsőséges koroná
jának megannyi legdrágább és legtündöklőbb tiszta gyöngyei voltak, őt igazán 
felmagasztosult és felmagasztosító eszményképpé tevék!

Eszményképévé a nőnek, ki csak vigaszt, áldást, jótéteményt árasztott 
mindenfelé! Eszményképévé a hitvesnek, ki királyi férjének súlyos uralkodói 
és családi gondjai s megpróbáltatásai között, fenkölt lelkű élettársa, istenadta 
vigasztalója volt! Eszményképévé a nagy királynénak, kinek drága hazánk és 
nemzetünk iránt való hő szeretete oly gondviselésszerű küldetést volt hivatva 
teljesíteni! Eszményképévé a szivében igazi magyar nőnek, a ki mindenkor 
megértette hűséges nemzetének szívdobogását, a ki mindenkor megosztotta 
örömünket és bánatunkat; hiszen koszorút is tudott vinni elhúnyt nagyjaink 
ravatalára! Eszményképévé az anyának, ki — a nemzet reményének — egyetlen 
fiának, valamint számos fejedelmi vérének halálát, roskadozó egészségben is, 
a hős és a martyr fenséges erejével, a keresztyén lélek hivő megadásával tudta 
gyászolni!... Oh és ez a tiszta eszménykép, ez a dicső nő, ez a nagy királyné, 
ez a fenkölt lelkű hitves, ez a felséges anya, ily szörnyű halállal, ily iszony
tatos módon fejezi be áldó, áldott földi életét! . ..

Mély fájdalomtól lesújtva állunk meg a tőrrel átvert fejedelmi szív iszonyú 
tragikuma előtt és szent áhítattal kérjük az élet és a halál mindenható Urát,
— ki «egyszülött fiát is átengedte a kínhalálnak, hogy annak kihulló véréből 
támadjon a szeretet, — a felvilágosodás, — az erény vallása», — hogy fordítsa 
vigasztaló jóra ezt a nagy csapást, mely királyt és nemzetet ily mérhetlenül 
mély gyászba borított! . . .

Mi pedig mindnyájan és különösen ti, lelkes tanuló-ifjúság, kik azért 
gyűltetek a vallás, a tudomány és a hazafiság ez ősi bástyájának falai közé, 
hogy az igazért, a szépért, jóért és nemesért -— önfeláldozásra készen — 
lelkesedni tanuljatok, véssük és véssétek szivetek táblájára kitörülh eteti énül 
ezt a nagy nevet, melyet Klio aranybetűkkel irt fel nemzetünk történetének 
lapjaira, — véssük és véssétek reá az igaznak, szépnek, jónak és nemesnek, — 
véssétek reá Erzsébet királyasszonyunknak örök áldással emlegetendő dicső, 
nagy nevét! Hiszen a magyar a leglovagiasabb nemzet volt mindig s annak 
kell maradnia szüntelen ! Hiszen az olyan tiszta ideál, mint a milyen megdicsőült 
királyasszonyunk marad a mi könnytelt szemünk előtt, mindenkor kell, hogy a 
«Vitam et sangvinem!» dicső korára emlékeztessen vissza bennünket örökké!

Oh őrizzük, áldólag őrizzük meg a trón és a haza iránt való törhetlen
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hűségnek mindenkor otthonát képező ez ősi falak között is szeretett nagy 
királynénk emlékét az idők végtelenéig! Őrizzük meg azzal az igaz szeretettel, 
mely életében az ő részéről egész nemzetünknek üdve, boldogsága volt!

Élők és holtak hatalmas Istene! Áldd meg a hitünk szerint a boldogok 
országába költözött királynénkat! Neve, emléke legyen égő szövétnekünk, mint 
volt személye, életétében, fénylő csillagunk!

Királyok Királya! Népek és nemzetek hatalmas Istene! Légy a mi dicső 
királyunkkal, Szent István koronájának legméltóbb viselőjével! Add neki lelked 
erejét, hogy *a szivettépő fájdalmak ne törjék meg, sőt kegyelmed által, mint 
olvasztótűztől a nemes érez, erejében megszilárdulva, uralkodjék bölcseséggel, 
igazsággal, atyai szeretettel, nemzetünk boldogítására! Add, óh add neki azt, 
a miért lesújtó fájdalmában is esdekléssel fordul Te hozzád, addj neki erőt, 
hogy «véghez vihesse azt, a mire hivatva van!»

Oh légy velünk, mi Istenünk, a mi imádott magyar hazánkkal és nemze
tünkkel s patakként omló, fájó könnyeink között ne próbálj meg erőnk felett!

Ó h ! Szánd meg Isten a magyart,
Kit vészek hányának!
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának ! Úgy legyen !“

A Collegium tanári-kara és ifjúsága a szeptember hó 18-ikán az evang. 
templomban rendezett gyászünnepélyen is teljes számmal vett részt, a melyen 
ifj. Draskóczy Lajos lelkészünk a könnyekig megható beszédet mondott.

Az Erzsébet-szoborra a coll. tanári-kar és az ifjúság 148 frt 45 krt gyűjtött, 
mely összeg a polgármesteri hivatalba lett beszolgáltatva.

De térjünk vissza a Collegium főbb eseményeinek regisztrálására.
A jogakadémia s általában az egész Collegium tanárkara és elöljárósága 

jóleső örömmel értesült szept. 16-ikán arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter jogakademiánk ifjú lelkes m.-tanárát: dr. Meliórisz Bélát 1000 frtnyi 
külföldi utazási ösztöndíjban részesítette. Jól megérdemlett jutalma ez fiatal 
tudósunknak, ki máris Londonban folytatja és egészíti ki eddigelé is elismerést 
aratott és irodalmilag is beigazolt tanulmányait. Az arra vonatkozó miniszteri 
leirat szószerinti szövege a következő:

Másolat
52,182. szám. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztertől.

Külföldön végzendő egyetemi tanulmányok czéljából dr. Meliórisz 
Béla ügyvédjelöltnek egy évre 1000 frt utazási ösztöndíjat engedélyezek.

Dr. Meliórisz ösztöndíjának első felét 1899. januárjában, második 
felét pedig a külföldi tanulmányi útról teendő jelentés beérkezése után, 
minden egyes esetben eziránt külön kérvény alapján, fogom kiutalványozni.

Erről az egyetemi tanácsot f. évi junius 5-ikén 1348. sz. a. kelt felter
jesztésére, valamint 1897. évi 7783. sz. rendeletemre hivatkozva, tudomás és 
a felszerelt folyamodvány visszazárásával további eljárás végett értesítem.

Budapesten, 1898. évi szeptember hó 10-ikén. Wlassies s. k.
A kolozsvári m. kir. tudományegyetem tanácsának.

30-1898-89. j. k. sz. A ‘másolat hiteléül :

K olozsvárit, 1898. szept. 15-ikén. D . K olozsváry,
(P . H .) e. i. dékán.
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Szeptember 19. és 20. napján theol. szak- és papi vizsgálatok tartattak, 
ez alkalommal is Zelenka Pál püspök elnöklete alatt, ki időt és fáradságot 
nem kiméi akkor, a midőn kedvelt intézete: a ideológiáról van szó. A papi 
vizsgálaton dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő helyettesítette az egyházkerület 
világi elnökét. A püspök a praeparandiai képesítő-vizsgálatokon is elnökölt, a 
melynek eredményéről máshelyütt számol be Értesítőnk. A pap- és tanítóhiány 
veszélye magyarázza meg püspökünk lelkes fáradozását s odaadó buzgóságát.

Szeptember 24-ikén tartottuk meg a főiskola dísztermében a rettenetesen 
szomorú 'gyászhír miatt elhalasztott tanévet megnyitó coll. ünnepélyt.

Méltó volt ez ünnepély ahhoz a Collegiumhoz, mely mindenha az ifjúság 
tanítására, főleg pedig annak nevelésére fekteti a súlyt. Különösen ez utóbbi 
szempontból az ily ünnepélynek van kiváló jelentősége.

A tanári-kar és az ifjúság teljes számmal jelent meg. Ezenfelül az igazgató
választmány tagjain kívül a vendégek sorában ott láttuk: Szinyei Merse István 
főispánt, Tahy József alispánt, Mandics Ede polgármestert, Palugyay Gusztáv 
törvényszéki elnököt, Hoffmann Mór pénzügyigazgatót, Almássy Andor m. kir. 
erdőtanácsost, Matavovszky Béla kir. tanfelügyelőt, Schlott Gyula kir. kath. 
főgymn. igazgatót, Novák Mihály, Páll Endre, Draskóczy Lajos és Liptai Lajos 
ev. lelkészeket és másokat.

Az ünnepély Szánik Ernő énektanító vezetése mellett a főgymn. dalkar 
«Erős vár a mi Istenünk» ez. összhangzatos énekével kezdődött. Majd Engler 
Lajos IV. éves theologus gyönyörű alkalmi imájában kérte az Ég áldását az 
ifjúságra, hogy az ebben a tanévben is a szülők óhajtását kövesse s a vezető 
tanárok segítségével kitűzött czélja: tudományos kiképeztetése és erkölcsi 
nemesülése felé haladhasson. E végből könyörgött világosságért az észnek, 
szent indulatért a szívnek s erőért az akaratnak. A kortjoly meghatottság 
hangján elmondott ima után dr. Szlávik Mátyás collég, igazgató hatásos 
ünnepi beszéde s Mérey Aurél collegiumi h.-felügyelőnek igazi mély benső- 
séggel előadott gondolatgazdag záróbeszéde következett. A megnyitó- és 
záróbeszéd a következő:

„Nagyságos coll. felügyelőség! Mélyen t. vendégeink!
Szeretve tisztelt tanári k a ri Kedves ifjúság!
Tehát ismét egybesereglettünk ide, e nagymúltú protestáns főiskola 

komoly feladatokat hirdető falai közé! Legyen ez új tanév első coll. ünnepé
lyén legelső szavam a tiszteleté, a melylyel e Collegium minden rendű és rangú 
elöljárója, barátja, pártfogója és tanára iránt adózni soha meg nem szűnök s 
legyen második szavam a szereteté, a melylyel titeket kedves ifjak, tanintézetre 
és vallásfelekezetre való különbség nélkül a legmelegebb indulattal üdvözöllek! 
A szeretet örvendező leikével s az édes reménység biztató és boldogító szavá
val köszöntlek benneteket, kik a közelből és a távolból e Collegiumnak, mint 
édes jó anyának ápoló, védő és vezérlő karjai közé siettettek! Isten hozott 
benneteket! Adja a jóságos Isten, hogy a minő derült szívvel köszöntitek most 
e tanintézet ős falait, tíz hó elteltével oly elégült lélekkel s erkölcsi önérzettel 
vegyetek tőle búcsút s kisérjen majdan az édes otthonba, kedves szüléitek 
körébe a nemes barátság s a jól teljesített munka boldogító emlékezése 1
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A jóságos Istennek ingyenvaló kegyelméből tehát megkezdjük az 
1898—99-iki tanévet. Úgy tetszik nékem, mintha, mikor Collegiumunk törzsö- 
kös életfája egy új évgyűrűt készül indítani s mi ennek a fának századokat 
látott és századok viharaival és viszontagságaival megküzdött terebélyes lomb
koronája alatt egy-egy új tanév megnyitására gyülekezünk, életünknek meg
annyi fordulópontjain állanánk meg. Engedjetek meg, hogy egynéhány gon
dolattöredékben megérintsem vagy legalább is jelezzem a tanév küszöbéről 
szemünk elébe ötlő föladatokat.

A tudomány, a szellemi tökéletesedés csarnokában, melynek közel 300 
éves története várakozással tekint az ifjú nemzedékre, hol tisztes emlékek 
kötelező tanulságai beszélnek hozzánk, hol még a kövek is tanúbizonyságot 
tesznek a nagy ősök és kegyes alapítók gondolatairól és tetteiről, a szellemi 
és lelki javak ama hő szerelméről, mely őket az idők folyamán összeforrasz
totta s az evang. vallás és a szabad tudomány eme hatalmas templomává 
avatta: fogadhatnánk-e titeket coll. ifjak más jelszóval, mint a munka és 
kötelesség örök igéjével! Ezekkel a szavakkal bocsátottak útra benneteket 
áldozatkészségük biztató reménysége fejében édes szüléitek s ezeket a szava
kat intézi hozzátok, leendő vezéreihez, a társadalom, mely a szeretet s a 
bizalom érdeklődésével kiséri összes munkálatotokat, mert érzi, hogy karotok
nak minden izmára s agyatoknak minden gondolatára szüksége van, de a 
mely aztán ítélkezni is tud kérlelhetlenül a bizodalmára méltatlanok fölött.

Igen, munkálkodni, kötelességeinket teljesíteni jöttünk mi ide: tanárok 
és ifjúság egyaránt. A tanárok idősebb és fiatalabb tagjai egyaránt, testi és 
lelki erejűk legjavát hozzák áldozatul lelketek kiművelésének szent oltárára, 
mert hiszen a legdrágább kincs a világon, a mely fölött az írás szerint az 
egekben is igen nagy öröm vagyon, az emberi lélek s annak kiművelése az 
emberhez legméltóbb feladat. De viszont lelketek kiművelésének munkásai 
coll. ifjak, buzgó tanáraitok bölcs vezetése mellett ti magatok vagytok. Vajha 
fölfognátok e tekintetben nemes hivatástokat s kiki a tanév végén nemes 
örömmel és valódi önérzettel tekinthetne vissza a maga sáfárkodására! Az 
írás szavaival is intlek tehát titeket: a tudományt becsüljétek inkább, mint a 
színaranyat és vigyétek mélyre, egyre mélyebbre a hálót!

Munka és kötelesség! Nem valami rideg törvényt hirdetnek e szavak, a 
mely képtelen önmegtagadást követelne az ifjúságtól, a mely el akarná foj
tani ifjú sziveteknek nemes vágyait, ifjú véreteknek minden fölpezsdülését s 
holt betűk közé akarná temetni szabadságot szomjúhozó lelketeket. Hisz az 
írás szerint a betű öl, a lélek az, mely megelevenít. A tudás igaz vágyá
ról, a magasabb és mélyebb ismereteknek eget és földet megnyitó hatal
máról s nem a rideg, rosszul értelmezett életszükségről: a diplomáról vagy 
a kenyérről van itt szó. Ez a munka, mely már magában véve is áldás 
s ez a kötelesség, melynek fenségében az isteni akarat szentsége ragyog 
felénk, nálatok, nemes tanuló-ifjúság, magasztos hivatás szolgálatában áll. 
Résztvenni a társadalmi] nagyszerű feladatainak megoldásában, munkálni híven 
felebarátaink lelki, erkölcsi és szellemi jólétét, Isten igazságosságát képviselni 
a földön s a bírói lelkiismeret zajtalan csendjében megfigyelni az örök bíró
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önkijelentő gondolatait, a ki szent trónusát a zsoltári szó szerint a jog és 
igazság szolgálatába helyezte, vagy hirdetni a világot megváltó és újjáteremtő 
isteni igét s az isteni kegyelem csodálatos rejtelmeit, mennyei vetéseket hin
teni a földi élet barázdáiba, a krisztusi könyörület olaját tölteni az erkölcsi 
és anyagi nyomor tátongó sebeibe, az evangyélium áldásos tanaival hidalni 
át a társadalom különböző rétegeit, vagy a jogvédelem nemes és méltó gya
korlása által az állam és társadalom rendjét és békéjét megvédelmezni a meg
rázkódtatások ellen, a klasszikus műveltség lelket építő és lelket nemesítő 
magasztos eszméit hirdetni és befogadni s a jövő nemzedék tanítására és 
nevelésére előkészülni s előkészíteni; kérdem tőletek, van-e ennél szebb, ennél 
magasztosabb élethivatás? Ez az élethivatás pedig csakis a munka és köteles
ség, a test és lélek erőinek összhangzatos kiművelése útján érhető el. Ennek 
hatalma birja ma a világot s dönti el a nemzetek jövőjét. Kérlek azért titeket, 
ez ősi tanintézet jó szellemére: vigyázzatok, hogy hűtleneknek ne találtassatok. 
A könyvet szeressétek s ne a testi élvezeteket, a munkát kedveljétek s nem 
a tétlen léhaságot, a küzdelem verejtékét inkább, mint a földi gyönyörök 
részegítő borát.

íme rövid vonásokban megjelöltem azt az irányt, a melyet e tanévben 
is követnünk kell Collegiumunk összes tanintézeteiben tanároknak és tanulók
nak egyaránt. Tűnődjetek, elmélkedjetek lelkem mélyéből eredő szavaim fölött 
s a jó Isten adjon erőt nektek tanácsaimnak és intéseimnek nemcsak meg
értésére, de követésére is. Építsük meg tehát ez évben is istenadta erőnkkel 
és tehetségünkkel a tudományos műveltségnek, a vallásos hitnek s a magyar 
hazafiságnak szentséges templomát a mi lelkeinkben. Mert hát a munka s a 
kötelesség a mienk s annak szorgalmazása a tanári-kar s az ifjúság legszebb 
közös feladata, de az áldás onnan felülről, az Istentől való, a kitől jő minden 
jó adomány és tökéletes ajándék. Ép azért kérjük e tanév elején is az Urat, 
hogy küldje reánk szent-leikét értelmünk megvilágítására, érzelmeink meg- 
nemesítésére s akaratunk megjobbítására. Adja a kegyelmes Isten, hogy a 
minő édes reménynyel jöttetek hozzánk magatok, coll. ifjak, a minő hittel és 
bizodalommal küldöttek ide benneteket reménykedő szüléitek: a tanév végével 
becsületes törekvésteket gazdag termés kövesse s vajmi kevés legyen köztetek, 
a kiknél úgy szüléitek reményeinek, mint saját várakozástoknak aratását az 
elemek pusztítása megsemmisítette legyen. Isten gazdag áldása kisérje az ez 
évi munkáitokat; áldja meg bő sikerrel a tanárok fáradozását. A Gondviselés 
oltalma fedezze e nagymúltú Collegiumot, állítson annak élére mindenkor bölcs 
és buzgó kormányzókat s támaszszon ennek — egyházkerületünkkel az élén — 
nemzedékről nemzedékre lelkes és áldozatkész pártfogókat!

Most, midőn végül a nagyságos coll. felügyelőségnek, az igazgató-választ
mánynak, valamint általában kedves vendégeinknek ünnepélyünkön való szives 
megjelenésökért s főiskolánk iránti meleg érdeklődésükért a tanári-kar hálás 
köszönetét tolmácsolni van szerencsém, az 1898—99. iskolai évet a Collegium 
összes tanintézeteiben ezennel megnyitom.“

Collég. Ért.
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Mérey Aurél coll. h.-felügyelő záró-beszéde:
„Kedves ifjúság!
Az imént elhangzott igazgatói lelkes és buzdító szavak után, legyen 

szabad nekem a felügyelőség nevében még nehány szót intézni az ifjúsághoz:
Helyesen aposztrofálta az igen tisztelt igazgató úr megnyitó-beszédé

ben a munka és kötelesség igéjét; véssétek kebleitekbe ezen atyai jóakaraté 
bölcs tanácsokat és intelmeket, legyetek szellemi munkálkodástokban ki
tartók, a kötelesség érzetében pedig szilárdak és rendíthetlenek, lebegjen sze
meitek előtt azon szent igazság, hogy a mennyi szellemi erőt fogtok gyűjteni 
magatok részére, ugyanily mérvben mozdítjátok elő szeretet magyar hazánk 
érdekeit is !

Ti vagytok kedves ifjak, hazánk reménye! az öregek kidőlnek, apáitok 
örökébe ti léptek, tegyetek szent fogadást: hogy ezen örökséget a hazaszeretet 
meleg lángjával ápolni s minden eshetőségekkel szemben meg is fogjátok 
védeni és tartani!

A tudomány ez ősi csarnokát, Collegiumunkat, ez Alma Matert, egy kincses- 
bányához hasonlítom, a kincs benne maga a tudomány, a munkások pedig ti 
vagytok; aknázzátok ki ezen szellemi kincset mentül mélyebben, meg vagyok 
győződve, hogy ezen nehéz munka kedves tanáraitok bölcs vezetése mellett, ha azt 
híven és lelkiismeretesen követni fogjátok — ernyedetlen szorgalom, munka
kedv, kötelességérzet és kitartás által — fényesen sikerülni is fog s mi megelége
detten fogunk tekinthetni reátok, szeretett hazánk komolyan törekvő ifjúságára!

Ezen nehéz munkálatokhoz a bányászok szólamával élve, azt kiáltom 
felétek: «Szerencse föl!»

Ezzel ismételten megköszönve a nagyérdemű ünneplő-közönségnek szives 
részvételét, a jelen ünnepélyt bezárom.“

A megható ünnepély az ifjúság által Szánik Ernő harmóniája kíséretében 
komoly ünnepiességgel előadott Hymnusszal ért véget.

Szeptember 28-ikán Tusnádi Gyula úr, az Első Hazai Takarékpénztár 
egyik pénztárosa Budapesten (lakik VII. kér., Erzsébet-körút 42. sz. 4. emelet 
23. ajtó) — RAth Arnold budapesti ev. főgymn. tanár, a Collegium egykori je
les növendékének szives közbenjárására — a theologiának s a jogakademiának 
egy láda könyvet küldött. A tanév alatt még Fábry János nyug. rimaszombati 
főgymn. igazgató úr és özv. Droppa Györgyné is könyveket ajándékozott a, 
theol. ifjúsági könyvtárnak. A coll. igazgató és az ifjúság illő hálával fogadta 
és írásban megköszönte a nagylelkű adományokat.

A szeptember 30-ikán tartott sárosvármegyei közgyűlésen dr. Mariássy 
Béla jogakad. magántanár egyhangúlag árvaszéki ülnöknek választatott. Úgy 
az igazgató, mint a tanári-kar karilag is melegen üdvözölte az érdemes férfiút 
s Collegiumunk lelkes barátját.

Október 6-ikán, hagyományos hazafias szokásához híven, a theol. és jog
akad. ifjúság az ev. templomban az aradi vértanúk emlékére gyászünnepélyt 
ült, mely alkalommal a gyászimát dr. Szlávik Mátyás theol. és jogakademiai 
r.-tanár tartotta. A theol. testület gyászünnepélyén Dedinszky Aladár, Droppa 
Soma, Krafta Nándor és Jamriska János voltak a szereplők.
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Október 8-ikán dr. Füzy Béla ny. kir. tanfelügyelő és volt jogakad. m.-tanár 
temetésén Lemesen a coll. tanári-kart az igazgató képviselte, kinek megjelenését 
s a tanári-kar részvétét, a mélyen sújtott özvegy levélben külön is megköszönte.

Október 18-ikán Zsilinszky Mihály, magy. kir. vallás- és közoktatásügyi 
államtitkárt, a bányai egyházkerület felügyelőjévé történt beiktatása alkalmával» 
az igazgató következő távirattal üdvözölte: „Méltóságos Zsilinszky Mihály 
államtitkár úrnak Budapesten, Deák-tér 4. Egyházkerületi felügyelővé történt 
impozáns megválasztatása és felavatása alkalmából fogadja kérjük az ősi 
eperjesi Collegium igazgató-választmányának és tanár-karának legigazabb és 
legszivélyesebb szerencsekivánatait. Isten áldása kisérje egyház és iskola érde
kében összes fáradozásait. Dr. Schmidt Gyula collegiumi felügyelő, dr. Szlávik 
Mátyás collegiumi igazgató.“ E táviratra egyházunk e jeles «világi papja» 
következőleg válaszolt: „Igen tisztelt Felügyelő Ú r! Felügyelővé történt meg
választatáson! és ünnepélyes felavatásom alkalmából kifejezett szives üdvözlésü
ket és őszinte jókivánataikat úgy a Collegium igazgató-választmányának, vala
mint a tanári-karnak szivem mélyéből köszönöm. Isten segedelmével törekedni 
fogok a hozzám fűzött várakozásoknak minden irányban megfelelni és műkö
désemet a haza és egyházam javára fordítani. Kérem továbbra is jóindulatukat 
és szives támogatásukat, mert csak így törünk czélunk felé biztosan. A midőn 
arra kérem felügyelő urat, hogy hálás köszönetemet tolmácsolni szíveskedjék, 
kiváló tiszteletem és őszinte nagyrabecsülésem kifejezése mellett maradtam 
Budapesten, 1898. évi október hó 20-ikán, híve Zsilinszky Mihály államtitkár.“

Az október 18—20-ik napjain Budapesten megtartott egyházegyetemes 
gyűlésen a coll. tanintézetek és tanári-kar képviseletében résztvettek: Csengey 
Gusztáv theol. és dr. Horváth Ödön jogkari dékán, Ludmann Ottó főgymn. 
igazgató, Mayer Endre theol. és dr. Mikler Károly és dr. Meliórisz Béla jog- 
akademiai tanárok.

Október 29-ikén dr. Szlávik Mátyás coll. igazgató-tanár Eperjesen az 
alsó-városi kerületben s dr. Horváth Ödön jogkari dékán Berzeviczén hat évre 
vármegyei bizottsági tagnak választatott. Jól esik a coll. tanári-kar iránt tanú
sított e kitüntető figyelmet e helyütt is konstatálni.

Október 31-ikén, régi kegyeletes szokás szerint, a reformátió emlékünne
pével kapcsolatosan, a Collegium prot. ifjúsága a tanári-karral az Úrvacsorához 
járult, mely alkalommal Frenyó Lajos főgymn. vallástanár a reformátió jelen
tőségéről és hatásáról szólott. Az ifjúság szónoka Dedinszky Aladár IV. éves 
theologus volt. A tanítóképző énekkarát Kapi Gyida tanár vezette. Az úrvacso
rát ifj. Draskóczy Lajos és Liptai Lajos helybeli lelkészek voltak szívesek 
kiszolgáltatni. E nap délutánján tartották meg hozzájuk méltó ünnepi komoly
sággal a theologusok is a Collegium dísztermében a tanári-kar s nagy és 
előkelő közönség által látogatott reformátiói emlékünnepet, a melyen külö
nösen E7igler János IV. éves theologus jeles és tartalmas emlékbeszéde tűnt ki.

November 1-én, u. m. a halottak napján, a theol. s a jogakad. ifjúság 
kegyeletes és követendő szokást honosított meg. Tanáraik vezetése mellett 
kivonult az ifjúság a temetőbe s megkoszorúzta Csupka András, Vandrák 
András és Herfurth József jogtanárok, illetve a theol. ifjúság Tillisch János

2'
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tanár és Kázsley Béla és Kovács Ferencz elhúnyt theologusok sírjait. Az iga
zak emlékének ily megörökítése méltó az ifjúsághoz.

November hó 10-ikén dr. Samdy Vilmos jogtanár szabad eló'adást tar
tott a kereskedelmi egyesületben «A takarékpénztárakról». Csak helyesléssel kell 
fogadnunk a coll. tanári-kar társadalmi és irodalmi forgolódásait.

November 12. és következő napján Szieber Ede kassai tankerületi főigaz
gató meglátogatta coll. főgyinnásiumunkat. Ez általánosan tisztelt és szeretett 
tanférfiúnak tiszteletére a tanári-kar kedélyes közvacsorát is rendezett.

November 16-ikán Meliórisz Béla jogtanár, a Széchenyi-körben felolva
sást tartott «A heraldika köréből» czímmel.

November 24-ikén fíalás Ádám főgymn. tanár a budapesti egyetemen 
a görögből tanári szakvizsgát, Meliórisz Béla jogakad. m.-tanár ellenben a 
kolozsvári tudományegyetemen tudori szigorlatot tett. A két érdemes férfiút 
a tanári-kar nevében az igazgató a közös tanári értekezleten melegen üdvözölte.

November 26-ikáti és deczember 3-ikán Csengey Gusztáv theol dékán 
felolvasást tartott a középiskolai tanáregyesületben «A regény»-ről, november 
30-ikán ellenben dr. Szlávik Mátyás coll.-igazgató és dr. Horváth Ödön jog
kari dékán a Széchenyi-körben a «Vezuv»-ról, illetve «Egy könyvről».

Deczember 2-ikán, királyunk 6' Felségének uralkodása 50 éves fordulóján, 
az ev. teplomban a tanári-kar és az ifjúság jelenlétében meleg és hazafias 
imát mondott a coll. igazgató.

A «Brassai emlékszobor»-ra a tanári-kar körében 5 frt 60 krt gyűjtött 
s küldött át a bizottságnak Kolozsvárra.

Deczember 3-ikán a coll. tanítóképző tanárkara és ifjúsága igen sikerült 
jótékonyczélú hangversenyt rendezett a főiskola dísztermében, a melyről más 
helyütt számol be az Értesítő Csak köszönettel vehetjük az igazgató s a 
tanári-kar fáradozását s az ifjúság buzgólkodását.

A deczember 5-ikén Teszter Zsófi helybeli franczia tanítónő által a coll. 
díszterem fölszerelésére tartott jótékonyczélú franczia hangverseny a tanítvá
nyaival bemutatott, bámulatos siker mellett, a jelzett czélra 23 frt 80 kr. tiszta 
jövedelmet eredményezett. Coll. pénztárosunk s a tanári-kar hálás szívvel 
fogadta a nagylelkű adományt.

Deczember 10-ikén és következő szombatján Szutórisz Frigyes főgymn. 
tanár a helybeli középiskolai tanáregyesületben két felolvasást tartott a «Che- 
miá»-ról, s deczember 27-ikén Nyíregyházán a theol. Otthon javára rendezett 
hangversenyen Csengey Gusztáv theol. dékán személyesen adta elő, azóta 
nyomtatásban is megjelent jeles prológját. 153 frt 88 krt eredményezett. 
A theol. tanári-kar melegen megköszönte a nyíregyházai ev. egyházi elöl
járóság szives érdeklődését és követésre méltó buzgóságát.

Az 1899. év beborult politikai látóhatárral köszöntött be. Ennek tulaj
donítható az a körülmény, hogy a január 7-ikén rendezett jogászathléta-hang- 
versenyen védnöke: dr. Berzeviczy Albert v. b. t. t., orsz. képviselő személyesen 
meg nem jelenhetett. A minden tekintetben sikerült hangverseny költségeinek 
fedezésére 50 frtot adományozott. Hálás köszönettel fogadjuk e nemes tettét.

Január 18-ikán dr. Mariássy Béla jogakad. magántanár «Egy élet» ez.
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igen jeles naplótöredéket olvasott fel a Széchenyi-körben, s a január 22-ikén 
a soóvári társasegylet által rendezett s fényesen sikerült műkedvelői előadáson 
a Collegium képviseletében a felügyelő és az igazgató vett részt. E helyütt 
örömmel konstatáljuk Almássy Andor soóvári erdőtanácsos és Marmancsok 
György bányatanácsos, s általában a tisztikar szives figyelmét és jóindulatát 
a Collegium s a tanári-kar irányában.

Január 30-ikán emlékbeszédet tartott az Akadémia közülésén M. Diets 
Sándor bold, nagy igazgatónkról, Hazslinszky Frigyes-rö\, mely azóta nyom
tatásban is megjelent. Életének és széleskörű irodalmi munkásságának hű képe 
e rajz, mely buzdításul szolgálhat a coll. tanároknak és tanulóknak egyaránt. 
Ugyancsak e napon a Széchenyi-körnek szeretve tisztelt főispánunk Szinyei 
Merse István elnöklete alatt tartott közgyűlésén dr. Horváth Ödön dékán 
titkárnak, dr. Mikler Károly tanár zeneszakválasztmányi elnöknek, dr. Szlávik 
Mátyás igazgató könyvtárosnak s többen a tanárok közül választmányi tagok
nak választattak. Jóleső örömmel konstatáljuk fáradozásunk jutalmát.

Február 2-ikán a tanári-kar nevében melegen üdvözölte az igazgató dr. 
Berzeviczy Albertet abból az alkalomból, hogy karácsonykor megjelent «Itália» 
czímű remek kiállítású és mélységes tartalmú műve miatt a Kisfaludy-Társaság 
tagjául választotta. «Meleg köszönettel „viszonozta“ a szives megemlékezést.»

Február 5-ikén, a diadalmas branyiszkói csata 50 éves fordulóján, lelkes 
és hazafias jogakad. ifjúságunk Osztermann Ernő, Steinmetz János, Gasperik 
János és Sikorszky Sándor joghallgatók személyes képviseletében megkoszo
rúzta az elhúnyt hősök emlékkövét. Méltó e kegyeletes megemlékezés jogakad. 
ifjúságunk hazafias gondolkozásához!

Február 8-ikán dr. Szlávik Mátyás igazgató-tanár a helybeli kereskedők 
egyletében, azóta nyomtatásban is megjelent, felolvasást tartott «Az örök békéről».

Február 19-ikén a coll. főgymnásium nagymúltú «Magyar társasága» a 
díszteremben felette sikerült matinét rendezett, a melylyel méltó elismerést 
aratott annak elnöke Gömöry Játios és az ifjúság egyaránt. A kuruez tárgyú 
pontokból álló műsorról részletesebben az illető rovatban számol be az Értesítő.

Február 26-ikán özv. Nikodém Jánosáé Aradról évi 100 frtnyi adomány
ban részesítette s a jövő években is részesíteni óhajtván a jogakadémiát. 
Jogkari dékán külön is melegen megköszönte a nagylelkű adományt.

A márczius 15-iki hazafias ünnepély, a melyet coll. ifjúságunk ez alka
lommal is mindnyájunk örömére közösen rendezett, úgy délelőtt a főiskola 
dísztermében, mint este a joghallgatók tömegesebb részvételével a színházi 
díszelőadáson fényesen sikerült és mindkét helyen nagyon látogatott volt. 
E lélekemelő ünnepély részletesebb rajzával Értesítőnk más helyütt foglalkozik. 
Ez ünnepély ma már a legnépszerűbb és leglátogatottabb szokott lenni leg
újabban Eperjesen, a mi közönségének nagy műveltségéről és hazafias gon
dolkozásáról tesz bizonyságot.

Márczius 16-ikán Kubányi Béla főgymnásiumi tanár felolvasást tartott a 
Széchenyi-körben «A magyar nemzeti lyra egy újabb képviselőjéről».

Április 5. és 6-ik napján a coll. felügyelő képviseletében az igazgató 
résztvett a Miskolczon az egyházkerületi elnökség által összehívott közigaz-
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gatási bizottsági ülésen, a melyen többi között a coll. ősi pártfogóság rende
zésének s a tanítóképző IV-ik évfolyammal a jövő tanév elején való kibőví
tésének kérdése behatóbban tárgyaltatott. Az egyházker. elnökség ezúttal is 
a Collegium iránti meleg érdeklődésének adta fényes tanújelét. E kérdésekkel 
bővebben és véglegesen a junius 29-ikén tartandó coll. igazgató-választmányi 
ülés, illetve a Nyíregyházán tartandó jövő egyházker. közgyűlés fog foglalkozni.

Április 9-ikén a Kassán tartott Szieber-jubileumon Ludmann Ottó igazgató 
vezetése mellett többen a főgymn. tanárok közül is vettek részt, sőt egyikök 
lelkes vezérczikkben is méltatta az «Eperjesi Lapok» hasábjain a kiváló tan
férfiú érdemeit a hazai tanügy szolgálatában. A rokonszenv és nagyrabecsülés
ből részt kért a Collegium is, mely a következő távirattal üdvözölte: «Nagyságos 
Szieber Ede tankerületi Főigazgató úrnak, Kassán. Fogadja Nagyságod kérjük 
mai lélekemelő jubileumára a coll. igazgató-választmány és tanárkara nevében 
szívélyes üdvözleteinket s legigazabb szerencsekivánatainkat. Dr. Schmidt Gyula 
coll. felügyelő. Dr. Szldvik Mátyás coll. igazgató.» E táviratra a főigazgató 
következő átirattal válaszolt: «Nagyságos collegium! Felügyelő úr! A szívem
nek oly jóleső üdvözletért, melylyel jubileumom alkalmából Nagyságod és a 
collegiumi igazgató úr a coll. igazgató-választmány és tanárkara nevében meg
tisztelni s megörvendeztetni méltóztattak, fogadják legforróbb köszönetemet. 
Hazafias üdvözlettel maradtam nagyságos Felügyelő úrnak — Kassán, 1899. évi 
április hó 14-ikén — alázatos szolgája: Szieber Ede kir. tanácsos, főigazgató.» 
A jogkari dékán által is küldött távirati üdvözletre hasonló meleg szivélyes- 
séggel válaszolt.

Április 11-ikén, a 48-as törvények kir. szentesítésének emlékére, a coll. 
tanárkara és ifjúsága is, a praeparandia karénekének közreműködésével, ez 
alkalommal először közös hazafias ünnepélyt tartott, mely alkalommal a coll. 
igazgató átanári-kar és az ifjúság előtt a díszteremben következő beszédet mondott:

„Mélyen tisztelt tanári kar!
Kedves ifjúság!
Hazafias lélekkel s valódi lelkesedéssel gyűltünk egybe az ősi Collegium 

komoly falai közé, hogy a mai napon emléket emeljünk a 48-as törvények 
szentesítésének. Az 1848-as márcziusi napok szülték azokat az eszméket, a 
melyek Magyarországot a modern nemzetek sorába emelték s a mai napon 
51 éve múlt annak, hogy az ez eszméket Corpus Jurisunk lapjaira iktató tör
vényeket a király Pozsonyban «a rendek örömriadása és kardcsörgetése között» 
hű magyarjainak legnagyobb örömére és lelkesedésére szentesítette. Soha 
fejedelem őszintébben szives és bensőségteljesebb fogadtatásban nem részesült, 
mint akkor, a midőn hű nemzete históriáját és vágyát megértve, a nagyjelen
tőségű alkotmányreformokat törvényileg szentesítette. A nemzet örökké hűsé
ges szivének lelkes fellobbanására visszaválaszolt a kir. szívnek azt megértő 
megdobbanása ; ahoz a sok fényhez, a melylyel márczius tavaszi napja ragyogta 
körül nagy történeti hivatással biró nemzetünket — hozzájárult szt. István 
koronájának tündöklő fénye is — s a nemzet és király szivének összhangzó 
megdobbanása, valamint ősi koronánk fényének a 48-as nagy reformokra való 
reáragyogása szülte meg alkotmánytörténetünk ama jelentőségteljes napját, a
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melynek évfordulóját kegyelettel ünnepeljük ma is ; ez szülte meg 1848. április 
11-ikét. Uralomra jutott ezzel a magyar nemzeti és állami eszme oly terje
delemben, a minőre a nagy és igazságos Mátyás király óta gondolni sem 
lehetett. Az új alkotmány s honpolgároknak jogban, érdekben, kötelességben 
és hazaszeretetben való egy nemzetté összeforradását eszközölte.

Oh áldott legyen azoknak a nagy szellemeknek az emléke, kik ez alkot
mány létesítése és megszilárdítása körül — mint Széchenyi, Kossuth és Deák — 
igazi nemzetfentartóknak és nemzetbiztosítóknak bizonyultak s ezzel drága 
véren szerzett és megtartott magyar hazánkat a modern nemzeti alapon szer
vezkedő önálló államok sorába emelték. A szó igaz értelmében vett szabad
elvű fejlődésünk itt veszi kezdetét s a jóságos isteni gondviselés bölcs vezér
lete mellett tisztán csak rajtunk, önfeláldozó hazafias munkásságunkon s békés 
egyetértésben nyilvánuló hazaszeretetünkön múlik, hogy megtartjuk-e ezt a 
hazát, a melyen kívül nincsen számunkra hely.

Nézzük csak, mik is azok a nagy alkotások, a melyek a 48-as törvé
nyekben szentesített alkotmányunknak oly bevehetetlen sánczait képezik ?

Mindenesetre közjogi tekintetben legfontosabb a III-ik t.-cz., a független 
felelős magyar minisztérium alakításáról. Hisz a 48-as törvények megalkotá
sáig, illetve azok szentesítéséig a kormányhatalom gyakorlásában a felelősség 
elve alig érvényesülhetett. A nemzeti önállóság biztosítását czélzó törvény- 
czikkek nagyobbára Írott malaszt voltak és erős küzdelemre és fokozott mun
kásságra volt szükség, míg a modern liberalismus eszméi a szabadelvű és 
alkotmányos institutiók meghonosítása tekintetében gyökeret verhettek a 
nemzet és a király szivében. Független államiságunk egy más biztosítéka, a 
népképviselet elve alapján választott országgyűlés, a mely a régi alkotmányt 
mellőzve, testvérré tette a magyart s honfentartóvá e haza minden igaz fiát. 
S a midőn a VII. t.-cz. még Erdély unióját is kimondotta, megteremtette a 48-as 
törvények alkotmánya a históriai múlt által összeforrasztott egységes magyar 
hazát, mint a nemzeti szabadság és jogegyenlőség nélkülözhetlen feltételét.

Általában a 48-as törvények közjogi részeinek kettős irányzata van.
Először is az országgyűlésnek felelős minisztérium alá rendel minden a 

szt. István korona területén előforduló ügyet, s aztán a jogok és kötelességek 
egyenlővé tételére s a kiváltságok megszüntetésére törekszik az egész vonalon. 
Ide tartozik a közös teherviselés, az úrbér, robot és dézsma, valamint a földes
úri hatóság megszüntetése, a papi tizednek eltörlése s az ősiség eltörlése, a 
melynek helyébe polgári törvénykönyv alkotására utasíttatott a felelős minisz
térium, míg a földesúrnak kármentesítése «a nemzeti becsület védő pajzsa 
alá helyeztetett». S a 48-as törvényekben szentesített újabb alkotmányunk két 
fontos eszközt ád a nemzet kezébe a kivívott szabadság oltalmazására! Az 
egyik a sajtótörvény s a másik az anyagi erő, mely az ország polgárainak 
őrködésére bízza a közrendet és a belbékét. S ha még hozzáveszszük a tan- 
szabadság biztosítását, valamint azt, hogy az 1894-ben szentesített vallási és 
lelkiismereti szabadság biztosítása felé is történt az első kezdeményező lépés, 
nemkülönben, hogy a közlekedésügyi viszonyok elősegítése is tervbe vétetett: 
csakugyan be kell látnunk, hogy meg van adva a 48-as törvényekben az az



16

útirány, a melyen haladva a modern Magyarország független államiságával 
nagygyá és hatalmassá lehet most és mindenkoron.

Kedves ifjak ! A közelmúlt napokban a feltámadás ünnepét ültük. Hazánk 
is feltámadott a 48-as törvények alkotmányával, bár halottnak hitték igen 
sokszor, és sírok borították el gyakrabban a vérrel áztatott magyar földet. 
Ma már a nemzeti lelkesedés nem véres háborút, hanem munkát és kitartást 
kiván mitőlünk hazánk jövője érdekében. Munka és kitartás! ez lesz a be
köszöntő XX-ik században a boldogulás feltétele, s az fogja megállapítani 
magyar hazánk jövőjét. Ha a dicső múlton lelkesedve és okulva dolgozni 
tudunk hazánkért, s népünk és fajunk jólétéért, szellemi és anyagi előhaladá- 
sáért, akkor miénk lesz a jövő. S ha be tudjuk oltani nemzetünk szívébe a 
munkát és kitartást, nem kell majd félnünk a viszontagságok árjától, meg fog 
állani, sőt virulni hazánk és nemzetünk. Ez lesz a 48-as törvények jól művelt 
mezejének a gyümölcse. Éljen tehát a haza, éljen a király, Isten áldd meg 
a magyart!“

Május 10-ikén résztvett a tánári-kar az ifjúsággal egyetemben a depre- 
kátióval kapcsolatos úrvacsorában. Az ifjúság részéről GaspeHk János joghall
gató beszélt, Szkalos Emil III. éves theol. pedig imádkozott, míg a tanári-kar 
részéről a coll. igazgató a maga beszédében azt a kérdést fejtegette, hogy a 
keresztyénség és a tudomány megkívánja, sőt feltételezi egymást. Kapi Gyula 
tanár ez alkalommal is a tanítóképző-növendékekkel igen sikerült karéneket 
adott elő. Ifj. Draskóczy Lajos és Liptai Lajos lelkészeinknek, illetve ez utóbbi
nak helyettesítésében Frenyó Lajos főgymn. vallástanárnak ez úton is a tanári
kar és az ifjúság nevében forró köszönetét mondunk.

E ponttal kapcsolatban örömmel jelezzük, hogy a coll. ifjúság vallásos
erkölcsi élete és magaviseleté a tanárok nevelő befolyása alatt ez évben is 
dicséretesnek mondható. Komolyabb fegyelmi ügy az egész tanév alatt elő 
nem fordult. Mindössze két párbajozó joghallgatón kellett a múlt évi junius 
29-iki coll. igazgató-választmánynak consilium abeundit kimondó határozatát 
végrehajtani.

A pünkösdi ünnepek alatt Perényi Vilmos tanár nehány felsőbb osztályú 
főgymn. ifjúval kirándult a dobsinai jégbarlangba s az aggteleki cseppkő
barlangba. Gömörvármegye e világhírű két természeti szépsége meglepte az 
ifjakat. A pünkösd utáni héten pedig a főgymnásium tanárkara és ifjúsága a 
tündén fekvésű csorbái tavat tekintette meg, mely alkalommal úgy a kassa- 
oderbergi vasút, mint a csorbái fürdő-igazgatóság részéről sok szives figyelemben 
részesült. E kirándulásokról különben más helyütt számol he ez évi Értesítőnk. 
Május végén a körünkben tartózkodó coll. felügyelő az illetékes tényezők 
bevonásával elkészítette az egyházkerületi közgyűlés felhívására a junius 29-ikén 
megtartandó coll. igazgató-választmányi ülés alkalmából a coll. ősi pártfogóság 
jegyzékét, mely pártfogóság összehivatván, megejtette a jövő hat évre a 12 coll. 
igazgató-választmányi tagnak megválasztatását.

Elismeréssel konstatáljuk, hogy jogakademiánk derék ifjúsága, közelebb
ről a jogásztestület irodalmi osztálya junius 4-ikén Greguss Ágost születési 
házát, vagyis Collegiumunkat díszes márványtáblával jelölte meg. Ez emlék-
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tábla leleplezése alkalmából a theol. énekkar közreműködésével fényesen 
sikerült ünnepélyt rendezett a díszteremben, a melyen az összes coll. ifjúság 
mellett igen szép számú díszes közönség jelent meg. Úgy Istók Zoltán, a jogász
testület irodalmi osztálya elnökének megnyitója, mint Kubányi Béla tanárnak 
ez alkalomra irt s Osztermann Ernő által lelkesen előadott jeles ódája és 
Kis Jenő titkárnak Greguss Ágost életét és irodalmi munkásságát híven fel
tüntető tartalmas visszapillantása a legnagyobb mértékben kielégítette lelkes 
közönségünk művelt hazafias igényeit. Beethoven «Isten dicsőségére» ez. éneke 
ifj. Porkoláb Gyula theologusnak alkalmi szövegében a theologusok által 
előadva méltó befejezése volt annak a magasztos ünnepélynek, a melylyel 
önmagát tisztelte meg jogakad. ifjúságunk. Közönségünk szives figyelme és 
érdeklődése ez alkalommal is teljes elismerésünkre méltó.

Az egységes jogi államvizsgálatról szóló törvényjavaslat jogakademiánknak 
is megküldetett s tanárkara által május 25-iki gyűlésében behatóan tárgyal
tatott. A dékánja által készített terjedelmes memorandumot egyértelemmel 
elfogadta s annak 300 példányhan kéziratképen való sürgős kinyomatását, 
illetve a püspök és az egyetemes felügyelő útján a minisztériumhoz való fel- 
terjesztését elhatározta. Örvendetesen fejlődő jogakademiánk életében forduló
pontot jelentene, ha buzgó dékánja lelkes memorandumának javaslatai csak 
részben is megvalósulhatnának. Méltán kiérdemelte azzal a kar elismerését 
és köszönetét.

