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NÉH ÁNY SZÓ EGY LONDONI SZA K ISK O LÁ R Ó L
í r ta : Dr. Melio'risz Béla, eperjesi jogakad. m.-tanár.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium kegyes áldozat- 
készségéből 1898 őszén egy esztendőre szóló külföldi tanulmányúti 
ösztöndíjban részesülve, 1899. év áprilisában Londonba utaztam, 
hogy a «The London School of Economics and Political Science» 
nevű, ifjú, de máris nagy hírnévnek örvendő iskolába beiratkozzam 
s ennek előadásait használjam jog- és alkotmány történelmi tanul
mányaim vezérfonalául.

A legszivesebben emlékezve vissza ennek kebelében «full 
student», azaz rendes hallgatói minőségben eltöltött időmre, az 
egy «term»-re, alábbi soraimban kísérlem meg ez intézet rövid 
bemutatását.

Napjainkban, midőn politikai és társadalmi életünkben, köny
veinkben és hírlapjainkban annyira szeretünk az angol nemzetre 
hivatkozni; midőn egy közjogi vagy alkotmánytörténeti mű meg
jelenésénél a kritika első kérdése a z : összehasonlította-e szerző a 
tárgyául választott magyar intézményt az angol történelem és 
tételes-közjog hasonrendeltetésű intézményeivel; midőn akadnak 
írók, kik a magyar alkotmány egyes tételei jelességének próba
kövét az angollal való hasonlóságukban keresik: kétszeres értékkel 
bir az angol alkotmánynyal s annak történetével közvetlen meg
figyelés s illetve eredeti művek tanulmányozása révén megismer
kedni, — az angol szellemmel, annak edző, éltető levegőjével való 
érintkezés pedig mindenkoron csak jótékony hatású lehet főképen 
mi reánk, nemcsak, mert el-elfog a gyengeség érzete, nemcsak, 
mert jó, ha lelkűnkbe még jobban belevéssük, hogy a helyes úton 
járó konzervativizmus, vagyis a mely egyenlő távol áll az ólomlábú 
maradiságtól s a mindenáron újítani, a múlt idők hagyományait, 
a jelennek azokban rejlő gyökereit kiszakítani akaró titánkodástól,
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tartja fenn s teszi szilárddá a nemzetet, de azért is, mert mi ért
hetjük meg legkönnyebben annak tanait és becsét.

Nemzeti állam vagyunk mi is, s kell, hogy annak tartsuk 
magunkat; egy évezrednek öröme és búja megtanított minket az 
alkotmánynak megbecsülésére, s nem vesztettük még el a szabad
ság és függetlenség iránti szeretetet és annak érzékét.

Angliában létemkor volt alkalmam megismerkedni több német
tel, kik hosszabb időt töltőnek ott, s volt alkalmam azt a megfigye
lést tenni, hogy nem képesek megérteni az angolnak nagy szere- 
tetét és hajlamát a szabadság, függetlenség és önállóság iránt, — 
nem képesek felfogni: miért helyez az angol oly nagy súlyt az 
individuális erők önálló kifejtésére, mondjuk, az önmagára való 
utaltságra, s vagy egyáltalán nem érzik magukat jól s mozogni 
sem mernek, vagy pedig elszédülnek attól a végtelen egyéni szabad
ságtól s úgy járnak, miként az a gyermekszobából kiszabadult ifjú, 
kinek egyszeriben megnyitjuk az egész világot.

Ennek a szabadságnak s független kifejlődésnek szeretete s 
tiszteletben tartása nyilvánul az állami élet legjelentősebb mozza
natától az egyéni szabad mozgás legkisebb parányáig, az állami 
függetlenség mindenáron való fentartásától le egész addig az elvig, 
a hol néha szinte túlzásba és elfajulásba csap át, a hol már a mai 
napok politikusai veszélyt kezdenek látni az állami be nem avat
kozásban s ezért e tiltó elvet korlátolni próbálják, addig az elvig, 
hogy az egyént szabad akaratában akadályozni még az ő érdekében 
sem szabad. Az állami be nem avatkozás elve érvényesül a köz- 
oktatásügy terén is; hiszen csak 1870-ben hozták a legelső nép
oktatásügyi törvényt, mely szerint többek között a School Board 
(talán «iskolaszékkel» lehet fordítani) a gyermekeket az iskolába 
járásra késztetheti, a közép- és felső-oktatásügy pedig az egyház 
vagy a társadalom tevékenységének, áldozatkészségének, nagy ala
pítványoknak köszöni létét. Eton, Rugby, Harrow, Christ’s Hospital 
s az angol királyság többi híres középiskolája, avagy Cambridge és 
Oxford Colleges-ei, London intézetei, talán az egyetlen «University 
of London»-nak kivételével, a társadalmi élet erejének, egyesek 
áldozatkészségének teremtményei s távol állanak az állami beavatko
zástól, a minek következménye nemcsak ezeknek önállósága, morális 
hatalma, hanem az is, hogy mindegyik egy különálló, egy külön 
fejlődő, egy be végzett egész saját eredettel, történettel és czéllal, 
saját hagyományokkal és eszközökkel s következménye az is, hogy



3

az angol oktatásügy egységes rendszeréről, rendszabályairól beszélni 
nem lehet. Az angol nem szereti az uniformist, a gyámkodást, igazán 
önálló életet akar élni mindegyik.

A társadalom a legnagyobb érdeklődéssel kiséri Oxford és 
Cambridge életét, mondhatnám, büszke szeretettel, féltő kegye
lettel csüng e két egyetemen, s ha pótolni való hiányt vesz észre, 
nem várva a felülről jövő kezdeményezést, maga segít azon s teremt 
új iskolákat. Ily módon alakult a «University College», ez volt 
oka és keletkezése a «King’s College»-nek, ily módon teremtette 
meg a társadalom egész sorát a közművelődési és jótékonysági 
intézeteknek s így azt a szakiskolát is, melyről jelen soraimban 
óhajtok röviden megemlékezni.

1895-ben alapíttatott; ifjú, de életerős, kifejlődött hajtása az 
angol kulturális élet fájának. A politikai és kereskedelmi tudo
mányok az angol egyetemeken és illetve collegekben nem része
sültek kellő figyelemben; hisz tudjuk, hogy Oxford collegeiben a 
klasszikái kiképzésre fordítják a főgondot, Cambridgeben pedig a 
mathematikaira; oly intézetet óhajtott tehát az angol társadalom 
teremteni, mely a párisi «Ecole libre des Sciences Politiques» 
mintájára e tudományköröket egyetemi színvonalon tanítsa. így 
született meg egyeseknek, a társadalomnak és a «Technical Edu
cation Board»-nak áldozatkészségéből a «The London School of 
Economics and Political Science», mely szerény tapasztalataim és 
nézetem szerint a legszerencsésebb módon egyesíti és valósítja meg 
az egyetemi tanítás elveit a szaktanítás kívánalmaival, az angol 
oktatásügy eme vezérelvével, a mit találóan jellemez az első terve
zet e szavakban: «The special aim of the school would be, from the 
first, the study and investigation of the concrete facts of industrial 
life, and the actual working of economics and political relations as 
they exist or have existed in the United Kingdom and in foreign 
Countries.» (Nagy-Britannia és más államok ipari, nemzetgazda
sági és politikai élete mozzanatainak tanulmányozása és kuta
tása legyen ez iskola czélja.) Czéljául tűzte ki a szakképzést és a 
választott tudománykörben való önálló alapos kutatás, tanulmányo
zás lehetővé tételét. E feladatait a következő eszközökkel óhajtja 
elérni: 1. Gazdasági, statisztikai, kereskedelmi s ipari jog, bank- 
és pénzforgalmi, pénzügyi s adó- és politikai tudományokból vett 
nyilvános előadások; 2. három évre terjedő speciális tanfolyamok;
3. ösztöndíjak, pályadíjak által; 4. szakmunkák kiadása; 5. szak-

í*
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könyvtár létesítése; 6. egy tájékoztató osztály «information depart
ment» szervezése által az angol tanulóknak avagy az Angliát tanul
mányozás végett meglátogató külföldieknek érdekében.

Az iskola czéljául nem azt tűzte ki, hogy az átlag-emberek 
számát szaporítsa, hanem azt, hogy — bár kisebb csoportoknak — 
szakképzettségét fejleszsze, a mint ezt 1899-ben «Brief report on 
the work of the school since 1895» czímmel megjelent kiadványá
ban, honnét jelen dolgozatom adatait merítém, kifejezetten említi.

Az eló'adott tárgyak általában véve két csoportba oszthatók: 
az egyikbe tartoznak azok, melyeket csak a beiratkozott rendes 
hallgatók hallgathatnak, míg a másik csoport tárgyaira beiratkoz
hatnak mások is, bizonyos csekély díj lefizetése mellett. További, 
a tudománykörök szerint alakult felosztás, illetve csoportosítás az, 
mely nemzetgazdaságtani (Economics), statisztikai (Statistics), paleo
gráfiai és diplomatikai (Paleography and Diplomatic), politikai 
(Political Science), pénzügytani (Public finance) tárgyakat külön
böztet meg, melyeket ismét a nemzetgazdaságtani és politikai 
tudományok nagyobb két csoportjába lehet egyesíteni, a mint 
erre az iskola czíme, rendeltetésének két iránya is utal.

A tárgyak vagy három évre terjedő «course»-ban adatnak 
elő, úgy, hogy a három esztendő mindegyikében e tárgy más-más 
fejezete kerül magyarázat és tanulmányozás alá, vagy hasonló 
beosztással egy tanévet vesznek igénybe, a midőn a tanév három 
időszakának mindegyikét az eló'adott tárgy más-más részének szen
telik, de vannak az iskola tanrendjében oly tárgyak is, melyeknek 
csak egy időszakot szánnak, sőt olyanok is, melyeket a konkrét 
viszonyok és szükség, avagy az aktuális érdek szerint hirdetnek 
előadásra s melyet egy-két heti rövid időtartam alatt, heti egy-két 
órában adnak elő. Ez utóbbi intézményt felette czélszerűnek tar
tom. A tanárnak módjában áll foglalkozni oly kérdéssel, oly tárgy- 
gyal is, mely, bárha nem elengedhetlen tartozéka az intézet tan
tárgyai összegének, mégis hasznos lehet, s illetve olyannal, melynek 
érdekes, hasznos volta később tűnik fel, a melyhez kedvet később, 
az iskolai tanterv egybeállítása után kapott, s teheti ezt rövid 
monografia-szerű módon a nélkül, hogy az egész tanévhez vagy 
időszakhoz kötve lenne, az intézet pedig felkérhet ily előadási soro
zat megtartására oly jeles, kiváló erőket is, kik a rendes tanárok 
testületébe be nem állhatnak, s kik szolgálataikat hosszabb időre 
nem bocsáthatják az intézet rendelkezésére.
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A tanév három időszakra — term — oszlik; Michaelmas-term 
október 7-ikétől deczember 15-ikéig, Lent-term január 13-ikától 
márczius 23-ikáig és Summer-term április 21-ikétől junius 30-ikáig.

Az iskola hároméves «course»-án belül a következő tárgyak 
kerülnek előadásra:

I. Csupán rendes hallgatók részére:

E c o n o m i c s :

1. Descriptive Economics, azaz a mai iparnak és kereskede
lemnek általános ismertetése.

2. Chief Economic Terms and Principles, with Statistical and 
Historical Illustrations — a nemzetgazdaságtan legfőbb fogalmai és 
tanai statisztikai és történeti vonatkozásokkal.

3. Outlines of English Economic History — Anglia nemzet- 
gazdasági történetének vázlata.

4. Elementary Methods of Investigations, chiefly Statistical — 
a statisztikai kutatás elemi módszerei.

5. The History of Economic Theory — a nemzetgazdaságtan 
elméletének története.

6. The Economic History of England in relation to that of 
foreign Countries — Anglia nemzetgazdaságának története, vonat
kozással más államokéra.

7. Modern Currency Standards —  a modern pénzlábak.

S t a t i s t i c s :

8. The Theory and Practice of Statistics — a statisztikai 
tudományok elmélete és gyakorlata.

9. Some Applications of Statistics to Problems of the present 
Day —- a statisztika, vonatkozással a jelenkor némely problémáira.

10. Foreign Trade — idegen országok kereskedésének, ipará
nak ismertetése.

Paleography and Diplom atic:

11. Elementary Paleography and Diplomatic — e két tudo
mány elemei.

12. Practical Work by Advanced Students — haladottak 
gyakorlatai.
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P o l i t i c a l  S c i e n c e .

13. The Structure of the modern State — főbb tételei: 
a modern állam általános jellemzése s a souverenitás fogalma, a 
kormányzás szervei, a local government, az államszövetség.

14. Modern Local Government: its Structure and Working; 
főbb pontjai: a képviseltetés elmélete, az igazgatás elmélete, a 
végrehajtás.

15. The Government of London.
16. International and Constitutional Law.

P u b l i c  F i n a n c e .

17. Local Expenditure and Finance in England — a helyi 
költségvetés és pénzügy Angliában.

18. Systems of Taxation — az adózási rendszerek ismertetése.

II. N e m c s a k  «ful l  s t u d e n t » - e k  r é s z é r e .

General Econom ic and Comm ercial History.

19. The History of Foreign Trade — idegen államok keres
kedelme történetének részletes ismertetése.

20. Chartered Companies — az engedélyezett kereskedelmi 
társaságok fogalma, története, mai helyzete és jelentősége.

21. The Economics of Machinery.

R a i l w a y  D e p a r t m e n t .

22. Railway Economics — a vasutak s azok nemzetgazda- 
ságtani szerepe.

23. The Policy of Different States in Relations to Means of 
Transport — az államok politikája a forgalmi eszközökkel szemben.

24. The Geography of Certain Great Railways — az amerikai, 
szibériai, kaspi és cape-cairói vasútak.

25. Railway Law — vasúti törvények.

Banking and Currency Departm ent.

26. The History and Principles of Banking and Currency, 
with Special Reference to England — a bank és pénzügy törté
nete és elmélete, különös tekintettel Angliára.

27. Markets and Dealing — vásárok és kereskedés.
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28. Foreign Banking, with special Reference to the Bank of 
France and the Bank of Germany — idegen államok bankügye, 
különös tekintettel a franczia és német bankra.

Other Commercial Subjects.

29. Commercial Geography — kereskedelmi földrajz.
30. Commercial Law — kereskedelmi jog.
31. Modern Company Law and its Connexion with the De

velopment of English Commerce — kereskedelmi társaságok joga, 
összefüggésben az angol kereskedelem fejlődésével.

32. Bills of Sale and Bankruptcy.
33. Bills of Exchange, Cheques and Bankers’Liability in Con

nection therevith — tőzsde- és csekk-törvényjavaslatok s ezzel 
összeköttetésben a bankárok felelőssége.

34. The Principles of International Trade, with special refe
rence to the alleged decline in the commercial prosperity of Eng
land — a nemzetközi kereskedelem tanai, kiváló tekintettel Anglia 
kereskedelmének állítólagos hanyatlására.

Department of Political Science.

35. The Conditions of Political Association — a politikai 
társulás feltételei.

36. Modern Constitutions.
37. Problems of Local Government.
38. Foreign Municipal Government.

P u b l i c  F i n a n c e .

39. The Principles of Local Taxation — a helyi adózásnak elvei.
40. The Theory of Local Taxation — a helyi adózás elmélete.
4L The Incidence of Taxation — esetlegességek az adózásban.
42. The Actual Working of the American Constitution — 

az amerikai alkotmány működése.
43. Constitutional Problems in Australasia.
44. Constitutional Law.
Ez előadások azonban eszembe juttatták Felmérinek ama 

találó megjegyzését, hogy a nyilvános előadás nem erős oldala 
az angol oktatásügynek, de annál inkább előtérbe lép — a mire 
nálunk is nagyobb súlyt kellene fektetnünk — az iskola nevelő 
hatása, a tanár és hallgató személyes érintkezése. Egy-egy kis
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szeminárium mindegyik előadás, melynek végével hallgatói közé 
vegyül a tanár, kérdéseikre a legnagyobb készséggel megfelel, sőt 
maga kérdi tőlük, előadására mi megjegyezni valójuk van, s velük 
eszmecserébe, olykor valóságos vitába ereszkedik, a mi bőven 
kárpótolja a tárgy iránt komolyan érdeklődőket, — nagyon termé
szetes, hogy az iskola szakszerű jellegénél fogva csak ilyenek irat
koznak be növendékei sorába s nevezetesen olyanok, kik valamely 
szakbavágó monográfia megírására végeznek tanulmányokat — az 
előadás külső szépségének és vonzó erejének hiányáért.

Ezen személyes érintkezések során volt alkalmam örömmel 
tapasztalni, mily élénk érdeklődést tanúsított édes hazánk alkot
mánya, története s főkép Ausztriával való közjogi viszonyunk iránt 
ez iskola több tanára, kiváltkép annak jeles s páratlan előzékeny- 
ségű igazgatója W . A. S. Hewins, M. A. és G. Lowes Dickinson, 
M. A. Fellow of King’s College Cambridge, s én törekedtem, a 
mennyire csak csekély tehetségem engedte, a rólunk elterjedt 
téves felfogásokat eloszlatni s imádott hazámat és nemzetemet 
igaz képben odaállítani külföldi ismerőseim elé.

Az iskola tanári-testülete három elemből áll: 1. «regular léc- 
turers», azaz rendes tanárok, kik minden évben és időszakban 
hirdetnek és tartanak előadásokat s egyúttal a felügyeletben és 
kormányzásban is részt vesznek; 2. angol és külföldi szakférfiak, 
kiket az iskola kormányzó-testülete időről-időre hív meg néhány 
előadás megtartására; 3. a politikai élet kiválóbbjai, avagy jeles 
hivatalnokok, kik néha egy-egy előadásra felkéretnek. A második 
csoport jeles tanerőinek sorában ott látjuk dr. Mandello Gyula, 
budapesti tud.-egyetemi tanár nevét is, ki «administrative law» 
czímmel tartott volt előadást, valamint két nőét is, kiknek egyike 
Miss E. A. McArthur, a cambridgei Girton College tagja, a nem
zetgazdaság történetével, másika pedig Miss Lilian Tomn, ugyan
ennek a Collegének növendéke, a politikai tudományokkal foglal
kozott előadásai során.

Az iskola hallgatói a legkülönbözőbb nemzetiségűek, férfiak 
s nők egyaránt; legnagyobb részük egyetemi rangfokozattal bir. 
Ahoz azonban, hogy valaki az iskola növendékei sorába felvétes
sék, sem meghatározott bizonyítványok felmutatása, sem felvételi 
vizsgának kiállása nem szükséges; közelfekvő magyarázata ez a 
növendékek életkora, kvalifikácziója, rangja közötti nagy. különb
ségeknek.
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A tanulmányozás legbecsesebb eszköze az iskola értékes szak- 
könyvtára; 1896 februárjában bocsátotta ki az iskola kormányzó
sága a felhívást, a gyűjtőíveket közadakozásra a felállítandó szak- 
könyvtár érdekében és az angol társadalom áldozatkészségének, 
érdeklődésének bizonyságául ugyanazon év novemberében már 
megnyílt a legtúlzottabb igényeknek is megfelelő szakkönyvtár 
12,000 kötettel, melynek értékes részét képezi a hatóságok, köz- 
igazgatási szervek kiadványainak, jelentéseinek gazdag gyűjteménye. 
A könyvtárt használhatják: az iskola beiratkozott növendékei, bár
mely egyetem tanárai, bármely állam tisztviselői, bárki, kit vala
mely tanár, külföldi követ, miniszter, konzul, ügyvivő vagy más 
tekintélyes egyén ajánlatára erre az igazgató feljogosít.

A beiratkozásnál az igazgató és a szaktanárok látják el a 
jelentkezőt útbaigazításokkal a hallgatandó tárgyak és tanulmá
nyozandó forrásművek megválasztásánál, s minthogy főkép a kül
földiek ily czélból iratkoznak be, a választott monográfiák meg
írására való tanulmányozásnál is.

* * *
A fentebbiekben igyekeztem rövid képét adni a «The London 

School of Economics and Political Science »-nek, melynek egyik 
szerencsés jellemvonása ruganyos, a haladó élet új meg új köve
telményeinek megfelelni tudó szervezete, s mely jeles tanárai, 
becses kiadványai, tudományos kutatásai révén az angol, sőt az 
egész európai tudományos világban számottevő szerepre jutott, 
s melynek felkeresését minden, Angliába készülő honfitársamnak 
lelkem mélyéből tudom ajánlani.

-— — •

Coll. Ért. 2
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A) A  Collegium kormányzata.

a) Elnökség: Glauf P ál kishonti ev. főesperes és egyházkerületi főjegyző 
és dr. S chmidt 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 evang. főesperes-lelkész Budaméron; Csisko J ános ev. lelkész Kassán; 
Czékus L ászló ev. lelkész Abaúj-Szántón; M ünnich K álmán bányaigazgató és a 
XIII szepesi város esperességi felügyelője Iglón ; K ubinyi Géza orsz. képviselő 
és a gömöri egyházmegye felügyelője Gömör-Panyiton; R advány István kir. 
tanácsos, műmalmi igazgató és hegyaljai esperességi felügyelő Miskolczon; 
Slajchó Mihály tanítóképző-intézeti igazgató Eperjesen; Strauch Béla egyház
kerületi jegyző és ev. lelkész Felkán; dr. S zlávik Mátyás tlieol. dékán 
Eperjesen; T ahyJózsef sárosvármegyei alispán Eperjesen; T erray G yula gö
möri ev. főesperes Rozsnyón. A coll. pártfogóság képviseletében: Bánó Á rpád 
főszolgabíró és sárosi esperességi felügyelő Osztrópatakon; Dessewffy L ajos 
földbirtokos Eperjesen; F arkas L ajos takarékpénztári vezérigazgató Eperjesen ; 
dr. H orváth Ö dön kir. tanácsos, egyetemi magántanár és jogkari dékán Eper
jesen ; K lefner Gyula városi és coll. ügyész Eperjesen; K ubinyi A lbert 
földbirtokos és egyházfelügyelő Eperjesen; L udmann O ttó főgymn. igazgató 
Eperjesen; Mérey A urél ny. törvényszéki bíró és coll. h.-felügyelő Eperjesen; 
az elhunyt dr. Mosánszky G yőző tagsági helye még üres; Palugyay G usztáv 
kir. törvényszéki elnök Eperjesen; R aisz E de ny. kir. főmérnök Eperjesen; 
R advány K álmán bankegyleti igazgató.

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 részé
ről : M ünnich K álmán, Benczúr G éza és Csiskó J ános ; a Collegium részéről: 
K ubinyi A lbert, Mérey A urél és Palugyay Gusztáv.

d) Pénzügyi bizottság. Elnöke Mérey A urél ; tagjai Dessewffy L ajos, 
dr Mosánszky G yőző tagsági helye üres; póttagok: Bánó Árpád és dr. H or
váth Ö dön ; hivatalból tagjai: a coll. jegyző, coll. ügyész és pénztáros.

e) Számvizsgáló-bizottság. E lnök : F arkas L ajos; jegyzője: dr. M ikler 
K ároly ; tagjai: Radvány K álmán, R aisz E de, Csisko J ános.
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B) A  Collegium tisztviselői.

1. Collegiumi igazgató: dr. Sarudy Vilmos jogakad. tanár.
2. A collegiumi tanintézetek igazgatói:

a) Theologiai dékán: dr. Szlávik Mátyás.
b ) Jogakademiai dékán : dr. Horváth Ödön.
c )  Főgymnasiumi igazgató: Ludmann Ottó.
d) Tanítóképző-intézeti igazgató: Slajchó Mihály.

3. Coll. pénztáros: Flórián Jakab fogyom, r. tanár.
4. Coll. jegyző és levéltáros: dr. Mikler Károly jogakad. tanár.
5. Coll. ügyész: Klefner Gyula ügyvéd.
6. Könyvtáros: Flórián Jakab; segéd-könyvtáros: Gömöry János fögymna- 

siumi tanár.
7. Tápintézeti gondnok; Mayer Endre theol. tanár.
8. Múzeum-őrök: Húsz Ármin és Perényi Vilmos főgymnasiumi tanárok.
9. Közös tanárértekezleti jegyző: Gömöry János.

10. A Szirmay-könyvtár őre: Mayer Endre.

C) Collegiumi gyámintézet.

1. Elnök: dr. Sarudy Vilmos coll. igazgató.
2. Pénztáros: Húsz Armin főgymn. tanár.
3. Jegyző: Gömöry János főgymn. tanár.

Collegiumi iskolaszolga: F rancz János.

2*
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Az 1899— 1900. iskolai év történetéből.

Az 1899—1900. iskolai év gazdag volt olyan eseményekben, melyekből a 
Collegium tanári kara a múltra nézve megnyugvást, a jövőre pedig erőt és 
bizalmat meríthet. A munka, melyet legkegyelmesebb királyi kitüntetés, 
Eperjes szab. kir. városnak tekintélyes segélyben megnyilatkozó elismerése és 
a volt tanítványok szívből tolmácsolt hálája jutalmaz, bizonyára becsületes volt! 
Hogy pedig e munka a jövőben még belterjesebb lehessen, erre megadta a 
módot a tanári karnak a Collegium fentartó hatósága, a midőn a lefolyt iskolai 
évben a Collegium tanintézeteit jelentékenyen fejlesztette. A tanítóképző
intézet a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület áldozatkészségéből négy tan
folyamává alakult át s rendes gyakorló-iskolát nyert. A főgymnasium ez idén 
lépvén a teljes — évi 32,000 korona — államsegély élvezetébe, az állammal 
megkötött szerződés értelmében tanszékeinek számát egygyel szaporította. 
A jogakademia örvendetes felvirágzása meg arról kezeskedik, hogy a jog- 
akademiai tanári-karnak immár kész memorandumában foglalt és a jogaka- 
demiát végleges megszilárdulásához vivő fontos tervek: egy új tanszék fel
állítása s a tanári javadalmazások rendezése, illetve javítása még ezen iskolai 
év végén meg fognak valósulni.

A Collegiumnak a jogakademia segélyezése iránti kérvényét Eperjes 
szab. kir. város képviselőtestülete 1899. évi julius hó 1-én megtartott köz
gyűlésében, névszerinti szavazás mellett egyhangúlag meghozott azon hatá
rozatával intézte el, melyben kötelezőleg kimondja, hogy: «az eperjesi 
jogakademia istápolása czéljából adott eddig évi 1000 frtnyi adományát 
1900. évi január 1-étől 2000 írt, szóval kétezer o. é. forintra felemeli s ezen ado
mányát állandósítja mindaddig, míg az akadémia nyilvánossági jelleggel bírni 
fog s míg ez akadémián a magyar jog- és államtudományok előadatni fognak, 
fentartván magának a város közönsége azt a jogot, hogy abban az esetben, 
ha a jogakademia által netalán időközben nyert alapítványok vagy hagyo
mányok útján a jogakademia oly helyzetbe jutna, hogy a törvényes szín
vonalon leendő fentartását ez újabb alapítványok és hagyományok a város 
hozzájárulása nélkül lehetővé tennék, a megajánlott összeget leszállíthassa s 
illetőleg esetleg meg is vonhassa.»

Lelkes pártfogónk ezen nemes tettére, mely ékesen szól Eperjes sz. kir. 
város közönségének a kultúra iránti helyes érzékéről nemcsak, hanem arról 
is, hogy jogakademiánk méltó azok támogatására, kik a kultúrát meg tudják 
becsülni, mindig a legnagyobb hálával fogunk gondolni.

Augusztus 13-ikán testületileg jelent meg a tanári-kar Novák Mihály 
eperjesi ny. lelkész úrnak, a kiváló pásztornak, az embernyi embernek s a 
Collegium áldozatkész barátjának temetésén.
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Nem felejtették el az élet érdek-iskolájában azt a jót, nemeset és esz
ményit, a mit az érettségi vizsgáig megtanultak, azok, a kik — mint a colle- 
giumi főgymnasiumnak huszonöt évvel ezelőtt érettségi-vizsgát tett tanulói — 
augusztus hó 27-ikén Eperjesen, önkéntes megállapodás folytán, összejöttek. 
A baráti találkozón résztvett a tanulótársak túlnyomó része, névszerint: 
Mérey László, dr. Mágócsi Dietz Sándor, dr. Brósz László, dr. Ardó Alfréd, 
Elischer Győző, Fuhrmann Gyula, Hazslinszky Gusztáv, Meliorisz Lajos, 
dr. Philippy Ödön, Pólyik Imre, dr. Rosenfeld Samu, Scholz Róbert és dr. Valkó 
Zsigmond; Krämer Gyula betegsége miatt meg nem jelenhetvén, levélben 
mentette ki elmaradását s arczképét küldte be. A tanulótársak reggeli 9 óra
kor gyűltek egybe régi tantermükben a Collegium épületében s felkeresve 
Flórián Jakab, Ludmann Ottó és Húsz Armin még élő tanárjaikat, Mágócsi 
Dietz Sándor egyetemi tanár adott előttük kifejezést nem szűnő szeretetük- 
nek, tiszteletüknek és hálájuknak. Majd elhalt tanárjaik sírjához vezette őket 
a kegyelet s Vandrák András, Otrokocsi Végh Dániel, Herfurth József és 
Hazslinszky Frigyes sírjaira díszes babérkoszorút helyeztek. Vandrák András 
sírjánál Pólyik Imre, jelenleg kir. törvényszéki bíró, ki már tanuló korában 
is előszeretettel foglalkozott a költészettel, szép ódáját szavalta el. A déli 
órákban tanárjaikkal együtt lefényképeztették magukat. Hazslinszky Frigyes 
emlékét ezenkívül tekintélyes ösztöndíj-alapítványnyal megörökíteni óhajtván, 
kétezer koronás alapítványt tettek a Collegiumnál oly czélból, hogy ez összeg
nek évi kamataiban az a VIII. oszt. tanuló részesüljön,a ki a VII. és VIII. osztá
lyokban a természettudományok terén a legnagyobb eredményt mutatta fel.

Az emlékezet ezen példaadó és áldozatkész cselekedete emlékezetünk
ben örökké élni fog.

Azon szerencsés auspiciumok egyikét, melyek között a folyó iskolai 
évet megnyithattuk, meghozta a «Budapesti Közlöny» 1899. évi augusztus 
17-iki számában közlött azon legfelsőbb kitüntetés, mely ezen hivatalos lap
ban szószerint a következően hangzik:

«Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése folytán 
dr. Horváth Ödön egyetemi magántanár és az eperjesi ágostai hit
vallású evangélikus jogakademia dékánjának, a tanügy és közművelődés 
terén szerzett érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi czímet díjmente
sen adományozom.

Kelt Ischlben, 1899. évi augusztus hó 11-ikén
F erencz J ózsef s. k.
Gróf Széchenyi Manó s. k.» 

Ezen legfelsőbb kitüntetés kedves tárgyát képezte a szeptember hó 
4-ikén tartott collegiumi közös tanárértekezletnek, a melyen a collegiumi 
igazgató a majdnem teljes számban megjelent coll. tanárok által élénk tet
széssel fogadott s tüntető éljenzéssel kisért következő szavakkal üdvözölte a 
kitüntetett jogkari dékánt:

«Tisztelt Értekezlet! Collegiumunk olyan fa, melynek ágai a coll. tan
tanintézetek. A dermesztő fagyot és a napsugaras meleget, mely az ágak
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egyikét éri, megérzi a többi is. A jogakademia mostani örömnapjai öröm
napjai a Collegiumnak is. A jogakademia pedig azért él most örömnapokat, 
mert dr. Horváth Ödön kir. tanácsossá történt kineveztetésével fényes kitünte
tésben részesült a férfiút értékessé tevő azon név, szavak, tettek és példaadás, 
melyek jogakadémiánkkal a legszorosabban vannak egybeforradva. Azon név, 
melyet jogi szakoktatásunk irodalma a legelsők közé- számít nemcsak, de a 
melyhez a magas kormány által is mintaszerűnek elismert 12 évi vezetése 
és kiváló mértékben a felvirágzása is annak a jogakademiának fűződik, a hol 
minden tanár és hallgató e nevet csakis határtalan tisztelettel és szeretettel 
emlegeti. Azon szavak, melyek — miután bennök mély tudás és meggyő
ződés lebilincselő formával egyesül — nemcsak a jogakademia tantermében, 
hanem ministeriumi értekezleten, Sárosvármegye (melynek ezredéves ünnepi 
szónoka volt a kitüntetett dékán), Eperjes sz. kir. város és sok közművelődési 
intézet tanácskozó termeiben is mély figyelmet és meghallgattatást kényszerí
tenek ki. Azon tettek, melyekkel a kitüntetett úgy a jogakademiából, mint 
azon közművelődési (Széchenyi-kör) és emberbaráti intézményekből (Sáros
vármegyei Jótékony Nőegylet) is, melyek hűséges szolgálatában áll, élő alkotáso
kat varázsol elő, mert jó szellem és erő lüktet bennök: az ő áldott szelleme és 
minden nemes és jóért lievülő lelke. Végül, azon példaadás, melylyel a kitün
tetett az iskolát azzá a templommá avatja fel, a hol a hallgatóságot a tudo
mány igéinek szeretettel nyeri meg.

Adja a Gondviselés, hogy ezen fényes kitüntetést, melylyel a Collegium
nak dicsőséget szerzett, a hazai tanügy és közművelődés, Collegium és tanár
társai örömére, kikkel szemben a legkisebb bizalom fuvalmára szive szét
nyílik, hogy őket magába zárja, családi boldogságban sokáig élvezhesse!»

Komoly ünnep folyt le szeptember hó 10-ikén délelőtt 11 órakor az 
eperjesi Collegium díszes nagytermében. Méltó volt ez ünnep ahhoz a Colle- 
giumhoz, mely mindenha kereste az utat a tanítványok szivéhez s a lélek 
összhangzatos művelésére való tekintettel, a tanítás mellett főleg annak neve
lésére fekteti a fősúlyt. Azért is volt az idei coll megnyitó-ünnepnek oly 
kiváló jelentősége, mert ezúttal az ünnepen a theol. és tanítóképezdei vizsgá
kon elnöklőit Zelenka Pál püspök is megjelent.

Az igazgató-választmány tagjai teljes számmal jelentek meg s a tanári
kar és az ifjúság tömegesen vett részt.

Az ünnep Szűnik Ernő énektanító vezetése mellett az «Erős vár a mi 
Istenünk» czímű összhangzatos énekkel kezdődött, ki azt avatott kezekkel 
harmóniumon kisérte. Majd Szkalos Emil IV. éves theologus buzgó alkalmi 
imájában kérte az Ég áldását a folyó tanévben a tanárkarra s a lelkes ifjúságra. 
A komoly meghatottság erőteljes hangján elmondott ima után a coll. igazgató 
megnyitó-beszéde következett, mely egész terjedelmében a következőleg hangzik:

«Méltóságos és főtiszteletű Püspök úr! Nagyságos Felügyelő úr!
Tekintetes Igazgató-választmány! Kedves Kartársaim! Szeretett Ifjúság !
A nemzeti művelődés ez ősi otthonában, melyet számunkra megszenteltek 

prometheusi tüzű lelkesedésükkel azon szerény, de dicső munkások, kik itt évszá
zadokon keresztül híven szolgálták a tudományos örökigazságokat, a tiszta erköl-
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csőt, a buzgó vallásosságot, az önzetlen nemzeti érzületet, a nemes ízlést, a tisztult 
világnézletet egyaránt — ezen otthonban felette megtisztelőnek érzem a mélyen 
tisztelt coll. kormányzó hatóság és szeretve tisztelt tanártársaim bizalmából osztály
részemül jutott azon szerencsét, hogy az erőgyűjtés azon újabb szakának küszöbén, 
melyet a mai ünneppel lépünk át, önöket, ifjú barátaim, szívből üdvözölhetem.

Örömmel is teszem ezt. Hiszen hazám reményét látom önökben, kiknek 
a nemzetek sorsát intéző Gondviselés azon magasztos hivatást szánta, hogy 
akkor, midőn a szellemi kincseket megszerezve és a fejlődés és haladás eszméit 
magukba szíva, egyéni boldogságukon s szerencséjükön a legbiztosabban mun
kálnak, nemzetünk tudományának -— s a mi ezzel egyet jelent — nemzetünk 
erejének, nemzetünk előmenetének letéteményesei legyenek.

Az évezredek mély elméi által felhalmozott szellemi kincsek az emberi
ség szent és sérthetetlen öröksége, mert a nagy gondolatok és fenséges esz
mék a népek szellemi és erkölcsi megújhodását hirdetik nemcsak, de a köz
tudatba átmenve, gyakran országot-világot megrengető szellemi mozgalmakban, 
még többször bámulatos találmányokban és csodás felfedezésekben testet 
öltve is, a sziklát kivájó csepp lassú és észrevétlen hatásával megváltoztatják 
az idők rendjét — mindig a haladás irányában. Örökség, melyben a fényes 
palota nagyúri csemetéje és a szegényes kunyhó népi sarjadéka, a szorgalom 
és tehetség által megvont korlátok között egyenlő osztályostárs. Kincsestárát 
pedig a milliónyi osztályostárs mindenike teljesen is kimerítheti, mégis teli 
marad. Sőt ezen örökségből meggyarapodva, új örökség csak azon esetben 
fakad, ha azt minél többen egyaránt élvezik. Örökség, mely a benne osztályos
társak között a rokonságot nem semmisíti meg, hanem ellenkezőleg idege
nek között is, lakjanak azok a világ bármely részén s tartozzanak bármely 
egyházhoz, bármely nemzetiséghez, bármely osztályhoz, rokonságot szül, mely
nek sem jó-, sem balszerencsében egymást meg nem tagadó tagjai az emberi 
testvériség úttörői. Örökség, melyet sem fagy, sem aszály, sem jégeső, sem 
árvíz, sem tűzvész, sem sáska, sem más elemi csapás, sem pedig az emberi 
gonoszság el nem pusztíthat. Esz, bölcseség megbántva, meggyalázva remete
házba vonulhat és az eszme Herodesei az agyat, melyben a gondolat meg- 
szülemlett, rablánczczal, börtönnel, töviskoronával, keresztfával és méreg
pohárral üldözhetik ugyan, de valamint az éltető levegőt, úgy az eszmét és 
gondolatot megölni nem, legfölebb egyik helyről kizavarni lehet, hogy annál 
több új helyen menedéket találjon és kelesztő nyomokat hagyjon. Örökség, 
melyet nemzetünk egyetlen hű fiának visszautasítani nem szabad. És önök
nek is, ifjú barátaim, annak révén, hogy megszerzik-e és mily mértékben ezen 
örökséget, részök lesz abban, verni vagy áldani fogja-e a sors keze hazánkat, 
melyet csakis szeretni lehet, — azt a hazát, melynek népei millióinak önfel
áldozó szeretetére épen most van égető szüksége, a mikor a'jóságos és feled- 
hetlen Erzsébet királyné örök és szomorú elköltözését emésztő fájdalommal 
szünetlen siratjuk; a mikor Védőangyalunk nagy szívével, mely már nem 
dobog, nemzetünk örömét és bánatát többé meg nem oszthatja, igazunkat s 
szagunkat, panaszunkat s törekvésünket szerető részvéttel többé fel nem 
karolhatja; a mikor jótékony és áldott kezeivel, melyek döntő segítségével
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sikerült a legnehezebb politikai időben a multat a jövővel összekötnünk, a 
szenvedők könyeit többé le nem törölheti; a mikor élénken érezzük, hogy 
jóságos tetteit csakis szent nevének örök kultuszával hálálhatjuk meg.

Mondjunk le arról a tudományról, mely a magyar földben és magyar 
népben szunnyadó erőket is megtermékenyíti, és beteljesül a sivatagban buj
dosott nép Mózesének : Széchenyi István grófnak biblikus baljóslata: «Elvész 
az én népem, elvész, mivelhogy tudomány nélkül való».

E valóban prófétai szavak mindig eszünkbe jutnak, valahányszor a modern 
tudomány feladataira gondolunk. A tudomány többé nem a mennyország 
belső berendezésének, az angyalok ember- és természetfölötti jogainak, szár
nyainak meghatározása végett kakasviadalokat rendező scholastikusok syllo- 
gismusainak alárendelt természetű tölteléke, nem is az ördöngős táltosoknak 
tartott tudósok kizárólagos kiváltsága, de immár kilépett a könyvekből és a 
tudósok szobáiból a gyakorlati élet mezejére és minden nemzetnél a létért 
küzdő embernek leghatalmasabb fegyveréül szolgál. Hogy a lenni és nem 
lenni küzdelmében felszabadult demokratizált egyéni erők és lekötött termé
szeti erők vehetnek részt, ez a gyakorlati alkalmazást kereső és nyerő tudo
mány legszebb diadala e században. A gyakorlati életbe átültetett természet- 
tudományok napról-napra több és több szabad természeti erő ingyenes rab
szolgaságát hozzák meg, az ember veleszületett jogainak tiszteletét biztosító 
politikai és társadalmi intézmények szellemében pedig, melyek az egyéni erők 
szabad érvényesülésének útjában álló középkori előítéleteket is letördelték, 
ráismerünk a múlt századbeli politikai és társadalmi bölcseség elveire.

És közeledik az idő, mely Aristoteles hírhedt tanait: «szabad emberhez 
csak szellemi munka méltó, a testit pedig végezzék a rabszolgák, és szabad 
embereket rabszolgák tartsanak el» igazolni fogja. Csakhogy a rabszolgák 
nem érző emberek, de gépeket hajtó természeti erők lesznek.

Azonban az emberiség a tudomány e gyakorlati sikereivel nem éri be 
s máris — talán épen ezektől megittasulva — a nyugtalanító szocialisztikus 
kérdések megoldásáért ostromolja. Meddig fogja ostromolni, az a jövő titka. 
De az már most is bizonyos, hogy a felvetett kérdések annyira gyakorlatiak, 
hogy a jövő század békéje előreláthatólag szerencsés megfejtésüktől függ.

A tudomány nagy társadalmi hatalmáról bizonyságot szolgáltat a tör
ténelem is. A történelemből tudjuk, hogy a terméketlen Attikát tudományos 
fővárosa Athén hatalmassá, virágzóvá és boldoggá tette, holott a termékeny, 
de a tudománynak kevésbbé hódoló Messene szegénységben é lt; tudjuk, hogy 
hazánk évszázakon keresztül a kultúrát elnyelő népvándorlás főországútja és 
barbár népek öldöklő mészárlásainak szintere volt, de voltak víg esztendői is, 
a melyeket majd mindig a tudomány fellendülése előzte meg. A tudományt 
szerető és terjesztő Mátyás király koronájának fénye ma is megdobogtatja 
szivünket s a köznép azért a boldogságért, melynek részese volt uralkodása 
idején, máig sem felejtette el e nagy király nevét. Tudjuk, hogy Magyar- 
ország ma ismét tejjel-mézzel folyó Kánaán, de ennél még biztosabb mértéke 
a tudományosság terjedésének nálunk az a sok humanistikus szál, mely poli
tikai és társadalmi intézményeinkbe beleszövődik. Egy-egy ilyen szál a jobbágy
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emberré tétele, ki ingyen jutott felszabaduláshoz és földhöz; az izraeliták 
egyenjogosítása, kik vérükkel, verítékükkel épúgy táplálják hazánkat, mint a 
keresztények, kikkel érzelemben és gondolkozásban is egyek, mert a kultúra 
egyazon forrásából élnek; büntető-jogrendszerünknek Plátó, Beccaria és Voltaire 
álma szerinti átalakulása olyformán, hogy inkább engedünk 99 bűnöst szaba
don futni, semhogy egy ártatlant ítéljünk el, s a büntetési nemekkel és bör
töneink berendezésével szüntelen arra emlékeztetjük a bűnöst, a miről leg
inkább feledkezett meg — az emberi méltóságra; iskoláink szelleme, melyek
ből a bot és gorombáskodás mint tanítói méltóság kivonult, mihelyest ott 
helyet foglalt a tanítók tudása és tudományszeretete, melyekkel csakis a 
javítás czélján túl nem menő szigor, szelídség és méltányosság fér meg; a 
munkás védelme, mely arra törekszik, hogy a munkás is emberhez méltó 
erkölcsi szellemi és testi életet élhessen. Végül a legnemesebb szál a tör
vénybe iktatott jótékonyság, melynek alapján az elhagyott gyermekek állami 
ellátásban és nevelésben részesülnek.

Ámde bármennyire bálványozzuk is a tudományt, mégis csak akkor 
háramlik áldás belőle a társadalomra, ha az Isten országát építő kötelességek, 
szent parancsolatok védő-pajzsával és a születés, vagyon, tehetség és érdem 
szerint egyenlőtlen emberekből álló társadalom talpkövével, támaszával: a tiszta 
erkölcscsel műveltséggé egyesül. A műveltség fejedelmi madár. Tudomány 
egyik szárnya, tiszta erkölcs másik szárnya, mely utóbbinak legerősebb tollai 
Isten- és emberszeretet, hála, bátorság, szüzesség, alázatosság, tisztaság, szor
galom, takarékosság, mérséklet, őszinteség, józan életmód, mértékletesség és 
rend erénye. Míg e madár hazánkban repül, szárnyain gondolatban és érze
lemben mi is az éghez felemelkedünk, de —• mint e madár — a földet in; 
sem hagyjuk el. Azonban törjük le e szárnyak bármelyikét s e fejedelmi 
madár szárnyaszegetten a földre esik le, a hol ép szárnya segítségével végzett 
ugrásai a repülést pótolni nem fogják. A tudományos Rómát az omnia 
venalia esse elv buktatta meg. A jelen évszázadot bevezető franczia forra
dalomban pedig a trónra ültetett Esz-isten, midőn az ősi erényektől, törté
nelmi hagyományoktól s emlékektől elszakadt s a vallást és a tiszta erkölcsöt 
tiszteletben nem tartotta: Saturnusnak bizonyult. Megette saját gyermekeit. 
Lerombolta mindazt, a mi nemest, nagyot és dicsőt évezredek alatt a tiszta 
erkölcs közreműködésével alkotott Francziaországban.

Ifjú barátaim! Eleink egy évezreden át a harcztéren aratták a nemzeti 
dicsőség babérait. A harcztéren, melyről Julius Caesar zelai győzelmének hírét 
barátjával e szavakkal közölhette: «Veni, vidi, vici!» A harcztéren, melyen a 
pihenő seregnek a győzelmet megszerezhette, vezérének az ellentábor vezéré
vel vívott párviadala. A harcztéren, melyen sokszor egyenlő harczi képessé
gek mellett a pihentebb erő győz. Azonban a tudomány, melylyel nemzetünk 
a művelt nemzetek sorába emelkedhetik, olyan vár, melyet minden harczos- 
nak verítékes szorgalommal, lankadatlan kitartással külön-külön be kell vennie. 
Ezen szorgalom, ezen kitartás, párosulva nemes életrend követésével legyen 
azon ok, melyből naponként Alma Materünket felkeresik. Azért is, hogy 
majd innen a teljesített kötelesség tudatának méltóságával távozhassanak.

Collég. Ért. 3
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Arra kérvén méltóságos Püspök Urat, fogadja a coll. tanári-kar meleg 
köszönetét szives megjelenéséért, melylyel az ünnep fényét emelni méltózta- 
tott, — az 1899—1900. tanévet megnyitottnak nyilvánítom.»

A megnyitó-beszédre dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő válaszolt. Melegen 
üdvözölte Zelenka Pál püspököt a Collegium iránt mindenkor tanúsított meleg 
érdeklődéséért és a megnyitó-ünnep fényét emelő megjelenéséért; munkára 
és kitartásra hívta föl a coll. ifjúságot. Zelenka Pál püspök viszont szívélyes 
szavakkal üdvözölte a felügyelőt és a coll. tanári-kar iránti elismerésének adván 
kifejezést, fokozott buzgóságra, egyetértő munkásságra hívta föl a tanári-kart 
és az ifjúságot. Szavait lelkes éljenzések fogadták.

A megható ünnepély az ifjúság által Szánik Ernő harmonia-kiséretében 
komoly ünnepiességgel előadott Himnuszszal ért véget.

Dr. Meliórisz Béla, jogakadémiánk kiváló képzettségű magántanára, kinek 
a nm. vallás- és közokt. m. kir. ministerium 1000 frtnyi ösztöndíjat engedélyezett 
külföldön végzendő jog- és államtudományi tanulmányokra, 1899-ben London
ban, mint a «The London School of Economics and Political Science» állam- 
tudományi szakiskola beiratkozott rendes növendéke, töltött egy «term»-t. 
A «Parliament» és a «Law Courts» üléseinek figyelmes hallgatásain kívül a 
mellett, hogy az «University College», «Kings College», «Wrens Institution» 
előadásait, a «Royal Institution» üléseit hallgatta, s eljárt a számos «public 
meeting»-re és «lectur»-re, ideje nagy részét a «British muzeum» könyvtárának 
mérhetetlen gazdagságú kincsbányájában töké. Felkereste Oxfort és Cambridge 
egyetemét is. Londonban való tartózkodása alatt Duka Tivadar ny. alezredes, 
több tudományos akadémia tagja, Collegiumunk egykori jeles növendéke s 
jelenben pártfogója, pártfogásával tisztelte meg.

Az 1899. október 16-ikán kezdődő és 1900. márczius 15-ikén végződő 
semestert a berlini egyetemen hallgatta, hol főkép jogtörténeti tanulmányokra 
fordítá figyelmét.

Külföldi tanulmányútjáról eddig megjelent jeles dolgozatainak egyike: 
«Séta a Westminster Abbey templomában» az Eperjesi Széchenyi-kör 1899. évi 
pályázatán pályadíjat nyert.

Október hatodika, mint ötvenedik évfordulója ama gyásznapnak, melyen 
13 hős honvédtábornok Aradon martir-halált halt a megszentelt jog s törvényes 
szabadság nevében, a hazafias kegyelet és hálás emlékezet ünnepe volt. Jelen 
Értesítő más helyen szól részletesen az ünnepről, mely a helybeli ág. hitv. ev. 
templomban dr. Szlávik Mátyás theol. dékán hatásos hazafias imájával kezdetét 
vette s a Collegium dísztermében a hatóságok képviselőinek és nagy s előkelő 
közönség részvétele mellett folyt le, és a mely megható jeleneteivel tanulságos 
bizonyságot szolgáltatott arról, hogy nemzetünk e szent vértanúinak a nagy 
idők moha nem árthat. Különösen azt a fénykort, mely Dessewffy Arisztid 
halhatatlan alakját veszi körül, kinek emlékét — az ő dicső nevéhez fűződő 
emlékszobor-alapítvány jövedelmeiből fentartott — jogakad. tanszékkel is őrzi 
Collegiumunk, gyarapította új fénysugarakkal Kubányi Béla coll. főgymn. tanár
nak - az ünnepen elszavalt s alább szószerint közölt — jeles alkalmi költeménye.



19

D e s s e w í f y  A r is z tid .

Dessewfjy Arisztid nevével ajkamon 
Köszöntlek ifjúság, e gyászos, szent napon! 
Kinek martyr-vére 
— Ma van ötven éve —

Pirosra festette Arad vára sánczdt,
A m ikor érted halt szent magyar szabadságI

Ki volt ő és mit te tt? .. M inekünk m indenünkI 
Harezolt a hazáért és meghalt érettünk  
Oly kúrán s gáládul:
Vérebek odvábúl
Kivitték rablánezon, k i  a vesztőhelyre 
3  bitó helyett golyót kapott kegyelemre.

Kegyetlen kegyelem!. . Messiások sorsa,
Hogy erényt a gazság a földre tapossa;
S  rettenthetlen lélek 
A gyáva pribékek
Gúnykaczaja. között álljon tehetetlen,
Haragvó Istenként síró fergetegben.

Hej! a k i Tárcsáinál diadalmát látta,
Hogy ne lett volna az szeretett bálványa 
A magyar huszárnak:
Az, k i száz halálnak
Nézett a szemébe, vérét ontva bátran,
A nemzet éltéért dúló nagy csatákban.

A dicsők emlékét érczszoborba öntve 
A hálás nemzedék fentartja  örökre.
Oh! de övé hol van,
A mely ragyogóbban
Hirdesse a lelkes, magyar utókornak,
Hogy lelke s leikeink immár egybeforrtak?

Hát nem érezitek?.. Óh, hát nem látjátok!?
Az ő szobra élő, áldást h in t reátok,
Hol a jogtudomány
Bölcs férfiak ajkán
Ihletten megcsendül s sziveinkbe zárul
Ősi alkotmányunk örök igazárul.

E szent falak között, itt áll az ő szobra,
Hol a h it s igazság élő vizét ontja.

3*
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S  minél soha szebbet 
Ember-nyelv nem zengett:
—  Szabadság, égi jó, örök üdvösségünk,
A meddig te éltetsz, mi is addig élünk.

Hol mester s tanítvány égő honszerelme,
Az ő nagy szivéből fakadva, eredve,
Nagy elvek, nagy eszmék 
Örök győsedelmét
Hirdeti lángolón gyászban, dicsőségben, 
Bessern ffy Arisztid szentséges nevében.

És te ifjú-csapat, melyet e gyász-napon 
Elvitt a kegyelet zardndok-utadon 
Távol Margonydra,
Hogy a hős sírjára
Az ősz virágiból koszorúd’ megkötözd:
Békén nyugvó porát nevünkben is köszöntsd.

Mert a hány fohász száll m a az egekbe föl, 
Érte szakadjon mind a keblek mélyiből:
—  Fölséges Istenünk!
Légy vele és velünk.
Addj csöndes nyugalmat vértanúnk porának 
S  addj örök virulást a magyar hazának!

Október 31-ikén, a reformátió évfordulóján, a Collegium tanárkara és 
protestáns valiású ifjúsága teljes számmal részt vett az úri szent-vacsorával 
kapcsolatos deprecatióban. Az ünnepi-beszédet az ifjúság részéről Hrusz József 
theologus, a tanári-kar részéről pedig a coll. igazgató tartotta.

Becsületeit vallott Collegiumunk ifjúsága a Petőfi Sándor, irodalmunk 
nagy halhatatlanja dicső emlékezetének november 12-ikén szentelt és a már- 
czius 15-iki hazafias ünnepével is, a melyek rajzát Értesítőnk más helyütt adja.

Tavaszszal nagy örömet okozott a tanári-karnak két rokonszenves tagja, 
névszerint dr. Mikler Károly jogakadémiai tanár, ki az államtudori oklevélhez 
megszerezte még a jogtudorit is, Gömöry János főgymn tanár pedig közép
iskolai tanári oklevelet hozott a kolozsvári «Ferencz József» tudományegyetem 
bölcsészeti szakáról a történelem- és földrajzból.

Fájdalommal kell megemlékeznünk azon veszteségről, mely a Collegiumot 
áprilisban dr. Mosánszky Győző igazgató-választmányi tag elhúnytával érte, 
ki mint jogakademiánk egykori jeles tanára és a Collegium érdekeinek és 
jogainak bátor és bölcs védelmezője tette magát a Collegium hálájára méltóvá.

A nm. vallás- és közokt. m. kir. minisztérium ez idén is abban a kitüntetés
ben részesítette dr. Horváth Ödön és dr. Szlávik Mátyás dékánokat, hogy őket 
kormánybiztosokul küldötte gymn. érettségi vizsgához.
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Május 23-ikán a Collegium mind a négy tanintézetének ifjúsága, a tanári
karokkal együtt, részt vett a deprecatióban, melyet Úrvacsora követett. Galló 
István joghallgató és a tanári-kar nevében válaszoló dr. Szlávik Mátyás theol. 
dékán tartalmas beszédei alkalmasak voltak arra, hogy a coll. ifjúságot lélek
ben felemeljék.

Irodalmilag működő collegiumi tanárok: Csengey Gusztáv, dr. Horváth 
Ödön, dr. Horovitz Simon, Kubányi Béla, Mayer Endre, Frenyo Lajos, dr. Wallen- 
tinyi Samu, dr. Meliórisz Béla és a külföldön is dr. Szlávik Mátyás. A dr. Mikler 
Károly élénk szerkesztésében megjelenő «Eperjesi Lapok» a sárosvármegyei 
közvélemény hű tükrének és a helyi hírszolgálat tapintatos és megbízható 
orgánumának bizonyult ez idén is.



22

Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.

I.

T h  eo logia.

A) Adatok az intézet ez évi történetéhez.

Az 1899—1900-ik tanév is a csendes intenzív munkásság éve volt. 
A tanévet az új dékán, a tanári-kar és az összes ifjúság jelenlétében ének
léssel, imával és beszéddel kezdte meg, mely utóbbiban a dékán, a Szentlélek 
segítségülhívása mellett, a theologus ifjakat, a szíveikbe írott törvény hű 
követésére, szorgalomra, egymás között a testvéries egyetértés ápolására és 
fejlesztésére kérte föl, hogy e tekintetben példányképül szolgáljanak a Coll. 
többi tanintézetei ifjúságának. Örömmel jelenthetjük, hogy theologiánk úgy 
külső, mint belső élete a szakadatlan tevékenység s a zavartalan egyetértés 
élete volt. A theologusok buzgó tevékenységet tanúsítottak úgy az előadások 
látogatásában, mint kifogástalan magaviseletükkel. Szavalatukkal az önképző
körben, a belmissiói egyesület vallásos estélyein, a Széchenyi-körben, a refor- 
mátió emlékünnepén s a márcziusi hazafias ünnepeken a közönség osztatlan 
elismerésében is részesültek. Közönségünknek szívesen hallgatott szónokai és 
szavaiéi immár a mi theologusaink Eperjesen.

Örömmel jelenthetjük továbbá, hogy a mi theologusaink ez évben is 
részesültek az egyházkerület s a Collegium áldozatkészségéből az internátus, 
a tandíj és a convictus kedvezményeiben s így az anyagi gondoktól menten, 
annál sikeresebben folytathatták tanulmányaikat. Az egykázkerület s a Col
legium e bölcs, tapintatos és jóságos intézkedésével meg van adva a mód a 
hallgatók létszámának folytonos gyarapodására is. E biztató kezdettel méltán 
várhatunk szebb jövőt.

Végül jelentjük, hogy a negyedik tanszék tárgyait ez évben is Mayer 
Endre tanár mellett a két helybeli lelkész: ifj. Draskóczy Lajos és Liptai Lajos, 
valamint dr. Mikler Károly jogtanár látta el, sőt örömmel jelezzük e helyen, 
hogy theologusaink a jövő tanévtől kezdve évenkint felváltva heti 2 órában a 
jogtanári kar szívességéből magán- és közjogi előadásokat is fognak hallgathatni.

Egyházkerületünk bölcs és agilis főpásztora a maga szerető, körültekintő 
gondoskodásában, személyes látogatásával több ízben részesítette tanintézetün-
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két. A praeparandia mellett főleg a theologia az, a melyért a püspök, a felügyelő 
és az általuk bölcsen vezetett egyházkerület mindenkor a legnagyobb áldozatra 
is kész. Ily kormányzat mellett az isteni Gondviselésbe vetett hitünkkel bizton 
várjuk és reméljük theologiánk folytonos és fokozatos megizmosodását.

B) Tanári testület.
Dékán:

Dr. Szlávik Mátyás, a bölcselet doktora, a bölcseleti és rendszeres 
theol. tudományok nyilvános rendes tanára.

Tanárok :
1. Csengey Gusztáv, az ó-szöv. írásmagyarázati és történeti theol. tudo

mányok nyilv. rendes tanára, az önképző- és önsegélyző-egyesület elnöke, a 
kar ezévi jegyzője.

2. Mayer Endre, az új-szöv. írásmagyarázati theol. tudományok nyil
vános rendes tanára, coll. convictusi eforus, az ev. theol. internátus felügyelője, 
a Szirmay-könyvtár őre, a theol. ifjúság belmissiói egyesületének elnöke.

3. Dr. Szlávik Mátyás, lásd fentebb.
4. Ifj. Draskóczy Lajos, lelkész, a gyakorlati írásmagyarázat, a homi- 

letika és liturgika előadója.
5. Liptai Lajos, lelkész, a bibliai tót nyelv előadója.
6. Dr. Mikler Károly, a jog- és államtudományok doktora, jogakad. 

tanár, az egyházjog előadója.
7. Dr. Horovitz Imre, a közegészségtan előadója
8. Szánik Ernő, tanító, az egyházi ének és liturgia vezető-tanára.

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 t á r g y a k :

1. Héber nyelv. I. tanfolyam. A nyelvtan rendszeres ismertetése meg
felelő gyakorlatokkal. A második félévben a nyelvtani szabályok a Genezis 
1., 2., 3., 37., 39., 40., 41. fejezeteinek etymologiai magyarázatával gyakorlatilag 
alkalmaztattak. Előadó tanár Csengey Gusztáv.

2. Német nyelv. I. tanfolyam heti 1 órában. Goethe Faustja olvasva és 
magyarázva. Előadó tanár dr. Szlávik Mátyás.

3. Bibliai tót nyelv. E tanévben az I. és II. évfolyam a bibliai tót nyelvre 
szánt heti 1 órában a nyelvtant, a III. és IV. évfolyam pedig ugyancsak heti 
1 órában a mondattant tanulták. Előadó tanár Liptai Lajos.

4. Bölcselettörténet. I. tanfolyam heti 4 órában. Tanár dr. Szlávik Mátyás.
5. Egyháztörténet. I. és II. tanfolyam heti 4 órában. A reformátió előtti 

korszak pragmaticus tárgyalása a keresztyénség megállapításától a reformátió 
megindulásáig. Előadó tanár Csengey Gusztáv.

6. Ó-szöv. írásmagyarázat. II—IV. tanfolyam heti 3 órában. Jób könyvé
nek részletes ismertetése. Exegetikailag tárgyaltatott az 1., 2., 3., 19., 27. és
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28. fejezet A második félévben az «Énekek énekéinek  részletes ismertetése 
kiváló tekintettel a könyv egységes compositiójára, műfaji sajátságára, kelet
kezésének módjára s korára, valamint ethikai jelentőségére. Exegetikailag 
mind a nyolcz fejezet tárgyaltatott. Előadó tanár Csengey Gusztáv.

7. Újszövetségi írásmagyarázat. A római levél részletes ismertetése és 
magyarázása egész terjedelmében. II—IV. tanfolyam heti 4 órában. Előadó 
tanár Mayer Endre

8. Dogmatika. III—IV. tanf. heti 4 órában. Előadó tanár dr. Szlávik M.
9. Újabb és legújabb dogmatörténet. III—IV. tanfolyam heti 2 órában. 

Előadó tanár dr. Szlávik Mátyás.
10. Gyakorlati írásmagyarázat. I—IV. tanfolyam heti 1 órában. Az ev. 

perikopák gyakorlati magyarázata, a szöveg gondolatmenetének kimerítő 
tárgyalása s a szöveg tartalmát, lehetőleg kimerítő partitiók szerkesztése. 
Előadó tanár ifj. Draskóczy Lajos.

11. Egyházjog. III. évf. heti 3 órában. Az első félévben különös tekin
tettel a kánonjogra. A második félévben :

12. a magyai-országi ág. hitv. ev. kér. egyház alkotmánya. Különös 
tekintettel az 1891—93-iki zsinat által hozott törvénykönyvnek I. (Általános 
határozatok), II. (Önkormányzati testületek s ezek kormányzati hatóságai és 
tisztviselői) és III. (Zsinat) részére. Előadó tanár dr. Milder Károly.

13. Egyházi ének. I—IV. évf. Évről-évre 20 egyházi ének dallamának 
eredeti szövegében való elsajátítása. Különös gond fordíttatott magyar-német 
és tót nyelven az egyházi liturgiára. A theol. testület virágzó énekkarával 
két ízben vegyes-karban, öt ízben különféle egyházi és hazafias ünnepélyek 
alkalmával s három ízben a theol. belmissiói egyesület által rendezett vallásos 
estélyeken mindenkor két-két darabbal szerepelt. Vezető tanár Szánik Ernő.

-2,. F é l é v i  t á 1' g; y ív Is.

aj A z  e lső  fé lé v b e n  :

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

2. Hermeneutika. Az ó- és újszöv. irásmagyarázat története s a Szentírás 
magyarázás főbb elvei. I. tanfolyam heti 1 órában. Előadó tanár Mayer Endre.

3. Theol. encyclopaedia. I-ső tanfolyam heti 4 órában. Előadó tanár 
dr. Szlávik Mátyás.

4. Újszöv. bevezetés. I—IV. tanf. heti 4 órában. Előadó tanár Mayer E.
5. O-szöv. theologia. Ill—IV. tanfolyam heti 3 órában. Előadó tanár 

Csengey Gusztáv.
6. Homiletika. I—II. évf. heti 2 órában. Előadó tanár ifj. Draskóczy Lajos.
7. Pasiorális. III—IV. évf. heti 3 órában. Előadó tanár Mayer Endre.
8. Közegészségtan. III—IV-ik évfolyam heti 2 órában. Előadó tanár 

dr. Horovitz Imre.
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b) A  m á s o d ik  fé lé v b e n :

1. Ujszöv. írásmagyarázat. A hegyi beszéd és néhány parabola magya
rázata. I. évf. heti 3 óra. Előadó tanár Mayer Endre.

2. Ó-szöv. bevezetés. I—III. évf. heti 3 óra. Előadó tanár Csengey Gusztáv.
3. Liturgika. Ill —IV. évf. heti 3 óra. Előadó tanár ifj. Draskóczy Lajos.
4. Ujszöv. theologia. Ill—IV. évf. heti 4 óra. Előadó tanár Mayer Endre.

3. S e m i it ív i- i u in o 1<.

aj E g é s z  é v i  s e m in a r iu m o k :

1. Ujszöv. exegetikai seminarium. II—IV. tanf. heti 1 órában. Vezető 
tanár Mayer Endre. Egyes résztvevő hittanhallgatók által feldolgozott s meg
bírált tárgyak a következők voltak: Az angyalok és ördögök szereplése az 
újszövetségben. Az «emberfia» jelentése a szt. evangéliumokban. A szent- 
háromsági tan Pál apostol leveleiben. Pál apostol eschatologiai tana. Pálnak 
tana a bűnről, a hitről, a kiengesztelésről, a törvényről és az igazságosságról. 
Az Isten fogalma az ó-szövetségben, összehasonlítva Jézusnak istenfogalmával. 
Istennek országa s mennyeknek országa jelentése s a kettő közötti különbség. 
Keresztelő Jánosról. Jézusnak viszonya az ó-szövetséghez a hegyi beszéd 
nyomán. Jézusnak csudatetteiről. A bölcs és esztelen házépítő, parabolicus kép. 
Mát. 7., 24—28. A gonosz szőlőmunkásokról szóló parabola. Luk. 20., 9—16.

A benyújtott írásmagyarázati dolgozatok közül több: kiváló szorgalomról, 
tanulmányról és bíráló képességről tett tanúságot.

Megdicsértetett 2 kiválóbb dolgozat.
2. Rendszeres theol. seminarium. Ill—IV. tanfolyam heti 1 órában. Vezető 

tanár dr. Szlávik Mátyás. Schleiermacher: «Reden über die Religion» czímű 
korszakalkotó műve 2-ik beszédének fordítása és tárgyalása.

3. Gyakorlati theol. seminariumok. Vezető tanár Mayer Endre.
a) Homiletikai seminarium. I—IV. tanfolyam heti 1 órában. Minden 

II—IV. évfolyamba tartozó theologus köteles volt kijelölt időre az általa 
szabadon választott szentírási hely felett magyar, német vagy tót nyelvű 
beszédet készíteni s olvasni, mely egy kijelölt hittanhallgató bírálata nyomán 
nyilvánosan megbíráltatott. A másodévesek homiliaszerű írásmagyarázatokat 
készítettek; az elsőévesek nem dolgoztak ki beszédeket, de bírálatra ők is 
kötelezve voltak. A benyújtott 17 dolgozat közül volt 11 rendes egyházi 
beszéd és 6 homiliaszerű írásmagyarázat, 9 tót, 8 magyar és 1 német nyelvű 
dolgozat; ezek közül megdicsértetett kettő.

b) Liturgikai és katechetikai seminarium. I—IV. tanf. heti 1—2 órában. 
Vezető tanár Mayer Endre.

A liturgikai gyakorlatoknak czélja ev. egyházunk liturgiái elemeivel való 
gyakorlati megismertetés s megismerkedés, hogy a mikor theologusaink a gyakor
lati életbe kerülnek, legalább némi gyakorlottságuk legyen az istentiszteletnek 
liturgikailag helyes végzésében. E czélból a lehetőség határain belül többnemű 
functiót kellett az ifjaknak végezni. Intézetünk azon szerencsés helyzetben 
van, hogy a collegiumi tanítóképző-intézet tanítványai is részt vehetnek e

Collég Ért. 4
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functiókban s így a kántori teendőket mind ellátják. Functiót csak a III. és 
IV. évesek végeztek; összesen tíz ilyen gyakorlat tartatott az őszi és tavaszi 
hónapokban, a mennyiben a téli időszakban katechetikai gyakorlatok tartattak.

A katechetikai gyakorlatoknak feladata a theol. ifjúságnak módot nyúj
tani arra, hogy magát a vallástani tárgyak tanításában gyakorolja. Ezeket a 
gyakorlatokat a hittanhallgatók a helybeli két ev. egyház elemi és polgári 
leányiskolájában végezték magyarul és tótul gyermekistentisztelet keretében 
és alakjában a téli időszak alatt. Minden vasárnap két ily gyakorlat volt. 
A tanításban előzetes útbaigazítás és példaadás után résztvettek az összes 
theologusok. A kántori teendőket itt is a tanítóképző növendékei végezték.

Az egyik iskolában tárgyaltattak az egyháztörténetnek egyes kitűnő 
alakjai és a hittannak s erkölcstannak legkiválóbb kérdései; a másikban az 
ó-szövetségnek főalakjai s tanúságos elbeszélései. Főtörekvés volt ezekben az 
előadás s tanítás alapján a valláserkölcsi igazságnak s tanúságnak levezetése. 
Összesen 28 gyakorlat volt, melyeknek egyikét a vezető tanár végezte. 
A tanítást rendszeres bírálat követte, melynél úgy pedagógiai, mint didaktikai 
és esztetika-liturgikai szempontokból beszéltetett meg minden tanítás.

b) F é lé v i s e m in a r iu m :

Egyháztörténeti seminarium a Il-ik félévben. II. tanfolyam heti 1 órában. 
Vezető tanár Csengey Gusztáv. Tárgyaltattak a következő tételek:

1. Pál apostoli működése s ennek nagy jelentősége.
2. A gnosis és viszonya a keresztyénséghez.
3. Parusia,chiliasmus,montanismuss ezzel szemben a kath. egyház álláspontja.
4. A hierarchia és a pápai primatus megalakulásának történeti genesise.
5. VII. Gergely eszméje s ennek alapján működése, egyházpolitikai irá

nyának és alkotásának bírálata.
6. A schisma és a nagy zsinatok történeti jelentősége.

D) Theologiai hallgatók.
I. ÉVFOLYAM.

1. Belicza András ............................. Likér, Gömör vm. 1879.
2. Bezek János.......................................Dobronya, Zólyom vm. 1878.
3. Csobrda Vladimir.............................Szmrecsán, Liptó vm. 1880.
4. Jeszenszky G y u la ............................. Zólyom, Zólyom vm. 1879.
5. Kuszy E m il.......................................Zólyom-Lipcse, Zólyom vm. 1882.
6. Pollyák J e n ő .................................. Beszterczebánya, Zólyom vm. 1879.
7. Sexty K álm án..................................Hajdú-Nánás, Hajdú vm. 1880.

II. ÉVFOLYAM.
8. Harmann C y r i l l ............................. Gerlachfalva, Szepes vm. 1878.
9. Jamriska János..................................Libetbánya, Zólyom vm. 1878.

10. Kalanda Gyula.................................. Derencsény, Gömör vm. 1877.
11. Pócza Ferencz..................................Potyond, Sopron vm. 1879.
12. Skrovina O t t ó ..................................Breznóbánya, Zólyom vm. 1877.
13. Solcz Pál .......................................Orlaj-Törék, Gömör vm. 1879.
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III. ÉVFOLYAM.
14. Droba M árton ..................................Mogyoród, Zólyom vm. 1874.
15. Jamniczky G y ö r g y ........................ Boczabánya, Liptó vm. 1877.
16. Mayer P á l .......................................Ikladon, Pest vm. 1876.
17. Iíj. Porkoláb G y u la ........................ Hegyes-Kis-Somlyó, Vas vm. 1875.

IV. ÉVFOLYAM.
18. Droppa S o m a ..................................Gyopár-Plalom, Békés vm. 1876.
19. bajnor D u s á n ..................................Szenicz, Nyitra vm. 1876.
20. Hrúsz J ó z s e f ..................................Nagy-Szalatna, Zólyom vm. 1876.
21. Jamniczky J á n o s ............................. Vavriscsó, Liptó vm. 1878.
22. Járossy Mihály.................................. Tamásfalva, Gömör vm. 1875.
23. Szkalos E m i l ..................................Tamási, Nógrád vm. 1877.
24. Szlopovszky K áro ly ........................ Kokova, Gömör vm. 1874.

Jegyzet. A folyó tanév alatt theologusaink a következő egyházközségekben egyházi 
beszédet tartottak:

1. Droppa, IV. Eperjes: 1, Kis-Szeben 1; összesen: 2.
2 Fajnor D., IV. Zsegnye: 1, K.-Németfalu : 1; összesen: 2.
3. Jamniczky J., IV. Eperjes: 1, N.-Palugya: 3, Kis-Szeben: 1; összesen: 5.
4. Járossy M., IV. Eperjes: 3, Kassa: 1, Rimaszombat: 1 ; összesen: 5.
5. Szkalos E., IV. Eperjes: 2, Irsa: 3, Rozsnyó: 1; összesen: 6.
6. Szlopovszky K., IV. Kokova: 2; összesen: 2.
7. Droba M., III. Zólyom: 2; összesen: 2.
8. Jamniczky Gy., III. Kis-Szeben: 2, N.-Palugya: 3, L.-Szt.-Miklós: 1; összesen: 6.
9. Mayer Pál, III Irsán: 3; összesen: 3.

10. Harmann C., II. Batizfalu: 3; összesen: 3.
11. Jamriska J., II. Eperjes: 7, Kis-Szeben: 1; összesen: 8.
12. Kalanda Gy., II. Plavnicza: 3; összesen: 3.
13. Skrovina O., II. Eperjes: 2, Breznóbánya: 3; összesen: 5.
14. Solcz Pál, II. Orlaj-Törék: 2, Cserencsény 1; összesen: 3.

15. Belicza A., I. Likér: 3, Rimabánya: 2; összesen: 5.
16. Bezek J., I. Dobronya: 1, Zsegnye 1; összesen: 2.
17. Csobrda W., I. L.-Szmrecsán : 2, Pribilina: 2; összesen: 4.
18. Jeszenszky Gy., I. Zólyom: 1; összesen: 1.
19. Kuszy E., I. Libetbánya: 1; összesen: 1.
20. Pollyák J., I. Rimaszombat: 2; összesen: 2. ,

E) T h eo lo g ia i v izsgá la tok .

a) Alapvizsgálat. Alapvizsgálatot tettek az elmúlt 1898—99. isk. évben; 
1899. junius 20., illetve szeptember 15-ikén Droba Márton, Jamniczky

György és ifj. Porkoláb Gyula II-od éves theologusok.
Az 1899—1900. tanévi alapvizsgálatra (junius 19.) a II-od éves theologusok 

már jelentkeztek, a melynek eredményéről azonban csak a jövő év Értesítőjé
ben számolunk be.

b) Szakvizsgálat. Az 1899. junius 21-ikén, illetve szeptember 12-ikén 
Glauf Pál főesperes, illetve Zelenka Pál püspök elnöklete alatt a következő

4*
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theologusok tették le : Engler Lajos, Krafta Nándor, Maliarik János, Lajcsák 
János és Dedinszky Aladár.

Az 1899 — 1900. tanévi szakvizsgálatra (junius 18.) hét IV-ed éves theo
logus jelentkezett.

Az Írásbeli szakvizsgálat tételei voltak: «A vallás és erkölcsiség, egymás
hoz való viszonyában feltüntve». «A XVIII. zsoltár összehasonlítása Sámuel
II. könyve 22. fejezetével és exegetikai elemzése, kapcsolatban a dávidi 
szerzőséggel»; egyházi beszéd tétele: Pál lev. ad Filipp. III., 12—21.

c) Papi vizsgálat 1899. szeptember 13-ikán Zelenka Pál püspök és 
Schmidt Gyula coll. felügyelő elnöklete alatt megtartott papi vizsgálaton követ
kező végzett theologusok vizsgáztak és papi oklevelet nyertek: Dianiska Frigyes, 
Dedinszky Aladár, Hajts Bálint, Engler Lajos, Maliarik János, Lajcsák János.

F'j T h eo lo g ia i e g y e sü le te k .

1. A theologiai testület és a kebelében fennálló beesületbíróság.
A theol. testület és becsületbíróság czélja általában a theologusoknak szer

vezett s egységes tesületté alakítása abból a czélból, hogy az egymáshoz való 
tartozás szellemét ápolja, az ifjúság jó hírnevét fentartsa, ápolja s emelje, a 
felebaráti szeretet gyakorlásában nevelje és más ifjúsági testületekkel szemben 
képviselje; a mennyiben pedig egyes súrlódások felmerülnek, azokat békés 
úton elintézze, illetőleg bíróilag ítéletet hozzon.

A theol. testület alakuló gyűlését ez iskolai évben Droba Márton III. é. 
theologus, mint korelnök szeptember hó 13-ikára hívta össze, a mikor is a 
tisztikar választás folytán a következőleg alakult meg: testületi elnök Szkalos 
Emil IV. é. th .; ennek deczember 8-ikán történt leköszönése után Droba 
Márton III. é. th .; testületi jegyző: Hrúsz József IV. é. th.; majd ennek 
október 15-ikén történt lemondása után ifj. Porkoláb Gyula III. é. th .; becsület
bírósági elnök: Droppa Soma IV. é. th .; becsületbírósági jegyző: Jamriska 
János II. é. th.

Szokásos ismerkedési estéjét a testület szeptember 27-ikén tartotta meg, 
a melyen a theol. tanári-karon kívül részt vettek : dr. Sarudy Vilmos collegiumi 
igazgató, ifj. Draskóczy Lajos helybeli lelkész s theol. magántanár, Frenyó 
Lajos főgymn. vallástapár, Maliarik János kapi-németfalvi ág. h. ev. lelkész és 
a jogakademiai testvértestület képviseletében Lavotha Ödön jogásztestületi elnök.

A theol. testület, múltjához híven, ez iskolai évben is a társadalmi élet 
egyik tényezőjeként szerepelt, s hogy jó hírneve semmivel sem szállt alább, 
sőt — bátran mondhatjuk — emelkedett, arról tanúskodnak azok a szépen 
sikerült ünnepélyek, estélyek, melyeket részint ő maga, részint a Collegium 
testvérintézetének ifjúságával karöltve rendezett, nemkülönben azok, melyeknek 
sikerét közreműködésével elősegítette.

Tagja volt az «Eperjesi Széchenyi-kör»-nek s ennek estélyein egyes 
tagjai tevékenyen részt is vettek. A testület hazafias érzéséről tények beszél
nek; így a jogi testülettel karöltve megünnepelte az aradi 13 vértanú emlék
napját, október 6-ikát, melyen az ünnepi beszédet Szkalos Emil IV. é. th .;
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egyik szavalatot pedig Droppa Soma IV. é. th. tartotta; a testület három 
tagja által képviseltette magát az 1848—49-iki szabadságharcz vértanúinak 
Selmeczbányán emelt szobor-leleplezésén — október 8-ikán — s ugyanarra 
koszorút is küldött. Ugyancsak a Collegium testvérintézeteinek ifjúságával 
karöltve megünnepelte márczius 15-ikét s ennek nyolcz számból álló programmjá- 
ból hármat töltött b e : Megnyitó-beszéd, tartotta Droppa Márton III. é. th., 
test. elnök, szavalat: «A honvéd álma», írta ifj. Porkoláb Gyula III. é. th., 
előadták: Droppa Soma IV. é. th. és Sexty Kálmán I. é. th. és végül: 
«Marseillaise», előadta a theol. test. énekkara. Résztvett a Collegium if|úsága 
által november 12-ikén rendezett Petőfi-ünnepélyen, a hol az elnöki meg
nyitót Szkalos Emil IV. é. th., test. elnök, egyik szavalatot pedig Droppa 
Soma IV. é. th. tartotta.

Nagyszámú előkelő közönség részvétele mellett tartotta meg a testület 
a reformátió emlékünnepét, október 31-ikét, több hölgy szives közreműkö
désével; az ünnepély műsora a következő volt: «Isten dicsősége», Beethoven. 
Előadta a theol. énekkar. Elnöki megnyitó; tartotta Szkalos Emil test. elnök. 
«Luther a wormsi birodalmi gyűlésen.» Irta Sántha Károly, szavalta Sexty 
Kálmán. «Október 31.» Bartay Edétől; alkalmi szövegét szerzé ifj. Porkoláb 
Gyula. Énekelte négyszólamú női- és férfi-vegyeskar, Szánik Ernő theol. ének
tanár vezetése mellett. Ünnepi beszéd; tartotta ifj. Porkoláb Gyula. «Hajdan 
és most»; az eperjesi ev. Collegium theologusainak 1899. október 31-ére írta 
Csengey Gusztáv, theol. tanár; szavalta Skrovina Ottó. «Luther diadaléneke»; 

. énekelte a theol. énekkar.
A közreműködő hölgyeknek ez úton is hálás köszönetét fejezi ki a 

theol. testület.
A theol. testület kebelében fennálló becsületbíróságnak egy ízben akadt 

dolga ez évben, de ezen ügy is kisebb jelentőségű volt és a belső béke s 
egyetértés megzavarása nélkül, simán intéztetett el.

Összesen 12 gyűlést tartott a testület, még pedig 1 alakuló, 6 rendes-, 
4 rendkívüli és 1 záró-gyűlést.

2, Theologiai önképző- és önsegélyző-egyesület.
Czélja. Az egyesület czélja kettős: 1. tagjait munka-olvasások, elméleti 

és gyakorlati theol. kérdések megvitatása, egyházi szónoklatok és szavalások 
által szellemileg képezni és 2. tagjait tehetségéhez mérten anyagilag is segélyezni.

Tisztviselői. Elnök: Csengey Gusztáv theol. tanár; alelnök és titkár: 
ifj. Porkoláb Gyula III. é. th .; jegyző: Jamriska János II. é. th .; pénztáros: 
Droba Márton III. é. th .; könyvtárosok: Szlopovszky Károly IV. é., Droppa 
Soma IV. é., Pócza Ferencz II. é. és Skrovina Ottó II. é. theologusok; 
laptáros: Jeszenszky Gyula I. é. th .; az állandó választmány tagjai hivatalból: 
titkár és jegyző, választottak: Hrúsz József IV. é. és Droppa Soma IV. é. 
theologusok. Az egyesület tagjainak száma 24.

Az egyesület működése. Az egyesület ez évi működése nagy mértékben 
nehezítve volt a theol. ifjúsági belmissiói egyesület tevékenysége által. Mind
két egyesületet ugyanis a 24 hallgató alkotta s ily kevés számú erő mellett
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két hasonló irányú és czélú (mindkettőnek czélja : önképzés) egyesület közül 
egyiknek nagyfokú munkássága a másiknak bizonyos mértékben való meg
bénítása nélkül nem lehetséges. Azonban, daczára az erők két helyütt történt 
igénybevételének, bátran nézhetünk vissza egyesületünk ez évi működésére.

Az önképzésnél ez évben a szavalatok mellé műsorunkba vettük az 
egyházi szónoklatokat s föltámasztottuk halottaiból a vitagyűléseket s ezzel 
működésünk terét nemcsak szélesítettük, hanem a theologia gyakorlati oldala 
felé tereltük egyesületünk iránytűjét, a mi — szemelőtt tartva, hogy a tagok 
gyakorlati lelkészek lesznek — mindenesetre üdvös újítás.

Nt. Liptai Lajos helybeli ág. h. ev. lelkész szivességéből egy szavalati 
versenyt is tartottunk, a mennyiben ő tíz koronát ajánlott egyesületünk leg
jobb szavalójának. A szavaló-verseny az adakozó jelenlétében jun. 2-ikán tar
tatott meg az egyesületi tagok nagy érdeklődése mellett. A verseny-szavalati 
darab Arany János: «Szondi két apródja» volt s az öt versenyző közül nyer
tes le tt: Droppa Soma IV. é. theologus.

Az egyesület — alakuló-, záró- és választmányi gyűléseivel együtt — 
13 gyűlést tartott, melyeken felolvastatott és elbíráltatott 3 munka, előadatott 
s elbíráltatott 10 szónoklat és szavalat s megvitattatott e kérdés: «Szabad-e 
a lelkésznek vadászni?»

Az egyesület könyvtára ez idén 50 művel szaporodott 60 kötetben — 
részint vétel, részint ajándékozás útján. Vagyona készpénzben 360 frt.

Örömmel s hálatelt szívvel örökítjük meg e helyen egyesületünk azon 
nemesszívű barátainak nevét, kik ajándékaikkal s támogatásukkal egyesületünk 
fölvirágoztatásában nekünk segítő jobbot nyújtottak; ezek:

a főtiszt, és mélt. egyházkerületi elnökség, mely ez idén is 50 koronát 
volt kegyes kiutalványozni az egyházkerületi pénztárból Körünk részére; nt. 
Liptai Lajos eperjesi ág. h. ev. lelkész úr, ki 10 koronát ajándékozott verseny
díjul egyesületünk legjobb szavalójának; főtiszt, s mélt. dr. Baltik Frigyes 
püspök úr 1 kötet könyvvel, nt. Them L. iglói vallástanár úr szintén 1 kötet 
könyvvel s nt. Frenyó Lajos eperjesi vallástanár úr is 1 kötet művel voltak 
kegyesek könyvtárunkat gyarapítani. Ezenkívül nt. Csengey Gusztáv, nt. dr. 
Szlávik Mátyás és nt. Mayer Endre theol. tanár urak több lapot engedtek át 
olvasás végett olvasókörünk számára, nt. Szeberényi Lajos b.-csabai lelkész úr
tól pedig ingyen kaptuk a szerkesztésében megjelenő «Ev. Egyházi Szemlét», 
úgyszintén az «Eperjesi Lapok» tek. szerkesztőségétől az «Eperjesi Lapok»-at.

Fogadják a nemesszívű pártfogók e helyütt is az egyesület hálás köszö
netét. Vajha többen is érdeklődnének szerény anyagi viszonyok közt élő 
egyesületünk iránt!

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

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

giai olvasókör.
Laptárosa volt: Jeszenszky Gyula I. é. hh.
A theologiai olvasókörbe a következő lapok jártak :
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a) Dr. Szlávik Mátyás theologiai dékán-tanár a következő folyóiratokat 
bocsátotta az olvasókör rendelkezésére: «Ev. Egyház és Iskola», «Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap», «Ev. Egyházi Szemle», «Sárospataki Lapok» és 
«Debreczeni Protestáns Lap».

b) Csengey Gusztáv tanár: «Egyetértés», «Magyar Kritika» és «Ev. 
Egyház és Iskola».

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

d) Az önképzőkör révén: «Budapesti Hírlap», «Eperjesi Lapok», «Rozs
nyói Híradó», «Vasárnapi Újság», «Ev. Egyházi Szemle», «Protestáns Pap», «Ev. 
Családi Lapok», «Ev. Egyház és Iskola», «Kakas Márton» és «Stráz na Sione».

e) A belmissiói egyesület révén: «Hajnal», «Külmissio», «Kis Tükör», 
«Jó Pásztor», «Evang. Glocken», «Evang Blätter aus Ungarn», «Allgemeine 
Missions-Zeitschrift», «Zeitschrift für innere Mission», «Stuttgarter Sonntags
blatt» és «Die Evangelischen Missionen».

4. Theol. ifjúsági belmissiói egyesület.

A theologiai ifjúsági belmissiói egyesület alakuló gyűlését 1899. szept. 
30 ikán tartotta meg — alapszabályaink értelmében a testületi elnök össze
hívására, — mely alkalommal elnökké három évre újból Mayer Endre theol. 
tanárt választotta meg a bizalom. Titkárrá le t t : Járossy Mihály IV. é. th , 
főjegyzővé Kalanda Gyula II. é. th., aljegyzővé Belicza András I. é. th., lap
tárossá Jeszenszky Gyula I. é. th.

Az egyesület az elmúlt tanévben tartott 2 rendes, egy rendkívüli gyűlést 
és 13 összejövetelt.

Az összejöveteleken a következő tárgyak felett tartattak felolvasások, 
illetőleg megbeszélések: 1. «A belmissio keletkezéséről». 2. «Mily eszközökkel 
fejlesztheti a lelkész gyülekezetének valláserkölcsi életét». 3. «Hogy védel
mezzük híveinket az új egyházpolitikai törvényekkel szemben». 4. «Mily állást 
foglaljon el a lelkész a mulatságokkal, különösen pedig a lakodalmakkal 
szemben, illetőleg mellett?» 5. «Mikép kell a konfirmátiót előkészíteni». 6. «A 
prot. lelkész tekintélyéről». 7. «Mitől kellene a felvidéki ág. hitv. ev. lakos
ságnak különösen őrizkednie».

Az egyesület azonban nemcsak saját körén belül fejtett ki tevékenysé
get, hanem kiterjesztette azt a nagyközönségre is az által, hogy több vallásos 
estélyt rendezett, még pedig nemcsak helyben, hanem a vidéken is, így neve
zetesen Kassán egyet és Eperjesen négyet.

A Kassán tartott vallásos estély tárgysorozata a következő:
1. Ének: «Varázsfuvola», Mozart-tól. Énekli a theol. énekkar, Szánik 

Ernő énektanár vezetése alatt.
2. Felolvasás; tartja Mayer Endre theol. tanár, az egyesület elnöke.
3. Szavalat: «Az Úr ítél». Irta: Váradi Antal. Szavalja: Skrovina Ottó 

hittanhallgató.
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4. Felolvasás: «Tudomány és hit». írta és felolvassa ifj. Porkoláb Gyula 
theologus.

5. Szavalat: «Magyar pap». Irta Szabolcska Mihály. Szavalja Szkalos 
Emil theologus.

6. Ének: «Erős várunk . . . »  Énekli a theol. énekkar, Szánik Ernő ének
tanár vezetése alatt.

Az Eperjesen tartott vallásos estélyek tárgysorozatai a következők:
Első estély tárgysorozata:
1. Ének: «Fohász», Gounod K.-tól. Énekli a theol. énekkar Szánik Ernő 

énektanár vezetése alatt.
2. Megnyitó; tartja Mayer Endre .theol. tanár, az egyesület elnöke.
3. Prolog; írta és felolvassa ifj. Porkoláb Gyula theol. hallgató.
4. Felolvasás: «Széchy Györgyné Homonnai Drugeth Mária». Tartja: 

Frenyó Lajos coll. vallástanár.
5. Ének: «Erős várunk . . . »  Énekli a theol. énekkar Szánik Ernő ének

tanár vezetése alatt.
Második estély tárgysorozata:
1. Ének: «A szeretet hymnusa». Zenéjét szerzé Goll János. Énekli a 

coll. tanítóképezdei énekkar ifj. Kapi Gyula tkép. tanár vezetése alatt.
2. Szavalat: «Judás». írta Váradi Antal, Szavalja Sexty Kálmán theol. halig.
3. Felolvasás: «Pál apostol élete». Tartja Mayer Endre theol. tanár.
4. Szavalat: «Az Úr ítél». Szavalja Skrovina Ottó theol. hallgató,
5. Ének: «91-ik Zsoltár». Zenéjét szerzé id. Kapi Gyula. Énekli a coll. 

tanítóképezdei énekkar ifj. Kapi Gyula tkép. tanár vezetése alatt.
Harmadik estély tárgysorozata:
1. Ének: «A dicsőség Istené», Wehner Gyulától. Éneklik az ág. h. ev- 

polgári leányiskola növendékei Várkoly Szerén tanítónő vezetése alatt.
2. Szavalat: «A hit». Irta Czékus László. Szavalja: Jeszenszky Gyula 

theol. hallgató.
3. Felolvasás : «Karácsonyi ajándék». Elbeszélés. írta és felolvassa Csengey 

Gusztáv theol. tanár.
4. Szavalat: «Luther». Irta ifj. Porkoláb Gyula. Szavalja Droppa Soma 

theol. hallgató.
5. Ének: «Chorál». Énekli a theol. énekkar Szánik Ernő énektanár 

vezetése alatt.
Negyedik estély tárgysorozata:
1. Ének: «XXIV-ik Zsoltár». Zenéjét szerzé Klein B. Énekli a theol. 

énekkar Szánik Ernő énektanár vezetése alatt.
2. Szavalat: «Herodias». Irta ifj. Porkoláb Gyula. Szavalja Balázsy Margit 

úrhölgy, áll. tanítónőképezdei növendék.
3. Felolvasás: «Egy lelkész naplója». Elbeszélés. írta és felolvassa Járossy 

Mihály theol. hallgató.
4. Szavalat: «Pályakezdet». Irta Csengey Gusztáv. Szavalja Sexty Kál

mán theol. hallgató.
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5. Ének: «Luther diadaléneke». Énekli a theol. ifjúsági énekkar Szánik 
Ernő énektanár vezetése alatt.