Mérey László puchói kir. albíró kezdeményezésére 25 éves találkozója 
leend folyó évi julius havában azoknak, a kik 1874-ben tettek a coll. főgym- 
nasiumnál szóbeli érettségi vizsgálatot. Az arról való megemlékezés a jövő 
évi Értesítő tárgya. De így is üdvözöljük Collegiumunk lelkes barátjait.

Mint figyelmet érdemlő körülményt megemlítjük, hogy Zelenka Pál püspö
künk ez évben is a kassai közép- és polgári iskolákhoz egyházkerületi vallás
iam-biztosul dr. Szlávik Mátyás coll. igazgatót küldte ki s ugyancsak a köz- 
oktatásügyi kormány a coll. tanári-kart a folyó évben is kitüntette, a midőn 
dr. Szlávik Mátyás igazgatót a selmeczbányai ev. lyceum, dr. Horváth Ödön 
jogkari dékánt pedig a rimaszombati egyes. prot. főgymnásium szóbeli érett
ségi vizsgálataihoz kormányképviselőnek nevezte ki. Collegiumunk tanárkara 
iránt tanúsított e legmagasabb figyelemben annak megjutalmazását látjuk.

Irodalmilag működő collegiumi tanárok: Csengey Gusztáv, dr. Horváth 
Ödön és dr. Horovitz Simon (utóbbiak munkatársai a «Jogi lexicon»-nak), 
Kubányi Béla, Mayer Endre, dr. Meliórisz Béla s a külföldön is dr. Szlávik 
Mátyás. Utóbbi különösen a hazai prot. sajtóban a külföldi, közelebbről 
németországi egyházi és irodalmi viszonyok ismertetése tárgyában sűrűn dol
gozott. Örömmel megemlítjük azt is, hogy dr. Horváth Ödön és dr. Mikler 
Károly jogtanárok 1898. szept. hava óta sok buzgósággal szerkesztik a ma 
már közkedveltségűvé vált «Eperjesi Lapok»-at, a melylyel vármegyénk, váro
sunk és Széchenyi-körünk mellett Collegiumunknak is elismerésreméltó szol
gálatot teljesítenek.

On. Szlávik Mátyás.

Collég. Ért. 3
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A) A  Collegium kormányzata.

a) Elnökség: Glauf P ál kishonti ev. főesperes és egyházkerületi főjegyző 
és dr. Schmidt Gyula orsz. képviselő s coll. felügyelő.

b) Igazgató-választmány. Tagok az egyházkerület képviseletében : Benczúr 
Géza ügyvéd és VI sz. kir. városi esperességi felügyelő Kassán; Chotvács 
E ndre sárosi ev. főesperes-lelkész Budaméren ; Csiskó János ev. lelkész Kassán; 
Czékus L ászló ev. lelkész Abaúj-Szántón; P erényi V ilmos főgymn. tanár és 
ideigl. h. praeparandiai igazgató Eperjesen; Csengey Gusztáv theol. dékántanár 
és iró Eperjesen; K éler P ál ügyvéd és egyházfelügyelő Késmárkon ; R advány 
István műmalmi igazgató és hegyaljai esperességi felügyelő Miskolczon; Strauch 
Béla egyházkerületi jegyző és ev. lelkész Felkán; Szentiványi Árpád orsz. 
képviselő s egyházkerületi felügyelő Felfaluban vagy Budapesten; T erray 
Gyula gömöri ev. főesperes Rozsnyón; T opscher György egyházfelügyelő 
Iglón. A coll. pártfogóság képviseletében: Bánó Á rpád főszolgabíró és sárosi 
esperességi felügyelő Osztópatakon; D essewffy L ajos földbirtokos Eperjesen ; 
F arkas Lajos takarékpénztári vezérigazgató Eperjesen; dr. H orváth Ödön 
egyetemi magántanár és jogkari dékán Eperjesen; K lefner Gyula városi és 
coll. ügyész Eperjesen; K ubinyi Albert földbirtokos és egyházfelügyelő Eperjesen; 
L udmann Ottó főgymn. igazgató Eperjesen; Mérey A urél ny. törvényszék bíró 
és coll. h-felügyelő Eperjesen; dr. Mosánszky G yőző ügyvéd és másodfeltigyelő 
Eperjesen; Palugyay G usztáv kir. törvényszéki elnök Eperjesen ; R aisz E de 
ny. kir. főmérnök Eperjesen ; Radvány K álmán bankegyleti igazgató Eperjesen.

A coll. választmány üléseiben megjelennek a Collegium tisztviselői 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 a 
négy tanintézet dékánjai, igazgatói. Választott tagjai az egyházkerület részéről: 
Szentiványi Árpád, Benczúr Géza és Csiskó J ános ; a Collegium részéről: 
Kubinyi A lbert, Mérey Aurél és Palugyay G usztáv.

d) Pénzügyi bizottság. Elnöke: Mérey A urél ; tag ja i: D essewffy L ajos, 
dr. Mosánszky Győző; póttagok: Bánó Árpád és dr. H orváth Ödön; hivatalból 
tagjai: a coll. ügyész és pénztáros.

e) Számvizsgáló-bizottság-. Elnök: F arkas L ajos, jegyző : dr. Sarudy V ilmos, 
tagok: Radvány K álmán, Raisz Ede, Csiskó János 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 Gusztáv.
b) Jogakademiai dékán : dr. H orváth Ödön.
c) Főgymnasiumi igazgató: Ludmann Ottó.
d) Tanítóképző id. h. igazgató: Perényi V ilmos.

3. Coll. pénztáros: Flórián Jakab főgymn. r. tanár.
4. Jegyző és coll. levéltáros: dr. Sarudy Vilmos jogtanár.
5. Ügyész: Klefner Gyula ügyvéd.
6. Könyvtáros: P'lórián Jakab.
1. Tápintézeti gondnok: Mayer Endre theol. tanár.
8. Múzeum-őrök: Húsz Ármin és Perényi Vilmos főgymn. tanárok.
9. Közös tanárértekezleti jegyző: dr. Mikler K ároly jogakad. tanár. 

10. A Szirmay-könyvtár őre: Mayer Endre.

C) Collegiumi gyámintézet.

1. Elnök: dr. Szlávik Mátyás coll. igazgató.
2. Pénztáros: Húsz Á r m in  főgymn. tanár.
3. Jegyző: dr. Mikler Károly jogakad. tanár.

Collegmmi iskolaszolga: Francz János.
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Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.

1.

H i t t a n i n t é ^ e t .

A) Adatok az intézet ez évi történetéhez.

Örömmel jelenthetjük e helyen, hogy hittanintézetünknek több évig tartó 
válsága, püspökünk, Méltóságos és Főtisztelendő Zelenka Pál úr bölcs kezde
ményezése, buzgó fáradozásai és mélyreható intézkedései következtében meg
szűnt s intézetünk felvirágzását a már megvetett biztos alapon joggal remélhetjük.

Azon intézkedések, melyek intézetünk válságát megszüntették, röviden 
a következőkbe vonhatók össze:

Miután Frenyo Lajost, ki a múlt iskolai évben a negyedik tanszék 
betöltésére, mint segédtanár volt alkalmazva, a coll. igazgató - választmány 
junius 29-iki ülésén, a Collegium gymásiumának vallástanári állására választotta 
meg, a negyedik tanszék ügyének kérdését az egyházkerületi közgyűlés 1898-ik 
évi julius 11-ikén hozott határozatával akként oldotta meg, hogy a negyedik 
tanszék egyes tárgyainak előadásával a két helybeli lelkész: ifj. Draskóczy 
Lajos és Liptai Lajos, valamint dr. Mikler Károly jogtanár (ki az egyházjognak 
már a múlt iskolai évben is előadója volt) bízassanak meg.

A negyedik tanszék kérdésénél azonban sokkal fontosabb volt a tanuló
válság megszüntetése és ebben történt, különösen a püspök úr bölcs kezde
ményezése s fáradhatatlan buzgólkodása következtében, mondhatni korszakalkotó 
intézkedés. A kerületi közgyűlésnek 1898. évi julius 11-ikén (jegyzőkönyvé
nek 13. pontja alatt) hozott fontos határozata a püspök úrnak velünk már 
korábban közlött ama nemes intentióját tette magáévá, hogy theologiánkban 
a tanítvány-válság megszüntetése czéljából a theologusokat első sorban az 
anyagi terhektől kell megmenteni, még pedig olyformán, hogy az internátust 
pótlakások kibérlésével ki kell terjeszteni az abban résztvenni kívánó összes 
theologusokra; továbbá a theologusok tandíjmentesek legyenek és konviktusi 
élelmezésük kiadását a kerületi pénztár fedezze.

E fontos határozat végrehajtása a püspök úrra bízatott, ki ez ügygyei 
járó nehézségeket a tanári-karral és az igazgató-választmánynyal folytatott 
tárgyalások alapján, bölcsen és tapintatosan, a legszebb sikerrel oldotta meg. 
E szerint az internátus jótéteményében minden theologus részesülhet, a tandíj 
és a kerületi alap fizetése eltöröltetetett, a theologusok konviktusi élelmezését
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pedig a collegiumi konviktusi alap és a kerületi pénztár közösen fedezik, még 
pedig a theologusokra vonatkozólag olyformán, hogy a kerületbeliek teljesen 
díjmentesek, a más kerületből jöttek pedig féldíjasok.

Hogy e nevezetes intézkedéseknek mily kedvező hatása volt, bizonyítja 
az a nevezetes körülmény, hogy míg a múlt iskolai évben csak egy első éves 
theologusunk volt (Fajnor Dusánt leszámítva, ki egyetemi semestereinek 
beszámítása alapján csak ideiglenesen, alapvizsgálata letételéig tartozott az első 
kurzushoz), a következő, most folyó iskolai év elején egyszerre hétre szapo
rodott fel az első évesek száma.

Theologiánk belső életéről is csak örvendetest jelenthetünk. Pezsgő, 
tevékeny élet, zavartalan egyetértés és dicséretes buzgalmú szorgalom jellemzi 
ez idei hallgatóságunkat.

Ily kezdettel méltán várhatunk szebb jövőt.

B) Tanári testület.
Dékán :

Csengey Gusztáv, az ó-szöv. exeg. és történeti theol. tudományok nyilv. 
rendes tanára, a theol. önképző- és önsegélyzŐTegyesület elnöke.

Tanárok :

1. Csengey Gusztáv, lásd fentebb.
2. Mayer Endre, az új-szöv. exeg. theol. tudományok nyilv. rendes 

tanára, coll. konviktusi eforus, theol. internátusi felügyelő, a kar ez évi jegy
zője, a theol. ifjúság belmissiói egyesületének elnöke.

3. Dr. Szlávik Mátyás, a bölcsészet tudora, a bölcsészeti és systhematikai 
theol. tudományok nyilv. rendes tanára és coll. igazgató.

4. Ifj. Draskóczy Lajos, lelkész, a gyakori, exeg. és a katechetika előadója.
5. Liptai Lajos, lelkész, a tót nyelv előadója.
6. Dr. Mikler Károly, az államtudományok tudora, jogakad. tanár, az 

egyházjog előadója.
7. Dr. Horovitz Imre, orvostudor, a közegészségtan előadója.
8. Szánik Ernő, tanító, az egyházi ének és liturgia vezetője.

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

E g é s z  é v i tá rg ya k .

1. Héber nyelv. I. tanf. heti 3 órában. Hangtan, alaktan elemei megfelelő 
gyakorlatokkal. Szemelvények Genesisből I—III. fej. Sámuel I., IX. fejezete. 
Előadó tanár Csengey Gusztáv.

2. Latin nyelv. I—IV. tanf. heti 1 órában. Tárgyaltatott: «Apologia 
Augustanae Confessionis». Tanár Mayer Endre.

3. Német nyelv. I. tanf. heti 1 órában. Goethe «Faust»-ja olvasva és 
magyarázva. Tanár dr. Szlávik Mátyás.
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4. Bibliai tót nyelv. I. tanf. heti 1 órában. Az alaktan elemei, megfelelő 
példákkal. Tót grammatikai felolvasások. II—IV. tanf. heti 1 órában. Jakab 
levele grammatikailag, syntaktikailag és exegetikailag elemezve, ennek alapján 
egyházi beszédek vázlata s tót nyelven való előadása. Tanár Liptai 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 és protestáns egyháztörténet. Új- s legújabb kor és a magyar 
prot. egyház története. I—II. tanf. heti 4 órában. Előadó tanár Csengey Gusztáv.

7. lzráel története. I—II. tanf. heti 2 órában. Előadó tanár Csengey Gusztáv.
8. O-szöv. írásmagyarázat. II—IV. tanf. heti 3 órában. Magyaráztatott a 

« □ ^ n n »  könyvéből I, XVIII., XX., XXL, XXII., XLIL, XLV., LXVIII., 
CXXXVIL, CXXXIX. zsoltárok. Előadó tanár Csengey Gusztáv.

9. Újszövetségi írásmagyarázat. Az I-ső és a Il-ik korinthusi levél rész
letes ismertetése és exegetikai tárgyalása egész terjedelmében. II— IV. tanf. 
heti 4 órában. Előadó tanár Mayer Endre.

10. Kér. Ethika. III—IV. tanf. heti 4 órában. Előadó tanár dr. Szlávik Mátyás.
11. Symbolika. III—IV. tanf. heti 2 órában. Előadó tanár dr. Szlávik Mátyás.
12. Gyakorlati exegesis. I—IV. tanf. heti 1 órában. A kirendelt ev. és 

epistolai textusok gyakorlati feldolgozása kimerítően tárgyalva, az egyházi év 
genealógiája ismertetve. Előadó tanár ifj. Draskóczy Lajos.

13. Egyházi ének. I—IV. Kiváló egyházi énekek dallamának elsajátítása mel
lett, különös gond az egyházi liturgiára fordíttatott. Vezető tanár Szánik Ernő.

F é lé v i  t á r g y a ,  Is.

a) A z  e lső  fé lé vb e n .

1. Görög nyelv. Az újszövetségi nyelv sajátságainak ismertetése megfelelő 
gyakorlatokkal a class, görög nyelv alapján. I. tanf. heti 2 órában. Előadó 
tanár Mayer Endre.

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

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

4. Neveléstan és methodika. I—II. tanf. heti 3 órában. Előadó tanár 
Mayer Endre.

5. Jézus élete. III—IV. tanf. heti 4 órában. Előadó tanár Mayer Endre.

bj A  m á s o d ik  fé lé vb e n .

1. Újszöv. exegesis. A hegyi beszéd magyarázata. I. tanf. heti 3 órában. 
Előadó tanár Mayer Endre.

2. Nevelés története. I—II. tanf. heti 3 órában. Előadó tanár Mayer Endre.
3. Katechetika. I—II. tanf. heti 2 órában. Előadó tanár ifj. Draskóczy Lajos.
4. Közegészségtan. I—IV. tanf. heti 2 órában. Előadó tanár dr. Horóvitz 

Imre. — A négy évi theol. tanfolyam alatt egyszer köteles minden theologus 
hallgatni.
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3. S <- m i n a i' i it ni o le.

a) E g é sz  é v i  sem in a riu m o k .

1. Ujszöv. exegetikai seminarium. II—IV. tanf. heti 1 órában. Vezető 
szaktanár Mayer Endre. Az egyes résztvevő hittanhallgatók által feldolgozott 
s megbírált tételek a következők: János ev.-ban az örökélet. Jánosi christologia. 
Jézus, az Istenfia a synoptikusokban és János ev.-ban. Keresztelő János jelleme 
János ev.-ban összehasonlítva a synoptikusok közlésével. Az atya egysége a fiúval 
János ev.-ban. János ev.-mának csudái, összehasonlítva a synoptikusokéval. 
A U yog. Mit vett át Jézus a zsidóságtól ? Az úrvacsora tana Pálnál, össze
hasonlítva a synoptikusok közlésével. A Parusia a synoptikus evangéliumokban. 
A charismák fogalma és jelentősége Pál apostolnál. A hegyi beszéd tárgya. 
A tékozló fiú. A jó pásztor.

2. Systhematikai seminarium. Ill—IV. tanf. heti 1 órában. Vezető tanár 
dr. Szlávik Mátyás. Fordíttatott s tárgyaltatott az «Augustana Confessio».

3. Gyakorlati theol. seminariumok. Vezető tanár Mayer Endre.
a) Homiletikai seminarium. (Homileticum.) I—IV. tanf. heti 1 órában. 

Minden II—IV. évfolyamba tartozó hittanhallgató köteles volt kijelölt időre 
általa szabadon választott sz. írási hely felett magyar, német, vagy tót nyelvi 
egyházi beszédet készíteni, mely a homiletikai szabályok alapján nyilvánosan 
megbíráltatott. Beadatott s megbíráltatott összesen 15 egyházi beszéd, ezek 
közül megdicsértetett három beszéd.

b) Liturgikai és katechetikai seminarimu. (Liturgicum és Catecheticum.) 
I—IV. tanf. heti 1 órában.

A liturgikai gyakorlatok az őszi és tavaszi hónapokban tartattak, a mikor 
is egyes istentiszteleti cselekvények szabatos végzésében gyakorolták magukat 
a hittanhallgatók. Ezen istentiszteletek kántori teendőit a tanítóképző-intézet 
III-ad éves növendékei végezték. Tartatott összesen 10 gyakorlat. Ezek közül 
hét vasárnapi istentisztelet, egy úrvacsora, egy keresztelés, egy esketés.

A katechetikai gyakorlatok a téli hónapokban tartattak a két eperjesi 
egyház iskoláiban. Ezen katechesisek thémái ez évben a parabolák voltak. 
Összesen 20 gyakorlat tartatott. A kántori teendőket ezeknél is a tanítóképző
intézet III-ad éves növendékei végezték.

b) F é lé v i sem in a riu m .

Történeti seminarium a Il-ik félévben. II. tanf. heti 1 órában. Vezető 
tanár Csengey Gusztáv. Tárgyaltattak a következő tételek: Luther Márton 
élete. Calvin János élete. Zwingli Ulrich élete pragmaticai alapon.

D) Theologiai hallgatók.
I. ÉVFOLYAM.

1. Harmann C y r i l l ........................ Gerlachfalva, Szepes vm. 1878.
2. Jamriska János . . . . . . .  Libetbánya, Zólyom vm. 1878.
3. Kalanda G y u l a ........................ Derencsény, Gömör vm. 1877.
4. Laucsek M ik ló s ........................ Lébeny, Moson vm. 1880.
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5. Pócza Ferencz
6. Skrovina Ottó
7. Solcz Pál. .

1. Droba Márton .
2. Jamniczky György
3. Ifj. Porkoláb Gyula

1. Droppa Samu . .
2. Fajnor Dusán . .
3. Hrúsz József
4. Jamniczky János .
5. Járossy Mihály
6. Szkalos Emil .
7. Szlopovszky Károly

. . . . Potyond, Sopron vm. 1879.

. . . . Breznóbánya, Zólyom vm. 1877.
. . . . Orlaj-Törék, Gömör vm. 1879.

II ÉVFOLYAM.
. . . . Mogyoród, Zólyom vm. 1874.
. . . . Boczabánya, Liptó vm. 1877.
. . . . Hegyes-Kis-Somlyó, Vas vm. 1875.

III. ÉVFOLYAM.
. . . . Gyopár-Halom, Békés vm. 1876.
. . . . Szenicz, Nyitra vm. 1876.

. . . Nagy-Szalatna, Zólyom vm. 1876.
. . . . Vavrissó, Liptó vm. 1878.

. . . Tamásfalva, Gömör vm. 1875.
. . . . Tamási, Nógrád vm. 1877.
. . . . Kokova, Gömör vm. 1874.

IV. ÉVFOLYAM.
1. Dedinszky Aladár
2. Engler Lajos András
3. Lajcsák János* .
4. Krafta Nándor. . .
5. Maliarik János . . .

Nagy-Szelezsény, Bars vm. 1874. 
Klenócz, Gömör vm. 1874. 
Pribylina, Liptó vm. 1875. 
Zárjecs, Trencsén vm. 1874. 
Miava, Nyitra vm. 1869.

E) Theologiai vizsgálatok.
a) Alapvizsgálat. Alapvizsgálatot tettek az elmúlt 1897—98. isk. évben:
1898. junius 17-ikén Jamniczky János jeles, Szkalos Emil jó, Szlopovszky

Károly, Járossy Mihály, Droppa Samu és Hrúsz József elégséges eredménynyel.
Alapvizsgálatot tett 1899. évi február hó 11-ikén Fajnor Dusán jeles 

eredménynyel.
Az 1898-—99. iskolaévi alapvizsgálatra a Il-od éves hittanhallgatók már 

jelentkeztek; eredményéről azonban csak jövőre számolunk be.
b) Szakvizsgálat. Az 1898. junius 23-ikán Zelenka Pál püspök elnöklete 

alatt megtartott szakvizsgálatot a következők tették le : Okályi Viktor jeles, 
Zatykó János és Smid István jó eredménynyel, Schindler Márton és Fischl 
Tóbiás pótvizsgára utasíttattak.

Ugyancsak szakvizsgát tettek 1898. szept. 19-ikén Zelenka Pál püspök 
elnöklete alatt Stefanik Igor és Rozsonday Károly jó eredménynyel; Schindler 
Márton és Fischl Tóbiás pedig a pótvizsgát elégséges eredménynyel tették le.

Az 1898— 99. iskolaévi szakvizsgálatra a négy itteni hittanhallgató je
lentkezett.

Az Írásbeli szakvizsgálat tételei: «A vallás és erkölcsiség egymáshoz 
való viszonyában feltüntetve.» «A XVIII-ik zsoltár összehasonlítása Sámuel

* A 4-ik évet az erlangeni egyetemen végzi.
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Il-ik könyve 22-ik fejezetével és exegetikai elemzése kapcsolatban a dávidi 
szerzőséggel»; egyházi beszéd tétele: Pál lev. a filipp. III., 12—21.

c) Papi vizsgálat 1898. junius 24-ikén Zelenka Pál püspök és Kubinyi 
Albert coll. felügyelő-helyettes elnöklete alatt megtartott papi-vizsgálaton 
Okályi Viktor jeles eredménynyel vizsgázott.

Ugyancsak 1898. szeptember 20-ikán Zelenka Pál püspök és Schmidt 
Gyula coll. felügyelő elnöklete alatt megtartott papi-vizsgálaton Stefánik Igor 
jó, Schindler Márton elégséges osztályzattal vizsgáztak s ezen eredmény alap
ján papi oklevelet nyertek.

F) Theologiai egyesületek.
1. A theologiai-testület és a kebelében fennálló becsületbtvóság.

A tlieol. testület s becsületbíróság czélja általában a theologusok közötti 
összetartozandóság érzetének elősegítése, az ifjúság érdekeinek s jogainak más 
hasonnemű ifjúsági egyesületekkel szemben való megvédése, illetve az egymás 
között felmerült súrlódások elintézése.

A theol. testület alakuló közgyűlését Dedinszky Aladár IV. é. hittan
hallgató korelnök összehívására szeptember 18-án tartotta meg, mikor is testü
leti elnökké Dedinszky Aladár, jegyzővé Szlopovszky Károly III. é. hittan
hallgató, becsületbírósági elnökké Droppa Soma III. é. hittanhallgató, jegyzővé 
Jamniczky György II. é. hittanhallgató választattak.

Dedinszky Aladár testületi elnök s Szlopovszky Károly testületi jegyző 
tisztségükről leköszönvén, nov. 7-ikén testületi elnökké Krafta Nándor IV. é. 
hittanhallgató, testületi jegyzővé Szkalos Emil III. é. hittanhallgatók választattak.

A theol. testület, mint mindig, úgy ez idén is résztvett a társadalmi 
élet mozgalmaiban, ünnepélyek alkalmával kiküldte megbízottait, nemcsak, 
hanem maga is igyekezett a társadalmi élet követelményeinek eleget tenni; 
így megtartotta a szokásos ismerkedési estélyt, mely fényesen sikerült. Emelték 
megjelenésükkel az estély fényét a theol. tanárokon kívül főtiszt, és mélts. 
Zelenka Pál, a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület püspöke, nagys. Kubinyi 
Albert egyházfelügyelő, nagytiszt. Liptai Lajos és Draskóczy Lajos helybeli 
lelkészek, nagytiszt. Frenyo Lajos gymnásiumi vallástanár s a jogásztestület 
képviseletében tek. Szentiványi Ferencz jogásztestületi elnök.

Október 6-ikán, az aradi vértanuk emlékére, zártkörű ünnepélyt rendezett 
a testület a következő programmal: 1. Hymnus. Énekelte a theol. testület.
2. Elnöki megnyitó. Tartotta Dedinszky Aladár, test. elnök. 3. «Október 
hatodika». Irta Ábrányi Emil, szavalta Droppa Soma III. é. hittanhallgató.
4. «Visszaemlékezés.» Irta és felolvasta Jamriska János I. é. hittanhallgató.
5. «Október hatodikára». Irta Gyulai Pál, szavalta Krafta Nándor. IV. é. hittan
hallgató. 6. Szózat. Énekelte a theol. testület.

Október 31-én — mint minden évben, úgy ez idén is — több hölgy 
szives közreműködésével nyilvános reformátiói emlékünnepélyt rendezett a 
testület a következő programmal: 1. Luther diadaléneke. Éneklé a theol. ének
kar. 2. Elnöki megnyitó. Tartotta Dedinszky Aladár test. elnök. 3. «A reformátio 
évfordulóján.» Kún Bélától. Szavalta Skrovina Ottó. 4. «Ima.» Kreutzertől.

Collég. Ért. 4
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Alkalmi szövegét Irta Csengey Gusztáv. Éneklé négyszólamú női és férfi 
vegyes-kar, Szánik Ernő theol. énektanár úr vezetése mellett. 5. Emlékbeszéd. 
Tartotta Engler Lajos. 6. «Október 31-én.» Csengey Gusztávtól. Szavalta Krafta 
Nándor. 7. «Dicsőség mennyben Istennek.» Éneklé a theol. énekkar.

A közreműködött hölgyek fogadják még egyszer ez úton is a theol. 
testület hálás köszönetét!

A theol. testület résztvett a Collegium összes ifjúsága által közösen 
rendezett márczius 15-iki ünnepélyen, mely alkalommal az ünnepi beszédet 
Szkalos Emil III. é. hittanhallgató tartotta.

A theol. testület belbékéjét mi sem zavarta, a becsületbíróság egyszer 
sem ült össze. Jó hírnevét a testület nemcsak hogy azon a fokon tartotta, 
melyen tavaly volt, hanem még emelte.

A testület tartott összesen 1 alakuló-, 1 díszgyűlést az október 6-iki 
ünnepély alkalmából, 3 rendes-, 6 rendkívüli- s 1 zárógyűlést.

2. Theologiai önképző- és önsegélyző-egyesület.
Csélja: Egyrészt és főképen gyakorlati, t. i. kiképezni a hittanhallgató

kat az önálló theologiai, bölcsészeti és szépirodalmi munkálkodásban, és ki
művelni szabad előadásban és szavalásban; másrészt erkölcsi, t. i. befolyni 
egymásnak valláserkölcsi fejlődésére; végül az egyesület tagjait anyagilag 
s segélyezni.

A z egyesület tisztviselői: Elnök: Csengey Gusztáv, theol. dékán-tanár; 
titkár és alelnöki Járossy Mihály III. é. hh., ennek 1898. november havában 
történt leköszönése óta Maliarik János IV. é. h h .; jegyző: Szkalos Emil III. é. 
hh., ennek 1898. november havában történt leköszönése óta Dedinszky Aladár 
IV. é. hh.; pénztáros: Engler Lajos IV. é. hh.; ennek 1898. november havá
ban történt leköszönése óta Hrúsz József III. é. hh .; könyvtárosok: Engler 
Lajos IV. é. hh., Fajnor Dusán III. é. hh., Jamniczky János III. é. hh., Jam- 
niczky György II. é. hh.; laptáros: Pócza Ferencz I. é. hh.; az állandó választ
mány tagjai: Krafta Nándor IV. é. hh., Jamniczky János III. é. hh. és 1898. 
november haváig Dedinszky Aladár IV. é. hh., ez időtől kezdve — minthogy 
Dedinszky Aladár az egyesület jegyzőjévé választatott — Droppa Soma III. é. 
hh .; ezeken kívül tagjai az állandó választmánynak a titkár és a jegyző. 
Az egyesület tagjainak száma 21. Alakuló gyűlését megtartotta az egyesület 
1898. szeptember hó 13-ikán, zárógyűlését pedig junius hó 5-ikén.

A lefolyt iskolai évben tartott egyesületünk mindössze 12 gyűlést.
A felolvasott munkák száma 4. A szépirodalmi működés terén kitűnt 

ifj. Porkoláb Gyula II. é. hittanhallgató.
Szavalat volt: 6; a szavalatban kitűntek: Krafta Nándor IV. é. hh., 

Droppa Soma III. é. hh., Skrovina Ottó I. é. hh.
Egyesületünk tagjai, mint rendes testületi tagok, az egyes nevezetesebb 

történeti események és személyek emlékére rendezett ünnepélyeken is tevékeny 
részt vettek.

Az egyesület rendes tagja a Protestáns Irodalmi Társaságnak és a 
Luther-Társaságnak.
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Az egyesület vagyona : I. készpénzben . . . .  197 frt 49 kr.
II. követelésben . . . .  333 « — « 

Összesen . . 530 frt 49 kr.
Anyagilag gyarapodott az egyesület, mert a főtisztelendő és méltóságos 

egyházkerületi elnökség ez évben ismét 25 frtot utalványozott a kerületi pénz
tárból az egyesületi olvasókör czéljaira.

Az egyesület hálás köszönetét mond pártfogóinak.

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

olvasókör.
Laptárosa volt: Pócza Ferencz I. é. hh.
A theologiai olvasókörbe a következő lapok jártak:
aj Dr. Szlávik Mátyás collegiumi igazgató a következő folyóiratokat 

bocsátotta az olvasókör rendelkezésére: «Ev. Egyház és Iskola», «Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap», «Debreczeni Protestáns Lap», «Ev. Egyházi Szemle» 
és «Sárospataki Lapok».

b) Csengey Gusztáv theologiai dékán a következő folyóiratokat bocsátotta 
az olvasókör rendelkezésére: «Egyetértés», «Magyar Kritika», «Ev. Egyház 
és Iskola».

c) Mayer Endre: «Fliegende Blätter aus dem rauhen Hause», «Geschich
ten und Bilder» és a «Centralausschuss für innere Mission» (Berlin) nyoma
tott jegyzőkönyvei és értesítései.

d) Az önképzőkör révén: «Budapesti Hírlap», «Eperjesi Lapok», «Rozs
nyói Híradó», «Vasárnapi Újság», «Protestáns Szemle», «Protestáns Lap», 
«Ev. Családi Lapok», «Magyar Géniusz», «Borsszem Jankó», «Kakas Márton» 
és «Cirkevné Listy».

e) A belntissiói egyesület révén: «Hajnal», «Külmissio», «Evang. Glocken», 
«Evang. Blätter aus Ungarn», «Allgemeine Missions-Zeitschrift», «Zeitschrift für 
innere Mission», «Stuttgarter Sontagsblatt» és «Die Evangelischen Missionen».

4. Theol. ifjúsági belmissiói egyesület.
A theol. ifjúsági belmissiói egyesület ez idén újra megalakult. Alakuló 

gyűlését tartotta 1898. szeptember 14-ikén Mayer Endre theol. tanár elnök
lete alatt, mely alkalommal Engler Lajos IV. é. hittanhallgató titkárrá, Járossy 
Mihály III. é. hittanhallgató főjegyzővé, Skrovina Ottó I. é. hittanhallgató 
aljegyzővé, Pócza Ferencz I. é. hittanhallgató laptárossá választatott.

Az egyesület tartott két rendes közgyűlést és 12 összejövetelt.
Az összejöveteleken a következő tárgyak felett tartattak felolvasások, 

illetőleg megbeszélések: 1. «A belmissió ismertetése». 2. «A foglyok lelki 
gondozása». 3. «A hitetlenek és kételkedők lelki gondozása». 4. «Az alkoholismus 
elleni küzdés». 5. «A nép anyagi jólétének előmozdítása». 6. «Az anyagi, testi, 
lelki betegek gondozása». 7. «A betegek látogatása». 8. «Felekezet nélkül» 
czímű vallás-erkölcsi elbeszélés és több idevágó költemény. 9. Felolvasás: «Az

4*
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alkohol mértéktelen élvezete tönkre teszi az embert anyagilag és erkölcsileg». 
(Példában.)

Az egyesület jövedelmét ez évben csak ama 25 frt képezte, a melyet 
a tiszai ág. hitv. egyházkerület mélt. és főt. elnöksége az egyesület részére
kiutalványozott.

Az egyesület vagyona: készpénzben......................... 60 frt 03 kr.
követelésben. . . . . .  2 « 46 «

Összesen . 62 frt 49 kr.
Az egyesület ez idén munkába vette Csengey Gusztáv tanár törté

nelmi jegyzeteinek phönix-lapokon való sokszorosítását. A sokszorosított pél
dányok egyrésze mérsékelt áron a theol. ifjúságnak adatott el, másrésze pedig 
az egyesület birtokában maradván, a következő iskolai évben fog eladatni.

Az egyesület működését nagyban megszilárdította «a pesti ev. ref. studens 
alosztály» egyesületének kiküldöttje: Kovács László úr, ki, mint a nevezett 
egyesületnek buzgó tagja, meggyőző, lelkes szavakkal ismertette az egyesület 
czélját, törekvéseit s csatlakozásra hívta fel belmissiói egyesületünket. Az egye
sület a felszólításnak engedve kijelenté, hogy örömmel csatlakozik e nemes 
irányú mozgalomhoz.

Az egyesület ez idén nagyobb összegeket, egy 10 frtnyi s egy 5 frtnyi 
jutalmat tűzött ki a felolvasások jutalmazására. Eddig azonban e jutalmak még 
nem osztattak ki a felolvasók között.

A belmissiói könyvtár a laptárból áthelyezett lapoknak 1898. évi szá
maival gyarapodott.

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

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

für innere Mission», «Evangelische Missionen», «Hajnal».
c) Szerkesztők ajándékából: «Stuttgarter evangelisches Sonntagsblatt», 

«Berliner Jünglingsblatt».
Az 1899. januártól megjelent lapok képezik a belmissiói laptár állományát.

G) Theologiai internátus.
Azon hathatós segélyezés, melyben tiszai kerületünk s főiskolánk az 

internátust részesíti, lehetővé tette hittanhallgatóink tömegesebb s nagyobb 
fokú ellátását, miként az feljebb a hittanintézet történetében olvasható. Tizenhat 
ifjúnak adhattunk szállást, világítást, fűtést, kiszolgálatot s reggelit teljesen 
díjmentesen; hétnek díjmentesen ebédet és vacsorát, tizenháromnak féldíjért 
ebédet s vacsorát. Minthogy a konviktus helyiségében csak tizenegy hallgatót 
lehetett elhelyezni, ez okból a többi ötnek a városban két szobát kellett bérelni.

Internátusunk fentartására a következő adományok folytak b e : Az abosi 
egyház adománya 1 frt, dr. Kakúsz Béla ügyvéd 1 frt, Ratzenberger Ferencz 
lőcsei hitoktató 1 frt, Sajó-gömöri egyház 10 frt, Egyetemes gyámint. ado
mánya 100 frt, a nyíregyházi ev. egyház által e czélra rendezett felolvasás jövedelme 
153 frt 88 kr., Klinczko Pál krussói lelkész 2 frt. Összesen 268 frt 88 kr.
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Midőn a szives adakozóknak hálás köszönetét mondunk s Isten áldását 
kérjük reájok: továbbra is szives figyelműkbe ajánljuk ezen zsenge intéze
tünket. Köszönetét mondunk Szeberényi L. Zsigmond csabai lelkész úrnak is, 
a ki az «Ev. Egyházi Szemlét» díjmentesen küldi az internátus részére.

Az internátusnak nincsenek különösen Írott szabályai, de mindenki köteles 
a felügyelő tanár intézkedéseit megfogadni és követni. Reggel 7-kor, illetőleg 
1/28-kor és este 9-kor tartatnak rendes imák énekkel, melyeken minden bennlakó 
tartozik résztvenni; az imádságot hetenként felváltva végzik. Szombat este 
pedig irásmagyarázat van, melyet felváltva, mindig más tart. Hittanhallgatóink 
ez irásmagyarázatokban kiváló lelkesedést és ügyességet tanúsítottak. Egyébként 
idejöket este 9 óráig szabadon használják fel, csupán azt követeli tőlük az 
intézet, hogy szeretettel viseltessenek egymás iránt s mindent kerüljenek, a 
mi leendő lelkészi hivatásukkal ellenkezik.

Internátusi bennlakók voltak:
Jamriska János, Kalanda Gyula, Laucsek Miklós, Pócza Ferencz, Skrovina 

Ottó, Solcz Pál I-ső évesek ; Jamniczky György, ifj. Porkoláb Gyula (február 1-től) 
Il-od évesek; Droppa Soma, Jamniczky János, Járossy Mihály, Szkalos Emil, 
Szlopovszky Károly 111-ad évesek; Dedinszky Aladár, Engler Lajos és Maliarik 
János (október 1-től) IV-ed éves hittanhallgatók.

H) 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 102 kötettel és 16 füzettel szaporodott.
1. Tek. Tasnádi N. úr, budapesti lakos 84 kötetet és 12 füzetet ajándékozott 
a theol. könyvtárnak. 2. Tek. Binder Károly helybeli nyugalmazott tanító úr 
ajándéka: 6 kötet. Özv. Droppa Györgyné őnga ajándékozott az egyesületnek 
30 kötetet és 8 füzetet azzal a megjegyzéssel, hogy azokat a legjobb belátása 
szerint használja föl. Lévén az ajándékozott könyvek között sok olyan, a mely 
nem való a theol. könyvtárba: elhatározta a Kör, hogy azokat elfogja árvereztetni. 
Ezt a Kör meg is tette, kikérvén előzetesen a tanári-kar helybenhagyását, 
így történt, hogy a fentebbi 38 könyv közül 10 kötet és 4 füzet el lett 
helyezve a könyvtárba, a többi 14 könyvet pedig eladta a Kör. A befolyt 
összeg az Olvasókör czéljaira fog fordíttatni. Ezenkívül még Fábry János 
rimaszombati ny. főgymn. igazgató úr a következő 4 kötetet ajándékozta a 
theol. könyvtárnak: 1. «Sechs Bücher vom wahren Christenthum», Arnd 
Jánostól. 2. «Jus naturale», Brezanóczytól. 3. «Jus cambiale», Rosenmanntól. 
4. «Sabbatische Seelenlust», Rist Jánostól. A két Jus-t, tárgyánál fogva, az 
ajándékozó beleegyezésével, átengedte a Kör a Jogi Könyvtárnak.

A könyvtár jelenlegi állapota: 3040 kötet, 243 füzet.
Azon kegyes jóltevők, kik könyvtárunkat e tanévben gyarapítani szívesek 

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 bizott
ságnak elnöke s utóbbinak, valamint az államtudományi államvizsgálati bizott
ságnak rendes tagja.

T a n á r  o k.

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

Dr. Horovitz Imre, az orvostudományok tudora, oki. törvényszéki 
orvos, az orvosi tudományok köréből vett speciál-collegiumok 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 
s ez utóbbinak elnöke.

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 árvaszéki 
ülnöke 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. (A Il-ik félévben állami 
ösztöndíjjal tanulmányúton külföldön.)



31

Dr. Mikler Károly, az államtudományok tudora, a jogtörténet, egyház
jog, magy. pénzügyi jog és statisztika ny. r. tanára, az első alapvizsgálati és 
az államtud. 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, 
Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja, a nemzetgazdaság- és pénz
ügytan, magyar közigazgatási jog s váltó- és kereskedelmi jog ny. r. tanára. 
A második alapvizsgálati s az állam- és jogtudományi államvizsgálati bizott
ságok rendes tagja s az államtud. államvizsgálati bizottságnak 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, egészségügyi 
választmányának és Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja, a tör
téneti és bölcseleti speciál-collegiumok ny. r. tanára. A jog- és államtud. kar 
e. i. jegyzője.

Dr. Sztehlo János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, Sáros- 
vármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. kir. város képviselő- 
testületének tagja s az eperjesi ügyvédi kamara titkára, a tételesjogi speciál- 
collegiumok magántanára. A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagja.

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

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

prodékán. Rendes tagok: Dr. Horovitz Simon és Dr. Mikler Károly. Póttagok : 
Dr. Santdy 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. Sarudy Vilmos. Rendes tagok : Dr. Horváth Ödön, Dr. Sarudy 

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

Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Andorkó Tamás, kir. pénzügyi titkár,
Dr. Berzeviczy Albert, v. b. t. t., ny. államtitkár, orsz. képviselő,
Glós Károly, ny. jogakademiai tanár,
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Hoffmann Mór, kir. pénzügyi tanácsos, kir. pénzügyigazgató.
Kovaliczky Mihály, Sárosvármegye tiszti ügyésze.
Krayzell Aladár, városi tanácsos,
Mandics Ede, Eperjes sz. kir. város polgármestere,
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,
Ész Antal, Sárosvármegye árvaszéki elnöke.

Jogtudományi dllamvizsgdlati bizottság:
Elnök: Dr. Horovitz Simon Rendes tagok: Dr. Horovitz Simon, Schulek 

Gusztáv és Dr. Sarudy Vilmos. Póttagok: Dr. Horváth Ödön és Dr. Mikler 
Kái'oly.

A jogtudományi dllamvizsgdlati 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 Istváti, kir. törvényszéki bíró,
Mandics Ede, Eperjes sz. kir. város polgármestere,
Molitorisz István, ny. kir. törvényszéki bíró,
Palugyay Gusztáv, kir. törvényszéki elnök, ,1 Ferencz József-rend lovagja, 
Dr. Propper Adolf, ügyvéd,
Rátvay Gyula, kir. aljárásbíró,
Dr. Sztehlo János, jogakad. m.-tanár, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi ka

mara titkára,
Élhlarik Mátyás, kir. törvényszéki bíró.

C) A z  e l ő a d o t t  t a n t á r g y a k .

ELSŐ FÉLÉV.

(Megerősítve a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 1898. évi aug. hó 3-ikán 45,124. sz. a.
kelt magas rendeletével.)

A) Kötelezett tentárgyak.

I. évfolyam.
Bevezetés a jog- és államtudományokba, bet. 2 óra. Előadó tanár: Dr. 

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

Károly.
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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.

III., vagyis jogtud. évfolyam.

Büntetőjog, 1iet. 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 tanár: Schulek Gusztáv.

IV., vagyis államtud. évfolyam.
Politika, hét. 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 tanár: Dr. Mikler Károly.

B) Speci ál -col lcgiumok.

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

váth Ödön.
Közjegyzői rendtartás, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Körtvélyessy Dezső. 
Magyarország és Ausztria egymáshoz való viszonya, hét. 2 óra. Előadó 

tanár: Dr. Meliorisz Béla.
Szemelvények a magy. közjogból, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Meliorisz B. 
Közigazgatási hatóságok elvi jelentőségű határozatai, hét. 1 óra. Előadó 

tanár: Dr. Mariássy Béla.

M Á S O D I K  F É L É V .

(Megerősítve a Nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minisztériumnak 1899. évi január hó 2-án 91,672. 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 O.

Collég. Ért. 5
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III., vagyis jogtud. évfolyam.
Magyar állam statisztikája, tekintettel Ausztriára, hét. 5 óra. Előadó 

tanár: Dr. Mikler Károly.
Peres- és perenkívüli eljárás, hét. 5 óra. Eló'adó tanár: Schulek Gusztáv.
Büntetőjog, hét. 5 óra. Eló'adó 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 tételesjogi tárgyakból 

választandó speciál-collegiumok sorából hallgatják.)

B) S p e c i á l - c o l l e g i u  ni o k.

* Művelődéstörténet, hét. 4 óra. Eló'adó tanár: Dr. Horváth Ödön.
Magyar közigazgatásijog (folytatás), hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr.SarudyV.
* Európai államok legújabb története, hét. 4 ó. Előadó tanár: Dr. Szlávik M.
* Bölcseleti ethika, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás.
* IIölcsészettörténet (II. rész : Újkor), hét. 4 ó. Előadó tanár: Dr. Szlávik M.
* Közegészségtan, hét. 2 óra. Előadó tan ár: Dr. Horovitz Imre.
* Bányajog, hét. 2 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv.
* Államszámviteltan, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos.
* Törvényszéki orvostan, hét, 2 óra. Előadó tanár: Dr. Breyer Adolf.
A z idegen-váltóról, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Sztehlo János.
Váltó- és kereskedelmi jogi gyakorlatok, hetenkint 2 óra. Előadó tanár:

Dr. Sarudy Vilmos.
A z 1886: X X I , X X II. és XXIII. t.-czikkek magyarázata, hét. 2 óra. 

Előadó tanár: Dr. Mariássy Béla.
Jogbölcseleti nemzetközi jog, liet. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ö.
A z 1883: XX. t. ez. magyarázata, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Kört- 

vélyessy Dezső.
Válogatott kérdések a törvényszéki orvostanból, hét. 1 óra. Előadó tanár: 

Dr. Horovitz Imre.
1. Jegyzet. A *-gal jegyzett Speciál-collegiumok olyanok, a melyek a fennálló sza

bályok értelmében a négy évi tanfolyamon keresztül egyszer okvetetlenül hallgatandók.
A «Törvényszéki orvostan» a jövő tanév alatt nem fog előadatni.
2. Jegyzet. Minden joghallgató hetenként legalább 20 (húsz) órát tartozik hallgatni. 

A mennyiben tehát a kötelezett tantárgyak óraszáma a 20-at el nem éri, a hiány a speciál- 
collegiumok sorából szabadon választva pótolandó. (Szerv. szab. 24. §.)

Oly joghallgatók, kik jogi tanulmányaik előtt vagy azok megszakításával egyéves 
önkéntesi szolgálatot teljesítettek, vagy mozgósítás folytán katonai szolgálatra behivattak 
és egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak; úgyszintén oly joghallgatók, kik 
igazolják, hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évöket tanfolyamuk be
fejezésének 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-czikk 1. §.)

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

Név, vallás Születés helye és ideje

I. ÉVFOLYAM.
Bartmann Simon r. kath. Bresztovácz, Torontál vm. 1878.
Bodnár János r. kath. . . Eperjes, Sáros vm. 1880.
Brekner Frigyes ág. ev. . . Medgyes, N.-Küküllő vm. 1878.
Buszek Károly r. kath. . . Szatmár-Németi, Szatmár vm. 1880.

5 Chlebák Mihály r. kath. . . Podolin, Szepes vm. 1880.
Csorna István ev. ref. . . . Devecser, Abaúj-Torna vm. 1879.
Czeglédy János ev. ref., I. f. é. H.-Szoboszló, Hajdú vm. 1878.
Dahinten Ernő Gusztáv ág. ev. Besztercze, B.-Naszód vm. 1879.
Dérczy Antal r. kath., rkiv. h. Kondoros, Békés vm. 1878.

10 Dérczy József r. kath. . . . Kondoros, Békés vm. 1879.
Duda Árpád r. kath. . . . Eperjes, Sáros vm. 1875.
Dudinszky György g. kath. . Lőcse, Szepes vm. 1881.
Fricz Géza r. kath., rkiv. h. Soóvár, Sáros vm. 1880.
Friedmann Jakab izr., II. f. é. K.-Szeben, Sáros vm. 1880.

15 Ghillány József r. kath., II. f. é. Eperjes, Sáros vm. 1880.
Glauf István Lajos ág. ev. . Rimaszombat, Gömör vm. 1880.
Goldfinger Samu Henrik izr. Zakopane, Gácsország 1871.
Gundelfingen József r. kath.. 
Gyurcsány G. Dezső ág. ev.,

Berzéte, Gömör vm. 1879.

II. f. é.................................. Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1880.
20 Hamborszky Béla ág. ev. Eperjes, Sáros vm. 1879.