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

Az egyesület jelenlegi vagyona 369 K. 10 f., ebből követelés 283 K. 74 fill.
Az egyesület a jelen tanévben Csengey Gusztáv egyháztörténelmi jegy

zeteit és Mayer Endre újszöv. bevezetését phönix-lapokon sokszorosította. 
A sokszorosított példányok egyrésze mérsékelt áron a theol ifjúságnak ada
tott el, másrésze az egyesület birtokában maradván, a következő iskolai évben 
fog eladatni.

A belmissiói könyvtár, a laptárból áthelyezett lapoknak 1899. számával 
gyarapodott.

Az egyesület részére a következő lapok já rtak :
a) Mayer Endre tanár ajándékából: «Fliegende Blätter aus dem rauhen 

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

für innere Mission», «Hajnal», majd ennek megszűnése után márczius 1-jétől 
«Kis Tükör», «Jó pásztor», «Külmissió» és «Friedensbothe».

Az 1900. januártól megjelent lapok képezik a belmissiói laptár állományát.

G) T h eo lo g ia i in ternátus.
Theologiánk ezen fontos intézménye tiszai egyházkerületünk és Colle- 

giumunk hathatós segélyezése mellett annyira fejlesztetett, hogy ez évben 
20 theologusnak adhattunk díjmentesen szállást reggelivel, fűtéssel, világítással 
és kiszolgálattal. Ugyanezek a konviktusban teljesen díjmentesen vagy nagyon 
csekély díjért kaptak ebédet és vacsorát. Teljesen díjmentes volt 2; 12 forint
jával fizetett az egész isk. évre 6; 22 írtjával 2; 31 forintjával fizetett 6 theolo
gus; 42 frtjával 3 theologus. Azon 5 theologus közül, a kik az internátusbán 
nem laktak 2 csak 31 frtjával fizette a konviktust, a többi elengedtetett nekik. 
Miután a főiskolánk által felajánlott helyiség (4 szoba s mellékhelyiségek) nem 
volt elegendő összes hallgatóink befogadására, ez okból 2 szobát kellett bérel
nünk 8 ifjúnak elhelyezésére.

Az internátus fentartásához járul a Collegium több mint ezer forinttal, 
a tiszai egyházkerület 500 frttal, az egyet, gyámintézet ez évben is 100 frtot 
szavazott meg internátusunk gyámolítására. A folyó isk. évben következő 
adományokban részesült internátusunk: Ó-falvi egyház adott 1 frtot, az abosi 
egyház 1 frt, Liptai Lajos eperjesi lelkész 2 frt, Engler Lajos volt theologus 
s internátusi lakó, n.-rőczei segédlelkész 5 frt 34 kr., a kassai I. egyházban 
tartott felolvasó-est alkalmából maradt tiszta jövedelem 11 frt 04 kr., Jankó 
Károly irsai lelkész adománya 2 frt. Összesen 22 frt 38 kr. Midőn a szives 
adományokért és jóindulatú segélyezésért hálás köszönetét mondunk, kérjük 
intézetünknek további támogatását is. Köszönetét mondunk Szeberényi L. 
Zsigmond csabai lelkész úrnak is, a ki az «Evangélikus Egyházi Szemlét» 
díjmentesen küldte az internátusnak.

Collég. Ért. 5
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Az internátusnak nincsenek különösen Írott szabályai, de mindenki köteles 
a felügyelő tanár intézkedéseit megfogadni és követni. Reggel 7-kor, illetőleg 
1I28-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 
idejűket 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.

Az internátus lakói voltak :
Belicza András, Bezek János, Csobrda Vladimir, Jeszenszky Gyula, Kuszy 

Emil, Pollyák Jenő és Sexty Kálmán I-ső évesek; Harman Cyrill, Jamriska 
János, Kalanda Gyula, Pócza Ferencz, Skrovina Ottó, Solcz Pál Il-od évesek; 
Jamniczky György, Porkoláb Gyula s ennek kilépésével január 16-ikától Mayer 
Pál Ill-ad évesek; Droppa Soma, Jamniczky János, Járossy Mihály és Szlo- 
povszky Károly IV-ed éves theologusok.

H) T h eo lo g ia i k ö n y v tá r .

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 részint vétel, részint ajándékozás útján 50 mű
vel (60 kötetben) szaporodott. Ajándékozás útján gyarapították a theol. könyv
tárt : főtiszt, és méltóságos dr. Baltik Frigyes püspök úr 1, ntiszt. Them 
László iglói vallástanár úr 1, ntiszt. Frenyó Lajos eperjesi coll. tanár úr 1 mű
vel ; a Kázsley Béla-hagyomány áll 41 kötetből. Vétel útján gyarapodott a 
könyvtár: 6 művel (7 kötetben). Összes szaporodás 50 mű 60 kötetben s így 
a könyvtár jelenlegi állapota 3100 kötet, 243 füzet.

Azon kegyes jóltevők, kik könyvtárunkat e tanévben gyarapítani szíve
sek voltak, fogadják e helyütt is hálás köszönetünket!
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Jogakadem ia.
II.

«Propper Elek tanulmányi ösztöndíj-alapítvány.»
A Collegium jelen «Értesítőjé»-nek nyomatása közben egy felette fontos 

és közfigyelmet, valamint általános elismerést érdemlő esemény fordult elő, 
a melyről — mivel a Collegium e tanévi történetére vonatkozó rész már 
kikerült a sajtó alól, — ezen a helyen kell megemlékeznünk.

Ez az elismerést érdemlő esemény az a kegyeletes alapítvány volt, a
melylyel Eperjes város kiváló polgára: Dr. Propper Adolf lír, ügyvéd, az
eperjesi ügyvédi-kamara ügyésze és a jogakademia államvizsgálati bizottságának
miniszterileg kinevezett kültagja; valamint neje: szül. Holländer Emma úrnő
tisztelték meg a Collegiumunkat, illetve ennek jogakademiáját. Nevezettek
ugyanis, az 1876. junius 19-ikén született s 1898. november 3-ikán, oly korán
elhunyt fióknak, a collegiumi főgymnasium és majd jogakademia egykori
komoly törekvésű s kiváló lelki tulajdonokkal megáldott s összes vizsgálatain
kitüntetéssel képesített : Propper Eleknek az emlékezetére, egy ösztöndíj -
alapítványt tettek, a melyről a következő — nyilvánosan is megörökítendő —
okiratot állították ki: . . „  z a » ^  „  a »A L A P I T O - L E V E L .

Alulírottak: dr. Propper Adolf eperjesi ügyvéd és neje: sz. Holländer 
Emma, a szülői szív legbensőbb fájdalmával gyászolt, feledhetetlen fióknak, 
a Budapesten 1898. november 3-ikán elhúnyt Propper Eleknek, a tiszai 
ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumában az ottani főgymnasium 
és majd a jogakademia egykori tanulójának, illetve hallgatójának emlé
kezetét ezáltal is megörökíteni óhajtván: az említett eperjesi Collegium 
Jogakademiájánál a mai alólirott napon egy ösztöndíj-alapítványt létesí
tenek, és pedig a következő feltételek mellett:

1. Az alapítvány örök időkre: a «Propper Elek tanulmányi ösztöndíj- 
alapítvátiy» nevet viselje s mindenkor csak a jelen alapító-levélben meg
határozott czélra és megállapított módon használtassák.

2. Alapítók az alapítvány létesítésére 2 (kettő) drb. és pedig 193,384. és 
193,385. sz., 4°/0-kal kamatozó s egyenként 1000 (egy ezer) koronáról szóló, 
az esedékes összes szelvényekkel és egy szelvény-utalványnyal ellátott 
Magyar Koronaországi kölcsönkötvényt, továbbá 1 (egy) drb. és pedig 
31,125. sz. 2000 (kettő ezer) korona névértékű s hasonlóan az esedékes szel
vényekkel s egy szelvény-utalványnyal ellátott Magyar Földtehermentesítési 
kötvényt, — együttesen tehát 4000 (négyezer) korona névértékű értékpapírt 
adnak át a Jogakademia pénztárába, az említett tanintézet tulajdonába.

3. A jelzett értékpapírokban foglalt alapítványi összegnek évi 
jövedelméből az 1900/1901. tanévtől kezdődőleg 100 (egyszáz) korona

5»
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tanévenként a jogakademia egy rendes hallgatójának adassék és pedig 
mindenkor: «Propper Elek tanulmányi ösztöndíj» elnevezés alatt.

4. Az ösztöndíj odaítélésének joga, a szokásos módon közzéteendő 
pályázati felhívásra beérkezett kérvények alapján, a jogakademia tanári
karát illeti, mely — vallásfelekezeti különbségre nem tekintve — kizárólag 
arra fektesse a súlyt, hogy az ösztöndíjat egy szegénysorsú s kitűnő 
előmeneteli! és kifogástalan erkölcsi magaviseletű ifjú kapja. Egyenlő 
viszonyok között az alapítók családjával fennálló rokonság előnyt biz
tosítson az ösztöndíjért folyamodóknak.

5. A ki az ösztöndíjat elnyerte, azt mindaddig megtartja, a míg a 
jogakademiának hallgatója, feltéve, hogy az ösztöndíj adományozásának 
— a 4-ik pontban megállapított feltételei — reá nézve tényleg fennforognak.

6. Az ösztöndíj két egyenlő részletben, mindenkor az I-ső, illetve 
a Il-ik félév végén, az illető félév szabályos elvégzése után adassék ki.

7. Az alapítványi összegnek a 3-ik pontban említett évi ösztöndíj 
fedezése után fenmaradó jövedelme, a tanintézet pénztárában, ugyancsak 
«Propper Elek tanulmányi ösztöndíj-alapítvány-K elnevezés alatt tőkésí
tendő, mindaddig, a míg ez a tőkésített összeg, annak mindenkor hozzája 
csatolandó kamataival együtt, újabb 4000 (négyezer) koronára nem 
emelkedik. Ez az újabb tőke szintén biztos s a törvény értelmében óvadék
képes, kamatozó kötvényekben, vagy záloglevelekben lesz elhelyezendő.

8. Ha a 7-ik pontban említett tőkésítés következtében a jelen 
alapító-oklevéllel létesített alapítvány megkétszereződött: akkor a további 
tőkésítés megszüntettetvén, a 8000 (nyolczezer) koronára emelkedett 
alapítványösszegnek összes jövedelme két egyenlő részre osztva, 2 (kettő) 
ösztöndíjul lesz kiosztandó és pedig a 3., 4., 5. és 6. pontokban meg- 
határoztatott módon, illetve feltételek mellett.

9. Ha az alapítványt képező értékpapírok esetleg beváltatnának, 
illetve kisorsoltatnának: a tanintézet pénztára az ily módon készpénzben 
nyerendő összeget szintén új, biztos, a törvény értelmében óvadékképes> 
kamatozó kötvénybe, vagy záloglevélbe tartozik beléfektetni.

10. Ha netalán a jogakademia működésében szünet következnék 
be, ennek ideje alatt az ösztöndíj, az előbbi pontokban meghatározott 
összes feltételek szigorú betartása mellett, a collegiumi főgymnasium 
tanári-karának odaítélése alapján, a collegiumi főgymnasium felső 4-ik 
osztályújának egy — illetve a 8-ik pont hatálybalépésének esetében: 
két — tanulójának adandó ki, a ki azt érettségi vizsgája letételéig élvezi. 
Attól a tanévtől kezdve azonban, a melytől a jogakademia esetleg meg
szűnt működése újból kezdetét veszi : az ösztöndíj-alapítvány összes 
jövedelmeinek az alapító-levél értelmében leendő felhasználása ismét 
kizárólag a jogakademiát illeti.

K elt: Eperjesen, 1900. évi junius hó 12-ik napján.
D r . M ikler  K ároly s . k., D r . P ropper A dolf s. k.,
D r . H orváth Ö dön s. k., P ropper A dolfné, H olländer E mma s . k.,

mint tanúk. mint alapítók.
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A közlött alapító-levél szövege mindennel ékesebben beszél a mélyen 
sebzett szülői szivek megható kegyeletéről, s igazán nem kell részletesebben 
reámutatni ez elhatározásnak és cselekedetnek nagy jelentőségére és értékére. 
Átérti és át is érzi ezt bizonynyal mindenki, s maga a tett mindennél jobban 
dicséri önmagát. Valóban egy kedves halott emlékének megörökítésére alig 
kínálkozik nemesebb és méltóbb mód, mint éppen az, a melyet — mint a 
gyöngytermő kagyló: fájdalmában termi a drága gyöngyöket, — a vigasz
talan szülői szív ezúttal megtalált. Hiszen örök időkre megőrzik és minden 
évben megújítják majd emlékezetét az elhunyt ifjúnak abban az ősi tanintézet
ben, a mely az összes tanulóságnak követendő példányképül fogja odaállítani 
az egykori kitűnő szorgalmú, előmenetelő és magaviseletű, kiváló tanítványt 
és mindenkor áldva fogják emlegetni őt azok az ifjak, a kiknek tanulmányo
zását fogja lehetővé tenni, vagy megkönnyíteni az a tekintélyes összegű 
ösztöndíj, a melyet majdan az alapítványból el fognak nyerni.

Vajha a szép példa minél több nemes kebelben keltene viszhangot 1

Új tanidő-beosztás a jogakademián.
A Collegium igazgató-választmányának 1899. évi junius 29-ikén tartott 

gyűlése az 1899/900-ik tanévtől kezdődőleg új tanidő-beosztást léptetett 
életbe, a mennyiben, a jogi-kar javaslata alapján, elfogadta és alkalmazásba 
venni rendelte azt a tanidő-beosztást, a melyet a nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Minisztérium az egyetemeken és a kir. jogakademiákon életbeléptetett.

Az ez ügyben 1899. junius 2-ikán 29,283. szám alatt kelt s egyház
kerületi főhatóságunk útján jogakademiánknak is megküldött miniszteri szabály- 
rendeletnek ilyképen elfogadott intézkedései a következők:

Az első félév tart szeptember 1-jétöl január 6-ikáig. Beiratások 
időtartama a quaestorán 12 nap, a tanároknál 3 nap, tehát összesen 
15 nap. Az előadások az első félévben szeptember 16-ikán, a mennyiben 
ezen nap nem vasárnapra vagy ünnepre esik, feltétlenül megkezdendők. 
A leczke-látogatás tanúsításának (index-aláirások) kezdete az első félév
ben deczember 20-ika. A második félév kezdete január 7-ike, vége junius 
25-ike. Beiratások időtartama 12 és 13 nap, úgy mint az első félévre 
nézve kijelöltetett. Az előadások a második félévben feltétlenül január 
23-ikán veszik kezdetüket. A leczke-látogatás tanúsításának (index-alá
írások) kezdete a második félévben junius hó 1-je. A karácsonyi szünidő 
deczember 23-ikától január 5-ikéig, a húsvéti pedig virágvasárnaptól 
húsvét utáni szerdáig bezárólag tart. A tanulmányi, fegyelmi és tanpénz- 
szabályzat megfelelő szakaszai a jelen rendelet intézkedéseihez képest 
módosulnak. Az előadások a megjelölt időpontban feltétlenül meg
kezdendők és okvetlenül a záros határnapig megtartandók; azoknak 
későbbi megkezdése, vagy hamarabbi megszüntetése ki van zárva. 
A vizsgálatok határideje — természetesen — szintén az új beosztásnak 
megfelelően alakul.
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A) A  jog- és á lla m tu d o m á n y i kar sze m é ly z e te .

13 éltá n.

Dr. Horváth Ödön, királyi tanácsos, a jogtudományok tudora, köz- és 
váltó-ügyvéd, képesített egyetemi m.-tanár, Sárosvármegye törvényhatósági 
bizottságának, állandó választmányának, központi bizottságának s jegyzői szigor
lati bizottságának és Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja, a jog- 
és államtudományi kar e. i. dékánja, a magyar közjog, jogbölcselet, politika 
és tételes európai nemzetközi jog ny. r. tanára. Az első és második alapvizs
gálati bizottságnak elnöke s utóbbinak, valamint az államtudom, áll am vizsgálati 
bizottságnak rendes tagja.

T a íi á í-ii li.

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

Dr. Horovitz Imre, az orvostudományok tudora, okleveles törvényszéki 
orvos, az orvosi tudományok köréből vett speciál-collegiumok magántanára.

Dr. Horovitz Sim on, 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. K örtvélyessy D ezső, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 

kir. 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. Máriássy Béla, a jogtudományok tudora, Sárosvármegye árvaszéki 
ülnöke és törvényhatósági bizottságának tagja, a magyar közigazgatási jog 
köréből vett speciál-collegiumok magántanára.

Dr. Meliórisz Béla, az államtudományok tudora, a jogtörténet és magyar 
közjog köréből vett speciál-collegiumok magántanára.

Dr. Mikler Károly, a jog- és az államtudományok tudora, esperességi 
vil. jegyző, a jogtörténet, egyházjog, magy. pénzügyi jog és statisztika ny. r. 
tanára, az első alapvizsgálati és az államtudom, államvizsgálati bizottságok 
rendes tagja, e. i. collegiumi jegyző.

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

Dr. Sarudy V ilm os, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, e. i. 
collegiumi igazgató, egyházfelügyelő, Sárosvármegye törvényhatósági bizott
ságának és Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja, a nemzetgazdaság- 
és pénzügytan, magyar közigazgatási jog s váltó- és kereskedelmi jog ny. r.
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tanára. A második alapvizsgálati s az állam- és jogtudományi államvizsgálati 
bizottságok 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. 
Ä második alapvizsgálati és a jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes 
tagja, s mint prodékán, a dékán akadályoztatása esetében annak helyettese.

Dr. Szlávik Mátyás, bölcsészettudor, theologiai dékán-tanár, Sárosvár
megye törvényhatósági bizottságának, egészségügyi választmányának és Eperjes 
sz. kir. város képviselőtestületének tagja, a Protestáns Irodalmi Társaság 
igazgató-választmányának tagja, a történeti és bölcseleti speciál-collegiumok 
ny. r. tanára. A jog- és államtudom kar e. i. jegyzője.

Dr. Szteblo János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, kir. 
ügyészségi megbízott, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes 
sz. kir. város képviselőtestületének 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. Sarudy Vilmos és Dr. Szlávik Mátyás.

Második alapvizsgálati bizottág:

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, országos képviselő,
Glós Károly, ny. jogakadémiai tanár,
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.



Szinyei Merse István, Sárosvárm. volt főispánja, a vaskorona-rend lovagja, 
l'ahy József, Sáros vármegye alispánja,
Úsz Antal. Sárosvármegye árvaszéki elnöke.

Jogtudományt államvizsgálati bizottság-.
Elnök: Dr. Horovitz Simon. Rendes tagok: Dr. Horovitz Simon, Schulek 

Gusztáv és Dr. Sarudy Vilmos. Póttagok: Dr. Horváth Ödön és Dr. Mikler Károly.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Kádas Miklós, kir. törvényszéki bíró,
Klefner Gyula, ügyvéd,
Krayzell Aladár, városi tanácsos,
Kubinyi Aurél, az eperjesi ügyvédi kamara elnöke,
Legeza István, kir. ítélőtáblái bíró,
Lehoczky Sándor, kir. törvényszéki bíró,
Mandics Ede, Eperjes sz. kir. város polgármestere,
Molitorisz István, ny. kir. törvényszéki bíró, f
Palugyay Gusztáv, kir. törvényszéki elnök, a Ferencz Józseí-rend lovagja, 
Dr. Propper Adolf, ügyvéd,
Rátvay Gytda, kir. törvényszéki bíró,
Dr. Sztehlo János, jogakad. m.-tanár, ügyvéd, kir. ügyészségi megbízott, 

az eperjesi ügyvédi kamara titkára,
Uhlarik Mátyás, kir. törvényszéki bíró.
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C) Az  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 1899. évi julius 4-ikén 48,579. sz. a.
kelt magas rendeletével.)

A) Kötelezett tantárgyak.

I. évfolyam .

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

Római jog, hét. 8 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon.
Magyar alkotmány ■ sjogtörténet, hét. 7 óra. Előadó tanár : Dr. Mikler Károly.

II. évfolyam .

Jogbölcselet, hét. 6 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.
Magyar magánjog, hét. 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. 
Nemzetgazdaságion, hét. 5 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos.
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III., vagyis jogtud. évfolyam .

Büntetőjog, hét. 5 óra Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon.
Peres és perenkívüli eljárás, hét. 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. 
Kereskedelmi és váltójog, hét. 6 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. 
Osztrák magánjog, hét. 6 óra. Előadó 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. 5 óra. Előadó tanár: Dr. Mikler Károly.
Magyar pénzügyi jog, hét. 5 óra. Előadó tanár : Dr. Mikler Károly.

B) Speciál-collegiumok.

Bölcsészettörténet, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás.
A jog- és államb öle seiet irodalma, hét. 3 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ö. 
Csődjog, hét.. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Körtvélyessy Dezső.
Katonai közigazgatás, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Máriássy Béla. 
Közigazgatási hatóságok elvi jelentőségű határozatai, hét. 1 óra. Előadó 

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

M Á S O D I K  F É L É V .

(Megerősítve a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 1899. deczember hó 18-ikán 96,812. 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. Ilorváth Ödön.
Magyar magánjog, hét. 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. 
Pénzügytan, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos.
Tételes európai nemzetközi jog, hét, 3 óra. Előadó tanár : Dr. Horváth Ödön.

III., vagyis jogtud. évfolyam.

Magyar állam statisztikája, tekintettel Ausztriára, hét. 5 óra. Előadó 
tanár: Dr. Mikler Károly.

Peres- és perenkívüli eljárás, hét. 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. 
Büntetőjog, hét. 5 óra Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon.
Collég. Ért. 6
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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.)

15) Speciál-col legiumok.

* Művelődéstörténet, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.
Magyar közigazgatási jog  (folytatás), hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy V.
* Európai államok legújabb történtté, hét. 4 óra. Előadó tanár: Dr. 

Szlávik Mátyás.
* Bölcseleti elhika, hét 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás.
Hölesészettörténet (II. rész: Új-kor), h. 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik M.
* Közegészségtől, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Imre.
*/ áuyajog, hét. 2 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv.
*Allamszámviteltan, hét. 2 óra. Előadó tan á r: Dr. Sarudy Vilmos.
A magyar Protestantismus története, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik M.
A magyarországi ág. hitv. ev. kér. egyház alkotmánya, hét. 2 óra. Előadó 

tanár: Dr. Mikler Károly.
Alkotmányunk biztosítékai, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Meliórisz Béla.
Váltó- és kereskedelmi-jogi gyakorlatok, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. 

Sarudy Vilmos.
Az 1*86': XXL, XX II. és XXIII .  t.-czikkek magyarázata, hét. 2 óra. 

Előadó tanár: Dr. Máriássy Béla.
Jogbölcseleti nemzetközi jog, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön.

1. Jegyzet. A *-gal jegyzett Speciál-collegiumok olyanok, a melyek a fennálló sza
bályok értelmében a négy évi tanfolyamon keresztül egyszer okvetetlenü! hallgatandók.

A «Törvényszéki orvostan»' a jövő tanév alatt 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 tarta ttak ; úgyszintén oly joghallgatók, kik 
igazolják, hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évöket tanfolyamuk 
befejezésének idejére halasztották, a mennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg 
előszabott tantárgyakat hallgatták, ezen hét félévök alapján végbizonyítványt nyerhetnek 
s tanfolyamuk bevégzettnek tekintendő. (1889 : XXVI. t.-czikk 1. §.)

A hallgatandó hét félév összes óraszámának legalább is 150 órát kell kitennie, 
olykép, hogy az utolsó három félévre legalább 66 óra essék. (Vallás- és közoktatásügyi 
min. rend. 28,300—1889. sz. 2. §.)
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D) A k ad ém ia i hallgatók.

Név, vallás Születés helye és ideje

I. ÉVFOLYAM.
Árvái Nagy Menyhért r. kath 
Auszteriitz Tivadar izr.
Baku Róbert ág. ev. . .
Bánó Dezső ág. ev. . .

5 Behyna Dezső r. kath.
Bella Kálmán ág. ev. . .
Bielek Aladár ág. ev. . .
Both Tamás ev. ref. . .
Bulla György r. kath. . .

10 Csehi. Géza ág. ev., rk.h. II. f.é 
Dieners Oszkár ág. ev. 
Dobay Károly ev. ref., rk. h 
Drács Pál r. kath., rkív. h. 
Ifj. Drobny János r. kath.

15 Eger József izr..................
Farkas Lajos ág ev. . 
Fejérváry Géza ev. ref. 
Ferencsik Tivadar g. kath. 
Fest Zoltán ág. ev. . . .

20 Fogarascher Mihály ág. ev. 
Folberth Lajos ág. ev.
Fox Aurél ág. ev. . . .
Freitag Imre ág. ev. . .
Friedmann Jakab izr. .

25 Friedmann Jenő izr.
Fröhlich Zoltán r. kath., rk. h 
Fűzy Árpád r. kath., rk. h. II. f 
Gergelyi Béla ág. ev. . .
Gerő Oszkár izr., I. f. é. .

30 Báró Ghillány László r. kath 
Ginovszky Miklós r. kath.

Hajdúk Bertalan ág. ev. . 
Herkely Béla r. kath., rkív. h 
Hodobay Sándor g. kath.

35 Hrabcsák József r. kath. . 
Indriesiu Sabin Kornél g. kel 
Jakubek József r. kath.

N.-Sáros, Sáros vrn. 1879. 
Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Segesvár, N.-Küküllő vm. 1880. 
Osztropatak, Sáros vm. 1881. 
Lőcse, Szepes vm. 1880. 
Besenyőfalva, Liptó vm. 1881. 
Eperjes, Sáros vm. 1880.
Lemes, Sáros vm. 1880. 
Rózsahegy, Liptó vm, 1879. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1881. 
Brassó, Brassó vm. 1880. 
Balavásár, K.-Küküllő vm. 1868. 
Hosszúrét, Sáros vm. 1880. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1881. 
Eperjes, Sáros vm. 1882.
Eperjes, Sáros vm. 1881.
Beje, Gömör vm. 1880. 
Dávidfalva, Bereg vm. 1880. 
Malaczka, Pozsony vm. 1879. 
Szász-Kézd, N.-Küküllő vm. 1877. 
Földvár, Brassó vm. 1881. 
Merény, Szepes vm. 1880.
Felka, Szepes vm. 1879. 
K.-Szeben, Sáros vm. 1880.
Igló, Szepes vm. 1882.
N.-Mihály, Zemplén vm. 1882. 
Lemes, Sáros vm. 1854. 
K.-Szeben, Sáros vm. 1881. 
Csaba, Békés vm. 1880. 
Klembérk, Sáros vm. 1881. 
Tisza-Szajoljász-N.-K.-Szolnokvm. 

1880.
Eperjes, Sáros vm. 1881.
Eperjes, Sáros vm. 1880.
Eperjes, Sáros vm. 1880.
Somos, Sáros vm, 1878. 
Kőrösbánya, Hunyad vm. 1878. 
N.-Sáros, Sáros vm. 1879.

6*
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40

45

50

55

60

65

70

75

Név, vallás Születés helye és ideje

Kállai Ede izr.........................
Kerekes Pál r. kath. . . . 
Kilb Gyula r. kath. . .
Knall Armin ág. ev.
Kohn Géza, izr. II. f. é. .
Kohn Gyula izr.................
Komáromi Ferencz izr. 
Kostsák János g. kath., rkív. h 
Kútny Emil ág. ev. . .
Láng Mihály r. kath. . .
Ligeti Jenő izr., rkív. halig. 
Luby Pál r. kath. . 
Maiorescu József g. kath. 
Markó János ág. ev. . .
Mártha Gyula ev. ref. 
Maszny Géza ág. ev. . 
Meskó Dezső ág. ev. . .
Müller Márk izr. . . .
Péchy Géza r. kath.
Polony Arthur ág. ev. 
Reissenberger Lajos ág. ev. 
Révész Gusztáv r. kath. . 
Richnavszky Oszkár r. kath 
Romancsik János ág. ev. . 
Safáry Endre ág. ev. . 
Schwarz Izidor izr. .
Semsey Olivér r. kath. 
Simonides Károly ág. ev. 
Spitzer Berthold izr. . .
Szenes Béla ág. ev. . .
Szontagh Andor ág. ev. . 
Tobak István ág. ev. . .
Toronyai Rigó Zoltán ev. ref 
Tschurl Miksa ág. ev. 
Urszinyi József Illés ág. ev. 
Visnyi Lajos ág. ev. . 
Vörös László g. kath., II. f. é 
Weisz Béla ág. ev. .
Záhonyi Aladár ág. ev. . 
Zsíros Aladár ev. ref. .
Zsíros Elemér ev. ref. .
Zsíros Zoltán ev. ref. . .

Komárom, Komárom vm. 1881. 
Varannó, Zemplén vm. 1879. 
B.-Sz.-Miklós, Bereg vm. 1880. 
N.-Szeben, Szeben vm. 1880. 
Vágbesztercze, Trencsén vm. 1878 
Nezsider, Moson vm. 1877. 
Tiszolcz, Gömör vm. 1880. 
Solymos, Ung vm. 1879. 
Istvánfalva, Torontál vm. 1879. 
Pancsova, Torontál vm. 1881. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1880. 
Demcsény, Liptó vm. 1881. 
Urszád, Bihar vm 1878. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1881. 
Kisvárda, Szabolcs vm. 1878. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1881. 
A.-Kubin, Árva vm. 1880. 
N.-Jakabvágás, Sáros vm. 1882. 
Péchújfalu, Sáros vm. 1881. 
Brassó, Brassó vm. 1880. 
N.-Szeben, Szeben vm. 1881. 
Újhuta, Borsod vm. 1881. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Orosháza, Békés vm. 1878. 
Kis-Kőrös, Pest vm. 1881.
Igló, Szepes vm. 1882.
Deméte, Sáros vm. 1881. 
Szécsény, Nógrád vm. 1879. 
Pancsova, Torontál vm. 1880. 
Csabacsűd, Békés vm. 1881. 
Csetnek, Gömör m. 1882. 
Orosháza, Békés vm. 1879. 
Nyüved, Bihar vm. 1880.
Brassó, Brassó vm. 1880. 
Tornallya, Gömör vm. 1881. 
Német-Lipcse, Liptó vm. 1879. 
Munkács, Bereg vm. 1876. 
Sz.-Béla, Szepes vm. 1880. 
Sajó-Gömör, Gömör vm. 1880. 
Módos, Torontál vm. 1881. 
N.-Becskerek, Torontál vm. 1882. 
Módos, Torontál vm. 1880.
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II. ÉVFOLYAM.
80 Bartmann Simon r. kath.. .

Bodnár János r. kath. . . .
Brekner Frigyes ág. ev. . 
Buszek Károly r. kath. 
Csorna István ev. ref. . . .

85 Dahinten Ernő ág. ev., II. f. é. 
Dérczy Antal r. kath . 
Dérczy József r. kath. .
Duda Árpád r. kath. . . .
Dudínszky György g. kath. . 

90 Elsasz Emil izr., I. f. é. . 
Fábry Zoltán r. kath., II. f. é. 
Fricz Géza r. kath. . . .
Ifj. Ghillány József r. kath. . 
Glauf István ág. ev. . . .

95 Goldfinger Samu izr. . . .
Grosch György ág. ev. . .
Grosz Ferencz izr...................
Gyurcsányi Dezső ág. ev. 
Hamborszky Béla ág. ev.

100 Hamborszky Jenő ág. ev.
Havas Nándor izr..................
Hável Béla r. kath., II. f. é. . 
Hegedűs Ferencz ág. ev .. .
Herkely Lajos r. kath. . .

105 Herz Armin izr......................
Herz Frigyes izr....................
Hirschmann Aurél r. kath. . 
Hrabéczy Béla ág. ev.
Ilanics Milán g. kel.

110 Jankóvich Ákos g. kath. . .
Jeney István ev. ref. . . .
Kádas Miklós r. kath. . . .
Kalmár Béla r. kath. . 
Kernuch Emil ág. ev. . . .

115 Kis Jenő izr............................
Kis Pál Ferencz ev. ref. . .
Klokner Siegfried ág. ev., II. f. é. 
Köhler Jenő ág. ev. . . .
Koncsics Elemér ág. ev., II. f. é.

Bresztovácz, Torontál vm. 1878. 
Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Medgyes, N.-Küküllő vm. 1878. 
Szatmár, Szatmár vm. 1880. 
Devecser, Abaúj vm. 1879. 
Besztercze, B.-Naszód vm. 1879. 
Kondoros, Békés vm. 1878. 
Szarvas, Békés vm. 1879.
Eperjes, Sáros vm. 1875.
Lőcse, Szepes vm. 1881.
Zsarnára, Bars vm. 1879. 
Debreczen, Hajdú vm. 1878. 
Soóvár, Sáros vm. 1880.
Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1880. 
Zakopane, Galiczia 1871.
Gyönk, Tolna vm. 1878. 
Kisvárda, Szabolcs vm. 1881. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1879.
Eperjes, Sáros vm. 1877.
Túra, Pest-Pilis vm. 1881. 
Munkács, Bereg vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1879.
Eperjes, Sáros vm. 1878. 
Haligócz, Szepes vm. 1881. 
Kriegh, Szepes vm. 1879.
Eperjes, Sáros vm. 1879. 
Munkács, Bereg vm. 1879.
Izbiste, Temes vm. 1877. 
Dubrinics, Ung vm. 1878. 
Legyes-Bénye, Zemplén vm. 1879. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1879. 
Lócz, Nógrád vm. 1881. 
Sándorfalva, Torontál vm. 1878. 
Töltszék, Sáros vm. 1880.
Beret, Abaúj-Torna vm. 1879. 
Brassó, Brassó vm. 1878.
Apáti, Arad vm. 1879.
Úzd, Tolna vm. 1880.
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Név, vallás Születés helye és ideje

120 Kovaliczky Albin g. kath. Szt.-Péter, Sáros vm. 1879.
Kürcz Emánuel izr. . . . Miskolcz, Borsod vm. 1875.
Laczkó Lajos r. kath. . . . Eperjes, Sáros vm. 1880.
Langsch József r. kath., I. f. é. Berki, Sáros vm. 1878.
Mikulics Sándor g. kath. Eperjes, Sáros vm. 1878.

125 Mucha Gyula g. kath.. . . Eperjes, Sáros vm. 1878.
Nádasdi Baán Achilles r. kath. Dobó, Sáros vm. 1880.
Neuwirth Ferencz izr. . . . S.-Kellemes, Sáros vm. 1878.
Pálka Pál ág. ev.................... Szarvas, Békés vm. 1876.
Priszter Szaniszló r. kath. N.-Soóvár, Sáros vm. 1879.

130 Radó Nándor izr................... Palocsa, Sáros vm. 1873.
Rittinger Ede r. kath., II. f. é. Versecz, Temes vm. 1879.
Römer Arthur ág. ev. . . . Brassó, Brassó vm. 1879.
Rosenberg Samu izr. . . . Kurima, Sáros vm. 1876.
Rosier Tamás Leo r. kath. . Szántó, Abaúj-Torna vm. 1878.

135 Schadt Ágoston ág. ev. . . Brassó, Brassó vm. 1876.
Schmilovits Emánuel izr., I. f. é. K.-Szeben, Sáros vm. 1881.
Schön Jenő izr....................... K.-Szeben, Sáros vm. 1880.
Schultz Gyula r. kath. . . Pétervásár, Heves vm. 1881.
Schwabe Vilmos Fér. ág. ev. N.-Szeben, Szeben vm. 1877.

140 Simbriger Frigyes ág. ev., II. f. Besztercze, B.-Naszód vm. 1879.
Stamm Frigyes ág. ev. . . Brassó, Brassó vm. 1879.
Stépán Aladár ág. ev. . . Málcza, Zemplén vm. 1880.
Stern Bertalan izr.................. Szerencs, Zemplén vm. 1878.
Szabó Lajos r. kath, II. f. é. Zagyva, Nógrád vm. 1880.

145 Szaxun János g. kath. . . Berezinke, Mármaros vm. 1879.
Sztankay Géza r. kath. . Eperjes, Sáros vm. 1880.
Tar tier Richard ág. ev. . . Brassó, Brassó vm. 1879.
Thuránszky Tibor ág. ev. . Sz.-Kereszt, Liptó vm. 1881.
Timcsák Aladár r. kath. . . Debreczen, Hajdú vm. 1879.

150 Vitéz Győző r. kath. . . F.-Méra, Abaúj-Torna vm. 1880.
Weiszer Emil ág. ev. . . . Eperjes, Sáros vm. 1880.
Zwolinszky József r. kath. Mád, Zemplén vm. 1879.

III. ÉVFOLYAM.
Ardó Zoltán izr,, I. f. é. . Kapi, Sáros vm. 1879.
Barbósz Gergely gör. kel. Liget, Temes vm. 1878.

155 Blaufeld Henrik izr., I. f. é. . S.-Kellemes, Sáros vm. 1876.
Bodnár Gábor ev. ref. Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1875.
Böhm Aladár izr. . . . . Eperjes, Sáros vm. 1878.
Fischer Gyula izr., II. f. é. . Rózsahegy, Liptó vm. 1879.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Gaál Miklós r. kath. . Eperjes, Sáros vm. 1878.
160 Gojdits Miklós g. kath. . Sztropkó-Olyka, Zemplén vm. 1876.

Hennel Gyula ág. ev. . Eperjes, Sáros vm. 1879.
Hoffmann Adolf ág. ev. . . L.-Sz.-Miklós, Liptó vm. 1878.
Hvozdovics Pál g. kath. . Csarnó, Sáros vm. 1879.
Kachnits Gusztáv ág. ev. . Breznóbánya, Zólyom vm. 1878.

165 Lehoczky Márton ág. ev. L.-Sz.-Miklós, Liptó vm. 1878.
Lévay István r. kath . . . Eperjes, Sáros vm. 1880.
Matherny Gusztáv ág. ev. Eperjes, Sáros vm. 1876.
Neuwirth Zsigmond izr. . Eperjes, Sáros vm. 1874.
Palcsó István ág. ev. . Kézsmárk, Szepes vm. 1879.

170 Paulay Jenő ev. ref. . . . Tokaj, Zemplén vm. 1874.
Ribiczey József r. kath. . . Kézsmárk, Szepes vm. 1878.
Rosenberg Rafael izr., I. f. é. Lőcse, Szepes vm. 1869.
Sztolarik Ferencz r. kath. K.-Palugya, Liptó vm. 1878.
Sztripszky Miron g. kath.,I.f.é. Selesztó, Bereg vm. 1879.

IV. ÉVFOLYAM.
175 Andor Sándor r. kath., II. f. é Szedlicze, Sáros vm. 1873.

Andrejkovics György g. k.** Csicsovaalja, Zemplén vm. 1872.
Berthóty Lőrincz r. kath.** . N.-Vitéz, Sáros vm. 1872.
Blahó Lajos ág. ev., I. f. é* Rozsnyó, Gömör 1876.
Danielisz Árpád ág. ev., I. f. é * Szepes-Béla, Szepes vm. 1877.

180 Dienes Gyula ev. ref, 1. f. é* Sajó-Velezd, Borsod vm. 1878.
Fengya Igor g. kath, I. f. é* Kr.-Bisztra, Sáros vm. 1876.
Friedmann Sándor izr. Igló, Szepes vm. 1878.
Fuchs Lipót izr.** . . . . Eperjes, Sáros vm. 1878.
Galló István ág. ev.** . . . Bakti-puszta, Gömör vm. 1877.

185 Gasperik János ág. ev., I. f. é* Do valló, Liptó vm. 1876.
Goos Henrik ág. ev.** . . . Brassó, Brassó vm. 1877.
Habina Jenő g. kath.** Sziget-Bölzse, Ab.-Torna vm. 1878
Hirschfeld Márk, izr,, II. f. é.** S.-Kellemes, Sáros vm. 1877.
Istók Zoltán ág. ev., I. f. é* Lökösháza, Gömör vm. 1879.

190 Ifj. Klauszer Kálmán ág. ev.* Eperjes, Sáros vm. 1877.
Klein Adolf izr., I. f. é* . . K.-Szeben, Sáros vm. 1877.
Krayzell Miklós ág. ev., I. f. é* Eperjes, Sáros vm. 1878.
Lavotha Ödön ág. ev. . . Eperjes, Sáros vm. 1875.
Lihán Jenő r. kath., I. f. é * . Eperjes, Sáros vm. 1875.

195 Lukács Károly r. kath. . . Szepes-Váralj a, Szepes vm. 1877.
Menesdorfer Bertalan ág. ev., 

1. f. é * ............................. Gölniczbánya, Szepes vm. 1874.
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N év, vallás Születés helye és ideje

Mihalics Miklós g. kath.** 
Ottmayer Ferencz r. kath.,

Jarembina, Szepes vm. 1876.

I. f. é * ................................ Szatmár, Szatmár vm. 1877.
Petrássy Antal g. kath.** Rudlyó, Zemplén vm. 1877.

200 Pongrácz Tibor r. kath. . . Bánfalva, Trencsén 1877.
Schreiber Bernát izr. 11. f. é.** N.-Ida, Abaúj-Torna vm. 1877.
Sikorszky Sándor r. kath.** Héthárs, Sáros vm. 1876.
Tyrnauer Márk izr.** . . . Eperjes, Sáros vm. 1877.
Ungár Kálmán izr., I. f. é.* . Soóvár, Sáros vm. 1876.

205 Világhy Elek r. kath.** . . Puszta-Magyalos, Nógrád vm. 1874.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL MINISZTERI ENGEDÉLY-
LYEL VIZSGÁZÓK.***

Földes (Friedmann) Albert izr.1 Homonna, Zemplén vm. 1871.
Gözsy Gyula r. kath.3 . . . Szegzárd, Tolna vm. 1868.
Gruber József r. kath.3 . . Gyöngyös, Heves vm. 1855.
Jeszenszky Pál ág. evd Fibis, Temes vm. 1866.

210 Majdák István g. kath.5 . Feketekút, Sáros vm. 1869.
Weisz Károly ág. ev.6. . 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 1900. február 13., 11,036. sz.; 8 1899. augusztus 10., 61,192. sz.; 1 1900. január 11.,
1313. sz.; “ 1897. január 26., 3839. sz. ; 6 1897. május 28., 32,099. sz.
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E) V izsgálatok .

Az 1899. év junius hó 16-ikától 1900. évi május hó 31-ikéig megtartott alap- és állam
vizsgálatok (beleértve az ismétlő- és pótvizsgálatokat is) eredménye a következő :

Vizsgálatok
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Első alapvizsgálat . . 84 2 86 3 20 35 58 19 9 28
Második alapvizsgálat 56 — 56 9 15 18 42 10 4 14
Allamtud. államvizsg. 5 — 1 5 — 1 2 3 2 __ 2
Jogtud. államvizsgálat 16 1 17 1 8 5 14 2 1 3

Összesen 161 3 164 13 44 60 117 33 14 47

1. Jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m kir. minisztérium 1886. márczius hó 
19-ikén, 46,229. sz. a. kelt magas rendelete értelmében felemlítendő, hogy a fent kitelt idő 
alatt az első alapvizsgálatot Bartmann Simon, Gerö Oszkár és Stamm Frigyes; a második 
alapvizsgálatot Böhm Aladár, Friedmann Adolf, Gojdits Miklós, Kilb Lajos, Kootz Károly, Sartorius 
István, Theil Vilmos, Weisz Ignácz és Zinner Miksa; a jogtudományi államvizsgálatot pedig 
Istók Zoltán tette le kitüntetéssel. Ezeknek nevei a hivatalos lapban s a hazai tanügy álla
potáról az országgyűlés elé terjesztendő jelentésben való közzététel végett a nmeit, vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz fel lettek terjesztve.

2. Jegyzet. A nmélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1889. október 3-ikán 
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, szorgal
mas, komoly törekvésű ifjak ismeretesek», a hivatali alkalmazásoknál való különös figye
lembe részesítés czéljából, a nmélt. m. kir. igazságügyminiszteriumhoz felterjesztendők. Ily 
felterjesztésre méltónak e tanévben a jogakademia tanári testületé Dienes Gyulát, Gasperik 
jfánost és Istók Zoltánt (I-ső félév), valamint Galló Istvánt és Világhy Eleket (Il-ik félév) találta.

3. Jegyzet. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül s könnyebb áttekinthetése czél
jából közöljük, hogy az első félévben 20 tantárgy 88 hetiórában; a második félévben pedig 
23 tantárgy 83 hetiórában adatott elő. A tanév alatt a jogakademián összesen 211 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 79; Il-od éves 
73; III-ad éves 22; IV-ed éves 31; tanfolyam hallgatása nélkül miniszteri engedélylyel vizs
gázó 6. Vallás szerint volt: ág. hitv. ev. 74; róm.-kath. 59; izr. 41; gör.-kath. 20; ev. ref. 14; 
gör.-kel. 3. Születési hely tekintetében volt: Sáros vm. 68; Szepes vm. 17 ; Gömör vm. 13; 
Zemplén vm. 12; Liptó vm. 11; Brassó vm. 10; Torontál vm. 8; Abaúj-Torna, Békés 
vm. 7—7; Bereg vm. 6; N.-Küküllő, Nógrád, Temes vm 4—4; Borsod, Szabolcs, Szeben, 
Tolna vm. 3—3; Besztercze-Naszód, Bihar, Hajdú, Heves, Pest, Szatmár, Trencsén, Ung 
vm. 2—2; Arad, Árva, Bács-Bodrog, Bars, Hunyad, Jász-N.-Kún-Szolnok, Komárom, Márá- 
maros, Moson, Pozsony, Zólyom vm. és Gácsországi 1—1.

Collég. É rt. 7
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F) A kad ém iai ifjúsági e g y le te k .

1. Joghallgatók testületé.
A joghallgatók testületének úgy belső, mint külső életét illetőleg, ha 

azt az előző évekével összehasonlítjuk, lehetetlen, hogy örvendetes fejlődést 
és haladást ne tapasztaljunk. Lázas tevékenység, buzgó fáradozás tapasztalható 
a testületi élet minden terén.

Örömmel töltötte el a joghallgatók testületét is az a hír, hogy ő Felsége 
a király, legmagasabb elhatározásával, közszeretetnek és nagyrabecsülésnek 
örvendő dékánunkat: dr. Horváth Ödön urat kir. tanácsosi czímmel — leg
kegyelmesebben — kitüntetni kegyeskedett. Ez alkalommal Krayzell Miklós 
korelnök szívélyes távirattal kereste fel a távolban tartózkodó dékánt, ki 
valóban az atyai szeretet hangján köszönte meg a testület megemlékezését.

A joghallgatók testületé I. félévi alakuló közgyűlését szeptember 18-ik 
napján, II. félévi alakuló közgyűlését pedig február hó 7-ik napján tartotta, 
melyeken a tisztviselők megválasztása után az esküdtszéki alapon álló becsület
bírósági intézmény lett ismét életbeléptetve. Ez utóbbi egy esetben volt 
kénytelen összeülni, a midőn egy joghallgatóra a testület kebeléből való kizárást 
volt kénytelen alkalmazni. Itt kiemeljük még, hogy a becsületbíróság alap
szabályai átvizsgáltattak s több tekintetben módosíttattak. A testületnek egy 
igen hasznos intézményét képezi a kebelében fennálló olvasókör is, a mely 
az alább felsorolt hírlapokon kívül egy, különféle encyclopaediai művek, jogi 
tankönyvek, jogi, bölcseleti, történelmi és egyéb tudományos munkákból álló 
olvasóköri könyvtárral is rendelkezik. Az olvasókör helyiségéül a collegiumi 
felügyelőségtől e czélra átengedett egyik jogi tanterem szolgált, melyben az 
olvasókör naponta esti 5—9 óráig volt nyitva. Megemlítendő, hogy van a 
testületnek külön könyvtára, melyből hetenkint egyszer kaphatott minden 
joghallgató könyveket, hasonlóképen rendelkezésére állott a joghallgató 
ifjúságnak a Collegium nagy könyvtára és a Szirmay-féle könyvtár is.

Az olvasókör a következő lapokat járatta: Budapesti Hírlap, Egyetértés, 
Pesti Hírlap, Budapesti Napló, Eperjesi Lapok, Borsszem Jankó, Kakas Márton, 
Új Idők, Vasárnapi Újság, Jogtudományi Közlöny, Természettudományi Köz
löny, Egyetemi Lapok, Kolozsvári Egyetemi Lapok, Debreczeni Főiskolai 
Lapok, Sárospataki Ifjúsági Közlöny.

Hubay Miksának az akadémiai ifjúsági könyvtár javára tett hagyománya 
kamatai czímén felvett a testület a collegiumi pénztáros úrtól 82 korona 
44 fillért, mely összeget az irodalmi osztály jogi könyvek beszerzésére fordí
totta ; azonkívül beszerezte a Pallas Nagy Lexikont is. Az olvasókör helyiségé
ben a felügyeletet az olvasókör házszabályai szerint a testületi közgyűlés által 
választott hét laptáros gyakorolta, kik a tagsági díj fizetése alól mentesek voltak,

Különben a közügyek költségeinek viseléséhez minden joghallgató fél- 
évenkint 2 korona tagsági díjjal járult.

A testületnek társadalmi szereplése e tanév alatt jóval felülmúlja az 
előbbi évekét. Ez nem csupán abban nyilvánult, hogy a testület — mint
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ilyen — az «Eperjesi Széchenyi-kör»-be, mint az előző években is, a Kör 
igazgató-választmányának szives figyelme és előzékenysége folytán, igen ked
vező feltételek mellett beléphetett s hogy tagjai a Széchenyi-kör estélyein és 
előadásain nagy számmal szerepeltek, de nyilvánult azokban a számos elő
adásokban és ünnepélyekben is, melyeket maga a joghallgatók testületé, 
illetve annak irodalmi osztálya rendezett.

A tanév folyamán rendezett ünnepélyek között — eltekintve a testület 
október hó 2-ikán tartott szépen sikerült ismerkedési estélyétől — mindenek
előtt ki kell emelni azt, hogy az aradi gyásznapnak 50-ik évfordulóját a jog- 
akademia és theologia egyesült ifjúsága a tanítóképző-intézet szives közre
működése mellett különös bensőséggel, méltó fénynyel ünnepelte meg.

Az október 6-iki ünnepély lefolyását következőkben adjuk :
I. Délelőtt 9 órakor a testület ifjúsága küldöttségileg vett részt a helybeli 

róm. kath. templomban tartott isteni tiszteleten, majd testületileg, saját lobogója 
alatt, vett részt az ág. hitv. ev. templomban tartott gyász-istenitiszteleten, 
melyen a hazafias imát testületünk felkérésére dr. Szlávik Mátyás dékán
tanár úr mondotta.

II. Délelőtt 11 órakor kezdődött a Collegium nagytermében az ifjúság 
emlékünnepélye következő műsorral:

1. Ének; előadta Kapy Gyula tanár vezetése mellett a tképző-int. énekkara.
2. Elnöki megnyitó; tartotta Lavotha Ödön, a jogh. testületi elnöke.
3. Váradi Antal: Október 6-ikán; szavalta: Droppa Samu theologus.
4. Emlékbeszéd; mondta Szkalos Emil theol., testületi elnök.
5. Kubányi Béla: Dessewffy Arisztid; szavalta Bartmann Simon jogh., 

testületi alelnök.
6. Hymnus; énekelte a tanítóképző-intézet énekkara.
A színükig megtelt collegiumi díszteremben a város összes előkelősége 

között jelenvoltak elsősorban az 1848/49-es honvédek, élükön Dessewffy 
Lajos elnökükkel, s valóban szívhez szóló, megható jelenet volt az, mikor a 
testület elnöke, egy lendületes üdvözlő-irat felolvasása kapcsán, Dessewffy 
Lajosnak, volt 1848/49-es honvédőrnagynak átadta, illetve mellére tűzte, az 
ifjúság legmélyebb tisztelete és nagyrabecsülése jeléül, aranyból készült mázát 
annak a vitézségi jelvénynek, melyet ő a szabadságitarczban tanúsított hősies
ségével érdemelt ki. Az ősz honvéd csak a meghatottságtól remegő hangon 
és könnyes szemmel rebeghetett köszönetét a közönség zajos éljenzése között.

III. Ugyanaz nap küldöttség ment Margonyára, hogy az ott nyugvó 
aradi vértanú: Dessewffy Arisztid sírját megkoszorúzza. Az ez alkalomból 
felnyitott sírboltban Krayzell Miklós tartott emlékbeszédet, Bielek Aladár 
pedig Illyés B.-nak «Egy szabadsághős felett» czímű költeményét szavalta el; 
végül Balogh Farkas ág. hitv. ev. lelkész mondott hazafias imát.

IV. Egy másik küldöttség Roskoványba ment, hol Bánó Dezső lelkes 
beszéde mellett megkoszorúzta az ott elesett honvédek emlékoszlopát. Mind
két küldöttség résztvett az illető községekben tartott gyász-istenitiszteleten is.

Hálás köszönettel kell itt megemlítenünk, hogy dr. Horváth Ödön kir. 
tan., dékán úr a költségek viseléséhez 50 koronával szíveskedett hozzájárulni.

7*
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Nem hallgathatjuk el azt a valóban nemes tettet sem, hogy Dessewffy 
Lajos úr, az ifjúság iránt érzett szeretetét és jóindulatát kifejezendő, 200 koro
nás alapítványt tett, mely a joghallgatók Segélyegyletének alaptőkéjéhez 
csatoltatott. Mindkét egylet — a testület és segélyegylet — küldöttségileg 
köszönte meg a nemes adakozó alapítványát.

Halottak-napján a jogakademiai ifjúság testületileg kereste fel elhúnyt 
hírneves tanárainak sírjait s megkoszorúzásokkal kapcsolatosan Csupka András 
sírjánál: Köhler Jenő, Vandrák András sírjánál: Lavotha Ödön, Herfuth József 
sírjánál: Bielek Aladár tartott emlékbeszédet.

4Jazánk nagy költőjének: Petőfi Sándornak halála 50-ik évfordulója 
alkalmából a testület ifjúsága is részt követelt magának az ünneplésben.

November 12-ikén tartotta szépen sikerült Petőfi - emlékünnepélyét a 
Collegium többi intézeteivel szövetkezve, a következő műsorral:

1. «Rákos nymphájához», Kölcsey Ferencztől, zenésítette ifj. Kapy Gyula 
tanár. Előadta: a tanítóképző-intézet énekkara.

2. Elnöki megnyitó. Tartotta : Szkalos Emil theol. testületi elnök.
3. Petőfi félszázados emlékünnepén. Irta Illyés B.; szavalta: Weiszer 

Róbert főgymn. VIII. oszt. tan.
4. Petőfi-dalok. Előadta: a jogász-zenekar.
5. Ünnepi beszéd. Tartotta: Bartmann Simon joghallgató.
6. Szavalat. Tartotta: Droppa. Soma theologus.
7. Rákóczi-induló. Előadta: a főgymn. ifjúság zenekara.
Az irodalmi osztály ez évben ismét felújította a matinéek rendezését. 

Matinéét eredetileg minden hónap első vasárnapjára terveztek és pedig oly- 
képen, hogy azokon a város és vidék művelt közönsége minden díjfizetés 
nélkül résztvehessen. Tekintettel azonban a kevésbbé kedvező körülményekre, 
meg kellett elégedni azzal, hogy e tanév folyamán csak két matinéé rendez- 
tessék, melyek minden tekintetben fényesen sikerülvén, a közönség élénk 
érdeklődését érdemelték ki. Az első matinéét november hó 26-ikán tartották 
meg a következő műsorral: 1. Induló, Schneidertől. Előadta a jogász-zenekar.
2. Elnöki megnyitó. Tartotta Vitéz Győző, az Írod. oszt. elnöke. 3. Szavalat. 
Előadta Fejér Ilonka úrhölgy. 4. Haydn: «Menuet» vonós-négyes. Előadták: 
ifj. Láng Mihály, Buszek Károly, Baku Róbert és Kállai Ede joghallgatók. 
5. Monolog. Előadta Zsiross Elemér joghallgató. 6. Magyar dalok. Előadta 
a jogász-zenekar.

A második matinéé pedig f. évi márczius hó 11-ikén tartatott meg a 
következő műsorral: 1. Erkel F. : Bordal a «Bánk bán» czímű operából. 
Hirschmann Aurél joghallgató vezetése mellett előadta a jogász férfi-kar.
2. Szavalat. Előadta Zeman Jolánka úrhölgy. 3 Beriot: Fantasie de Ballet. 
Marko János jogh. zongorakisérete mellett hegedűn előadta Baku Róbert jogh. 
4. «Egy emléktábla», elbeszélés. Irta és felolvasta Sztankay Géza. 5. Döberei- 
ner: Idylle. Sextett Solo; I., II. hegedűn, violán, gordonkán és nagybőgőn 
előadták: ifj. Láng Mihály, Hercz Ármin, Buszek Károly, Baku Róbert, Kállai 
Ede és Bodnár János. 6. Monolog. Előadta Andor Sándor jogh. 7. Magyar 
dalok. Előadta a jogász-zenekar.
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Kiemeljük még, hogy az eperjesi joghallgatók testületé deczember 2-ikán 
a segélyegylet javára tánczczal egybekötött, fényes sikerű hangversenyt ren
dezett, következő műsorral: 1. Magyar dalok. Czimbalmon előadta: Stépán 
Aladár jogh. 2. Dialog. Előadták: Kéler Ida úrhölgy és Bánó Dezső jogh.
3. a) Mendelssohn: «Harangvirág»; b) Verdi: Kardal «Guzmann Johanna» ez. 
operából. Hirschmann Ferencz karnagy úr vezetése mellett előadta: az ez 
alkalomra szervezett női dalkar. 4. Melodráma. Kesselbauer Lusia úrh. zongora- 
és Markó János jogh. harmonium kísérete mellett előadta: Baán Achille jogh. 
5. Induló. Előadta: a jogász-zenekar.

Hálás köszönettel soroljuk fel itt a következő, nemes áldozatkészségre 
valló felülfizetéseket: Szinyei Merse István, dr. Horváth Ödön 20—20 K., 
Hodossy Imre, Uhlarik Mátyás 10—10 K., Krémer Adolf 5 K., dr. Breyer 
Adolf, Bartmann Simon, dr. Máriássy Béla, Dienes Gyula 4—4 K., Moes 
Eugenia, Usz Antal 3—3 K., Schiller Lajos, Magyar József, dr. Holénia 
Gyula 2—2 K., Kraumann kapitány 1 K.

A magyar nemzet örökemlékezetű örömnapját, márczius 15-ikét, a szo
kottnál fényesebben ülte meg ez idén a joghallgatók testületé és pedig a 
Collegium összes tanintézeteivel együtt. Az ünnepély lefolyása a következő volt:

I. Délelőtt 10 órakor az ág. hitv. ev. templomban hálaadó istenitisztelet, 
melyen a hálaimát dr. Szlávik Mátyás dékán-tanár úr szíveskedett mondani, 
a testület felkérésére.

II. Délelőtt ä/4 11 órakor collegiumi ünnep. Műsor: 1. Ének: «Nemzeti 
zászló», Huber Károlytól. Előadta a tanítóképző-intézet énekkara. 2. Megnyitó- 
beszéd. Tartotta Droba Márton theol. test. elnök. 3. Szavalat: «A mariseli 
czigányok». írta Bartók Lajos. Előadta Weichhardt Waldemár főgymn. tanuló.
4. Alkalmi beszéd. Tartotta Matherny Gusztáv joghallg. test. elnök. 5. Sza
valat: «A honvéd álma». írta ifj. Porkoláb Gyula hittanhallgató. Előadták 
Droppa Soma és Sexty Kálmán hittanhallgatók. 6. «Marseillaise». Előadta 
a theol. test. énekkara. 7. Szavalat: «A szabadságért». Irta Csengey Gusztáv 
theol. tanár. Előadta Weiszer Emil jogh. 8. «Kossuth-induló». Előadta a col
legiumi alkalmi zenekar.

Ezen ünnep folyamán az «Alkalmi beszéd »-del avatták el a Collegium 
előcsarnokában elhelyezet díszes márvány - emléktáblát is, melyet a jogaka- 
demia lelkes ifjúsága áldozatkészséggel emelt hazánk nagy fiának, Kossuth 
Lajosnak emlékére, annak megörökítésére, hogy ő három esztendeig volt 
kitűnő tanítványa ezen intézetnek. Az emléktábla felirata a következő:

Ennek az ősi Collegiumnak volt tanítványa 
K o s s u t h  L a j o s  

az 1816/17., 1817/18. és 1818/19. tanévek alatt.
Az E p e r je s i  J o g h a llg a tó k  T es tü le té . 1900.

III. A joghallgatók testületé délután 3 órakor a városi Vigadó nagy
termében rendezett azután egy fényes sikerű szabadságünnepet a következő
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műsorral: 1. Hymnus. Unisono. 2. Szavalat. Előadta Balázsy Margit úrh.
3. Alkalmi beszéd. Tartotta Bodnár János jogh. 4. Szavalat. Előadta ifj. Láng 
Mihály jogh. 5. Szózat. Unisono.

IV. Este fél 8 órakor a joghallgató - ifjúság műkedvelői szinielőadást 
rendezett a színtársulat nőtagjainak szives közreműködésével. Ez alkalommal 
szinrekerült Jókai Mór «Keresd a szíved» czímű színműve. A joghallgatók 
közül mint szereplők resztvettek: Matherny Gusztáv, Ribiczey József, Bodnár 
János, Zsíros Elemér, Kállai Ede, Hvozdovics Pál, Markó János, Herkely 
Lajos, Hiabcsák József, Masztiy Géza, Weiszer Emil, Révész Gusztáv, Ligeti 
Jenő, Hodobay Sándor.

Végűi különös örömmel kell megemlékeznünk arról is, hogy a jog
akadémia ifjúsága a folyó tanév alatt szintén résztvett az Országos Magyar 
Diákszövetség ügyében megindult mozgalmakban. Résztvett a magyar egye
temek és főiskolák 1900. április 28., 29., 30. és május 1-jén Debreczenben 
tartott congressusán, hová a testület képviseletében Matherny Gusztáv elnök 
és Bartmann Simon alelnök lett kiküldve<4lüszkén konstatálhatjuk, hogy jog- 
akademiánk úgy az egyetemek, mint az összes hazai főiskolák között az 
egyedüli volt, mely ott, mint testület jelent meg s hogy testületi szervezete 
az összes résztvett ifjúság elé követendő példa gyanánt lett odaállítva. A con
gressus határozatait illetőleg felemlítendő, hogy Matherny Gusztáv test. elnök 
congressusi alelnökire, Bartmann Simon test. alelnök pedig congressusi titkárrá 
lett megválasztva, mély aHaiTTcüIönösen a végből szerveztetett, hogy ellen 
őriztessék, vájjon a congressus határozatai végrehajtatnak-e s ép azért a 
központtal állandó összeköttetésben álljon. Testületünket azzal is kitüntették, 
hogy a congressus a saját kebeléből a párisi diákcongressusra menesztendő 
küldöttségbe jogakademiánk testületé részéről Matherny Gusztávot választotta. 
Mint az Eperjesi Joghallgatók Testületének talán legnagyobb erkölcsi sikerét 
ki kell emelnünk, hogy Matherny Gusztáv elnök beható fejtegetésére és indít
ványára általános lelkesedéssel elfogadta a congressus, hogy az együvétartozásnak 
egyedüli hathatós eszköze a testületi szervezet s megbízta az Eperjesi Joghallgatók 
Testületét^ hogy alapszabályait még ez év folyamán közölje az összes hazai egye
temek és főiskolák egyleteivel tanulmányozás végett és a jövő évi congressusra 
külön pontban tárgyaltassék a testületi szervezet általánosításának kérdése.

Megemlíthetjük még, hogy a jogakademia ifjúsága egy majális rende
zését is elhatározta s hogy a mulatságot május 26-ikán a czeméthei fürdőben 
szép sikerrel meg is tartották.

Kiemeljük azt is, hogy a jogakademia hallgatói nagy számmal léptek be 
az «Eperjesi Torna- és Vívóegyesület »-be, a melynek részéről a legnagyobb 
előzékenységet tapasztalták. Ily minőségben több versenyben is resztvettek, 
a melyeken több ízben nyertek nemcsak egyénileg jutalmakat, de jelentékeny 
részük volt az említett egylet sikereiben is. így volt ez különösen a «Magyarországi 
Tornaegyletek Szövetségé»-nek 1900. évi junius hó 2—5-iki soproni országos 
ünnepén és versenyein is, a melyen joghallgatóink közül számosán vettek részt.

A legnagyobb sajnálattal és fájó szívvel emlékezünk meg korán s leg
szebb éveiben hirtelen elhúnyt kartársunkról, Hamborszky Jenő III. éves jog
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hallgatóról, ki f. évi május hó 2-ik napján halt el. A testület gyászjelentést 
bocsátót ki a Budapesten végbement temetés alkalmából: ezáltal fejezte ki 
ó'szinre részvétét a szomorú eset felett.

A tanév folyamán a testület tisztikara a következő volt: Az I. félévben : 
Elnök Világhy Elek, majd Lavotha Ödön; alelnök Bartmann Simon, majd 
Kovaliczky Albin s Bánó Dezső; főjegyző Glauf István, majd Grosz Ferencz; 
aljegyző Markó János, majd Zsíros Aladár; pénztáros Hvozdovics Pál; ellenőr 
Timcsák Aladár, majd Maszny Géza ; könyvtáros Barbósz Gergely. Választmányi 
tagok: Sikorszky Sándor, ifj. Klauszer Kálmán, Gojdits Miklós, Sztolarik 
Ferencz, Ghillány József, Köhler Jenő, Hrabéczy Béla, Timcsák Aladár; pót
tagok : Bánó Dezső, Bielek Aladár, Semsey Olivér, Zsíros Zoltán. Becsület
bírósági elnök Fengya Igor, alelnök Röszler Tamás, titkár Gojdits Miklós, 
másodtitkár Zsíros Elemér. Irodalmi osztály elnöke Sztankay Géza, majd 
Vitéz Győző; titkár Bielek Aladár; jegyző Semsey Olivér. Bizottsági tagok: 
Farkas Lajos, Kállai Ede. A II. félévben: Elnök Matherny Gusztáv, alelnök 
Bartmann Simon, főjegyző Bodnár János, aljegyző Bella Kálmán, pénztáros 
Hvozdovics Pál, ellenőr Gaál Miklós, könyvtáros Barbósz Gergely. Választmányi 
tagok: Habina Jenő, Hirschfeld Márk, Gojdits Miklós, Hennel Gyula, Sztolarik 
Ferencz, Világhy Elek, Dérczy Antal, Dérczy József; póttagok: Hoffmann 
Adolf, Mucha Gyula, Markó János, Zsíros Elemér. Becsületbírósági elnök 
Kis Jenő, alelnök Jankovich Ákos, titkár Mucha Gyula, másodtitkár Herkely 
Béla. Irodalmi osztály elnöke ifj. Láng Mihály, titkár Kállay Ede, jegyző 
Maszny Géza. Bizottsági tagok: Farkas Lajos és Markó János.

2. Joghallgatók segélyegylete.

Az egylet 1869-ben alakult; czélja: a jogakademia szűkölködő nyilvános 
rendes hallgatóit, kiket tanulmányi törekvésük s magaviseletük segélyezésre 
méltókká tesz, segélyezni. (Alapszab. 1. §.)

E nemesczélú egylet ez évben is áldásosán folytatta működését. Október 
25-ikén tartotta alakuló közgyűlését, melyen elnöknek egyhangúlag Bartmann 
Simon II. éves jh. választatott meg. Választmányi tagokká: ifj. Klauszer Kál
mán IV., Nádasdi Baán Achilles II., Bodnár János II., Hrabéczy Béla II., Ghillány 
József II, Vitéz Győző II., Both Tamás 1. és Ghillány László báró I. éves 
joghallgatók lettek megválasztva. November 2-ikán tartott választmányi ülésen 
a saját kebeléből megválasztatott: alelnöknek Vitéz Győző, titkárnak Both 
Tamás, pénztárosnak Hrabéczy Béla, ellenőrnek Baán Achilles.

Az egyesület tagjainak a száma 102. Alaptőkéje a tanév végén 11,743 K. 
98 f.-t tett ki. E tanév alatt hozzácsatoltatott: Dessewffy Lajos úr alapítványa 
200 K., Hoffmann Mór úr adománya 8 K., Teszter Zsófia úrh. franczia tanítónő 
növendékei által rendezett franczia műkedvelő szinielőadás tisztajövedelmének 
felerésze 20 K. 14 f., Vitéz Győző úr adománya 19 K. 20 f., pénztári marad
vány 162 K., utólagos colloquiumok díjaiból 34 K., joghallgatók fejenkénti 
fizetéseiből 410 K.
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Az egyesület e tanévben két közgyűlést és öt választmányi ülést tarto tt; 
segélyezésre pedig 488 K.-át fordított.

Segélyben részesültek: Az I. félévben : Galló István IV. é. jh. 30 K., 
Libán Jenő IV. é. jh. 30 K., Mihalics Miklós IV. é. jh. 30 K., Barbósz Ger
gely III. é. jh. 10 K., Sztolarik Ferencz III. é. jh. 10 K., Hegedűs Ferencz
II. é. jh. 10 K., Pálka Pál II. é. jh. 10 K., Szaxun János II. é. jh. 10 K., Bella 
Kálmán I. é. jh. 20 K., ifj. Drobny János I. é. jh. 10 K , Fogarascher Mihály 
I. é. jh. 20 K, Kutny Emil I. é. jh. 10 K., Mártha Gyula I. é. jh. 20 K. 
Összesen kiosztatott: 220 K. — A II. félévben: Galló István IV. é. jh. 40 K., 
Mihalics Miklós IV. é. jh. 40 K., Barbósz Gergely III. é. jh. 20 K., Sztolarik 
Ferencz III. é. jh. 20 K., Hegedűs Ferencz II. é. jh. 26 K., Pálka Pál II. é. 
jh. 36 K., Saxun János II. é. jh. 30 K., Bella Kálmán I. é. jh. 26 K. és 
ifj. Drobny János I. é. jh. 30 K. Összesen kiosztatott: 268 K.

Benső örömmel jelezhetjük, hogy jogakademiánk ifjúsága kebelében egy 
nemes és messzeható intézmény, az u. n. «Emlék-alap» kezd sarjadzani, mely
nek czélja egy oly tőkealapot teremteni, melynek kamataiból szegénysorsú, 
de kiváló előmenetelő és kifogástalan magaviseletű joghallgatók ingyenes vagy 
legalább is kedvezményes ellátásban részesíttessenek a Collegium tápintézeté
ben. Tőkéje úgy lenne gyarapítandó, hogy a jogakadémia (különösen absolu- 
toriumot nyert) hallgatói egy bizonyos összeg, mint alapítvány lefizetésére 
kötelezik magukat, mely összeg akkor és oly részletekben lesz törlesztendő, 
a mikor és a mily részletekben azt az illető alapítványt tevők diplomájuk meg
szerzése után saját önálló munkásságukból törleszteni képesek lesznek. Ez az 
intézmény csak újabb tanújelét adja azon benső ragaszkodásnak és őszinte 
szeretetnek, melylyel a joghallgató ifjúság Alma Materünk iránt viseltetik.

Eddig a következő nemes alapítványok tétettek: Szentiványi Ferencz 
200 K., Vitéz Győző 200 K., Csorna István 200 K., Joób Imre 100 K., Bart- 
mann Simon 100 K.

Végül kiemelendő, hogy az egylet képviseltette magát az 1900. évi április
28., 29., 30. és május 1-jén Debreczenben megtartott diákkongresszuson is 
Bartmann Simon e. i. elnök által.

3. Eperjesi Jogász- Vívóegylet.
Alakult 1896. évben. Alosztályai: 1. Torna-alosztály. 2. Football-alosztály.
1899. szeptember 25-ikén tartotta az egylet alakuló közgyűlését a tagok 

rendkívüli érdeklődése mellett. Az 1898—99. évben átalakított alapszabályok 
értelmében egész évi tisztviselőknek megválasztattak: elnökké Vitéz Győző, 
alelnökké Csorna István, elnöki titkárrá Bánó Dezső, főjegyzővé Kerekes Pál, 
majd Markó János, aljegyzővé Smilovics Emánuel, majd Farkas Lajos, pénz
tárnokká báró Ghillány László, majd Péchy Géza s majd Köhler Jenő, szer
tárnokká Fröhlich Zoltán, majd Zsíros Aladár, háznagygyá Péchy Géza, 
majd Both Tamás, football - művezetővé Révész Gusztáv, torna-művezetővé 
Both Tamás, majd Bartmann Simon. Választmányi tagok voltak: elnök, al- 
elnök, két művezető, Bartmann Simon, Timcsák Aladár, Kádas Miklós, Rosier 
Leo, Glauf István vál. jegyző; póttagok: Kovaliczky Albin és Hrabéczy Béla.
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Az egylet tiszteletbeli tagjai: dr. Berzeviczy Albert v. b. t. t., orsz. képv., 
a jogakademia volt tanára; dr. Horváth Ödön kir. tanácsos, jogk. dékán, 
Kónyái Kyss Albert, volt egyleti vívómester; dr. Körtvélyessy Dezső' kir. al- 
járásbíró, akad. m.-tanár; dr. Máriássy Béla árvaszéki ülnök, akad. m.-tanár; 
dr. Meliórisz Béla akad. m.-tanár; dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő, orsz. 
képviselő ; Szinyei Merse István, Sárosvárm. volt főispánja ; Tahy József, Sáros
vármegye alispánja.

Nem mulaszthatjuk el e helyen is őszinte köszönetünk nyilvánítását 
dr. Schmidt Gyula és dr. Mariassy Béla tiszteleti tagjaink iránt, kik közül előbbi 
40 K.-át, utóbbi pedig 30 K.-át méltóztatott az egylet pénztárának adományozni.

Az egylet tagjainak száma fennállása óta ez évben emelkedett a leg
magasabbra, t. i. 77-re.

Az egylet czélja: «A vívás általában, a tornászatban való ügyesség el
sajátítása s gyakorlása.» E czél elérésére a «Pannonia» elsőemeleti, majd a 
«Metti»-féle vendéglő nagytermét bérelte ki az egylet, hol Dobay Károly 
vívómester heti 6 rendes- és 2 rendkívüli órában tanította a vívást a három 
csoportra osztott tagoknak, a lehető legnagyobb ügybuzgalommal s lelkiisme
retességgel. A vívni tanuló tagok, számszerint 36-an, a rendes 1 (egy) K. 
havi tagsági díjon kívül még havi 3 K. tanítás-díjat is fizettek.

Az egylet szertára ez évben tetemesen gyarapodott. 108 K. 30 f. árú 
olasz-kardot, fejvédet s keztyűt hozatott az egylet; így a vívó-felszerelés ér
téke meghaladja a 420 K.-át.

1900. évi február 10-ikén tánczestélyt rendezett az egylet saját alaptőkéje 
javára, mely fényesen sikerült. Ez alkalomból a jövedelemhez felülfizetéseikkel 
hozzájárultak: dr. Horváth Ödön 20 K., dr. Meliórisz Béla 10 K., Schulek 
Gusztáv 10 K., Péchy Ernő 14 K., Mandics Ede, dr. Sarudy Vilmos, Matherny 
Gusztáv, Tahy József 8—8 K., dr. Máriássy Béla, dr. Mikler Károly 6—6 K., 
dr. Müller Bertalan 5 K., Meliórisz Ilka, Kätscher János, dr. Breyer Adolf, 
dr. Propper Adolf, dr. Horovitz Simon, dr. Holénia Gyula, dr. Horovitz Imre 
4—4 K., Kassay István, br. Ghillány László, Brooser Mór, dr. Horovitz Gyula, 
dr. Szlávik Mátyás, Bánó Lehel, Bánó Árpád, Úsz Antal 2—2 K., Oszvald 
Károly, Perczel Dénes 1—1 K.-ával. Az egylet ez úton is köszönetét fejezi ki 
a nagylelkű adakozóknak.

A football-alosztály gyakorlatait Révész Gusztáv művezetése mellett a 
katonai gyakorlótérnek e czélra biztosított részén tartotta. A football-felszerelés 
— mely Szentiványi Ferencz egyleti tag ajándéka — mintegy 40 K. értékű. 
Tornaórákat tartott a torna-alosztály a művezető felügyelete mellett a Colle
gium gymnasiumi tornacsarnokában, mely tornacsarnokot a gymnasium 
nagytek. tanári-kara e czélra teljesen díjtalanul átengedni kegyeskedett. 
Fogadja érte hálás köszönetünket!

Az egylet 1900. április hó 28-ikán Debreczenben rendezett országos diák
vívó- és tornaversenyre Dieners Oszkár, Herkely Béla és Révész Gusztáv tago
kat küldötte ki — megszavazva költségeik részbeni fedezésére pénztárából 
64 K.-át. Kitűnő tornászaink nagy eredményt értek el, öt érmet hozva, Révész

Collég. Ért. 8
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Gusztáv korláton 11-ik, rúdugrásért Ill-ik, nyújtón IV-ik; Dieners Oszkár kor
láton I-ső s nyújtón a III-ik díjat nyerte.

Az egylet hivatalos lapja a Budapesten megjelenő «Sport-Világ», melyben 
az egyletnek állandó rovata van.

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

Ez évben tartott az egylet 13 rendes- és 8 választmányi gyűlést az egy
let ügyeinek megbeszélésére.

Az egylet vagyona felszerelésben és készpénzben körülbelül 1400 koro
nát tesz ki.

4. A  Magyar Túristaegyesület Eperjesi jogász-osztálya.
Az Osztály 1897-ben alakult. Czélja: megismertetni és megszerettetni a 

túristaságot; feltárni a vidék szépségeit; felolvasások és pályadíjak kitűzése 
által a túristaság irodalmát gyarapítani; útakat jelezni és főleg kiránduláso
kat rendezni

Ez évben lelkes felhívásokat nyomattatott az egylet, a melyek rész
ben az Osztálynak kirándulási programmját, részben a tagok kedvezményeit 
tüntetik fel. Főbb kedvezmények: az Osztály tagjai ingyen kapják a «Túristák 
Lapja» czímű folyóiratot; kedvezményes árban rendelhetik meg a «Magyar 
Túristaegyesület» kiadványait. A kassa-oderbergi vasúton — az igazgatóság 
átirata szerint — ha legalább tízen utaznak, előleges bejelentés mellett a 11-od 
osztályt IITad osztályú egész-, a IlI-ad osztályt pedig fél IlI-ad osztályú jegy 
váltása mellett használhatják; ugyanez áll az eperjes-bártfai vonatra is. A sváb
hegyi fogaskerekű vasúton a tagok féljegygyel utaznak. A csorbatói fogas
kerekű vasúton tagjaink Csorbáról Csorbatóhoz 80 krajczárt, vissza 60 krt, 
oda és vissza 1 frt 20 krt fizetnek. Az első cs. és kir. szab. Dunagőzhajózási 
Társaság és A magyar folyam- s tengerhajózási részvénytásaság megengedte, 
hogy tagjaink a bécs-budapest-orsovai szakaszon közlekedő posta- és személy- 
szállító hajókon és a Budapest-Visegrád közötti vonalon a Il-ik hely vitel
díjának fizetése mellett az I-ső helyet használhassák stb. stb.

Az Osztály ez évben is felkérte a tagokat, hogy azon a helyen, a hol a 
nyári szünidő alatt tartózkodnak, töltsék be a «szünidei megbízott» tisztjét. 
A szabályzat értelmében a szünidei megbízottak feladata: a túristaság iránt 
minél több érdeklődőt megnyerni; minden túristasági kérdésben felvilágosítást 
adni; nyilvántartani az olcsó szálló- és étkező helyeket; felhívni az Osztályt, 
hogy vidékükre kirándulást rendezzen és erre nézve pontos tervet ‘készíteni; 
végül az esetlegesen ott székelő testvérosztálylyal szemben az Osztályt képviselni.

Az elmúlt évben 36 kisebb-nagyobb kirándulás dicséri az Osztály ebbeli 
működését. Ezek közt említendő: Eperjes-Szigord-Ránkherlány-Kassa, Pop- 
rád-Hibbe-Fenyőháza-Zsolna, Eperjes-Branyiszkó-Szepesváralja stb. Egy nagy
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tanulmányi kirándulást is rendezett az Osztály a Hernádvölgyi Magyar Vasipar-
R.-társaság*krompachi vasműveinek és a szlovinkai vasbányák megtekintésére.

Különösen kiemelendő az 1900. május 13-ikán rendezett nagyszabású 
kirándulás a szigordi völgybe és a dubniki opálbányákhoz. E kiránduláson 
22 egyleti tagon kívül dr. Horváth Ödön kir. tanácsos, dékán s az egylet 
dísztagja, családjával, valamint több, az egyleten kívül álló női- és férfi-vendég 
vett részt. Különös hálával emelendő ki az a nagy szívesség és előzékenység, 
a melylyel a bányák és a csiszolók hivatalnokai a kirándulókat fogadni ke
gyeskedtek s az egyletet mélyen lekötelezték Végre elérte tehát az-Osztály- 
azt a régi óhaját, hogy kirándulásai a nagyközönséget is érdekelni kezdik.

Mint minden évben, úgy most is, fontos feladatát képezte az Osztálynak 
a diák-túristaság fejlesztése. Közvetítette a «diáktúrista-igazolványok» kiadását 
és az érdeklődőknek ingyen osztotta ki a «Diák-túristák útikönyve» czímű 
füzetet. Ezenkívül a helybeli két főgymnasiumban fennálló önképző-körök 
tagjai részére pályadíjat tűzött ki. A pályázat feltételei, hogy: 1. a leirt kirán
dulás háromnapos legyen s hogy: 2. a pályázó a leirt utat tényleg megtette. 
A pályaművek megbírálói voltak: Köhler Jenő elnök, Kovaliczky Albin és 
Lehoczky Márton tagok. A bíráló-bizottság előterjesztése folytán — tekintettel 
a sikerült pályamunkákra — az eddigi szokásától eltérően, az egylet két pálya
díjat adott ki. Az első díjat (15 K.) Klein Lénáid coll. gymn. VIII. oszt. tanuló 
«A zabkenyér hazájában» ez. munkájának,'a második díjat (10 K.) Ander Antal 
kir. kath. főgymn. VII. oszt. tanuló «Iglótól Barlangligetig» ez. munkájának 
ítélte; Legányi Dezső coll. gymn. VIII. o. tanuló «Kirándulás Alsó-Ausztriába» 
czímű munkáját pedig dicséretben részesítette. A jutalmazott és megdicsért 
pályamunkák a pályázati szabályok értelmében az Osztály tulajdonát képezik.

Az Osztály képviseltette magát Flórián Károly és ifj. Ghillány József 
által a Kárpát-egyesület kassai hözgyűlésen és a Magyar Túristaegyesület- 
nek Ó-Tátrafüreden tartott közgyűlésén, valamint a közgyűlésekkel kapcso
latos kirándulásokon is.

Meleghangú táviratban üdvözölte dísztagját, dr. Horváth Ödön dékán urat, 
királyi tanácsossággal történt kitüntetése alkalmából.

Az útjelzés ügye is előbbrehaladt. Ugyanis az Osztály megjelölte a 
Savanyúvízhez vezető utat. Csupán csak a díszes kiindulási táblák helyezendők 
még el. Tervbe van véve a következő utak jelzése: Eperjes-Borkút, Savanyúvíz- 
Kadlubek, Czeméte-Savanyúvíz, Czeméte-Eperjes, Czeméte-Borkút, Villeczhegy- 
Halyigrund-Uhlyiszkó, továbbá a Simonkára vezető gyalog- és szekér-út.

Az Osztálynak jelenleg 72 tagja van. És pedig 3 dísztagja: Szinyei Merse 
István, Sárosvármegye volt főispánja, dr. Schmidt Gyula orsz. képviselő, coll. 
felügyelő és dr. Horváth Ödön kir. tan., egyet, m.-tanár, jogakademiai dékán.

A rendes-tagok száma 53., a pártolóké 16.
Az 1900. évi február 18-ikán tartott tisztújító-közgyűlésen a következők 

választattak meg: elnök ifj. Ghillány József, alelnök Both Tamás, titkár 
Bartmann Simon, jegyző Szabó Lajos, pénztáros Köhler Jenő; választmányi 
tagok: Barbósz Gergely, Glauf István, Havas Nándor, Ilanics Milán, Kádas 
Miklós, Zsíros Aladár, báró Ghillány László, Lévay István, Zsíros Zoltán,

s*
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Lehoczky Márton, Vitéz Győző, Petrássy Antal, Palcsó István rendes-tagok, 
Dobay Károly, Stépán Aladár és Kürcz E. Henrik póttagok.

Az Osztály könyvtára 7 művel gyarapodott, köztük van «Budapest kör
nyéke» czímű gyönyörű könyv, a melyben a Budapestről tehető kirándulások 
vannak leírva, számos képpel díszítve; azonkívül a «Mecsek-Egyesület» 1899-ik 
évi jelentése stb.

A közgyűlésen elfogadott költségelőirányzat szerint a bevétel: Menház- 
alap 24 K., takarékpénztári betét 64 K. 04 f., múlt évi maradvány 22 K., 
60 tag díja 240 K. 06 f., rendezendő felolvasás 40 K., rendezendő kirándu
lás 30 K., rendkívüli bevétel 4 K. 90 f .; összes bevétel: 425 K. Kiadások: 
központi járulék 120 K., irodai kiadás 10 K., postaköltség 10 K., nyomtat
ványok 20 K., pályadíj 10 K., utak jelzése 130 K., rendkívüli kiadás 20 K., 
pénztári maradvány 105 K .; összes kiadás: 425 K.

Az Osztály vagyoni állapota 1899. deczember 31-ikén: Alaptőke 140 K., 
könyvtár, ingó-felszerelés 121 K. 80 f., 1899. évi pénztári maradvány 22 K. 
06 f., takarékpénztári betétek 88 K. 04 f.; összesen: 371 K. 90 f.

Hirdető-táblát is készíttetett az Osztály, a melyen a szükséges tudni
valók, a vasárnapi és egyéb kirándulásokra vonatkozó értesítések olvashatók.

Végül felemlítendő, hogy 1900. október havában egy nagyszabású estélyt 
rendez az Osztály, a mely estélynek kiváló érdekessége lesz az a felolvasás, 
melyet az Osztály vendége: Siegmeth Károly úr, a Magyar Kárpát-egyesület 
Keleti Kárpátok Osztályának ügyvivő alelnöke fog tartani «Az aggteleki 
barlang»-ról mintegy 100 vetített képnek a bemutatásával.

5. Az Eperjesi Joghallgatók Zene köre.
A Kör — három évi szünetelés után — ez iskolai évben ismét meg

kezdte működését.
A testületi elnök korelnöksége alatt az alakuló-gyűlést 1899. október 

6-ikán tartotta, melyen a tisztviselő-választás a következőkép ejtetett m eg: 
Elnökül Bodnár János II. é. jh., alelnökül Láng Mihály I. é. jh., jegyzőül Kállai 
Ede I. é. jh., pénztárnokul Buszek Károly II. é. jh. választatott meg.

A Kör karmesteri tisztét Nedved Vilmos helybeli zenetanító viselte, a 
ki zenei jártasságát, szakképzettségét e Körnél is kellően érvényre juttatta. 
A Kör ez év folyamán 64 gyakorló-órát és 5 gyűlést tartott. A tagsági díjat 
havi 1 K.-ban állapította meg.

Fennállásának a körülményekhez mért sikeres eredményét a nagyközön
ség előtt többször bemutatta a K ör; így élénk részt vett a testület által ren
dezett két matinéén, a november 12-iki Petőfi-ünnepélyen, márczius 15-ikén stb.

6. Jogakademiai ifjúsági könyvtár.
A  jogásztestület külön könyvtára a lefolyt tanévben a következőkben 

gyarapodott:
I. Ajándékozni szívesek voltak: A nmélt. igazságügyi m. kir. miniszter 

úr 1 művet 1 kötetben. A nmélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
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úr 2 művet 2 kötetben. Dr. Horváth Ödön úr 3 művet 3 kötetben. Dr. 
Meliórisz Béla úr 1 művet 1 kötetben. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
5 művet 5 kötetben. Budapesti kir. Tud.-Egyetem 4 művet 4 kötetben. Ko
lozsvári m. kir. Tud.-Egyetem 1 művet 1 kötetben. «Jogtudományi Közlöny» 
kiadóhivatala 1 művet 1 kötetben. A sárospataki ev. ref. főiskola 2 művet 
2 kötetben. «Eperjesi Széchenyi-kör» 1 művet 1 kötetben. «Eperjesi Lapok» 
kiadóhivatala 1 művet 1 kötetben. «Mensa Academica» egyesület 1 művet 
1 kötetben.

II. Vétel útján a könyvtár a tagsági díjaknak 25°/0-ából és Hubay Mik
sának a könyvtár javára tett 1000 K.-ás alapítványából gyarapodott, még 
pedig 46 kötettel. A könyvtár jelenlegi állománya 935 kötetből, az olvasó
köri könyvtár pedig 68 kötetből áll.

Fogadják a nagylelkű ajándékozók nemes áldozatkészségükért a testület 
hálás köszönetét!
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Főgj^mnasium.

III.

A) Adatok az 1899 — 1900-iki tanév történetéhez.

1. A tanári-karban a következő változások állottak be:
a) Balázs Adám rendes tanár a nm. vall.- és közokt. miniszter úr által 

még a múlt tanév végével a békéscsabai főgymnasiumhoz rendes tanárnak 
neveztetvén k i; sajnálatunkra lemondott itteni állásáról, helyébe kinevezte a 
nm. kultuszminiszter úr Klémensz T. Jánost, ki már 8 évig rendes tanári 
minőségben a felsőlövői tanintézetekben működött.

b) Hénsch Béla ideiglenes helyettes tanár október hó elején hadköte
lezettségének eleget teendő elhagyta intézetünket. Helyébe dr. Wallentínyi 
Samut választotta a collegiumi igazgató-választmánynak 1899. évi november 
24-ikén tartott gyűlése rendes tanári minőségben, és ő 1900. évi január elején 
elfoglalta az állást. A Hénsch Béla távozása és dr. Wallentínyi Samu meg
érkezése közti időben a többi tanárok tanították az eltávozott tanár tantárgyait.

c) Mivel Durst Győző tornatanár április elején súlyosan megbetegedett, 
a négy alsó osztály tornatanítását a tanév három utolsó hónapjában dr. Wal
lentínyi Samu tanár vezette.

2. Ns. Szieber Ede kir. tanácsos és tankerületi főigazgató 1899. nov. 
21—24. napjain látogatta intézetünket mint miniszteri megbízott és nov. 
24-ikén értekezletet tartott a főgymn. tanári-karral, mely alkalommal meg
elégedését fejezte ki az intézet állapota és a tanárok működése felett.

3. Midőn 1900. évi május .9-ikén a vallástani osztályvizsga tartatott a 
VIII. osztályban, egyházkerületi biztosi minőségben jelen volt nt. Glauf Pál 
rimaszombati ev. főesperes úr.

B) T a n á r i - k a r .
1. Balló Aurél, rendes tanár, az I. oszt. főnöke. Tanított rajzot és 

rajzoló mértant az I., II., III. és IV. osztályban, továbbá rajzot az V. és VI., 
rajzot és ábrázoló mértant a VII. és VIII. oszt. póttanfolyamaiban és föld
rajzot az I. osztályban. Heti óráinak száma 21.

2. Frenyó Lajos, rendes tanár, a III. oszt. főnöke. Tanított vallástant 
az I—VIII. osztályban és magyar nyelvet a III. osztályban. A zenekörnek 
elnöke. A tanári testületnek jegyzője. Heti óráinak száma 19.

3. Flórián Jakab, rendes tanár. Tanított latint a III., V. és VII. osztály
ban. A Collegium pénztárosa. Heti óráinak száma 18.
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4. Gömöry János, helyettes tanár, az V. oszt. főnöke. Tanított törté
netet a III., V., VI. és VIII., politikai földrajzot a VII., magyar irodalomtör
ténetet a VIII., görögöt pótló magyart a VI. osztályban. A collegiumi könyv
tár őre. A Magyar Társaság elnöke. Heti óráinak száma 20.

5. H úsz Armin, rendes tanár, a VIII. osztály főnöke. Tanított latint a 
IV., VI. és VIII. osztályban, történetet a IV. osztályban. A természetrajzi 
múzeum őre, az ifjúsági gyámintézet és segélyző-egyletnek pénztárosa, a hely
beli ág. hitv. ev. I-ső egyháznak pénztárosa. Heti óráinak száma 20.

6. K lém ensz T. János, rendes tanár. Tanított latint az I., görögöt a VI.j 
német nyelvet a IV., V. és VIII. és szépírást a II. osztályban. A dalkörnek 
elnöke. Heti óráinak száma 20.