Hável Béla r. kath. . . . Munkács, Bereg vm. 1880.
Hegedűs Ferencz ág ev. . . Eperjes, Sáros vm. 1879.
Herkely Lajos r. kath. . . Eperjes, Sáros vm. 1878.
Herz Frigyes, izr................... Kriegh, Szepes vm. 1879.

25 Hirschmann Aurél r. k., II. fi é. Eperjes, Sáros vm. 1879.
Hodobay Sándor g. kath. . Eperjes, Sáros vm. 1880.
Hrabéczy Béla ág. ev. . . Munkács, Bereg vm. 1879.
Jankovich Ákos g. kath. . . Dubrincs, Ung vm. 1878.
Jeney István ev. ref. . . . Legyes-Bénye, Zemplén vm. 1879.

30 Kalmár Béla r. kath. . . Lócz, Nógrád vm. 1881.
Kernuch Emil ág. ev. . . . Sándorfalva, Torontál vm. 1878.
Kis Jenő izr............................ Töltszék, Sáros vm. 1880.
Kis Pál Ferencz ev. ref. . . Beret, Abaúj-Torna vm. 1879.
Klokner Siegfried ág. ev. Brassó, Brassó vm. 1878.

35 Koncsics Elemér ág. ev.,rkiv. h. 
Kovaliczky Albin g. kath.,

Űzd, Tolna vm. 1880.

II. f. é.................................. Szt.-Péter, Sáros vm. 1879.
5*
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Név, vallás Születés helye és ideje

Laczko Lajos r. kath. . .
Lef kovics Jenő izr., I. f.é., rki v.h 
Mucha Gyula g. kath.

40 Nádasdi Baán Achilles r. kath 
Neuwirth Ferencz izr., II. f. é 
Tálka Pál ág. ev. . . .  
Pap Pál r. kath., II. f. é .. 
Prieszter Szaniszló r. kath. 

45 Römer Arthur ág. ev. . .
Rosier Tamás Leo r. kath 
Schadt Ágoston ág. ev. . 
Schmilovits Emánuel izr. . 
Schön Jenő izr., II. f. é. .

50 Schultz Gyula r. kath.
SchwabeVilmos Ferencz á. ev 
Simbriger Frigyes ág. ev. 
Stamm Frigyes ág. ev. . 
Stépán Aladár ág. ev.. .

55 Stern Bertalan izr., II. f. é. 
Szaxun János g. kath. 
Sztankay Géza r. kath. . 
Tartler Richárd Ernő ág. ev 
Thuránszky Tibor ág. ev.

60 Timcsák Aladár r. kath. . 
Tokár Emil r. kath. . .
Varga Gyula ev. ref. . .
Vitéz Győző r. kath. . .
Weiszer Emil ág. ev. . .

65 Zvolinszky József r. kath.

Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1878.
Dobó, Sáros vm. 1880. 
S.-Kellemes, Sáros vm. 1878. 
Szarvas, Békés vm. 1876. 
Tisza-Lök, Szabolcs vm. 1879. 
Soóvár, Sáros vm. 1879.
Brassó, Brassó vm. 1879. 
Szántó, Abaúj-Torna vm. 1878. 
Brassó, Brassó vm. 1876. 
K.-Szeben, Sáros vm. 1881. 
K.-Szeben, Sáros vm. 1880. 
Pétervásár, Heves vm. 1881. 
N.-Szeben, Szeben vm. 1877. 
Besztercze, B.-Naszód vm. 1879. 
Brassó, Brassó vm. 1879. 
Málcza, Zemplén vm. 1880. 
Szerencs, Zemplén vm. 1878. 
Bereznik, Máramaros vm. 1879. 
Eperjes, Sáros vm. 1880.
Brassó, Brassó vm. 1879. 
Szt.-Kereszt, Liptó vm. 1881. 
Debreczen, Plajdú vm. 1879. 
Soóvár, Sáros vm. 1878. 
Mágócs, Csongrád vm. 1879. 
F.-Méra, Abaúj-Torna vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1880.
Mád, Zemplén vm. 1879.

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

70 Bothár Gusztáv Adolf ág. ev 
Bottenstein Zsigmond izr. 
Cserépy Emil r. kath. . . 
Elek Pál r. kath., I. f. é. 
Fekete László ev. ref.

75 Fischer Gyula izr. . . .

Kapi, Sáros vm. 1879.
Liget, Temes vm. 1878.
Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1875. 
Beszterczebánya, Zólyom vm. 1878. 
Szt.-Mihály, Sáros vm. 1878. 
Eperjes, Sáros vm. 1878. 
N.-Sáros, Sáros vm. 1879. 
Monosbél, Borsod vm. 1878. 
Szoboszló, Hajdú vm. 1878. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1879.
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Név, vallás

Friedmann Adolf izr. .
Gaál Miklós r. kath.
Gojdits Miklós g. kath. 
Grünmann Dávid izr. .

80 Heil Fausztin ág. ev. . .
Hennel Gyula ág. ev. . 
Heumann Imre izr.
Hodinka Ernő g. kath. 
Hoffmann Adolf ág. ev. .

85 Hvozdovics Pál g. kath. . 
Jeney Géza r. kath., II. f. 
Kachnics Gusztáv Adolf ág. ev 
Kilb Lajos r. kath. .
Kintzly Géza r. kath. .

90 Klefner Béla ág. ev. . .
Kootz Károly ág. ev. . 
Lehoczky Arthur r. kath. 
Lehoczky Márton György á.ev 
Lévay István r. kath. .

95 Libertinyi Jenő ág. ev., I. f. 
Marcsek Ferencz ág. ev. .
Marek Géza izr..................
Mihalovics József g. kath. 
Mikulics Sándor g. kath., I. f. 

100 Neuwirth Zsigmond izr. . 
Nikodém János ág. ev. 
Nikolié Dobrivoj g. kel. . 
Palcsó István ág. ev. . 
Radó Nándor izr., II. f. é. 

105 Rosenberg Rafael izr. . 
Sartorius István r. kath., II. f. 
Schiff Géza izr., II. f. é. . 
Sibrinyi Gyula ág. ev., I. f. 
Steinmetz János ág. ev. . 

110 Sztolarik Ferencz r. kath. 
Sztripszky Miron, g. kath. 
Theil Vilmos ág. ev. . 
Toperczer Géza ág ev. 
Világhy Elek r. kath. . .

115 Weisz Ignácz izr. . . .
Zahler Elek izr..................
Zinner Miksa izr.

Születés helye és ideje

N.-Sáros, Sáros vm. 1879.
Eperjes, Sáros vm. 1878. 
Sztropkó-Olyha, Zemlén vm. 1876. 
S.-Kellemes, Sáros vm. 1877. 
A.-Kubin, Árva vm. 1878.
Eperjes, Sáros vm. 1879. 
F.-Elefánt, Nyitra vm. 1879.
K. -H.-Váralja, Gömör vm. 1878.
L. -Szt.-Miklós, Liptó vm. 1878. 
Csarnó, Sáros vm. 1879.
Sopron, Sopron vm. 1874. 
Breznóbánya, Zólyom vm. 1878. 
Csellenő, Bereg vm. 1876. 
Szt.-István, Borsod vm. 1878. 
Eperjes, Sáros vm. 1879. 
Szász-Sebes, Szeben vm. 1874. 
Liszkófalva, Liptó vm. 1877. 
L.-Szt.-Miklós, Liptó vm. 1878. 
Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Ipolyság, Hont vm. 1875- 
Szarvas, Békés vm. 1877.
Igló, Szepes vm. 1880.
Hervartó, Sáros vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1878.
Eperjes, Sáros vm. 1877.
Arad, Arad vm. 1877.
Karlova, Torontál vm. 1875. 
Késmárk, Szepes vm. 1879. 
Palocsa, Sáros vm. 1873.
Lőcse, Szepes vm. 1869. 
Ipolyság, Hont vm. 1879. 
Hunfalu, Szepes vm. 1878. 
Duránd, Szepes vm. 1875. 
Új-Soóve, Bács-Bodrog vm. 1878. 
K.-Palugya, Liptó vm. 1878. 
Selesztó, Bereg vm. 1879. 
Segesvár, N.-Küküllő vm. 1878. 
Szepesváralja, Szepes vm. 1878. 
Puszta-Magyalos,Nógrád vm. 1874. 
Zsegnye, Sáros vm. 1879.
Láda, Sáros vm. 1878.
Ménhárd, Szepes vm. 1878.
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Név, vallás Születés helye és ideje

III. ÉVFOLYAM.

Andrejkovics György g. kath. Csicsovaalja, Zemplén vm. 1872.
Berthóty Lőrincz r. kath. N.-Vitéz, Sáros vm. 1872.

120 Damits Károly r. kath., J. f. é. O-Lubló, Szepes vm. 1874.
Danielisz Árpád ág. ev. . . Szepes-Béla, Szepes vm. 1877.
Debreczeny Márton István

r. kath.................................. Göncz, Abaúj-Torna vm. 1877.
Dienes Gyula, ev. ref. . , . Sajó-Velezd, Borsod vm. 1878.
Friedmann Sándor izr. . . Igló, Szepes vm. 1878.

125 Galló István ág. ev. . . . Bakti-Puszta, Gömör vm. 1877.
Gasperik János ág. ev. . . Dovalló, Liptó vm. 1876.
Habina Jenő g. kath. . . . Sziget-Bölzse, Ab.-Torna vm. 1878.
Hirschfeld Márk izr. . . . S.-Kellemes, Sáros vm. 1877.
Istók Zoltán ág. ev. . . . Lökösháza, Gömör vm. 1879.

130 Ifj. Klauszer Kálmán ág. ev. Eperjes, Sáros vm. 1877.
Krayzell Miklós ág. ev. . . Eperjes, Sáros vm. 1878.
Lavotha Ödön, ág. ev. II. f. é. Eperjes, Sáros vm. 1875.
Lihán Jenő r. kath. . . . Eperjes, Sáros vm. 1875.
Mandics Dezső r. kath. . . Eperjes, Sáros vm. 1879.

135 Menesdorfer Bertalan ág. ev. Gölniczbánya, Szepes vm. 1874.
Mihalics Miklós g. kath. . . Jarembina, Szepes vm. 1876.
Moskovitz Emánuel izr., I. f. é. Eperjes, Sáros vm. 1878.
Osztermann Ernő ág. ev. Rank, Abaúj-Torna vm. 1878.
Petrássy Antal g. kath. . . Rudlyó, Zemplén vm. 1877.

140 Polányi Géza r. kath. . . . N.-Mihály, Zemplén vm. 1879.
Pongrácz Tibor r. kath. . . Baánfalva, Trencsén vm. 1877.
Sikorszky Sándor r. kath. Héthárs, Sáros vm. 1876.
Szentiványi Ferencz r. kath. Szt.-lván, Liptó vm. 1867.
Ungár Kálmán izr.................. Soóvár, Sáros vm. 1876.

IV. ÉVFOLYAM.

145 Alexander Béla izr. . . . Odorin, Szepes vm. 1873.
Andor Sándor r. kath. . . Szedlicze, Sáros vm. 1871.
Blaho Lajos ág. ev. Rozsnyó, Gömör vm. 1876.
Jakubik Róbert r. kath.** A.-Kubin, Árva vm. 1877.
Joób Imre ág. ev.**. . . . Eperjes, Sáros vm. 1877.

150 Klonfár Alajos r. kath.** . Bécs, A.-Ausztria 1870.
Kovács Gyula ev. ref.** . . F.-Csécze, Abaúj-Torna vm. 1878.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Krémer Ernő ág. ev., I. f. é.* 
Laczkó Sándor r. kath.** 
Legeza János g. kath., I. f. é* 

155 Lersch Andor ág. ev. . . • 
Magyar József r. kath , II. f. é. 
Mocsár Andor g. kath., II. f. é.** 
Rejovszky János r. kath.** . 
Sztrilich Béla r. kath., I. f. é.* 

160 Tabak István r. kath., I. f. é.* 
Viszloczky Elek g. kath , I. f. é.* 
Wrublovszky Nándor r. kath.,

Eperjes, Sáros vm. 1874. 
Trencsén, Trencsén vm. 1877. 
Ungvár, Ung vm. 1875.
Leibicz, Szepes vm. 1875. 
Eperjes, Sáros vm. 1871. 
Ab.-Szántó, Ab.-Torna vm. 1878. 
Ó-Lubló, Szepes vm. 1871. 
Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1873. 
Krompach, Szepes vm. 1877. 
F.-Orlich, Sáros vm. 1871.

I. f. é...................................
Zeilendorf Izrael izr. . . .

Eperjes, Sáros vm. 1873. 
Eperjes, Sáros vm. 1873.

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

Földes (Friedmann) Albert izr.1 
165 Majdák István g. kath.2 . 

Weisz Károly ág. ev.3 . .

Homonna, Zemplén vm. 1871. 
Feketekút, Sáros vm. 1869. 
Dobsina, Gömör vm. 1874.

* Az első félév végén végbizonyítványt nyert. ** A második félév végén vég
bizonyítványt nyert. *** A min. engedély kelte és száma: 1 1897. julius 16., 39,005. sz.; 
2 1897. január 26., 3839. sz.; 3 1897. május 28., 32,099. sz.
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E) V izsgá latok .

Az 1898. év junius hó 16-ikától 1899. évi junius hó 15-ikéig megtartott alap- és állam
vizsgálatok (beleértve az ismétlő- és pótvizsgálatokat is) eredménye a következő:

Vizsgálatok

Jelentkezett Képesíttetett Nem képesít- 
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Első alapvizsgálat . . 61 61 5 12 29 46 12 3 15
Második alapvizsgálat 76 —■ 76 7 25 28 60 13 3 16
Allamtud. államvizsg. 4 3 7 — 4 3 7 — — —
Jogtud. államvizsgálat 6 — 6 ■— 2 3 5 — 1 1

Összesen 147 3 150 12 43 63 118 25 7
■

32

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 G ojdits M iklós, K M  L a jo s, Kootss K ároly, V ilághy E le k  és W eisz 
Ig n á c z; a második alapvizsgálatot pedig: Gallo' Is tv á n , Istó k  Z oltán, h á k  M ilán , K á lla y  A d o lf, 
O szterm ann E rn ő , P etrovics G yörgy és T yrn a u er B a ru ch  M á rk  tette le kitüntetéssel. Ezeknek 
nevei a hivatalos lapban s a hazai tanügy állapotáról az országgyűlés elé terjesztendő 
jelentésben 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 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 jogakademia tanári testületé S ztrilich  B é lá t (I-ső 
félév) és Joób Im ré t (II-dik félév) találta.

3. Jegyzet. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül s könnyebb áttekinthetése czél
jából közöljük, hogy az első félévben 20 tantárgy 91 hetiórában; a második félévben pedig 
24 tantárgy 83 hetiórában adatott elő. A tanév alatt a jogakademián összesen 166 hallgató 
volt beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai tíz jog
akademia között a legelsők közé emelkedett. A hallgatók között volt: I-ső éves 65; Il-od 
éves 52; III-ad éves 27 ; IV-ed éves 19; tanfolyam hallgatása nélkül ministeri en g ed é l
lyel vizsgázó 3. Vallás szerint volt: ág. hitv. ev. 49; r. kath. 54; izr. 32; gör. kath. 20; 
ev. ref. 9; gör. kel. 2. Születési hely tekintetében volt: Sáros vm. 58; Szepes vm. 19; 
Abaúj-Torna, Zemplén vm. 9 - 9 ;  Liptó vm. 8; Gömör vm. 7; Brassó vm. 5; Békés, 
Bereg vm. 4—4 ; Bács-Bodrog, Borsod, Hajdú, Torontál vm. 3—3 ; Árva, Besztercze-Naszód, 
Hont, N.-Küküllő, Nógrád, Szabolcs, Szeben, Trencsén, Ung, Zólyom vm. 2—2; Arad, 
Csongrád, Heves, Máramaros, Nyitra, Sopron, Szatmár, Temes, Tolna vm., Alsó-Ausztria 
Gácsország 1 1.
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F) Akadémiai ifjúsági egyletek.

1. Joghallgatók Testületé.
Az & szomorú gyászeset, mely a magyar nemzet szivét oly mélyen le

sújtotta, az eperjesi joghallgatókat sem hagyta érintetlenül s így még a rend
szeres megalakulás előtt sem késett az eperjesi jogakademia ifjúsága fájdal
mának méltó kifejezést adni.

Nyomban a gyászeset hírének vételekor, 1898. évi szept. 12-ikén, rend
kívüli gyűlésre jött össze s megilletődéssel hallgatta végig a dr. Horváth Ödön 
jogakademiai dékánnak, a gyűlés elnökének a gyászeset jelentőségét méltató 
beszédet s egyértelemmel mondotta ki az elnöklő dékán indítványára azt, hogy: 

<̂ «A jogakademia ifjúsága a legmélyebb hazafiúi megilletődéssel fogadja a 
rettenetes hírt, mely a nemzet igazi védőangyalának, imádatos szeretettel szere
tett Királyasszonyunknak, orgyilkos kéz által bekövetkezett gyászos elhúnytáról 
értesít s honfiúi hűséggel, odaadó önfeláldozással telt szívvel örökíti meg legmé
lyebb bánatát ez elgondolhatatlanul nagy csapás felett jegyzőkönyvének lapjain ;

kijelenti, hogy ő Felségének, a legalkotmányosabb dicső királynak, vala
mint a hazának és a nemzetnek mérhetetlen gyászában egész szívvel és lélekkel 
résztvesz s gyászának külső kifejezéséül a halál napjától számítva egy negyed 
évig a balkaron gyászjelvényt visel;

kijelenti, hogy a Collegium falain belől rendezendő gyász-ünnepélyen 
testületileg résztvesz s az ennek rendezésével megbízottaknál kérni fogja azt, 
hogy az ifjúságnak az ünnepély műsorában is megfelelő szerep biztosíttassék;

kijelenti, hogy a városunkban tartandó összes gyász-istenitiszteleteken és 
gyászünnepélyeken testületileg, vagy -— a mennyiben ez nem volna lehetséges, 
— küldöttségileg résztvesz. E küldöttségek összeállítására és vezetésére Szent- 
iványi Ferencz, Mandics Dezső és Osztermann Ernő joghallgatókat kéri fel;

felkéri a dékánt, hogy a megállapodásokról a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztert nyomban hivatalos táviratban értesítse s az ifjúságnak benső 
érzelmeit kifejezésre juttatván, felkéri őt arra, hogy az ifjúságnak ezeket az 
odaadó érzelmeit a magas trón előtt tolmácsolni kegyeskedjék;

táviratot intéz a budapesti és a kolozsvári egyetemek, valamint a jog- 
akademiák ifjúságához, a melyben hozott határozatának lényegét közli.»

Ezenkívül a «Királyné-szobor»-alapra és a helybeli kir. kath. főgymná- 
siumban létesítendő «Erzsébet-alapra» a testület saját kebelében gyűjtést indí
tott, melynek eredményét az illetékes helyekre annak idején be is szolgáltatta.

A jogásztestület 1-ső félévi alakuló közgyűlését 1898. szept. hó 20-ikán 
tartotta, melyen a tisztviselői kar megválasztása után, különösen a párviadalok 
korlátozása czéljából: az esküdtszéki alapon álló becsületbírósági intézmény 
ismét életbeléptettetett.

Az 1 frtnyi félévi tagsági díj megállapítása lehetővé tette azt, hogy a 
testület az «Olvasókör»-t az alább felsorolandó lapokon kívül, még egy olvasó
köri könyvtárral is gyarapítsa, melyben nagy encyclopediai művek, jogi 
tankönyvek s több jogi bölcseleti és történelmi munkák állanak a tagok ren
delkezésére.

Collég. Ért. 6
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Az olvasókörbe a következő lapok rendeltettek meg: Budapesti Hírlap^ 
Egyetértés, Hazánk, Magyar Állam, Pesti Hírlap, Budapesti Napló, Felvidéki 
Szemle, illetve később az Eperjesi Lapok, Bolond Istók, Borsszem Jankó, 
Kakas Márton, Új Idők, Vasárnapi Újság, Jogtudományi Közlöny, Természet- 
tudományi Közlöny, Magyar Kritika, Egyetemi Lapok, Kolozsvári Egyetemi 
Lapok, Debreczeni Főiskolai Lapok, Sárospataki Ifjúsági Közlöny, Sárosi Ilirlap.

Az olvasókör helyiségéül a Collegium felügyelőségének szívességéből 
átengedett egyik jogi tanterem szolgált, melyben az «Olvasóköri Könyvtár» 
is, a lapok olvasásának ideje alatt (naponként d. u. 5-től 9-ig), a tagok ren
delkezésére állott. A kellő rendet az olvasóhelyiségben az Olvasóköri Sza
bályok szerint a hét választott laptáros tartotta fenn s azok adták a lapokat 
is meghatározott díj mellett a testületi tagoknak albérletbe. A laptárosoknak 
fáradozásuk fejében tagsági díjuk elengedtetett.

Az aradi gyásznap évfordulóján ez évben is tartott a testület külön 
gyászistentiszteletet, melyben a hazafias imát dr. Szlávik Mátyás collég, igaz
gató úr mondotta.

Halottak napján a jogakademiai ifjúság testületileg kereste fel elhúnyt 
hírneves tanárainak sírjait s megkoszorúzásukkal kapcsolatban Csupka András 
sírjánál Osztermann Ernő testületi elnök, Va?idrák András sírjánál Gasperik 
János testületi alelnök mondott gyászbeszédet, Herfurth József sírjánál Liber- 
tínyi Jenő joghallgató szavalta el alkalmi ódáját.

A  jogakademia polgársága az előbbi években élvezett kedvezményekkel, 
ezidén is belépett az Eperjesi Széchenyi-körbe, melynek házi- és zeneestélyein 
tagjai gyakran szerepeltek.

Az «Eperjesi Torna- és Vívóegyesület» szintén kedvezményeket biztosí
tott a test. tagjainak belépésük alkalmával s ezen egyesületben is kitűntek az 
akadémia tagjai a rendezett házi- és egyéb versenyeken.

A jogásztestület élénk figyelemmel kisérte az 1898. nov. 11-ikén tartott 
turini nemzetközi diák-kongresszus működését s magát ott a Budapesti Egye
temi Kör kiküldötte által képviseltette s a kongresszust megnyitása alkalmá
val sürgönyileg üdvözölte.

1899. évi január hó 7-ikén a «Jogász Vívóegylet» javára tánczczal egybe- 
kötöt «Jogász-Athléta-Hangversenyt» rendezett a testület nagyméltóságú dr 
Berzeviczy Albert v. b. t. t., jogakademiánk egykori kiváló tanára védnöksége 
alatt, mely erkölcsileg és anyagilag fényesen sikerült. A hangverseny műsora 
a következő volt:

1. Delibes: Megnyitó «A király mondta» czímű dalműből. Zongorán 
előadják: Csatáry Zsófika úrhölgy és Horváth Ödönné úrnő. 2. a) Abt F .: 
«Ich sehe dich in jeder Blume»; b) Gumbert N .: Walzer; Delibes L .: «A király 
mondta» czímű dalmű I. felvonásának berekesztőjéből. Előadja: Kavalszky 
Ilonka úrhölgy, Tutko Jenny úrhölgy zongorakisérete mellett. 3. Magyar 
dalok. Gordonkán előadja: Szemere Márton úr, czigányzene-kiséret mellett.
4. Szavalat. Előadja: Oszvald Károlyné úrnő. 5. «A Bognár: «Tudor Mária» 
czímű operából; b) Mendelsohn: Őszi dal. Hirschmann Ferencz karnagy úr 
vezetése alatt előadják: Adriányi Ilka, Ambrózy Anna, Bartunek Thekla,
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Bethlenfalvy Évi, Bielek Erzsi, Császár Mariska, Dobosz Olga, Fábry Mariska, 
Fest Ilka, Ferdinkó Jolán, Hartmann Margit, Húsz Edith, Hutschenreiter Zsófi, 
Holénia Irén és Erzsi, Jákobéi Klára, Kleiner Irén, Krayzell Rózsi, Lavotha 
Gizi és Boriska, Lihán Eugénia, Maiéter Erzsi, Molitorisz Irén, Molitorisz 
Mariska, Pacher Mariska, Szmoligovics Marian, Szalay Mariska és Weigl Paula 
úrhölgyek. 6. a) Händl: Andante, H-moll (a 18-ik századból); b) Chopin: 
Sarasate. Nocturne. Op. 9, Nr. 2 ; c) H. Wieniawski: Scherso-Tarantelle. Elő
adja : Szentiványi Ferencz úr. 7. Jogász-Athléta-Induló. Szentiványi Ferencz- 
től. Előadja a jogász-zenekar: Heil Fausztin, Menesdorfer Berti, Libertinyi 
Jenő, Joób Imre, Marek Géza, Krafta Nándor, Droppa Soma, Steinmetz János, 
Palcsó István, Buszek Károly, Stépán Aladár, Polányi Géza, Bodnár János és 
Lihán Jenő urak.

A m. t. hölgyeknek, valamint Szemere Márton és Hirschmann Ferencz 
uraknak, kik a hangversenyen közreműködni szívesek voltak, buzgó fárado
zásaikért a rendezőség meleg köszönetét mondott.

A rendezéssel megbízott Eperjesi Jogász-Vívóegylet buzgó fáradozással 
tett meg minden lehetőt a siker biztosítására s ezirányú törekvései fényesen 
is meg lettek jutalmazva. A rendezőség különben Dienes Gyula elnöksége, 
Osztermann Ernő és Polányi Géza alelnöksége, Sztankay Géza titkársága, 
Libertinyi Jenő és Kleiner Béla jegyzősége, Krayzell Miklós háznagysága, Vitéz 
Győző pénztárnoksága és Toperczer Géza ellenőrsége alatt 52 bizottsági tag
ból állott. A hangversenyre vonatkozó egyéb adatok a Jogász- Vívóegylet 
jelentésében foglaltatnak.

1899. február 5-ikén a jogásztestület a legtisztább hazafiúi lelkesedéssel 
és a leghálásabb kegyelettel emlékezett meg a branyiszkói csatának, szabadság
harczunk történetében örökké tündöklő betűkkel beírva levő dicsőséges nap
járól s a félszázados évforduló alkalmából négy tagból álló küldöttség által 
a branyiszkói emléken örökzöld koszorút helyeztetett el, melynek nagy, 
nemzeti színű szalagján ez a felirat pompázott: «A dicső branyiszkói hősök
nek! — Az eperjesi jogakademia polgársága». Osztermann Ernő testületi 
elnök rövid beszédben megemlékezett a nap fontosságáról s Sikorszky Sándor 
elszavalta Libertinyi Jenő alkalmi ódáját.

Hálás köszönettel emeljük ki e helyütt is azt, hogy a megkoszorúzással 
járó összes költségek fedezését ifjúságunk benső barátja és jóakarója: dr. 
Horváth Ödön dékán úr volt szives felajánlani és viselni.

A Il-ik félévi alakuló közgyűlés 1899. évi február hó 18-ikán tartatott, 
melyen a tisztviselői kar megválasztása után a testület akadálytalanul folytatta 
működését. A testületnek e félévben való legelső nagyobbszabású ténykedése 
a márczius hó 15-iki ünnepélyek rendezése volt. Az eddigi szokás szerint a 
Collegium többi három tanintézetével szövetkezett a testület, hogy így az 
egyesült ifjúság még impozánsabban ünnepelhessen.

Az egyesült collegiumi ifjúsági ünnepély műsora a következő:
1. Ének. Előadja a tanítóképző-intézeti ifjúság.
2. Megnyitó-beszéd. Tartja: Krayzell Miklós, jogásztestületi elnök.
3. Csengey G .: «Márczius 15-én». Szavalja: Bartmann Simon, joghallgató.

6*
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4. Ünnepi beszéd. Tartja : Skallos Emil, hittanhallgató.
5. Kubányi B.: «Branyiszkó». Szavalja: Einczig Miklós, főgymn. tanuló.
6. Rákóczy-induló. Előadja: a főgymn. zenekar.
Este 6 órakor a jogásztestület fáklyásmenetet rendezett, melynek tar

tama alatt Duda Árpád joghallgató a «Fekete-sas» erkélyéről elszavalta a 
«Talpra magyar »-t.

Este 8 órakor díszelőadás a városi színházban, mely alkalommal nagy 
sikerrel szinrekerült Rákosi Viktor és Beöthy László «Aranylakodalom» ez. 
énekes színműve, melynek összes férfi-szerepeit joghallgatók adták, a női- 
szerepeket pedig az itt időző színtársulat tagjai.

A darabban szerepelt joghallgatók: Osztermann Ernő, Mihalovies József, 
Hodinka Ernő, Steinmetz János, Hirschmann Aurél, Jeney István, Bartmann 
Simon, Fischer Gyula, Andor Sándor, Gojdics Miklós, Sikorszky Sándor, Lehóczky 
Arthur, Hercz Frigyes, Jankovics Ákos, Bothár Gusztáv, Hvozdovics Pál, Lihán 
Jenő, Tokár Emil, Hamborszky Béla, Danielisz Árpád, Weiszer Emil, Schön 
Jenő, Hrabéczy Béla, Bodnár János, Sztolarik Ferencz, Petrássy Antal, Herkely 
Lajos, Prieszter Szaniszló, Kiss Pál Ferencz, Buszek Károly, Palcsó István.

1899. április hó 23-ikán tartotta az Irodalmi Osztály első zártkörű fel
olvasó estélyét; míg az Osztály működésének fénypontját a f. évi junius 4-ikén 
tartott «Greguss-ünnepély» képezte, mely a testület által a Collegiumban, mint 
Greguss Ágost születési házában, felállított emléktábla leleplezésével kapcso
latban szépszámú előkelő közönség előtt folyt le a következő műsor mellett:

1. Elnöki megnyitó. Tartja: Istók Zoltán, az Irodalmi Osztály elnöke.
2. «Greguss Ágost emlékezete». Ez alkalomból írta: Kubányi Béla, coll. 

gymn. tanár. Szavalja: Osztermann Ernő, joghallgató.
3. «Visszapillantás Greguss Ágost életére és működésére». írta és fel

olvassa: Kiss Jenő, az Irodalmi Osztály titkára.
4. Beethoven: «Isten dicsőségére». Énekli: a theologiai testület ének

kara; alkalmi szövegét írta: Porkoláb Gyula, hittanhallgató.
A Collegium épületének előcsarnokában befalazott díszes márvány

emléktábla arany betűivel azt hirdeti, h o g y : «Itt született Greguss Ágost 
1825. április 27-ik napján» s a táblát felállító ifjúság megnevezését és a tábla 
fel állításának évét tartalmazza.

A szépen sikerült ünnepélynek, melynek alkalmából az új emléktáblát 
az «Eperjesi Széchenyi-kör» pálma- és babérlombokkal ékíttette fel, különös 
fényt kölcsönzött az a körülmény, hogy az ifjúság és az ünneplő közönség 
itt tisztelhette Beöthy Zsolt min. tanácsos, egyetemi tanárt, ki a Magyar Tud. 
Akadémia és a Kisfaludy-Társaság képviseletében vett részt az ünnepélyen, 
sőt az elnöki megnyitóban hozzá intézett üdvözlő szavakra, az ünnepély végén 
a következő s itt is legmelegebb hálával megörökített szép beszéddel válaszolt:

«Mélyen tisztelt ünneplő közönség, kedves barátaim!
Engedjék egypár szóval megköszönnöm önöknek ezt a mai ünne

pélyt annak a két intézetnek a nevében, a melynek Greguss Ágost
elsőrendű, maradandó dísze volt.
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Valóban azt hiszem, az embernek, a nyilvánosság terén eszmékért 
küzdő embernek, nagyobb és méltóbb diadala nem lehet, mintha emlékét 
épen azoknak az eszméknek a nevében, azoknak az eszméknek a hevü
letében keresik fel, a melyek őt eltöltötték és a melyeket ő társainak 
és utódainak leikébe igyekezett önteni.

A hallott három szép előadásból kitetszőleg is Greguss Ágost 
életének, pályájának vezérlő elve, tisztaságánál fogva és ragyogásánál 
fogva igazán méltó metaphorával mondható : vezércsillaga — az idealismus 
volt; a felemelkedés az érzésben és gondolatban. Az idealismusnak, a 
melyet ő épen olyan lelkesen hirdetett, valóban mint a milyen nemesen 
követett életében, ennek az idealismusnak a legnemesebb, legközvetlenebb, 
legáltalánosabb megnyilvánulása : a kegyelet; leghivatottabb, legméltóbb 
hirdetője, képviselője pedig a nemzet ifjúsága. A nemzet ifjúsága, önök, 
midőn kegyeletök által híva keresik föl Greguss Ágost emlékét: ennek 
az emléknek a legnagyobb és legméltóbb tisztességet nyújtanak. Az 
idealismus nevében a fiatalság, a kegyelettől áthatott fiatalság áldoz 
azon kitűnő iró és épen olyan kitűnő ember emlékének, a kinek ez 
az idealismus vezércsillaga volt. És mikor áldoz, akkor az ő eszméjének 
diadalával, diadalszózatával keresi fel azt a helyet, azt a kis szobát, 
a honnan pályáján elindult.

^Eljöttem önök közé, a ki épen Greguss Ágostnak utóda vagyok. 
(Lelkes éljenzés.) Utóda vagyok az egyetemen; és életem egyik törek
vése az volt, hogyha egyébként nagyságban, értékben utol nem is érhe
tem, de egy tekintetben mindig mellette maradok: igaz kegyeletem
mel ő iránta!

Ez volt az oka, talán tisztán ez, hogy a Tudományos Akadémia 
és a Kisfaludy-Társaság engem tisztelt meg azzal a kedves feladattal, 
hogy adjam át önöknek üdvözletét és köszönetét ezért a mai ünnepélyért 
és fejezzem ki önök előtt azt a kívánságát, hogy önök, a kik m a: a haza 
reményei, Greguss vezércsillagának vezetése mellett, legyenek majdan: 
a haza büszkeségei.

Az Isten éltesse önöket!» (Lelkes éljenzés

Az ifjúság az ünnepély alkalmából a következő levelet és táviratot kapta: 

365/1899. sz. Magyar Tudományos Akadémia.

Az Eperjesi Joghallgatók Testületének.
A  Magyar Tud. Akadémia örömmel értesült arról, hogy az ifjúság 

Greguss Ágost szülőházának emléktáblával való megjelölése alkalmából 
irodalmi ünnepélyt rendez s üdvözletét küldi az Eperjesi Joghallgatók 
Testületének, mely irodalmunk és Akadémiánk egyik jelese iránt ily 
megható módon rójja le a kegyelet adóját.

Kiváló tisztelettel

Budapest, 1899. junius hó 2-ikán. Szily Kálmán s. k.,
fő titkár.
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«A budapesti egyetem bölcsészeti kara értesülvén a holnapi ünnepről, 

köszönti rendezőit és melegen osztozik a kegyeletes érzelmekben, melyek 
egykori kitűnő tanárának és dékánjának: Greguss Ágostnak emléke iránt 
megnyilatkoznak. Dr. Fröhlich, dékán.»
A theologiai testvér-testületnek az ünnepélyen való baráti közreműkö

déséért itt is meleg köszönetét mondunk.
A jogásztestület ezenkívül még Dessewfíy Arisztid 48-as szabadsághős- 

vértanú születési helyét, Csákány (Abaúj-Torna vm.) községi ág. hitv. ev. tem
plomot szintén emléktáblával megjelölni határozta, de a határozat végrehajtását 
a jövő félévig elhalasztotta. Addig is a tábla költségeire befolyt pénz 
Dessewffy emléktábla-alap czímén külön kezeltetik.

A deprekáczió ünnepén Gasperik János joghallgató tartotta a szép és 
komoly tanulmányon alapuló beszédet.

Igen sikerült majálist rendezett az akadémia polgársága junius 3-ikán a 
közeli fürdőhelyen, Czemétén, nagyszámú előkelő közönség részvételével.

A testület tisztviselői voltak: a) I. félévben: Elnök: Szentiványi Ferencz, 
majd Osztermann Ernő; alelnök: Menesdorfer Bertalan, majd Gasperik János; 
főjegyző: Steinmetz János ; aljegyző: Jankovich Ákos; pénztáros: Lillán Jenő; 
ellenőr: Kinczly Géza; könyvtáros: Gasperik János, majd Istók Zoltán; lap
tárosok : Libertinyi Jenő, Marcsek Ferencz, Dudinszky György, Saxum János, 
Barbósz Gergely, Gaál Miklós, Hrabéczy Béla; választmányi tagok: Dienes 
Gyula, Világhy Elek, Osztermann Ernő, Moskovits Emil, Sikorszky Sándor, 
Barbósz Gergely, Lehoczky Márton, Czeglédy István; póttagok: Sztankay 
Géza, Bodnár János, Hrabéczy Béla, Kis Jenő; becsületbírósági elnök: Sztrilich 
Béla; alelnök: Mandics Dezső; titkár: Világhy Elek; Il-od titkár: Sikorszky 
Sándor; irodalmi osztály elnöke: Steinmetz János, titkár: Heil Fausztin, jegyző: 
Sztankay Géza, bizottsági tagok: Bodnár János és Kis Jenő. b) II. félévben: 
Elnök: Krayzell Miklós; alelnök: Polányi Géza; főjegyző: Bothár Gusztáv; 
aljegyző: Bartmann Simon; pénztáros: Lihán Jenő; ellenőr: Gojdits Miklós; 
könyvtáros: Heil Fausztin; laptárosok: Hegedűs Ferencz, Marcsek Ferencz, 
Barbósz Gergely, Gaál Miklós, Hrabéczy Béla, Nikolics Dobrivoj; választmányi 
tagok: Sikorszky Sándor, Osztermann Ernő, Szentiványi Ferencz, Heil Fausz
tin, Lihán Jenő, Gojdits Miklós, Sartorius Kálmán, Mandics Dezső; póttagok: 
Glauf István, Vitéz Győző, Gaál Miklós, Ghillány József; becsületbírósági 
elnök: Szentiványi Ferencz, alelnök: Fekete László, titkár: Glauf István, 
Il-od titkár: HodinkaErnő; irodalmi osztály elnöke: Istók Zoltán, titkár: Kis 
Jenő, jegyző: Sztankay Géza; bizottsági tagok: Hamborszky Béla, Herkely Lajos.

2. 'Joghallgatók Segély egylete.

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

E nemesczélú egylet ez évben is áldásosán folytatta működését. Október 
hó 22-ikén tartotta alakuló közgyűlését, melyen elnöknek egyhangúlag Dienes 
Gyula III. é. jh. választatott meg. Választmányi tagokká: Szentiványi Ferencz,
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Osztermann Ernő, Mandics Dezső, Moskovics Emil, majd ennek helyébe Ghil- 
lány József, Toperczer Géza, Vitéz Győző, Sztankay Géza és Bartmann Simon 
lettek megválasztva. Október 24-iki választmányi gyűlésen a saját kebeléből 
megválasztatott: alelnökinek Toperczer Géza, titkárnak Bartmann Simon, pénztár
noknak Vitéz Győző, ellenőrnek Moskovics Emil, majd Ghillány József.

Egyesület tagjainak száma 83.
Alaptőkéje a tanév végén : 5447 fi t 77 kr. A tanév alatt hozzácsatolta- 

to tt: dr. Mariássy Béla úr adománya 25 fi t, hangverseny jövendelme és pénz
tári maradvány 45 frt 73 kr., Andorkó Tamás úr adománya 4 frt, utólagos 
colloquiumok díjaiból 6 frt. Joghallgatók fejenkénti fizetéseiből 166.

Az egyesület e tanévben négy közgyűlést és hat választmányi ülést tartott.
Segélyben részesültek az I-ső félévben: Galló István 20 frt, Lihán Jenő 

15 frt, Hegedűs Ferencz 15 frt, Joób Imre 12 frt, Mihalics Miklós 10 frt, 
Barbósz Gergely 10 frt, Istók Zoltán 5 frt, Steinmetz János 5 frt, Nikolics 
Dobrivoj 5 frt, Jankovich Ákos 5 frt, Szaxun János 5 frt, Chlebák Mihály 5 frt, 
Marcsek Ferencz 5 frt, Pálka Pál 5 frt. Összesen kiosztatott 122 frt. Minthogy 
azonban csak 112 frt állott rendelkezésre, a hiányzó 10 frtot a választmány 
kipótolta, illetve adományozta.

Il-ik félévben segélyben részesültek : Joób Imre 20 frt, Galló István 20 frt, 
Lihán Jenő 20 frt, Mihalics Miklós 20 frt, Steinmetz János 20 frt, Hegedűs 
Ferencz 12 frt, Pálka Pál 12 frt, Barbósz Gergely 10 frt, Szaxun János 10 frt, 
Varga Gyula 10 frt, Jankovich Ákos 7 frt, Mucha Gyula 7 frt, Gojdics Miklós 
7 frt, Marcsek Ferencz 7 frt. Összesen 185 frt.

A két félév alatt segélyzésre kiosztatott összesen 307 frt.
A múzeum lépcsőjén felállítandó Petőfi emléktáblára egyesületünk 2 frt 

70 krt — gyűjtés útján — küldött a «Budapesti Egyetem bölcsészeti hallga
tóság Segélyegylet»-ének.

8. Eperjesi Jogász Vívó-Egy let.

Alakult 1896. évben. Alosztályai: 1. Torna-alosztály. 2. Football-alosztály. 
Ez évben lényeges változás állott be az egylet megalakításánál, a mennyiben 
ez időtől fogva az újabban kidolgozott alapszabályzat értelmében egy iskolai 
évre alakul, tekintetbe véve a vívási évadnak főleg télii dejét, az alosztályoknak 
szükséges hosszantartó gyakorlatát.

A tanév elején újra megalakult s ujult erővel látott az ifjúság testi 
nevelésének fejlesztéséhez.

1897. szeptember hó 21-ikén tartotta az egylet alakuló közgyűlését a 
tagok rendkívüli érdeklődése mellett. Egész évi tisztviselőknek megválasztattak: 
elnök Dienes Gyula, alelnök Polányi Géza, elnöki titkár- Sztankay Géza, majd 
Vitéz Győző, főjegyző Libertiny Jenő, aljegyző Kleiner Béla, majd Bartmann 
Simon, pénztárnok Osztermann Ernő, majd Timcsák Aladár, szertárnok Bothár 
Gusztáv, háznagy Glauf István. Football-művezető Szentiványi Ferencz, torna
művezető Kinczly Géza, majd Steinmetz János. Választmányi tagok: elnök, 
alelnök, két művezető, Osztermann Ernő, Gasperik János, Lévay István vál. 
jegyző és Jankovich Ákos.
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Az egylet tiszteletbeli tagjai: Szinyei Merse István várm. főispán, dr. 
Horváth Ödön jogk. dékán, dr. Körtvélyessy Dezső kir. törvényszéki albíró, 
akad. m. tanár, dr. Meliorisz Béla akad. m. tanár, Kónyái Kyss Albert, volt 
egyleti vívómester.

Egylet tagjainak száma 69.
Az egylet czélja: «A vívás általában, a tornászatban való ügyesség el

sajátítása s gyakorlása.»
E czél elérése a Központi kívéházhoz tartozó két tágas termet bérelte 

ki az egylet, hol az első terem játékszobának volt berendezve, biliárd- és sakk
asztalok, szépirodalmi, napi- és sportlapok állottak a tagok szórakoztatására és 
rendelkezésére, a másik terem csupán vívásra szolgált.

November havában áthelyezte az egylet klub-helyiségét a Fő-utczán 
újonnan megnyitott Pannonia-szálloda elsőemeleti négy termébe, hol a tagoknak 
teljes otthont biztosított az egylet, berendezve termeit vívásra, szórakozási 
czélokra és olvasókörrel ellátva.

Vívószertára ez évben tetemesen gyarapodott, ellátva részint magyar, olasz 
és franczia kar- és vítőrökkel. Vívó-felszerelés értéke meghaladja a 150 frtot.

A vívás tanítását ez évadban egyleti közgyűlés felkérése folytán Dienes 
Gyula, az egylet elnöke volt szives elvállalni teljesen díjtalanul.

El nem mulaszthatjuk megemlíteni az egylet ez évi történetében oly 
nagy fontossággal biró s az egylet által a jogakademiai ifjúság nevében ren
dezett, úgy erkölcsileg, mint anyagilag oly fényesen sikerült Jogász-Athleta-hang- 
versenyt, illetve bált, mely — mint a testületi jelentés is előadja — 1899. évi 
január hó 8-ikán tartatott meg dr. Berzeviczy Albert v. b. t. t. védnöksége alatt.

Az estélynek az egylet javára eső tiszta jövedelme 157 frt 58 krt tett ki, 
mely összeghez felülfizetéseikkel hozzájárultak: dr. Berzeviczy Albert v. b. t. 
tanácsos 50 frt, dr. Horváth Ödön 10 frt, dr. Schmidt Gyula 4 frt, dr. Mariássy 
Béla 4 frt, dr. Kakúsz Béla 4 frt, dr. Meliórisz Béla 3 frt, Dobay Béla 2 frt, 
dr. Horovitz Imre 2 frt, dr. Oszvald Tivadar 2 frt, Krayzell Kálmán 2 frt, 
dr. Szlávik Mátyás 1 frt, Magyar József 1 frt, Ridarcsik Gábor 1 frt, Gold
finger Samu 1 frt, dr. Grynaeus Géza 50 kr., N. N. 20 kr. Az egylet 
köszönetét fejezi ki ez úton is a nagylelkű adakozóknak. Az egylet football- 
alosztály művezetője: Szentiványi Ferencz, egy teljes football-fölszerelést aján
dékozott az, egyletnek. Football-alosztály felszerelésének vagyoni értéke 20 frt. 
Xprnaórák tartattak hetenkint kétszer a művezető felügyelete alatt a Collegium 
gymnasiumi tornacsarnokban. Azon szívességért, miben az egyletet a főgym- 
nasium nagytekintetű tanári kara a tornacsarnok díjtalan átengedésével részesí
tette, az egylet köszönetét és háláját fejezi ki. Átlag a tornaórákat 19-en látogatták.

Az egylet hivatalos lapja a Budapesten megjelenő «Sport-Világ», hol 
az egyletnek állandó rovata tanúságot tesz élénk működéséről és czél- 
tudatos tevékenységéről.

Az egylet alapító jelvénye: — viselésre jogosítva 1896. évben az egylet 
tagjai, kik egyszersmind alapítók, úgyszintén az egylet tiszteletbeli tagjai — 
paizs alakban készített érez melltű az egylet czímerével és két keresztbe tett 
karddal. Alapszíne kék, arany betét. Egyszerű jelvénye: — viselve csupán az
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egylet tagjai által — kör alakú paizs, középen J. V. E. monogrammal e 
körirattal: «Viselj becsülettel». Egyleti szín a sárga és vörös.

Az évben az egylet 12 rendes, 5 rendkívüli és 9 választmányi ülést 
tartott az egylet ügyeinek tüzetes megbeszélésére.

Az egylet ez évi tiszta jövedelme 149 frt 08 kr., mely összeghez hozzá
adva a takarékpénztárban elhelyezett 176 frt 31 krhoz, összesen 325 írt 39 krt 
tesz ki. Ehhez számítva az egylet ingó vagyona: 200 frt; teljes vagyoni 
állapota 525 frt 39 krt tesz ki.

3. A  «M agyar Turista - Egyesület Eperjesi Jogász- Osztálya.»
Mindössze még csak másfél éve, a hogy Flórián Károly és Mocsár Andor 

kezdeményezésére megalakult az Osztály, mely hivatva van Sárosvármegyében 
a közönség mindnagyobb rétegeivel megismertetni és megszerettetni a túrista- 
ságot. S bár az egyesület a kezdet nehézségeivel még most sem birkózott 
meg egészen, mégis, ha visszatekintünk arra a másfél éves működésre: bíztató, 
méltó jövőt is remélhetünk.