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

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

9. Perényi Vilmos, rendes tanár. Tanított természettant a VIII., mathe- 
sist a IV., VI. és VIII., számtant és földrajzot a II. osztályban. A physikai 
múzeum őre. Heti óráinak száma 20.

10. P eskó Ödön, rendes tanár és képesített tornatanár. A VII. osztály 
íőnöke. Tanított természettant a VII., mathesist az I., III., V., VII., természet- 
tani földrajzi a III. és tornát az V—VIII. osztályban. Az algymn. könyvtár 
őre, a Markovics-kör elnöke. Heti óráinak száma 20 és 6 tornaóra.

11. Szutórisz Frigyes, rendes tanár, a VI. oszt. főnöke. Tanított ter- 
mészetrajzt az I., IV., V. és VI., német nyelvet a III., VI. és VII. osztályban. 
Heti óráinak száma 20.

12. Dr. W allentínyi Samu, rendes tanár, a II. osztály főnöke. Tanított 
latint a II., magyart az L és II., görögöt pótló magyart az V. és szépírást az
I. osztályban. Heti óráinak száma 20.

T arnatanár:

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

É5nekt;inár :

14. Szánik Ernő, elemi tanító. Tanította az éneket az I. és II. oszt.-ban.

Vallástant tanítottak:

W ick Béla, kir. kath. főgymn. hittanár. Tanította a róm. kath. vallás
tant 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 M., az eperjesi hit
község rabbija és Neuwirth Dávid, az eperjesi ortli. izr. hitközségi elemi 
isk. hitoktatója.
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C) A tantárgyak osztályonkint.

I. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Balló Aurél.

1. Vallástan. Ó-szövetségi bibliai történetek az ó-testamentomból olvas
tatva s ezek alapján a zsidók rövid története, minden történetből az erkölcsi 
tanulság. A tízparancsolat s a kis káté illető helyeinek magyarázata. Négy 
egyházi ének ismertetése és emlékeltetése. Az énekórákon tanult énekek 
gyakorlása. Kézikönyvek: Bereczky Sándor: Bibliai történetek, Poszvék Sán
dor: Egyházi énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára és a 
Szentirás. Hetenkint 2 óra. Tanár Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: Mondattani alapon, inductiv módszerrel: 
Az egyszerű mondat és részei, a beszédrészek; a fő- és mellékmondat meg
különböztetése. Mondattani alapon alaktan, a hangtan elemei. A helyesírás 
főbb szabályai s ezek begyakorlása, b) Olvasmányok: 1. Prózaiak: mesék, a 
hun és magyar hősmondák részletesen (A hűn és magyar nemzet eredete, 
A húnok Pannóniában, Etele és Buda, A catalaunumi ütközet, Etele és a 
görög császár, Keveháza, Etele halála és a hún birodalom bukása; A ma
gyarok az őshazában, Az ősi magyarok hadi szervezete, Honfoglalás, A ma
gyarok kalandozásai, A magyarok a szt.-galleni monostor alatt, Az augsburgi 
veszedelem, Botond, Géza fejedelem megtérése); a király-mondakör: (Szt. 
István király, Szt. István háborúi és jótéteményei, Szt. István halála, Korona 
és kard). Leírások: Az Alföld, Hortobágy, Mikor a Tisza megárad; Vásár 
és búcsú. 2. Költőiek: A haza, Falu végén kurta korcsma, Honfidal, Mi fe
hérük, Anyám tyúkja, A Tisza, Az Alföld, Keveháza, Etele és a görög császár. 
Az olvasmányokat közös munkában dolgoztuk fel, először elosztottuk a nyelvi 
és tárgyi nehézségeket, azután megbeszéltük tartalmilag, figyeltük a szereplők 
jellemét, lelki állapotát s végül az illető műfaj főbb, jellemzőbb sajátságait 
(mese, monda, történet, elbeszélés, leirás stb.). Havonként két Írásbeli dol
gozat, leginkább a helyesírás gyakorlására s a nyelvtanból tanultak összefog
lalására. Kézikönyv: Badics : Magyar olv. könyv, I.; Halász: Magyar nyelvtan, 1 
Tanította dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Olvasás és Írás. A kiejtés szabályai. A névragozás be
ható tárgyalása, összeköttetésben a nemi szabályokkal és kivételekkel. A mel
léknév egyeztetése a főnévvel. A melléknév fokozása. A határozók képzése. 
A számnevek és névmások. Az igeragozás cselekvő alakjai. Olvasmányok 
voltak: Hungária, Ursus, Mulier et ancillae, Leo senex, Luscinia et acanthis, 
Pavo et grus, Cancri, Puer mendax, Sturnus et cuculus, Senex et m ors; azon
kívül egyes mondatokat tartalmazó olvasmányok. A latin olvasmányok száma 
32, a magyar olvasmányoké 18. Mindezen olvasmányok beható mondattani 
és szótani elemzése, kiváló tekintettel a latin és magyar nyelv szerkezete kö
zötti eltérésre. Az érdekesebb mesék könyvnélküli betanulása. írásbeli dol
gozatok a nyelvtanból tanultak alapján havonkint kétszer voltak. Kézikönyv:
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Dávid J .: Rövid latin nyelvtan és Dávid J .: Latin olvasó- és gyakorlókönyv. 
Hetenként 6 óra. Tanította Klémensz T. János.

4. Földrajz. Geographiai alapismeretek. A magyar királyság: 1. Magyar- 
ország: I. Alföldek: a) Nagy-Alföld, b) Kis-Alföld. II. A délnyugati dombos 
vidék. III. Hazánk felföldei: a) Az éjszaknyugati, b) az éjszakkeleti, c) a dél
keleti Felföld. IV. A magyar tengerpart, Fiume város és környéke. 2. Horvát- 
Szlavonországok. Kézikönyv: Dr. Demkó Károly: A magyar királyság föld
rajza. Heti 3 óra. Balló Aurél.

5. Számtan. A tízes számrendszer ismertetése. A négy számolási műve
let egész-, tizedes- és törtszámokkal; a hosszúság, kerület és ürmérték ismer
tetése. A számok oszthatósága, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 
többes kiszámítása. Időszámítás. Házi feladatok óráról-órára és havonkint egy 
iskolai dolgozat. Kk.: Arany-Szíjártó: Számtan. Hetenkint 4 óra. Peskó Ödön.

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

7. Természetrajz. Csonthéjas-, dió-, alma-, czitrom-, bogyó-, tök-gyümölcs. 
Azonkívül hüvely-, tok-, makk-gyümölcs. Fenyő. Házi állatok, a ház környékén 
élő állatok, mezei és erdei állatok. Tavaszszal egyes élő növények leírása: 
mogyoróbokor, hóvirág, piros holtcsalán, tágkelyhű kankalin, májusi gyöngy
virág, az orgonabokor, az aranyeső, gyermeklánczfű. Tankönyv: Paszlavszky 
József «Kis természetrajz». Heti óraszám 2. Tanár Szutórisz Frigyes.

8. Szépírás. Magyar irás: Kis- és nagybetűk. Heti 1 órában. Dr. Wal- 
lentínyi Samu.

9. 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. Hetenként 1 óra. Szánik Ernő.

10. 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. 4. Játékok. Hetenként 2 órában. Durst Győző; hús- 
véttól kezdve dr. Wallentínyi Samu.

Collég. É rt 9
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II. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: dr. Wallentínyi Samu.

1. Vallástan. Újszövetségi bibliai történetek az új-testamentomból olvas
tatva. Jézus születése, tanítása, tettei, szenvedése, halála, feltámadása, mennybe
menetele. Az apostolok, a kér. egyház megalapítása. Az összes történetekből 
az erkölcsi tanúság levonva. A kis káté megfelelő helyeinek, a hegyi beszéd
nek tanultatása és magyarázata, a Miatyánk magyarázata. Négy egyházi ének 
ismertetése és emlékeltetése, az énekórákon tanult dallamok gyakorlása. Kézi
könyvek : Bereczky Sándor: Bibliai történetek; Poszvék Sándor: Egyházi 
énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára és a Szentírás. Ileten- 
kint 2 óra. Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: Az I. osztályban végzett anyag áttekin
tése után tüzetesebben a határozók tana, az összetett mondatok tárgyalása: 
mellé- és alárendelt mondatok, ezek fajai, többszörösen összetett mondatok, 
körmondat, b) Olvasmányok: 1 . Prózaiak: A történeti szempont figyelembe
vételével a király-mondakörből: Géza fejedelem megtérése, Szt. István király, 
Szt. István háborúi és jótéteményei, halála, Szt. Imre herczeg, Szt. Gellért, 
Endre háborúja Henrik császárral, Korona és kard, A cserhalmi ütközet, 
A mogyoródi csata, Salamon, Szt. László, Tüzetes tárgyalása a tatárjárásnak, 
Dsengisz birodalma, A tatár nép jelleme, Nagy-Magyarország és a tatárok, 
A kúnok befogadása, A tatárok megérkezése, A mohi csata, Béla menekülése, 
Nagyvárad pusztulása. Leírások a magyar földről és népéről: A hazáról, 
A Vág völgye, Szt. Anna tava, A fülemile, Találkozás a betyárokkal. 2. 
Költőiek: János vitéz, A bujdosó levente, Salamon vezeklése, Deák Balázs, 
Szt. László füve, Tatárjárás, Szülőföldemen, Hazámhoz, Hadnagy uram, A 
fülemile, Téli esték, A hazáról, A magyar nyelv. A nyelvtant olvasmányok 
alapján, inductive tanultuk. Az olvasmányokat közös munkában dolgoztuk fel 
nyelvi, tárgyi szempontból, megbeszéltük a tartalmat, jellemeztük a szereplő 
személyeket, figyeltük lelki állapotukat. Tankönyv: Badics: Magyar olv. k. II.; 
Halász: Magyar nyelvtan II. Havonként 2 Írásbeli dolgozat, a végzett nyelv
tani anyag összefoglalása s kisebb olvasmányok szabatos elmondása. Heti 
5 óra. Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: Összefüggő olvasmányok alapján az alaktan 
ismétlése és beíejezése. Alszenvedő, hiányos, személytelen, rendhagyó igék 
tüzetesen. Fő- és mellékmondat megkülönböztetése kötőszók szerint. Szó
képzés : substantiva verbalia, denominativa, adjectiva verbalia stb. Mindez 
összevetve a magyar nyelv sajátságaival, b) Olvasmányok: A rómaiak tör
ténetéből: Róma eredete, Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius ural
kodása, tettei, háborúi. Összesen 22 fejezet latinból magyarra, 28 fejezet 
magyarból latinra. Az olvasmányoknál tüzetes tárgyi megbeszélések, nagy 
gondot fordítva a tartalomnak megbeszélésére, az összefüggésre. A latin mondák 
egybevetése a magyarral. Hentenként 1 Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Dávid I.: 
Rövid latin nyelvtan, Latin olvasó- s gyak.-könyv. Heti 7 óra. Dr. Wallentínyi S.
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4. Földrajz. Ázsia, Afrika, Amerika és Oczeánia részletes leírása. Tan
könyv : Körösi Albin. Heti 4 óra Perényi Vilmos.

5. Számtan. Az I. osztályban tanultak áttekintése. Számolási előnyök. 
Korlátolt pontosságú szorzás. Arányiatok. Az egyszerű hármas szabályra 
vonatkozó feladatok megoldása praktikusan, olaszgyakorlattal, aránylattal és 
vonalmódszerrel. Perczentszámítás és ennek alkalmazása a nyereség-, veszteség
és súlyleszámításokra. Tankönyv: Beke Manó: Számtan. Heti 4 óra. Perényi V.

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 
felrajzolt minták után, adott méretek szerint, körzővel és vonalzóval. A testek 
axonometrikus ábrázolása. Heti 3 óra. Balló Aurél.

7. Írás. Magyar és német kis- és nagybetűk. Ezeknek begyakorlása 
egyenként, egyes szavakban és összefüggő mondatokban. Hetenkint 1 óra. 
Klémensz T. János.

8. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszer, kulcsok, hang
közök, méreti-, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 25 
(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. Heti 2 óra. Durst Győző, húsvéttól kezdve dr. Wallentínyi S.

III. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Frenyó Lajos.

1. Vallástan. A kér. egyház, különösen a magyar protestáns egyház 
története. Kiválóbb egyháztörténeti alakok ismertetése, Luther életrajza és 
egyénisége részletesen. Egyházi énekek ismétlő gyakorlása, négy ének ismer
tetése 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, latin és német nyelv szerkezete és szelleme között, a magyar 
szórend. A hangsúlyos verselés. Vers, próza, hangsúly-rythmus, ütem. verssor, 
versszak, rím, a rímek elhelyezése. Olvasmányok: Hymnus, Szózat, Fiamnak, 
Családi kör, A czinkotai kántor, Venetúr lencséje, Mátyás király Gömörben, 
Róka fogta csuka, csuka fogta róka, varga fogta mind a kettő. Nagy Lajos 
nápolyi hadjáratai, Hunyadi János, Mátyás király jeles tettei és mondásai. 
Havonként két Írásbeli feladat, felváltva a nyelvtanból és az olvasmányok

9*
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köréből. Kézikönyvek : Halász Ignácz: Rendszeres magyar nyelvtan, dr 
Badics Ferencz: Magyar olvasókönyv III. Heti 3 óra. Frenyó Lajos.

3. Latin. Kézikönyv: Schultz-Dávid : Kisebb latin nyelvtana, gyakorló- és 
olvasókönyve. Esettan a megfelelő pensumokon begyakorolva; szócsoportok. 
Prosodia elemei. Hexameter, pentameter, jambicus senarius. 45 hexameter, 
16 pentameter, 25 dactyl, distichon, 13 jambicus senarius, 12 phaedrusi mese. 
A római köztársaság történetéből 23 fejezet A versek könyv nélkül is. 
Hetenkint egy isk. dolgozat. Hetenkint 6 óra. Flórián Jakab.

4. Német nyelv. A  magyarajkú tanulókra való tekintetből felosztottam 
az osztályt két csoportra: kezdőkre és haladókra. Mindkét csoport egy és 
ugyanazon nyelvtani anyagot végezte, csak az olvasmányokban és fordítások
ban volt eltérés. A nyelvtani anyag lehetőleg direkt módszerrel begyakorol
tatott : főnevek és melléknevek ragozása, praepositiók, pronominák, tő- és 
sorszámnevek, segédigék, erős és gyenge igeragozás, cselekvő és szenvedő 
alak; személytelen igék, magára visszahatók, összetett igék, zu és um zu 
használata. Tankönyv: Endrei Ákos: Német nyelvkönyv I. köt. Hetenként 
4 óra. Kéthetenként dolgozat. Szutórisz Frigyes.

5. Physikai földrajz. A szilárd, cseppfolyós és légnemű testek tulajdon
ságai és az azokkal járó tünemények. Hőtan Fénytan. Magnesség. Elektromos
ság. Mathematikai és physikai földrajz. Hetenként 2 óra. Kézikönyv: Bozóky 
Endre: Physika és physikai földrajz. Peskó Ödön.

6. Történelem. Magyarország története a rómaiak korától az 1867-iki 
kiegyezésig. Magyarország politikai földrajza, alkotmánya. Ausztria. A közös 
ügyek. Kézikönyv: Baróti-Csánki: Magyarország története. Hetenként 4 óra. 
Gömöry János.

7. Számtan. Kamatszámítás. Értékpapír-számítás. Kamatoskamat-számítás. 
Határidő-számítás. Arányos osztás. Vegyítési számolások. Arany és ezüst tár
gyakra vonatkozó számítások. Láncz-szabály. Agio. Házi feladatok, kéthetenként 
isk. dolgozat. Kézikönyv: Beke Manó: Számtan. Fletenként 3 óra. Peskó Ödön.

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 sokszögekre vonatkozó szerkesztések adott alkotórészek alapján. 
Idomok átalakítása egyenlő területű másféle idomokká. Területek osztása. 
Idomok hasonlósága és symmetriája. A középarányos; Pythagoras-féle tan
tétel. A földmérés elemei. Stylizált levelek rajzolása, Várday fali-mintái 
nyomán. A. 1—20. Hetenként 2 óra. Balló Aurél.

9. Torna. Egyesítve a IV. osztálylyal. Ügyanaz, 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, 
húsvéttől kezdve dr. Wallentínyi S.
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IV. OSZTÁLY 

Osztályfőnök: Kubányi Béla.

1. Vallástan. Hittan és erkölcstan. Az ev. prot. egyház főbb hit- és 
erkölcstani elvei, tekintettel más egyházak főbb tanaira. Szentirási helyek 
olvasása, magyarázása és emlékeltetése. Egyházi énekek ismétlő gyakorlása, 
négy ének ismertetése és emlékeltetése. Kézikönyvek: Mayer Endre: evan
gélikus vallástan; Poszvék Sándor: Egyházi énekek és imádságok ev. közép
iskolai ifjúság számára és a Szentírás. Heti 1 óra, Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. A nyelvhasználat törvértyei, 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. Tankönyvek: Schultz-Dávid Kisebb latin nyelvtana, 
Dávid István Gyakorlókönyve II. rész s Dávid István Olvasókönyve Livius, 
Ovidius és Phaedrus műveiből. Prózai olvasmányok Livius nyomán a római 
köztársaság történetéből: Róma elfoglalása a gallok által; az első samnit 
háború; a latinok ellen viselt háború. Költői olvasmány Phaedrus meséiből 
8-tól 30-ig; Ovidius szemelvényeiből: Tarquinius elfoglalja Gabii várost; 
a fabiusok nemzetsége; Daedalus és Icarus; az emberi nemnek négy kor
szaka. E költői szemelvényeknek nagy részét könyvnélkül is tanulták, Ezen 
olvasmányokon, valamint a gyakorlókönyv 20 magyar fejezetének latinra való 
fordításán kívül begyakoroltatott az összetett mondatok syntaxisa, különösen 
az igeidők és igemódok helyes használata; e mellett ismételtetett az alak- és 
esettan is. Pontos előkészület; szóképzési csoportok és szólásmódok beta
nulása; a prosodia s a verstan elemei. Hetenként írásbeli iskolai dolgozat. 
A dolgozatok száma 34. Hetenként 6 óra. Húsz Armin.

4. Német nyelv. A III. osztályban szerzett nyelvtani ismeretek össze
foglalása, kiegészítve a határozószóval, az elöljárókkal és a kötőszóval. Szó
képzés. A mondattan általános elvei, az alany, állítmány és a bővítmények. 
Az egyenes és fordított szórend. Az egyszerű és összetett mondat. Mindez 
lehetőleg gyakorlati alapon. Olvasmányok: 9 prózai olvasmány és 10 költe
mény. Továbbá fordítás magyarról németre. Kéthetenként írásbeli dolgozat. 
Hetenként 3 óra. Klémensz T. J.

5. Történelem. Tankönyv: Varga Ottó Világtörténete; I. kö te t— Ókor. 
Az ázsiai és afrikai kulturnépek történetének vázlata ; részletesebben a görögök 
és rómaiak története, tekintettel a műveltségi és állami állapotokra az actiumi 
csatáig. Hetenként 3 óra. Húsz Armin.
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6. Algebra. Alapfogalmak és jelzések. Általános positiv és negativ számok. 
A négy alapművelet algebrai számokkal. Legkisebb közös többes és leg
nagyobb közös osztó. Fontosabb szorzási alakok, zárójelek felbontása. Első
fokú egy ösmeretlénnél biró egyenletek megoldása. Tankönyv: Mauritz Rezső: 
Algebra. Heti 3 óra. Perényi Vilmos.

7 Rajzoló geometria. Tankönyv: Dr. Hornischek H. IV. rész. Tananyag:
I. A kúpszeletek (kör, ellipszis, parabola, hyperbola) tulajdonságai, az ezen 
görbe vonalakra vonatkozó szerkesztések. II. A stereometriai elemek átismét
lése után a vetülettan. Pont, egyenes síkidom és testek projectiói egy és két 
képsíkon. Diszítményi rajz Várady-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. Csoportosítás a chemiai összetétel alapján. 
Egyszerű és összetett kőzetek. A víz és tűz hatása. A föld korszakai. Tan
könyv: Szterényi Hugó: Ásványtan. Hetenként 3 óra. Szutórisz Frigyes.

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

V. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Gömöry János.

1. Vallástan. Bibliai bevezetés. Az ó- és újtestamentomi Kánon rövid 
története, a biblia nevezetesebb fordításai. Az egyes iratok keletkezésének 
története, szerzőik, tartalmuk ismertetése. Szemelvények olvasása az ó- és új- 
szövetségi iratokból. Kézikönyv : Batizfal vi-Bereczky: Bibliaismertetés. Heten
kint 2 óra. Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Népballadák. Arany előtt élt nevezetesebb műballada- 
írók és balladáik. Arany Jánostól: V. László. Ágnes asszony. Szondi két apródja. 
Tetemrehívás. Arany után: Gyulaitól: Éji látogatás. Tolnai Lajostól: A sze
gény vándorló legényről. Az olvasott balladák alapján a nép- és műballada 
ismertetése. Szerkesztéstan. Havonként házi írásbeli dolgozat. Kézik.: Négyesy 
I.ászló: Szerkesztéstan. Greguss-Beöthy: Magyar balladák. Heti 3 óra. Kubányi B.

3. Latin nyelv. Kézikönyv: Livius, Dávid-Pozder Anthologia, Cserny 
Dávid: lat. stílusgyakorlatok 1 k., Livius XX. 1—35 fej.; az Anthologiából: 
Catullus: 2, 4, 8, 9; Vergilius: 1, 5, Horatius 2—4, 7—9, 11, 13—15; 
Martialis 1—-12. A stílusgyakorlatokból fordítva 1—7 ; 32—60; 152—159 
pensum. Kéthetenként egy írásbeli dolgozat. Életenként 6 óra. Flórián Jakab.

4 Görög nyelv. Az olvasás és írás begyakorlása után az alaktanból: 
főnév, melléknév, igehatározó, névmás és az to végezetű 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—17, 19, 35, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 68, 70. Kétheten
ként írásbeli gyakorlat. Hetenként 5 óra. Ludmann Ottó.

5. Görög nyelvet helyetíesitő tárgyak: a) Irodalmi olvasmányok: l .A  
görög irodalomból: Szemelvények Thukydidesből: A peloponnésosi háború
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külső és belső okai, A háború első éve, Perikies halotti beszéde, jelleme, 
Plataia ostroma, A lesbosi, melosi ügy, A pártviszonyok jellemzése, Thuky- 
dides szerepe a háborúban, A szicziliai hadjárat, Alkibiades jelleme, szerep
lése, Csata Syrakusa mellett, a VII. könyv áttekintése. 2. A magyar irodalom
ból : Kármán Urániája, A nemzet csinosodása, Kazinczy és Berzsenyi levele
zése, Kölcsey: Emlékbeszéd Kazinczy és Berzsenyi felett, A magyar nyelv 
ügyében, Berzsenyitől: Ajánlás, Kazinczy Ferenczhez, Megelégedés, Az én 
osztályrészem, A magyarokhoz, Fohászkodás, Közelítő tél, A felkölt nemes
séghez, Búcsúzás Kemenes-Alj ától, Melancholia. Az említett írók, költők élete, 
működésük jellemzése. 3. Görög állami régiségek: Tankönyvek: Hegedűs: 
Összefüggő részek Thukydides művéből, Jancsó: Magyar irodalmi olvasmá
nyok I., Szerelemhegyi: Görög állami régiségek. Három Írásbeli dolgozat. 
Heti 2 óra. Dr. Wallentínyi Samu.

b) Díszitményi rajz: Görög és középkori síkdíszítmények rajzolása és 
festése (rozetták és szalagdíszek) Várday-féle faliminták nyomán. D. 1— 24. lap. 
Itt-ott szemléleti rajzolás testek után. Hetenként 2 óra. Balló Aurél.

6. Német nyelv. Nyelvtani gyakorlatok: genitivust és dativust vonzó igék 
és melléknevek, személytelen és visszaható igék, a participium és Infinitivus 
használata, a szórendek gyakorlati alkalmazása. A német nyelv sajátságai. 
Olvasmányok: 11 prózai olvasmány és 12 költemény. A Cid-románczok közül 
vettünk hetet. Herder, Heine, Lenau, Körner és Uhland életrajza. Kézikönyv: 
Hoffmann M.: Német tan- és olvasókönyv, III. köt. Hetenk. 3 óra. Klémensz J.

7. Történelem. Egyetemes történet az actiumi csatától Amerika felfede
zéséig. Tankönyv: Varga Ottó: Világtörténet. Középkor. Hetenként 3 óra. 
Gömöry János.

8. Mennyiségtan, a) Algebra: Több ismeretlennel biró elsőfokú egyen
letek megfejtése. Determinánsok. Diophantos-féle egyenletek. Tiszta másod
fokú egyenletek. Gyökvonás. Irrationalis számok. Immaginarius- és complex 
számok. Binomiális tétel. A vegyes másodfokú egyenlet megoldása. — bj 
Geometria: Planimetria. A pont a síkban. Az egyenesek kölcsönös helyzete 
a síkban. A távolságok viszonya és aránya. A síkidomok alkotó-részeinek 
összefüggése. A síkidomok területe. A kör és egyenes, a kör és szög és 
körök kölcsönös viszonya. A szabályos sokszögek. A kör területének és kerü
letének kiszámítása. Házi feladatok óráról-órára, havonkint egy iskolai dol
gozat. Heti óraszám 4. Kézikönyv: Mauritz R.: Algebra, és Wagner Alajos : 
Geometria. Peskó Ödön.

9. Természetrajz. Növénytan. Az alaktan tüzetes begyakorlása élő növé
nyeken, növények leírása és meghatározása. A szövettan elemei; élettan, 
rendszertan. Tankönyv: Dr. Roth S .: A növénytan alapvonalai. Segédkönyv: 
Cserey: Növényhatározó. Heti 2 óra. Szutórisz Frigyes.

10. Testgyakorlás. Rend- és szabadgyakorlatok. Szergyakorlatok. Torna
játékok. Heti óraszám 2. Peskó Ödön.
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VI. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Szutórisz F rig y es,

1. Vallástan. A kér. egyház története. Az egyház megalakulása, az 
üldözések, N. Konstantin, az egyház megromlása, a reformatio úttörői. A refor
matio, Luther s a többi reformátorok. A reformatio elterjedése, a 30 éves 
háború, a tridenti zsinat, a jezsuita-rend és bukása. A prot., a rom. kath., 
gör. kel. egyház újabb története. Tankönyv: Batizfalvi István: A keresztény 
egyház története. Heti 2 óra. Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Shakspere Julius Caesárjának 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. Az olvasókönyv történelmi darabjainak olvasása és fejte
getése alapján: a történetírás feladata, tárgya általában és különösen, a 
történetírás főformái; a történelmi kutatás, a történelem előadása, a történet- 
írás kifejlődése. Kölcsey és mások szónoki beszédeinek tárgyalásával: a beszéd 
czélja és fajai, a meggyőzés eszközei, a megindítás eszközei, a szónoki beszéd 
irodalma. Rhetorikai értekezések taglalása. Havonként egy írásbeli dolgozat. 
K k .: Góbi Imre: Rhetorika olvasmányokkal. Névy László: Shakspere Julius 
Caesar, ford. Petőfi Sándor. Greguss A .: Moliére Tudós női, fordította Arany 
László. Hetenként 3 óra. Kubányi Béla.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: P. Vergilii Maronis Aeneidos lib. XII.
C. Sallusti Crispi liber de bello Jugurthino; Latin stílusgyakorlatok a VI-ik 
osztály számára, Cserny Károly és Dávid Istvántól; Schultz Dávid Kisebb 
latin nyelvtana. Költői olvasmány: Vergilii Aeneidos I. és II. könyve. Virgil 
életrajza s költői előadásának sajátságai; az Aeneis szerkezete s befolyása, 
melyet a római és a világirodalomra gyakorolt. Prózai olvasmány: Sallustius 
Crispus de belle Jugurthino czímű könyvéből 60 fejezet. Sallustius életrajza,
irodalmi működése és stílusának sajátsága. A régiségtanból: a rómaiak
hivatalnokairól, népgyűlésekről; a rómaiak isteneiről; a papokról, a szokásos 
szertartásokról. Az irályképző-gyakorlatokból 18 fejezet. Az alaktan és mondat
tan ismétlése; kéthetenként írásbeli dolgozat; a dolgozatok száma 17. Heten
ként 6 óra. Húsz Armin.

4. Görög nyelv, a) Nyelvtan. Az V. osztály nyelvtani anyagának ismét
lése után a [u végű és rendhagyó igék ragozása. A mondattanból: A névelő,
az esetek használata. A ige nemei és módjai. Az ige névi alakjai. A mellék-
mondatok. Kézikönyv: Maywald J.: Görög nyelvtan, b) Olvasmányok.Xenophon 
életrajzának és írói munkásságának ismertetése mellett az olvasókönyvből 
25 szakasz görög szövegnek magyarra és 10 szakasz magyar szövegnek 
görögre fordítása. Ezenkívül Xenophon Arabasisának szemelvényeiből az
I., II., III. számú. A Memorabilia szemelvényeiből a következőknek fordítása: 
1. Sokrates nézete az Istenekről. 2. Az önuralom alapja minden erénynek. 
3. Nem a kincsben van az élet boldogsága. 4. Herakles a váló-úton. 5. A 
gyermeki kegyeletről. 6. A barátság becséről, cl Dolgozatok. A nyelvtan
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begyakorlására kéthetenként fölváltva egy-egy iskolai és házi dolgozat. K k : 
Maywald J .: Görög olvasó- és gyakorlókönyv, II. r. Heti 5 óra. Klémensz T. J.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Magyar Írod. olvasmányok. Mindszenti 
Gábor naplója. Szalárdi János siralmas krónikájából. Cserey Mihály hitoriájá- 
bó l: Apafi és Teleki, Teleki Mihály halála. Apor Péter metamorphosisából: 
A vendégségről és ebédről és vacsoráról. Zrínyi Miklós prosai műveiből: 
A török afium ellen való orvosság. Pauler Gyulától: Zrínyi Miklós jellemzése, 
b) Görög írod. olvasmányok. Homeros Iliasa és Odysseiája bő szemelvények
ben a tartalmi összefüggés szemmel tartásával. A homerosi kérdés. A trójai 
háború előzményei. A homerosi eposok sorsa. Homeros vallás- és világnézete. 
Kk. Jancsó Benedek: magyar irodalmi olvasmányok. Dr. Csengeri János: 
Homeros Iliása bő szemelvényekben. Dr. Geréb J. Görög vallás és művészet. 
Időszakonként egy írásbeli dolgozat. Heti 2 óra. Gömöry János.

c) Rajz. Renaissance-stílű díszítmények rajzolása és festése, Várady 
falimintái nyomán. (E. 1—26. lap.) Szemléleti rajzolás beállított geometriai 
testcsoportozatok után. Heti 2 óra. Balló Aurél.

6. Német nyelv. Nyelvtani gyakorlatok. Olvasmányok: 10 prózai olvas
mány és 10 költemény. Schiller és Herder életrajza. A ballada és románcz 
története Németországban, költői olvasmányok alapján. Tankönyv: Hoffman 
Mór: Német tan- és olvasókönyv. Hetenként 3 óra. Szutórisz Frigyes.

7. Történelem. Az új és legújabb kor története, különös tekintettel a 
felfedezésekre, a reformatiora és a nagy forradalomra. Tankönyv: Varga Ottó: 
Világtörténelem: Újkor. Hetenként 3 óra. Gömöry János.

8. Mathesis, a) Algebra. A hatványozás és gyökvonás általánosítása tört 
és negativ exponensekre. Köbgyökvonás algebrai összegből és specialis számok
ból. A logarozás részletes tárgyalása Irrationalis és exponentialis egyenletek, 
b) Geometria. A sík trigonometriájának beható tárgyalása. Tankönyvek: 
Mauritz: Algebra és Moénik: Geometria. Heti 3 óra. Perényi Vilmos.

9. Tei'mészetrajz. Állattan. Az emberi test alapos megértéséből kiindulva, 
az állatok szerveinek összehasonlító tárgyalása. Rendszertan, lehetőleg gyakor
lati alapon. Rovarok gyűjtése és meghatározása. Kézikönyv: Dr. Roth Samu: 
Az állattan alapvonalai. Hetenként 3 óra, Szutórisz Frigyes.

10. Testgyakorlás. Mint az V. osztályban. Heti óraszám 2. Peskó Ödön.

VII. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Peskó Ödön.

1. Vallástan. A magyar prot. egyház története napjainkig. A reformatio 
kezdete, elterjedése, fénykora, az ellenreformatio, a gyászkorszak, a hajnalodás, 
az egyház állapotának javulása időnkig. Az istentisztelet, egyházi alkotmány, 
egyházi irodalom, prot. tanügy fejlődése. Evang. egyházunk alkotmányának 
ismertetése. Kézikönyv: Batizfalvi 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-

Collég. Ért. 10
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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 hős
költemény, az eposz tárgya, személyei, szerkezete, beszély, rajz, regés elbeszé
lések, példázó elbeszélések, festői elbeszélések. Kisfaludy Károly Iréne-jének 
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. Kézikönyv: Vergilius, Cicero beszédei és Cserny Dávid: 
latin stílusgyakorlatok 3. r. Vergilius Aeneisének 6-ik könyve. A többi könyvek 
tartalma. A mű compositiója. Cicero de imp. Cn. Pompeji, in Catilinam I. és 
IV. Egyes részek könyv nélkül is. A latin stílusgyakorlatokból: 1—6, 22—26, 
73—82, 97—103. A római igazságszolgáltatás. Kéthetenként egy Írásbeli 
dolgozat. Hetenként 6 óra. Flórián Jakab.

4. Görög nyelv. A jóni dialectus magyarázata mellett olvastatott Ilias 
VI., VII., VIII.; azután pedig az űj-jóni dialectus legfőbb sajátságainak ismer
tetése után Herodot VI. 34—50, 94—120, 132—136, VII. 1—11. Mindegyik 
olvasmány megkezdése előtt adattak a szükséges mythologiai, illetve históriai, 
valamint irodalomtörténeti bevezetések, nemkülönben az illető művek egész 
tartalmának és compositiójának ismertetése is. Nyelvtani ismétlések és gyakorla
tok, szó- és Írásbeli fordítások magyarból görögre (attikai nyelvre); ezen nyelvtani 
gyakorlatok hetenként 1 órában történtek. Összesen heti 5 óra. Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Magyar irodalmi olvasmányok: Balassa 
Bálint vallásos és istenes énekei és szerelmi dalai. Lyrájának egyéni forrásai, 
tartalma és formája. Kurucz-költészet forrása és tárgyai. Balladaszerű költe
mények, 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- 
költészete. Egyes szebb költemények megtanulása. A görög lyrai, epikai és 
drámai költészet. Euripides Iphigeneia Taurisban czímű drámája részletesen 
tartalmilag és szerkezetileg. K k.: dr. Jancsó Benedek: Magyar irodalmi olvas
mányok. Kempf J.: Euripides Iphigeneia Taurisban. Schill Salamon: Görög 
irodalomtörténet. Időszakonkint egy Írásbeli dolgozat. Heti 2 óra. Kubányi Béla.

b) Görögöt pótló rajz. I. Rajz (heti 1 óra) figurális lapminták után 
(fejrészek és fejek). II. Ábrázoló geometria. 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 a beforgatása a képsíkokba. Az egyenes valódi hossza és 
képsíkszögei. Az egyenesek viszonylagos vonatkozásai. A sík beforgatása. 
A sík képsíkszögei. A síkidomok ábrázolása s képsíkokra vetett árnyé
kaik. Metszősíkpár. Párhuzamos síkok. Egyenesnek átmetszése síkkal. Egye
nesnek hajlásszöge általános helyzetű síkhoz. Lapszög. A kör ábrázolása.



Kézikönyv: Hornischek Henrik: Ábrázoló geometria. Hetenként 1 óra. — 
Balló Aurél.
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6. Német nyelv. Goethének Hermann és Dorothea ez. eposza egész 
terjedelmében. Schiller: Wilhelm Teli ez. drámája egész terjedelmében ugyan, 
de némely jelenetei csak rövid kivonatban. Rövid tájékoztatás a német iro
dalom ó- és középkora fölött, a legnevezetesebb művek egyes részeinek 
olvasása alapján. Goethe irodalmi működése. Kézikönyv: Heinrich Gusztáv, 
Német tan- és olvasókönyv III. k., valamint Hermann u. Dorothea, és Wilhelm 
Tell-nek iskolai czélokra szánt külön kiadása. Heti 3 óra. Szutórisz Frigyes.

7. Pulitikai földrajz. Politikai, nemzetgazdasági általános fogalmak. Az 
egyes államok történetének áttekintése, természeti, lakossági, alk. viszonyainak 
ismertetése. Részletesebben Magyarország alkotmányának, közállapotainak rajza. 
Tankönyv: Varga Ottó: Pol. földrajz. Hetenként 2 óra. Gömöry János.

8. Mennyiségtan, a) Algebra. A vegyes másodfokú egyenlet megfejtése 
és teljes elmélete. Két másodfokú egyenlet közös gyökei. A másodfokú 
egyenlet - rendszerek. Redukálható és reciprok-egyenletek. Az algebra és 
geometria kapcsolata. Első és másodfokú függvények ábrázolása. A másod
fokú függvények maximuma és minimuma. Complex számok és azokkal való 
számítás. Kamatos-kamat, járadék- és törlesztési számolások, b) Geometria. 
A pont, egyenes és a sík helyzete a térben. A síkok kölcsönös helyzete. 
A testszög. A testszögek congruentiája és symmetriája. A testek, u. m. a hasáb, 
henger, gúla, kúp, csonka gúla és csonka kúp felületének és köbtartalmának 
kiszámítása. A szabályos testek. Feladatok óráról-órára, havonként egy iskolai 
dolgozat. Hetenként 3 óra. Kézikönyv : Mauritz R .: Algebra, és Wagner 
Alajos: Geometria. Peskó Ödön.

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

10. Testgyakorlás. Rend- és szabadgyakorlatok. Szergyakorlatok. Torna
játékok (football, füles-labda). Heti óraszám 2. Peskó Ödön.

VIII. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Húsz Ármin.

1. Vallástan. Keresztyén hittan és erkölcstan. A vallás lényege, fogalma, 
kijelentés, szentirás, az Istenről, az emberről, a bűnről, a Krisztusról, a Szent- 
háromságról szóló tan. Az üdv elsajátítása az erkölcsi keresztyén élet által, az 
üdvösség rendje, erény, kötelesség, a kér. kötelességek, az egyház, a kegyelmi 
eszközök, keresztség, úrvacsora, egyházi hivatal. A lélek halhatatlansága, bizo
nyítékai. Mindez a dogmatörténetre, de kivált az ágostai hitvallásra való tekin
tettel tárgyalva. Tankönyv: Zsilinszky-Hörk: Keresztyén hit- és erkölcstan. 
Heti 2 óra. Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv és irodalom. A magyar irodalom története napjainkig, 
írod. művek olvasása otthon és iskolában. Heti 3 óra. Tankönyv: Góbi Imre. 
A magyar irodalom története, szemelvényekkel. Gömöry János.

10*
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3. Latin nyelv. Tankönyvek: Grysar-Gitlbauer : Q. Horatii Flacci carmina 
selecta; P. Cornelii Taciti Annalium libri VI. Schultz-Dávid Kisebb latin nyelv
tana. Prózai olvasmány: Tacitus Annalium czímű 1-so könyvéből 50 fejezet. 
Tacitus életrajza, művei s irályának jellemző sajátságai. Költői olvasmány: 
Q. Horatii Carm. lib. I. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 12. 14. 15. 20. 21. 22. 30. 31. 37, 
lib. II. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 9. 10. 14. 16. 18., lib. III. 1. 2. 3. 4. 5., lib. IV. 3. 7., 
Epodon lib. 2., Satirarum lib. I. 9., lib. II. 8. Epistolarum lib. I. 2. és «de arte 
poetica». Horatius életrajza, művei s metrumai; a költő költői fejlődéséről, 
jellemének és életnézetének kiváló vonásairól. Római régiségtan. Az irály 
gyakorlása és az alaktan és mondattan ismétlése czéljából fordíttatott több feje
zet magyarból latinra és Íratott 16 iskolai dolgozat, melyeknek tárgya legnagyobb
részt az olvasott remekművekből vétetett. Hetenként 5 óra : Húsz Armin.

4. Görög nyelv. Platon: «Protagoras» a szükséges irodalom- és plilosophia- 
történeti bevezetés után. Azután Odysseia VI., VII., VIII. 1—265., IX. 1—370. 
Hetenkint 3 óra. Nyelvtani gyakorlatok, szó- és Írásbeli fordítások magyarból 
görögre, melyeknek 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 órá
ban. Az évnek végén a görög irodalom történetének áttekintése Jebb R. C. 
«A görög irodalom története» czímű kézikönyv szerint. Összesen hetenkint 
4 óra. Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam: a) Magyar irodalmi olvasmányul gróf Széchenyi 
«Hitel»-jéből az előszó ; a magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest 
lennie kellene; a magyar nem birja magát oly jól, mint körülményei engednék; 
a végszó. Gróf Széchenyi élete, munkássága és hatása. Wesselényi «Balítéletek» 
czímű művéből egyes fontosabb részek. Wesselényi élete, munkássága és 
hatása. Kölcsey Országgyűlési Naplójából a «Görög philosophiai töredékek» 
és «Nemzeti hagyományok» czímű értekezései. Kölcsey élete, szónoki művei, 
költészete. Báró Eötvös József «Reform»-ja. Élete és munkássága. Kemény 
Zsigmondnak «Élet és irodalom» czímű tanulmánya, élete és munkásságának 
méltatása. A görög bölcsészeti irodalom főbb képviselői, különösen Sokrates, 
Platón 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) Rajz I. Gypsminták utáni rajzolás (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 óra. Balló Aurél.

6. Német nyelv. Goethe «Iphigenie auf Tauris» ez drámája egész terjedel
mében. A német irodalom története a reformatiótól a legújabb korig, lehetőleg
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olvasmányok alapján. Kézikönyv: Heinrich G .: Német tan- és olvasókönyv,
III. kötet. Hetenként 2 óra. Klémensz T. J.

7. Történelem. Magyarország oknyomozó történelme a világtörténeti 
vonatkozások és művelődési viszonyok tekintetbevételével Tankönyv: Ribári- 
Mangold: Magyarország oknyomozó történelme. Heti 3 óra. Gömöry János.

8. Mathematika. Combinatorika és Newton binominalis egyenlete. Az algebra 
és geometria kapcsolata és egyiknek a másikra való alkalmazása. A mathematikai 
tananyag főbb pontjainak átismétlése. Heti óraszám 2. Tankönyv: Mauritz: 
Algebra, és Moönik: Geometria. Perényi Vilmos.

9. Physika. A hőtan, mágnesség és elektromosság kísérleti alapon való 
tárgyalása, felölelve a legújabb felledezéseket Röntgen, Ilercz és Marconi ku
tatásait. A kosmographia elemei. Heti 4 óra Tankönyv: Fehér Ipoly Kísérleti 
természettana. Perényi Vilmos.

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

11. Testgyakorlás. A VII. osztálylyal egyesítve, hetenkint 2 óra. Peskó Ödön.

írásbeli dolgozatok a felső négy osztályban.
Magyar dolgozatok.

V. osztály. 1. Miként töltöttem a szünidőt? (Elbeszélés.) 2. A tanult nép
balladák nő-személyeinek jellemzése. 3. Az egri leány. (Átdolgozás elbeszélési 
prózában.) 4. Az új év hajnalán. (Elmélkedés.) 5. Levél apámhoz. (Tárgy: 
Arany balladái.) 6. Deák Ferencznek egyik barátja fiához írt levele. (A gon
dolatok elrendezésének kimutatása.) 7. A búzavirág. (Leirás.) 8. Beszámoló köte
lezett magán házi-olvasmányaimról. 9 A gyermek és a rózsabimbó. (Össze
hasonlítás.) Görögöt pótló tanfolyamban: 1 . A peloponnésusi háború okai.
2. A peloponnésusi háború ez. mű 7-ik könyvének rövid tartalma. 3. Ber
zsenyi élete és költészete.

VI. osztály. 1. Melyik az a mű, melyet a legnagyobb haszonnal olvastam, 
s miben állott a haszon ? 2. Életem. (Önéletrajz.) 3. Mit tanultam Salamon 
Ferencznek «A történelmi vizsgálatról» ez. művéből? 4. Beszámoló kötelezett 
magán házi-olvasmányaimról. 5. Julius Caesar főbb személyeinek jellemzése.
6. A látásról. (Értekezés.) 7. Luther Márton. (Élet- és jellemrajz.) 8. A tanuló 
sírjánál. (Gyászbeszéd.) 9. Ki mint vet, úgy arat. (Elmélkedés). Görögöt pótló 
tanfolyamban-. 1 .  Achilles jelleme. 2. Az istenek szerepe az Iliásban. 3. A zer- 
nyesti csata Csere Mihály előadása után. (Isk. dóig.)

VII. osztály. 1. Petőfi halálának ötvenedik évfordulóján. (Emlékbeszéd.)
2. A közelítő tél, Berzsenyitől. (Széptani fejtegetés.) 3. Kötelezett házi magán
olvasmányaim közül melyiket olvastam a legnagyobb haszonnal ? 4. Mi az oka, 
hogy a legnagyobb férfiak érdemei is többnyire csak haláluk után ismertet-
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nek el ? 5. A Protestantismus terjedése Magyarországon. (Tört. értekezés.) 
6. Melyek a folyékony testek tulajdonságai, mely erők hatnak reájok s 
mi az erőknek befolyása a folyadékokra? 7. Márczius 15-ikén. (Óda, vagy 
Emlékbeszéd.) 8. Kisfaludy K. Irene-jének tartalma. 9. A magyar nemzeti ver
selésről. Görögöt pótló tanfolyamban'. 1. A költői leleményesség Euripidésznek 
Iplngeneia Tauriszban ez. művében. 2. Antigone női jellemei. 3. Az áldozatok 
Homeros műveiben.

Vili. osztály. 1. Emlékbeszéd Petőfi halálának 50-ik évfordulója alkalmá
ból. A keresztyénség hatása irodalmunkra. (Iskolai dolgozat.) 2. A hazaszeretet 
Petőfi műveiben. 3. Az Anjouk jelentősége. 4. A szabad akarat lélektani szem
pontból. A testőrirók fellépésének jelentősége. (Isk. dolgozat.) 5. Mátyás nagy 
hatalmi törekvései. 6. A Bocskay-féle felkelés előzményei. 7. Gondolatok a 
pályaválasztás előtt. Vörösmarty eposzainak jellemzése. Görögöt pótló tanfolyam
ban'. 1. Micsoda erkölcsi elveket vonhatunk le Szokrates védekező beszédéből? 
2. Mit tanulhatunk Platon Kritonjából?