Az Osztály az elmúlt évben megalkotta ügyrendjét s azt a jog- és állam- 
tudományi kar, valamint a központi választmány jóváhagyása után ki is nyo
matta. Úgyszintén kinyomatta kirándulásainak jegyzékét is és a kirándulási 
szabályzatot és ezeket tagjai között ingyen kiosztotta.

Azok közül a tagok közül — kik a nyári szünidőt túrista góczpontokon 
töltik — egyeseket a szünidei — megbízott állásának elvállalására kért fel. Ilyen 
szünidei megbízottak: Bártfa (Sárosvm.): Mihalovics József; Beszterczebánya 
(Zólyomvm.): Bothár Gusztáv; Dovalló (Liptóvm.): Gasperik János; Felső- 
Zsolcza (Borsodvm.): Mocsár Andor; Igló (Szepesvm.): Danielisz Árpád ; Kapi 
(Sárosvm.): Ardó Zoltán; Késmárk (Szepesvm.): Palcsó István; Krompach 
(Szepesvm.): Petrássy Antal; Leibitz (Szepesvm.): Lersch Andor; Losoncz 
(Nográdvm.): Csonka György; Lőkösháza (Gömörvm.): Istók Zoltán; Nagy- 
Mihály (Zemplénvm.): Polányi Géza; Pancsova (Torontálvm.): Bartmann Simon; 
Putnok (Gömörvm.): Dienes Gyula; Rankfüred (Abaúj-Tornavm.): Osztermann 
Ernő; Szemlak (Aradvm.): Barbósz Gergely; Szoboszló (Hajdúvm.): Fekete 
László; Új-Soóvé (Bácsvrn.): Steinmetz János; Torna (Abaúj-Tornavm.); 
Debreczeny Márton.<Á^ szabályzat értelmében a szünidei megbízottak feladata 
a túristaság iránt minél több érdeklődőt megnyerni, minden túristasági kér
désben felvilágosítást adni; nyilvántartani az olcsó szálló- és étkező-helyeket: 
felhívni az Osztályt arra, hogy vidékükre kirándulást rendezzen és erre nézve 
pontos tervet készíteni; végül az esetlegesen ott székelő testvérosztálylyal 
szemben az Osztályt képviselniX

A diák-túristaság fejlesztése is fontos feladatát képezte az Osztálynak. 
E tekintetben az által is terjesztette az eperjesi két főgymnasium ifjúsága 
közt a túristaságot, hogy az érdeklődőknek ingyen osztotta ki a «Diák-túristák 
útikönyve» czímű füzetet. Közvetítette az Osztály a «Diáktúrista-igazolványok» 
kiadását. Ezenkívül a helybeli két ifjúsági önképző-kör tagjai részére pálya
díjat tűzött ki oly munkára, melynek tárgya egy megtett kirándulás leírása, 
de a pályázat — sajnos — meddő maradt. Ugyancsak ebből a czélból a

Collég. Ért. 7
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Collegium főgymnasiuma ifjúsága részére deczember hó 19-ikén rendezett 
beléptidíj-mentes túrista-estélyt. Az Osztály a hasonczélú és testvéregyletekkel 
szoros baráti viszonyt tart fenn. Flórián Károly és Springer Zoltán által kép
viseltette magát a Magyar Túrista-Egyesületnek 1898. augusztus hó 20-ikán 
Trencsénben megtartott közgyűlésén.

Meleghangú átiratban üdvözölte a «Magyarországi Kárpátegyesület »-et 
1898. augusztus 7-ikén tartott negyedszázados jubileuma alkalmából. A «Kassa- 
vidéki Turista-kör »-rel is szoros érintkezésben állott és ennek lapját a «Kassa 
Vidéke»-t ingyen kapta. Ugyszinte a «Mecsek-Egyesület» megküldte az 1897. 
és 1898. évekről szóló jelentéseit.

A k.-oderbergi és az eperjes-bártfai vasutak igazgatósága az Osztály tagjait, 
társas-kirándulásaik alkalmával, félárú menetjegyek kedvezményében részesí
tette s ez által jelentékenyen hozzájárult az Osztály czéljainak előmozdításához.

Az Osztály tervbe vette egy, egész Sárosvármegyét felölelő kalauz kiadá
sát. Ez a terv azonban financziális okok miatt ez ideig meg nem valósulhatott.

Ez iskolai évben az Osztály egy nagyobb felolvasó-estélyt rendezett, 
még pedig deczember hó 18-án, mely valóban fényesen sikerült. Előkelő kö
zönség töltötte be a Collegium dísztermét. A műsor első pontját Gasperik 
Jánosnak, az Osztály ügyvivő alelnökének megnyitója képezte, melyben a 
túristaság eszméjét fejtegette. Majd Joób Éviké úrhölgy, az óvónőképző-intézet 
növendéke szavalta el Bartók Lajos «Zivatar van» czímű költeményét kedves 
interpretáczióval. Ezután Flórián Károly, az Osztály volt elnöke lépett a fel
olvasó asztalhoz és «Túristaság kerékpáron» czímen vázolta egy túráját, me
lyet Eperjesről — a gyönyörű Branyiszkó-hágó érintésével — Tátra-Füredre 
tett meg. Ennek a felolvasásnak kapcsán mutatta be skioptikonnal Peskó Ödön 
főgymnasiumi tanár úr a branyiszkói hágó, a szepesi vár, a mindszenti Csáky- 
kastély, a virágvölgyi Paksy-villa képeit, melyet korán elhúnyt amateur-ünk: 
Kézsmárszky József kitűnő felvételei után tisztán erre az alkalomra készíttetett 
az Osztály. Selmeczbánya és vidéke, valamint a Balaton is bemutatásra került 
Petrik Lajos budapesti tanár úr remek képeiben, melyekhez Flórián Károly 
csatolt rövid magyarázó előadást. Az estélyen, melynek belépő-díja 1 korona 
volt, felülfizettek: Szinyei Merse István főispán 5 frtot, Láng Mihály óvónőképző
intézeti igazgató 5 frtot, Dús Mariska úrhölgy 50 krt, Peskó Ödön 50 krt, 
N. N. 10 krt, M. B. 20 krt. Fogadják a nemeslelkű adományozók e helyütt 
is az Osztály hálás köszönetét.

Az elmúlt iskolai évben az Osztály némely lelkes tagjai úgy gyalog, 
mint kerékpáron több kisebb s egy nagy tanulmányi kirándulást tett a Hernád- 
völgyi Magyar Vasipar-R észvény társaság krompachi vastelepeinek a megtekin
tésére. Tervbe volt véve, hogy az Osztály f. évi május hó 27-én egy nagy
szabású kirándulást rendez a dubniki nemes-opálbányák és a gyönyörű Simonira 
érintésével az európai hírű ránki geyzir-hez is, mely alkalomból a nm. föld- 
mívelésügyi m. kir. miniszter úr kivételeseit megengedte, hogy az Osztály 
kiránduló tagjai a fürdőhelyiségnek még el nem foglalt vendégszobáiban 
ingyenes elszállásolást nyerjenek. A kirándulók legnagyobb sajnálatára azonban 
e szép tervet kedvezőtlen időjárás miatt az Osztály szeptemberre elhalasztotta.
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Az Osztály tiszteletbeli tagjai: dr. Horváth Ödön egyet, m.-tanár, jogkari 
dékán, Szinyei Merse István főispán és Schmidt Gyula dr., orsz. képviselő, 
coll. felügyelő.

A rendes tagok száma 40, a pártolóké meg 7.
Az Osztály tisztikarában az év folyamán a következő; változás állott b e :
Az 1898. szept. 7-ikén tartott gyűlés Flórián Károly elnök, Mocsár 

Andor titkár és Mosánszky István pénztárosnak az akadémiáról való távozásuk 
és így állásukról való lemondásuk után az elnöki teendők végzésével Joób 
Imre alelnököt, az alelnöki teendőkkel Gasperik Jánost, a titkári állással 
Steinmetz Jánost, a pénztárnoki ügyekkel meg Osztermann Ernőt bízta meg. 
Az ugyancsak több eltávozott választmányi tag helyére a póttagok közül a 
választmányba behivattak: Danielisz Árpád, Lersch Andor, Libertinyi Jenő 
és Szentiványi Ferencz, póttagokul pedig megválasztattak : Klefner Béla, Miha- 
lovics József, Krayzell Miklós és Lihán Jenő.

A f. évi február 25-ikén tartott rendes közgyűlésen végbement tisztújí
tásnak eredménye a következő:

Elnök lett: Gaspesik János; ügyvivő alelnök: Ghillány József; pénztáros: 
Fekete László; titkár: Steinmetz János; jegyző: Bartmann Simon; választ
mányi tagok: Barbósz Gergely, Bothár Gusztáv, ifj. Heil Fausztin, Kilb Lajos, 
Krayzell Miklós, Lersch Andor, Lihán Jenő, Petrássy Antal, Stépán Aladár ; 
választmányi póttagok: Hrabéczy Béla, Tokár Emil.

Az Osztály 1898 évi, közgyűlésileg helyesnek elismert zárszámadása: 
Bevétel: Tagdíjak 100 frt, rendkívüli bevétel 2 frt 72 kr., két felolvasó-estély 
jövedelme 21 frt 58 kr., megszavazott pótlék 6 frt 60 kr., kamatok 19 kr. 
Összes bevétel: 131 frt 09 kr. Kiadás: Központi járulék 50 kr., irodai költség, 
posta 23 frt 62 kr., nyomtatványok 32 frt 79 kr., jelvények vétele 3 frt. 
Összes kiadás: 109 frt 41 kr. Pénztári maradvány 21 frt 68 kr.

Az Osztály vagyoni állapota 1898. évi deczember hó 31-ikén: Alaptőke 
70 frt, könyvtár, ingó felszerelés értéke 42 frt 35 kr., 1898. évi pénztári 
maradvány 21 frt 68 kr., «menház és útjelzési alap» 12 frt. Összesen 146 frt 03 kr.

4. Jogakadem iai ifjúsági könyvtár.

A jogásztestület külön könyvtára a múlt években megszavazott, a tag
sági díjaknak 25°/0-ából ezidén is gyarapíttatott, úgy hogy a könyvtár jelen
legi állománya 889 kötetből áll.

Eltekintve a vétel útján szerzett művektől, ajándékozni szívesek voltak: 
Tasnády Gyula úr, a Budapesti I. hazai takarék pénztárosa 81 kötetet, a nm. 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr 5 művet 5 kötetben, dr. Horváth 
Ödön úr 4 művet 4 kötetben, dr. Bartha Béla úr, a magyar Cisztercita-rend» 
a deési állami főgymnásium, a kolozsvári Ferencz József tud.-egyetem, az egri 
érseki joglyceum és a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület egy-egy művet 
egy-egy kötetben.

Kiemelendőnek tartjuk Hubay Miksának e könyvtár javára tett 500 fo
rintnyi alapítványát, mely a coll. pénztárban áll gyümölcsöző kezelés alatt s 
melynek jövedelme e könyvtár gyarapítására fog szolgálni.

7*
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K  ő g y m n a s i u m .
III.

A) Adatok az 1898—99-iki ta n év  történetéhez.

1. A tanári karban e tanévben csak azon változás történt, hogy Frenyó 
Lajos theol. segédtanár választatott meg főgymnasiumi rendes vallástanárnak.

2. Nagyságos Szieber Ede kir. tanácsos és tankerületi főigazgató 1898. évi 
november 11—15-ik napjain látogatta meg intézetünket mint miniszteri meg
bízott és november 15-ikén értekezletet tartott a főgymn. tanári karral, mely 
alkalommal teljes megelégedését fejezte ki az intézet állapota és a tanárok 
működése felett.

3. Midőn 1899. évi május 12-ikén a vallástani osztályvizsga tartatott a 
VIII. osztályban, egyházkerületi biztosi minőségben jelen volt nagytiszt. Glauf 
Pál rimaszombati ev. főesperes úr, mely alkalommal örömmel jelenthettük a 
kér. biztos úrnak, hogy a vallástanári tanszék betöltésével ez idén megkezd
tük a rendszeres ifjúsági istentiszteleteket s hogy a téli időszak alatt összesen 
16 ilyen istentiszteletet tartottunk.

B) T a n á r i  k a r .

1. Balázs Ádám, rendes tanár, a II. oszt, főnöke. Tanított latin nyelvet 
a II., magyart a II., görögöt a VI., görögöt pótló magyart az V. és szépírást 
az I. osztályban. A tanári testületnek jegyzője. Heti óráinak száma 20.

2. Balló Aurél, rendes tanár. Tanított számtant az I., rajzot és rajzoló 
mértani az I., II., III. és IV. osztályban, továbbá rajzot az V. és VI., rajzot és 
ábrázoló mértani a VII. és VIII. oszt. póttanfolyamaiban. Heti óráinak száma 21.

3. Frenyó Lajos, rendes tanár, a III. osztály főnöke. Tanított vallástant 
az I—VIII. osztályban és magyar nyelvet a III. osztályban. A zene- és dal
körnek elnöke. Heti óráinak száma 19.

4. Flórián Jakab, rendes tanár. Tanított latin nyelvet a IV., VI. és 
VIII. osztályban. A Collegium pénztárosa és a collegiumi könyvtár ő re ; a 
helybeli ág. ev. I-ső egyháznak iskolafelügyelője. Heti óráinak száma 17.

5. Gömöry János, helyettes tanár, a Vili. osztály főnöke. Tanított tör
ténetet a III, V., VI. és VIII., politikai földrajzot a VII., magyar irodalom- 
történetet a VIII., görögöt pótló magyart a VI. osztályban. A Magyar Társaság 
elnöke. Heti óráinak száma 20.

6. Hénsch Béla, helyettes tanár, az I. osztály főnöke. Tanított latint 
az I., magyar nyelvet az I., német nyelvet a III. és IV. osztályban. Heti 
óráinak száma 20.
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7. Húsz Ármin, rendes tanár, a VII. oszt. főnöke. Tanított latin nyelvet 
a III., V., VII., történetet a IV., tornát a VII. és VIII. osztályban. A természetrajzi 
múzeumnak őre, az ifjúsági gyámintézet és segélyző-egyletnek pénztárosa, a hely
beli ág. ev. I-ső egyháznak pénztárosa. Heti óráinak száma 21, és 2 tornaóra.

8. Kubányi Béla, rendes tanár, a IV. osztály 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.

9. Ludmann Ottó, rendes tanár, a fdgymn. igazgatója. Tanított görögöt 
az V., VII. és VIII. osztályban. Heti óráinak száma 14.

10. Perényi Vilmos, rendes tan’ár, az V. osztály főnöke. Tanított ter
mészettant a VII., mathesist a III., V., V II, természettani földrajzi a III. és 
földrajzot az I. osztályban. A physikai múzeum őre. Heti óráinak száma 20.

11. Peskó Ödön, rendes tanár és képesített tornatanár. Tanított ter
mészettant a VIII., mathesist a II., IV., VI. és VII., földrajzot a II. és tornát 
az V. és VI. osztályban. Az algymnasiumi könyvtár őre, a Markovics-kör 
elnöke. Heti óráinak száma 20, és 4 tornaóra.

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

Tornatanár:

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

Énelítanár :

14. Szánik Ernő, elemi tanító. Tanította az éneket az I. és II. osztályban.

Vallástant tanítottak :

Kassay István, kir. kath. főgymn. rendes hittanár, kassa-egyházmegyei 
áldozár, szentszéki ülnök. Tanította a róm. kath. vallástant, heti 6 órában.

Homa Gyula, gör. kath. rendes hittanár, eperjes-egyházmegyei áldozár 
és szentszéki ülnök. Tanította a gör. kath. vallástant, heti 2 órában.

Az izraelita vallástant tanították: Dr. Austerlitz Mór, az eperjesi hit
község rabbija és Neuwirth Dávid, az eperjesi orth. izr. hitközségi elemi 
iskola hitoktatója.

C) A tantárgyak osztályonkint.

I. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Hénsch Béla.

1. Vallástan. Ó-szövetségi bibliai történetek a bibliából olvastatva s ezek 
alapján a zsidók rövid története ; minden történetből az erkölcsi tanúság. A tíz- 
parancsolat magyarázata. Négy egyházi ének ismertetése és emlékeltetése Az 
énekórákon tanult énekek gyakorlása. Kézikönyvek: Bereczky Sándor: Bibliai
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történetek; Poszvék Sándor: Egyházi énekek és imádságok ev. középiskolai 
ifjúság számára és a Szentírás. Hetenkint 2 óra. T anár: Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. A magyar nyelvtannak mondattani alapon való tár
gyalása. A mondat fogalma, a mondatok felosztása szerkezetük és értelmük 
szerint. A mondat részei, az alany, állítmány, tárgy, határozó és jelző. A beszéd
részek a mondatban való szerepük szerint. A szótagok és hangok. Az ige
ragozás terjedelmesen ; a változó tövű igék. A szóképzés, szóragozás és szó- 
összetétel, tekintettel a hibás képzések- és összetételekre. Mindezen nyelvtani 
alapfogalmak összeköttetésben elemzéssel és Írásbeli feladatokkal. Olvasmányok. 
Az olvasás alapos gyakorlása, szem előtt tartva a hangsúlyt és magyaros ki
ejtést. Az olvasmányok beható tárgyi magyarázata és tartalmuk szabatos
előadása. Prózai olvasmányok voltak: 1. A róka, a medve és a szegény ember.
2. A kerekkő. 3. A deákot erővel királylyá teszik. 4. Közmondások, szólás
módok. 5. Furcsa faluk. 6. A hún és magyar nemzet eredete. 7. A húnok 
Pannóniában. 8. A katalauni ütközet. 9. Etele és Buda uralkodása. 10. Lakoma 
Etele udvaránál. 11. A hún birodalom felbomlása. 12. A magyarok hadi
szervezete. 13. Almos vezér választása. 14. A honfoglalás. 15. A magyarok 
kalandozásai. 16. A magyarok Szent-Gallenben. 17. Az augsburgi veszedelem. 
18. Botond párbaja — A görög mondákból: 19. A trójai háború előzményei. 
20. Achilleus. 21. Trója elfoglalása. 22. Odysseus vándorlása. Költemények:
1. A gonosz mostoha. 2. Kis-Kúnság. 3. A Tisza. 4. Az Alföld. 5. A puszta
télen. 6. Szülőföldemen. 7. Falu végén kurta korcsma. 8. Nyalka huszár.
9. Mi fehérük ott a síkon távolban. 10. Csatadal. 11. Bujdosom a kerek földön. 
12. Honfidal. 13. Árpád sírja. Azonkívül tanultuk Petőfi életrajzát is. Két- 
hetenkint írásbeli dolgozat, kapcsolatban a nyelvtannal és olvasmányokkal. 
Hetenkint 6 óra. Hénsch Béla.

3. Latin nyelv. Olvasás és Írás. A kiejtés szabályai. A névragozás beható 
tárgyalása, összeköttetésben a nemi szabályokkal és kivételekkel. A melléknév 
egyeztetése a főnévvel. A fokozás minden eltérésével. Az igeragozás, a cse
lekvő és szenvedő alak minden módban és időben. A névszók és igék tövei. 
Olvasmányok voltak : Leo senex, Mulier et ancillae, Ursus, Puer mendax, Pavo 
et grus, Senex et mors, Cervus ad fontem, Asinus pelle leonis indutus, Canceres 
czímű mesék; azonkívül egyes mondatokat tartalmazó olvasmányok. A latin 
olvasmányok száma 26, a magyar olvasmányoké 16. Mindezen olvasmányok 
beható mondattani és szótani elemzése, kiváló tekintettel a latin és magyar 
nyelv szerkezete közötti eltérésre és a német és más nyelvre való utalással. 
Az érdekesebb mesék könyvnélkiil való tanulása. Az olvasmányokhoz szük
ségelt magyarázatok a görög - római mythologia és régiségtanból számos 
kép bemutatásával állottak kapcsolatban. írásbeli dolgozatok a nyelvtanból 
tanultak alapján hetenkint egyszer voltak. Kézikönyv: Dávid I .: Rövid latin 
nyelvtan és Dávid I.: Latin olvasó- és gyakorlókönyv. Hetenkint 7 óra. 
Hénsch Béla.

4. Földrajz. Geographiai alapfogalmak. Hazánk részletes ismertetése. 
Európa országainak geographiai leírása. Heti 4 óra. Tankönyv: Kőrösy Albin: 
Földrajz. Perényi Vilmos.
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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 alap-alakzatai (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, 
symmetriai és hasonlóság fogalmának megállapítása. Az idomok kerülete és 
területe. Geometriai díszítmények a táblára rajzolt minták után méretek szerint 
körzővel és vonalzóval. Hetenkint 3 óra. Balló Aurél.

7. Szépírás. Magyar írás: kis- és nagy betűk. Hetenkint 1 óra. Tanította 
Balázs Adám.

8. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszer, kulcsok, hang
közök, méreti-, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 19 
(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 gyakorlatok 
és végre társas-szabadgyakorlatok kettesével, hármasával. 3. Szergyakorlatok : 
magas- és távolságugrás, mélyugrás, rohamugrás, bakugrás, mászás függélyes 
és ferde póznán, kötélen és árbóczon, gyakorlatok függésben a rézsútos és 
vízszintes létrán, fokos árbóczon fel- és lemenés, alacsony nyújtón vegyes 
függésben és támaszban, korláton csak feszítő támaszban és függésben; gyűrű
hintán függésben. Hetenkint 2 órában. Durst Győző.

II. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Balázs Ádám.

1. Vallástan. Tananyag az előző években folytatott combinativ tanítás 
miatt még ez iskolai évben ugyanaz, a mi az I. osztályban. Heti külön 2 óra. 
Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: Az első osztály nyelvtani anyagának 
ismétlése után a rágós és névutós határozók összes fajai. A mondattanból: 
az összetett és összevont mondatok. A fő- és mellékmondatok. Mellékmondatok 
rövidítése. Többszörösen összetett mondatok. Szóelemzés. Mindezek begyakor
lása az olvasmányokból vett példákkal s elemzéssel. Kézikönyv: Szinnyei J .: 
Magyar nyelvtan. II. r. b) Olvasmányok: Értelmes, hangsúlyos olvasás. A magyar 
nyelvnek szabatos elsajátítását tartva szem előtt, a következő olvasmányok
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beható tárgyalása s minden oldalról megvilágítása: 1. A kevély császár. 2. Egy 
pár papucs. 3. Hogyan fogott a huszár ellenséget? 4. Furcsa faluk. 5. Géza 
vezér megtérése. 6 . Szent-István király. 7. Korona és kard. 8 . Szent-László és 
a kúnok. 9. Salamon király és a herczegek. 10. Deák Balázs hőstette. 11. Kálmán 
és utódai. 12. A magyar keresztes hadjárat. 13. Az arany bulla (olvasva). 
14. A tatárjárás (olv.). A görög-perzsa háborúk történetéből: 15. Dareios had
járata a scythák ellen. 16. A marathoni ütközet. 17. Leonidas halála. 18. A 
salamisi csata. Az 5—14. olvasmányokkal kapcsolatban hazánk története nem
zeti királyaink alatt, c) Költemények: 1. Isten hozzád (Lévay). 2. Éji látogatás 
(Gyulai). 3. A megfagyott gyermek (Eötvös). 4. A rab (Petőfi). 5. Szent- 
László füve (Arany) és 6 . Kenyérkő (Tompa) tartalmilag dolgozva föl. Kézi
könyv: Szinnyei J . : Magyar olvasókönyv. II. r. d) Dolgozatok: A helyesírás 
gyakorlása táblára Írással. A nyelvtan és a gondolatok szabatos kifejezésének 
begyakorlására kéthetenkint egy-egy, fölváltva iskolai és házi, összesen 16 dol
gozat a nyelvtan, olvasmányok és költemények köréből vett kérdésekkel. 
Heti 5 órában tanította Balázs Adám.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: Az első osztály nyelvtani anyagának ismét
lése után az álszenvedő, hiányos, személytelen és rendhagyó igék ragozása. 
Elüljárók. Az igék törzsalakjainak csoportonkénti betanulása. Mindezek be
gyakorlása a tárgyalt olvasmányok elemzésével. Gyakoribb képzők. Összetett 
szavak. Szóelemzés. Accus, és nominativus cum infinitivo. Ablat. absolutus. 
Kettős accus, és nőm. Helyenkint a latin nyelv jelenségeinek összevetése a 
magyar nyelvéivel. A szokottabb mondatfajok megismerése kötőszavaik szerint. 
Kézikönyv: Dávid I.: Rövid latin nyelvtan, b) Olvasmányok: A  nyelvtan 
begyakorlására a kézikönyv II. részének 65— 115. §§-ból 31. szakasz latin 
szövegnek fordítása magyarra és a III. rész 52—92. §§. közül 28. fejezet magyar 
szövegnek fordítása latinra. Magyarázatul a szükséges ókori mythologiai és 
régiségtani dolgok képekben is bemutatva. Néhány olvasmánynak könyvnélküli 
betanulása, c) Dolgozatok: A kijavított dolgozatok táblára Írása a helyesírás 
gyakorlása czéljából. Hetenkint fölváltva egy-egy iskolai és házi, összesen 
28 dolgozat magyarról latinra fordítással. Kézikönyv: Dávid I.: Latin olvasó- 
és gyakorlókönyv. Heti 7 órában tanította Balázs Adám.

4. Földrajz. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália leírása. Kézikönyv: 
Kőrösy Albin: Földrajz. Heti 4 óra. Peskó Ödön.

5. Számtan. Rövidítések a négy alapműveletben. Arányosság. Százalék- 
számítás. Nyereség-veszteség számítás, rabbat, sconto. Kamatszámítás. Egyszerű 
és összetett hármasszabály. Tankönyv: Beke M anó: Számtan. Hetenkint 4 óra. 
Peskó Ödön.

6 . Rajzoló geometria. A testekről általában. A testek általános tulajdon
ságai. Szögletes testek (hasábok, gúlák). Gömbölyű testek (henger, kúp, gömb). 
A szabályos testek. A testek felszínének és köbtartalmának kiszámítása. Test
hálók 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
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felrajzolt minták után, adott méretek szerint körzővel és vonalzóval. A testek 
axonometrikus ábrázolása. Heti 3 óra. Balló Aurél.

7. Írás. Magyar és német ütemirás, rond-irás. Hét. 1 óra. Szutórisz Frigyes.
8. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszer, kulcsok, hang

közök, méreti-, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 19 
(adventi, karácsonyi, böjti, húsvéti és reggeli énekek), az I. osztálylyal közösen. 
Világiak közül 18, komoly és víg dalok. Kézikönyv: Zsasskovszky F .: «Egri 
Dalnok» II. füzete. Hetenkint 1 óra. Szánik Ernő.

9. Torna. Hetenkint 2 óra. Durst Győző.

III. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Frenyó Lajos.

1. Vallástan. A kér. egyház, különösen a magyar prot. egyház története. 
Kiválóbb egyháztörténeti alakok ismertetése; Luther életrajza és. egyénisége 
részletesen. Egyházi énekek ismétlő gyakorlása, négy ének ismertetése és 
emlékeltetése. Kézikönyvek: Bereczky Sándor: A keresztyén egyház rövid 
története. Poszvék Sándor: Egyházi énekek és imádságok ev. középisk. ifjúság 
számára. Heti 2 óra. Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Az I. és II. osztályban szerzett nyelvtani ismeretek 
rendszeres összefoglalása. Hangtan, szótan, mondattan; eltérések és különb
ségek a magyar és a latin, német nyelv szerkezete és szelleme között; a magyar 
szórend. A hangsúlyos verselés. Vers, próza, hangsúly, rythmus, ütem, verssor, 
versszak, rím, a rímek elhelyezése. A gyakrabban előforduló polgári ügyiratok 
ismertetése és Íratása. Olvasmányok: Hymnus, Szózat, Fiamnak, Családi kör, 
Csák fészke, Világos, A czinkotai kántor, Venetur lencséje, Mátyás király 
Gömörben, N. Lajos nápolyi hadjáratai, Hunyadi Mátyás királylyá választatása. 
Havonként két iskolai dolgozat, felváltva a nyelvtanból és az olvasmányok 
köréből. Kézikönyvek: Halász Ignácz: Rendszeres magyar nyelvtan. Dr. Badics 
Ferencz: Magyar olvasókönyv III. Heti 3 óra. Frenyó Lajos.

3. Latin nyelv. Verses olvasmányok a hangsúlyos olvasás begyakorlá
sára s a nyelvtan ismétlésére; prózai olvasmány: a liviusi szövegnek 1. 1—20. 
fejezetei az esettan elsajátítására szolgáltak. Szólásmódok, synonymák betanu
lása. Verses emlékmondatok és mesék emlézése. Iskolai Írásbeli dolgozatok 
száma 34. Tankönyvek : Dávid István Kisebb latin nyelvtana és olvasókönyve 
Livius, Phaedrus és Ovidiusból. Hetenként 6 óra. Húsz Ármin.

4. Német nyelv. Olvasás és Írás, a hangtan fontosabb részei és a kiejtés 
szabályai; az alaktan egész terjedelmében, különösen a declinatio és conjugatio, 
az igék cselekvő és szenvedő szerkezete és a rendhagyó igék beható fejte
getése. Olvasmányok, többnyire költemények, alapos mondattani és szótani 
fejtegetéssel, különös tekintettel a német szórendre; a fordított szórendnek 
egyenes szórenddé való átalakítása. Fordítás magyarról németre, utalva a két 
nyelv szerkezete közti eltérésre. Olvasmányok száma 37, azonkívül egyes velős 
mondások és közmondások. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. Hetenként 4 óra. 
Hénsch Béla.

Collég. Ért. 8
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5. Physikai földrajz. A szilárd, cseppfolyós és légnemű testekről. Hő
tünemények. Fénytünemények. Dörzsölési elektromosság. Mágnességi tüne
mények. Áramló elektromosság. Mathematikai és physikai földrajz. Heten
ként 2 óra. Kézikönyv: Bozóky Endre: Physika és physikai földrajz. Perényi 
Vilmos.

6 . Történelem. Magyarország története a rómaiak korától az 1867-iki 
kiegyezésig. Magyarország politikai földrajza, alkotmánya. A közös ügyek. 
Kézikönyv: Baróti-Csánki: Magyarország története. II. kiadás. Hetenként 
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. Hetenként 3 óra. Perényi Vilmos.

8 . Rajzoló geometria. Tankönyv: Hornischek Henrik. III.. Tananyag: 
Constructiv planimetria. Távolságok és szögek alapműveletei. Távolságok 
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 fali mintái nyomán. A. 1—20. Hetenként 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. Hetenként 2 órában. Durst Győző.

IV. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kubányi Béla.

1. Vallástan. Hittan és erkölcstan. Az ev. prot. egyház főbb hit- és 
erkölcstani elvei, tekintettel más egyházak főbb tanaira. Válogatott szentirási 
szakaszok olvastatása, magyarázása és emlékeltetése; egyházi énekek ismétlő 
gyakorlása; négy ének emlékeltetése. Kézikönyvek : Mayer Endre: Evangélikus 
vallástan; Poszvék Sándor: Egyházi énekek és imádságok ev. középiskolai 
ifjúság számára és a Szentirás. Heti 2 óra. Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. A  nyelvhasználat törvényei, különösen a magyaros szó
kötés, a styl általános és különös tulajdonságai, az író kellékei, tulajdonságai 
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 négy éneket. Egyéb olvasmányok a tanult anyag minden fontosabb 
részéhez. A kívülről tanult versek száma Toldin kívül: 10. — Kézikönyv: 
Négyesy László: Stilisztika, és Lehr Albert: Arany Toldi-ja. írásbeli dolgo
zatok havonként kétszer. Heti 4 óra. Kubányi Béla.

3. Latin nyelv. Kézikönyvek: Dávid István Kisebb latin nyelvtana, gya
korló könyve és olvasókönyve. Módok, idők, összetett mondatok szerkesz
tése, acc. cum infinitivo, participium, gerundium s supinum a megfelelő
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pensumokon begyakorolva. Prózai olvasmány: A római történet Camillus- 
tól 20 fejezet. Költői olvasmány: Aeneas, Remus halála, Romulus Quirinus, 
Tarquinius elfoglalja Gabii városát, a Fabiusok nemzetsége, Daedalus és Icarus, 
Az emberi nem négy korszaka. A kötött beszédben Írott olvasmányok több
nyire emlékelve is. Szócsoportok. Hetenként egy írásbeli dolgozat. Hetenként 
6 óra. Flórián Jakab.

4. Német nyelv. A 111. osztályban szerzett nyelvtani ismeretek összefog
lalása, kiegészítve a határozó-szóval, az elöljárókkal és a kötőszóval. A szavak 
képzése, a külső és belső szóképzés. A mondattan általános elvei, az alany, 
állítmány és a bővítmények. Az igék és melléknevek rectiója, az egyenes és 
fordított szórend; az oratio recta és obliqua, mindez lehetőleg gyakorlati 
alapon. Olvasmányok voltak költőiek és prózaiak, mindezeknek alapos szó- 
és mondattani elemzése és tartalmuknak német nyelven való előadása; to
vábbá fordítás magyarról németre. Az olvasmányok száma 25. Kéthetenként 
Írásbeli dolgozat. Hetenként 3 óra. Hénsch Béla.

5. Történelem. Az ázsiai és afrikai kulturnépek történetének vázlata után 
részletesebben a görögök és rómaiak története, tekintettel a műveltségi és 
állami állapotokra az actiumi csatáig. Tankönyv: Világtörténet. I. kötet: Ó-kor. 
Varga Ottótól. Hetenként 3 óra. Húsz Ármin.

6 . Algebra. A négy alapművelet általánosítása. Negatív számok. Algebrai 
számok és azoknak ábrázolása. Hatványozás. Törtekkel való számolás. 
Geometriai haladvány. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. Kézikönyv: 
Mauritz Rezső : Általános számtan. Hetenként 3 óra. Peskó Ödön.

7. Rajzoló geometria. Tankönyv: Dr. Hornischek H., IV. rész. Tananyag:
I. A kúpszeletek (kör, elipszis, parabola, hiperbola) tulajdonságai, az ezen 
görbevonalakra vonatkozó szerkesztések. II. A stereometriai elemek átismét
lése után a vetülettan. Pont, egyenes, síkidom és testek projectiói egy és két 
képsíkon. Díszítményi rajz Várday-féle faliminták után (B. 1—14., C. 1—8 .). 
Hetenként 2 óra. Balló Aurél.

8 . Természetrajz. Ásványtan: Bevezető chemiai előismeretek kísérleti 
alapon. Egyes ásványok leírása. Az ásványok csoportosítása a chemiai össze
tétel alapján. Egyszerű és összetett kőzetek ismertetése. A víz és tűz hatása. 
A föld korszakai. Hetenként 3 óra. Szutórisz Frigyes.

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

V. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Perényi Vilmos.

1. Vallástan. Bibliai bevezetés. Az ó- és új-testamentomi kánon rövid törté
nete; a biblia nevezetesebb fordításai. Az egyes iratok keletkezésének története, 
tartalmának ismertetése. Szemelvények olvasása az ó- és új-szövetségi iratokból. 
Kézikönyv: Batizfalvy-Bereczky: Bibliai ismertetés. Hetenként 2 óra. Frenyó L.

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
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gény vándorló legényről. Az olvasott balladák alapján a nép- és műballada 
ismertetése. Szerkesztéstan. Havonkint házi Írásbeli dolgozat. Kézik.: Négyesy 
László: Szerkesztéstan. Greguss-Beöthy: Magyar balladák. Heti 3 óra. Kubányi B.

3. Latin nyelv. Prózai olvasmány: T. Livius 21-ik könyvéből 50 fejezet, 
tekintettel Livius stílusának sajátságaira. Livius élete és művei. Államrégiségek- 
bő l: A római nép felosztása; a közhatalom (senatus, népgyűlések, magistratus). 
Költői olvasmány: az Anthologia Latinából: C. Valerius Catullustól I—IV., 
VI., VIII., IX., XL, XII, Virgiliustól az I. Eccl., Horatiustól I—XVI.; Proper- 
tiustól: «Caesar diadala», Valerius Martialistól I—XVII. Tartalmi és tárgyi 
magyarázatokkal, valamint a legtöbbnek emlézése is. Az irályképző gyakorla
tokból: Phaedr. meséi 7—24.; Livius élete és iratai 1—8-ig; Róma város ere
dete 1—3.; Romulus 1—3.; s ezeknek kapcsán alak- és mondattani ismétlések. 
Az Írásbeli dolgozatok száma 17. Tankönyvek Bartal-Malmosi: T. Livi ab u. 
c. XXI—XXII.; Anthologia Latina, Dávid István és Pozder Károlytól. Schultz- 
Dávid: Kisebb latin nyelvtan; Cserny-Dávid: Latin stílusgyakorlatok I. rész. 
Hetenként 6  óra. Húsz Armin.

4. Görög nyelv. Az olvasás és irás begyakorlása után az alaktanból: 
főnév, melléknév, igehatározó, névmás és az u> végzetű igék ejtegetése az attikai 
nyelvjárás szerint. Kézikönyvül használtatott dr. Maywald József: Görög nyelv
tana. Megfelelő szó- és Írásbeli fordítási gyakorlatok dr. Maywald József 
Görög gyakorló- és olvasókönyvéből, még pedig szóbelileg a következő pen- 
sumok, 1—11, 13—15, 17, 19—23, 25—27, 31, 33, 35—37, 39, 40, 45, 46, 
49, 51, 57, 59, 72, 77. Kéthetenként Írásbeli gyakorlat. Hetenként 5 óra. 
Ludmann Ottó.

5. Görög nyelvet helyettesítő tárgyak: A ) Irodalmi olvasmányok, a) A hel
lén irodalomból: 1. Thukydides szemelvényeiből: Thukydides életrajza. Viszály 
Korinthos és Kerkyra közt. A háború első éve. Perikies halotti beszéde és 
szerkezete. A mirigy-halál. Perikies utolsó beszéde. Thukydides szerepe a 
peloponnésosi háborúban. A siciliai hadjárat elhatározása Athénaiban. Nikias 
és Alkibiades beszéde. Az elindulás. Alkibiades szökése és boszúja. Nikias 
levele s az athénaiak pusztulása Síciliában. Kézikönyv : Hegedűs J .: Összefüggő 
részek Thukydides művéből. 2. A görög állami régiségtanból: A hellén családi 
és állami élet alapja. Időszámítás. Spárta és Athénai alkotmánya, nevelés- és 
hadügye. Pénzrendszer. Athénai államgazdasága. Kézikönyv: Szerelemhegyi T.: 
Görög állami régiségek. — bj Magyar irodalmi olvasmányokból: 1. Kármán J., 
A nemzet csinosodása. 2. Kazinczy és Berzsenyi leveleiből az 1., 2., 5., 6 . és 
57. levél. 3. Kölcsey szónoki műveiből: Védelem P. J. számára. A magyar 
nyelv ügyében. Emlékbeszéd Berzsenyi fölött. A négy író életrajza és jellem
zése az illető kor irodalmi állapotainak megvilágításával. Kézikönyv: Jancsó B.: 
Magyar irodalmi olvasmányok. I. rész. Három Írásbeli dolgozat. Heti 2 óra. 
Balázs Adám. — B) Díszítményi rajz: Görög és középkori síkdíszítmények raj
zolása és festése (rozetták és szallagdíszek) Várday-féle faliminták nyomán. 
(D. 1—-24 lap.) Hetenként 2 óra. Balló Aurél.

6 . Német nyelv. Nyelvtani gyakorlatok : gemtivust és dativust vonzó igék 
és melléknevek, személytelen és visszaható igék, a kötőmód körülírása, a par-
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ticipium használata, a szórendek gyakorlati alkalmazása. Olvasmányok: hét 
prózai olvasmány és 12 költemény. A Cid-románczok közül vettünk ötöt. 
Körner, Lenau és Gellert életrajza. Kézikönyv : Hoffmann Mór: Német tan- és 
olvasókönyv III. kötet. Hetenként 3 óra. Szutórisz Frigyes.

7. Történelem. Egyetemes történelem az actiumi csatától Amerika fel
fedezéséig. Kézikönyv: Varga Ottó: Világtörténet. Középkor. Hetenként 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. Hetenként 
4 óra. Kézikönyv: Mauritz R .: Algebra, és Wagner Alajos: Geometria. 
Perényi Vilmos.

9. Természetrajz: Növénytan. Az alaktan tüzetes begyakorlása élő növé
nyeken, növények leírása és meghatározása. A szövettan elemei; élettan, rend
szertan. Tankönyv: dr. Roth Samu: A növénytan alapvonalai. Segédkönyv: 
dr. Cserey Adolf: Növényhatározó. Hetenként 2 óra. Szutórisz Frigyes.

10. Testgyakorlás. Rend- és szabadgyakorlatok. Szergyakorlatok. Játékok. 
Hetenként 2 óra. Peskó Ödön.

VI. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Szutórisz Frigyes.

1. Vallástan. Tananyag az előző években folytatott combinativ tanítás 
miatt még ez iskolai évben az V. osztálylyal közös. Heti külön 2 óra.

2. Magyar nyelv. Shakspere Coriolanusának és Moliére Tudós nőinek 
olvasása és beható elemzése után szó volt a drámáról általában, a drámai 
jellemekről és a dráma szerkezetéről; Shakspere élete- és műveiről; Moliére 
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. Havonként egy írásbeli dolgozat. K k .: Góbi Im re' 
Rhetorika olvasmányokkal. Névy László: Shakspere Coriolanus, ford. Petőfi 
Sándor. Greguss Á.: Moliére Tudós női, fordírotta Arany László. Hetenkint 
3 óra. Kubányi Béla.

3. Latin nyelv. Kézikönyvek: Sallustius, Vergilius, Cserny Dávid latin 
stílusgyakorlatok 2 k. D. bello Jugurthino 50 fejezet. A beszédek könyv 
nélkül is. Az Aeneisből I. 1—33, II. könyv egészen, III. 1— 10. Sok részlet 
emlékelve. Stílusgyakorlatokból: Sallustius életrajza 1—4; P. Verg. Maró 
14—19; A Jugurtha ellen viselt háború 47—74-ik. Vallásrégiségek. Kétheten
ként egy Írásbeli dolgozat. Hetenként 6  óra. Flórián Jakab.

4. Görög nyelv, a) Nyelvtan. Az V. osztály nyelvtani anyagának ismétlése 
után a —,«t végű és rendhagyó igék ragozása. A mondattanból: a melléknév,



6 2

%

névelő, névmások és az esetek használata. Az elüljárók. Az ige nemei és mód
jainak használata. Az ige névi alakjai. A mellékmondatok. Kézikönyv: Maywald J.: 
Görög nyelvtan. — b) Olvasmányok. Xenophon életrajzának és Írói munkásságá
nak ismertetése mellett az olvasókönyvből 27 szakasz görög szövegnek ma
gyarra és 15 szakasz magyar szövegnek görögre fordítása. Ezenkívül Xenophon 
Anabasisának szemelvényeiből az I., II., III., VII. és VIII. számú. A Sokrates- 
korabeli görög bölcsészet ismertetése után Sokrates tanítási módszere és 
jellemzése. Az Apomnémoneumata szemelvényeiből a következőknek fordítása:
1. Sokrates nézete az istenekről. 2. Nem kincsben van a boldogság. 3. Herakles 
a választás útján. 4. A gyermeki kegyeletről. 5. A barátság becse. 6 . Az alapos 
előképzettség szüksége. 7. Az oktatás és nevelés szüksége. 8 . Sokrates maga
tartása a vád alatt. — c) Dolgozatok. A nyelvtan begyakorlására kéthetenkint 
fölváltva egy-egy iskolai és házi, összesen 16 dolgozat az olvasókönyvből vett 
magyar gyakorlatoknak görögre fordításával. Kézikönyv: Maywald J.: Görög 
olvasó- és gyakorlókönyv II. rész. Heti 5 órában. Balázs Adám.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Irodalmi olvasmányok. Görög klasszikusok 
magyar fordításban: Homeros Iliasa és Odysseája bő szemelvényekben; a 
görögök vallása Homeros idejében. Kézikönyv: Csengery János: Homeros 
Iliasa bő szemelvényekben. Gyomlai Gyula: Homeros Odysseája bő szemel
vényekben. Geréb József: A görög vallás és művészet. Magyar irodalmi olvas
mányok. Mindszenty Gábor, Bethlen Miklós, Apor Péter, Cserey Mihály, Mikes 
Kelemen és Zrínyi Miklós jelesebb műveinek olvasása bő szemelvényekben. 
Kézikönyv: Jancsó Benedek: Magyar irodalmi olvasmányok. II. kötet. Három 
Írásbeli dolgozat. Hetenkint 2 óra. Gömöry János.

b) Rajz. Renaissance-stilű díszítmények rajzolása és festése Várday-féle 
falitáblák nyomán (E. 1—26. lap), majd Herdtle- és Steigl-féle lapminták máso
lása s végre egyszerűbb gypsminták utáni rajzolás. Hetenkint 2 óra. Balló Aurél.

6 . Német nyelv. Nyelvtani gyakorlatok. Olvasmányok: 9 prózai olvas
mány és 9 költemény. Schiller és Herder életrajza. A költői olvasmányok 
alapján A ballada és románcz története Németországban. Tankönyv: Hoffmann 
M ór: Német tan- és olvasókönyv. Hetenkint 3 óra. Szutórisz Frigyes.

7. Történetein. Az új- és legújabb kor története. Kézikönyv: Varga Ottó: 
Világtörténet, Új-kor. Hetenkint 3 óra. Gömöry János.

8 . Matliematika. a) Algebra. A hatvány és gyök fogalmának általánosí
tása negatív és tört kitevőre. Számrendszerek. A logarithmálás. Exponentialis 
egyenletek, b) Geometria. A szabályos sokszögek. A sík trigonometriája, 
goniometria. Tankönyvek: Mauritz R. Általános számtan és Moénik-Klamarik- 
Wagner: Geometria. Hetenkint 3 óra. Peskó Ödön.

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 Sam u: 
Az állattan alapvonalai. Hetenkint 3 óra. Szutórisz Frigyes.

10. Testgyakorlás. Rend- és szabadgyakorlatok. Szergyakorlatok. Füles
labdajáték. Hetenkint 2 óra. Peskó Ödön.
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Osztályfőnök: Húsz Ármin.
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1. Vallástan A magyarországi prot. egyház története napjainkig. A refor- 
máczió kezdete, elterjedése, fénykora, az ellenreformáczió, a gyászkorszak, a 
hajnalodás; az egyház állapotának javulása időnkig. Az istentisztelet, az egy
házi alkotmány; egyházi irodalom, prot. tanügy fejlődése. Ev. egyházunk 
alkotmányának ismertetése. Kézikönyv: Batizfalvy István: A magyarországi 
prot. egyház története. Heti 2 óra. Frenyó Lajos.

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 bán-jának 
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 nyelv. Olvasmány: Ciceronis oratio de imperio Cn. Pompeji; 
pro Sexto Roscio Amerino ; és orat. I. in Catilinam; a szöveg történeti, szerkezeti 
és előadási magyarázata; Cicero élete, államférfiúi, szónoki s irodalmi műkö
dése. Virgili Aen. lib. VI. a szükséges magyarázatokkal; egyes részek emlézése. 
Irálygyakorlatokból 26 pensum s ezeknek kapcsán alak- és mondattani ismét
lések ; minden 2-ik héten Írásbeli iskolai dolgozat az olvasmányul használt 
anyag köréből. Az Írásbeli dolgozatok száma 17. Tankönyvek: M. Tulli Cicero
nis orationes selectae; P. Vergili Aeneidos lib. XII. Schultz-Dávid Kisebb latin 
nyelvtan. Hetenkint 6  óra, Húsz Armin.

4. Görög nyelv. A jóni dialectus magyarázata mellett olvastatott Ilias L,
III. és IV .; azután pedig az új-jóni dialectus legfőbb sajátságainak ismertetése 
után Herodot VII. 138—145, 175— 178, 184—187, 198—239; VIII. 1—23, 
40—43, 49—6 6 . Mindegyik olvasmány megkezdése előtt adattak a szükséges 
mythologiai, illetve históriai, valamint irodalomtörténeti bevezetések, nem
különben 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 tör
téntek. 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 szerelmei-ből 
egyes dalok, a regék tartalma, alakja. Csokonai Vitéz Mihály dal- és óda
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költészete. Egyes szebb költemények megtanulása. A görög lyrai, epikai és 
drámai költészet. Euripides Iphigeneia Taurisban czímü 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 után, heti 1 órában; II. Ábrázoló 
mértan. A térelemek derékszögű ábrázolása a tér négy negyedében. A pont 
és az egyenes viszonylagos vonatkozásai. Egyenesen fekvő pont és ponton 
keresztül haladó egyenes. Egyenes osztása és nyomai. A pont és az egyenes 
árnyéka a két képsíkon, az egyenesek vetítősíkjainak beforgatása a képsíkokba. 
Az egyenes valódi hossza és képsíkszögei* Az egyenesek viszonylagos vonat
kozásai. A sík beforgatása. A sík képsíkszögei. A síkidomok ábrázolása s kép
síkokra vetett árnyékaik. Metszősíkpár. Párhuzamos síkok. Egyenesnek átmet
szése síkkal. Egyenesnek hajlásszöge általános helyzetű síkhoz. Lapszög. A kör 
ábrázolása. Kézikönyv: Hornischek Henrik: Ábrázoló geometria. Hetenkint 
1 óra. Balló Aurél.

6 . Német nyelv. Goethének Hermann és Dorothea ez. eposza olvastatott 
egész terjedelmében. Úgyszintén Schiller: Wilhelm Teli ez. drámája egész 
terjedelmében ugyan, de némely jelenetei csak rövid kivonatban. Rövid tájé
koztató a német irodalom ó- és középkora fölött a legnevezetesebb művek 
egyes részleteinek olvasása alapján. Goethe irodalmi működése. Kézikönyv: 
Heinrich Gusztáv, Német tan- és olvasókönyv III. kötet, valamint Hermann 
és Dorothea, és Wilhelm Telinek iskolai czélokra szánt külön kiadása. Heti 
3 óra. Szutórisz Frigyes.

7. Politikai földrajz. Politikai, földrajzi, nemzetgazdasági általános fogal
mak. Az egyes államok történetének áttekintése, természeti, lakossági, alkot
mányos viszonyainak ismertetése. Részletesebben a hazai viszonyoknak rajza. 
Kézikönyv: Varga Ottó: 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. Perényi Vilmos.

9. Physika. Mechanika, Akustika, Optika. Kézikönyv: Fehér Ipoly: 
Kísérleti természettan. Hetenkint 4 óra. Perényi Vilmos.

10. Testgyakorlás. Szabadgyakorlatok s szergyakorlatok hetenkinti 2 órá
ban. Húsz Armin.

VIII. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Gömöry János.

1. Vallástan. Tananyag az előző években folytatott combinativ tanítás 
miatt még ez iskolai évben ugyanaz, a mi a VII. osztályé. Heti külön 2 óra.
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2. Magyar nyelv és irodalom. A magyar irodalom története napjainkig. 
Kézikönyv: Gobi J.: A magyar irodalom története szemelvényekkel. Hetenkint 
3 óra. Gömöry János.

3. Latin nyelv. Kézikönyvek: Taciti Annales, Horatius, Cserny-Dávid Latin 
stílusgyakorlatok 3-ik k. Első harmadban az Annales első könyve, második 
harmad: Horatii Car. I. 1., 10., 14.; III. 3.; IV. 8 ., 9. Epodon 1. Sat. I. 1., 6 .; 
de arte poetica. Latin stílusgyakorlatokból: Tacitus élete 7—14.; Horatius 
élete: 27—32. Latin irodalom rövid ismertetése. Kéthetenkint egy Írásbeli 
dolgozat. Hetenkint 5 óra. Flórián Jakab.

4. Görögnyelv. Platon: «Apologia Sokratis» és « Kriton» a szükséges irodalom- 
és philosophia-történeti bevezetés után. Azután Odysseia I—IV. Hetenkint 3 óra. 
Nyelvtani gyakorlatok, szó- és Írásbeli fordítások magyarból görögre, melyek
nek tárgyát az olvasmányok egyes szakaszainak kivonata képezte, valamint 
diktált 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 tör
ténete» czímű kézikönyv szerint. Összesen hetenkint 4 óra. Ludmann Ottó,

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Magyar irodalmi olvasmányul gróf Széchenyi 
«IIitel»-jéből az előszó; a magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest 
lennie kellene; a magyar nem bírja magát oly jól, mint körülményei engednék; 
a végszó. Gróf Széchenyi élete, munkássága és hatása. Wesselényi «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. 
A szónoklat. Főbb képviselői, különösen Demosthenes. Kézikönyv: dr. Jancsó B.: 
Magyar irodalmi olvasmányok. Alexander Bernát: Platon és Aristoteles, sze
melvények. Schill Salamon : Görög irodalomtörténet. Időszakonkint egy írásbeli 
dolgozat. Heti 2 óra. Kubányi Béla.

b) Rajs. I. gypsminták után (ornamentek és fejek). Heti 1 órában.
II. Ábrázoló geometria. A testek (koczka, gúla, hasáb, kúp, henger és gömb) 
egyszerűbb helyzetekben való orthogonális ábrázolása, a saját árnyékhatár és 
a vetett árnyék meghatározásával. Ezen testek vonatkozásai a térelemekre és 
kifejtésök. Kézikönyv: Hornischek H. Heti 1 órában. Balló Aurél.

6 . Német nyelv. Goethe «Iphigenie auf Tauris» egész terjedelmében. 
A német irodalom története a reformátiótól a legújabb korig, lehetőleg olvas
mányok alapján. Kézikönyv: Heinrich: Deutsches Lehr-u. Lesebuch II. Band. 
Hetenkint 2 óra. Szutórisz Frigyes.

7. Történelem. Magyarország oknyomozó története a világtörténeti vonatko
zások és művelődési viszonyok szemmeltartásával. Kézikönyv: Ribári-Mangold: 
Magyarország oknyomozó történelme. Heti 3 óra. Gömöry János.

Collég. Ért. 9
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8 . Mathematika. Permutatio. Combinatio. Variatio. Newton binomiális 
tétele és általánosítása negativ és tört kitevőre. A mathematikai tananyag 
átismétlése. Kézikönyv: Moönik-Klamarik-Wagner: Algebra és Geometria. 
Hetenkint 2 óra Peskó. Ödön.

9. Physika. Hőtan. Mágnesség és elektromosság. A kosmographia elemei. 
Kézikönyv: Wagner Alajos: Physika. Hetenkint 4 óra. Peskó Ödön.

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 3 óra. 
Kubányi Béla.

11. Testgyakorlat. Egyesítve a VII. osztálylyal. Húsz Armin.

írásbeli dolgozatok a felső négy osztályban.

Magyar dolgozatok.

V osztály. 1. Szülőföldem természeti szépségei. (Leírás.) 2. A rany: 
Mátyás anyja ez. költeménye. (Fejtegetés.) 3. Róma bukásának okai. (Érteke
zés.) 4. Karácsonykor. (Elmélkedés.) 5. A magyar nemes. (Jellemkép Petőfi 
verse után.) 6 . A fiú levele apjához. (Tárgy: Arany Toldi-ja.) 7. Egy szabadon 
választott növény tudományos leírása. 8 . A Parainesis főeszméi. 9. Elrendezés 
a Szózatban. Görögöt pótló tanfolyamban: 1. A siciliai hadjárat mellett és ellen 
szóló érvek (Nikias és Alkibiades beszéde alapján). 2. Kazinczy és Berzsenyi 
levelezésének ismertetése. 3. Spárta és Athénai összehasonlítása alkotmányá
ban s szokásaiban.

VI. osztály. 1. A képmutató. (Jellemkép a Toldi-ból.) 2. A nők jelleme 
Shakespeare Coriolanusában. 3. Beszámoló kötelezett magánolvasmányaimról. 
4. Szilveszter estéjén. (Elmélkedés.) 5. Könyörüljünk a szerencsétleneken. 
Hunyady László bírái előtt. (Buzdító, illetve védőbeszéd.) 6 . Az érzékekről. 
(Értekezés.) 7. Deák Ferencz felirati javaslatának vázlatos ismertetése. 8 . Eper
jes vidékének természeti szépségei. 9. Mit tanulunk a «Tudós nők»-ből? 
Görögöt pótló tanfolyamban: 1. Hogyan szabadulhatott volna fel a magyar 
önerejéből a török iga alól. (Zrínyi Miklós Afiuma után.) 2. Hector és Achilles 
jellemzése. 3. Az Odysseia nőalakjai.

VII. osztály. 1. Szondi György mint hazafi és katona. (Jellemkép.)
2. Ingadozás nélkül járj a kötelességnek s erkölcsnek ösvényén. (Deák Ferencz.)
3. Hazánk művelődési előhaladásának tényezői. 4. Beszámoló kötelezett magán
olvasmányaimról. 5. Minő befolyása van az éghajlatnak az emberiség fejlő
désére ? 6 . Egy hallott vagy olvasott népmese. 7. Arany János, (Élet- és 
jellemrajz.) 8 . Bánk bán tragikuma. 9. A Kérők meséje és főszemélyeinek 
jellemzése. Görögöt pótló tanfolyamban: 1. Kerestessenek ki Euripides «Iphigeneia
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Taurisban» ez. művéből az általános eszmék és fejlesztessenek ki bővebben.
2. Elektra tartalma. 3. A görög karének-költészetről.

V ili. osztály. 1. A magyarok vándorlása a krónikások előadása szerint.
2 . «) A lelki tünemények megismeréséről, ß) Erzsébet királyné halálára. 
(Szónoki beszéd.) ;') Boldogságunk attól függ, hogy azokban, a kikkel állandó 
jó viszonyban állunk, kettő legyen m eg: nemes érzelem és jó kedv. (Eötvös.) 
(Iskolai dolgozat.) 3. A renaissance hatása művelődésünkre. 4. Honvédelmünk 
az Árpádok és vegyesházbeli királyok idejében. 5. A mohácsi vész következ
ményei. 6 . A kis erő is, ha szorgalommái és kitartással párosul, sokra képes. 
(Iskolai dolgozat.) 7. Az 1848-iki törvények méltatása. Görögöt pótló tanfolyam
ban: 1. Mit tanulhatunk Platon Kritonjából? 2. Aristoteles az erkölcsi beszámí
tásról. (Az olvasottak alapján.)

Ném et dolgozatok.

V. osztály. Fordítás magyarból németre: 1., 2., 3. és 4. mondatok a 
nyelv- és mondattan begyakorlására. 5. A fösvény. 6 . A szél és a nap. 
Gondolatmenet: 7. Der Postillon. 8 . Körner an seinen Vater. 9. Drei Grund
fehler der Menschheit. 10. Das Ritterthum.

VI. osztály. Fordítás magyarból németre: 1. Különböző mondatszerke
zetek. 2. A nagy tök. 3. A czigány a háborúban. 4. A német irodalom ballada
éve. 5. Schiller irodalmi működése. Gondolatmenet: 6 . Kié Kraniche des 
Ibykus. 7. Wilhelm von Oranien. 8 . Der Herbstmorgen. 9. Aus den Reden 
an die deutsche Nation von Fichte.

VII. osztály. Fordítás magyarból németre: 1. Az óriás leányka. 2. Kö
szöntet a császár. Gondolatmenet: 3. Hermann und Dorothea, I. Gesang.
4. Hermann u. Dorothea, V. Gesang. 5. Hermann und Dorothea, die Quellen 
des Gedichtes. 6 . Wilhelm Teil je ein Aufzug. Önálló dolgozatok: 7. Im Obst
garten. (Idylle.) 8 . Die Wichtigkeit des Eisens. (Abhandlung.) 9. Über Lesen 
u. Bücher v. Schopenhauer.

V ili. osztály. Fordítás magyarból németre: 1 . Attila udvara. 2. A buda
pesti vízár. 3. Az Alduna madárvilága. 4. A szászok eredete. Gondolatmenet:
5. Iph. a. Tauris I. Aufzug. Iph. a. Tauris III. Aufzug, I. Scene. Önálló dol
gozat: 7. Die Schlacht bei Mohács u. ihre Folgen. 8 . Abschiedsworte am 
Grabe des besten Freundes. (Rede.)

Szabadkézi rajz, m int szabad tantárgy.

A szabadkézi rajzórákban részt vettek az I—VIII. oszt. tanulók közül 
52-en, kik hetenkint szerdán és szombaton délután 2—4., a téli hónapokban 
1—3-ig nyertek oktatást. A kezdők egyszerűbb, a haladók pedig nehezebb 
ékítmények, figurális és tájképminták, sőt ornarnentális gypsminták utáni 
rajzolásban is gyakorolták magukat. Balló Aurél.

9*
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D) Főgymnasiumi tanulók.
A rövidítések magyarázata : áh. =  ágost. hitv. evang.; ev. ref. =  evang. reform.; rk. =  római 
kath.; gk. = gör. kath .; izr. =  izraelita vallású; m. — magyar; n. = német; t. -  tót anyanyelvű.

Név, vallás, anyenyelv , Születés helye és ideje

Augusztinyi Gyula rk., m. 
Bakalyár Pál áh., t. . .
Bárkány Miklós izr., m. . 
Baumöhl József izr., n.

5 Berényi Gyula ev. ref., m. 
Bukva Miklós áh., t. .
Burik Ágost gk., rutlién*. 
Debrő József gk., m. . 
Fábry Béla áh., m. . .

10 Ferderber Jenő izr., m. . 
Fiedler Nándor áh., m. 
Filliette János rk., m.** 
Friedmann Miksa izr., n. . 
Friedmann Sándor izr., n.** 

15 Fuchs Jenő izr., m. .
Gasperik Gusztáv áh., t. . 
Gottlieb Leo izr., m. .
Grosz József izr., m* . 
Guttmann Áron izr., m. .

20 Guttmann Miklós izr., m. 
Gyurkovics Béla áh., t.**. 
Hamborszky Imre áh., m.** 
Hedry Sándor rk.. m. . .
Horvay Sándor áh., m. .

25 Hromják József gk., ruthén 
Janrnitzky Gyula áh., t. . 
Klein Dávid izr., n.** . .
Kohn Aladár Ignácz izr., m 
Kohn Béla Baruch izr., m. 

30 Kohn Izidor izr., m.
Körtvélyessy Dezső ev. ref., m 
Kribel Aladár áh., m. . .
Kummer Károly rk., n. . 
Lindgrün László áh., m. .

Eperjes, Sáros m., 1888. szept. 30. 
Varjú falva, Sáros, 1886. jan. 17. 
Eperjes, Sáros, 1888. aug. 13. 
Kolcsó, Szepes, 1888. aug. 27. 
Sály-Darócz, Borsod, 1887. okt. 9. 
Nándorhegy, Krassó, 1887. ápr. 15. 
Semetkócz, Sáros, 1888. jan. 23. 
Eperjes, Sáros, 1887. ápr. 16. 
N.-Sáros, Sáros, 1888. szept. 5. 
Eperjes, Sáros, 1887. okt. 25. 
Tállya, Zemplén, 1887. jan. 8 . 
Eperjes, Sáros, 1888. május 10. 
N.-Sáros, Sáros, 1887. jan. 30. 
Flermány, Sáros, 1887. szept. 1. 
Eperjes, Sáros, 1888. jun. 22. 
Dovalló, Liptó, 1887. nov. 14. 
Tarnow, Gácsorsz., 1887. ápr. 18. 
Kapi, Sáros, 1889. ápr. 29. 
Krivány, Sáros, 1886. május 3. 
Encs, Abaúj, 1889. márcz. 12. 
N.-Jakabvágás, Sáros, 1887. máj.25. 
Eperjes, Sáros, 1886. jan. 25. 
Eperjes, Sáros, 1888. febr. 6 . 
Krompach, Szepes, 1888. szept. 3. 
Szulin, Sáros, 1887. jul. 17. 
Vavrissó, Liptó, 1887. szept. 18. 
Eperjes, Sáros, 1883. decz. 21. 
Roskócz, Zemplén, 1887. jun. 19. 
Homonna, Zempl., 1888. márcz. 6 . 
Hradistya, Nógrád, 1886. márcz. 22. 
Eperjes, Sáros, 1887. nov. 20. 
Eperjes, Sáros, 1888. május 4. 
A.-Szlovinka, Szepes, 1888. máj. 3. 
N.-Sáros, Sáros, 1889. febr. 4.

I. O SZ T Á L Y .

* Kilépett. ** Ismétlő.
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Név, vallás, anyanyelv S zü letés helye és ideje

35 Lövik Ernő áh., m.
Lusztig Adolf izr., n.* . 
Merényi Gyula áh., m. 
Moskovics Aurél Mór izr. 
Müller Ferencz áh., m.

40 Nagy Dezső gk., m. . 
Nitsch János áh., n.
Osváth Tibor ev. ref., m. 
Pafkó Mihály áh., m. . 
Palecskó Aladár áh., m.

45 Pankuch János áh., t.** 
Paszternák Vilmos izr., m 
Reich Lajos izr., n.** . 
Rosenberg Henrik izr., n 
Rozenfeld Sándor izr., m 

50 Ruzsák Péter áh., t.
Singer Artúr izr., m. . 
Sóska Sándor gk., n. .
Spira Ferencz izr., in. . 
Steinmetz Károly áh., n.

55 Stépán Tihamér áh., m. 
Stern Samu izr., m.
Szóbél Dezső Dávid izr., m 
Sztehlo Zoltán áh., m. 
Sztrakovics Kálmán rk., m 

60 Türk Sándor izr., m. . 
Vasskó Antal áh., m. . 
Weingarten Leo izr., n. 
Weiszlovics Henrik izr., n. 
Zahler Géza izr., m.

AI í x

65 Engländer Mózes Izsák izr., n

Varannó, Zemplén, 1889. márcz. 13. 
Soóvár, Sáros, 1888. jul. 25. 
Zsarnócza, Bars, 1888. ápr. 11, 
Eperjes, Sáros, 1885. jun. 10. 
Udva, Zemplén, 1888. jun. 13. 
Lapispatak, Sáros, 1887. ápr. 14. 
Bussócz, Szepes, 1887. jun. 27. 
Eperjes, Sáros, 1888. aug. 10. 
Tihany, Abaúj, 1886. jun. 10. 
Eperjes, Sáros, 1889. jan. 3. 
Láda, Sáros, 1885. nov. 13. 
S.-Kellemes, Sáros, 1887. decz. 25. 
Láda, Sáros, 1887. jul. 16. 
Eperjes, Sáros, 1888. febr. 19. 
Túra, Szabolcs, 1888. márcz. 15. 
Hibbe, Liptó, 1888. ápr. 1. 
Eperjes, Sáros, 1887. decz. 25. 
Eperjes, Sáros, 1887. ápr. 13. 
Eperjes, Sáros, 1886. okt. 13. 
Új-Soóve, B.-Bodrog, 1887. aug. 27. 
Sáros-Remete, 1888. jun. 21. 
Eperjes, Sáros, 1887. jun. 20. 
Jernye, Sáros, 1887. decz. 20. 
Eperjes, Sáros m. 1889. jan. 15. 
Miskolcz, Borsod 1885. okt. 19. 
Hidas-Németi, Abaúj 1889. febr. 4. 
Kolomea, Gácsorsz. 1888. máj. 15. 
S.-Kellemes, Sáros 1888. febr. 24. 
S.-Kellemes, Sáros 1886. febr. 25. 
Szt.-lstván, Sáros 1888. jun. 31.

i n tanu ló :

Mád, Zemplén 1885. febr. 11.

II. OSZTÁLY.
Atlasz Lajos izr., n. 
Bleuer Béla izr., n.
Bloch Miksa izr., m. . 
Böhm Ernő izr., m.

5 Czékus Kálmán áh., m. 
Dániel Szabó György áh

* K ilé p e t t .  ** Ism é tlő .

Raszlavicza, Sáros m. 1888. febr. 29. 
Eperjes, Sáros 1886. márcz. 5.
S.-Kellemes, Sáros 1886. szept. 9. 
Eperjes, Sáros 1887. ápr. 21. 
Kölese, Szatmár 1886. aug. 23. 
Somos-Újfalu, Sáros 1885. jan. 25.
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Név, vallás, anyanyelv S zü letés helye és ideje

Egyedi Andor rk., m. 
Fekete Pál áh., m. . . .
Friedmann Gyula izr., n. 

10 Friedmann Manó izr., n. 
Fuchs András áh., t. . .
Gamauf István áh., m. 
Geller József izr., n. . .
Goldberger Zoltán izr., m. 

15 Goldman Sándor izr., m. 
Gottlieb Márk izr., n. . 
Greiner Béla áh., m. . 
Grosz Sándor izr., m. . 
Grünfeld Dezső izr., m.

20 Hajdú Károly áh., m. . 
Hegedűs János áh., m. 
Ilkovics Zsiga izr., n. . 
Jeney András ev. ref., m. 
Jeney Zoltán ev. ref., m. 

25 Kirz Jenő izr., n.
Kmeczik György áh., t. 
Kósch Ernő áh., m. 
Mathern Róbert áh., n. 
Müller Gyula izr., m. .

30 Palsák Sándor rk., m .. 
Rieger Simon izr., m. . 
Schlesinger Artúr izr., m. 
Schwalb Sándor izr., m. 
Ungár Zsiga izr., n.

35 Velinszky Aladár rk., m. 
Venetianer Gyula izr., n. 
Weinberger Armin izr., m 
Weisz Ábrahám izr., m. . 
Zemán Pál áh., m. . . .

Péchújfalu, Sáros 1888. május 5. 
Varjúfalu, Sáros 1887. jun. 30. 
Lubócz, Sáros 1886. jun. 12. 
N.-Jakabvágás, Sáros 1886. decz. 5. 
Plavnicza, Sáros 1884. máj. 4. 
Eperjes, Sáros 1887. nov. 26. 
S.-Kellemes, Sáros 1886. márcz. 4. 
Vörösalma, Sáros 1887. jun. 14. 
Lubló, Szepes 1884. nov. 11 . 
S.-Kellemes, Sáros 1886. okt. 9. 
Krompach, Szepes 1887. szept. 10. 
Vörösalma, Sáros 1885. decz. 25. 
Selmeczbánya, Hont, 1886. jan. 24. 
Eperjes, Sáros, 1886. jul. 15. 
Kassa, Abaúj, 1886. jun. 24. 
S.-Kellemes, Sáros 1885. máj. 18. 
Legyes-Bénye,Zemplén, 1887.máj. 7. 
Legyes-Bénye, Zemplén,1888.jun.l 7. 
N.-Lomnitz, Szepes, 1887. ápr. 3. 
Buczló, Sáros, 1885. jul. 25. 
Eperjes, Sáros, 1887. jan. 17. 
Eperjes, Sáros, 1886. április 29. 
N.-J akab vágás, Sáros, 1886. decz. 16. 
Eperjes, Sáros, 1887. márcz. 10. 
Eperjes, Sáros, 1886. aug. 24. 
Miglécz, Abaúj, 1887. okt. 9. 
Eperjes, Sáros, 1887. jan. 29. 
Soóvár, Sáros, 1885. máj. 18. 
Zsalobina, Zemplén, 1886. jul. 1. 
Alsó-Kubin, Árva, 1886. decz. 16. 
Cleveland, Amerika, 1884. nov. 1. 
Tót-Volova, Zemplén, 1886. jun. 1. 
Lapos, Sáros, 1887. okt. 4.

Burik Antal gk., m.** . 
Darvasi Gyula áh., m. 
Demeter Béla áh., m. . 
Ecker Benjámin izr., m.

5 Enten Manó izr., n. 
Friedmann Mendi izr., n.
** Ismétlő.

III. OSZTÁLY.
Semetkócz, Sáros m., 1882. ápr. 17. 
Móriczföld, Temes, 1881. nov. 27. 
Turcsok, Gömör, 1885. márcz. 30. 
Nyésta, Abaúj, 1885. május 10. 
Berzevicze, Sáros, 1886. jun. 10. 
Berzevicze, Sáros, 1883. decz. 24.
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Geiger Henrik izr., n. . 
Glück Miksa izr., m. . 
Glück Sándor izr., n. .

10 Goldberger Izrael izr., n. 
Gränzer Gusztáv áh., m. 
Hercz Milán izr., n. 
Holubek József áh., t.
Jeney Miklós ev. ref., m.

15 Kandel József izr., n. . 
Kányák Ferencz rk., t. 
Késmarszky Ernő áh., m. 
Késmarszky Gyula áh., m. 
Klein Béla izr., m. . .

20 Kopp Samu izr., n .. . 
Meliorisz Jenő áh., m. 
Neumann Ignácz izr., m. 
Oberlaender János áh., m 
Palecskó Gyula áh., m.

25 Pazár Miklós áh., m. . 
Rosenberg Jenő izr., n. 
Roszinecz Béla rk., m. 
Schmilovics Ernő izr., m. 
Schütze Gusztáv áh., n.

30 Sigelmann Jenő izr., m. 
Spira Gyula izr., n .. .
Stépán Sándor ev. ref., m. 
Szóbél Samu izr., n. 
Tamássy Gábor ev. ref., m. 

35 Thrór Lajos áh., m.
Vrublovszky Géza rk., m.

]V1 a  g
Blum Gyula Juda izr., m.

Karácsonmező, Sáros, 1886. aug. 15. 
Varannó, Zemplén, 1886. jun. 3. 
Eperjes, Sáros, 1885. decz. 23. 
Wellbach, Szepes, 1886. márcz. 17. 
Tylawa, Gászorsz., 1883. szept. 6 . 
Szlanicza, Árva, 1886. aug. 15. 
Lajosfalva, Torontál, 1883. márcz. 18. 
L.-Bénye, Zemplén, 1885. jul. 10. 
Lubotin, Sáros, 1885. jun. 28. 
Mátyáska, Sáros, 1885. jul. 29. 
Kassa, Abaúj, 1885. aug. 14. 
Eperjes, Sáros, 1884. jan. 10. 
Vanyarcz, Nógrád, 1885. márcz. 1. 
Héthárs, Sáros, 1885. nov. 25. 
Kis-Sáros, Sáros, 1886. márcz. 30. 
Kis-Várda, Szabolcs, 1886. jul. 5. 
Abaúj-Szolnok, 1885. jun. 22. 
Eperjes, Sáros, 1887. jan. 13. 
T.-Szt.-Miklós, Torontál, 1884.okt.21. 
Blihavka, Sáros, 1884. decz. 27. 
Raszlavicza, Sáros, 1885. okt. 23. 
Kis-Szeben, Sáros, 1887. márcz. 8 . 
Becs, Ausztria, 1887. jan. 1. 
Eperjes, Sáros, 1885. aug. 14. 
Eperjes, Sáros, 1886. febr. 3. 
Zebegnyő, Zemplén, 1886. nov. 27. 
Jernye, Sáros, 1885. decz. 2. 
Kassa, Abaúj, 1884. aug. 30. 
Eperjes, Sáros, 1885. jun. 15. 
Eperjes, Sáros, 1883. jul. 11. *

t a n u l ó :

Szedliczke, Zemplén, 1886. okt. 10.

IV. OSZTÁLY.
Bárkány Jenő izr., m. . 
Benczúr Dezső áh., m. 
Bodnár Miklós rk., m.** 
Cséri Béla izr., m. . .

5 Csiha Géza ev. ref., m. 
Dégner Gyula izr., m ..
Engel Mózes Lipót izr., m.* 

^Kilépett. ** Ismétlő.

Eperjes, Sáros, 1885. aug. 28. 
Csicsóka, Zemplén, 1884. decz. 17. 
Eperjes, Sáros, 1883. nov. 24. 
Varannó, Zemplén, 1886. jul. 6 . 
Tisza-Dob, Szabolcs, 1884. szept. 16. 
Hajdú-Szoboszló, 1884. decz. 25. 
N.-Mihály, Zemplén. 1881. jul. 2.
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Ferencz Rezső áh., m .. 
Filliette Lajos rk., m. .

10 Fleischer Béla ev. ref., n 
Fleischmann Andor izr, m. 
Fried Samu izr., m.
Gamauf Imre áh., m. . 
Getzler Izsák izr., n. .

15 Gottlieb Mihály izr., m. 
Grüller Károly rk., m. 
Janisch Tivadar áh., m. 
Kesselbauer Lajos rk., m 
Klein Manó izr., m.

20 Kocsán Elemér rk., m. 
Krausz Mór izr., m. 
Lefkovics Miksa izr., m. 
Melczer László áh., m. 
Mikler Lajos áh., n.

25 Moskovics Gyula izr., m. 
Reich Jenő izr., n. . .
Rosenberg Dezső izr., n. 
Rubes Antal ev. ref., t.** 
Safran Lipót izr., in. .

30 Schwalb Lipót izr., n. . 
Spanner Géza áh., m. . 
Sztopkó Nándor rk., m. 
Tegze Zsigmond ev. ref., 
Venetianer Béla izr., m.

35 Weinberger Ede izr., n. 
Weinberger Mór izr., n. 
Weingarten Vilmos izr., m. 
Zbavitel Lajos áh., t. . .

**

Eperjes, Sáros, 1885. ápr. 14. 
Eperjes, Sáros, 1883. juh 18. 
Páczin, Zemplén, 1883. máj. 22. 
Bogdány, Sáros, 1884. okt. 10. 
Abaúj-Gagy, 1882. jul. 10. 
Eperjes, Sáros, 1885. ápr. 20. 
Raszlavicza, Sáros, 1883. febr. 27. 
Bochnia, Gácsország, 1884. decz. 8 . 
Eperjes, Sáros, 1883. febr. 27. 
Eperjes, Sáros, 1885. máj. 15. 
Lemberg, Gácsország, 1885. aug. 2. 
Ónod, Borsod, 1885. ápr. 9. 
Gombosfalu, Sáros, 1884. aug. 22. 
Bogdány, Sáros, 1885. ápr. 5. 
Kassa, Abaúj, 1885. jul. 16. 
Eperjes, Sáros, 1885. jul. 3. 
Bártfa, Sáros, 1883. jan. 19. 
Zsebfalu, Sáros, 1884. ápr. 1. 
A.-Hrabócz,Zempl., 1886.márcz.l5. 
Eperjes, Sáros, 1884. máj. 11. 
Raudnitz, Csehorsz., 1883. márcz.29. 
Szinye-Lipócz, Sáros, 1883. jun. 29. 
T.-Raszlavicza, Sáros, 1882. szept. 1 . 
Szepes-Váralja, 1884. jan. 10. 
Alsó-Sebes, Sáros, 1884. márCz. 28. 
Verbőcz, Ugocsa, 1885. okt. 25. 
Liptó-Szt-Iván, 1885. febr. 11 . 
Sebes, Sáros, 1883. ápr. 12. 
Sztropkó, Zemplén, 1885. febr. 20. 
Eperjes, Sáros, 1884. márcz. 17. 
Ilanusfalu, Sáros, 1883. febr. 15.

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

folyamba jár, g  pedig azt, hogy görögöt tanul.
p. Atlasz Lajos izr., n. 
p. Baron Gyula rk., m.** 
g. Bindfeld Gyula izr., m. . 
p. Bulissa Károly rk, m.

5 p. Chamilla Gergely gk., m. 
p. Csapkay György rk., m, . 
** Ismétlő.

T.-Raszlavicza, Sáros, 1883. febr. 25. 
Eperjes, Sáros, 1880. jul. 30. 
Hatvan, Heves, 1884. márcz. 5. 
Encs, Abaúj, 1883. aug. 7. 
Ladom ér, Sáros, 1882. márcz. 24. 
Nyíregyháza, Szabolcs, 1883. márcz. 10.
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Név, vallás, anyanyelv

p. Csiha Barna ev. ref., m. . 
g. Csilla Sándor ev. ref., m. 
g. Ehlert Márton rk., in. .

10 p. Ferdinkd Géza rk., m. 
g. Freimann Jenő izr., n . . .
g. Glück Lipman Fér. izr., m. 
p. Goldberger Miklós izr., n. 
g. Hartmann Alfréd izr., m.

15 g. Hartmann Imre izr., m. . 
p. Hercz Leo izr., n. . 
g. Járossy Sándor áh., m. 
g. Joób Sándor áh., m. . 
p. Klauszer József áh., m. .

20 g. Krausz Béla rk., m.
p. Kuhinka István rlc, m. . 
g. Lányi Alfréd áh., m. . .
g. Laucsik Milos áh., t. . .
p. Lerner Elek izr., m.

25 g. Löwenstein Dávid izr., n. 
g. Martis János áh., t . . . .
g. Megyaszay András ev. r., m. 
g. Menesdorfer Sándor áh.,m* 
g. Mikola János áh., m. . .

30 p. Mittelmann Árpád izr., n. 
g. Neumann Gyula izr., m. . 
p. Pillér Bertalan rk., m .. .
g. Princz Vilmos izr., m. . .
g. Reich Adolf izr., n. . .

35 g. Reich Izrael izr., m. . .
g. Rosenberg Sándor izr., m. 
g. Rosenfeld József izr., m. . 
g. Rubovics Áron izr., m. 
p. Scholtze Antal áh., n. . .

40 g. Schwarz Vilmos izr., m. . 
g. Szekej András áh., t. . .
g. Teitelbaum Armin izr., m. 
g. Tivadar György rk., m. . 
g. Valásek Pál áll., t. . .

45 g. Weisz Lajos izr., m. . .
IVI a g á n

Eisenberg Hermann izr., n. . |
* Kilépett.

Collég. Ért.

Születés helye és ideje

Tisza-Dob, Szabolcs, 1882. nov. 13. 
Tisza-Dob, Szabolcs, 1879. aug. 14. 
Ungvár, Ung, 1883. jun. 5. 
Eperjes, Sáros, 1883. jul. 23. 
Kis-Szeben, Sáros, 1883. nov. 11. 
Varannó, Zemplén, 1883. okt. 5. 
Jernye, Sáros, 1885. aug. 22. 
Eperjes, Sáros, 1884. márcz. 27.
Eperjes, Sáros, 1885. jan. 14.
Szlanicza, Árva, 1885. ápr. 26.
T ót- Aradácz,T orontál, 1881 .okt. 19. 
Eperjes, Sáros, 1883. okt. 20.
Eperjes, Sáros, 1883. ápr. 15.
Kis-Szeben, Sáros, 1883. decz. 10. 
Új-Antalvölgy, Gömör, 1883. aug. 17. 
Szepes-Váralja, 1882. jan. 8 . 
Szt.-Miklós, Liptó, 1883. febr. 21. 
Eperjes, Sáros, 1881. jan. 5. 
Eperjes, Sáros, 1882. decz. 28. 
Lajosfalva,Torontál, 1883.szept. 17. 
Szepsi, Abaúj, 1884. jan. 9. 
Gölniczbánya, Szepes, 1884. jan. 3. 
Tállya, Zemplén, 1882. decz. 9. 
Selmeczbánya, Hont, 1882. decz. 2. 
Besenyőpatak, Liptó, 1884. máj. 26. 
Eperjes, Sáros, 1883. decz. 2. 
Kassa, Abaúj, 1882. jun. 14. 
Láda, Sáros, 1882. decz. 20. 
S.-Kellemes, Sáros, 1884. máj. 9. 
Eperjes, Sáros, 1881. jun. 18. 
Kis-Szeben, Sáros, 1885. jul. 5. 
N.-Sáros, Sáros, 1884. okt. 11 . 
Eperjes, Sáros, 1883. jan. 17. 
Péchújfalu, Sáros, 1884. febr. 2. 
Szt.-Miklós, Liptó, 1883. jul. 25. 
Kassa, Abaúj, 1882. máj. 5. 
N.-Kemencze, Zemplén, 1883. decz. 27. 
Miava, Nyitra, 1881. márcz. 17. 
Girált, Sáros, 1884. szept. 10.

■ t a n u l ó :
Kis-Marton, Sopron, 1883. márcz.22.

10
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VI. OSZTÁLY.
p. Alexander Bernát izr., m 
p. Andorko Gyula ev. ref., m 
g. Bohus Péter áh., m. .
p. Davidovics Manó izr., n.

5 p. Frank Gyula áh., m. .
p. Friedmann Jakab izr., m.H 
p. Gotthilf Ödön izr., m .. 
g. Gottlieb Jakab izr., n. . 
p. Heller László izr., n. .

10 g. Hönigsfeld Jakab izr., m
g. Karlovszky Lajos áh., t.
g. Kaufmann Jakab izr., m. 
g. Kelló Gusztáv áh., t. . 
p. Keszler Ernő izr., n. .

15 p. Kintzly Sándor rlc., m. 
g. Klein Zsigmond izr., m. 
p. Kosúth Gyula áh., m. . 
g. KörtvélyessyZoltán ev.r., m 
p. LandszmannNáthánizr.,m 

20 g. Lichtig Artúr izr., m. . 
p. Lusztig Márk izr., m. . 
p. Melczer Elek áh., m. . 
p. Neumann Simon izr., n. 
g. Polacsek Rezső izr., m.

25 p. Paszternák Jakab izr., m 
g. Rosenhain Zsiga izr., n.** 
p. Rothmann Berkó izr , n 
g. Semmel Lipót izr., n. . 
p. Silberstein Arnold izr., m 

30 p. Sommer Ignácz izr., n. 
p. Szóbél Dániel izr., m* 
p. Újházy Dénes áh., m .. 
p. Zahler Aladár izr., m. . 
p. Zahler Ernő izr., m.

Ófalu, Sáros m., 1881. decz. 28. 
Bodoló, Abaúj, 1883. febr. 2. 
Szt.-Miklós, Liptó, 1884. jul. 23. 
Huvész, Sáros, 1881. márcz. 23. 
Homonna, Zemplén, 1881. decz. 4. 
Radács, Sáros, 1880. szept. 12. 
Somodi, Abaúj, 1881. május 21. 
S.-Kellemes, Sáros, 1882. ápr. 27. 
Kis-Olaszi, Liptó, 1882. jun. 8. 
Kis-Vitéz, Sáros, 1882. nov. 14. 
Stubnyafürdő, Túrócz, 1882 ápr. 29. 
Varannó, Zemplén, 1880. nov. 10. 
Bártfa, Sáros, 1882. május 28. 
Szt.-Miklós, Liptó, 1883. jul. 14. 
Szt.-István, Borsod, 1881. aug. 8. 
Kis-Szeben, Sáros, 1881. május 4. 
Jabloncza, Abaúj, 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.
Eperjes, Sáros, 1882. jun. 3.
Szepsi, Abaúj, 1883. okt. 22. 
Eperjes, Sáros, 1882. jun. 1. 
Eperjes, Sáros, 1881. szept. 3. 
Bártfa, Sáros, 1880. decz. 18. 
Eperjes, Sáros, 1882. febr. 12. 
István falu, Szepes, 1883. okt. 6. 
Kis-Sáros, Sáros, 1884. ápr. 5. 
Bártfa, Sáros, 1884. febr. 5. 
Kassa, Abaúj, 1882. márcz. 23. 
Töltszék, Sáros, 1883. ápr. 8. 
Szirma, Abaúj, 1883. okt. 2.

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

* Kilépett. ** Ismétlő.

Kis-Szeben, Sáros m., 1881.márcz. 12. 
Berzevicze, Sáros, 1880. márcz. 
Alsó-Sebes, Sáros, 1879, febr. 12. 
Aranyos-Maróth, 1881. szept. 23.
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5 g. Kasztriner Árpád izr., m, Varannó, Zemplén, 1882. decz. 11.
p. Klein Lenárd áh., m. . . Alsó-Kubin, Árva, 1880. decz. 7.
g. Kotula Ede áh., n. . . . Drholecz, Morvaorsz. 1881. ápr. 19.
g. Legányi Dezső áh., m. Pécs, Baranya, 1883. aug. 12.
p. Lichtig Elek izr., m. . . Eperjes, Sáros, 1881. nov. 11.

10 p. Majernik Károly áh., m*. Eperjes, Sáros, 1878. nov. 12.
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.
g. Rosenberg Márton izr., m. Varannó, Zemplén, 1881. nov. 27.

15 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.
p. WeichhardtValdemárrk.,m. Kassa, Abaúj, 1881. jun. 2.
g. Weiszer Róbert áh., n. Eperjes, Sáros, 1882. decz. 15.

20 p. Zahler Aladár izr., in. . . Szirma, Abaúj, 1881. jul. 24.

VIII. OSZTÁLY.
p. ÁrvayNagy Menyhért rk ,m. Nagy-Sáros, Sáros, 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. Eger József izr., m. . . Eperjes, Sáros, 1882. márcz. 23.
g. Einzig Miklós izr., n. . Eperjes, Sáros, 1881. szept. 15.
g. Farkas Lajos áh., m. . . Eperjes, Sáros, 1881. márcz. 28.
p. Gergelyi Béla áh., m. . . Kis-Szeben, Sáros, 1881. nov. 25.

10 p. Gottlieb József izr., m. Ungvár, Ung, 1880. jun. 23.
g. Hajduk Bertalan áh., t. . Eperjes, Sáros, 1881. május 27.
p. Herkely Béla rk., m. . Eperjes, Sáros, 1880. jan. 30.
p. Hrabcsák József rk., m. . Somos, Sáros, 1878. május 14.
p. Kállai Ede izr., m. . . Komárom, Komárom, 1881. máj. 4.

15 g. Kállay József áh., t. Szt.-Miklós, Liptó, 1881. aug. 12.
g. Rosenberg Samu izr., n.** Kurima, Sáros, 1876. jan. 4.
g. Somló Viktor izr., n. . . Varannó, Zemplén, 1880. nov. 6 .

* Kilépett. ** Ismétlő.
io*
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E) N y ilván os vizsgák a főgym nasium ban.
A múlt 1898. évi május és junius hóban megtartott rendes érettségi 

vizsgára 19 tanuló jelentkezett, köztük egy olyan, ki az 1897. évi szeptember 
hóban ismétlő-vizsgára utasíttatott. Az Írásbeli dolgozatok tételei már a múlt 
évi Értesítőben közöltettek. A junius 17. és 18-ikán tartott szóbeli érettségi
vizsgának az eredménye a következő:

Jeles osztályzatot n y e r t ........................................... 2
Jó « «  2
Elégséges « «  11
Két hó múlva teendő javító-vizsgára utasíttatott . 3
Több tárgyból nem felelt meg és azért az egész

vizsga ismétlésére u ta s ítta to tt............................. 1

Összesen: 19
A folyó tanévi érettségi vizsgára 17 tanuló jelentkezett; köztük egy 

olyan, ki az 1897. évi junius hóban tartott érettségi vizsga alkalmával elég
telen Írásbeli dolgozatai miatt a vizsga ismétlésére utasíttatott.

Az Írásbeli vizsgálatok május 24., 25., 26., 27. és 29-ik napjain tartattak 
meg. A dolgozatok tételei:

1. Magyar dolgozatok: a) A reformátió hatása irodalmunkra, b) A hűbér
rendszer kifejlődése nálunk, c) A  gőz és elektromosság, mint a művelődés 
terjedésének eszközei.

2. Latin dolgozatra: Fordítás magyarról latinra. Cserny Károly és Dávid 
István Latin stílusgyakorlatok, III. köt. 107. és 108. fejezet.

3. Görög dolgozat: Herodot I. 125. és 126. fej. <-Kyros felszabadítja 
a perzsákat».

4. Német dolgozat: Fordítás magyarról németre. Endrei Ákos «Német 
stílusgyakorlatok »-ból : Nagy Frigyes.

5. Mathematikai dolgozat: a) A  következő egyenletből keresendő X-nek 
az értéke 3.4X —J— */3 9XT 2 = 6.4X +  1 — 1lt 9ix + 1. b) Eperjes földrajzi széles
sége 48° 59' 35", a gömbalakú földnek sugara 6.371,050 m .; mely sebességgel 
fordulnak az eperjesiek, a föld tengelye körül, ha a föld 86,164 sec. alatt 
forog egyszer tengelye körül?

A szóbeli érettségi vizsga junius hó 27. és 28-ik napjain fognak meg
tartatni ; erről csak a jövő évi Értesítőben adhatunk tudósítást.

A rendes évzáró osztályvizsgák a következő napokon tartattak m eg: 
május 12-ikén a VIII. oszt. vallástani vizsgája, május 13., azután május 15—20. 
napjain a Vili. osztály többi évi vizsgái; junius 13—21. napjain az I—VII. 
oszt. vizsgái. Az évzáró ünnepély és az ifjaknak elbocsátása junius 24-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 természettani múzem számára szereztetett 6  db Bunsen-elem (30 frt)>
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2 db Röntgen-cső (15 frt), drótvezeték és gummicső (2 frt), több műszernek 
javítására fordittatott 9 frt. ■— Starnberger Márk és Müller Ignácz VII. osz
tálybeli tanulók ajándékoztak egy Toepler-féle légritkítót (18 frt).

A vegytani szertár felszerelése számos szer- és eszközzel egészíttetett ki 
118 frt 96 krnyi értékben.

A mértani és rajzszertári gyűjtemény számára szereztetett egy Steflicsek- 
féle parallel vonalzó (5 frt).

Az éremgyűjtemény szaporodott 42 drb régi éremmel, melyeket Füredy 
Róbert történetbúvár az intézetnek ajándékozott.

A természetrajzi, földrajzi, történeti és philologiai 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 79. lap.).

2. Algymnasiumi könyvtár. E könyvtárt a gymnasium alsó négy osztályá
nak tanulói használták; hetenkint egyszer volt könyvkiosztás. A könyvtár őre 
a könyvtárt a múlt évben újra rendezte, mely alkalommal a régi és rossz 
könyveket kiselejtezte s részben új könyvekkel pótolta. A kötetek száma 384; 
a 317 magyar könyv között tisztán történelmi tárgyú 48; német könyv 67. 
Az algymnasiumi könyvtár számára járt még azonkívül «Az én Újságom» ez. 
folyóirat. A könyvtár őre Peskó Ödön.

3. Segítő könyvtár. Ezen könyvtárból, mint a múlt években, úgy ez idén 
is a szegény tanulók, kiknek nem áll módjukban az iskolakönyvek megvásár
lása, az iskolaév folyamára ingyen kaptak könyveket. Ezen könyvtár részint 
a főgymn. ifjúság segélyegyletének, részint több budapesti könyvkiadó 
ezégnek áldozatkészségéből minden évben szaporodik, úgy, hogy évről-évre 
több tanulónak segélyezését lehetővé teszi. A könyvtárt használta 64 tanuló. 
A könyvtár őre Peskó Ödön.

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

A lefolyt iskolai évben a főgymnasium nyolez osztályában havonkint 
eszközölt segélyegyleti és gyámintézeti gyűjtések 116 frt 82 krnyi összeget 
eredményeztek. Ezen gyűjtéshez hozzájárultak az egyes osztályok következő 
összegekkel: az I-ső oszt. 22 frt 67 kr., a Il-ik oszt. 11 frt 56 kr., a IITik oszt. 
10 frt 76 kr., a IV-ik oszt. 16 frt 76 kr., az V-ik oszt. 19 frt 18 kr., a Vl-ik 
oszt. 18 frt, a VII-ik oszt. 10 frt 02 kr., a VlII-ik oszt. 7 frt 87 krral. Ezen 
összegből adatott a rozsnyói árvaháznak 6 frt 40 kr., a ref. hitv. ösztöndíj- 
alapra 6 frt 56 kr., szegény tanulóknak ruhára 27 frt 50 kr., az egyetemes 
ev. gyámintézetnek 20 frt, összesen 60 frt 46 kr. A felmaradt 56 frt 36 kr. 
a tőkealaphoz csatoltatott, melynek gyarapításához Kósch Árpád úr is 30 frt- 
nyi adománynyal járult; a nemeslelkű pártfogó úrnak e helyen is őszinte 
köszönetünket nyilvánítjuk. A segélyegyleti tőkealap tesz jelenleg 2306 frtot.
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E helyen említjük fel azt is, hogy a VI. osztály tanulói egy szegény
sorsú társukat 1 frt 01 krnyi összeggel támogatták, hogy a rovargyűjtéshez 
szükséges anyagokat beszerezhesse.