Német dolgozatok.
V. osztály. Fordítások magyarból németre: 1. Der Hirsch bei der Quelle. 

2. Gedankengang des Gedichtes «Der Sänger». 3. és 4. mondatok a nyelv- 
és mondattan begyakorlására. 5. Theodor Körner. 6. Die Reisenden und der 
Räuber. 7. Der kluge Sultan. 8. Der treulose Freund. 9. Der Sommer.

VI. osztály. I. Fordítások magyarból németre : 1. Die drei guten Freunde.
2. és 3. Schiller életrajza. 4. Schiller életrajza, folytatás (házi dóig.) 5. Herder 
életrajza (házi dolgozat). 6. A német irodalom ballada-éve (házi dolgozat).
II. Gondolatmenet: 7. Die Kraniche des lbykus. 8. Der Taucher. 9. Der wilde 
Jäger. 10. Rede an die deutsche Nation.

VII. osztály. I. Fordítások magyarból németre: 1. Az első habsburgi 
szövetséges (isk.). 2. Göthe életrajza (isk.). 3. Göthe életrajza, folytatás (isk.).
4. Göthe életrajza, folytatás (házi). 5. Göthe életrajza, folytatás (házi). II. 
Gondolatmenet: 6. Hermann und Dorothea. III. Önálló dolgozatok: 7. Hermann 
und Dorothea, Erklärung (isk.). 8. Wilhelm Teli, Erklärung (isk.) 9. Winterabend 
(Idylle), (házi). 10. Das Gold, Abhandlung (házi).

Vili. osztály. 1. Welche Charakterzüge Iphigeniens offenbaren sich 
schon im ersten Auftritte des Dramas von Goethe ? 2. Worin unterscheiden sich 
die Charaktere des Orestes und Pylades, und worin sind sie sich gleich ?
3. Nikolaus Zrínyi (fordítás). 4. Die Bedeutung Luthers für die deutsche Litte- 
ratur. 5. Iphigenie auf Tauris (fordítás). 6. Nathan der Weise (fordítás).

Szabadkézi rajz, m int szabad tantárgy.

A szabadkézi rajzórákban részt vettek az I—VIII. oszt. tanulók közül 
56-an, 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 ornamentális gypsminták utáni 
rajzolásban is gyakorolták magukat. Balló Aurél.
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D) Főgymnasiumi tanulók.
A rövidítések magyarázata: áh. =  ág. hitv. evang; ev. ref. evang. reform. ; rk. =  rom. 
kath.: gk. =  gör. kath.; izr. =  izraelita vallású; m. = magyar ; n. =  német; t. =  tót anyanyelvű.

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY.
Bánó Iván áh., m.* . . . . Roskovány, Sárosm., 1888. decz. 28.
Berkó József izr., m. . . . S.-Kellemes, Sáros, 1889. máj. 17.
Bott Gábor izr., n................. S.-Kellemes, Sáros, 1890. márcz.26.
Czoczkó Béla gk., m. . . . Kassa, Abaúj, 1889. február 21.

5 Debrő József gk., m.* . . Eperjes, Sáros, 1887. április 16.
Elsasz Sándor izr., m. . . Eperjes, Sáros, 1889. május 12.
Fiffik Árpád rk., m. . . . Eperjes, Sáros, 1887. decz. 12.
Fischer Sándor izr., m. . . Szatmár, Szatmár, 1889. szept. 11.
Freiberger Lajos izr., n. . . Eperjes, Sáros, 1888. okt. 21.

10 Friedmann Armin izr., m. Alsó-Mérk, Sáros, 1888. márcz. 5.
Friedmann Miksa izr., n* N.-Sáros, Sáros, 1887. jan. 30.
Friedmann Vilmos izr., n. Bertót, Sáros, 1888. junius 19.
Friedmann Zoltán izr., n. N.-Sáros, Sáros, 1888. április 11.
Fülep Gyula ev. ref., m. . M.-Sziget, Mármaros, 1888. szept. 22.

15 Fülöp Gyula , áh., m. . . . Soóvár, Sáros, 1889. márcz. 28.
Gajdos Jánoskáit., t. . . . Eperjes, Sáros, 1889 január 23.
Gamauf Ferencz áh., m. . . Eperjes, Sáros, 1889. szept. 15.
Glück Emil izr., n................. Kükemező, Sáros, 1889. okt. 3.
Goldberger Armin izr., n.** . Héthárs, Sáros, 1888. febr. 24.

20 Grosz József izr., m* . Kapi, Sáros, 1889. április 29.
Grün Bernát izr., m. Eperjes, Sáros, 1889. decz. 20.
Grünfeld Henrik izr., m. . . Selmeczbánya, Hont, 1888. nov. 10.
Grünstein Vilmos izr., m. Cselej, Zemplén, 1888. febr. 27.
Hamborszky Gyula ev. ref., m. Kis-Budak, B.-Naszód, 1887, máj. 29.

25 Keller Mór izr., m................. Kassa, Abaúj, 1889. április 7.
Késmarszky Béla áh., m. Kassa, Abaúj, 1889. julius 11.
Klein Hermann izr, m.** Szt.-Mihály, Sáros, 1889. febr. 10.
Körtvélyessy Géza rk., m. . Eperjes, Sáros, 1888. aug. 16.
Kribel Aladár áh., m* . . Eperjes, Sáros, 1888. május 4.

30 Langer Henrik izr., n. . . Jakabfalu, Sáros, 1888. febr. 13.
Loncz Árpád rk., t. . . . S.-Kellemes, Sáros, 1887. nov. 13.
Lövik Ernő áh., m.* . . . Varannó, Zemplén, 1889. márcz. 13.
Moskovics Aurél Mór izr., n* Eperjes, Sáros, 1885. junius 10.
Moskovics Ignácz izr., m. Zsebfalva, Sáros, 1888. jan. 4.

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

35 Palecskó Aladár áh., m*
Pazár Béla áh., m..................
Peschkó János áh., n. . 
Pollacsek Adolf izr., m. . 
Rolik Lajos áh., m. . . .

40 Róth Béla izr., m...................
Safran Alfréd izr., m. . . . 
Schneider István áh., m. . 
Schwarz Imre izr., m. . . . 
Schwalb Jenő izr., n. . . . 

45 Silber Dezső izr., m. . . . 
Szűcs Gyula ev. ref., m. . . 
Tomola Béla áh., m. . . 
Venezianer Artúr izr., m.

Eperjes, Sáros, 1889. január 3. 
Dolova, Torontál, 1887. máj. 4. 
Felka, Szepes, 1888. szept. 25. 
S.-A.-Újhely, Zemplén, 1888. jul. 24. 
Edelény, Borsod, 1888. jan. 29. 
S.-A.-Újliely, Zemplén, 1889. nov. 30. 
Szinye-Lipócz, Sáros, 1889. jan. 17. 
Dobó, Sáros, 1886. január 19. 
Eperjes, Sáros, 1889. okt. 16. 
Eperjes, Sáros, 1889. febr. 19. 
Kőszeg, Sáros, 1889. május 17. 
Csáklyó, Zemplén, 1889. márcz. 29. 
Eperjes, Sáros, 1888. jul. 21. 
Alsó-Kubin, Árva, 1888. okt. 18.

Weiszberger Dávid izr., n. . j  Kriegh, Szepes, 1887. junius 4.
50 Weisz Herman izr., n. . . 

Werther Henrik izr., n. .
Lapos, Sáros, 1886. julius 18. 
Eperjes, Sáros, 1888. nov. 12.

M  a  g  á  n  t  a  n  u l ó l s  :

Blum Ernő izr., m................. Szedliczke, Zemplén, 1890. máj. 15.
Blum Ferencz izr., m. . . . 
Müller Jenő izr., n.................

Szedliczke, Zemplén, 1888. aug. 28. 
N.-Jakabvágás, Sáros, 1889. jul. 10.

55 Stern Ferencz izr., m. . . . Sámson, Hajdú, 1889. szept. 12.

II. OSZTÁLY.
Augusztinyi Gyula rk., m. . j Eperjes, Sáros, 1888. szept. 30.
Bakalyár Pál áh., t. . . .  
Bárkány Miklós izr., m. . . 
Baumöhl József izr., n. . . 

5 Berényi Gyula ev. ref., m. . 
Fábry Béla áh., m. . . .  
Ferderber Jenő izr., m. . . 
Filliette János rk., m. . . . 
Friedmann Sándor izr., n. .

10 Fuchs Jenő izr., m.................
Galajda István rk., t. . . 
Gasperik Gusztáv áh., t. . . 
Gottlieb Leo izr., m. . . . 
Guttmann Áron izr., m. . . 

15 Gyurkovics Béla áh., t. . . 
Hajdú Károly áh., m* . . 
* Ismétlő.

Varjúfalva, Sáros, 1886. jan. 17. 
Eperjes, Sáros, 1888. aug. 13. 
Kolcsó, Szepes, 1888. aug. 27. 
Sály-Darócz, Borsod, 1887. okt. 9. 
N.-Sáros, Sáros, 1888. szept. 5. 
Eperjes, Sáros, 1887. okt. 25. 
Eperjes, Sáros, 1888. május 10. 
Hermány, Sáros, 1887. szept. 1. 
Eperjes, Sáros, 1888. jun. 22. 
Bukócz, Zemplén, 1888. aug. 6. 
Dovalló, Liptó, 1887. nov. 14. 
Tarnow, Gácsország, 1887. ápr. 18. 
Krivány, Sáros, 1886. máj. 3. 
N.-Jakabvágás, Sáros, 1887. máj. 25. 
Eperjes, Sáros, 1886. jul. 15.
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Név, vallás, anyanyelv Születés h elye és ideje

Hamborszky Imre áh., m. Eperjes, Sáros, 1886. jan. 25.
Horvay Sándor áh., m . . Krompach, Szepes, 1888. szept. 3.
Hromják József gk., t. Szulin, Sáros, 1887. jul. 17.

20 Ilkovics Zsiga izr., n.* . . S.-Kellemes, Sáros, 1885. máj. 18.
Jamniczky Gyula áh., t .  . . Vavrissó, Liptó, 1887. szept. 18.
Kadanecz Pál áh., t .  . . . Lajosfalva, Torontál, 1886. jan. 15.
Kohn Aladár Ignácz izr., m. Roskócz, Zemplén, 1887. jun. 19.
Kohn Béla Baruch izr., m. . Homonna, Zemplén, 1886. márcz. 6.

25 Köhler Kálmán áh., n. . . Szepes-Várallj a, 1886. okt. 6.
Körtvélyessy Dezső ev. ref, m. Eperjes, Sáros, 1887. nov. 20.
Krausz József gk., m. . . . L.-Sz.-Miklós, Liptó, 1889. jan. 12.
Lehoczky Egyed áh., m. . . Ladomér, Sáros, 1889. aug. 14.
Lindgrün László áh., m. . . N.-Sáros, Sáros, 1889. febr. 4.

30 Merényi Gyula áh., m. . . Zsarnócza, Bars, 1888. ápr. 11.
Nádaskay Géza rk., m. Eperjes, Sáros, 1888. ápr. 25.
Nagy Dezső gk., m. . . . Lapispatak, Sáros, 1887. ápr. 14.
Nitsch János áh., n. . . . Bussócz, Szepes, 1887. jun. 27.
Pankuch János áh., t. . . . Láda, Sáros, 1885. nov. 13.

35 Paszternák Vilmos izr., m. . S.-Kellemes, Sáros, 1887. decz. 25.
Reich Lajos izr., n................. Láda, Sáros, 1887. jul. 16.
Rosenberg Henrik izr., n. Eperjes, Sáros, 1888. febr. 19.
Singer Artúr izr., m. . . Eperjes, Sáros, 1887. decz. 25.
Sóska Sándor gk., n. . . . Eperjes, Sáros, 1887. ápr. 13.

40 Spira Ferencz izr., m. . . . Eperjes, Sáros, 1887. okt. 13.
Stern Samu izr., m. . . . Eperjes, Sáros, 1887. jun. 20.
Szabanos Miklós rk., t.* . . Eperjes, Sáros, 1886. aug. 12.
Szilvay Ferencz rk., t. . . . Gálszécs, Zemplén, 1886. máj. 2.
Szakéi Dezső Dávid izr., m. . Jernye, Sáros, 1887. decz. 20.

45 Sztehlo Zoltán áh., m. . . Eperjes, Sáros, 1889. jan. 15.
Vasskó Antal áh., m. . . . Kolomea, Gácsorsz., 1888. máj. 15.
Weingarten Leo izr., n. . . S.-Kellemes, Sáros, 1888. febr. 24.
Zahler Géza izr., m. . . . Szt.-István, Sáros, 1888. jan. 31.

JVI a g ; á n  t a n u l ó :
Stépán Tihamér áh., m. . . Sáros-Remete, Ung, 1888. jun. 21.

III. OSZTÁLY.
Atlasz Lajos izr., n. . . . Raszlavicza, Sáros, 1888. febr. 29.
Bloch Miksa izr., m. . . . S.-Kellemes, Sáros, 1886. szept. 9.
Böhm Ernő izr., m. . . . Eperjes, Sáros, 1887. ápr. 21.
Czékus Kálmán áh., m. . . j Kölese, Szatmár, 1886. aug. 23.
* Ismétlő.

Collég. Ért. 11
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Név, vallás, anyanyelv ! Születés helye és ideje

5 Dániel Szabó György áh., t 
Egyedi Andor rk., m. . . 
Fekete Pál áh., m. . . .
Fried Izidor izr., m. . .
Friedmann Gyula izr., n. .

10 Friedmann Manó izr., n. . 
Fuchs András áh., t. . .
Fűzy Aba rk., m. . . .
Gamauf István áh., m. 
Geller József izr., n. . .

15 Goldberger Izrael izr., n* 
Goldberger Zoltán izr., m. 
Goldmann Sándor izr., m. 
Gottlieb Márk izr., n. . .
Greiner Béla áh., m. . .

20 Grosz Sándor izr., m. . .
Grünfeld Dezső izr., m. . 
Hegedűs János áh., m. 
Jancsó Lajos áh., m. . .
Jeney András ev. ref., m.

25 Jeney Zoltán ev. ref., m. . 
Kirz Jenő izr., n. . . .
Kmeczik György áh , t. . 
Kósch Ernő áh., m. . . 
Mathern Róbert áh., n.

30 Móni Andor ev. ref., m. . 
Müller Gyula izr., m. . .
Nádaskay Sándor rk., m. 
Palecskó Gyula áh., m* . 
Pálmai Kálmán rk., t. . .

35 Palsák Sándor rk., m.
Rieger Simon izr., m. . .
Schwalb Sándor izr., m. . 
Schlesinger Artúr izr., m. 
Szűcs Kálmán ev. ref., m.

40 Ungár Zsiga izr., n. . .
Velinszky Aladár rk., m. . 
Venecziáner Gyula izr., n. 
Weinberger Armin izr., m. 
Zábráczky László rk., m*

45 Zemán Pál áh., m..................
* Ismétlő.

Somos-Újfalu, Sáros, 1885. jan. 25. 
Péchújfalu, Sáros, 1888. máj. 5. 
Varjúfalva, Sáros, 1887. jun. 30. 
Göncz, Abaúj, 1886. jul. 8. 
Lubócz, Sáros, 1886. jun. 12. 
N.-Jakabvágás, Sáros, 1886. decz. 5. 
Plavnicza, Sáros, 1884. május 4. 
Lemes, Sáros, 1885. nov. 22. 
Eperjes, Sáros, 1887. nov. 26.
S.-Kellemes, Sáros, 1886. márcz. 4. 
Wellbach, Szepes, 1886. márcz. 17. 
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. 
Kassa, Abaúj, 1886. jun. 24. 
Tállya, Zemplén, 1886. okt. 29. 
Legyes-Bénye, Zemplén, 1887. máj. 7. 
Legyes-Bénye, Zemplén, 1888. jun. 17. 
N.-Lomnicz, Szepes, 1887. ápr. 3. 
Buczló, Sáros, 1885. jul. 25. 
Eperjes, Sáros, 1887. jan. 17.
Eperjes, Sáros, 1886. ápr. 29.
Zilah, Szilágy, 1886. márcz. 24. 
N.-Jakab vágás, Sáros, 1886. decz. 16. 
Eperjes, Sáros, 1886. szept. 20. 
Eperjes, Sáros, 1887. jan. 13. 
Péchújfalu, Sáros, 1886. febr. 14. 
Eperjes, Sáros, 1887. márcz. 10. 
Eperjes, Sáros, 1886. aug. 24.
Eperjes, Sáros, 1887. jan. 29.
Miglécz, Abaúj, 1887. okt. 9. 
N.-Kinizs, Abaúj, 1887. okt. 24. 
Soóvár, Sáros, 1885. máj. 18. 
Zsalobina, Zemplén, 1886. jul. 1. 
Alsó-Kubin, Árva, 1886. decz. 16. 
Cleveland, Amerika, 1884. nov. 1. 
Reste, Abaúj, 1885. decz. 7. 
Lapos, Sáros, 1887. okt. 4.
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N év, vallás, anyanyelv Születés h elye és ideje

IV. OSZTÁLY.
Benczúr Dezső áh., m * . . Csicsóka, Zemplén, 1884. decz. 18.
Darvasi Gyula áh., m. . . Móriczföld, Temes, 1881. nov. 27.
Demeter Béla áh., m. . . . Turcsok, Gömör, 1885. márcz. 30.
Ecker Benjamin izr., m. . . Nyésta, Abaúj, 1886. máj. 9.

5 Geiger Henrik izr., n. . . . Karácsonmező, Sáros, 1886. aug. 15.
Glück Sándor izr., n. . . . Eperjes, Sáros, 1885. decz. 23.
Jeney Miklós ev. ref., m. . . Legyes-Bénye, Zemplén, 1885. jul. 10.
Kandel József izr., n. . . . Lubotin, Sáros, 1885. jun. 28.
Kányák Ferencz rk., t. . . Mátyáska, Sáros, 1885. jul. 29.

10 Késmarszky Ernő áh., m. Kassa, Abaúj, 1885. aug. 14.
Késmarszky Gyula áh., m. . Eperjes, Sáros, 1884. jan. 10.
Klein Béla izr., m.................. Vanyarcz, Nógrád, 1885. márcz. 1.
Kopp Samu izr., n. . . . Héthárs, Sáros, 1885. nov. 25.
Körtvélyessy Adám rk., m* Eperjes, Sáros, 1885. márcz. 15.

15 Kűry Géza ev. ref., m. . . Túrkeve, J.-K -Szolnok, 1886. aug. 29.
Meliorisz Jenő áh., m. . . . K.-Sáros, Sáros, 1886. márcz. 30.
Mohr Gyula áh., n................. Göllniczbánya, Szepes, 1884. decz. 18.
Oberländer János áh., m. Abaúj-Szolnok, 1885. jun. 22.
Pazár Miklós áh., m. . . . Tisza-Szt-Miklós,Torontál,1884. okt. 21.

20 Roszinecz Béla rk., m. . . T.-Raszlavicza, Sáros, 1885. okt. 23.
Schmilovits Ernő izr., m .. . K.-Szeben, Sáros, 1887. márcz. 8.
Schütze Gusztáv áh., n. . . Bécs, Ausztria, 1887. jan. 1.
Siegelmann Jenő izr., m. . . Eperjes, Sáros, 1885. aug. 14.
Spira Gyula izr., n................. Eperjes, Sáros, 1886. febr. 3.

25 Stépán Sándor ev. ref., m. . Zebegnyő, Zemplén, 1886. nov. 27.
Szóbél Samu izr., n. . . . Jernye, Sáros, 1885. decz. 2.
Tamássy Gábor ev. ref., m.** Kassa, Abaúj, 1884. aug. 30.
Thrór Lajos áh., m. Eperjes, Sáros, 1885. jun. 15.
Vrublovszky Géza rk., m. Eperjes, Sáros, 1883. julius 11.

30 Venetiáner Béla izr., n. . . Szt.-Iván, Liptó, 1885. febr. 11.
IV! a g ; á n t a n u l ó :

Blum Juda Gyula izr., m. . Szedliczke, Zemplén, 1886. aug. 10.

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

folyamba jár, g  pedig azt, hogy görögöt tanul.

g. Bárkány Jenő izr., m. . . Eperjes, Sáros, 1885. aug. 28.
g. Bodnár Miklós rk., m. Eperjes, Sáros, 1883. nov. 24.
g. Cséri Béla izr., m. . . . Varannó, Zemplén, 1886. jul. 6.
* Ismétlő. — ** Kilépett.

ii*
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Név, vallás, anyanyelv

p. Csiha Géza ev. ref., m. .
5 g. Egermann Bernát izr., n. 

g. Ehlert Márton rk., m* 
p. Fleischmann Andor izr., m. 
g. Freimann Jenő izr., n* . 
g. Getzler Izsák izr., n. . .

10 g. Gamauf Imre áh., m. . .
p. Goldberger Miklós izr., n* 
g. Gottlieb Mihály izr., m. . 
g. Grüller Károly rk., m. 
p. Hilf József izr., m. . . .

15 p. Janisch Tivadar áh., m. . 
g. Kapi Imre áh., m.** . .
g. Kesselbauer Lajos rk., m. 
p. Klauszer József áh., m* . 
g. Klauzer László áh., t. . .

20 p. Klein Manó izr., m. . . 
p. Klimkovits Adolf rk., m.** 
g. Kocsán Elemér rk., m. . 
g. Krausz Mór izr., m. . .
g. Lefkovics Miksa izr., m. .

25 p. Melczer László áh., m. . 
g. Mikler Lajos áh., n. . .
p. Móni Gyula ev. ref., m. . 
g. Moskovics Gyula izr., m. 
g. Moskovics Gyula izr., m

30 p. Moskovics Salamon izr., n. 
g. Rajczi Jenő rk., m. . . .
g. Reich Jenő izr., m. . . .
g. Rosenberg Dezső izr., n .. 
g. Rosenfeld Ödön izr., m. .

35 p. Rubes Antal ev. ref., t. . 
p. Safran Lipót izr., m. . .
g. Spanner Géza áh., m. . .
g. Stieglitz Ottó izr., n. . .
g. Szentistványi Artúr áh., m.

40 p. Sztopkó Nándor rk., m. . 
g. Szűcs Béla ev. ref., m. 
g. Tivadar György rk., m * . 
p. Ungár Herman izr., n.

* I s m é tlő . — ** K i lé p e t t .

Születés helye és ideje

Tisza-Dob, Szabolcs, 1884.szept.16. 
K.-Szeben, Sáros, 1884. május 5. 
Ungvár, Ung, 1883. junius 5. 
Bogdány, Sáros, 1884. okt. 10. 
K.-Szeben, Sáros, 1883. nov. 11. 
Raszlavicza, Sáros, 1883. febr. 27. 
Eperjes, Sáros, 1885. április 20. 
Jernye, Sáros, 1885. aug. 22. 
Bochnia, Gácsorsz., 1884. decz. 8. 
Eperjes, Sáros, 1883. febr. 27. 
N.-Kövesd, Zemplén, 1883. decz. 8. 
Eperjes, Sáros, 1885. május 15. 
Sopron, Sopron, 1884. okt. 17. 
Lemberg, Gácsorsz., 1885. aug. 2. 
Eperjes, Sáros, 1883. április 15. 
K.-Szeben, Sáros, 1885. jan. 19. 
Ónod, Borsod, 1885. április 9. 
Ó-Lubló, Szepes, 1884. jun. 15. 
Gombosfalu, Sáros, 1884. aug. 22. 
Bogdány, Sáros, 1885. április 5. 
Kassa, Abaúj, 1885. julius 16. 
Eperjes, Sáros, 1885. julius 3. 
Budapest, 1883. január 19. 
Szilágy-Cseh, 1884. decz. 25. 
Kassa, Abaúj, 1884. szept. 1.
Zseb falu, Sáros, 1884. április 1. 
Eperjes, Sáros, 1885. márcz. 26. 
Ó-Siska, Zemplén, 1883. decz. 9. 
A.-Hrabócz, Zempl., 1886. márcz. 15. 
Eperjes, Sáros, 1884. május 11.
S. -A.-Újhely, Zemplén, 1885. decz. 11. 
Raudnitz, Csehorsz.,1883.márcz. 29. 
Szinye-Lipócz, Sáros, 1883. jun. 29. 
Szepes-Várallja, Szepes, 1884. jan. 10. 
Námesztó, Árva, 1885. nov. 8.
T. -T erebes, Zempl., 1884. márcz. 22. 
A.-Sebes, Sáros, 1884. márcz. 28. 
Csáklyó, Zemplén, 1886. febr. 6. 
N.-Kemencze, Zemplén, 1883. decz. 27. 
Lubotin, Sáros, 1884. nov. 23.
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g. Uram József áh., t. . . .
45 g. Valóczky János áh., t. 

g. Weinberger Ede izr, n. 
g. Weinberger Mór izr, n. 
g. Weingarten Vilmos izr., m 
g. Willim Béla rk., m.

Liptó-Szt.-Miklós, 1885. decz. 30. 
Mosócz, Turócz, 1884. ápr. 4. 
Sebes, Sáros, 1883. ápr. 12. 
Sztropkó, Zemplén, 1885. febr. 20. 
Eperjes, Sáros, 1884. márcz. 17. 
Radács, Sáros, 1883. okt. 3.

VI. OSZTÁLY.
p. Atlasz Lajos izr., n. 
p. Baron Gyula rk., m. . 
p. Bulissa Károly rk., m. 
p. Csiha Barna ev. ref., m. .

5 g. Csiha Sándor ev. ref., m. 
p. Davidovics Manó izr., m* 
g. Hartmann Alfréd izr., m. 
g. Hartmann Imre izr., m. . 
g. Járossy Sándor áh., m. .

10 g. Keszler Pinkász Lipót izr.,n. 
p. Knopfler Sándor izr., m. . 
g. Lányi Alfréd áh., m. . .
g. Laucsik Milos áh., t. . .
p. Lerner Elek izr., m.

15 g. Löwenstein Dávid izr., n. 
g. Martis János áh., t. . . .
g. Megyaszay András ev. r., m. 
g. Mikola János áh., m. . .
p. Mittelmann Árpád izr., m.

20 g. Neumann Gyula izr., m. . 
p. Neumann Simon izr., n* 
p. Pillér Bertalan rk., m. . .
g. Princz Vilmos izr., m. . .
g. Reich Adolf izr., n. . .

25 g. Reich Izraél izr., n. . . . 
g. Rosenberg Sándor izr., m. 
g. Rosenfeld József izr., m. . 
g. Rubovics Áron izr., m. . 
p. Scholcze Antal áh., m. .

30 g. Semmel Lipót izr., n* . .
g. Siegelmann Zsigm. izr., n. 
g. Szekej András áh., t. . .

T.-Raszlavicz,a, Sáros, 1883. febr. 25. 
Eperjes, Sáros, 1880. julius 30. 
Encs, Abaúj, 1883. aug. 7. 
T.-Dob, Szabolcs, 1882. nov. 13. 
T.-Dob, Szabolcs, 1879. aug. 14. 
Huvész, Sáros, 1881. márcz. 23. 
Eperjes, Sáros, 1884. márcz. 27. 
Eperjes, Sáros, 1885. jan. 14. 
Tót-Aradácz,Toront., 1881. okt. 19. 
Falkus, Zemplén, 1883. febr. 9. 
N.-Kövesd, Zemplén, 1884. febr. 28. 
Szepes-Várallja, 1882. jan. 8. 
Liptó-Szt.-Miklós, 1883. febr. 21. 
Eperjes, Sáros, 1881. jan. 5. 
Eperjes, Sáros, 1882. decz. 28. 
Lajosfalva,Torontál, 1883.szept. 17. 
Szepsi, Abaúj, 1884. jun. 9. 
Tállya, Zemplén, 1882. decz. 9. 
Selmeczbánya, Hont, 1882. decz. 2. 
Besenyőpatak, Liptó, 1884. máj. 26. 
Eperjes, Sáros, 1882. jun. 3. 
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. 
K.-Szeben, Sáros, 1885. jul. 5. 
N.-Sáros, Sáros, 1884. okt. 11. 
Eperjes, Sáros, 1883. jan. 17. 
Eperjes, Sáros, 1882. febr. 12. 
Héthárs, Sáros, 1884. márcz. 22. 
Liptó-Szt.-Miklós, 1883. jul. 25.

* I s m é tlő .
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p. SzoboszlaiVinczeev.ref.,m. Kis-Peleske, Szatmár, 1883. jan. 17.
g. Valásek Pál áh., t. . . . Miava, Nyitra, 1881. márcz 17.

35 g. Weisz Lajos izr, m. . . Girált, Sáros, 1884. szept. 10.
p. Zahler Aladár izr., m.* . j Töltszék, Sáros, 1883. ápr. 8.

VII. OSZTÁLY.
p. Andorko Gyula ev. r., m.** Bodoló, Abaúj, 1883. febr. 2.
g. Beblavy Iván áh., t. . . Szobotiste, Nyitra, 1883. ápr. 6.
p. Bodolai László ev. ref., m. Mezőtúr, J.-K.-Szolnok, 1883. márcz. 7.
g. Bohus Péter áh., m ** . . Liptó-Szt-Miklós, 1884. jul. 23.

5 g. Gerhardt Andor áh., m* Abony, Pest-P.-S, 1883. febr. 13.
g. Goldberger Samu izr., m. Jernye, Sáros, 1884. jan. 30.
g. Gottlieb Jakab izr., n. . S.-Kellemes, Sáros, 1882. ápr. 27.
p. Heller László izr., n. . . Kis-Olaszi, Liptó, 1882. jun. 8.
g. Hönigsfeld Jakab izr., m. . Kis-Vitéz, Sáros, 1882. nov. 14.

10 g. Huckstädt Jenó' áh., m. . N.-Kanizsa, Zala, 1881. jan. 19.
g. Karlovszky Lajos áh., t. . Stubnyafürdő,Turócz, 1882. ápr. 29.
g. Kaufmann Jakab izr., m. . Varannó, Zemplén, 1880. nov. 10.
g. Kelló Gusztáv áh., t. . . Bártfa, Sáros, 1882. máj. 28.
g. Klein Zsigmond izr., m. . K.-Szeben, Sáros, 1881. máj. 4.

15 p. Kosuth Gyula áh., m. . . Jabloncza, Abaúj, 1883. aug. 6.
g. Körtvélyessy Zolt. ev. r., m. Eperjes, Sáros, 1883. decz. 14.
p. Krúdy Ferencz rk., m. Szécsény, Ndgrád, 1883. nov. 8.
p. Landszmann Náthán izr., m. Hernád-Büd, Abaúj, 1883. szept. 8.
g. Lichtig Artúr izr., m. . Eperjes, Sáros, 1884. jan. 12.

20 g. Madarasi István rk., m.* . L.-Szt-Miklós, 1882. szept. 2.
p. Melczer Elek áh., m, . . Eperjes, Sáros, 1883. jul. 16.
p. Paszternák Jakab izr., m. . Eperjes, Sáros, 1882. jun. 1.
g. Pollacsek Rezső izr., m . Szepsi, Abaúj, 1883. okt. 22
p. Rosenhain Zsiga izr., n. . Eperjes, Sáros, 1881. szept. 3.

25 p. Silberstein Arnold izr., m. Istvánfalu, Szepes, 1883. okt. 6.
p. Sommer Ignácz izr., n. K.-Sáros, Sáros, 1884. febr. 5.
p. Zahler Ernő izr., m. . . Abaúj-Szinna, 1883. okt. 2.

VIII. OSZTÁLY.
g. Atlasz Márk izr., m. K.-Szeben, Sáros, 1881. márcz. 12.
g. Fischgrund Samu izr., m. Berzevicze, Sáros, 1879.
p. Guttmann Salamon izr., n. A.-Sebes, Sáros, 1879. febr. 12.
p. Jávor Lehel áh., m. Ar.-Maróth, Bars, 1881. szept. 23.

5 g. Kasztríner Árpád izr., m. . Varannó, Zemplén, 1882. decz. 11.
* Ismétlő. — ** Kilépett.
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p. Klein Lénárd áh., m. . 
g. Kotula Ede áh., n. . . .
p. Lefkovics Jenő izr., m. 
g. Legányi Dezső áh., m.

10 p. Lichtig Elek izr., m. . .
g. Moskovics Izrael izr., n. . 
g. Müller Ignácz ev. ref., m. 
p. Pekánovich István* rk., m.** 
g. Pólay Vilmos áh., n. . .

15 g. Rosenberg Márton izr., m. 
g. Runtág Rezső rk., m. . .
p. Starnberger Márk izr., n. . 
p. Steinauer Ernő áh., m. . 
p. WeichhardtValdemáráh.,m.

20 g. Weiszer Róbert áh., n. 
p. Zahler Aladár izr., m. . .

A.-Kubin, Árva, 1880. decz. 7. 
Drholecz, Morvaorsz., 1881. ápr. 19. 
Eperjes, Sáros, 1880. okt. 7.
Pécs, Baranya, 1883. aug. 12. 
Eperjes, Sáros, 1881. nov. 11.
S.-Kellemes, Sáros, 1880. nov. 12. 
Mikola, Szatmár, 1883. aug. 5. 
Zombor, B.-Bodrog, 1881. márcz. 7 
Mateócz, Szepes, 1881. nov. 18. 
Varannó, Zemplén, 1881. nov. 27. 
Eperjes, Sáros, 1881. jun. 30. 
Lubotin, Sáros, 1880. szept. 26. 
Lemberg, Gácsorsz., 1880. szept. 21. 
Kassa, Abaűj, 1881. jun. 2. 
Eperjes, Sáros, 1882. decz. 15. 
Abaúj-Szinna, 1881. jul. 24.

* I s m é tlő . ** K ilé p e tt .
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E) N y ilv á n o s  v izsgák  a főgym n asiu m b an .

A mult 1899. évi május és junius hóban megtartott rendes érettségi 
vizsgára 17 tanuló jelentkezett, köztük egy olyan, ki az 1897. évi junius hóban 
tartott érettségi vizsga alkalmával ismétlő-vizsgára utasittatott. Ezen 17 ifjú közül 
1 az írásbeli vizsgálatnál meg nem felelvén, csak 16-an bocsáttattak a szóbeli 
vizsgálatra, mely 1899. évi junius 26. és 27. napjain nt. Glauf Pál rimaszombati 
főesperes úrnak, mint a főtiszt. Püspök úr helyettesének elnöklete alatt nagys. 
dr. Fröhlich Izidor egyetemi tanár úrnak, mint kormányképviselőnek jelen
létében tartatott. Az Írásbeli dolgozatok tételei már a múlt évi Értesítőben 
közöltettek. A szóbeli érettségi vizsgának eredménye a következő:

Jeles osztályzatot n y e r t ................................................... 3
Jó „ „  3
Elégséges „ „  9
Több tárgyból nem felelt meg és azért az egész

vizsga ismétlésére u ta s i t ta to tt ....................................1
Összesen: 16.

A folyó tanévi érettségi vizsgára 20 rendes VIII. osztálybeli tanuló jelent
kezett és 1 ifjú, ki a múlt évben ismétlő érettségire utasittatott. Minthogy 
azonban a jelentkezettek közül három az osztály vizsgát elégtelen eredmény
nyel tették, azért az Írásbeli vizsgára csak 18 ifjú volt bocsátható. Az írásbeli 
vizsgálatok május 25., 26,28., 29. és 30-ik napjain tartattak. A dolgozatok tételei:

1. Magyar dolgozatra : a) Párhuzam Zrínyi és Gyöngyösi munkássága 
között, b) Martinuzzi György politikájának méltatása, c) A gépek hatása a 
társadalmi életre.

2. Latin dolgozatra-. Fordítás magyarról latinra »Sokrates őszinte nyilat
kozata bírái előtt».

3. Görög dolgozat-. Fordítás görögről magyarra «Xenophon Memorabiliá- 
jából II., 1., 21-—28. Heraklesz a válaszúton.»

4. Német dolgozatra-. Fordítás magyarról németre. Endrei Ákos «Német 
stilusgyakorlatok»-ból: V. Károly.

5. Mathematikai dolgozat-, a) Egy növekedő számtani sor első és har
madik tagjának szorozmánya a második és negyedik tag szorozmánya 32. 
Meghatározandó- a haladvány első 25 tagjának összege, b) Két egymást belül
ről érintő gömb felületei közötti tér 108.9Ű9 m®. A középponti vonal 2 m. 
Meghatározandó a két gömb rádiusa és felülete.

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

A rendes évzáró osztályvizsgák a következő napokon tartattak m eg: 
május 9-ikén a VIII. oszt. vallástani vizsgája, május 14—22. napjain a VIII. oszt. 
többi évi vizsgái; junius 12—20. napjain az I—VII. oszt. vizsgái. Az évzáró 
ünnepély és az ifjaknak elbocsátása junius 23-ikán.
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F) T o r n a v e r s e n y .
A helybeli két főgymnasiumnak igazgatóiból és tornatanáraiból álló 

bizottság a vallás- és közoktatásügyi tn. kir. miniszter úrnak óhaja alapján 
elhatározta egy május hóban tartott gyűlésén, hogy e tanév végén közös 
tornaversenyt rendez, megállapította a programmot és junius 10-ikét tűzte ki 
a verseny napjául. A verseny a mondott napon az ifjúsági játszótéren folyt 
le, hová az ifjúság d. u. 4 órakor oszlopokban vonult fel dobpergés és trombita
szó mellett festői egyenruhában (fehér ing, piros öv, fehér sapka) az előzete
sen kijelölt helyekre. Az így elhelyezett ifjúság unisono elénekelvén a Hymnust, 
Pethe Ferencz kir. kath. főgymn. tanár vezetése alatt hét szabadgyakorlatot 
mutatott be, a melyek igen nagy hatást tettek pontos és határozott kivitelük
kel. Ezután az alsó négy osztály növendékei néhány játékot mutattak be, a 
felső osztályok pedig tornaszereken végeztek gyakorlatokat. Következtek 
ezután az egyes versenyek: futás, rúdugrás, súlydobás, diszkoszvetés. A ver
seny után a két gymnasium football-csapata mérkőzött meg. A tornaverseny 
befejezésével a két intézet ifjúsága elénekelte a Szózatot. A versenynek igen 
sok nézője volt; ott volt városunk közönségének szine-java, a mely nagy 
figyelemmel és gyönyörűséggel nézte végig a versenyt.

A versenynek az eredményét a tornaverseny bíráló-bizottsága junius 
13-ikán tartott gyűlésén a következőkben állapította meg:

I. Síkfutás 80 méterre. Az I. osztályból: Gerbery Elemér kir. kath. 
főgymn. t. elsőnek, Gojdics Péter kir. kath. főgymn. t. második, Krus Ernő 
kir. kath. főgymn. t. harmadik és Grusz Rezső kir. kath. főgymn. t. negyedik 
lett. A II. osztályból'. Vény István kir. kath. főgymn. t. első, Kranitz Lajos 
kir. kath. főgymn. t. második, Gyurkovics Béla coll. főgym. t. harmadik és 
Szurgent József kir. kath. főgymn. t. negyedik. — II. Síkfiitás 100 méterre. 
A 111. osztályból'. Fűzy Aba coll. főgymn. t. első, Viszloczky Elek kir. kath. 
főgymn. t. második, Schudich Nándor kir. kath. főgymn. t. harmadik és 
Gamauf István coll. főgymn. t. negyedik. A IV. osztályból'. Juhász János kir. 
kath. főgymn. t. és Mohr Gyula coll. főgymn. t. elsőknek, Grund Károly kir. 
kath. főgym. t. másodiknak és Thrór Lajos coll. főgym. t. harmadiknak. —
III. Rúd-magasugrás: 1. Kasztriner Árpád coll. főgymn. VIII. o. t. 280 cm., 
2. Csornyák Oreszt kir. kath. főgymn. t. 273 cm., 3. Szoboszlay Vincze coll. 
főgymn. t. 266. cm., 4. Weichhart Valdemár coll. főgymn., Járosy Sándor coll. 
főgymn. t., Kenedics József kir. kath. főgymn. és Gerbery Aladár kir. kath. 
főgymn. tanulók 249 cmt ugrottak — IV. Súlydobás. Znakovszky Miklós kir. 
kath. főgymn. t. 910 cm., Bruger Géza kir. kath. főgymn. t. 850 cm., Laczkó 
Mihály kir. kath. főgymn. t. 820 cm. és Csornyák Oreszt kir. kath. főgymn. t. 
770 cm. — V. Összetett verseny (rúdugrás és súlydobás). 1. Csornyák Oreszt 
kir. kath. főgymn. t. 2. Weichhart Valdemár coll. főgymn. t. 3. Brinszky Zsiga 
kir. kath. főgymn. t. 4. Szoboszlay Vincze coll. főgymn. tan. — VI. Diszkosz-dobás. 
1. Znakovszky Miklós kir. kath. főgymn. t. 2810 m. 2. Juhász János kir. kath. 
főgymn. t. 24'80 m. 3. Beblavy Iván coll. főgymn. t. 24'65 m. és 4. Laczkó János 
kir. kath. főgymn. t. 23 m. — VII. A football-játék az idő előrehaladottsága miatt 
befejezetlen maradt. Az első 20 perczben volt 1:0 goal a kir. kath. főgymn. javára.

Collég. É rt . 12
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G) Iskolai in tézm én y ek  és ifjúsági e g y le t e k  a főgym nasium ban.

I. M ú z e u m o k .
A szertárak és gyűjtemények a jelen tanévben a követkéző tárgyakkal 

szaporodtak :
A természettani múzeum számára szereztetett be vétel útján: egy instru- 

mentárium a Hertz-féle kísérletekhez (210 kor.), egy instrumentárium a drót
nélküli telegrapháláshoz (312 kor.), egy elektromos tojás (30 kor.), egy Hertz- 
féle vibrator (24 kor.). A Töpler-féle influenzgép javíttatott (30 kor.) és külön
féle anyagok beszerzésére fordíttatott 30 korona. Ily módon a természettani 
múzeumra 636 korona fordíttatott, nem számítva a beszerzett műszereknek 
szállítását. -— Ajándék útján gyarapodott ezen szertár egy Kapeller-féle edényes 
barométerrel, egy maximum-minimum-hőmérővel és egy kalibrált edénynyel 
(e három tárgyat tek. Bretz Sándor városi építész úr ajándékozta), végre egy 
petroleum-araeometerrel.

A földrajzi, történeti és philologiai gyűjtemény ez évben a következei 
térképekkel szaporodott: a) Vétel útján: Magyarország politikai térképe, 
Kogutovicz Manó-féle kiadás, értéke 5 frt 75 k r .; Les villes antiques (par 
Paul Angler ä Paris): Rome, Athene, Jerusalem, Carthage — összesen 8 darab, 
40 frt 91 kr. értékben. — b) A nm. vall.- és közokt.-ügyi m. kir. miniszter 
úr kegyes adományozása folytán: «Itália a legrégibb időtől Augustus»-ig és 
«Magyarország a bécsi béke idején», mind a kettő Kogutovicz-féle kiadás.

Az éremgyűjtemény szaporodott egy darabbal, még pedig: «A som.-csur- 
gói áll. segélyz. ev. ref. főgymnasium új épülete ünnepélyes felavatásának 
emlékére» vert éremmel, melyet a csurgói főgymn. igazgatóságától kaptunk. 
Ezen szives ajándékért ez úton is hálás köszönetünket nyilvánítjuk.

A vegytani, rajzszertári és természetrajzi gyűjtemények ez évben nem 
szaporodtak.

II. K ö n y v t á r a k .

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

2. Algymnasiumi könyvtár. A könyvtárt a gymnasium alsó négy osztá
lyának tanulói használták; kiosztás hetenkint egyszer történt. A könyvtár 
gyarapodása a múlt évben csekély volt, mert helyette a rossz állapotban levő 
könyvek bekötéséről kellett gondoskodni. A kötetek száma 390; 326 magyar 
könyv, ide számítva a történelmi könyvtárt, mely 50 kötetből áll; német 
könyv van 64. Az algymnasiumi könyvtár számára járt még «Az én Újságom» 
czímű folyóirat. A könyvtár őre Peskd Ödön.

3. Segítő könyvtár. Ezen könyvtár czélja, azokat a tanulókat, kiknek 
nem áll módjukban az iskolakönyvek megszerzése, az iskolaév folyamán tan
könyvekkel ingyen ellátni. A könyvtár évről-évre szaporodik, részint a főgymn. 
ifjúság segélyegyletének, részint több budapesti könyvkiadó-ezégnek áldozat- 
készségéből; hozzájárul még a tanuló-ifjúság tankönyv-adománya. Kedves
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kötelességünknek tartjuk e helyen is köszönetét mondani Lampel Róbert 
budapesti könyvkiadó - czégnek, mely 26 drb tankönyvet bocsátott könyv
tárunk rendelkezésére, és Stépán Aladár joghallgató úrnak, ki több tankönyv
vel ajándékozta meg segítő könyvtárunkat A könyvtárt használta 72 tanuló. 
A könyvtár őre Peskó Ödön.

III. A főgymn. ifjúságának segélyegyleti, gyámintézeti s egyéb gyűjtései.

A lefolyt iskolai évben a gymnasium nyolcz osztályában eszközölt gyűj
tések 237 kor. 10 fillérnyi összeget eredményeztek. Ezen gyűjtéshez hozzá
járultak az egyes osztályok következő összegekkel: az J. osztály 14 kor. 02 fii., 
a II. oszt. 33 kor. 28 fii., a III. oszt. 21 kor. 06 fii., a IV. oszt. 30 kor. 70 fik, 
az V. oszt. 43 kor. 96 fii., a VI. oszt. 36 kor., a VII. oszt. 39 kor. 40 fii., a
VIII. o. 18 kor. 68 fii. Ez összegből adatott szegény tanulóknak ruhára 109 kor. 
60 fii, a rozsnyói leányiskolának 40 kor., a rozsnyói árvaháznak 12 kor. 
70 fii., a helv. hitv. ösztöndíj-alapjának gyarapítására 12 kor. 90 fii, az e. e. e. 
gyámintézetnek 40 kor.; összesen: 215 kor. 20 fillér. A maradék pedig, vagyis 
21 kor. 90 fillér, a segélyegyleti tőkealap gyarapítására fordíttatott, melynek 
gyarapításához Kósch Árpád úr is 60 koronányi adománynyal járult; a nemes
lelkű pártfogó úrnak e helyen is őszinte köszönetünket nyilvánítjuk. A segély
egyleti tőkealap tesz jelenleg 5128 koronát.

IV. Iskolai kirándulások.

Ezidén is több kirándulást tettek növendékeink, nemcsupán szórakozás 
hanem tanulmányozás czéljából is. A természetrajz tanára több ízben, tavasz- 
szal majdnem hetenkint, kivitte tanítványait a város környékére természet
rajzi kirándulásokra. Az osztálytanárok is kirándultak osztályaikkal a termé
szeti szépségekkel megáldott és történeti emlékekben gazdag közelebbi vidékre, 
hol egyenként, hol több osztályt egyesítve, mely alkalmakkor élvezetes dél
utánokat töltöttek az ifjak a szabad természetben különféle játékokkal. Nagyobb 
kirándulást ezen tanév alatt nem tettünk, és ezért a kirándulási alapunk, mely 
a múlt tanév végén 203 frt 05 krt kitett, nem is vétetett igénybe. Ezen alap 
a jelen tanév alatt a «Középiskolai tanáregyesület eperjesi köre» a tél folya
mán rendezett felolvasásainak anyagi eredményéből intézetünknek juttatott 
93 forintnyi adományból és a tőke kamataiból 303 frt 35 kr. == 606 korona 
70 fillérre nőtt.

Hasonló természetű a tornaverseny-alap, mely a múlt években létesült 
és most 65 frt 85 krt - 131 kor. 70 fillért tesz.

V. A coll. főgym nasium i Magyar-Társaság.

A főgymnasiumi Magyar-Társaság jelen iskolai év szeptember hó 15-ikén 
tartotta Ludmann Ottó főgymn. igazgató vezetése mellett 72-ik alakuló gyűlését, 
melyen egyszersmind tisztviselőit is megválasztotta.

Az elnökség elfogadására ismét Gömöry János tanár urat kérte fel. 
Alelnökké Pólay Vilmos VIII. o. t., titkárrá Richtig Elek VIII. o. t., főjegyzővé

i *
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Weiszer Róbert Vili. o. t ,  pénztárossá Weichhart Valdemár VIII. o. t., al
jegyzővé Richtig Arthur VII. o. t., könyvtárosokká Jávor Lehel, Starnberger 
Márk, Kasztriner Árpád, Melczer Elek és Rosenhain Zsigmond rendes tagokat 
választotta meg a Társaság.

A Magyar-Társaság rendes-tagjainak száma 49, a pártoló-tagoké 45, 
a tagok összes létszáma tehát 94 volt. Az év folyamán kilépett 3 rendes
és 1 pártoló-tag.

A Társaság hét. egy, összesen 24 rendes, 2 rendkív. és 1 díszgyűlést tartott. 
A gyűléseken a beérkezett műveket előre kijelölt bírálók bírálták, az önként 
jelentkezők felolvastak, szabad előadást és felolvasást tartottak, a kijelölt tagok 
szavaltak. A szavalatokat, szabadelőadást és felolvasást a Kör azonnal meg
bírálta. Szavalat volt 42, szabadelőadás 4 és felolvasás 8. A szavalatok közül 
dicsérendő érdemfokot nyert: Weiszer Béla VIII. o. t. 3, Huckstädt Jenő
VII. o. t. 4 és Weisz Lajos 1 szavalata. Méltánylandó lett Weichhart Valdemár
VIII. o. t. 2, Weisz Lajos V. o. t., Heller László VII. o. t. és Járossi Sándor
VI. o. t. 1—1 szavalata. Jobb lett Járossi Sándor VI., Weisz Lajos VI. és 
Andorkó Gyula VII. o. t. 2—2, Klein Lénárd, Pólay Vilmos, Lichtig Elek
VIII. o. tanulók és Beblavy Iván VII. o. t. 1— 1 szavalata.

A felolvasások közül dicséretet nyert Pólay Vilmos VIII. oszt. tanuló 
«A szabadságharcz és költészete», Lichtig Elek VIII. o. t. «A Magyar-Társaság 
fénykora», Rosenberg Márton Vili. o. t. «Egyetemes irodalmi áttekintés a 
XVIII. század második felében», Huckstädt Jenő VII. o. t. «Igaz fájdalmak» 
és Pollacsek Rezső VII. o. t. «Párhuzam Petőfinek és Tompának Széchy 
Máriája között» czímű felolvasása. Méltánylandó lett Klein Lénáid VIII. o. t. 
«Szeretni — kárhozat» és Weisz Lajos VI. o. t. «Az elveszett paradicsom 
főbb személyeinek jellemzése» czímű felolvasása.

A szabadelőadások közül méltánylandó érdemfokot nyert Rosenberg 
Márton VIII. o. t. «Elbeszélő-költészetünk fejlődése a romanticismus koráig», 
Starnberger Márk VIII. o. t. «A telegraphia fejlődésének története» és Weisz 
Lajos VI. o. t. «Egyes megegyező és ellenkező vélemények a múlt heti elő
adóval szemben Bánk-bán tragikumát illetőleg» ez. szabad előadásai. Gerhardt 
Andor VII. o. t. «Néhány szó Bánk-bán felől» ez. előadása pedig jobb lett.

A 46 rendes-tag összesen 46 munkát adott be. A bírálatok közül Huck
städt Jenő VII. o. t. bírálatát megdicsérték.

Mint minden évben, úgy ez évben is a Kör pályázatot hirdetett, mely
nek eredménye a következő volt: összesen beérkezett 12 pályamunka, a 
melyek közül egyes felkért tanárok bírálatainak meghallgatásával Klein 
Lénárd VIII. o. t., Lichtig Elek VIII. o. t. és Huckstädt Jenő VII. o. tanuló 
munkája jutalomban, egy ismeretlen szerző munkája pedig dicséretben részesült.

«Az Országos Magyar Túristaegyesület» eperjesi jogász-osztálya pedig 
pályázatot hirdetett egy legalább három napig tartott kirándulás leírására. 
Pályázhattak a Magyar-Társaság és a kir. főgymnasiumi Kisfaludy-kör tagjai. 
E pályázatban résztvett a Magyar-Társaságnak 4 tagja, a kik közül az első 
díjat Klein Lénárd VIII. o. t. nyerte el, Legányi Dezső VIII. oszt. tanuló 
munkája pedig dicséretet nyert.
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Az év végén tartott versenyszavalaton az első díjat Huckstädt Jenő
VII. o. t., a másodikat Weiszer Róbert VIII. oszt. tanuló nyerte el.

A Kör máskülönben is bemutatta életrevalóságát, a mennyiben több 
ünnepélyt rendezett. így, ősi szokásához híven, a 13 aradi vértanú halálának 
évfordulóján, okt. 6-ikán, mely ünnepély műsora a következő volt: 1. Hymnus. 
Énekli a főgymn. ifjúsága. 2. Megnyitó. Tartja Pólay Vilmos alelnök. 3. «Előre», 
Tóth Kálmántól. Előadja Weiszer Róbert VIII. o. t. 4. Alkalmi felolvasás. 
Tartja Lichtig Elek titkár. 5. «Riadó». Czuczor G.-től. Szavalja Huckstädt 
Jenő VII. o. t. 6. «Szózat». Énekli a főgymn. ifjúsága. Majd február 25-ikén, 
a Dal- és Zenekörrel együttesen igen sikerült matinéét rendezett, következő 
műsorral: 1. Nyitány. Előadja a zenekar. 2. Szavalat. Előadja Weiszer Róbert
VIII. o. t. 3. Szülőföldemen. Énekli a dalkar. 4. «A szabadságharcz és költészete», 
írta és felolvassa Pólay Vilmos. 5. Magyar dalok. Előadja a zenekar. 6. Melo
dráma. Előadja Huckstädt Jenő VII. o. t., Kasztriner Árpád VIII. o. t. zongora- 
kísérete mellett. 7. «Csatada!», Petőfitől. Énekli a dalkar. Márczius 15-ikén 
pedig az egész collegiumi ifjúság ünnepélyén Weichhart Valdemár VIII. o. t. 
szavalta «A mariselli czigányok»-at, Bartók Lajostól. Junius 10-ikén, méltó 
befejezésül, díszgyűlést tartott a Társaság, melyen a tanári-kar és az ifjúság is 
megjelent és a melynek lefolyása a következő volt: 1. Induló. Előadja a 
zenekar. 2. Szavalat. Előadja Huckstädt Jenő VII. o. t. 3. Dalok. Előadja a 
dalkar. 4. «A Magyar-Társaság fénykora». írta Lichtig Elek, felolvassa Pólay 
Vilmos. 5. Részlet Sulamithból. Előadja a zenekar. 6. Titkári jelentés a Kör 
ez évi működéséről. írta és felolvassa Lichtig Elek. 7. Szavalat. Előadja 
Weiszer Róbert VIII. o. t. 8. Tornász-induló. Énekli a dalkar.

A Kör vagyoni állapota a lefolyt évben a következő volt:
Bevétel: Tagsági díjakból..........  370 kor. — fill.

Büntetésekből.................... 54 « 28 «
Múlt évi maradék . . . .  213 « 54 «

Összesen . . . 637 kor. 82 fill.
Kiadás : Könyvek és lapok vétele . . 393 kor. 46 fill.

Ünnepélyek ...............................54 « 46 «
Egyéb kiadások..............179 « 64 «

Összesen . . . 627 kor. 56 fill.
Tehát m a ra d ..........................10 kor. 26 fill.
K ö v e te lé sek ........................ 159 « 17 «

Összesen . . . 179 kor. 43 fill.,
mely összeghez járul Pólay Vilmos adománya, 10 kor., és ezzel együtt az ez 
évi maradék: 189 kor. 43 fill.

A Kör könyvtárai a következő állapotban vannak:
1. A szépirodalmi főkönyvtárban van 336 mű 546 kötetben.
2. A szépirodalmi alkönyvtárban van 450 mű 485 kötetben.
3. A tudományos könyvtárban van 556 mű 698 kötetben.
4. A két laptárban van 275 mű 295 kötetben.

Összesen van tehát a könyvtárakban 1617 mű 2054 kötetben.
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A Magyar-Társaság előfizetője volt a következő lapoknak és folyóiratok
nak: Budapesti Napló, Pesti Hírlap, Eperjesi Lapok, Tanulók Lapja, Philologiai 
Közlöny, Természettudományi Közlöny, Új Idők, Képes Folyóirat, Akadémiai 
Értesítő, Magyar írók Élete és Müvei, Budapesti Szemle, Borsszem Jankó és 
Kakas Márton. Ezeken kívül előfizetett az Egyetemes Nagy Világtörténetre.

A Magyar-Társaság tagjainak fokozott munkásságáról számolnak be 
a következő adatok :

Tanév
. ...A kor tagjai- 

1 nak száma
1 A beadott 
'munkák száma

Ö n k é n t e s e n  j e l e n t k e z t e k

1 Felolvasás Szabad elő
adás

' Beérkezett pálya
munkák száma

1895/96. 79 36 3 — 3
1896/97. 84 38 4 — 5
1897/98. 74 42 5 6
1898/99. 79 32 4 2 6

1899/1900. 94 ! 46 8 1 4 16
A jövő év munkásságára vonatkozó határozatok közül kiemelendő:
1. A Magyar-Társaság nyilvános ünnepélylyel megünnepli Vörösmarty 

Mihály születésévének századik fordulóját. Vörösmarty élete és munkásságának 
megírására pályadíjat tűz ki.

2. A jövő évre kitűzött pályakérdések a következők:
a) Természettudományi értekezés.
b) Aesthetikai tanulmány vagy irodalomtörténeti értekezés.
c) Philosophiai tanulmány vagy történeti értekezés.
dj Műfordítás, a) classicus, ß') modern.
e) Eredeti költemény.
f )  Novella, elbeszélés, rajz.

Mindazoknak, a kik a Magyar-Társaság iránt érdeklődtek, a kik annak 
vagyonát gyarapították, ez úton nyilvánítjuk hálás köszönetünket.

VI. Collegiumi főgym nasium i Dalkör.

A collég, főgymn. Dalkör 1899. október 31-ikén alakult meg Ludmann 
Ottó főgymn. igazgató elnöklete alatt. Az elnöki széket a tanári-kar óhajára 
Klémensz T. János főgymn. tanár foglalta el. A Kör tisztikara a következő 
volt: jegyző Huckstedt Jenő VII. o. t., pénztáros Heller László VII. o. t . ; 
bizottsági tagok: Gerhardt Andor VII. o. t„ Kosuth Gyula VII. o. t., Járossy 
Sándor VI. o. t., Kesselbauer Lajos V. o. t . ; kottafelügyelők: Beblavy Iván
VII. o. t., Kaufmann Jakab VII. o. t., Kapi Endre V. o. t., Uram József V. o. t.

A vezetés ez iskolai évben is Szánik Ernő énektanítóra volt bízva, a ki 
nagy buzgalommal, lelkesedéssel és szakavatottsággal vezette a Dalkör taní
tását s igen szép sikereket ért el.

A tagok száma 92 volt; ezek között volt 57 rendes- és 35 pártoló-tag. 
Gyakorló-óráit hetenként háromszor tartotta á Kör, melyeken több darabot
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tanult be. A Kör az 1900. február 25-ikén a Magyar Társasággal és Zene
körrel rendezett matinée-n két ponttal szerepelt és pedig: Erődi E. «Szülő
földem» és Lányi E. «Csatadal»-ával. Ezenkívül fellépett még a junius 10-ikén 
a Magyar Társasággal, Zenekörrel és a többi ifjúsági egyesületekkel együtt 
rendezett ünnepélyes zárógyűlésen, melyen a «Torna-indulót» mutatta be.

A Kör — ügyeinek intézése czéljából — 8 rendes gyűlést tartott.
A Kör jövő évi újjászervezésével Huckstedt Jenő VII. o. t., Mikola János 

VI. o. t., Gamauf Imre V. o. t. és Darvasi Gyula IV. o. t. bízattak meg.

VII. Collegiumi főgym nasiumi Zenekör.

A collég, főgymn. Zenekör 1899. évi szeptember hó 18-ikán tartotta 
alakuló gyűlését, melyen a tanári-kar ájánlatára elnökül Frenyó Lajos főgymn. 
tanárt választotta meg. Tisztviselői voltak: Huckstedt Jenő VII. o. t. jegyző, 
Kottula Ede VIII. o. t. felügyelő, Zahler Aladár VIII. o. t. pénztáros.

Karmestere ez éven is Nedved Vilmos volt, ki a Kört ez idén is elisme
résre méltó buzgósággal és szakavatottsággal vezette, a miről az elért ered
mények ̂ tanúskodhatnak.

A Körnek 37 tagja volt: 17 rendes, 20 pártoló. A rendes-tagok közül 
egy kizáratott, maradt 16. A Kör hetenként két gyakorló-órát tartott; ezeken 
a következő darabokat tanulta be: Kile — kile Karlichen — és a Rákóczi- 
indulókat, öt népdalt, a Hunyadi László ez. opera nyitányát, a Sulamith ez. 
daljátékból a kérők couplet-jét s a Rózsa-domino couplet-t.

Nyilvánosan a Kör ez éven ötször szerepelt: a gymn. igazgató névesté- 
jén, az 1899. november 12-ikén tartott collég. Petőfi-ünnepélyen, a Magyar' 
Társaság által 1900. február 25-ikén a Dal- és Zenekör közreműködésével 
rendezett matiflée-n, mely utóbbin a Hunyadi László ez. opera nyitányának 
előadásával a közönség osztatlan tetszését vívta ki, a collég, ifjúság márczius 
15-iki hazafias ünnepén és a többi ifjúsági körökkel 1900. junius 10-ikén 
tartott záróünnepén.

A Kör az iskolai év folyamán 6 rendes- és 2 rendkívüli gyűlést tartott, 
melyeken folyó-ügyeit intézte.

A Körnek a jövő évben való újjászervezésével Huckstedt Jenő VII. és 
Valásek Pál VI. o. t. bízattak meg.

VIII. Collegiumi főgymnasiumi Tornakör.

A Tornakör szeptember hó 23-ikán tartotta meg alakuló gyűlését Peskó 
Ödön főgymn. tanár elnöklete alatt, melyen a tisztviselők választását ejtették 
meg. Titkár Kasztriner Árpád VIII. o. t. lett, előtornászokká Klein Lénárd, 
Weichhart Valdemár VIII. o. t., Kelló Gusztáv és Beblavy Iván VII. o. t,  
Csiha Barna és Járosy Sándor VI. o. tanulók. A Kör tagjainak száma az év 
elején 27 volt, évközben kilépett 2, maradt 25 tag.

A tagok hetenkint kétszer tartottak gyakorló-órákat, a gyakorló-órákban 
szabad- és szergyakorlatokat végeztek. A tagok ezenkívül még rúdugrásban, 
súly- és diszkoszdobásban gyakorolták magukat. A meleg idő beálltával füles- 
labda- és football-játékokat rendeztek.
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TP anítókjépiző intézet.

í̂y) A z  i n t é z e t  á l l a p o t a .

Az 1899—1900. iskolai év maradandó emlékű lesz intézetünk történeté
ben. Ez iskolai évben vált intézetünk négy osztályúvá s kapott önálló, saját 
gyakorlóiskolát.

A rég érzett hiányokat a fentartó tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
1899. augusztus 8—11. napjain Nyíregyházán tartott közgyűlésén szüntette meg, 
a mikor kimondotta, hogy eperjesi collegiumi tanítóképző-intézetét 1899. szep
tember 1-től négy osztályúvá fejleszti s rendes, önálló gyakorló-iskolával látja el. 
Nevezetes s nagyfontosságú lépésnek tartjuk a fentartó testület e határozatát, 
melynek áldásos következményei intézetünk belső megerősödésére bizonynyal 
mutatkozni fognak.

Az internátus és a gyakorlóiskola czélszerű felépítése, az intézet felsze
relésének és tanszereinek tökéletesítése és gyarapítása, a tanulók segítésére 
fordítható összeg nagyobbítása, a tanárok számának emelése s ezek fizetési 
viszonyainak rendezése: azon feladatok, melyeknek megoldásától mi intézetünk 
belső megizmosodását várjuk.

A fentartó egyházkerület részéről főt. és mélt. Zelenka Pál püspök három 
ízben időzött intézetünk körében az elmúlt iskolai évben: 1899. augusztus 
16-ikán az első félévi tanulói segélyek megállapítása végett, 1899. szeptember
10., 11., 12. napjain a képesítő-vizsgálat alkalmával és 1900. márczius 30-ikán 
a második félévi tanulói segélyek kiosztása czéljából. Mindannyiszor hálásan 
tapasztaltuk intézetünk iránt táplált fáradhatatlan, atyai jóakaratát. Vajha nemes 
czéljait intézetünknél is minél nagyobb mértékben megvalósíthatná!

1. A  ta n á r i  é s  ta n í tó i  s z e m é ly z e t  é s  m ű k ö d é se .

A tanári-karban változás annyiban történt, a mennyiben a «collegiumi 
igazgató-választmány» 1899. junius 29-ikén az intézet köréből távozó Perényi 
Vilmos helyettes igazgató helyébe Slajchó Mihály, intézeti rendes tanárt vá
lasztotta igazgatóvá; továbbá Reményik Lajos, az «Eperjes-városi és vidéki 
ág. hitv. ev. egyház» volt rendes tanítója, az egyházkerület 1899. augusztus 
8—11-iki nyíregyházi közgyűlésének határozata alapján, 1899. szeptember l-től 
gyakorlóiskolai rendes tanítóul lépett intézetünk kötelékébe.

Collég. Ért.

I V .

13
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a) A  tanári te s tü le t é s  m unkaköre.

1. Gamauf György, rendes tanár, osztályfő a III, IV. osztályban. Tanít 
földrajzot az I., II., történetet és alkotmánytant a IV., neveléstant az I, II., 
IV,, németet az I—IV., rajzot az I—IV. osztályban; összesen heti 22 órá
ban. Az önképző-és segélyzőegyesületek elnöke; a földrajzi, történeti és rajz
tanszerek őre. Tanít 21 év óta.

2. Ifj. Kapi Gyula, rendes tanár, osztályfő a II. osztályban. Tanít zenét 
és éneket az I—IV., magyart a III—IV. osztályban ; összesen heti 22 órában. 
A zenekör elnöke; a zenei tanszerek őre. Tanári éveinek száma 3.

3. Liptai Lajos, vallástanár, az "Eperjes-városi és vidéki ág. hitv. ev. 
egyház» lelkésze. Tanít vallástant a I —IV., tót nyelvet az I—IV. osztályban, 
heti 9 órában, 2 év óta.

4. Reményik Lajos, rendes tanító. Tanítja a gyakorló-iskola összes tan
tárgyait; tanítóképzőintézeti tárgyai: módszertan a 111., testgyakorlat az I—IV. 
osztályban, heti 5 órában. A tanári értekezletek jegyzője; a tanítási gyakor
latok vezetője, a gyakorló-iskolai tanszerek őre. Tanít 9 év óta.

5. Slajchó Mihály, rendes tanár, a tanítóképzőintézet igazgatója, osztályfő 
az I. osztályban. Tanít mennyiségtant az I., II., III., IV., természettudományo
kat az I., II., Ill, IV., magyart az I., II., szépírást az I. osztályban; összesen 
heti 22 órában. Az internátus és a tanítási gyakorlatok felügyelője; a mennyi- 
ségtani és természettudományi szerek és az intézeti könyvtár őre. Tanít 4 év óta.

Más vallású tanulóink vallástani oktatásáról gondoskodnak: 1. Frenczel 
Bertalan, abaúj-vajkóczi ev. ref. lelkész. 2. P letén y i Endre, eperjesi róm. kath. 
apát-plébános. 3. Kovaliczky Zénó, eperjesi gör. kath. vallástanár. 4. Dr. 
Austerlitz M., az eperjesi izr. hitközség rabbija.

b) A tanárikar m ű k ö d é se .

A tanítás rendes menetét hosszabb időre sem járványos betegség, sem 
más rendkívüli körülmény nem zavarta meg. Rövid ideig tartó megbetegedés 
a tanároknál ugyan előfordult, de a tanulók kellő foglalkoztatásáról a tanári
kar mindenkor gondoskodott.

Az 1899—1900. évi rendes tanulókat a püspök úr elnöklete alatt 
1899. augusztus 16-ikán tartott értekezleten vettük fel. Az iskolai év elején 
felmerült ügyeket pedig 1899. augusztus 31-ikén intéztük el.

Szeptember 1., 2., 4. napjain magán-osztályvizsgálatokat és javítóvizsgá
latokat tartottunk; ugyanakkor volt a rendes tanulók, meg a gyakorlóiskolai 
növendékek beiratása is.

Az iskolai évet szeptember 5-ikén nyitottuk meg, a rendes tanítás pedig 
szeptember 6-ikán vette kezdetét.

Az egész iskolai év alatt nemcsak a szakadatlan tervszerű tanítás volt 
tanárkarunk czélja, hanem ifjúságunknak nevelése is kiváló gondját képezte 
mindnyájunknak. Tanulóságunk minden irányú fejlődését és nemesedését ren
des havi értekezleteinken kisértük figyelemmel.
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Tanító és nevelő munkáján kívül foglalkozott a tanárikar az 1900—1901. 
iskolai év óratervének elkészítésével, a negyedik tanszék felállításának és a 
gyakorló-iskola felépítésének tervével. A tanári-kar erre vonatkozó megállapo
dásainak érvényesítése czéljából az igazgató részt vett az egyházkerületi köz- 
igazgatási bizottságnak 1900. május 26-ikán Miskolczon tartott gyűlésén.

Rendes tanulóinkat junius 14-ikén bocsátottuk el. Többi időnket azután 
magántanulóink megvizsgálására, a gyakorlóiskolai vizsgának megtartására, 
írásbeli és szóbeli képesítőre, végül a jövő iskolai évre szóló felvételek elinté
zésére fordítottuk.

2. A ta n í tó k é p z ő  in té z e t i  n ö v e n d é k e k

a) N é v s o r .

I. osztály.

Bélák János, 1883. jun. 23. Sebespatak, Gömör vm., ág. hitv. ev. Atyja 
földmívelő. Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Brecska Pál, 1884. január 19. Nyíregyháza, Szabolcs vm., ág. hitv. ev. 
Atyja földmívelő. 4 gymn. o. Nyíregyházán.

Danko János, 1883. okt. 8. Okolicsno, Liptó vm., ág. hitv. ev. Atyja 
csizmadia. 4 polg. o. Liptószentmiklóson.

Fáklya Károly, 1883. szept. 2. Deresk, Gömör vm., róm. kath. Atyja 
kereskedő. 4 gymn. o. Rozsnyón.

Ferencz Rudolf, 1885. április 14. Eperjes, Sáros vm., ág. hitv. ev. Atyja 
iskolaszolga. 4 gymn. o. Eperjesen.

Fleischer Béla, 1883. május 22. Páczin, Zemplén vm., ág. hitv. ev. Anyja 
Karolin. 4 gymn. o. Eperjesen.

Gallo Pál, 1884. január 20. L.-Szt.-Miklós, Liptó vm., ág. hitv. ev. Atyja 
szűcs. f. 4 gymn. o. Beszterczebányán.

Glatz György, 1882. julius 1. Felsőerdőfalu, Szepes vm., ág. hitv. ev. 
Atyja földmívelő. 4 polg. o. Késmárkon.

Flartig Albert, 1882. október 25. Krompach, Szepes vm., ág. hitv. ev. 
Atyja könyvelő, f. 4 polg. o. Kassán.

Kiinga Rudolf, 1882. február 28. Gerlachfalva, Szepes vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. 4 polg. o. Késmárkon.

Klug Gyula, 1884. január 1. Durand, Szepes vm., ág. hitv. ev. Atyja 
földmívelő. 4 gymn. o. Késmárkon.

Langhoffer Gyula, 1881. febr. 25. Ispánmező, Gömör vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tanító, f. 4 polg. o. Sajó-Gömörön.

Mikler Kálmán, 1884. márczius 3. Szepesváralja, Szepes vm., ág. hitv. ev. 
Atyja csizmadia, f. 4 polg. o. Sajó-Gömörön.

Petrás János, 1883. márczius 30. Nagyvárad, Bihar vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tímár. 4 polg. o. Nagyváradon.

13*
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Plachy István, 1881. november 12. Zsebes, Abaúj-Torna vm., ág. hitv. ev. 
Atyja gazdálkodó. 4 polg. o. Kassán.

Stark Sándor, 1885. febr. 18. Stoósz, Abaúj-Torna vm., ág. hitv. evang. 
Atyja kőfaragó. 4 polg. o. Kassán.

Szamuelisz Alfréd, 1885. január 5. Lőcse, Szepes vm., ág. hitv. evang. 
Atyja kocsigyártó. 4 polg. o. Késmárkon.

Szolár Pál, 1883. január 22. Geszteréd, Szabolcs vm., ág. hitv. evang. 
Atyja egyházfi. 4 gymn. o. Debreczenben.

Zbavitel Lajos, 1883. február 15. Hanusfalva, Sáros vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. 4 gymn. o. Eperjesen.

Zoller Sámuel, 1883. junius 14. Gömör-Panyit, Gömör vm., ág. hitv. ev. 
Atyja gazdálkodó. 4 polg. o. Sajó-Gömörön.

Összesen: 20 növ.

II. osztály.

Braun Elemér, 1880. nov. 27. Gyöngyös, Heves vm., izr. Atyja keres
kedő. Előzőleg végzett 4 polg. oszt. Miskolczon.

Breuer Rezső, 1881. julius 10. Lőcse, Szepes vm., ág. hitv. ev. Atyja 
gazdálkodó. 5 főreál. o. Lőcsén.

Bruszik Pál, 1881. január 6. Kövi, Gömör vm., ág. hitv. evang. Anyja 
Zsuzsánna. 4 gymn. o. Rozsnyón.

Csisko Dezső, 1883. május 11. Kassa, Abaúj-Torna vm., ág. hitv. evang. 
Atyja lelkész. 4 gymn. o. Eperjesen.

Deme Lajos, 1879. junius 10. Rozsnyó, Gömör vm., ág. hitv. ev. Atyja 
timármester. 6 gymn. o. Rozsnyón.

Faix Vilmos, 1883. május 31. Lőcse, Szepes vm., ág. hitv. ev. Atyja 
iparos, f. 4 főreál. o. Lőcsén.

Gallay Dániel, 1883. november 24. Pápocs, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tanító, f. 4 gymn. o. Rozsnyón.

Gáli József, 1882. julius 14. Szinye, Sáros vm., ág. hitv. evang. Atyja 
szolga. 4 gymn. o. Kis-Szebenben.

Haluska Gyula, 1882. február 8. Ratkó, Gömör vm., ág. hitv. ev. Atyja 
iparos. 4 polg. o. Sajó-Gömörön.

Kesjar György, 1881. márczius 10. Csaba, Békés vm., ág. hitv. ev. Atyja 
földmívelő. 3 gymn. o. B.-Csabán és felvételi vizsg. Eperjesen.

Klinczko János, 1882. decz. 4. Ratkó, Gömör vm., ág. hitv. ev. Atyja 
tanító. 4 polg. o. Nagy-Rőczén.

Kuchta Lajos, 1883. augusztus 11. Jolsva, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. 4 polg. o. Nagy-Rőczén.

Lanner Viktor, 1882. szeptember 23. Lemberg, ág. hitv. evang. Atyja f. 
4 gymn. o. Rákos-Palotán. Evk. kilépett.
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Maczko András, 1882. márcz. 20. Gacsalk, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja földmívelő. 4 polg. o. Dobsinán.

Molnár Mihály, 1882. szeptemb. 14. Nagy-Lam, Nógrád vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. 3 gymn. o. Beszterczebányán és felvételi vizsg. Eperjesen.

Nitsch Emil, 1883. novemb. 21. Busócz, Szepes vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tanító. 4 polg. o. Késmárkon.

Nitsch Vilmos, 1882. október 24. Busócz, Szepes vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tanító. 4 polg. o. Késmárkon.

Ochtinszky György, 1881. január 27. Betlér, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos, f. 4 gymn. o. Rozsnyón.

Palkovics Sándor, 1883. julius 20. Tamásfalva, Gömör vm., ág. hitv. ev. 
Atyja iparos. 4 gymn. o. Rimaszombatban.

Poppe Béla, 1883. julius 14. Miskolcz, Borsod vm., ág. hitv. ev. Atyja 
díjnok. 4 polg. o. Miskolczon.

Stefanyák Antal, 1880. julius 7. Eperjes, Sáros vm., róm. kath. Atyja 
iskolaszolga. 4 gymn. o. Eperjesen.

Steinhübel Lajos, 1880. márcz. 14. Miskolcz, Borsod vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tisztviselő. 6 polg. o. Miskolczon. Evk. kibetegedett.

Szlopovszky Péter, 1881. április 30. Kokova, Gömör vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. 4 polg. o. Sajó-Gömörön.

Tóbik János, 1882. november 25. Pálfalva, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. 4 polg. o. Sajó-Gömörön.

Uram János, 1883. junius 15. Liptó-Szt.-Miklós, Liptó vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. 4 gymn. o. Selmeczbányán.

Zsák Andor, 1881. julius 20. Nyíregyháza, Szabolcs vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tanító. 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

Zstífovszky Sámuel, 1883. junius 27. Jolsva, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. 4 polg. o. Nagy-Rőczén.

Összesen'. 27 növ.

III. osztály.

Boldis István, 1880. október 16. Aszód, Pest vm., ág. hitv. evang. Atyja 
földmíves. f. 4 gymn. o. Aszódon. Evk. kibetegedett.

Buchalla Ervin, 1880. február 8. Leibitz, Szepes vm., ág. hitv. ev. Atyja 
földmívelő. 4 polg. o. Késmárkon.

lstványik János, 1880. október 3. Varannó-Hosszúmező, Zemplén vm. 
ág. hitv. ev. Atyja iparos. 4 gymn. o. Eperjesen.

Ivanovits Viktor, 1881. január 1. Budapest, Pest vm., ág. hitv. evang. 
Atyja hivatalnok. 4 gymn. o. Aszódon.

Molitor Gusztáv, 1882. augusztus 13. Leibitz, Szepes vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. 4 polg. o. Késmárkon.
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Molnár Emil, 1880. junius 1. Szenna, Nógrád vm., ág. hitv. ev. Atyja 
tanító. 4 gymn. o. Beszterczebányán.

Pavella Gyula, 1882. április 8. Hybbe, U ptó vm., ág. hitv. ev. Atyja 
iparos. 4 polg. o. Liptószentmiklóson.

Scholtz Pál, 1881. márczius 1. Vychodna, Liptó vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tanító, f. 4 polg. o. Késmárkon.

Vohanner Dezső, 1883. február 23. Abaúj-Szántó, Abaúj-Torna vm., ág. 
hitv. ev. Atyja iparos. 4 polg. o. Dobsinán.

Összesen: 9 növ.

IV. osztály.

Bartal Dezső. 1882. május 16. Kecső, Gömör vm., ág. hitv. ev. Atyja 
tanító, f. 4 polg. o Sajó-Gómörön.

Cziszko János, 1879. deczember 18. Kassa, Abaúj-Torna vm., ág. hitv. 
evang. Atyja gépfűtő. 4 polg. o. Kassán. Évk. meghalt.

Jw in István, 1881. október 29. Jolsva, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. 4 polg. o. Nagy-Rőczén.

Kicsiny Géza, 1880. augusztus 15. Mnisány, Gömör vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. 4 gymn. o. Rimaszombatban.

Kruspier László, 1882. január 1. Henczkó, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tanító, f. 5 gymn. o. Rozsnyón.

Rokosinyi Dániel, 1880. augusztus 27. Mogyoród, Zólyom vm., ág. hitv. 
evang. Atyja vendéglős. 4 polg. o. Liptószentmiklóson. Evk. kilépett.

Scholtz Vilmos 1880. augusztus 22. Poprád, Szepes vm., ág. hitv. ev. 
Atyja váltóőr. 4 polg. o. Kassán.

Ugler Miklós, 1882. augusztus 10. Gömör-Ráhó, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja gazdatiszt, f. 4 gymn. o. Rozsnyón.

Összesen: 8 növendék.

Főösszeg: 64.
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b) Statisztikai kim utatás.
A 70 folyamodó közül felvétetett 66. Ebből jelentkezett és beíratott 64 

Az év folyamán kimaradt 2, kibetegedett 2, meghalt 1 tanuló; így tehát az 
év végéig maradt s megvizsgáltatott 59 rendes tanuló.

A jelzett számok következőképen oszlanak meg:

a) Általános áramlat szerint: I. ii. ! III. IV. 1Összesen

Felvételért folyamodott . .
Felvétetett..................................
Jelentkezett és beíratott . . 
Alsóbb osztályból fellépett .
Az osztályt ismételte . . . .
Más intézetből j ö t t ...................
A középiskola vagy polgári iskola 

IV. osztályából felvétetett.
Kimaradt . ...................
M eghalt.......................................

25
21
20

20

20

27
27
27
25
2
2

2

10
10
9
9

1

8
• 8 

8 
8

1
1

70
66
64
42

2
22

20
4
1

Vizsgálatot tett az év végén 20 25 8 6 59

b) Születési év szerint:
1879-ben sz ü le te tt.................... — 1 —
1880-ban « ................... — 2 3 2 7
1881-ben « ................... 2 6 2 1 11
1882-ben « ................... 3 7 2 3 15
1883-ban « .................... 8 9 1 18
1884-ben « ................... 4 — — 4
1885-ben « . ' . . . 3 _ — — 3

20 25 8 6 59

c) Illetőség szerint:
Eperjesi....................................... 1 1 — — 2
Sárosvárm egyei........................ 2 1 — — 3
Abaúj-Tornavármegyei . . . 3 1 1 1 6
Békésvármegyei........................ — 1 — — 1
Bihar « ........................ 1 — — — 1
Borsod « ........................ — 2 — — 2
Gömör « ........................ 4 12 — 5 21
Hajdú « . . . . . . 1 — — — 1
Liptó « ........................ 2 1 2 — 5
Nógrád « ........................ — 1 1 — 2
Pest-Pilis-Solt-Kiskúnvárm. . . — — 1 — 1
Szabolcsvármegyei................... 1 1 — — 2
Szepes « .................... 5 4 2 — 11
Zemplén « ................... — — 1 — 1

20 25 8 6 59
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d) Vallás szerint: I. n - III. IV. Összesen

Ág. hitv. ev.................................. 19 23 8 6 56
Róm. kath.................................... 1 1 — — 2
Izraelita . -.................................. — 1 — — 1

20 25 8 6 59
Tiszakerületi ág. hitv. ev. . . 19 21 6 6 52
Más kerületi « « « . . — 2 2 — 4
Más v a l l á s é ............................. 1 2 — 3

20 25 8 6 59

e) Nyelvi viszonyok szerint: 
M agyar....................................... 5 10 2 5 22
Magyar, n é m e t ........................ 8 6 3 1 18
Magyar, tót .............................. 7 9 3 — 19

20 25 8 6 59

f )  Szülők polgári állása szerint: 
Lelkész....................................... 1 _ 1
T a n í tó ....................................... 4 7 3 3 17
Ő sterm elő.................................. 6 6 1 — 13
Iparos, k e re sk e d ő .................... 7 7 3 1 18
Tisztviselő s más érfelmiségű . 1 2 I 1 5
Munkás, napszámos, szolga . . 2 2 1 5

20 25 8 6 1 59

c) É v i s e g é ly e z é s .

A fentartó egyházkerület az ág. hitv. evang. tanulókat az 1899—1900. 
iskolai évben a következőleg segélyezte:

Tandíjmentességben részesített az első félévben 55, a második félévben 
53 tiszakerületi ág. hitv. evang. növendéket ä 10 korona: 540 korona érték
ben ; ingyen lakást, fűtést és világítást adott az első félévben 60, a második 
félévben 56 ág. hitv. evang. tanulónak ä 60 korona: 3480 korona értékben; 
ingyen konviktusi ebédet és vacsorát adott az első félévben 13, a második fél
évben 10 tiszakerületi ág. hit. ev. tanulónak á 11L60 korona: 1283'40 korona 
értékben; kedvezményes árú konviktusi ebédben és vacsorában részesített 
46 növendéket: 100260 korona értékben. Az egyházkerület segélyösszege: 
6306 — korona, a collegiumi konviktus segélye: 713' — korona; a két segély- 
összeg együttes értéke: 7019'-— korona.

A felvételnél és a jótétemények kiosztásánál a tanulók kifogástalan 
erkölcsi magaviseleté, szorgalma és szüleik szegénysége irányadó; egyenlő 
minősítés mellett szegény lelkészek és tanítók jóigyekezetű fiait és az árvákat 
előnyben részesítjük.
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Az intézet ág. hitv. ev., és jótéteményes tanulói kötelezik magukat, hogy 
a negyedik osztály elvégzése után négy évig tanítanak a kerület valamely 
népiskolájában, vagy pedig egy-egy jótéteményes évért (legfeljebb) 40—40 
koronát visszatérítenek az intézet pénztárába.

3. A z  in té z e t i  k e r té s z ,  s zo lg á k .

Az intézetnek kertésze nincsen. Az intézeti kert rendbentartásáról az 
internátust vezető igazgató gondoskodik, mely munkában a növendékek is 
részt vesznek.

Intézeti szolgául a collegiumi négy intézet közös szolgája Ferencs János 
alkalmaztatik; az internátus szolgája pedig Hamborszky János.

4. A z  in té z e t i  é p ü le t  é s  fe ls z e r e lé s e .

Intézetünk a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának 
egyik alkotórésze lévén, négy tantermünk, egy könyvtári helyiségünk s egy 
közös tanári termünk a Collegiumban van elhelyezve.

Gyakorló-iskolánk az «Eperjes-városi és vidéki» ág. hitv. evang. egyház 
épületében van, Arok-utcza 48. sz. alatt. Kiépítése és czélszerű berendezése 
égető szükség intézetünkre nézve.

Saját intézeti tornatermünk nincsen, a testgyakorlat tanítására a colle
giumi főgymnasium tornacsarnokát használjuk.

Az intézeti irattár az internátusbán lakó igazgató egyik szobájában, — mely 
hivatalos helyiségül is szolgál, — van elhelyezve.

A helyiségek felszerelését néhány nélkülözhetetlen pótlással ez iskolai 
évben is gyarapítottuk.

5. T an szerek: g y a r a p o d á s a .

a) A z intézet könyvtára a jelen iskolai évben a következő művekkel 
gyarapodott: Vétel: Dr. Szabó Mihály «Tanítók jogai és kötelességei»; dr. 
Fináczy Ernő «A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában»; 
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 1899. évi névtára ; Polgár György «Ókori 
hitéleti és művészeti régiségek képgyűjteménye»; «Magyar Méh»; Nemzeti 
Iskola. Ajándék: A  vallás- és közokt.-ügyi m. kir. minisztériumtól: «Osztrák
magyar monarchia Írásban és képben» 16 kötet; «Az elemi tanító- és tanítónő- 
képző-intézetek felszerelésének jegyzéke»; «Előadások az iskolai egészségügy 
köréből»; «Miniszteri jelentés az 1898. évi közoktatásügy állapotáról»; Hiva
talos Közlöny; Néptanítók Lapja. A földmívelésügyi m. kir. minisztériumtól- 
Bolle János «A selyemtenyésztés Japánban» ; Selyemtenyésztők Naptára; 
Jelentés Magyarország 1899. évi selyemtenyésztéséről (2 drb). Dr. Markó 
László «Ezópusi mesék», szerző ajándéka. Hreblay Emil «A gazdasági baromfi- 
tenyésztésre vonatkozó általános tudnivalók», szerző ajándéka. Zombory Dániel 
«Gyakorlati helyesírás», szerző ajándéka. Izsépy Béla «Gyakorlati útmutató az

Collég. É rt. 14
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írás-olvasás tanításához», szerző ajándéka. Egyházaktól: Eperjesi ág. hitv. ev.
I. egyház 1899. Évkönyve. Miskolczi ág. hitv. evang. egyház 1899—1900. évi 
évkönyve. Akadémiai Értesítő. 9 drb intézeti Értesítő. Az intézet könyvtára 
a jelen iskolai év szaporulatával (38 kötet, 9 füzet) együtt 2141 kötetből, 
684 füzetből és 8 táblából áll.

b) Intézeti tanszereink gyarapításául megszereztük «Magyarország» tér
képét legújabb kiadásban; Palme R. következő műveit: 1. 110 leichte Vor
spiele für Orgel. 2. Der angehende Organist II. 3. Der angehende Organist III.
4. Orgelschule II. 5. Orgelschule III. Ajándékul kaptuk: Id Kapi Gyula 
«Az ág. hitv. evang. egyház 108 énekdallama» ez. művét. Ez uróbbi művek
kel zenei tanszereinket gazdagítottuk.

c) Gyakorlóiskolai tanszereink szaporítására megvettük : Erődi Ernő 
«Dalok az iskolának és gyermekszobának» czímű művét; «Népszerű rajz
iskolát», 2 drb ; «Vorlegeblätter zum Nachzeichnen» VI., 14 füzet. Ezenkívül 
több intézeti szemléltető képet átengedtünk a gyakorlóiskola használatára.

Nemesszívű ajándékozóink fogadják az intézet hálás köszönetét !

6 . A z  in té z e t i  k e r t  é s  g a z d a s á g .
Az intézet kertje 3463 m.2 területű s főképen gyümölcsfák nevelésére 

szolgál. Az őszi és tavaszi hónapokban mind a négy osztály foglalkozott a 
gyakorlókertben a bennlakó igazgató vezetése mellett. Rendszeres gazdaságtani 
oktatásban a III. és IV. osztály részesült heti 1 órában.

A ■méhészeti ismeretek elsajátítására alkalmas és eléggé felszerelt méhesünk 
van. Méhállományunk őszszel két családból állott, télire azonban a két családot 
egyesítenünk kellett. A gyakorlati méhészkedéshez szükséges útbaigazításokat 
a tanulóknak Gamauf György, intézeti rendes tanár adta.

7. A z  in te r n á tu s .
A tanítóképző intézettel kapcsolatos internátus elhelyezése és berendezése 

nem változott; pedig fejlődő intézetünknek nagy szüksége volna egy egész
séges és czélszerűen berendezett internátusra.

A hét internátusi szobában, melyek egyben háló-, mosdó- és dolgozó- 
szobákul használtatnak, 37 (I. félévben 38) tanuló volt elhelyezve; a többi 
19 (I. félévben 22) tanuló pedig az intézet által bérelt helyiségekben lakott.

A szobák tisztántartására és a rendre a szobafelügyelők vigyáztak. A fel
ügyeletet az internátusbán lakó igazgató gyakorolta.

A sokszoros és gyakori együttlét a tanulókkal bő alkalmat adott a fel
ügyelő igazgatónak arra, hogy az ifjúságnál időnként fel-fellépő kisebb-nagyobb 
gyarlóságokat nyesegesse, a mutatkozó nemesebb tulajdonokat ápolja', erősítse 
s személyes példájával is oda hasson, hogy tanulóinkból művelt, munkás s 
minden tekintetben önálló protestáns tanítók legyenek.

Az internátusi tanulók élelmezése kollégiumi konviktusi ebédből és 
vacsorából áll. Erről részletesebb tájékozást nyújt kollégiumi Értesítőnk 
«konviktus»-ról szóló része.
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Internátusi tanulóink napirendje a következő volt:
6 'óra

6—6 V, «
6—7 «

7 «
7—7V« «
7—73/4 «00n «

8— 12 «

12 «
12—1 «

121/.—1 «

1— 4 «
4—6 «
6 - 7 «

7 «001 <

0c 1 to «
9V. «

9 V - 10 «

Felkelés.
Mosakodás, öltözködés, ágyak rendbehozása.
Munkaidő
Reggeli.
Zongora, orgona, harmonium.
Szabad idő.
Reggeli ima az orgonateremben.
Munkaidő. Vasárnap és ünnepnap 7Va—11 óra között 

istentisztelet.
Ebéd.
Szabad idő.
Vasárnap és ünnepnap: 121/2—4 óráig zongora, orgona, 

harmonium. Szabad foglalkozás.
Munkaidő.
Zongora, orgona, harmonium. Szabad foglalkozás. 
Hegeaülés.
Vacsora.
Szabad idő.
Munkaidő.
Esteli ima.
Lefekvés.

8. S e g é ly e z é s , ö s z tö n d íja k .

Ifjúságunknak «Segélyző-egyesülete-» van, mely Gamauf György tanár
társunk elnöklete alatt ez évben is tevékeny munkásságot fejtett ki. Vagyoni 
állapotáról tájékozást nyújt Értesítőnknek «Az ifjúsági egyesületek működéséi
ről szóló része. (119. 1.)

Az iskolaév végén kollégiumi ösztöndíjakban részesített tanulóinkról kol
légiumi Értesítőnk V., E) része ád tudósítást.