Boldogult Erzsébet királyné szobrára is gyűjtöttek intézetünknek növen
dékei, még pedig az I. oszt. 3 frt 56 krt, a II. oszt. 2 frt 25 krt, a III. oszt. 
1 frt 77 krt, a IV. oszt. 1 frt 50 krt, az V. oszt. 3 frt 38 krt, a VI. oszt- 
5 frtot, a VII. oszt. 6  frt 05 krt, a VIII. oszt. 8  frt 50 krt, összesen 32 frt 
01 krt, mely összeg a tanárok gyűjtésével együtt 1898. október hó 19-ikén 
Eperjes város polgármesterének átadatott.

A Selmeczbányán állítandó honvéd-szoborra is adakozott az ifjúság és 
az intézetnek tanárai; ezen gyűjtés, összesen 4 frt 40 kr., f. évi április 17-ikén 
beküldetett Selmeczbánya városi pénztárának.

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 környé
kére természetrajzi kirándulásokra. Az osztálytanárok is kirándultak osztályaik
kal, hol egyenként, hol több osztályt egyesítve, mely alkalmakkor élvezetes 
délutánokat töltöttek az ifjak a szabad természetben, különféle játékokkal.

Egy nagyobb kirándulást is tett Perényi Vilmos tanár 11 felsőbb osztály
beli tanulóval a pünkösdi szünet alatt. Ezen kirándulásnak czélja a dobsinai 
jégbarlangnak és az aggteleki Baradlának látogatása volt. Az első napon 
vaspályán Szepes-Iglóra érve onnan gyalog ment a kis csapat Iglófüreden, a 
«Teufelskopf»-on és a gyönyörű straczenai völgyön keresztül a jégbarlanghoz, 
látogatta és bámulta ott a természeti csodát, és estefelé tovább folytatva az 
utat Dobsinára ért, hol ritka vendégszeretettel fogadtatva meghált. Másnap 
vaspályán Pelsőczre és onnan szekereken Aggtelekre mentek, és miután több 
órát a barlangnak csodálatos képződményekkel telt földalati csarnokaiban és 
rengeteg kiterjedésű üregeiben töltöttek, ismét napfényre jővén visszamentek 
Pelsőczre, onnan pedig vaspályán Miskolczon keresztül Eperjesre, hol fáradtan, 
de kellemesen és tanulságosan töltött napoknak szép emlékeivel este meg
érkeztek. Nagy hálával tartoznak a kirándulók és az egész intézet mindazok
nak, kik ezen kirándulást szivességökkel és támogatásukkal előmozdították, 
így különösen Szontágh Béla, Dobsina város érdemes polgármesterének, Rőczey 
István dobsinai állami polg. isk. igazgatónak és Blum Rezső, pelsőczi hülyék 
és gyengeelméjűek intézete igazgatójának.

Tervben volt még egy másik nagyobb kirándulás, még pedig a Csorbai- 
és Poprádi-tóhoz az összes osztályokkal és az egész tanári-karral, de a kedve
zőtlen időjárás miatt ez évben el kellett halasztani e tervnek keresztülvitelét.

A múlt évi Értesítőben adtunk számot a kirándulási alapról, mely tavaly 
a «Középiskolai Tanáregyesület eperjesi köré»-nek nemeslelkű fáradozása folytán 
létesült és a melynek feladata az, hogy szegénysorsú tanulóknak is lehetsé
gessé tétessék a nagyobb kirándulásokban való részvét. Ezen alapból fel
maradott a múlt évről 62 frt 81 kr. és ehhez hozzájárult ez évben 137 frt
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43 kr., mely összeget az eperjesi Tanári Kör a tél folyamán rendezett fel
olvasásainak anyagi eredményéből intézetünknek juttatott, valamint 2 frt 81 kr., 
mely összeg a múlt tanévben rendezett selymeczbányai kirándulásról a ki
adásokon felül megmaradt és a kirándulás részvevőinek megegyezése folytán 
ezen alaphoz csatoltatott. A kirándulási alap e szerint 140 frt 24 krral sza
porodott és így 203 frt 05 krra nőtt.

Hasonló természetű a tornaverseny-alap, mely a múlt években létesült 
és most 63 frt 56 ki t tesz.

V. A coll. fögymnasiumi Magyar Társaság.

A fögymnasiumi Magyar Társaság jelen iskolai év szeptember 14-ikén tar
totta 7l-ik alakuló gyűlését, a melyen egyszersmind tisztviselőit is megválasztotta.

Az elnökség elfogadására Gömöry János fögymnasiumi tanárt kérte fel; 
alelnökké Both Tamás VIII. o. t,  titkárrá Bielek Aladár VIII. o. t., főjegyzővé 
Einzig Miklós VIII. o. t., aljegyzővé Legányi Dezső VII. o. t., majd ennek 
évközben történt leköszönése után Weiszer Róbert VII. o. t., pénztárossá 
Farkas Lajos VIII. o. t., könyvtárosokká Bella Kálmán VIII. o. t., Somló 
Győző VIII. o. t., Lichtig Elek VII. o. t., olvasóköri laptárossá Hrabcsák 
József VIII. o. t., laptárossá pedig Kottula Ede VII. o. tanulót választotta meg.

A Körnek összesen 79 tagja volt, még pedig 40 rendes- és 39 pártoló
tagja, a rendes-tagok közül egy évközbe átlépett a pártoló-tagok közé, így 
tehát a Körnek 39 rendes- és 40 pártoló-tagja volt.

A rendes-tagok hetenként egyszer, összesen 22 rendes-, 4 rendkívüli 
és 1 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, szabad előadás 2, felolvasás 4. A szavalatok közül 
«dicsérendő» érdemfokozatot nyert Bánó Dezső Vili. o. t. 1, Bielek Aladár 
Vili. o. t. 2, Einzig Miklós Vili. o. t. 2, Kintzly Sándor VI. o. t. 2 szava
lata; méltánylandó volt Bielek Aladár VIII. o. t. 1, Both Tamás VIII. o. t. 2, 
Farkas Lajos VIII. o. t. 1, Kállay József VIII. o. t. 1, Kottula Ede VI. o. t. 1, 
Kintzly Sándor VI. o. t. 1 szavalata; jobb volt Eger József VIII. o. t. 2, 
Weichhardt Valdemár s Weiszer Róbert VII. o. tanulók és Újházy Dénes VI. o. t. 
1—1 szavalata. Both Tamás VIII. o. t. szabad előadása «Munkácsy honfoglalásáról 
és Feszty körképéről», valamint Bielek Aladár Vili. o. t. szabad előadása «Mit 
köszönhet irodalmunk a protestáns kor vallási vitáinak», «dicséretet» nyert.

A felolvasások közül «dicsérendő» érdemfokozatot nyert Bella Kálmán
VIII. o. tanuló «Balassa és költészete» czímű felolvasása. Méltánylandó volt 
Rosenberg Márton VII. o. t. «Hazánk vázlatos képzőművészeti története», 
Lichtig Elek VII. o. t. «Diák-párbaj» és Rosenhain Zsiga VI. o. t. «A kis- 
ázsiai népek mondáiról» ez. felolvasása.

A 39 rendes-tag 32 munkát adott be, melyek közül 19-et megbíráltak. 
Méltánylandó volt a «Méltán teszszük-e az újkor elejéd a XVI-ik század kez
detére» czímen beérkezett mű. A bírálatok közül a Kör Eger József, Einzig
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Miklós, Kállay József VIII. o. t., Pólay Vilmos, Weiszer Róbert VII. o. tanulók 
bírálatait megdicsérte. ,

Az alapszabályok értelmében a Kör ez idén is pályázatot hirdetett
1. irodalomtörténeti értekezésre, 2. novellára vagy rajzra, 3. műfordításra, 
4. bármely körből szabadon választott tárgyú értekezésre. Összesen beérkezett 
6  munka, melyek közül pályadíjat nyert Both Tamásnak «A sátán Madáchnál 
és Goethe Faustjában» ez. értekezése.

A szokásos szavalat-versenyt a Kör ez évben is megtartotta, mely alka
lommal a komoly szavalatra kitűzött pályadíjat Bánó Dezső VIII. o. t. nyerte el. 
Dicséretben részesült Bielek Aladár Vili. o. t.

A Kör egyébként is bebizonyította életrevalóságát. Az aradi vértanúk 
emlékére október 6 -ikán zártkörű ünnepélyt rendezett. Az ünnepély lefolyása 
a következő volt: 1. Hymnus, énekelték a tagok. 2. Megnyitó, tartotta Both 
Tamás. 3. Alkalmi szavalat, előadta Bánó Dezső. 4. Alkalmi felolvasás, írta 
Bielek Aladár, felolvasta Kállay József. 5. Szavalat, előadta Einzig Miklós.
6 . Szózat, énekelték a tagok.

1899. február 9-ikén igen sikerült nyilvános matinéét rendezett a Kör a 
főgymnasiumi «Dal- és Zenekör »-rel szövetkezve, következő műsorral: 1. «Éb
resztő» Oláh Károly tói, énekelte a főgymnasiumi dalkar. 2. «Mikes» Lévay 
Józseftől, szavalta Bánó Dezső. 3. «Kurucz nóták», aj «Bujdosók dala», b) «Te 
vagy a legény Tyukody pajtás . . .», c) «Balogh Adám nótája», előadta a 
főgmn. zenekar. 4. «A kuruezvilág és költészete», írta és felolvasta Kállay 
József. 5. «Kurucz nóták», a) «Rákóczy kesergője», b) «Tréfás dal a német 
tánezra», énekelte a főgymn. dalkar. 6 . «Rákóczy Ferencz Rodostón», szavalta 
Bielek Aladár. 7. «Rákóczy-induló», előadta a főgymn. zenekar.

Junius 4-ikén méltó befejezésül díszgyűlést rendezett a Társaság, melynek 
lefolyása következő volt: 1. «Schoenfeld : Nyitány», előadta a főgymn. zenekar.
2. Szavalat, előadta Bánó Dezső. 3. Felolvasás, tartotta Both Tamás. 4. Sza
valat, előadta Einzig Miklós. 5. Ifjúsági egyletek jelentése. 6 . «Tornász-induló», 
előadta a főgymn. dalkar.

A Kör vagyoni állapota a lefolyt iskolai évben a következő volt:
Összes b e v é te l ...........221 írt 29 kr.
Kiadások: R évai-czégnek...................77 « 74 «

Könyvekre, lapokra . . .  64 « 68  «
Vegyes kiadások (pályadíjak, 

pedellus, programm, világítás) . 53 « 05 «
Összesen . . . 195 frt 47 kr.

A b ev é te lb ő l........................ 221 frt 29 kr.-ból
a k iad ást........................ 195 « 47 krt levonva,

maradt . . 25 frt 82 kr.
Ehhez járul Both Tamás e. i. alelnök adománya 10 frt, és evvel együtt 

az ez évi maradvány 35 frt 82 kr.
A Magyar Társaság előfizetője volt a következő hírlapoknak és folyó

iratoknak: Budapesti Hírlap, Sárosmegyei Közlöny, Felvidéki Szemle, Pesti 
Hírlap, Tanulók Lapja, Figyelő, Philologiai Közlöny, Természettudományi
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Közlöny, Új Idők, Képes Folyóirat, Akadémiai Értesítő, Magyar írók Élete 
és Művei, Budapesti Szemle, Kakas Márton, Borsszem Jankó.

A Kör könyvtáraiban van 1457 mű 1829 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, a kik szerény működését jóakarattal 
méltatták. Bielek Aladár, e. i. titkár.

VI. Collegiumi főgymnasiumi Dalkör.

A Collég, főgymn. Dalkör 1898. szeptember 18-ikán alakult meg. Az 
elnöki széket a tanári-kar óhajára Frenyó Lajos főgymn. tanár foglalta el. 
A Kör tisztikara a következő volt: jegyző Bielek Aladár VIII. o. t,  pénztáros 
Weichhardt Valdemár VII. o. t.; bizottsági tagok: Farkas Lajos VIII. o. t., 
Majernyik Károly VII. o. t., Kintzly Sándor VI. o. t., Joób Sándor V. o. t . ; 
kottafelügyelők: Hrabcsák József VIII. o. t., Majernyik Károly VII. o. t., 
Kintzly Sándor VI. o. t., Járossy Sándor V. o. t.

A vezetés ez iskolai évben is Szánik Ernő énektanítóra volt bízva, a 
ki úgy a múltban, mint ez iskolai évben is a legnagyobb buzgalommal, lelkese
déssel és szakavatottsággal vezette a Dalkör tanítását s igen szép sikereket ért el.

A tagok száma 88 volt; ezek között volt 52 rendes- és 36 pártoló-tag. 
Gyakorló óráit hetenként háromszor tartotta a Kör, melyeken több darabot 
tanult be. A betanult darabokkal többször lépett fel nyilvánosan, u. m. a főgymn. 
igazgató nevenapja alkalmával az 1899. febr. 19-ikén a Magyar Társasággal és 
Zene-körrel rendezett matineé-n, melyen Oláh Károly «Ébresztő»-jét, a «Rákóczi 
kesergője», «Tréfás dal a német tánczra» (Bécsi német . . .) ez. kuruez dalokat 
a közönség osztatlan tetszése mellett adta elő. Ezenkívül fellépett még a jun. 
4-ikén a Magyar Társasággal, Zenekörrel és a többi ifjúsági egyesületekkel 
együtt rendezett ünnepélyes zárógyűlésen, melyen a «Torna-indulót» mutatta be.

Köszönetét mondunk Hazslinszky Gusztáv zeneakademiai tanár úrnak, 
ki a Petőfi Nemzeti dalának általa férfi-négyeskarra letett partitúráját ado
mányozta a Körnek.

A Kör — ügyeinek intézése czéljából — 7 rendes gyűlést tartott.
A Kör jövő évi újjászervezésével Weichhardt Valdemár VII. o. t., Kintzly 

Sándor VI. o. t., Joób Sándor V o. t. és Járossy Sándor V. o. t. bízattak meg.

VII. Collegiumi főgymnasiumi Zenekör.

A collég, főgymn. Zenekör 1898. szept. 27-ikén tartotta alakuló gyűlését, 
melyen a tanári-kar ajánlatára elnökül Frenyó Lajos főgymn. tanárt választotta 
meg. Tisztviselői voltak: Kottula Ede VII. o. t. jegyző, Zahler Aladár VII. o. t. 
pénztáros, Steinauer Ernő VII. o. t. felügyelő, majd utóbbinak évközben történt 
lemondása után a Kör a felügyelői tisztet is a jegyzőre ruházta helyettesi minő
ségben, a ki ezt az iskolai év végéig a Kör legnagyobb megelégedésére végezte.

Karmesternek ez évre is Nedved Vilmos zenetanítót szerződtette a Kör, 
a ki a zenekart a legpontosabban, lelkiismeretesen és szakavatottsággal vezette,

Collég. Ért. 1 1
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úgy, hogy az elért szép eredmény a tagok buzgósága mellett első sorban 
neki köszönhető.

A Körnek 49 tagja volt: 17 rendes- és 32 pártoló. A rendes-tagok közül 
évközben kilépett 1; kizáratott 2, maradt 14 rendes-tag. A Kör hetenként 
2 órát tartott, melyeken az általa választott darabokat gyakorolta. Betanult 
több darabot, ezek között: egy concert-darabot (Ouventure.), 2 indulót (Rákóczi 
és Heimkehr von der Übung), egy tánczdarabot (Souvenir keringő), 3 kurucz 
nótát (Bujdosók éneke, Balog Adám nótája, Kurucz tábori dal), 4 népdalt 
(Cserebogár..., Piros bort ittam ..., Beszegődtem Tarnóczára..., Szedte-vette...) 
2 couplet-t (Rím- és Gésák-couplet).

A Kör nyilvánosan négy alkalommal szerepelt, u. m. a főgymnasiumi 
igazgató nevenapján, a Magyar Társasággal és a Dalkörrel együtt 1899. febr. 
19-ikén rendezett matinée-n, mely utóbbin a fentemlített három Kurucz-dalt 
és a Rákóczi-indulót a közönség legnagyobb tetszésére játszotta; a collég, 
ifjúság márcz. 15-iki hazafias ünnepélyén a Rákóczi-indulóval és jun. 4-ikén 
a többi ifjúsági egyesületekkel közös ünnepélyes zárógyűlésen az Ouverture-rel.

Az iskolai év folyamán a Kör 8 rendes- és 4 rendkívüli-gyűlést tartott, 
melyeken folyó-ügyeit intézte.

A Kör ez idén két rendbeli adományban részesült: a főgymnasium pénz
tára a tanári-kar jóvoltából 10 frttal, a tanári-karnak egy tagja 5 írttal támogatta 
Az adományokért e helyen is hálás köszönetét mondunk.

A Körnek jövő évi újjászervezésével Zahler Aladár és Kottula Ede 
VII. o. t. bízattak meg.

VIII. Collegiumi főgymnasiumi Tornakor.

Október 17-ikén tartotta meg a Kör alakuló gyűlését Plusz Ármin és Peskó 
Ödön főgymn. tanár urak társelnöklete alatt. Ezen a gyűlésen egyszersmind 
megállapította a Kör az alapszabályokat s megválasztotta tisztviselőit is. 
Titkár Bielek Aladár VIII. o. t. lett, előtornászokká pedig Gergelyi Béla, 
Herkely Béla, majd később Hajdú Bertalan VIII. o. gymn. tanulók, Klein 
Lénárd, Kasztriner Árpád VII. o. gymn. tanulók, Frank Gyula, Kelló Gusztáv 
VI. o. gymn. tanulók, Járossy Sándor, Csiba Barna V. o. gymn. tanulók.

A Kör tagjainak a száma az év elején 47 volt, évközben azonban a 
Kör egy tagot kebeléből kizárt az órák rendetlen látogatása miatt, s így az 
év végén a tagok száma 46 volt.

A tagok hetenkint kétszer tartottak gyakorló órákat, a meleg idő beálltával 
pedig footballoztak.
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T a n í t ó k é p z ő .

IV.

A most befejezett 1898—99. tanév az előzőhöz képest jóval nyugodtabb 
lefolyású volt, a mennyiben mindjárt a tanév kezdetétől fogva valamennyi 
tantárgy ellátására kellő szaktanárokkal rendelkezett az intézet. Ugyanis fő
tiszteletű és méltóságos püspök úr 1898. évi 2493. sz. leiratában Liptai Lajos 
helybeli ág. hitv. evang. lelkész urat bízta meg a vallástan és tót nyelv taní
tásával, a kiben az intézet nemcsak kiváló szakembert, hanem buzgó tanárt 
és ragaszkodó kartársat is nyert. A gyakorló-iskolát ez évben is — úgy, mint 
tavaly — Reményik Lajos helybeli ág. hitv. evang. tanító kiváló szakértelem
mel vezette.

A tanítás az egész tanév folyamán zavartalanul folyt.
A tanári-kar összesen 23 ülést tartott, a melynek elseje még 1898. évi 

augusztus hó 17-ikén volt; a midőn a jegyzőkönyvek vezetésére Kapi Gyula 
tanárt kértük meg.

Ugyanezen ülésen tárgyaltuk a beérkezett 56 folyamodványt. Miután az 
internátusbán legfeljebb 35 tanuló fér el, a püspök megengedte, hogy hat 
felvett tanuló a városban privát helyen legyen elszállásolható. De még így sem 
volt valamennyi folyamodó figyelembe vehető — ámbátor a folyamodók 
majdnem mindenike érdemesnek mutatkozott a jótéteményre, összesen mégis 
csak 39 tanuló részesült jótéteményben és 47 Íratott be.

Szokásban volt eddig, hogy a más felekezetűek a magán- és képesítő
vizsgálatokra vallásbizonyítványt saját lelkészüktől hoznak. Miután ezen uzus 
nem felelt meg teljesen az idevonatkozó rendeleteknek, a püspök az illető 
felekezeti főhatóságokkal egyetértőén, az ev. ref. tanulók részére 1899. évi 
781. számú leiratában nt. Frencsel Bertalan abaúj-vajkóczi lelkészt, a római 
katholikusok részére 1899. évi 179. sz. leiratában az eperjesi róm. katb. plé
bánost, nt. Pletényi Endrét, a görög-katholikns tanítójelöltekre 3711/98. sz. 
leiratával nt. Kovaliczky Zénó püspöki titkárt, végre az izraelitákra az 1899. évi 
1179. sz. rendelettel dr. Austerlitz Mór rabbit hatalmazta meg a vizsgálattal 
és bizonyítvány kiállításával.

Mindig ünnepnapja az intézetnek, ha szeretett főpásztorát körében üdvö
zölheti. E tanév folyamán két ízben is szerencsénk volt főtiszt, és méltóságos 
Zelenka Pál tiszakerületi ág. hitv. evang. püspök urat körünkben üdvözölhetni. 
Első ízben az őszi képesítők alkalmával szeptember hó 18., 19. és 20-ikán, 
másodszor 1899. év február hó 10-ikén. Ezen utóbbi alkalommal a tanári
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testülettel külön ülésezvén, az intézet személyi, erkölcsi és anyagi ügyeit be
hatóan tanulmányozta és irányította. Különös örömet szerzett azonban 1899. évi 
44. sz. leiratával, a melyben ez intézet számára a negyedik évfolyam felállí
tását helyezi kilátásba és erre nézve a tanári széktől előterjesztést kívánt. — 
A tanári testület ezen rendeletnek örömmel felelt meg. Két ülésben foglal
kozván ezen kérdéssel és az egyházkerület elnökségéhez javaslatot terjesztett 
be és ezen kérdés megoldása lesz épen a legközelebbi coll. igazgató-választ- 
mány útján az egyházkerületi közgyűlés egyik kardinális pontja.

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

a II. és III. osztályban, a 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 20 év óta.

3. Kapi Gyula, helyettes tanár. Tanít zenei tárgyakat, német nyelvet és 
tornát I, II., III. osztályban. Tanári éveinek száma 2.

4. Liptai Lajos, ág. hitv. evang. lelkész. Tanít vallástant és tót nyelvet 
mind a három osztályban.

5. Reményik Lajos, ág. hitv. evang. képesített tanító, a gyakorló- 
iskola vezetője.

6. Slajchó Mihály, rendes tanár. Tanít mennyiségtant az I., II., III.,
természettudományokat az I., II., III., neveléstant a II., magyart és szépírást 
az I. osztályban, összesen heti 23 órában. A mennyiségtani és természettu
dományi szerek és az intézeti könyvtár őre. Tanít 1896, Eperjesen 1897 
szeptember óta.

A ta n í tó k é p z ő  ta n u ló i.
aj IV é v ss o 1*.

I. osztály.
1. Braun Elemér, szül. 1880. november 27. Gyöngyösön, izr. Apja ke

reskedő Miskolczon. Előzőleg végzett tanulmánya 4 polg. oszt. Miskolczon.
2. Breuer Rezső, szül. 1881. jul. 10. Lőcsén, ág. hitv. evang. Apja gazda 

Lőcsén. Főreáliskola V. oszt. Lőcsén.
3. Brziszik Pál, szül. 1881. jan. 6. Kövi-n, ág. hitv. evang. Anyja Zsu- 

zsánna, Rimaszécsen. Rozsnyói főgym. 4 oszt.
4. Csiskó Dezső, szül. 1883. május 11. Kassa, ág. hitv. evang. Apja ág. 

hitv. evang. lelkész Kassán. 4 gymn. oszt. Eperjesen.
5. Deme Lajos, szül. 1879. junius 10. Rozsnyón, ág. hitv. evang. Apja 

János, kézműves Budapesten. Rozsnyói főgymn. 6 oszt.
6. Faix Vilmos, szül. 1883. május 31. Lőcsén, ág. hitv. evang. Anyja 

Mari, Kassán. Lőcsei főreáliskola 4 oszt.
7. Gallay Dániel, szül. 1883. nov. 24. Derencsény, Gömör vm., ág. hitv. 

evang. Anyja Mari, Pápócson. Rozsnyói főgymn. 4 oszt.
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8 . Gaál József, szül. 1882. jul. 14. Eperjesen. Apja hivatalszolga Kis- 
Szebenben. Kisszebeni gymn. 4 oszt.

9. Hrabéczy Elemér, szül. 1883. február 3. Nyíregyházán. Anyja Gizella, 
Nyíregyházán. Kilépett.

10. Kesjár György, szül. 1881. márczius 10. B.-Csabán, ág. hitv. evang. 
Apja Mihály, földmíves B.-Csabán. Csabai gymn. 3 oszt. és felvételi vizsga.

11. Klein Ábrahám, izr. Kilépett.
12. Klinczkó János, szül. 1882. decz. 4. Ratkón, ág. hitv. evang. Apja 

János, tanító Geczelfalván. N.-Rőczei polg. isk. 4 oszt.
13. Kuchta Lajos, szül. 1883. aug. 11. Jolsván, ág. hitv. evang. Apja Lajos, 

kézműves Jolsván, N.-Rőczei polg. isk. 4 oszt.
14. Launer Viktor Lajos, szül. 1882. szept. 23. Lembergben, ág. hitv. ev. 

Anyja Jozefin, Budapesten. Rákospalotai magángymn. 4 oszt.
15. Maczkó András, szül. 1882. márcz. 20. Gacsalkon, Gömör vm., ág. 

hitv. evang. Apja András, földmíves Süveten. Dobsinai polg. isk. 4 oszt.
16. Molnár Mihály, szül. 1882. szept. 14. Nagylamon, ág. hitv. ev. Apja 

György, tanító Nagylamon. Beszterczebányai főgymn. 3 oszt. és felv. vizsga.
17. Nitsch Vilmos Andor, szül. 1882. okt. 24. Busóczon, Szepes vm., ág. 

hitv. evang. Apja Mátyás, tanító Busóczon. Késmárki polg. isk. 4 oszt.
18. Ochtinszky György, szül. 1881. jan. 27. Betléren, ág. hitv. evang. Apja j, 

anyja f. Rozsnyói íőgymn. 4 oszt.
19. Palkovics Sándor, szül. 1883. jul. 20. Tamásfalván, Gömör vm., ág. 

hitv. evang. Apja Pál, kőműves. Rimaszombati főgymn. 4 oszt.
20. Poppe Béla, szül. 1883. julius 14. Miskolczon, ág. hitv. evang. Apja 

Reinhard, vasutas Miskolczon. Miskolczi polg. isk. 4 oszt.
21. Steinhübel Lajos, szül. 1880. márcz. 19. Miskolczon, ág. hitv. ev. Apja 

Lajos, vasúti tisztviselő Miskolczon. Miskolczi polg. isk. 6  oszt.
22. Szlopovszky Péter Pál, szül. 1881. április 30. Kokaván, ág. hitv. ev. 

Apja Péter, tanító Kokaván. Sajógömöri polg. isk. 4 oszt.
23. Tobik János, szül. 1882. nov. 25. Pálfalván, Gömör vm., ág. hitv. 

evang. Apja János, mesterember Pálfalván. Sajógömöri polg. isk. 4 oszt.
24. Zsák Andor Imre, szül. 1881. julius 20. Nyíregyházán, ág. hitv. ev. 

Apja orgonász Nyíregyházán. Nyíregyházi főgymn. 4 oszt.
25. Zsufovszky Sámuel, szül. 1883. junius 27. Jolsván, ág. hitv. ev. Apja 

Sámuel, iparos Jolsván. N.-Rőczei polg. isk. 4 oszt.

II. osztály.

1. Boldis István, szül. 1880. okt. 16. Aszódon, Pest vm., ág. hitv, evang. 
Atyja földmíves, meghalt. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. Aszódon.

2. Buchalla Ervin, szül. 1880. febr. 8 . Leibitzon, Szepes vm., ág. hitv. 
evang. Atyja földrníves. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

3. Istvanyik Jenő, szül. 1880. okt. 3. Varannón, Zemplén vm., ág. hitv. 
evang. Atyja tanító. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

4. Ivanovich Viktor, szül. 1881. jan. 1. Budapesten, Pest vm., ág. hitv. evang. 
Atyja nyugalmazott főhivatalnok. Előzőleg végzett 5 gymn. oszt. Budapesten.
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5. Molitor Gusztáv, szül. 1882. aug. 13. Leibitzon, Szepes vm., ág. hitv. 
evang. Atyja tanító. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

6. Molnár Emil, szül. 1880. jun. 1. Nógrád-Szennán, Nógrád vm., ág. hitv. 
evang. Atyja tanító. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. Beszterczebányán.

7. Pavelln Gyula, szül. 1882. ápr. 8. Hibbén, Liptó vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Liptó-Szent-Miklóson.

8. Scholls Pál, szül. 1881. márcz. 1. Vychodnán, Liptó vm. ág. hitv. evang. 
Atyja tanító. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

9. Vohaner Dezső, szül. 1883. íebr. 23. Abaúj-Szántón, Abaúj-Torna vm. 
ág. hitv. evang. Atyja iparos. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Dobsinán.

10. Búza Gyula, szül. 1878. decz. 5. Gibárton, ev. ref. Atyja Miklós, 
tanító. Évközben kilépett.

III. osztály.

1. Bartal Dezső, szül. 1882. máj. 16. Kecsőn, Gömör vm., ág. hitv. evang 
Atyja tanító, meghalt. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

2. Cziczkó János, szül. 1879. decz. 18. Kassán, Abaúj-Torna vm., ág. 
hitv. evang. Atyja iparos. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.

3. Gyuris Mátyás, szül. 1878. febr. 16. Szarvason, ág. hitv. ev. Atyja Mihály, 
főldmívelő Szarvason. Előzőleg a szarvasi ág. hitv. evang. tanítóképző I. oszt.

4. Játiosdcák László, szül. 1881. máj. 18. Nagy-Csóltón, Gömör vm., ág. 
hitv. evang. Atyja földbirtokos. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

5. Jurin István, szül. 1881. okt. 29. Jolsván, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Nagy-Rőczén.

6. Kruspier László, szül. 1882. jan. 1. Henczkón, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja tanító. Előzőleg végzett 5 gymn. oszt. Rozsnyón.

7. Rokosínyi Dániel, szül. 1880. aug. 27. Mogyoródon, Zólyom vm., ág. hitv. 
evang. Atyja'vendéglős. Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Liptó-Szent-Miklóson.

8. 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. Évközben kilépett.

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

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

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

12. Kicsiny Géza István, szül. 1880. aug. 15. Chiznyó, ág. hitv. evang 
Atyja Gusztáv, tanító, Bakos-Törék.
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bj Statisztikai kimutatás.

Beiratkozott összesen 47, ebből évközben kimaradt 4. Vizsgázott az év 
végén 43 tanuló.

E szerint így oszlanak meg:

a) Általános áramlat szerint: I. II. III. Összesen

Felvétetett és beíratott . . . . 25 10 12 47
Alsóbb osztályból lépett . . . . — 10 12 22
Osztály-ismétlés............................. — — — —
Gymnasiumból vagy reáliskolából

fe lv é te te tt.................................. 14 — — 14
Polgári iskolából felvétetett . . . 11 — — 11
K im a ra d t....................................... 1 1 1 3

25 10 12 47
b) Születési év szerint:

1877-ben született, 22 éves . . . — — 1 1
1878-ban « 20 « . •. 1 1 1 3
1879-ben « 19 « . . . — 1 2 3
1880-ban « 18 « . . . 2 4 2 8
1881-ben « 17 « . . . 6 3 2 11
1882-ben « 16 « . . . 7 2 3 12
1883-ban « 15 « . . . 8 1 — 9

24 11 11 47
c) Illetőség szerint:

Eperjes v á r o s i ............................. — — . — —
Sárosm egyei.................................. 1 — 1
Más m eg y eb e li............................. 24 10 12 46

25 10 12 47
d) Vallás szerint :

Ágostai hitv. evang.........................
Róm. kath.........................................
Izraelita............................................

24

1

10 12 46

1
25 10 1 12 47

S e g é l y e z é s .

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 47 növendék közül 
ingyen bennlakásban részesül: 39.
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T ó t é t e  m  é n y e s e k
I. osztály. J ó t é t e m é n y

Ebéd II. félév, Vacsora I. II. félévNév, val l ás Lakhelye I. II. félév, I-
1. Breuer Rezső . . . á. h. e. Lőcse . . . 1 1 1 i — —

2. Bruszik Pál . . . . « Kövi . . . 1 1 1 i — —

3. Csiskó Dezső . . . « Kassa . . . 1 i 1 1 1 1
4. Deme Lajos . . . . « Rozsnyó . 1 1 1 i 1 1
5. Faix Vilmos . . . « Lőcse . . . 1 1 1 1 — —

6. Gallai Dániel . . « Rozsnyó . . 1 i 1 i l 1
7. Gaál József . . . . « K.-Szeben . . 1 1 1 i — 1
8. Klinczkó János . . . « Geczel . . . 1 i 7a 1 — —

9. Kuchta Lajos . . . « Jolsva . . . 1 1 V. Va — —
10. Maczkó András . . « Süvete . . . 1 1 Va Va — —
11. Nitsch Vilmos . . . « Busócz . . . 1 1 1 1 — —
12. Ochtinszky Gyögy « Rozsnyó . . 1 1 1 1 1 1
13. Palkovics Sándor . . « Tamásfala. . 1 1 1 1 — —
14. Poppe Béla . . . . « Miskolcz . . 1 i 1 1 — —
15. Steinhübel Lajos . . « « . . 1 1 1 1 — —

16. Szlopovszki Péter . . « Kokova . . í i 1 1 — —•

17. Tobik János . . . . « Pálfala . . . 1 1 1 1 — —

18. Zsák Andor . . . . « Nyíregyháza . 1 1 1U Va — —

19. Zsufovszki Samu . . « Jolsva . . . 1 1 Va 1 — —

II. osztály 19 19 16l/2 177, 4 5
20. Boldis István . . . á. h. e. Aszód . . . 1 1 1 1 — —

21. Buchalla Ervin . . . « Leibitz . . . 1 1 1 1 — —

22. Istvanyik Jenő . . . « Varannó . . 1 1 Va Va — —

23. Molitor Gusztáv . . « Leibitz . . . 1 1 1 1 — —•

24. Molnár Emil . . . Nógr.-Szenna. 1 1 1 1 — —

25. Pavella Gyula . . . « Hibbe . . . 1 1 1 1 7a 1/
12

26. Scholtz Pál . . « L.-Vichodna . 1 1 1 1 — —

27. Vohaner Dezső. . . « A.-Szántó . . 1 1 1 1 1 1
28. Ivanovics Viktor . . - Domony . . 1 1 1 1 — —

29. Kicsiny Géza . . . « B.-Törék . . 1 1 1 1 — —

III . osztály. 10 10 9V. 97, 17 2 17a
30. Bartal Dezső . . . á. h. e. Kecső . . . 1 1 1 1 — —

31. Cziczkó János . . . « Kassa . . . 1 1 1 1 1 1
32. Gyuris Mátyás . . . « Szarvas. . 1 1 — — — —

33. Jánosdeák László . . « G.-Panyit . . 1 1 — — — —

34. Juries István . . . . « Jolsva . . . 1 1 1 1 — —

35. Kruspier László . . « Henczkó . . 1 1 1 1 1 1
36. Roskosínyi Dániel. . « N.-Lipcse . 1 1 1 /

1 2 Va — —

Siska Samu (kilépett) N.-Szalatna.
37. Ugler Miklós . . . « Rozsnyó . . 1 1 1 1 1 1
38. Urbán Gusztáv . . . « Jolsva . . . 1 1 1 1 — —

39. Scholtz Vilmos . . . « Kassa . . . 1 1 1 1 1 1
10 10 7Va 77a 4 4

Collég. Ért. 12
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Ezen 39 növendéknek adott kedvezmény pénzösszegben:
39 lakás 35 forintjával . . ....................  1365 frt — kr.
39 tand íjm en tesség ........................................ 390 « — «
33'/a ebéd egész tanévre 36 írtjával }

1 « fél tanévre I
91/2 vacsora egész évre 24 frtjával 1 
1 « félévre )

Összesen . . 3219 frt — kr.

1224

240

A collegiumi tápintézet a megállapodás szerint 10%-nyi engedményt 
ad az 1464 forintból.

Ezen növendékek közül öten a bányai egyházkerületből valók.
A jelentkezett 57 tanulóból csupán 39-et vehettünk fel, ezt is csak úgy, 

hogy a 35-nél többet be nem fogadó internátuson kívül magánlakást kellett 
4 tanuló részére bérelnünk.

A felvételnél és a jótéteményekben való részesítésnél különös tekintettel 
vagyunk a lelkészek és tanítók fiaira vagy árváira; s minthogy a szegénység 
így is nagy minden rendű- és rangúak között, nehéz 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 krt; 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 frtöt térít vissza 
a kerület pénztárába.

A/, intézet működése.

A tanítóképző épen olyan mértékben nevelő, mint tanító intézet, azért 
a leendő tanítók valláserkölcsi és hazafias irányú nevelésére a tanári-kar a 
lehető alkalmat és módozatokat nyújtotta. A rendes vallásórákon kívül az 
iskolában reggelenkint az egész ifjúság az orgonateremben — orgonakiséret 
mellett — végezte ájtatoskodását és ugyanilyen módon este 9 órakor otthon 
az internátusbán. Vasárnaponkint pedig a magyar és német istentiszteletekben 
vesz részt, részint a kantust képezvén, részint az orgonázást látván e l ; úgy 
képezvén magátjövő kántortanítói hivatására. Október 31-ikén és május 10-ikén 
a Collegium többi tanintézeteivel együtt résztvett a szokásos deprekáczióban 
és Kapi Gyula tanár vezetése alatt egy-egy szép karénekkel emelte annak 
solemnitását.

A társadalmi nevelést és képzést elősegítette a Széchenyi-kör elnöksége 
az által, hogy az egész télen át minden hangversenyére a tanítóképző ifjú
ságának 15 ingyenes jegyet adott. Ezenkívül, Kapi Gyula tanár kezdeménye
zésére, 1898. deczember 3-ikán d. u. az ifjúság a Collegium dísztermében egy 
kiválóan sikerült hangversenyt rendezett, a melynek tiszta jövedelme, 24 frt 
49 kr., az ifjúság kirándulási alapjára lesz fordítandó.

A hangverseny műsora következő :
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1. Nyitány. Előadja ifj. Kapi Gyula úr vezetése mellett a tképző ifjúság 
zenekara. A zongorái részt játsza Kruspier László III. éves tképző tanuló.

2. Spindler 140. mű, 3. szám : «A huszárok robogása». Zenei genrekép. 
Zongorán négy kézre játsza Weigl Paula úrhölgy és Krafta Nándor úr.

3. Szavalat. Előadja Perényi Vilmosné úrnő.
4. Dankla Ch. 77. mű: «Premier-Solo». Hegedűn játsza Launer Viktor

I. éves tképző tanuló, zongorán kiséri Csilla Margit úrhölgy.
5. Gaal Ferencz 97. mű: Eredeti magyar dalok. Énekli ifj. Kapi Gyula 

úr vezetése mellett a (női és férfi) vegyeskar. Alt-sólót duettben énekli Levius 
Lajosné úrnő és Weigl Paula úrhölgy. Bariton-sólót Krafta Nándor úr.

6. Schubert 166. m ű: Andante az oktettből. Előadják hegedűn, harmo- 
niumon és zongorán Szentiványi P'erencz, Durst Győző és ifj. Kapi Gyula urak.

7. Id. Ábrányi Kornél: Eredeti magyar dalfűzér. Énekli ifj. Kapi Gyula 
úr vezetése mellett a tképző int. férfikara. Bariton-sólót énekli Droppa Soma úr.

Fogadják a közreműködők ez úton is az intézet hálás köszönetét.
A hazafias érzés ápolására is nagy gondot fordítottunk. Felséges király

asszonyunk gyászos halála alkalmával, szeptember 17-ikén, az intézet tanárkara 
az ifjúsággal gyászünnepet rendezett, mely alkalommal — a többi tanintézetek 
tanárai jelenlétében — a csapás nagyságát, a mérhetetlen gyászos eseményt 
Perényi Vilmos igazgató a következő beszédben méltatta:

«Vészhír zúgja át a magyar hazát! Gyászba öltözött a nemzet! Hunnia 
s ír! Mint a cyklon egy pontból ha elindulj a távolsággal erősbödve, legnagyobb 
erejét ott fejti ki, a hol szabad teret talál — a sík tengeren, dúl, rombol, nem 
kiméivé az ember és a természet alkotmányát, — úgy terjedt el a rémhír ma 
egy hete, vagyis szeptember hó 10-ikén Svájcz egyik festőién szép helyéről 
Kálvin városából, Genfből, hogy pokoli kéz orvul leszúrta Erzsébet királynét, 
jóságos uralkodónk, koronás királyunk szeretett hitvesét, magyar hazánk soha 
meg nem hálálható, áldott lelkű nagyasszonyát,

Megdöbbenve állunk mi kicsinyek itt e négy fal között, a nagyok oda 
főn, a nemzet széles e hazában!

Sajog a kebel, sír a szív, könnybe lábad a szem! A meddig a kultúra ter
jed, a hol még emberségesen gondolkodó elme és emberségesen érző szív lakik 
mindenütt borzadályt és a boszú érzetét költi fel, hogy akadt pokoli elme és 
ördögi kéz, a mely megsemmisítette a legjobb asszonyt, a mely valaha a földön járt.

Mert Erzsébet királyné jó volt! Jó volt mint ember! Jó volt mint szere
tett apostoli királyunk hitvese, és jó volt mint drága hazánk megkoronázott 
királyasszonya.

Sokat beszélnek hazánk vezérlő emberei, a kiknek alkalmuk volt közvetet- 
lenül látni és tapasztalni az ő általános emberszeretetét, de különösen, mond
hatni megkülönböztetett jóságát, érdeklődését, ragaszkodását, a melylyel a 
magyart kitüntette.

Kedves ifjak! 1849 után nagyon szomorú idők jártak a magyarra! 
egészen 1868. junius 8-ig, a midőn Ferencz József apostoli királyunk és 
Erzsébet királyasszonyunkat megkoronázták. A reakezió nehezedett a magyar

12*
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nemzetre, a mely ősi alkotmányunkat, nemzeti függetlenségünket akarta el
kobozni ; fajunkat és nyelvünket elnyomni és megsemmisíteni.

Deák Ferencz és Andrássy Gyula, a kik a nemzet és uralkodóház között 
a kibékítést és egyetértést közvetítették és végre 1868-ban sikeresen meg is 
oldották, a drága elhúnytban hűséges támogatót, valóságos fegyvertársat találtak.

A megirott história keveset beszél arról, hogy egyik vagy másik félre
értést hogyan sikerült végre is a korona és a nemzet között eloszlatni, de 
a szájhagyományok alapján örökké élni fog az a jóságos nemtó', a kit Bécsben 
épen most tesznek le a kapuczinusok sírboltjába, örökös nyughelyére, a ki 
kritikus pillanatokban mindig megjelent, hogy drága urának homlokáról el
oszlassa a gond-okozta ránczokat, hogy a magyar nemzet szivén fekvő nehéz, 
fájó terhet eltávolítsa, hogy a kölcsönös megértést, békés megoldást, a mely 
mindig a magyarnak ad igazat, eló'segítse.

Ifjú barátaim ! Gondolkodtak-e már önök azon, hogy miért emelte fel 
az az átkozott ember szentségtörő kezét drága asszonyunkra, Erzsébet király
nőre, a ki soha senkit meg nem bántott, a ki egész életében csak jót tett, 
a ki maga is sokat, igen sokat szenvedett!

A fenevad — mert embernek nem mondható — anarkistának vallja 
magát. Az emberi elmének eltévelyedése — egy téves gonosz hit, a mely 
minden meglévő társadalmi rendet, mindent, a mit emberi és isteni kéz igazat, 
szépet, jót és természeteset alkotott, meg akar semmisíteni és ennek helyébe 
semmit se akar helyezni. A ki előtt nincs Isten, nincs haza, nincs törvény, 
igazság, nincs társadalmi rend, munka, szorgalom, ész, okosság — szóval semmi! 
Dolgozni nem akar és nem tud. Irígyli a munka, szorgalom és takarékos élet 
gyümölcsét: a vagyont! Egy ilyen téves hitben eltévelyedett gonosz elme 
diktált a gyilkos kéznek, a mely mérmetetlen gyászt hozott jóságos öreg 
királyunkra, a kit a sors csapásainak egymásutánja majdnem leroskaszt!

Honnan merítsen vigasztalást és erőt a sok csapás elviselésére! Fent 
az égben van irgalom és vigasztalás! Itt e földön él egy hálás, hű magyar 
nép, a mely szereti koronás királyát, vele együtt érez és vele együtt sir. Vele 
együtt bánkódik, vele együtt imádkozik. Imádkozunk a nagy, egyetlen igaz 
Istenhez! Áldd, óvd, vigasztald kegyes jó királyunkat! Adj neki erőt a mérhet- 
len fájdalom elviseléséhez !

A magyar ember nyílt szivű, egyenes jellem. Soha sem konspirál, szereti 
koronás királyát s így magyar ember ilyen gaztettre soha sem vetemedhetik; 
de meg kell gátolni azt, hogy az anarkista tanok jó magyar népünkhöz be 
ne férkőzzenek, nehogy annak lelkületét megmételyezzék !

Kedves tanuló - ifjúság! Önökre, mint jövendőbeli népnevelőkre, ezen 
szempontból is igen fontos és nemes hivatás várakozik. Tegyük kezünket 
szivünkre és tegyünk szent fogadást! Szent fogadást tegyünk e szent pilla
natban ! Fogadjuk meg most, a midőn a nagyasszonyt eltemetik, hogy minden 
erőnket, képességünket és tudásunkat felhasználva, a reánk bízott ifjú gyermek
nemzedéket és a népet — a melylyel érintkezünk — csak a jóra és nemesre 
tanítjuk, arra tanítjuk, hogyan kell a hazát és királyt szeretni, hogyan kell a 
szorgalmat, munkát, józanságot és takarékosságot ápolni és megbecsülni;
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hogy ilyen módon derék és hasznos honpolgárokat, a királyt szerető hű 
alattvalókat nevelvén — mint igaz, becsületes emberek éljünk és haljunk.

Nyugodjál békében jó Királyasszonyunk!
Az Ég kegyelme adjon neked vigasztalást és enyhülést jó Királyunk! 

Mi mindnyájan veled érezük, veled szenvedünk!
És ha van valami, a mi királyunkhoz való ragaszkodásunkat fokozn' 

képes, úgy a sors csapásai fokozták.
Jó Istenünk, Hozzád szólunk, az égre emelt tekintettel Hozzád fohász

kodunk, adj vigasztalást a Királynak!»

Bevégzctt iíviiítiiv ít<g\

1. Hit- és erkölcstan.

Vallás. I. és II. osztály együtt. Egyetemes egyháztörténet. Hetenként 
3 órában. Legfőbb tekintettel lévén a történelem azon intő, oktató és lelke
sítő eseményeire, melyeket a tanító a tanítás folyama alatt a növendékek 
valláserkölcsi érzületének képzése, az egyházszeretet ébresztése, ápolása és 
szilárdítása czéljából mindenkor üdvösen alkalmazhat. Tankönyv: A keresztyén 
anyaszentegyház története. Irta Pálfy József. Előadó tanár: Liptai L., ev. lelkész.

A magántanulók miheztartása végett megjegyzendő, hogy combinált 
osztály lévén, a vallás tárgya évenként váltakozik. Saját érdekűk kívánja tehát, 
hogy felvilágosítást e tekintetben az illetékes vallástanárnál keressenek.

Vallás. III. osztály. Hit- és erkölcstan. Hetenként 2 óra. Főczél: A hit 
és erkölcsi igazságoknak a biblia és az ágostai hitvallás szellemében való fejte
getése oly módon, hogy a növendékek ne csupán ismerjék a tananyagot, de 
ennek tudása mellett az élő hit szelleme lakozzék szíveikben. Tankönyv: 
Keresztyén hit- és erkölcstan. írta: Zsilinszky Mihály. Előadó tanár: Liptai 
Lajos, ev. lelkész.

A növendékek mintaleczkéket a vallástanból is készítettek, melyeket be
mutatni a vallástanárnak is kötelesek, a ki ekkor, de különösen az eltanított 
mintaleczke után ad kioktatást a vallástanítás módszerét illetőleg.

2. Neveléstani tárgyak.

I. osztály, hetenként 3 óra; tanítja Gamauf György. Az emberi test 
alkotórészei; a csontrendszer, annak kóros változatai az iskolázás ideje előtt 
s alatt. Az iskolai pad. Az izomrendszer; véredényrendszer. A bőr szerkezete, 
működése 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. oszt. Neveléstan. Heti 3 óra. Lélektan: Az ismerő tehetség: érzékek, 

vérzct, képzet, fogalom. Az érző tehetség: érzéki, szellemi, közvetett és össze



9 4

tett érzelmek. Az akaró tehetség Neveléstan : A testi, erkölcsi, értelmi, érzelmi 
és vallásos nevelés. Kézikönyvek: 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 tanltástan. 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 föelvei. :— 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.

Kk : dr. Kiss Áron: Nevelés- és oktatástan története.

3. Magyar nyelv, irálytan és irodalom.

I. oszt. Magyar. Heti 3 óra. Rendszeres magyar nyelvtan. Olvasmányok 
tárgyi magyarázatokkal és nyelvtani elemzéssel. Költemények könyv nélkül, 
írásbeli gyakorlatok a nyelvtan köréből. A havonkénti irálygyakorlatok tárgyai:
1. Szülőföldem. 2. A fehér ló mondája. 3. Iskoláztatásom. 4. Levél egy bará
tomhoz. 5. Milyen tantárgyakkal foglalkozom s melyiket szeretem legjobban? 
6. A ház körül élő emlős-állatok. 7. Mit tervezek én a húsvéti szünidőre? 
8. A növények és állatok táplálkozása. 9. Eperjes leírása. Kézikönyvek: 
Halász Ignácz «Rendszeres magyar nyelvtan» és dr. Kiss Áron, Komáromy 
Lajos, Péterfy 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.

III. oszt. Magyar. Költészettanból: Tárgyias költészet és drámaírás; a.
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szónoklat és kellékei. A költői műfajok fokozatos fejlődése s azok ismertetése. 
Füzetek alapján. Irodalomból: régibb s újabb irodalmi művek olvasása és értel
mezése; jelesebb magyar írók és költők életrajza, működése és befolyása az 
illető korszak irodalmára. Költemények elemzése, jaesthetikai fejtegetése és 
elemzése. Elemzés közben e nyelvtan ismétlése. Havonkinti fogalmazási gya
korlatok. Tankönyv: Dr. Boros G., A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata. 
Heti 3 óra. Gamauf György.

4. Ném et nyelv.

I. osztály, hetenként 2 óra. A német betűk. Az egyszerű és kettőztetett 
magánhangzók és azok kiejtése. A kettős magánhangzók. A mássalhangzók. 
A hangsúly. A rövid és hosszú hangzó jelöléséről. A szótagok elválasztása a 
sor végén. A szók rövidítése. A fő- és a melléknév. A deklinatió nemei. A fő- 
és melléknevek erős deklinatiója. A gyönge deklinatió. A fő- és melléknevek 
gyönge deklinatiója. A fő- és melléknevek vegyes deklinatiója. Főnévi hatá
rozók. A tulajdonnevek deklinatiója. A melléknevek fokozása. Melléknévi 
határozó-szók.

II. osztály, hetenként 2 óra. A számnevek: alap-, rend-, osztó-, sokszo
rosító-, ismétlő-, módbeli- és törtszámnevek. Számnévi szók: főnevek, mellék
nevek és számnévi határozók. Az ige. Az igék konjugatiója: a segéd- és rendes 
igék ragozása. Az igék szenvedő alakja. Visszahozó igék. A személyragokról, 
idő- és módjelzőkről Az igék további felosztása: erős-, gyenge-, rendhagyó
éi személytelen igék. Partikulák vagy ragozatlan beszédrészek: határozó-szók, 
elöljárók, kötő- és indulatszók.

III. osztály, hetenként 2 óra. Szóképzés. (Belső és külső.) Összetétel. 
Összetett fő- és melléknevek és igék. Többszörös összetételek. Mondattan: 
A tiszta egyszerű mondat. A bővített egyszerű mondat. A subjectum és prae
dicatum. Az alany és állítmány egyeztetése. A jelző. A tárgy. A határozó. 
Az egyszerű mondat szórendje. Az egyszerű mondat elemzése. Az összetett 
mondat. Mondatkötés. Mondatszerkezet. Az összevont mondat. Az alany és 
állítmány egyeztetése az összevont mondatban Alanyi, tárgyi, jelzői és hatá
rozói mondatok. Az idéző és függő-beszéd. A többszörösen összetett mondat 
és körmondat.

Kézikönyv a nyelvtannál: Felsmann József Német nyelvtana.
Kézikönyv a íordításoknál s a költemények könyvnélkülözésénél; Gáspár 

János Német olvasókönyve. Mindegyik osztályban egy-egy heti óra szabadabb 
német beszéd gyakorlásra használtatott, — quasi a beszédért, gyakorlatok min
tájára — hogy a beszédbeli ügyesség minél inkább fokoztassék. Tanítja: ifj. 
Kapi Gyula.

5. Tót nyelv.
Tót nyelvtan. Kezdők csoportja. Hetenként 2 óra. A beszédrészekről 

általában. A főnév osztályozása, neme és ejtegetése. A melléknév ejtegetése 
és fokozása. Az igealakok jelen ideje. Fordítási gyakorlatok magyarról tótra 
és megfordítva. Havonként egyszer iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Glósz 
Miksa: Gyakorlati tót nyelvtana. Előadó tanár: Liptai Lajos, ev. lelkész.
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Tót nyelvtan. Haladók csoportja. Hetenként 2 óra. A bibliai történetek 
olvasása. A hegyi beszéd és János evangéliomának olvasása, beszédrészi és 
mondattani elemzése. Kiváló helyek emlékelve. Tankönyv: Új Testamentom. 
Elö'adó tanár : Liptai Lajos, ev. lelkész.

6. Földrajzi és történeti tárgyak.
Földrajz. I. és II. oszt. Magyarország természetes viszonyai; politikai 

földrajza; Bosznia, Herczegovina és Dalmáczia. Ázsia, Afria, Amerika és 
Ausztrália földrajza. Térképrajzolás. Tankönyv : Kozma Gyula: Általános föld
rajz. Heti 2 óra. Gamauf György.

Történet. I. és II. oszt. A keresztes-hadak kora; a középkori intézmé
nyek bomlása; a fölfedezések és a reformátió kora; a korlátlan királyi ha
talom korszaka 1648—1789-ig. A franczia forradalom és a császárság kora. 
Tankönyv: Dr. Ribáry Ferencz: Világtörténelem polgári fiúiskolák számára. 
Heti 2 óra. Gamauf György.

III. oszt. A magyar-ok története. Heti 2 ó ra ; tanítja Gamauf György. 
Hazánk története a magyarok betelepedése előtt. A magyarok s ősi művelt
ségük; a vezérek kora. Az Árpádházbeli királyok; vegyes-házbeli uralkodók; 
a török hódoltság és a Ilabsburg-királyok, különös tekintettel a művelődés- 
történeti viszonyokra és a protestantismus történetére.

K k.: Sebesztha K .: A magyar nemzet története.
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.

K k.: Csiky Kálmán : Magyar alkotmánytan.

7. Mennyiségtan.
I. oszt. Számtan. Heti 3 óra. Alapfogalmak. Számok és számjegyek. 

A számok osztályozása. Tízes számrendszer. Római számjegyek. Számolási 
műveletek egynevű, majd többnevű egész- és tizedes számokkal. Időszámolás. 
Számok oszthatósága. Közönséges törtekkel való számolás. Számolási könnyí
tések. Egyszerű viszonyok és arányok. Egyszerű hármasszabály. Százalék- 
számítás és alkalmazása. Nyereség-veszteségszámítás. Összetett viszonyok és 
arányok. Összetett hármasszabály. Kamatszámítás. Váltóleszámítolás. Mérték- 
és pénzrendszerünk.

K k.: dr. Lutter Nándor: Közönséges számtan. Tanár: Slajchó Mihály.
II. oszt. Számtan. Heti 3 óra. Algebrai számok. A négy alapművelet 

algebrai számokkal. Elsőfokú egyenletek egy és két ismeretlennel. Hatványo
zás. Gyökvonás. Másodfokú egyenletek egy ismeretlennel. Logarithmus és 
alkalmazása. Számtani és mértani haladvány s ezek alkalmazása. Kamatos 
kamatszámítás. Járadékszámítás. Törlesztések. Határidőszámolás. Arányos ősz-
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tás. A keveréseknél előforduló számítások. Lánczszabály. Értékpapirszámítás. 
Az aranyra és ezüstre, továbbá az arany- és ezüstpénzekre vonatkozó számítások.

Kézikönyvek: dr. Schmidt Ágost: Algebra és dr. Lutter Nándor : Közön
séges számtan; segítő könyvek: dr. Lutter Nándor Otszámjegyű logarithmus- 
táblák és dr. Ghyczy Géza Táblázatok. Tanár: Slajchó Mihály.

III. oszt. a) Számtan. Heti 1 óra. Az első két osztály anyagának össze
foglaló ismétlése mellett a népiskolai számtani tananyagnak gyakorlati feldol
gozása. 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 
méréstana szerint. A méréstan tanításának módszere. Tanár: Slajchó Mihály.

8. Természettudományok.
I. oszt. Növénytan és állattan. Heti 2 óra. Növénytan: Egyes élő növé

nyek ismertetése. A növény szervei, belső szerkezete, életjelenségei. Linné 
rendszere; természetes rendszer. A nevezetesebb s különösen a mezőgazda
ságra és kertészetre fontos virágos és virágtalan növények ismertetése termé
szetes rendszer alapján. Kézikönyv: dr. Szterényi Hugó: Növénytan. — 
Állattan: A gerinczesek, puhatestűek, ízeltlábúak, férgek, tüskebőrűek, bél
nélküliek és végső lények ismertetése, különös tekintettel a gyakorlati élet 
követelményeire.

Kézikönyv: Miklós Gergely: Az állattan elemei. Tanár: Slajchó Mihály.
II. oszt. Ásványtan és kémia. Heti 2 óra. Termés-elemek, kénes ásvá

nyok, klórvegyületek, fluórvegyületek, oxidok, sók, szerves eredésű vegyületek. 
A kőzetek. A föld felületét alakító erők. Kövületek. A föld fejlődésének tör
ténete. A gyakorlati életben előforduló fontosabb kémiai változások, szervet
len és szerves vegyületek.

Kézikönyv: dr. Szterényi Hugó: Ásványtan. Tanár: Slajchó Mihály.
III. oszt. Természettan. Heti 3 óra. Az erők egyensúlya. A testek súlya. 

Halmazállapotok. Folyadékok. Légnemű testek. A meleg. Dörzsölési villamos
ság. Delejesség. Villamos áram. Mozgás. Munka. A hang. A fény. A természet- 
tudományok tanításának módszere.

Kézikönyv: dr. Kovács János: Fizika. Tanár: Slajchó Mihály.

9. Ének és zene.
Aj Ének.

1., II., III. osztály együtt, heti 1 órában. Egyházi ének: Hang- és hal
lásképző gyakorlatok; 37 khorálnak a begyakorlása.

1., II., III. osztály együtt, heti 2 órában. Karének: Férfi-karra alkalma
zott zsoltárok, alkalmi ünnepi és világi dalok.

B) Zene.
I. oszt heti 2 órában. Zongora. Hennes zongoraiskolájának I. és 11. füzete 

(az új Wagner J.-féle hangjegyirásban is); ennek folytatásaképen Bach, Schumann, 
Clementi és Haydn egyszerűbb darabjai a régi és az új hangjegyirásban.

Collég. Ért. 13
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Heti 1 órában. Zeneelmélet. A hangról. A vonalrendszer és a hangjegyek. 
A kulcsok. A hangjegyek időértéke. Az egyszerű és kettős pont. A triola és 
sextola stb. A szünetjegyek és kitartási jelek. A változtató jegyek. Az üteny. 
A hangsúly. A szinkópa és a felütés. A hangközök és a lépcsők. A hang
létrák : chromatikus és diatomikus; dur és moll hangnem. Ekítések; élőké, 
utóka, trilla, parányzó és paránytrilla. Dynamikus és előadási jelek. A legató 
és staccato. Az időmérték. A metronóm. A rövidítések.

Kézikönyv: Berecz Ede : A zene alapelmélete,
Heti 1 órában. Hegedű. Hangszerismertetés. A húrok és rezgéseiről. A 

hangjegyeknek hegedűkulcsban való Írása. A hegedű hangolása. Az üres húrok 
játszása. Gyakorlatok az E és A húron, többnyire kétszólamban, két hegedűn 
s az egyszerűbb hangnemekben. Hohmann H. Keresztély hegedűiskolájának
I. füzetéből 97 gyakorlat.

II. oszt. heti 2 órában. Orgona. Id. Kapi Gyula orgona-iskolájának I. fü
zetét manuálon, a gyakorlottabbak a II. füzetet manual- és pedálon össze
kötve. Közben elsájítottak a szokottabb és egyszerűbb egyházi énekeink közül 
mintegy húszat.

Heti 1 órában. Zeneszerkesztés. A hangzatok. A hármas hangzat és fajai. 
A hármas hangzat fordításai. A hangok kettőzése. A legegyszerűbb hang
összeköttetések a fő hármas hangzatokkal. Hibás quintás és oktávás haladá
sok. Hangvezetés és a harmonia haladása. Zárlatok: authentikus, plagális, 
teljes s félzárlat, csalzárlat. A sext és quartsext hangzat alkalmazása. Tömött, 
szétszórt és megosztott szerkezet. A sept hetedhangzat. A domináns heted- 
hangzat, fordításai és feloldásai. A mellékhetedhangzatok és cadenzirozott 
feloldásuk. A szűkített hetedhangzat. Példákat minden orgonaórán dolgoz
tak id. Kapi Gyula Összhangzattani gyakorlatok I. füzete alapján.

Heti 1 órában. Hegedű. Hohmann H. K. hegedűiskólájából, folytatva a 
D és G húr hangjait s az egyszerűbb skáláknak megfelelő gyakorlatokat 
98— 184-ig.

III. oszt. heti 2 órában. Orgona, id. Kapi Gyula orgonaiskolájának II. 
füzetének gyakorlatait, kapcsolatosan a khorálok játszásával, melyekből 37 sa
játíttatott el.

Heti 1 órában. Zeneszerkesztés. A fő- és mellékhetedhangzatok, fordí
tásaik s feloldásaik. Idegen harmonikus hangok : késleltető, előlegezett, váltó, 
átmenő hangok és az orgonapont. A hangzatok enharmonikus jelentősége. A 
modulálás-tanról: a dominans és szűkített heted-, valamint a bővített sext hang
zottal. Modulátiók a hangzatok enharmonikus felcserélése által. Példákat minden 
órán dolgoztak id. Kapi Gyula Gyakorlati összhangzattanának II. füzetéből.

Heti 1 órában. Hegedű. Hohmann H. K. hegedűiskolájából 150—215-ik 
gyakorlatig. Skálák és gyakorlatok a nehezebb keresztes és b-és hangnemekben. 
Tanítja ifj. Kapi Gyula.

10. Rajz és szépírás.

a) Szabadkézi rajz, tanítja Gamauf György, az I., II. és III. osztály 
összevontan, heti 2 tanítási órában. 1. osztály: Egyes vonalak; ezeknek egyenlő 
részekre osztása és összetétele különféle alakokká; különféle görbe vonalak:
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mértani, ékítmény! 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. oszt. Szépírás. Heti 1 óra. Magyar szép- és ütenyírás. Német szép
írás. Egyszerű rondírás. Vezérfonal: Vajda Páltól. Tanár: Slajchó Mihály.

11. Testgyakorlat.

I., II. és III. osztály együtt heti 2 órában. Vezénylés szerinti sorakozás, 
igazodás, fordulatok s a szabad-gyakorlatokhoz való felállások. Különféle 
szabadgyakorlatok, u. m. fej-, derék-, kar- s lábgyakorlatok. Menet- és szabad- 
gyakorlatok összekötve. Katonai rendgyakorlatok; fűzérek és játékok. Szer
gyakorlatok : a nyújtón, gyűrűhintán, korláton, lovon, bakon, mászórúdon, ugró- 
mérczén stb. Tanítja: ifj. Kapi Gyula.

12. Zenekari gyakorlatok.

Hetenként 2 órán. Résztvettek benne a hegedűjátékban előbbrehaladott 
növendékek. Igyekezetének eredményeként fel is lépett a folyó iskolai évben 
a tanítóképző által rendezett nyilvános hangversenyen. Tagjai voltak: prim- 
hegedűsök: Kruspier László, Rokosínyi Dániel és Launer Viktor; terzhegedűsök: 
Ugler Miklós, Hrabéczy Elemér és Kuchta Lajos; harmadhegedűsök; Scholtz 
Vilmos, Ivanovics Győző, Pavella Gyula, Vohaner Dezső ; íuvolás: Poppe Béla; 
mély-hegedűs : Bartal Dezső ; gordonkás : Cziszkó János; bőgős : Urbán Gusztáv. 
Tanította: ifj. Kapi Gyula.

13. T a n s z e r e k .
A hangszerek s zeneművek tárának gyarapodása.

Schubert: «Andante aus dem Oktett». Trió, hegedű-, zongora- s harmoniumra.
Dr. Zopf Hermann: «Die Singstimme in ihrem kranken und gesunden 

Zustande».
A hangszertár pedig egy felszerelt, rendes, jó hegedűvel szaporodott, 

mely Launer Viktor I. éves tkép. növendék ajándéka. Fogadja e helyütt is 
szives köszönetünket érette.

Az intézetnek jelenleg van: 1 hatváltozatú és 1 háromváltozatú orgonája, 
1 harmoniuma (melyek a folyó iskolai évben 105 frt költséggel javíttattak), 
5 zongorája (melyek mindegyike azonban nyugdíjba kívánkozik), 14 hegedűje, 
1 mély-hegedűje, 1 gordonkája, 1 bőgője s 1 metronómja. A zeneművek száma 
az iskolai év végén 302.

T a n s z e r e k .

Földrajztörténeti tanszerek ez évi gyarapodása. Ajándék útján: 7 darab 
szemléltető kép.

Mennyiségtani és természettudományi tanszereinket ez iskolai évben nem 
gyarapítottuk; csupán a kémiai tanításhoz szereztük be időnként a szükséges 
anyagokat.

13*
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A zenei tanszerek gyarapítása czéljából megszereztük dr. Zopf Hermann 
«Die Singstimme in ihrem gesunden und kranken Zustande» czímű művét; 
továbbá ajándékul kaptunk egy hegedűt Launer Viktor I. oszt. növendékünktől.

Intézeti könyvtár.

Az intézet könyvtára a jelen iskolai évben a következő művekkel 
gyarapodott:

Vettük a következő műveket: dr. Morlin Emil, Szuppán Vilmos «A magyar- 
országi népoktatásügy szervezete és közigazgatása» II. kötet. Szende Gyula 
«Földrajz-statisztikai tabellák a föld összes államairól». Traub T. «Róma ellen». 
A magyar helyesírás táblázata.

Ajándékul kaptuk a következő műveket: A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztériumtól: dr. Ráth Zoltán «Magyarország statisztikája». «Magyar- 
ország népessége a pragmatica sanctio korában». «A magyar korona országai
nak mezőgazdasági statisztikája». Az Eperjesi Széchenyi-körtől: dr. Horváth 
Ödön, dr. Mikler Károly «Gyász a királynéért Sárosvármegyében». Újváry 
Béla «Erzsébet királyné». Az ajándékozók fogadják az intézet hálás köszönetét!

Az intézet könyvtára a jelen iskolai év szaporulatával: 8 kötet, 1 tábla, 
együtt 2103 kötetből, 675 füzetből és 8 táblából áll.

G y a k o r i  ó -i s k o 1 a.
(V e z e tő je :  R e m é n y ik  L a j o s .)

A tanítóképző-intézetek egyik főfeladata oly tanítókat nevelni, kiket a 
vallásos szellem, gyermeki engedelmesség, békeszeretet, a tanárok iránti őszin
teség és ragaszkodás, rendszeretet és pontosság, tisztaság, takarékosság és 
különösen kitartó szorgalom s nemes önérzet jellemzi. Ezen erények képezik 
alapját a helyes nevelésnek, s így azon népnevelő is, ki ezeket már itt az 
intézetben elsajátította, a gyakorlati életben is minden tekintetben képes lesz 
megállani helyét. A mit magunk megszoktunk, azt igyekezzük másokkal is 
elsajátíttatni! Mennyivel inkább kívánatosak ez erények egy népnevelőnél, ki 
az önmagával tehetetlen gyermekre hat csak azért, hogy őt rendeltetésének 
tudatára ébreszsze!

Plátó szerint: A jó nevelés nem abban áll, hogy oktatásokat és fed
déseket adunk, hanem abban, hogy megteszszük magunk, a mit másoktól 
követelünk». A gyermek ösztönszerűleg utánozza tanítóját s így kívánatos, 
hogy ő maga egy élő minta legyen, kiről a növendék minduntalan példát 
igyekszik levonni.

Gyakorló iskolánkban a III-ad éves tanulók tanítási gyakorlatainál a 
nevelési elvek a fentebbiekben összpontosultak. Ez által közvetlenül meg
ismerték mindazon eszközöket és módokat, melyeket a gyakorlati életben 
nekik is alkalmazniok kell. A tantárgyak tanítási módszerének gyakorlati el
sajátítása mellett különös gonddal voltunk a nemzetiségi vidék megmagyaro- 
sításának módjára is s így a teljesen tótajkú iskola tanulói tisztán magyar nyelvű 
oktatásban részesültek a direkt módszer alapján.

A mód, mely a növendékek gyakorlati kiképeztetésére vonatkozott, a
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következő volt: a tanév elején minden III-ad éves egyszer meghallgatta a 
vezető tanító tanítását. Ez alkalommal a tanító iránti bizalomkeltés és szokta
tás gyakorlati kivitelét nézték, valamint az újonnan jelentkezett növendékek 
felvételét is megfigyelték. Tanítási gyakorlatok a módszertan tanára által ki
jelölt tantárgyakból tartattak, úgy, hogy a kijelölt tantárgyból előbb próba
tanítás, azután mintatanítás tartatott. A próbatanításnál a kijelölt tanítóképző
növendék, a vezető tanító személyes vezetése mellett tanított. Az esetleges 
tévedést észrevétlenül oly módon javítottuk, hogy a hiba keletkezésekor a 
vezető tanító vette át e szót s a helyreigazítás után a tanuló folytatta előbbi 
munkáját. Próbatanítás után valamennyi III-ad éves tanuló jelenlétében minta
tanítás tartatott ugyanabból a tárgyból, mely a próbatanításra volt kitűzve. 
A tanítót társai figyelték; tanításáról pontos jegyzeteket vezettek s a bírálati 
órán ezeket felolvasták. Az összegezett véleményt beírták a jegyzőkönyvbe a 
tanítás sikerével együtt.

A tananyag, a tanítás napja előtt legalább 2—3 héttel előbb tűzetett ki. 
A leczke kidolgozásához a szaktanár, a neveléstan tanára s a vezető tanító 
nyújtottak útmutatást. A kész leczkét ugyancsak ők nézték át s itt sem mulasz
tották el észrevételeiket megtenni.

Hetenként két próba- és két mintatanítás volt s így az egész tanév 
folyamára minden egyes tanulóra 16 tanítási óra esik. Oly szám ez, mely a 
mi körülményeink között teljes gyakorlati kiképzést biztosít. Ha hozzávetjük 
még a helyettesítő órákat is, úgy bátran állíthatjuk, hogy egy-egy növendé
künk 20—25 esetben tanított. A gyakorlati tanítások október 10-ikével kezdőd
tek s szakadatlanul folytak május hó közepéig.

A gyakorlati tanítások eredménye a következő volt: megdicsért taní
tás 9, sikerült 50, kevésbbé sikerült 20, tudomásul vétetett 3.

A rend- és fegyelem tartására is súlyt fektettünk. A helytelenkedő tanít
ványt a fegyelemtartás fokozatainak szem előtt tartásával büntették, illetve nevel
ték. A tananyagot a gyakorló-iskolában használatban lévő tankönyvek nyújtot
ták, melyeket a tanítóképző könyvtára számára is megszerzett. Segédkönyvekül 
a gyakorló-iskolai tanító kis könyvtára szolgált, melyet a növendékek a szük
séghez képest igénybe is vették.

A Il-od évesek hallgatólagosan vettek részt úgy a gyakorlati, mint a 
vezető tanító tanításánál. Jegyzetek vezetésére voltak utalva, melyeket a vezető 
tanítónak felelősség mellett kötelesek voltak bemutatni, ki abban sem mulasz
totta el helyes észrevételeit megtenni.

A Il-od évesek 30 ízben hallgattak tanítást s így 30 jegyzettel rendel
keznek, mely alapját képezi a jövő évi mintaleczkék készítésének.

A gyakorló-iskolában az 1898—99. tanév folyam in elvégzett tananyag
kimutatása: I. osztály.

1. Hittan. Bibliai történetek: Jézus születése. A  napkeleti bölcsek. A tizen
két éves Jézus a templomban. Jézus megkisértetése. A tékozló fiú. A gazdag 
és Lázár. A firezeus és publikánus. Jézus példázatai. Jézus kínszenvedése. 
Jézus tanításai. Az első főparancsolat. Erkölcsi mesék. Reggeli, ebéd előtti, 
ebéd utáni, estvéli imák. Tízparancsolat. Hitvallás. Miatyánk.
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2. Irva-olvasás. Gönczy ABC nyomán a kis- és nagybetűk folyékony 
Írása és olvasása.

3. Beszédértelem-gyakorlatok. Az iskola, az ember, az idő. Költemé
nyek, mesék.

4. Számtan. 1—20-ig terjedő számkörben valamennyi művelet szerint, a 
számok lényege.

5. Rajz Pontozott rajzfüzetekben különböző díszítések.
6. Ének. Tíz világi és tíz egyházi ének egy hangban.
7. Testgyakorlat. Kéz-, láb-, fej- és törzsgyakorlatok. Társasjátékok. 

Kirándulások.

1. Hittan: Bibliai történetek, erkölcsi mesék és imák az I. osztálylyal 
együtt. Káté. Dr. Luther Márton Kis Kátéja nyomán a tízparancsolat.

2. Olvasás. Nemzeti Olvasókönyv alapján 50 olvasmánynak folyékony 
olvasása és egynémelyeknek szabadon való elmondása.

3. Írás. Az összes magyar, német, tót kis- és nagybetűk ütenyszerű 
írása. Másolás.

4. Beszédértelem-gyakorlatok az I-ső osztálylyal együtt.
5. Szátntan. 1—100-ig terjedő számkörben irástalan számolás valamennyi 

művelet keretében.

1. Hittan: Káté. Dr. Luther Márton Nagykátéja szerint: a teremtésről, 
a megváltásról s üdvözítésről.

Bibliai történetek, mint az I-ső osztályban.
2. Olvasás. Nemzeti Olvasókönyv III. oszt. számára. 100 olvasmánynak 

folyékony és értelmes olvasása s egy némelyiknek szabadon való elmondása. 
Biblia-olvasás. Költemény-emlézés.

3. Írás, mint az I—II. osztályban.
4. Nyelvtan. Külön óra nem volt kijelölve, hanem a beszédértelem- 

gyakorlatok alapján kifejtetett a szó, szótag, mondat, a mondat részei, mondat
bővítés és a mondatok fajai. Egyszerű és összetett szó, szóképzés, igeragozás. 
Elemzés. Helyesírás. Tollbamondás, másolás. Fogalmazás.

5. Számtan. 1—1000-ig terjedő számkörben a négy alapművelet fejben 
és táblán.

6. Földrajz. Reményik Lajos: Sárosvármegye Földrajza szerint a föld
rajzi alapfogalmak. Utazás a térképen völgy- és hegyrendszer szerint. Sáros
vármegye összefoglalása.

7. Történelem. A  magyarok eredete. A honfoglalás. Lehel kürtje mese alapján.
8. Természetrajz. Hasznos házi-állatok. Ásványok a háztartásban.
9. Rajz. Koczkás papíron különböző stylű díszítmények. Nagybetűk 

mint testek.

ii. osztály.

6. Ének,
7. Rajz, i mint fent.
8. Testgyakorlat, J

I II .  osztály.

10. Ének,
11. Testgyakorlat, ) valamennyi osztály együtt.
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1. Hittan. Bibliai történetek az előbbi osztályokkal. Káté. Braxatorisz-féle 
Kézikönyv nyomán a teremtésről, a megváltásról és az üdvözítésről. Egyház- 
történelem. A reformátió okai és terjedése. Imák, erkölcsi mesék.

2. Olvasds. Göőz-Schön-Trajtler-féle Nemzeti Olvasókönyv nyomán vala
mennyi olvasmánynak értelmes és hangsúlyos olvasása. Az olvasottaknak 
szabadon való átdolgozása.

3. Írás, mint az előbbi osztályokban.
4. Nyelvtan. Beszélgetés alapján a szóképzés, ragozás, összetett mondatok.
5. Fogalmazás. Külön tárgyat nem képezett, de a csendes foglalkozás 

útján kidolgoztattak: az összetett mondatok, s több leírás, mint: az ibolya, 
a tavasz, a levegő. Értekezés: a forrás keletkezése, Branyiszkó; végül több 
mese és összehasonlítás.

6. Földrajz. Mártonffy-Péchán : Magyarország földrajza czímű tankönyve 
nyomán Magyarország bő és részletes leírása utazási rendszer szerint. Magyar- 
ország társországai. Európáról általában.

7. Történelem Irta: Vargyas Endre tanfelügyelő. Ó-kori népek. A húnok. 
Attila. Az avarok. A magyarok. Árpád, a honszerző. Fejedelmek kora. Szent 
István. I. Endre. László. Kálmán. IV. Béla. Hunyadi János. V. László. Mátyás, 
az igazságos. Kinizsi Pál. Dózsa György. A mohácsi veszedelem.

8. Természetrajz. Báthory Nándor Természetrajza után : A föld és ter
ményei. A konyhasó. A timsó. A sziksó, vagy szóda. A borax. A salétrom. 
A rézgálicz és a vasgálicz. A kőszén és fajai. A petroleum. Az aszfalt. A kén. 
A grafit. A mészkő A kvarcz. A földpát. A gipsz. A zsírkő. A csillám. Drága
kövek. Fémek és érczek.

9. Számtan. A  végtelen számkörben a műveletek. Közönséges és tizedes 
törtek. A mértékek. Hármasszabály. Társaságszabály. Átlagszámítás. Kamat- 
számítás következtetési alapon.

10. Rajz,
11. Ének, a fenti osztályokkal.
12. Testgyakorlat, J

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 továbbfejleszteni, nemkülönben mintaleczkék készítése, előadása s 
bírálásával a gyakorlati képességet nevelni és fejleszteni.

Elnök Gamauf György rendes tanár; már 20 éve, hogy az önképzőkört 
vezeti. A rendes tagok száma 43, kik közül évközben hárman eltávoztak; 
olvasó tag volt 4. Főjegyző: Rokosinyi Dániel, aljegyző Jánosdeák László, 
pénztáros Ugler Miklós, könyvtáros Juries István III. éves növendékek.

A Kör 21 rendes- és 1 díszülést —• márczius 15-iki évfordulóján — tartott; 
az üléseken felolvastatott és megbíráltatott 14 munka, melyek közt 4 leírás, 
2 értekezés, 3 szépirodalmi és 3 paedagogiai volt. Szavalat volt összesen 63.

I V .  o s z t á l y .
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A könyvtár a következő művekkel gyarapodott:
Vétel útján: a Kör a következő folyóiratokat járatta: Vasárnapi Újság, 

Politiki Újdonságok, Világkrónika; Csengey G. : «Idő emléke»; Traub: 
«Róma ellen».

Ajándék útján: Kadarkuthy: «A néger boszúja». (Szlopovszky P.), Sztró- 
nyi L. «Vágsellyei iskolamester». Arany J. «Toldy» s «Jóka ördöge». (Gáli 
József); dr. Weisz János: Világtörténet (7 k.). Paedagogiai művek (a képző-
intézet ajándéka), 7 kötet. Beköttetett 24 kötet.

Az önképzőkör vagyona a következő:
Bevétel..................................................127 frt 56 kr.
K iadás....................................................45 « 38 «
K észpénz...............................................82 frt 18 kr.
Régibb tartozások................................86 « 18 «
Múlt és harmadévi tartozások . . . 55 « 25 «
Ez évi tagsági díj hátralék . . . .  74 « 35 «
Takarékpénztári b e t é t ................ 9 « 94 «
Fabinyi-alap......................................... 63 « 08 «

Összesen . . 370 frt 98 kr.
II. Az 1890—91-iki tanévben alakította Gamauf György, az önképzőkör 

elnöke, a segélyző-egyesületet, melynek czélja a növendékeket szorultságuk
ban kisebb kölcsönökkel és segélyekkel támogatni.

A segélyező-egyesület vagyona:
B e v é te l.....................................................46 frt 09 kr.
Követelés kiállítási kölcsönből . . . .  37 « 78 «
Régibb k ö lc s ö n ........................................ 7 « 88 «
Régibb tagsági díjak hátraléka. . . .  41 « 05 «
Ez évi tagsági díjak hátraléka . . . . 16 « 85 «
Ez évi k ö lc sö n b ő l................................. 22 « 25 «

Összesen . . 171 frt 90 kr.
A Fabiny-alap gyarapításához hozzájárultak ez évben adományaikkal: 

Polcz József jolsvai tanuló 1 írttal, Csaban S. 68 krral, Matheidesz S., Sol
tész M., Illavszky Gy., Istvánffy Gy. 50—50 krral, Bohus János 10 krral

Gamauf György, Rokosinyi Dániel,
elnök. jegyző .

A tanítóképző növendékek felvétele.
A tanítónőképző-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 gynrn., 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
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akarnak,folyamodványaikat f.  évi augusztus 10-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 1899—1900-ik iskolai év szeptember 1-én kezdődik. A felvételi 
és javító vizsgálatok és beiratások szeptember 1—3-ik napjáig tartatnak. A taní
tás szeptember hó 5-ikén veszi kezdetét.

Ö s z t ö n d í j a k .

Kapi Gyula tanár úr már tavaly felajánlott évenkint megismétlendő két 
darab 10—10 koronás ösztöndíjat két oly tanuló számára, a kik az új 
(Wagner-féle) hangjegyirásban a legjobb előmenetelt tanúsítják. Ennek ered
ményeként kapott ez évben Kuchta Lajos és Zsák Andor I. éves tanulók 
10 — 10 koronát. Fogadja a nemes adakozó ez úton is hálás köszönetünket.

Egyéb ösztöndíjasaink a Kollegium közös ügyeinél vannak kimutatva.

J e l e n t é s
a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület eperjesi collegiumi tanítóképzőnek folyó 
1897—98. tanév junius 23., 24. és 26-ikén megtartott ta7iképesítő vizsgálatáról.

Az egyetemes gyűlés szabályrendelete értelmében a képesítő vizsgálatok 
egyházi és világi elnöke a kerület püspöke és felügyelője és ezenkívül 5 bi
zottsági tag. Miután boldogult Péchy Tamás hosszabb ideig betegeskedett, 
az egyházkerületi elnökség tavaly Kubinyi Albert eperjesi lakost és egyházi 
elnököt bízta meg a világi elnöki teendők ellátásával, bizottsági tagok pedig 
Zeman Lajos abosi lelkész, Bogsch Albert kassai tanár, Kertscher Ede iglói 
tanító és Draskóczy Lajos eperjesi lelkész volt. Kertscher Ede családi okokból 
24-ikén eltávozott, helyébe a méltóságos és főtiszteletű püspök úr Durst 
Győző helybeli tanítót hívta meg.

A képesítő vizsgára 30-an jelentkeztek, kiknek a püspök úr folyamod
ványuk alapján előzőleg az engedélyt megadta.

Collég. Ért. 14



1 0 6

A 30 jelentkező közül volt:
13 intézetünket végzett tanuló.
5 más képezdét végzett.
8 magánúton nálunk végzett.
3 érettségi bizonyítványnyal.
1 miniszteri engedélylyel.

Vallás szerint:
17 ág. hitv. evang., 4 ev. ref., 4 róm.-kath, 5 izr.

Az írásbeli témákat a szaktanárok tűzték ki, a melyeket a szabályzat 
értelmében az igazgató a püspök úrhoz terjesztett fel, ki is ezek közül egyet- 
egyet kijelölt. Az írásbeli munkákat a tanárok és igazgató felügyelete mellett 
jun. hó 20., 21., 22. és 23-ik napján csinálták és a munkálat lefolyásáról rendes 
jegyzőkönyv vezettetett.

Junius 20-án d. e. Neveléstani dolgozat: «A figyelem fentartásának főbb 
tényezői».

D. u. Fordítás magyarból németre: «Dolgozni nem szégyen».
Junius 21-én d. e. Méréstan:
1. Egy egyenlőszárú háromszögben az alapon fekvő szögek egyike 

74° 13' 21"; mily nagy a csúcsnál levő szög?
2. Egy 3 m. hosszú és 21 m. széles derékszögű négyszögalakú tért

3 m. magas és 25 cm. vastag fallal vettünk körül; m8-t tesz a fal?
3. Egy hordó hossza 15 m., középátmérője 41 cm.; hány hl.-es a hordó?
4. Egy 3’56 kgos vasgolyónak mekkora az átmérője?
D. u. Szabadkézi rajz: «Egy koczkákból összeállított csoportozat» raj

zolása természet után.
Jun. 22-én d, e. Természettudományok: 1. A vas kohászata. 2. A víz

kémiai és mekanikai működése. 3. A konyhasó. 4. A szén. 5. Fenyőfák.
6. A házi emlős-állatok. 7. Mariotte.törvényének alkalmazásai. 8. A méhészkedés.

D. u. írás és zeneelmélet. Egy lap magyar és német írás. A zenéből 
egy choral átírása.

Junius 23-ád d. e. Német értekezés: «Warum verdunkeln junge Lehrer 
ihre Zukunft?» és tót értekezés: «Za mladi sa tríi octri?»

Ezek után 23-ikán d. e. 11 órakor a tanári szék összeülvén, megbeszélte 
az írásbeli munkák eredményét és véleményes javaslatát a délután összeülő 
teljes bizottság elé terjesztette.

A teljes bizottság délután a főtiszt, és mélt. püspök úr elnöklete alatt 
összeülvén, az írásbeli dolgozatok még egy felülbírálatra Bogsch, Kertscher 
és Zeman bizottsági tagoknak kiadattak.

Junius 24-ikén reggel a bizottság még egyszer megbeszélte az írás
belieket és elhatározta, hogy valamennyi jelölt a szóbeli alá bocsájtandó; 
egyesek, kiknek írásbeli dolgozata nem megfelelő, szigorúbb szóbeli alá vetendők.

A szóbeli vizsgálat 24. és 25-ikén törvényes úton folyt le.
E szerint a jelentkezett 30 vizsgázó közül 26 képesítettnek nyilvánítta

tott, 4 pedig a szeptemberi javítóvizsgára utasíttatott.
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A képesítés fokozata:
Kitűnő 2, jeles 6, jó 11, elégséges 7.
Kántori képesítést kapott 15 evangélikus jelölt,' és pedig:

Kitűnő 1, jeles 5, jó 6, elégséges 3.
Eperjes, 1898. julius hó 15. Perényi Vilmos, igazgató.

J e l e n t é s
n tiszai ág. hiiv. evang. egyházkerület eperjesi collegiumi tanítóképzőnek folyó 
1898—99. tanév szept. hó 19. és 20-ikán megtartott tanképesítő vizsgálatáról.

Megjelentek főtiszteletű és méltóságos Zelenka Pál püspök, egyházi 
elnök, Kubinyi Albert világi elnök, Bogsch Albert, Kertscher Ede, Zeman 
János, Draskóczy Lajos bizottsági tagok és a tanári-kar.

A 14 jelentkező között 3 javító- és 11 teljes vizsgára jelentkezett. A 
javítóvizsgázók közül 1 intézetünknek volt rendes-, 2 magántanuló. Az inté
zetünket végzett ág. hitv. evang., a másik kettő róm.-kath.

A teljes vizsgát tevő 11 között intézetünket végzett rendes tanuló 1, 
érettségi alapján 3, magánúton végzett 7. Vallás szerint: ág. hitv. evang. 5, 
ev. ref. 3, róm.-kath. 1, izr. 2.

Az írásbeli témákat a szabályzat szerint a szaktanárok beadták, az igaz
gató ezeket felterjesztette a püspök úrhoz, a ki ezekből saját belátása szerint 
kiválasztva, mindegyiket külön lezárt borítékban küldte le az igazgatónak.

Az írásbeli vizsgálatok szeptember hó 14., 15., 16-ikán délelőtt és délután 
folytak az igazgató és a tanárok felügyelete alatt és erről részletes jegyző
könyv vezettetvén, a jelentés kíséretében foglaltatik.

Az első napon Papp Antal megkezdte a dolgozatot, de mivel a kilá
tásba helyezett javítóvizsgáról bizonyítványát bemutatni nem tudta, sőt az 
igazgatót félrevezette, a vizsgálat folytatásától eltiltatott.

Az írásbeli vizsgálat sorrendje és témái:
Szept. 14-én d. e. Neveléstan : «Melyek a tanító tekintélyének alapjai?»
D. u. Német fordítás «Húsvét», magyar szöveg. Ugyanekkor folytatóla

gosan német értekezés, a melyet csak ketten dolgoztak, czíme: Die Schilde
rung des Herbstes.

Szept. 15-én d. e. Mértan: A zárt borítékban négy tétel volt kijelölve, a 
melyek közül a jelöltek kettőt tartoztak kidolgozni.

D. u. Szabadkézi rajz egy koczka-csoport után.
Szept 16-án d. e. Természettudományok: A kijelölt nyolcz tétel közül a 

jelöltek négyet választhatnak, de egyiknek fizikai tételnek kell lenni.
D. u. Szépírás, ezt valamennyi csinálta; zeneszerkesztést egy, és tót 

értekezést négyen.
A szépírás egy lap magyar és egy lap német írás. Zeneszerkesztésből 

«Maradj meg kegyelmeddel» kezdetű zsoltár (Nagy Lajos chorálkönyvéből). 
Tót értekezés egy adott tárgyról.

Ezek után szeptember 18-ikán reggel 9 órakor a tanári-kar az írásbeli 
dolgozatok eredményét beszélte meg. Itt Slajchó tanár jelentette, hogy két

14*
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jelölt természettudományi dolgozata teljesen betűröl-betűre megegyező; ezeket 
a szóbeli előtt Írandó új dolgozat készítésére utasítottuk.

Ezen értekezlet javaslatát a teljes bizottság elé terjesztette, a mely azt 
Hajsó német értekezésbeli osztályzatának kivételével elfogadta. A teljes bi
zottság előértekezlete 19-ikén reggel 8 órakor kezdődött, ennek befejezte 
után pedig megkezdődött a szóbeli vizsga, a mely 19-ikén és 20-ikán folyt.

A három javító-vizsgát tevő még 19-ikén megkapta oklevelét s 11 teljes 
vizsgát tevő közöl jeles 2, jó 4, elégséges és elégtelen 1. Ezen legutóbbi 
f. évi júniusban jelentkezhetik javító-vizsgára. Kántori képesítést egy kapott.

Eperjesen, 1898. szept. hó 23. Perényi Vilmos> igazgató.
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K ö z ö s  i s k : 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) Coll. könyvtár. Gyarapodott a folyó tanévben:
1. Vétel útján: Petermann: Geograph: Mittheilungen; Budapesti Szemle 

3 k .; Magyar Paedagogia 1 k .; Irodalmi Közlemények 1 k .; Országos középisk. 
tanáregyesül. Közlöny 1 k .; Hivat. Közlöny 1 k.; Egyetemes phil. Közlöny 1 k .; 
Magyar Nyelvőr 1 k.; Századok 1 k .; Tört. Tár 1 k.; Tört. Életrajzok 1 k .; 
M. t. Almanach 1 k .; Zeitschrift für d. őst. Gymnasien 1. k.; Zeitschrift für den 
phys. u. ehern. Unterricht 1 k .; Statistik, hiv. Közlemények 1 k.; Prot. Szemle 
1 k .; Prot, egyházi s isk. Lap 1 k .; Akad. Értesítő 10 f.; Arch. Értesítő 1 k .; 
Math, és term. Értekezések 1 k .; Társad. Értekezések 1 f.; Tört. Érteke
zések 3 f.; Nyelvtud. Közlemények 1 k .; Emlékbeszédek 3 f.; Ethnographia 2 f.; 
Magyarország tiszti czím- és névtára 1 k .; Kossuth Iratai 1 k .; Szabó K. Régi 
magy. könyvtár 2 k .; Pulszky Archeológia 2 k.; Corpus Numorum 1 k.; Dr. Franz 
Liszt: Die Strafgesetzgebung der Gegenwart 1 k .; Magyar Jogi Lexikon 1 k .; 
dr. Radó: Math, és csillagászati földrajz 1 k .; Pasteiner Gy.: Római világ .1 k .; 
Brehm’s Thierleben 10 k .; Magyar országgyűlési Emlékek 1 k .; Monumenta 1 k.

2. Ajándékozás útján: Csató Avid: Alsó-Fehérmegye monographiája 3. k .; 
Orczy Gyula: Jókai műv. 20 k .; Rónai Albert: Jókai műv. 20 k.; dr. Horváth 
Ödön: A Vezuvon 1 f.; Gyász a királynéért 1 f.; Újabb dolgozatok 1 f.; 
Tirtsch Gergely 2 f.

Szabó Ferencz eleméri plébános: dr. Weisz: Világtörténet 2 k. Az eperjesi 
gör.-kath. püspök: Schematismus cleri Graeci ritus.

3. Csere útján: 159 programún.
A könyvtárra fordított összeg.......................................  443 frt 88 kr.
A könyvtár állománya — programúi s duplikatumokon kívül :

8255 s z a k m u n k a .................... 10,787 kötet
61 f o ly ó i r a t ......................... 481 « 12 füzet

1336 m ásnem ű......................... 3451 « 5 «
Összesen . 14,719 kötet, 17 füzet.

b) Szirmay-könyvtár. Az elmúlt iskolai évben a következő vásárolt művek
kel gyarapodott: Oszták-Magyar Monarchia írásban és Képben 301—323. füzet; 
Engler & Pranfl: Die natürlichen Pflanzenfamilien 173—186. füzet; K. Raumer: 
Geschichte der Paedagogik, 5 kötet; Rendeletek tára 1867—1897., 49 kötet; 
Kossuth L .: Irataim az emigráczióból IV—VI., 3 kötet. Schönberg: Polit. 
Oekonomie 3 kötete; Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története, 10 kötet. 
Könyvek vásárlására fordíttatott 242 frt 66 kr.

V.
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A könyvtár állománya a következő:
Theologiai művek 508 kötet; bölcsészet és paedagogiai 873; jog- s állam- 

tudományi 737; történeti 3705; földrajzi 886; nyelvészeti 5767; szépművé
szeti 77 ; természettudományi 353; orvostani 151; mathematikai 46; hadügyi 70; 
ipar, keresk. 163; gazd. kert. 275; alchymia szabadkőművességi 257; encyclo- 
paediák 221; vegyes s különféle 302; kalendáriumok 149. Összesen 14,540 kötet.

B) Tandíjelengedések.
I. a) Az első félévi tandíjat egészen elengedte a tanári-kar:

A theologiában a múlt évi miskolczi egyházkerületi közgyűlés és 
a coll. igazgató-választmány határozatából az összes theologusok 
úgy az első, mint a második félévben tandíjmentesek voltak; a 
jogakadémiában: Osztermann Ernőnek, mint dékáni Írnoknak, s 
végül a főgymnasiumban: Fiedler N., Bukva M.. Nitsch M., Szabó Gy.,
Schmilovits E., Tamássy G., Friedmann M., Spanner G., Getzler I.,
Ferencz R., Járossy S., Lányi A., Mikola J., Megyaszay A., Martis J.,
Kellő G., Karlovszky L., Bella K. tanulóknak..................................  292’— frt

b) Az első félévi tandíjyWi?elengedtetett: Marcsek F., Steinmetz J.,
Barbósz G., Hvozdovics P., Gojdits M., Weisz lg., Kootz K., Gasperik J.,
Danielisz A., Gallo I., Istók Z. joghallgatóknak; Pafko M., Mathern R.,
Szóbél S., Kopp S., Klein B., Fried S., Weinberger E., Mikler L.,
Laucsik M., Valasek P., Joób S., Herz L., Prinz V., Landsmann N.,
Weiszer R., Fischgrund S., Legányi D. s Einzig M. főgymnasiumi
ta n u ló k n a k ............................................................................................. 191'— frt

c) Az első félévi tandíj negyede elengedtetett: Kachnics G. és 
Petrássy A. joghallgatóknak................................................................10’—• frt

II. a) A II. félévi tandíjat egészen elengedte a közös tanári 
értekezlet: Osztermann Ernőnek, mint dékáni írnoknak, továbbá 
Körtvélyessy D., Nitsch J., Steinmetz K., Szabó Gy., Grünfeld D.,
Fuchs A., Rieger S., Kmeczik Gy., Tamássy G., Friedmann M.,
Getzler I., Ferencz R., Spanner G., Martis J., Valasek G., Mikola J.,
Lányi A., Megyaszay A., Járossy S., Laucsik M., Karlovszky S.,
Kellő G., Bella K. főgymn. tanu lóknak ............................................ 22L— frt

b) A II. félévi tandíj felé elengedtetett: Hegedűs F., Hrabéczy 
B., Pálka P., Szaxun J., Barbósz G., Gojdits M., Hvozdovics P.,
Marcsek F., Nikolics D., Steinmetz J., Sztolarik F., Weisz lg.,
Danielisz Á., Gallo I., Gasperik J., Istók Z. és Joób I. joghallgatóknak, 
továbbá Mathern R., Szóbél S., Kopp S., Klein B., Mikler L.,
Weinberger E., Prinz V., Landsmann N., Weiszer R., Fischgrund S.
és Einzig M. főgymn. tanu lóknak ...................................................... 21950 frt

c) A II. félévi tandíj negyede elengedtetett: Buszek K.,
Dudinszky Gy., Hável B., Kalmár B., Varga Gy., Kilb L., Lehotzky M.
és Lihán J. joghallgatóknak................................................................40'— frt

A tandíjelengedések főösszege 973’50 frt
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C) T á p  dí j  e l e n g e d é s e k .

Egyházkerületi, illetve coll. igazgató-választmányi határozat alapján az 
egyházkerület és a Collegium hozzájárulásával úgy az I., mint a II. félévben 
egyházkerületünknek theologusai teljesen ingyenesek, ellenben más kerület
beliek a tápintézeti díjnak felét fizetik.

I. a) Az I. felévben elengedtetett a 31 frt félévi tápdíjból 15 frt:
Osztermann E., Istók Z., Gallo I., Marcsek F. joghallgatóknak;
Bella K., Karlovszky L., Mikola J., Járossy S., Lányi A. s Mikler L.
főgym. ta n u ló k n a k ..............................................................................150'— frt

b) 10 fr t elengedtetett: Steinmetz J., Hrabéczy B. és Pálka P. 
joghallgatóknak; Kottula E , Valasek P., Laucsik M., Martis J.,
Fleischer B., Zbavitel L., Szabó Gy., Czékus K., Steinmetz K.,
Bukva M. és Gasperik G. fögymn. ta n u ló k n a k .............................140— frt

c) ő fr t elengedtetett: Kachnics G., és Danielisz A. joghall
gatóknak; Szekej A., Demeter B., Fuchs A. és Pafko M. fögymn. 
ta n u ló k n a k ..................................................................................................30'— frt

II. a) A 11. félévben elengedtetett a 31 frtból 15 fr t:  Oszter- 
mann E., Istók Z. és Gallo I. joghallgatóknak; Bella K., Karlovszky 
L., Lányi A., Járossy S., Mikola J. és Mikler L. fögymn. tanulóknak 135'— frt

b) 10 fr t  elengedtetett: Steinmetz J., Hrabéczy B. és Pálka P. 
joghallgatóknak; Kotula E., Valasek P., Laucsik M., Martis J.,
Zbavitel L., Fleischer B., Fuchs A., Bukva M., Gasperik G. és 
Steinmetz K. fögymn. tanu lóknak ..................................................... 130'— frt

c) 5 fr t  elengedtetett: Danielisz A. és Lehotzky M. joghall
gatóknak ; Legányi D., Szekej A., Demeter B. és Jamniczky Gy. 
fögymn. tanu lóknak ..............................................................................30'— frt

A tápdíjelengedések főösszege 615'— frt

D) Ö s z t ö n d í j a k .

A Collegium által adományozható ösztöndíjak részint a külföldi egyete
mekre menők, részint a Collegiumban tanulók számára alapíttattak; az alapok 
közül négy a helybeli ág, h. ev. I. egyház pénztárában kezeltetik.

a) Külföldi egyetemekre menők számára rendelt ösztöndíjak:
1. Walleithner Jakab és neje Schrejfogel Zsuzsánna 1762. jan. 1-én 

1000 magyar forintot alapítványoztak, hogy a kamat feléből innen kül- 
akadémiára menő hitjelölt dijaztassék. Ez alapítvány tőkéje jelenleg 175 frt, 
kamatja 7 frt.

2. Kuksz Krisztián özv., szül. Reich Éva Rosina 1776. julius 26-án 
100 db hollandi aranyat tevő alapítványa szegény, de erényes, kiilakademiára 
menő hitjelölt számára, kitől elváratik, hogy az eperjesi egyház vagy iskola 
hiványát másoknak elébe fogja tenni. Ila külföldre nem volna szabad menni, 
bármely jeles collegiumi tanuló nyerheti el. Tőkéje jelenleg 606 frt 03 kr., 
kamatja 21 frt 82 kr.
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3. Nicolay Sámuel eperjesi evang. szláv lelkész és tiszakerületi superin
tendens 1807. szept. 27-én hagyományozott 2000 vfrtot studiosis theologiae 
eperjessiensibus pro stipendio academico. Tőkéje a devalvatio után 197 frt 
28 kr., kamatja 7 frt 08 kr.

4. Szontágh Sámuel tiszakerül. superintendens Eperjesen 1815. febr. 26-án 
külföldi akadémiára menő hitjelöltnek, ki a Collegiumban tanult, kivált eperjesi, 
kassai vagy aszódi születésű, 1500 vfrtot alapítványozott. A tőke jelenleg 
716 frt, évi kamatja 25 frt 20 kr.

5. Jozeffy Pál tiszakerületi superintendens 1845. jul. 3-án 1000 pfrtos 
alapítványa, jelenleg 1175 frt 21 kr. o. é .; évi kamatja 46 frt 96 kr., szorgal
mas, erkölcsös, vagyontalan eperjesi theologusnak, ki külföldi egyetemre megy. 
Elsőbbséggel bírnak az alapító rokonai (Jozeffyak, Vacul, Tessedik családból.) 
Adományozza a tan. kar. A theologia dékánja, kinek az adományozásnál a 
szavazatok egyenlő megoszlása esetén döntő szavazata van és a superinten
dens kösse szivére az ösztöndíjasnak, hogy ha szerencsés lesz, hasonló alapít
ványt tegyen.

6. Schwarz Mihály esperes és eperjesi lelkész emlékére 1861-ik évben 
gyűjtött 1000 frtos alapítvány, a melynek 40 frtot tevő évi kamatja kiadatik 
külegyetemre menő hitjelültnek és pedig egy évben eperjesinek, a másik évben 
soproni candidátusnak.

b) A Collegiumban tanulókat illető ösztöndíjak:

1. Lciffelholz tábornok özvegyének 2000 frtos alapítványa vagyontalan 
nemes, jó tanuló díjazására. Kezeli az egyház. Tőkéje jelenleg 630 frt, jelen évi 
kamatja 30 frt, a mely a tan. kar ajánlatára két gymn. tanulónak adományoz- 
tatik. «Gott zu Ehren, u. den Armen zum Besten.»

2. Saárossy László Bodonlakán 1778. február 18-án hagyományozott 
2000 rfrtot a Collegiumnak, akkor itt tanult rokonai díjazására, «ubi vero 
üdém scholas excesserint, licitum esto i. patronatui in melioris spei nobiles 
juvenes beneficium id transferre, jure praecedentiae ta, men ad hanc fundat- 
conem semper penes familiae meae juvenes aug. conf. ac proxim iores amicos 
permanente. Tőkéje jelenleg 893 frt 76 kr., évi kamatja 33 frt 60 kr., a melyet 
négy ifjú kap.

3. Újházy Dániel Holló-Lomniczon 1778. jan. 28 án kelt végrendeletében 
az eperjesi Collegiumnak hagyott 1000 frtot «Tepescit sine praemio virtus» 
felirat alatt, hogy ennek kamatja az I. és II. bölcsészeti osztályból, összesen 
négy keresztyén erkölcsű alumnistának adassák. Kellő egyén hiányában a 
nem adományozható összeg : «soll zum Besten der ganzen Alumnie angewen
det werden». Tőkéje 439 frt 24 kr., évi kamatja 16 frt 80 kr.

4. Melzel Charitas kisasszony 1789. márcz. 17-én a tápintézet javítására 
300 rfrt, vagyontalan, szorgalmas, jeles tanulónak jutalmazására 100 rfrtot 
adományozott. Tőkéje 55 frt 48 kr., évi kamatja 2 frt 10 kr.

5. Keczer Miklós 1802. márcz. 19-én 2000 rfrtot hagyományozott oly ren
deltetéssel, hogy annak interessé az alumneumban levő jó erkölcsű 12 primanus
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ifjakra fordíttassék. A tőke jelenleg 321 fit 29 kr., jövedelme 12 frt 84 kr., 
mely három ifjúnak adományoztatik.

6. Kukss István özv., sz. Zmeskál Zsófia 1803. szept. 1-én tett 1000 rfrtos 
alapítványa, hogy ebből 40 frtos ösztöndíjt kapjon itt iskolázó rokonai közül 
a legvagyontalanabb, ilyen nem létében szegény, nemes tanuló. Tőkéje 254 frt 
57 kr., évi kamatja 10 frt.

7. Czapkay Jakab Eperjesen 1809. jun. 8-án kelt alapítványa az ő nevét 
viselő rokonai (linguae nationali operam navantes), nemcsak a fiúk, hanem 
az alapító nevét viselő lányok számára is. Elvező nem létében a kamat a tőké
hez csatolandó. Tőke-állomány 954 frt 63 kr., évi kamatja 34 frt.

8. Haligans ösztöndíj-alapítványa nemes, szorgalmas tanulónak. Kezeli 
az egyház. Tőkéje jelenleg 168 frt, jövedelme 8 frt, a melyet a tanári-kar 
ajánlatára az I. egyház adományoz rendes helybeli gymn. növendéknek.

9. Ssontágh Sámuel superintendens, 1815. febr. 26-án 1000 frtos hagyo
mánya, a melynek kamatjai ösztöndíjul adandók a rhetorikáig (jel. a gymn. 
6-ik osztályáig) valamely osztályban tanuló szorgalmas, jámbor, jeles ifjúnak 
(praeferenter ex consanquincis meis). Jelenleg a tőke 438 frt 68 kr., évi ka
matja 16 frt 80 kr.

10. Roskoványi István kir. tanácsos Eperjesen 1819. jul. 3-án 4000 vfrtot 
hagyományozott, hogy ennek kamatából Roskoványi és neje Péchy Borbála 
nevével 8 ösztöndíj osztassák evang. vallású Roskoványi-ifjak közt. Ezek nem 
létében «praeferenter» Péchy Gábor és Lucskai Bánó Imrétől származott 
szűkölködőbb fiúk. Ezek hiányában 8 szűkölködőbb nemes ifjak közt osztandó 
föl. Szorgalmas, jámbor viselet mellett 6 évig élvezhető. Tőkéje jelenleg 1680 frt, 
kamatja 67 frt 20 kr.

11. Wagner Keresstély Eperjesen 1824. decz. 16-án hagyományozott 
2000 vfrtot, hogy ennek kamataiból a közvizsgakor két ösztöndíj adassák 
erkölcsi jellem és folytonos szorgalom által kitűnő, vagyontalan szüléjű primanus- 
nak. Tőkéje 840 frt, kamatja 33 frt 60 kr.

13. Klementisz István 1851. ápr. 26. Jolsván 1000 vfrtot hagyományozott 
főleg gömörmegyei három ifjú díjazására. Tőkéje 424 frt 30 kr., évi kamatja 
16 frt 80 kr.

14. Bánócsy Samu gyógyszerész, 1849. aug. 21. 4000 vfrtot tevő alapítványa 
4 gymnasiumi árva fiú számára. Tőkéje 1823 frt 35 kr., évi kamatja 67 frt 20 kr.

15. Pauer Godofréd eperjesi polgár 1858. jun. 30-án 600 pfrtos alapítvá
nya, a melynek kamatai egy coll. hittanhallgatónak adományozandók. Tőkéje 
632 frt 11 kr., évi kamatja 25 frt.

16. Kükemezey Sándor 1862. aug. 19-én 1000 pfrtos alapítványt tett, a 
melynek kamataiból egy harmadrész azon gymn. tanulónak adatik, ki nem 
magyar anyanyelvű létére legjobb előhaladást tesz a magyar nyelvben. Tőkéje 
350 frt 28 kr., évi kamatja 14 frt.

17. A helvét hitv. gymn. tanulók ösztöndíj-alapja, létesítette a főgymn. 
tanári-kar és a gymn. ifjúság. Tőjkéje 347 frt.

18. Sohajda Lajos selmeczi tanár alapítványa 1872. okt. 9. Az 500 frtot 
tevő alapnak évi kamatjai, jelenleg 20 frt, egy hittanhallgatónak adományozandók.

Collég. Ért. 15



21. JJjházy Árpád nevére 1874. jan. 16-án tett 5000 frtos ösztöndíj
alapítvány, a melynek kamatjaiból évenkint egy theologus, egy joghallgató és 
egy gymn. növendék díjaztatik.

22. Vaudrák András 50 esztendős örömünnepe alkalmából barátai és 
tanulói által gyűjtött 2000 frtot tevő alapítvány. Kamatjait, míg Vandrák András 
gyermekei élnek és unokái fölneveltetnek, a család élvezi, később ezen ka
matok két ösztöndíjul fognak szolgálni VII. és VIII. osztálybeli tanulók számára, 
kik jó erkölcs és tanulás által különösen a magyar irályban és latin nyelv
ben kitűnnek.

23. Benczúr József b. e. coll. tanár s eperjesi polgár 1886-ban tett 
alapítványa, egy Eperjesi Takarékpénztári részvény, a melynek 40—50 frtos 
osztaléka egy hittanhallgatónak kiadandó.

24. Szlávik János-féle 200 frtos ösztöndíj-alapítvány, évi kamatja 10 frt, 
adományozza az alapító dr. Szlávik M. e. i. coll. igazgató.

25. Fuhrmann János és neje 1879. jul. 16-án tett 200 frtos hagyománya, 
a melynek kamatjai a gymnasium első osztályú legszorgalmasabb tanulónak a 
nyári vizsgák alkalmával kiosztandók.

26. Éhn Károly volt ág. h. ev. hanusfalvi lelkésznek 1892. szept. 2-án kelt 
2000 frtos ösztöndíj-alapítványa, a melynek kamatjai «az evang. Collegiumnak 
magyar, német és tót nyelvben jártas két papnövendék»-nek kiadandók.

27. Az izraelita gymn. tanulókat illető ösztöndíj-alap 1893-ik évből, gyűj
tötték Propper Elek és Révai VIII. oszt. növendékek. Tőkéje jelenleg 1104 frt 
47 kr., évi kamatjait kapja egy gymn. növendék.

28. Dr. Duka Tivadar orvostudor, alezredes Londonban 1897. jan. 21-én k. 
1000 frtos ösztöndíjalapítványai, a melynek kamatjai felváltva egy-egy jog- 
akademiai, theologiai és főgymnasiumi jó magaviseletű és előmenetelű protes
táns tanulónak kiadandók.

29. Cserneki és tarkeöi Dessewffy István 1892-ik év junius 29-én kelt 
20,000 frtos hagyománya, a mely 1898. jan. 22-én a coll. pénztárba befizettetett. 
Az alapítvány jövedelmének élvezetére elsősorban Dessewffy Pál, illetve Albert, 
másodsorban Dessewffy Arisztid s harmadsorban Dessewffy Józsefnek ágost. 
evang. hitvallású törvényesen leszármazó fiutódai jogosítvák.

30. « Vandrák András 1873. osztályfőnök alapítványa», alapítva az 1873-ban 
érettségit tett és 25 év múltán (1898. jul. 2.) Eperjesen ismét összegyűlt tíz nö
vendék által, a kik arra kötelezték magokat, hogy ezen alapítványt 10 év alatt 
1000 írtra ki fogják egészíteni, a melynek jövedelméből 50 frt egy nyolczadik 
osztálybeli, jó magaviseletű, jeles előmenetelt tanúsító szegény fiúnak adandó.

31. Néhai gr. Teleki József özvegye, sz. Roth Johanna 1812. jul. 22. kelt 
alapítványából az ev. egyetemes gyűlés küldöttsége által bölcsészeti és felsőbb 
osztályú 60 tanuló közt 35 frtos ösztöndíj osztatik ki azon buzdítás és ígéret 
mellett, hogy az illető hazája és egyháza alkotmányos jogait tisztelni és védeni 
fogja. A Collegium 10—15 ilyen ösztöndíjban részesíttetik.

32. A helybeli Takarékpénztár évenkint 40 frtot adományoz, hogy négy 
alsóbb oszt. gymn. nem magyarajkú növendék, ki a magyar nyelvben a leg
nagyobb előmenetelt tanúsítja, 10 — 10 frttal jutalmaztassák.



115

E) A folyó tanévben ösztödíjakban részesültek :

1. A theologian.

a) A külföldön tanidó theologusok közül:
1. Lajcsák János a Jozeffy-félében.............................  46 frt 95 kr.
A Schwartz-féle (40 frt) és Szontágh-féle (25 frt 20 kr.) 

folyamodó hiányában nem volt kiosztható.
b) Az Eperjesen tanuló theologusok közül:

1. Maljarik János és Szlopovszky Károly az Éhn-félében 90 frt —■ kr.
2. Engler Lajos a Róth—Teleky-félében........  35 « —- «
3. « « a z  Ú jházy-félében.............................  27 « — «
4. Skrovina Ottó az Újházy-félében.................. 35 « — «
5. Fajnor Dusán a Suhajda-félében.................   20 « — «
6. Droppa Soma a P au er-fé léb en ..................  25 « — «
7. Járossy Mihály a Duka Tivadar-félében . . . .  36 « — «
8. Szkalos Emil a W agner-félében.................. 16 « 80 «
9. Pócza Ferencz a B enczúr-fé lében............. 20 « — «

10. Jamniczky János a Benczúr-félében............. 20 « — «
11. Porkoláb Gyula a Saárossy-félében.............  8 « 40 «
12. Jamniczky János a Róth—Teleky-félében . . . .  35 « — «
13. Jamniczky György « « « . . . . 35 « — «
14. Harmann Cyrill « * « 35 « — «
15. Jamriska János « « « . . . . 35 « — «
16. Solcz Pál « « « . . . .  3 5 «  — «
17. Dedinszky Aladár « « « . . . . 35 « — «
18. Maljarik János « « « . . .  . 35 « -— «

Összesen 625 frt 15 kr.

2. A jogakademián.

1. Buszek Károly a M. kir. pénzű, jövedéki bírságalapból 200 frt — kr.
2. Schadt Ágoston, T a rtle r-fé le ....................... 340 « — «
3. Sztankay Géza, budai Mária Terézia-féle . . . .  120 « — «
4. Tartler Richárd, Czeides-féle ................................... 250 « —- «
5. Kootz Károly, br. B rukenthal-féle.............  300 « — «
6. Nikoliö Dobrivoj, Adamovity Gavra-féle . . . .  300 « — «
7. Mihalics Miklós, Kotradov Mihály-féle......... 85 « — «
8. Sikorszky Sándor, Jettim -féle.......................  100 « — «
9. Klohner Siegfried, R. V. Marienburg-féle . . . .  250 « — «

10. Sztrilich Béla, budai Mária Terézia-féle . . . .  150 « — «
11. Osztermann Ernő, Róth—T eleky-féle......... 35 « — «
12. « « Újházy-féle .............................  40 « ■— «
13. Gasperik János, Róth—T eleky-féle.............. 35 « — «
14. « « Ú jházy -fé le ........................ 22 « 50 «

Átvitel 2227 frt 50 kr.
15'
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Áthozat 2227 fit 50 kr.
15. Galló István, Róth—Teleky-féle..............................  35 « —■ «
16. « « Roskoványi-féle................................... 16 « 80 «
17. Joób Imre, Róth—Teleky-féle................................  35 « — «
18. « « W agner-féle....................................... 16 « 80 «
19. Istók Zoltán, Róth—Teleky-féle..............................  35 « — «
20. Steinmetz János, dr. Horváth Ödön-féle 10 frt és

Roskoványi-féle 8 frt 40 kr........................................ 18 « 40 «
21. Pálka Pál, dr. Horváth Ö.-féle 10 frt és Roskoványi-

féle 8 frt 40 kr.............................................................  18 « 40 «
22. Galló István a Segélyegylettől...................................  40 « — «
23. Lihán Jenő «   35 « — «
24. Hegedűs Ferencz «   27 « — *
25. Joób Imre «   32 « — «
26. Mihalics Miklós «   30 « — «
27. Barbósz Gergely «   20 « — «
28. Istók Zoltán «   5 « — «
29. Steinmetz János «   25 « — «
30. Nikoliö Dobrivoj « . . . . . . . .  5 « —- «
31. Jankovics Ákos «   12 « —■ «
32. Szaxun János «   15 « — «
33. Chlebák Mihály «   5 « — «
34. Marcsek Ferencz « ...................................  1 2 «  — «
35. Pálka Pál «   17 « — «
36. Varga Gyula «    10 « — «
37. Mucha Gyula « .............................. ....  7 «  — «
38. Gojdits Miklós « ...................................  7 « — «

Összesen 2706 frt 90 kr.

3. A főgymnasiumban.
Az I. osztályban:

1. Gasperik Gusztáv az Újházy-félében.........................  4 frt 20 kr.
2. Bakalyár Pál a Szontágh-félében..............................  8 « 40 «
3. Steinmetz Károly a Fuhrmann-félében....................  7 « 20 «
4. Nitsch János a Takarékpénztáriban.........................  10 « — «
5. Horvay Sándor a Klementisz-félében.........................  5 « 60 «

A II. osztályban:
1. Fekete Pál a Saárossy-félében...................................  8 « 40 «
2. Hegedűs János a Keczer-félében..............................  4 « 20 «
3. D. Szabó György a Takarékpénztáriban . . . .  10 « — «
4. Fuchs András a Roskoványi-félében.........................  8 « 40 «

A III. osztályban:
1. Kopp Samu a T akarékpénztáriban.........................  10 « — «

/

Átvitel 76 frt 40 kr
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Áthozat 76 frt 40 kr.
A IV. osztályban:

1. Gamauf Imre a Löffelholcz-félében........................  12 « — «
2. Mikler Lajos a Saárossy-félében.............................  8 « 40 «
3. Spanner Géza a Takarékpénztáriban........................  10 « —• «

Az V. osztályban:
1. Lányi Alfréd a K lem entisz-félében........................  5 « 60 «
2. Valásek Pál a Bánóczy-félében..................................  16 « 80 «
3. Martis János a Roskoványi-félében........................  8 « 40 «
4. Laucsik Milos a Szontágh-félében.............................  8 « 40 «
5. Megyaszay András a református jeliegűben . . .  8 « — «
6. Mikola János a Bánóczy-félében.............................  16 « 80 «

A VI. osztályban:
1. Karlovszky György a Saárossy-félében.................... 8 « 40 «
2. Melczer Elek a Roskoványi-félében........................  8 « 40 «

A VII. osztályban:
1. Kottula Ede a Haligancz-félében............................. 6 « — «
2. Weiszer Róbert a Löffelholcz-félében.................... 12 « — «

A VIII. osztályban :
1. Farkas Lajos a Kuksz-félében..................................  10 « — «
2. Einzig Miklós az izraelita ösztöndíjban..........  35 « — «
3. Bella Kálmán az Ú jházy-félében.................... 62 « 50 «
4. Kállay József a V andrák-félében.............................  50 « — «

és a Kükemezey-íélében.......................................  1 4 «  — «
Ezeken kívül:

1. Pólay Vilmos a Róth—Teleky-félében.................... 35 « — «
2. Bielek Aladár a Jettim-félében....................... 60 « •— «
3. Kellő Gusztáv a Bisán-félében..............................100 « — «
4. Legányi Dezső az Erdőtisztek segélyegyletéből . . 200 « — «
5. Merényi Gyula « « « . . 100 « — «

Összesen 872 frt 10 kr.

4. A tanítóképzőben.

1. Ugler Miklós a Szlávik János-félében . . . . 10 « — «
2. Pavella Gyula a Klementisz-félében..........................  5 « 60 «
3. Jurin István az Újházy D.-félében..............................  4 « 20 «
4. Voháner Dezső « « .............................  4 «  2 0 «
5. Bruszik Pál « « .............................  4 « 20 «
6. Tóbik János « « .............................  4 «  2 0 «

Összesen 32 « 40 «
Az ösztöndíjak főösszege: 4236 frt 55 kr.
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E) K o n v i k t u s .
A konviktus még az előző évi nagy segélyezéssel szemben is igyekezett 

fokozott mértékben megfelelni jótékony hivatásának. Főiskolánk virágzásának 
egyik előfeltétele a konviktusi jótéteménynek gyarapítása. De midőn azt ta
pasztaljuk, hogy minden állami vagy tanulmányi alapokból fentartott főisko
lákon szervezett Mensa Academicákkal szemben a szuplikácziót, ezen százados 
intézményt, egyes egyházközségek s esperességek határozataikkal lehetetlenné 
teszik, akkor nem tudjuk, mikép fogunk megfelelni a folyton fokozódó igé
nyeknek, ha nem gondoskodunk, — a mi eddig még nem történt — valami 
segélyező forrásról. Az iskoláztatás s nevelés folyton emelkedő kiadásait a 
szülők nem képesek fedezni, pedig úgy hazánknak, mint az ev. egyháznak 
érdekében áll, hogy a tehetséges ifjaknak lehetővé tegyük a tudományos ki- 
képeztetést. Ha a felebaráti szeretetnek segélyező forrása megszűnik, vájjon 
mi módon lesz lehetséges a konviktusi jótéteményt ezentúl is gyakorolni?!

Hogy a jótékonyságot ezen évben még az eddiginél is nagyobb mér
tékben gyakorolhattuk, azt különösen a tiszai egyházkerületnek köszönjük, 
mely úgy a hittanhallgatók, mint a tanítóképző tanulói internatusi és kon
viktusi ellátására nagyobb összeget folyósított, még pedig a hittanhallgatók 
javára 575 frtot, a tanítóképző javára 1370 frt 25 krt. De a coll. igazgató
választmány sem maradt a tavaly folyósított összeg mellett, hanem — tekin
tettel a hittanintézet elnéptelenedésére, — a már felajánlott 4 szobából álló 
internatusi lakáson s kiszolgálati stb. költségen kívül az eddig 230 frtra tehető 
konviktusi jótéteményt 600 frtra egészítette ki s a főgymnasiumi tanulóknál 
180 írttal emelte azt s így a konviktusi díjak elengedése a theologusoknál 
600 írtig, a főgymn. és jogakademiai hallgatóknál 650 frtig, összesen 1'250 fo
rintig emelkedhetett, nem számítva a kerület feljebb említett jótékonyságát.

Ezen, pénzben kifejezhető jótékonyság mellett főtörekvése volt a fel
ügyelettel megbízott tanárnak az ételeknek oly minőségben s mennyiségben 
való kiszolgáltatása, hogy azok az ifjúság testi, lelki fejlődésének javára szol
gáljanak. A ki csak kissé ismerős az ily intézetekkel s ifjúsággal, az könnyen 
beláthatja, mily nehéz mindenkit kielégíteni. Intézetünkben az év alatt alig 
fordultak elő panaszok e tekintetben.

A konviktusi étlap a következő volt:
Ebédre volt, a szerda kivételével — a mely napon bablevest vagy krumpli

levest felváltva tálaltak, — minden nap marhahúsleves, hús, főzelék, egyszer 
tészta és egyszer pecsenye a következő sorrendben : hétfőn savanyú-krumpli, 
kedden káposzta, szerdán galuska (juhtúróval, lekvárral, mákkal vagy szalon
nával), 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 juhtúróval), mint szerdán délben, lencse és sertéspecsenye krumplival, 
hordókáposztával vagy olykor aszalt-szilvával. A sertéspecsenye helyett né
melykor marha- vagy borjúsült adatott. Sátoros-ünnepek alkalmával mindkét
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napon ebédre és vacsorára pecsenyét adtunk. Úgy az ebédhez, mint a va
csorához személyenkint egy-egy negyed kenyér járt, kb. 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 díjak fizetése alól a kővetkezők mentettek fel: Teljes 

ebéd- és vacsoradíj élengedésben részesült 7 theologus, 9 tanítóképző tanuló 
s 3 gymn. tanuló, kikhez még a 2-ik félévre egy tanítóképzős csatlakozott; 
ezeknek jótéteménye 1209 frtot tesz ki. Az ebéd- és vacsoradíj felének fize
tése alól felmentetett 12 hittanhallgató, kikhez a 2-ik félévtől még egy csat
lakozott s egy képezdész, ki az ebéd egész- és a vacsora féldíjának elenge
désében részesült; ezeknek jótéteménye 437 frt 50 kr. Az ebéddíj teljes 
elengedésében részesült Gasperik János III. jogb. senior, 17 tanítóképzős 
tanuló az 1-ső és 19 a Il-ik félévben s végül egy gymn. tanuló, kiknek jó
téteménye 620 frt. Az ebéddíj felének fizetése alól felmentetett 7 tanítóképző 
tanuló az első és 5 a második félévben, a mi 114 frtot tesz ki. A konviktusi 
félévi díjból 15 frtos elengedésben részesült az első félévben 4 jogh., 6 gymn. 
tanuló, a 2-ik félévben 3 jogh. s 6 gymn. tanuló; 10 frtos elengedésben az 
első félévben 3 jogh. s 10 gymn. tanuló, a 2-ik félévben 3 jogh. s 10 gymn. 
tanuló; 5 frtos díjelengedésben részesült mindkét félévben 2 jogh. s 4 gymn. 
tanuló. Ezen elengedések összege 605 frt. A konviktusi ebéd- és vacsoradíjak 
elengedésének főösszege 2985 frt 50 krt tesz ki. Megjegyzendő azonban, 
hogy a theologusok internátusának fűtése, világítása s a kiszolgálat szintén a 
konviktusi pénztár terhére esik, a mi szintén legalább 200 frtot tesz ki s így 
ezzel együtt tesz a jótékonyság 3185 frt 50 krt.

A konviktusi kiadások fedezésére szolgál: a) az alaptőkének fél kamata 
(43,959 frt 90 kr. után mintegy 1700 frt) 850 frt; b) a konviktusi tagok által 
befizetett díjak, mely czímen 1898-ban 5973 frt 65 kr. jött b e ; c) a szupli- 
káczióból befolyó összeg 1038 frt 56 kr.] d) a kézipénztár időközi kamata 
s egyéb adományok 113 frt 06 k r.; összesen 7974 frt 64 kr. A kiadások 
tettek az 1898. évben 8038 frt 67 krt.

Az elmúlt iskolai évben következő adományokban részesült a konviktus : 
az Eperjesi Takarékpénztár évi 20 frtos adományát és a Nagy-sárosi Műmalom 
egy zsák liszt adományát ez évben is megadta, a miért e helyütt is hálás 
köszönetét mondunk a két nemes pártfogó társaságnak. A Dessewffy István- 
féle családi ösztöndíj-alapítványból ezen isk. évben először kapott a konviktus 
25 frt 51 krt.

Az 1898. évi szuplikáczióból a következő összegek folytak be:
1. h?igler Lajos III. theol. gyűjtött Eperjesen 107 frt 46 krt (a szupli-

káczióért járó 1,/8 részszel együtt 123 frt 15 krt); 2. Jamniczky János II. é.
theol. Abaúj-Tornamegyében 30 frt 80 krt (a szuplikáczióért járó 1l3-d a \  
együtt 46 frt 20 krt); 3. Farkas Lajos VII. o. tan. Gömörmegyében 62 frt
10 kr. (93 frt 15 kr.); 4. Gyuris Mátyás II. tkp. tan. Zemplén-, Ung-, Bereg-,
Ugocsa- és Máramarosmegyékben 28 frt 14 kr. (42 frt 20 kr.); 5. Droppa
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Soma II. é. theol. Bács-Bodrog-, Torontál-, Temes-, Krassó Szörénymegyék- 
ben 48 frt 67 kr. (73 frt); 6. Szkalos Emil Nógrádmegyében 49 frt 40 kr. 
(74 frt 10 kr.); 7. Ugler Miklós II. tkp. tan. Erdély keleti s déli részeiben 
52 frt 50 kr. (104 frt 99 kr.); 8. Urban Gusztáv II. tkp. tan. Borsod-, 
Heves-, Jász-Kún-Szolnok- és Hajdűmegyékben 67 frt 07 kr. (100 frt 
60 kr.); 9. Járossy Sándor IV. o. t. Szabolcs-, Szatmár-, Szilágy- és Bihar- 
megyékben 54 frt 80 kr. (82 frt 20 k r.); 10. Jamniczky György Liptó-, 
Árva- és Turóczmegyékben 56 frt 60 kr. (84 frt 90 kr.); Percsina Andor 
VII. o. Erdély nyugati részében 18 frt (36 frt); 12. Kottula Ede VI. o. t. 
Pozsony-, Nyitra- és Trencsénmegyékben 43 frt 27 kr. (64 frt 90 kr.); 13. 
l'ielek Aladár VII. o. t. Szepesmegyében 49 frt 74 kr. (74 frt 60 kr.); 14. 
Szlopovszky Károly II. theol. Békés-, Csanád-, Csongrád- és Aradmegyékben 
84 frt (126 frt); 15. Járossy Mihály II. theol. Zólyom-, Hont- és Bars- 
megyékben 77 frt 94 kr. (116 frt 90 kr.); 16. Hrusz József Budapest és Pest- 
Pilis-Solt-Kis-Kúnmegyében 123 frt 36 kr. (212 frt 10 kr.); 17. Maliarik 
János IV. theol. Sárosvármegyében 69 frt 94 kr. (93 frt 25 kr.). Összesen 
1023 frt 79 kr. (1548 frt 24 kr.). Szuplikáczió megváltása czímén egyes egy
házaktól befolyt 29 frt, még pedig: a mosonyi esperesség küldött 7 frtot, a 
bazini egyház 2, a szentgyörgyi, pápai s ruszti egyházak 1—1 frtot, a mo- 
dori 3, a kőszegi 5, a győri egyház 7 és a vadosfai egyház 2 frtot.

Daczára a szuplikáczió nehézségeinek, ifjaink az elmúlt évben is tekin
télyes összeget juttattak a konviktusi pénztárnak.

Konviktusunknak közel s távolban lakó ismeretlen s ismerős jótevőinek s 
pártfogóinak hálás köszönetét mondunk sokszor tapasztalt jótéteményökért s jó
indulatukért. Hálás köszönetét mondunk azon lelkész s tanító uraknak, kik szupli- 
kánsainkat szívesen fogadják, ellátják s útbaigazítják, nemkülönben az egyes egy
házaknak is, melyek a szuplikáczióval járó terheket türelemmel elviselik. Különö
sen azonban köszönetét kell mondanunk azon ifjaknak, kiknek lelkes buzgósága 
fáradságot nem ismerő utánjárással lehetővé tette a fentebbi szép eredményt.

Beneficiumot az elmúlt isk. évben kétszer kapott az ifjúság. Márczius 
15-ikén a Dessewffy István-féle alapból és márczius 19-ikén Ganczaugh József 
alapítványból az alapítónak nevenapján.

A konviktus tagjainak száma 160 volt, 15-tel több, mint előző esztendő
ben. Ezek közül ebédre és vacsorára 146-an, csupán ebédre 14-en jártak.

A konviktus tagjainak száma a főiskola 4 intézetének ifjúsága között
ekkép oszlik meg:

theol. jogakad. gymn. : I. ii. III. IV. V. VI. VII. VIII. tanítók.
21 47 4 8 : 12 5 6 4 8 7 3 3 44

Vallás szerint volt:
ág- h. ev. ev. ref. róm.-kath. gör.-kath. gör.-kel. izrae

Theologus: 21 — — — — —
Joghallgató : 19 4 11 6 3 4
Gymn.: 39 2 2 1 — 4
Tanítóképző: 43 1 — — — —
Összesen : 122 7 13 7 3 8
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Az ifjúság nemzetiségét is tekintve, ily különbözőséget mutat. Az egyes 
intézetek számarányához hasonlítva e számokat, a theol. ifjúság egészében, a 
tanítóképző nem eperjesi illetőségű tanulói szintén egészében, a jogakad. ifjú
ságnak egyharmada s a gymn. ifjúságnak egyhatoda, az egésznek pedig kö
rülbelül egyharmad része volt a konviktusnak tagja. Ha a coll. ifjúság számá
ból levonjuk az eperjesi illetőségűeket, kik szüleiknél részesülnek ellátásban, 
úgy bízvást állíthatjuk, hogy az idegenből idejövő ifjúságnak kétharmada veszi 
igénybe a konviktus jótéteményét, a mi legvilágosabb bizonyítéka a kon- 
viktus fontos hivatásának, a melyet ifjúságunk nevelve oktatásában betölt.

A jövő iskolai évben változatlanul maradnak a díjak, mint ez évben 
voltak s így ebéd és vacsora díja egy félévre Hl frt, az ebéd díja egy félévre 
19 f r 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 tudományokba7i jól haladnak, elengedésben részesülnek, a miért azonban 
folyamodniok kell. Az elengedés egy félévre 5— 15 f r 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.

Az ökonomusi és szeniori állás betöltése kérvény útján történik; ezen 
kérvény azonban az eforusnál esetleg élőszóval is terjesztetik be s az eforus 
ajánlatára 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 elsősorban 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

Collég. Ért. 16
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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 szenirok- 
nak, mint az eforus helyetteseinek engedelmeskedni s általában magukat úgy 
viselni, mint tanult s társadalmilag is művelt ifjakboz 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 
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), azonkívül 
vasárnappal kezdve a következő ételek : sertés- vagy másnemű sült káposztá
val, savanyú-krumpli, káposzta, galuska (túróval, lekvárral vagy mákkal), 
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 */t 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 v i c s - k ö r .
Az eperjesi collég. «Markovics-kör» 1898. évi szeptember hó 27-ikén 

tartotta alakuló gyűlését Peskó Ödön coll. főgymn. tanár elnöklete alatt. 
A Kör az alapszabályok értelmében jegyzőjét még a múlt tanévben válasz
totta meg; jegyző lett Gergelyi Béla VIII. o. tanuló. Az előadói tisztet pedig 
Gasperik János III. éves joghallgató vállalta magára. Többi tisztviselőit a Kör 
az alakuló gyűlésen választotta és pedig pénztárosnak Legányi Dezső VII. o., 
könyvtárosnak Lichtig Artúr VI. o. tanulót. Legányi Dezső évközben lemon 
dott pénztárosi tisztéről s helyébe Rosenberg Márton VII. o. tanuló választatott 
pénztárosnak.

A Körnek a múlt tanévben volt 36 rendes- és 1 pártoló-tagja; kilépett 3, 
kizáratott 5, maradt tehát 28 rendes-tagja. Ezek közül volt 10 haladó és 
18 kezdő. A haladók hetenkint 1, a kezdők 2 órában gyakorolták a gyorsírást.

A Kör az alakuló gyűlésen kívül tartott 8 rendes gyűlést. A g3Úíléseken 
kívül tartott a kör 2 versenyírást; az elsőt 1898. deczember 14-ikén, a máso
dikat 1899. május 24-ikén. Az első versenyíráson dicsérő-oklevéllel és jegyző- 
könyvi dicsérettel tüntette ki a nyerteseket; dicsérő-oklevelet nyert a haladók 
közül Lichtig Artúr VI. o. t.; Pollatsek Rezső VI. o. tanuló jegyzőkönyvi 
dicséretet. A kezdők közül Hartmann Alfréd, Ilercz Leó, Hartmann Imre V. o. t-
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és Spanner Géza IV. o. tanuló kapott dicsérő-oklevelet. A júniusi versenyen 
3 és 2 frtos díjak voltak kitűzve; a haladók közül Lichtig Artúr nyerte a 
a 3 frtos díjat, a kezdők közül Spanner Géza IV. o. t. 3 frtos, Hartmann 
Imre, Hercz Leó V. o. tanulók 2 frtos díjat nyertek és Hartmann Alfréd dicsérő
oklevelet kapott.

A Kör bevétele ez idén 49 frt 80 kr., kiadása 31 frt, tiszta jövedelem 
18 frt 80 kr.

A Kör a junius hó 3-ikán tartott utolsó rendes ülésen Lichtig Artúr 
VI. o. tanulót választotta jegyzőül a jövő tanévre s a Kör megalakítására 
hat tagú bizottságot küldött ki; a. bizottság tagjai Kasztriner Árpád VII., 
Kellő Gusztáv VI., Polatsek Rezső VI., Hartmann Imre V., Hercz Leó V., és 
Gamauf Imre IV. o. tanulók.

G) Collegium i gyám intézet.

1. Theologia gyű jtése ............................. 6 frt — kr.
2. Jogakademia « .............................  6 « 50 «
3. Főgymnasium « ............................. 20 « — «
4. Tanítóképző « . . . . . . .  3 « 15 «

Összesen . 35 frt 65 kr.,
mely összegből, a központba küldendő 8-frt levonásával, egyenként 5 írtban a 
garami ev. leányegyház, a németjakabvágási egyház s a felsőkemenczei ev. egyház, 
létesítendő Kossuth-emléktáblájára, részesült.

H) Kerületi árvaház.

1. Theologia gyű jtése .............................  6 frt — kr.
2. Jogakademia «  15 « — «
3. Főgymnasium «   6 « 40 «
4. Tanítóképző «   3 « 70 «

Összesen . 31 frt 10 kr.,
mely összeg az árvaház pénztárába Rozsnyóra küldetett el.

I) A dom ányok.

1. Az Eperjesi Takarékpénztár a folyó tanévre is megyszavazott:
a) 4 algymnasiumi nem magyar anyanyelvű, a magyar

nyelvben legjobb előhaladást tett növendék jutal
mazására ...............................................................................40 frt — krt

b) a k o n v ik tu sra ............................................................... 20 « — «
c) a jogakadem iára ......................................................... 100 « «

2. Özv. Nikodém Jánosné Aradon a jogakademiára . . . 100 « — «
3. N. Hubay Miksa végrendeletileg hagyományozott . . . 500 « — «

az idén folyt be, a melynek kamatja a joghallgatók 
könyvtárának gyarapítására fordítandó.

16*
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4. Teszter Zsófia a díszterem díszítésére egy általa rendezett
franczia szinielőadás jövedelmét .................................. 23 frt 82 kit

5. Streck Imre táv. VIII. oszt. növendék a Magyar Társaságra 10 « — «
6. Both Tamás VIII. oszt. « « « 10 « — «
7. A «Vandrák András osztályfőnök» ösztöndíj-alapítványra

az 1883. évi maturandusok közül 10 évi kötelezettséggel 
befizették az ez évi illetéket, 10—10 frtot: Bergmann Ernő, 
dr. Flegmann Jenő, dr. Glós Károly, Gonda József, 
dr. Jancsó György, dr. Kuksz Vilmos, Steinhübel Lajos, 
dr. Tahy Mihály, Tors Kálmán, Würsching Frigyes . 100 « — «

Fiedler Szilárd ...............................................................................  1 5 «  — «
a mely összegnek a fele a legjobb szegény maturandusnak 
öszöndíjára fordítandó, a másik fele pedig tőkésítendő, 
hogy 10 év múlva annak kamatjaiból kiteljék az ösztöndíj.

Összesen . . 918 frt 82 krt.

Hálás köszönettel gondol a Collegium a hagyományokra s ezúttal is szives 
köszönetét mond a kegyes adakozóknak.
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Jogakademia . 166 18 —— 148 49 9 54 20 2 32 138 18 7 1 2 58 108 182 — 16 25 23 8

Főgymnasium 296 6 —-— 290 88 19 32 7 — 150 201 71 22 —— 2 209 87 277 19 — 44 31 22

Tanítóképző . 47 4 —— 43 45 1 — — — 1 27 9 11 — — — 1 46 38 9 — 46 6 40

Összesen 531 28 — 503 204 29 86 27 2 183 384 98 44 1 — 4 ;268 263 517 30 16 1 1 5 80 70
5 3 1 5 3 1

ÁTTEKINTÉS A COLLEGIUM IFJÚSÁGÁRÓL.

VI.





A jöYő tanévet illető tudnivalók.
Az eperjesi ev. kér. Collegium főgymnasiumában és tanítóképzőjében a 

beiratások folyó év szeptember 1-től szeptember 4-ig bezárólag tartanak s az 
előadások szeptember 5-én kezdődnek; a jogi és hittani akadémián pedig a 
beiratások szeptember 1-től szeptember 8-ig tartanak s az előadások szept. 
9-én kezdődnek.

A megnyitó-ünnepély szeptember 10-én d. e. 11 órakor a coll. nagyteremben 
fog megtartatni.

A fogyninasiumban 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 valamennyien, — tehát nemcsak azok, 
kik gymnasiumunk bármely osztályába először kívánnak felvétetni, hanem azok 
is, kik máris tagjai voltak intézetünknek, — a nm. Minist. 1885. február 26-án 
3964. sz. a. kelt rendelete értelmében kötelesek behatásuknál keresztlevelüket, 
illetőleg hiteles születési bizonyítványukat felmutatni; azok pedig, kik életük 
tizenkettedik évét betöltötték, kötelesek azonkívül orvosi bizonyítványnyal 
igazolni, hogy másodízbem 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 főgimnázium  a jövő tanévben is mindenben a nm. m. k. vall.- és közokt. 
Minisztérium tantervét fogja követni és így az 1890. évi XXX. t.-cz. értelmében 
görög nyelv tanítását pótló tanfolyam a következő 1898—99. 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.

Jegyzet. A tandíj a theologián 10 írt 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 főgymnasiumban 
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 collegiumi 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 a collegiumi pedellus ad útbaigazítást.

Az igazgatóság