E helyütt emlékszünk meg megboldogult Fabriczy János kartársunk 
emlékét őrző s hálás tanítványai által 1893-ban alapított «Fabriczy János- 
alap»-unkról, melynek értéke jelenleg 169 korona 98 fillér. Ez alap kamatai 
jelenleg még nem osztatnak ki. (200 koronára kell növekednie.) — Gyarapí
tásához ez iskolaévben hozzájárultak : Rokosínyi Dániel, Pavella Gyula, Breuer 
Rezső 20—20 fill, Kuchta Lajos, Palkovics Sándor, Boldis István, Buchalla 
Ervin, Istványik Jenő, Ivanovich Viktor, Szlopovszky Péter, Vohaner Dezső, 
Faix Vilmos, Steinhübel Lajos, Klug Gyula 10—10 fillérrel, Molitor Gusztáv 
30 fillérrel, Oroszi János, Matheidesz Lajos, Sándor János, Csányi Géza, Bohus 
János, Chalupka János, Palásthy Kálmán, Libertiryi Pál 1—1 koronával, Gallo 
István 1 kor. 10 fillérrel, Mátis János 2 koronával, a tanulók «házi segélyző- 
egyesületei» feloszlásuk alkalmával 26 koronával; összesen 39 korona 10 fillérrel.

Az adakozók fogadják hálás köszönetünket!
14*
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B) Az i n t é z e t  m ű k ö d é s e .

1. N e ve lé s , f e g y e le m .
Ifjúságunk nevelése ez évben is különös gondja volt tanárkarunknak. 

Erezzük és tudjuk ugyanis mindannyian, hogy tanári munkásságunknak leg
értékesebb gyümölcsei épen tanulóságunk jóirányú fejlődésében s mindenoldalú 
nemesedésében keresendők.

Az ifjúság valláserkölcsi érzületének fejlesztése czéljából rendes napi 
munkánkat az orgonateremben közös reggeli imával kezdtük; esténkint pedig 
a tanulók, a napi fáradalmak befejezéséül, az internátusbán ugyancsak közös 
hálaimát tartottak. Ez esteli ájtatoskodásokon a felügyelő igazgató időnként 
jelen volt s személyes példájával járult hozzá azok igazi czéljának biztosításá
hoz. Állandóan ügyeltünk arra, hogy ifjúságunk a szokásos istentiszteleteken 
illően résztvegyen.

1899. októb. 31-ikén, a reformtio emléknapján, és 1900. május 23-ikán 
tanárkar és ifjúság, család módjára, a többi kollégiumi intézettel közösen Úr
vacsorához járultunk. Az ezt előkészítő, valóban protestáns jellegű ünnepélyeken 
ifjúságunk orgonálással és egy-egy alkalmi karénekkel vett részt. Az egyházias 
jó szellem felébresztésére és ápolására megjelent ifjúságunk a kollégiumi 
theologiai hallgatók «Belmissiói egyesületé»-nek vallásos estéin s ezek egyikén, 
1900. május 5-ikén, szives felkérésre egy énekszámot adott ifj. Kapi Gyula 
zenetanárunk szakavatott vezetése alatt.

Tanulóságunk erkölcsi magaviseleté általában kielégítőnek mondható. 
Voltak azonban esetek, midőn tanárkarunknak szigorúbb eszközökhöz is kellett 
nyúlnia; sőt két ifjút intézetünknek önkéntes elhagyására kellett bírnunk, 
hogy tanulóságunk helyes erkölcsi érzékét és jóirányú fejlődését megmentsük 
s biztosítsuk. Általában nagy gondot fordítottunk mindenkor arra, hogy az 
ifjúság erkölcsi érzékét sértő tények megbeszélés, megbírálás, s ha kell, büntetés 
nélkül ne maradjanak.

A hazafias érzelmek fejlesztésére és ápolására szintén gondunk volt az 
elmúlt iskolai évben Nagy segítségünkre voltak e munkánkban többi kollégiumi 
tanintézeteink hazafias tanárkarai és ifjúsága, helybeli egyházaink, Eperjes sz. kir. 
város hazafias közintézetei és művelt közönsége. Fel is használtunk minden 
kínálkozó iskolai és társadalmi ünnepélyt arra, hogy tanulóinkban, mint leendő 
tanítókban, az igazi magyar nemzeti önérzetet ápoljuk s erősítsük. 1899. okt. 
6-ikán részt vettünk az aradi gyásznap 50-ik évfordulója alkalmából rendezett 
kollégiumi emlékünnepen, hol ifjúságunk két alkalmas ének előadásával juttatta 
kifejezésre hazafias kegyeletét. Az az igazán nagyszabású és lélekemelő ünnepély, 
melyet az «Eperjesi Széchenyi-kör-» Petőfi Sándor, lánglelkű költőnk halálának 
50-dik évfordulójára intézetünk bevonásával is 1899. okt. 29-ikén rendezett, 
valóban mély és maradandó hatást gyakorolt ifjúságunkra. Halhatatlan költőnk 
iránt táplált érzelmeinek ifjúságunk külön is kifejezést adott az 1899. nov. 12-ikén 
rendezett kollégiumi közös Petőfi-emlékünnepélyen. Hazafias lelkesedéssel ünnepel
tük márcz. 15-ikét d. e. együtt a többi kollégiumi intézet ifjúságával, d. u. pedig, 
szükebb körben, Önképzőkörünk rendezése mellett.
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A kollégiumi testvérintézetek között fenálló jó viszony és együvétartozás 
ápolására és megszilárdítására mindenkor törekedtünk. Eme jó viszony követ
kezménye, hogy intézeti ünnepélyeink javarészben közös ünnepélyek, s hogy 
az egyes intézetek által rendezett ünnepélyeken a többi intézet ifjúsága és 
tanárkara is részt vesz. Közös kollégiumi ünnepély az iskolai év megnyitása, 
melyet ez iskolai évben 1899. szept. 10-ikén tartottunk meg.

Kegyeletének és ragaszkodásának adott kifejezést ifjúságunk Cziszko János
IV. oszt. tanulónk halála alkalmából, midőn a Kassán 1900. január 27-ikén 
ragadós betegségben elhúnyt ifjú ravatalára koszorút helyeztetett. Ugyancsak 
az ifjúság kegyeletének és hálaérzetének felébresztése volt czélunk akkor, midőn 
tanulóinkat a helybeli ág. hitv. ev. I. egyház másodfelügyelőjének, dr. Mosánszky 
Győzőnek 1900. április 9-ikén végbement temetésére elvezettük, hol azok ifj. Kupi 
Gyula tanártársunk vezetése alatt két alkalmas gyászéneket zengtek el.

Tanulóink szépészeti ízlésének és önálló fellépésének fejlesztését Onképző- 
és Zeneköreink tekintik feladatokul; a társas-műveltség elsajátítására és fejlesz
tésére pedig úgy hatottunk, hogy tanulóinkat művelt családokhoz ajánlottuk 
tanítókul, megengedtük a jelentkezőknek a táncztanulást és egyes szini-elő- 
adások látogatását; ezenkívül 16—16 tanulónk részt vett a Széchenyi-kör 
zeneestéin, melyekre a jegyeket a Kör igazgató-választmánya szívességből ez 
évben is rendelkezésünkre bocsátotta.

Mint önkéntes vállalkozást felemlítem e helyütt, hogy a gyorsírás elsajátí
tása czéljából tanulóink közül többen részt vettek a kollégiumi «Markovics- 
körben». (L. «Markovics-kör».)

A résztvevő adakozás gyakorlására s ezzel az áldozatkészség fejlesztésére 
ez évben is rendeztünk gyűjtéseket úgy a tanítóképző-intézetben, mint a gyakorló- 
iskolában. A gyűjtések eredményét (a rozsnyói ág. hitv. ev. árvaházra 9'06 kor., 
az ág. hitv. ev. gyámintézetre 7 kor., összesen 16'06 korona) rendeltetése helyére 
juttattuk. (L. «Közös iskolai intézmények» G. és H.).

2. O k ta tá s .

a) B e v é g z e t t  t a n a n y a g .
Intézetünk 1899. szept. 1-től négy évfolyamú lévén, az 1899—1900. 

iskolai évben tanításunkat lehetőleg az állami tanterv alapján rendeztük be; 
természetesen szem előtt tartottuk egyházunk érdekeit is. Tavalyi III. osztályú 
növendékeink — kik a IV. osztálynak rendes úton való elvégzésére önként 
vállalkoztak — a tanítóképző tananyagát háromtanfolyamú tantervűnk szerint 
végezték e l: e körülmény teszi érthetővé mostani IV. osztályunk aránylag 
kicsiny óraszámát; a gyakorlati tanításnál azonban különös gondunk volt ez 
osztály állandó foglalkoztatására. Ugyancsak ez átmenet és a tanárok nagy
mérvű elfoglaltsága oka annak, hogy egyes tantárgyaknál ez évben a rendesnél 
aránylag kevesebb órát adtunk s hogy mostani III. osztályunk történetet nem 
tanult: ez osztály ugyanis a történeti anyagot már az előző évben végezte el.

A tantárgyak beosztása osztályonként a következő volt:
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I. OSZTÁLY.
Osztálytanár: Slajchó Mihály.

1. Vallástan a II. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. Biblia - ismertetés. 
Az ó-testámentumból a történeti és költészeti könyvek és a nagy próféták. 
Az új-testámentomból az evangéliumok és az apostoli levelek. A biblia főbb 
helyeinek olvasása és magyarázása. Tankönyv: Batizfalvy és Bereczky «Biblia
ismertetés evangéliumi középiskolák felsőbb osztályai számára». Tanár: Liptai L,

2. Neveléstan. Hetenkint 3 óra, tanítja Gamauf György. Test- és egész
ségtan. Az emberi test alkotórészei; a csontrendszer, annak kóros változatai 
az iskolázás ideje előtt s alatt. Az iskolai pad. Az izomrendszer; véredény- 
rendszer. A bőr szerkezete, működése s ápolása. A légzés és azt befolyásoló 
jótékony és kártékony körülmények. Tengéleti működés; a táplálkozás és 
szervei; a tápanyagok és italok. Az idegrendszer kifejlődése, ápolása, óvása 
a különböző életkorokban. Az érzékszervek s gondozása. Fertőző s ragályos 
betegségek. Segélynyújtás a gyakoribb betegségek és életveszélyek alkalmával 
K k,: dr. Schermann: Test- és egészségtan.

3. Magyar nyelv. Heti 2 óra. Rendszeres magyar nyelvtan. Olvasmányok 
tárgyi magyarázatokkal és nyelvtani elemzéssel. Költemények könyvnélkül. 
Az írásbeli dolgozatok tárgyai: 1. A mi családunk. 2. A hűn és magyar 
nemzet eredete. 3. A tyúk és a házi kacsa. 4. A szegény ember. 5. Hogy 
töltök el egy hetet az iskolában ? 6. A kecskebéka szaporodása. 7. Igék 
ragozása. 8. Levél szüléimhez. 9. Iskolai év végén. Kézikönyvek: Halász 
Ignácz: Rendszeres magyar nyelvtan» és dr. Kiss Áron, Komáromy Lajos, 
Péterfy Sándor : «Olvasókönyv» 1. rész. Tanár: Slajchó Mihály.

Német nyelv a II. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. Tanítja Gamauf Gy. 
Értelmes olvasás; fordítás magyarból németre, németből magyarra; német 
nyelven beszélgetés. Névelők, főnevek, melléknevek ; ezek ejtegetése. A szám
név. K k.: Felsmann József: Német nyelvtan.

5. 1 ót nyelv. Kezdők csoportja. Heti 2 óra. A beszédrészekről. Főnevek, 
melléknevek, számnevek, névmások, határozók. Igeragozás. Fordítási gyakor
latok. Tankönyv: Glósz Miksa: Gyakorlati tót nyelvtana. Tanár: Liptai Lajos.

6. Földrajz, heti 2 óra, tanítja Gamauf György. Magyarország részlete
sebben, természetes és politikai viszonyai; Bosznia és Herczegovina, Dalmátia; 
Ausztria ismertetése. Európa természetes és politikai viszonyai. Kézikönyv: 
Kozma Gyula: Általános földrajz.

7. Számtan. Heti 3 óra. Alapfogalmak. Számok és számjegyek. A számok 
osztályozása. Tizes számrendszer. Római számjegyek. Számolási műveletek 
egynevű, majd többnevű egész és tizedes számokkal: fejben és írásban. Idő
számolás. Számok oszthatósága. Közönséges törtekkel való számolás. Számo
lási könnyítések. Egyszerű hármasszabály következtetések alapján. Mérték- és 
pénzrendszerünk. Más államok mértékei- és pénzei. Átszámítások. Kézikönyv: 
dr. Lutter Nándor «Közönséges számtan». Tanár: Slajchó Mihály.

8. Természetrajz. Heti 2 óra. Állattan. A gerinczesek, puhatestűek, ízelt
lábúak, férgek, tüskebőrűek, bélnélküliek és végső lények ismertetése, különös
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tekintettel a gyakorlati élet követelményeire. Kézikönyv. Miklós Gergely: 
«Az állatán elemei». Tanár: Slajchó Mihály.

9. Zongora : heti 2 órában. A zeneelméleti órákon elsajátított dolgoknak 
gyakorlati alkalmazása az Urbach-féle zongoraiskola alapján. Tanár: ifj. Kapi Gy.

10. Zeneelmélet', heti 1 órában. A hang. A vonalrendszer és a hangjegyek. 
Kulcsok. A hangjegyek időértéke. Az egyszerű és kettős pont. A triola, 
quartola stb. A szünet- és kitartási jelek. A változtató jegyek. Az ilteny. 
A hangsúly. Szinkópa és felütés. A lépcsők és hangközök. Chromatikus és 
diatonikus hangnemek. Elütések. Dynamikus és előadási jelek. Legato s staccato. 
Az időmérték. Rövidítések. Metronom. Kézikönyv: Berecz Ede: A zene alap
elmélete. Tanár : ifj. Kapi Gyula.

11. Hegedű', heti 2 órában: Gyakorlatok az E, A, D, G húron, 
többnyire kétszólamban, Hohmann H. Keresztély hegedű-iskolája szerint 
150 gyakorlat. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

12. Ének. a) Egyházi ének a II., III., IV osztálylyal együtt. Heti 1 óra. 
50 chorál begyakorlása. Hang- és hallásképző gyakorlatok. Kézikönyv: Ev. 
egyházi dallamok (győri egyház kiadása) és Bartalus István: Enekiskola,
I. füzet, b) Kai-ének a II., Ill, IV. osztálylyal együtt. Heti 1 óra. Férfikarra 
alkalmazott egyházi énekek, zsoltárok, alkalmi, ünnepi és világi dalok begya
korlása. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

13. Szabadkézi rajz a II. osztálylyal együtt. Heti 2 óra, I. osztály: 
Egyes vonalak, ezeknek egyenlő részekre osztása és összetétele különféle 
alakokká; különféle görbe vonalak, mértani, ékítményi és növényi alapformák 
árnyékolással és a nélkül. II. osztály: Nehezebb ékítmények s növények 
árnyékolatlanul és árnyékolva; nehezebb síkdíszítmények. Tanár: Gamauf Gy.

14. Szépírás. Heti 1 óra. Magyar szép- és ütenyirás. Német szépírás. 
Egyszerű rondirás. Vezérfonal: Vajda Páltól. Tanár: Slajchó Mihály.

15. Testgyakorlat a II., III., IV. osztálylyal együtt, heti 2 órában. Taní
totta : Reményik Lajos. Bevégzett anyag: fej-, törzs-, kéz- és lábgyakorlatok. 
Összetett szabadgyakorlatok. Katonai rendgyakorlatok a magy. kir. honvédség- 
számára kiadott utasítás nyomán. Szergyakorlatok. Füzérek. A népiskolai 
tornászat.

II. OSZTÁLY.

Osztály tanár: ifj. Kapi Gyula.

1. Vallástan az I. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. Bibliaismertetés. Lásd : 
I. osztály.

2. Neveléstan, heti 3 óra, tanítja Gamauf György. Lélektan : Az ismerő 
tehetség: érzékek, érzetek, képzetek, fogalmak. Az érző tehetség: érzéki, szel
lemi,'közvetett és összetett érzelmek. Az akaró tehetség. Neveléstan : A testi, 
erkölcsi, értelmi, érzelmi és vallásos nevelés. K k.: Dr. Emericzy Géza : Tapasz
talati ̂ lélektan ; dr. Kiss Áron: Rövid nevelés-oktatástan.

Gyakorlat. A II. osztály növendékei heti 2 órában csoportosan s napon
ként (H., Sz., P. majd K., Cs., Sz.) ketten ketten jelen lévén a gyakorlóiskolában,
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megfigyelték az ott lefolyt tanításokat s megfigyeléseikről jegyzeteket készí
tettek. Jelen voltak továbbá heti 1 órában a III. és IV. osztályú tanulók taní
tásainak bírálatán is.

3. Magyar nyelv. Heti 2 óra. Irálytan és közéletbeli fogalmazványok. 
Megfelelő művek olvasása és tárgyalása. Arany « Toldi »-jának kiválóbb énekei. 
Az írásbeli dolgozatok tárgyai: 1. Az ősz. 2. A hasznos olvasásról. 3. Arany 
«Toldi»-járlak 11-ik énekében előforduló képek és alakzatok. 4. «Az új földesúr» 
tartalma. 5. Levél egy barátomhoz. 6. Iskolai beszéd márczius 15-ikére.
7. Folyamodvány tanítói állás elnyeréséért. 8. Bizonyítvány. 9. Költöző éneklő
madaraink. Kk.: Dr. Göőz József: Magyar irálytan. Tanár: Slajchó Mihály.

4. Német nyelv az I. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. Lásd: I. osztály.
5. Tót nyelv. Kezdők csoportja. Heti 2 óra. Lásd: I. osztály.
6. Földrajz, heti 2 óra, tanítja Gamauf György. Ausztria ismertetése; 

Európa természetes és politikai viszonyai. A csillagászati földrajzból: látóhatár, 
világtájak, tetőpont, tetővonal, lábpont, tetőkörök, délkör. A föld gömbalakja, 
fokhálózata, nagysága, forgása; következtetések földünk forgásából, a föld 
tengelyének állása a látóhatáron. A nap látszólagos napi és évi járása. A 
föld keringése, pályája; következtetések a pálya alakjából; a föld tengelyének 
állása a pálya síkján; a nappalok és éjjelek hossza; éghajlati övök. Mellék
és ellenlakók, ellenlábasak; egy-, két- és körárnyékúak. Csillagidő, napidő, a 
napi nap egyenlőtlen hossza Csillagi és fordulati vagy polgári év. A hold 
távolsága a földtől, nagysága, mozgásai és fényváltozásai; holdfogyatkozás, 
napfogyatkozás. A hold természete. Időszámítás. A bolygók; a nap; az üstö
kösök ; az álló csillagok. Kk.: Kozma Gyula: Általános földrajz és Gamauf 
György: Csillagászati földrajz (kőnyomatos lenyomat).

7. Számtan. Heti 2 óra. Algebrai számok. A négy alapművelet algebrai 
számokkal. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. Egyszerű és összetett vi
szonyok és arányok. Ezek alkalmazása egyszerű és összetett hármasszabályra. 
Százalékszámítás és alkalmazása. Nyereség-veszteségszámítás. Lánczszabály. 
Kamatszámítás. Váltóleszámítolás. Arányos osztás. Keverésszámítás. Érem- 
számítás. Értékpapirszámítás. Az egyszerű könyvvezetés könyvei. Kézikönyv: 
Schultz Imre: Arithmetika és Algebra. Tanár: Slajchó Mihály.

8. Méréstan. Heti 1 óra. Alapfogalmak. Szögek. Párhuzamos egyenesek 
egy harmadik egyenes által metszve. Háromszögek, négyszögek, sokszögek. 
Ezek szerkesztése, egybevágósága, hasonlósága. Vonalak aránya. A tanultak 
gyakorlati alkalmazása. K k.: Moőnik-Pechány : Mértan. Tanár: Slajchó Mihály.

9. Természetrajz. Heti 1 óra. Álattan és növénytan. Ez osztály a múlt 
iskolai évben is e tárgyakkal foglalkozván, az idő összefoglaló és kiegészítő 
ismétlésre fordíttatott. Folytonos gyakorlás az állatok és növények megisme
résében és meghatározásában. Kézikönyvek: Miklós Gergely: Az állattan 
elemei és dr. Szterényi Hugó: Növénytan. Tanár: Slajchó Mihály.

10. Orgona, heti 2 órában. Gyakorlatok eleinte csak a manualon, később 
pedállal egybekötve Palme R. orgonaiskolája után. Az egyházi énekórákon a 
chorálokat játszották. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

11. Összhangzattan, heti 1 órában. A hangzatok. A hármas hangzat,
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fajai és fordításai. A hangok kettőzése. Hibás quint és oktáv haladások. 
Hangvezetés és harmóniai haladás. Zárlatok. Tömött és szétszórt szerkezet. 
Négyes hangzat. A domináns heted-hangzat, fordítása és feloldása. Kézikönyv: 
Benkő: Összhangzattan. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

12. Hegedű, heti 2 órában. Hohmann H. K. hegedűiskolájából folytató
lag 90 gyakorlat. Minden második héten 1 órában zenekari gyakorlat, tekin
tettel a choráljátékra. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

13. Ének az I., Ill, IV. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. Lásd: I. osztály.
14. Szabadkézi rajz az I. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. Lásd: I. osztály.
15. Testgyakorlat az I., III., IV. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. Lásd: 

I. osztály.

III. OSZTÁLY.

Osztálytanár: Gamauf György.

1. Vallástan. Heti 2 óra. Hit- és erkölcstan. Istenről, Krisztusról és a 
Szentlélekről szóló tan. Isten, magunk és felebarátaink iránt tartozó köteles
ségekről. Tankönyv: Bereczky: Keresztyén hittan és erkölcstan. Tanár: 
Liptai Lajos.

2. Neveléstan. Hetenkint 3 óra. Tanította: Reményik Lajos. Módszertan: 
A népiskola kifejlődése és általános feladata. A népiskolai tanulmányok és 
azok kölcsönös egymásra vonatkoztatása Tanterv. Órarend. A tanítás alakjai; 
a tanítás elvei. A népiskolai rend- és fegyelemtartás. A vallástanítás módja. 
Beszéd-értelemgyakorlatok tanításának módja. Irva-olvasás, szépírás, nyelvtan, 
földrajz, történelem, természettudományok, fogalmazás, számtan, mértan, rajz, 
ének és torna tanításának módja. Kézikönyv: Dittes-Gyertyánffy:, Népiskolai 
módszertan. Jegyzetekből: Minden egyes tantárgy tanítási módjának vázlata; 
mintaleczke - készítés; a tanítói nyugdíj-intézmény; a tanítók katonaügye ; 
a tanítók adója; korpótlékok; a tanítók mellékfoglalkozása.

Gyakorlat. A III. oszt. növendékei heti 2 órában tanítottak a gyakorló- 
iskolában ; ezenkívül naponként felváltva (kedd, csütörtök, szombat, majd hétfő, 
szerda, péntek) jelen voltak a gyakorlóiskolai tanításokon s állandóan segéd
keztek a gyakorlóiskolai tanítónak. A tanításokat hetenként egyszer megbírálták.

3. Magyar nyelv, hetenként 2 óra. Poétika: A költészet helye a művé
szetben. A költői műfajokról: I. Elbeszélő (epikai) műfajok: Az éposz és fajai. 
Kisebb elbeszélő-műfajok. Prózai elbeszélő-műfajok. II. Lirai műfajok: A nép- 
és műdal. Elégia. Óda. (Dythiramb. Rapszódia.) Tanítóczélú költemények. 
Szatira. Tanítóköltemény. III. Drámai műfajok: Tragikum. Komikum. A dráma 
szerkezete. A jellemfejlődés a drámában. Tragikai vétség és bűnhödés. Komikai 
vétség és bűnhödés. Operette. Opera. Regény-dráma. A drámai költemény. 
A dráma formája. A drámai műfajok osztályozása. Havonként egy írásbeli 
dolgozat. — Tankönyv: Riedl Frigyes Poétikája. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

4. Német nyelv a IV. osztálylyal együtt, heti 2 órában tanítja: Gamauf 
György. Értelmes olvasás; fordítás magyarból németre, németből magyarra;

Collég. Ért. 15
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német nyelven beszélgetés. Igenév s ejtegetései, használata. Szórendek hasz
nálata. Kk. Felsmann József: Német nyelvtan.

5. Tót nyelv. Haladók csoportja. Heti 1 óra. Mondattani szabályok. 
Lukács evangéliumának olvasása. Néhány tót ének emlékelve. Kézik. Uj- 
testamentom ; Zpevnik. Tanár : Liptai Lajos.

6. Tönténetet a III. osztály ez iskolai évben nem tanult, mivel azt az 
előző évben végezte el.

7. Számtan. Heti 1 óra. Elsőfokú egyenletek több ismeretlennel. Hat
ványozás. Gyökvonás. Másodfokú egyenletek egy ismeretlennel. Számtani és 
mértani haladvány. A tanultaknak mértani és gyakorlati alkalmazása Kamatos 
kamatszámítás. Járadékszámítás. Törlesztések. Kézikönyv: Schultz Imre : Arith- 
metika és algebra. Tanár: Slajchó Mihály.

8. Méréstan. Heti 2 óra. Alapfogalmak. Szögek. Háromszögek, négy
szögek, sokszögek. Egybevágóság, hasonlóság, arányosság. A kör. Terület
mérés. A tanultaknak gyakorlati alkalmazása. Kézikönyv: dr. Emericzy Géza 
és Kárpáti Endre: Gyakorlati méréstan. Tanár: Slajchó Mihály.

9. Ásványtan és kémia. Heti 1 óra. Az ásványtan, kőzettan és földtan 
összefoglaló ismétlése. Kémiai változások. Szétbontás és összetevés. A víz szét
bontása. Összetett és egyszerű testek. Oxygén. Oxydok. A levegő alkotórészei. 
Égés a levegőben. Fémek osztályozása. Kémiai vonzás. Vízbontó fémek. Hydro- 
gén. A víz mint nedvesség, oltószer és mint kristályvíz. Savak, bázisok, sók. 
Kézikönyv: dr. Szterényi Hugó: Ásványtan. Tanár: Slajchó Mihály.

10. Természettan. Heti 1 óra. Az erők egyensúlya. A súly mérése. Faj
súly és sűrűség. Halmazállapotok. A folyadékok nyomása. A nyomás egyen
letes továbbterjedése a folyadékokban. Közlekedő edények és ezek alkalma
zásai. Archimedes törvénye. Sűrűségmérés. Hajcsövesség. A levegő súlya. 
A légkör nyomása. A levegő felhajtó ereje. A gázok átömlése. Mariotte tör
vénye és ennek alkalmazásai. A melegről. Kézikönyv: dr. Kovács János: 
Fizika. Tanár: Slajchó Mihály.

11. Gazdaságtan a IV. osztálylyal együtt. Heti 1 óra. Talaj. A talajok 
tulajdonságai A gazdasági növények életének feltételei. Telkesítés és javítás. 
A talaj megmívelése s ennek eszközei. A trágya és a trágyázás. A vetés. 
A gazdasági növények ápolása a vetés után. A termények letakarítása és 
eltartása. A gazdasági állattenyésztés általános ismertetése. A méhészkedés. 
Kertészeti gyakorlatok az intézet gyakorlókertjében. Kézikönyv: H. Kiss 
Kálmán: Mezei gazdaság- és kertészettan. Tanár: Slajchó Mihály.

12. Orgona, heti 2 órában. Palme R. «Der praktische Organist» czímű 
orgonaműve teljesen. Az egyházi énekórákon az éneket kisérték. Tanár: 
ifj. Kapi Gyula.

13. Összhangzattan, heti 1 órában. A fő- és mellék-hármas és négyes- 
hangzatok. A mellék-hetedhangzatok, előkészítésük és cadenzirozott feloldásuk. 
A négyes hangzatok fordításai. Példákat dolgoztak Benkő Összhangzattani 
könyvéből. Tanár: ifj. Kapi Gyula.
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14. Hegedű a IV. osztálylyal együtt. Heti 1 óra. Folytatták Hohmann 
H. K. hegedűiskoláját. Kéthetenként egy zenekari gyakorlat a choráljátékra 
való tekintettel. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

15. Ének az I., II., IV. osztálylyal együtt. Heti 2 óra.: Lásd I. osztály.
16. Szabadkézi rajz a IV. osztálylyal együtt, heti 2 órában tanítja 

Gamauf György. Rajzolás gipszminták és kéregpapirból készült testek után; 
egyszerű építészet: népiskolai épületek alaprajza, homlokzata, átmetszetek, 
kertterv készítése. Népiskolai tananyag.

17. Testgyakorlat az I., II., IV. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. Lásd: I. oszt.

IV. OSZTÁLY.

Osztálytanár: Gamauf György.

1. Vallástan. Heti 2 óra. Bibliaismertetés. (L. I. oszt.) A vallástanítás 
módszere. A vallástanítás szüksége, kezdete, módja. Kik hivatottak a taní
tásra ? Az anyag beosztása. A vallás tárgyairól általában és különösen. A szak
tanár előadása után készített jegyzetek szerint. Tanár: Liptai Lajos.

2. Neveléstan. Heti 2 óra. Tanítja: Gamauf György. Neveléstörténet. 
A nemzeti és keresztyén neveléstanítás körében kiválóan a következő moz
zanatok : A görögök, rómaiak, izraél. A kér vallás hatása a nevelésre; első 
keresztyének; keleti s nyugati egyház és a szabadulási törekvések a közép
korban ; Magyarország oktatásügye a középkorban. Reformátorok és a nép
iskola kezdete; jezsuiták. Reálismus, pietismus és gyümölcsei; magyar okta
tásügy a XVI—XVII. században. Rousseau és a philantropismus elvei s hatása; 
a magyar tanügy a XVIII. században és a XIX. század első felében. Pestalozzi 
és elvtársainak elvei s hatása a népoktatásra; Anglia, Francziaország, Eszak- 
Amerika oktatásügye; a magyar közoktatás és népoktatási törvényeink 1848-tól 
a jelenig, tekintettel a mai paedagogia jelentékenyebb igényeire. Kk.: Dr. Kiss 
Áron: Nevelés- és oktatástan története.

Gyakorlat. A IV-ik osztály növendékei heti 2 félórában tanítottak a 
gyakorlóiskolában az egész osztály jelenlétében; ezeket a tanításokat azután 
hetenként 1 órában megbírálták. Ezenkívül felváltva egy-egy hétig önállóan 
kezelték a népiskola egyes tantárgyait, majd egymásután több tantárgyat. 
Általában azon voltunk, hogy növendékeink a népiskola önálló vezetését 
minél teljesebben elsajátítsák.

3. Magyar nyelv. Hetenkint 2 óra. Irodalomtörténet: A magyar irodalom 
története, különös tekintettel a XIX. századra Irodalomtörténeti olvasmányok 
időrendben. Havonként egy-egy írásbeli dolgozat. Kézikönyv: dr. Boros G .: 
A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata. Tanár : ifj. Kapi Gyula.

4. Német nyelv a III. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. Lásd: III. osztály.
5. Tót nyelv. Haladók csoportja. Heti 1 óra. L ásd: III. osztály.

15*
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6. Történet. Heti 1 óra, tanítja Gamauf György. A magyarok története. 
Hazánk története a magyarok letelepedése előtt. A magyarok s ősi művelt
ségük ; a vezérek kora. Az Árpádházbeli királyok; vegyes-házbeli uralkodók; 
a török hódoltság és a Habsburg-királyok, különös tekintettel a művelődés- 
történeti viszonyokra és a protestantismus történetére. Kézikönyv: Sebesztha K.: 
A magyar nemzet története.

7. Alkotmánytan. Heti 1 óra, tanítja Gamauf György. Államhatalom, 
államforma, alkotmány. A magyar alkotmány történeti fejlődése. A magyar 
állam és nemzet; a királyi hatalom. A törvényhozó hatalom. A végrehajtó
hatalom : országos kormányzat, közös kormány, törvényhatósági önkormányzat, 
községi önkormányzat. Belügyi, pénzügyi, gazdasági, vallási és közoktatásügyi, 
igazságügyi, katonai közigazgatás. Anyagi magánjog, polgári törvénykezés, a 
büntetőjog alapvonalai. Kk.: Csíky Kálmán: Magyar alkotmánytan.

8. Mennyiségtan. Heti 1 óra. Az egész számtani és mértani tananyagnak 
rendszeres ismétlése. Kézikönyvek: dr. Emericzy Géza és Kárpáti Endre 
«Vezérkönyv a népiskolai számtanításban» és ugyanazon szerzők «Gyakorlati 
méréstana». Tanár: Slajchó Mihály.

9. Fizika és kémia. Heti 1 óra. A fizikai tananyag összefoglaló ismétlése. 
A szerves vegyületek alkotórészei és elemzése. A szerves vegyületek bomlásai. 
Száraz lepárlás. Szénhydrogének. A petróleum. Világítógáz. A láng. A szén. 
Szénhydrátok. A borszesz. Szeszes erjedés. Szeszfőzés. Eczetsav. A zsírok. 
Szappanfőzés. Gyertyagyártás. Fehérjék. Tápláló anyagok. Kkönyvek: dr. Kovács 
János «Fizika» és ugyanazon szerzőtől «Kémia» II. r. Tanár: Slajchó Mihály.

10. Gazdaságtan a III. osztálylyal együtt. Heti 1 óra. Lásd: III. osztály.
11. Orgona, heti 1 órában. Palme R .: «Der angehende Organist» czímű 

művéből a legalkalmasabb elő- és utójátékok. Az egyházi énekórákon az éneket 
orgonán kisérték, maguk is valamely ismeretes szöveget énekelve hozzá. 
Tanár: ifj. Kapi Gyula.

12. Összhangzattan, heti 1 órában. A fő- és mellék-hetedhangzatok, 
fordításai, előkészítései és feloldásai. Idegen harmonikus hangok. Az enhar- 
monikus hangzatok jelentősége. A modulálásról. Az alaktanról vázlatosan. 
Kézikönyv: Benkő Összhangzattana. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

13. Hegedű a III. osztálylyal együtt. Fleti 1 óra.
Lásd: III. osztály.

14. Ének az I., II., III. osztálylyal együtt. Heti 2 óra.
Lásd: I. osztály.

15. Szabadkézi rajz a III. osztálylyal együtt. Heti 2 óra.
L ásd: III. osztály.

16. Testgyakorlat az I., II., III. osztálylyal együtt. Heti 2 óra.
L ásd: I. osztály.
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b) A tanítóképzőintézet óraterve az 1899—1900. évben.

s
T a n t á r g y a k

Az osztályok heti órái A heti 
órák 

összege
NC/5Uoin 1. II. III. IV.

i Vallástan ....................................... 2 2* 2 2 8
2 Neveléstan:

a) elm élet.................................. 3 3 3 2 11
b7 gyakorlat*.............................. — 2 3 2 7

3 Magyar nyelv és irodalom . 2 2 2 2 8
4 Német n ye lv .................................. 2 2 2 2, 8
5 Tót n ye lv ............................. . 1 1 1 1 4
6 Mennyiségtan:

a) s z á m ta n .............................. 3 2 1 1 7
b) m é ré s ta n ............................. — 1 2 — 3

7 Történeti tárgyak:
a) földrajz.................................. 2 2 — — 4
b) történelem s alkotmánytan . — — — 2 2

8 Természettudományok:
a) természetrajz......................... 2 1 1 — 4
bj fizika, kém ia......................... — — 1 1 2
c) gazdaságtan......................... — — 1 1 2

9 Ének és zene:
a) egyházi ének......................... 1 1 1 1 4
b) karének .............................. 1 1 1 1 4
c) zongora, orgona.................... 2 2 2 1 7
d) zeneelm élet......................... 1 1 1 1 4
é) hegedülés.............................. 2 2 1 1 6

10 Rajz és szépírás:
a) r a j z ....................................... 2 2 2 2 8
b) szépírás.................................. 1 — — — 1

11 T estgyakorlás .............................. 2 2 2 2 8

Összesen 29 29 29 25 112

* Az összefoglaló jel együttes órákat jelent; a neveléstan gyakorlati óraszámai 
pedig az egész osztály részvételére vonatkoznak: a gyakorlóiskolai csoportos vagy 
egyénenkénti foglalkozás ideje ugyanis az óratervben nincs feltüntetve.
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c) T an u lm án yi e lő m e n e te l.

Tanulóságunk ez évi magaviseletét, szorgalmát és tanulmányi előmene
telét feltüntetik az iskolai év végén megállapított következő osztályzatok:

I. osztály. Megvizsgáltatott 20 tanuló. Magaviselet: jó (1): 19; szabály-
szerű (2): 1. Szorgalotn: kitartó (1):. 4; elég (2): 15; csekély (4): 1.
Általános osztályzat', kitűnő (1): 2; jeles (2): 6 ; jó (3): 9; elégséges (4): 2; 
elégtelen (5) [két tárgyból]: 1.

II. osztály. 25 tanuló Magaviselet', j ó : 24; szabályszerű: 1. Szorgalom'. 
kitartó: 6; elég.: 12; változó (3): 2; csekély: 5. Általános osztályzat', kitűnő: 3; 
jeles: 6; jó : 10; elégtelen: 6 (egy tárgyból: 3, két tárgyból: 2, több tárgyból: 1.)

III. osztály. 8 tanuló. Magaviselet', jó: 8. Szorgalom', kitartó: 3; elég: 3; 
csekély: 2. Általános osztályzat', kitűnő: 3; jeles: 1; jó : 2; elégtelen (két 
tárgyból): 2.

I V. osztály. 6 tanuló. Magaviselet: j ó : 6. Szorgalom ', kitartó : 2 ; elég.: 4. 
Általános osztályzat: kitűnő: 1; jeles: 3; elégséges: 2.

Ez osztályzatok eredménye az egész ifjúságról a következő általános 
képet nyújtja:

A megvizsgált 59 tanulóból volt: a) Magaviseletre nézve: jó : 57, szabály- 
szerűd . b) Szorgalomra nézve', kitartó: 15, elég: 34, változó: 2, csekély: 8. 
c) Általános osztályzatra nézve', kitűnő: 9, jeles: 16, jó: 21, elégséges: 4, 
elégtelen: 9 (egy tárgyból: 3, két tárgyból: 5, több tárgyból: 1).

Általában azt tapasztaltuk, hogy tanulóságunk mindenirányú alakulása az 
év végén kedvezőbb, mint évközben; részint mert az év elvesztésének gon
dolata serkentőleg hat a tanulókra, részint azért, mert a huzamosabb együtt- 
munkálkodás a tanulók megítélését a tanárokra nézve könnyebbé teszi.

d) Az 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 21 éve, hogy az önképzőkört 
vezeti. A rendes tagok száma 48, kik közül évközben hárman eltávoztak, egy 
meghalt,; olvasó tag volt 16. Főjegyző: Ugler Miklós, aljegyző Deme Lajos, 
pénztáros előbb Rokosinyi Dániel, majd Boldis István, végre Vohaner Dezső, 
könyvtáros Bartal Dezső növendékek.

A Kör 28 rendes- és 1 díszülést — márczius 15-iki évfordulóján, — 
3 rendkívüli ülést tarto tt; az üléseken leiolvastatott és megbíráltatott 23 munka, 
melyek közt 4 leírás, 2 értekezés, 7 szépirodalmi és 8 paedagogiai, 1 elbeszélés 
volt. Szavalat volt összesen 74.

A Kör két pályatételt tűzött k i: egy paedagogiait s egy szép-leirást 
8 —-8 korona pályadíjjal. A paedagogiai pályadíjat Tóbik János II. éves és a 
szépleirásit Bartal Dezső IV. éves tanuló nyerte el.
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Versenyszavalat is tartatott: az 5 pályázó közül a 4 koronás pályadíjat 
Bartal Dezső nyerte e l; a többiek szavalata megdicsértetett.

A könyvtár 512 műből (613 kötet) áll.
Ez évben a könyvtár 32 művel (27 szépirodalmi, 5 paedagogiai) gyarapodott. 
A Kör járatta a Vasárnapi Újságot, Politikai Újdonságokat, Világkrónikát.
Az önképzőkör vagyoni állása:

Bevétel:
Múlt évi maradvány.......................... 164 kor. 36 fii.
Régibb tagsági d í j a k b ó l ................ 179 « 86 «
Ez évi tagsági d í j a k b ó l ................. 96 « 30 «

440 kor. 52 fii
K i a d á s ..............................................261 « 64 «

178 kor. 88 fii.
Vagyon:

K é s z p é n z ......................................... 178 kor. 88 fii.
Régibb tagdíjakból követelésj. . . . 222 « 80 «
Ez évi tagsági díjakból követelés . . 140 « 50 «
Betéti k ö n y v ecsk e ........................... 20 « 58 «
Kétes k ö v e te lé s ................................ 58 < 26 «

621 kor. 02 fii.
Az önképzőkör a «Tanítók Háza» alapító-tagjai közé lépett egy 104 koro

nás alapítványnyal, melylyel együtt br. Eötvös József összes műveire is előfizetett.

II. Az 1890—91-iki tanévben alakította Gamauf György, az önképzőkör 
elnöke, a segély ző-egy esi/letet, melynek czélja a növendékeket szorultságukban
kisebb kölcsönökkel és segélyekkel támogatni.

A segélyző-egyesület vagyoni állása:
Bevétel:

1. Készpénzmaradvány.................................82 kor. 92 fii.
2. Régibb tagdíjak és kötelezvényekből . . 133 « 86 «
3. Ez évi tagsági d í j a k b ó l .......................32 « 40 «

249 kor. 18 fii.
Vagyon :

1. K észpénzben ........................... ....... 39 kor. 68 fii.
2. Kötvényekben.......................................  209 « 50 «
3. Régibb tagsági és ez évi díjakban . . 83 « 30 «
4. Kétes k ö v e te lé se k ................................ 30 « 66 «

363 kor. 14 fii.
A két Kör összes vagyona: 984 korona 16 fillér, ide nem értve a 

613 kötetből álló könyvtár és egy könyvtári szekrény értékét.
Gamauf György, Ugler Miklós, Vohaner Dezső,

tanár , elnök. főjegyző. pénztáros.

III. A folyó iskolai évben alakult ifj. Kapi Gyula tanár kezdeménye
zésére ifjúsági zenekörünk is, melynek czélja a zene körébe tartozó művé
szeti ágaknak önképzés útján való fejlesztése, hogy így növendékeinkben — 
kiknek erre, mint leendő tanítóknak s orgonistáknak, úgyis annyira szüksé-
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gök van — - a művészeti közízlés, a zenei értelmi álláspont, valamint a szak- 
képzettség minél inkább emeltessék.

A zenekör elnöke: ifj. Kapi Gyula tanár. Főjegyző: Jurin István IV. év. növ. 
Aljegyző: Kuchta Lajos II. éves növ. Pénztáros: Pavella Gyula III. éves növ. 
Könyvtáros: Ivanovich Győző III. éves növ.

A zenekörnek volt 64 rendes tagja, kik közül három eltávozott, egy 
pedig meghalt. Tagdíj egy évre 1 kor. volt.

A zenekör tartott 20 rendes ülést, melyen 11 elméleti zenei munka 
olvastatott fel és bíráltatott meg. (6 értekezés, 3 életrajz, 2 zeneszerkesztési 
munka.) Hangszeres zenei szereplés volt 55. A zenekör a tanítóképző-intézet 
zenekönyvtárát használta. Olvasta továbbá a Kör elnöke által átengedett 
«Zenelap»-ot, Vétel útján megszereztetett Vági Aurél «Zenevilág» ez. műve, 
a leghíresebb zenészek fényképeivel és rövid életrajzaival.

A zenekör vagyona ez idő szerint még nagyon szerény, de remélhető, 
hogy növendékeink kellő igyekvése és takarékossága megtermi a maga gyü
mölcsét s lesz annyi, a mennyi zenekörünk hivatásszerű czéljainak előmozdí
tásához megkivántatik.

B e v é te l ..................................................................54 kor. 58 fii.
K i a d á s ...........................................................  16 „ 32 „
K é s z p é n z .............................................................38 kor. 26 fii.,

mely összegből 37 kor. a postatakarékpénztárban van elhelyezve 1.172,787. sz. 
könyvecskére.

Ez évi tagdíj-hátralék......................................... 20 kor. 78 fii.
A zenekör összes vagyona tehát . . . .  59 kor. 04 fii.

A zenekör kebelében egy 22 tagból álló zenekar is alakult, mely külön
féle világi darabok játszásában gyakorolta magát. Tagjai voltak: I. hegedű: 
Csiszkó János IV. év., Rokosinyi D. IV. év., Launer Viktor II. év., Stefanyák 
Antal II. év. és Zbavitel Lajos I. év. növ.; II. hegedű: Ugler Miklós IV. év., 
Pavella Gyula III. év., Kuchta Lajos II. év.; I. kon tra : Scholcz Vilmos IV. év., 
Boldis István III. év., Vohaner Dezső III. év., Bruszik Pál II. év.; II. kontra: 
Jurin István IV. év., Molitor Gusztáv III. év., Maczkó András II. év., Ochtinszky 
György II. év.; I. fuvola: Poppe Béla II év. és Gáli József II. éves növ.; 
II. fuvola: Zsák Andor II. év. növ.; viola: Bartal Dezső IV. év. növ.; cello : 
Ivanovich Győző III. éves; gordon: Kruspier László IV. éves.

Ifj. Kapi Gyula, Jurin István,
elnök. főjegyző.

e) Vizsgálatok.
Vizsgálatok az 1899—1900. iskolai év végén:

Május 21., 22., 25., 26. IV. oszt. rendes tanulók osztályvizsgálatai.
Junius 7—13. d. e. 8—12-ig I—III. oszt. rendes tanulók osztályvizsgálatai.

« 14. d. e. 10 óra I-—III. oszt. rendes tanulók elbocsátása.
« 15., 16., 18. Beirt magántanulóink javító- és osztályvizsgálatai.
« 20—23. Képesítővizsgálat Írásbelije.
« 24. d. e. 9 óra. Gyakorlóiskola vizsgálata.
« 25., 26. Képesítővizsgálat szóbelije.
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Tanítóképesítő-vizsgálatok az 1899. évben.

A tanítóképesítő-vizsgálatokat a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület «Tanító
képesítővizsgálóbizottsága» a tanári-karral együtt az érvényben levő «Szabályzat» 
rendelkezései szerint intézi.

I. Az 1899. júniusi képesítő vizsgálatra bocsáttatott: teljes vizsgálatra 27, 
javító-vizsgálatra 2, összesen 29 jelölt. Ebből: intézeti rendes tanuló 13, intézeti 
magántanuló 8, más intézeti 4, ág. hitv. ev. lelkész 3, póttanfolyamot végzett 
gyakorló tanító 1 ; — ág. hitv. ev. 19, ev. ref. 4, r. kath. 3, gör. kath. 1, izr. 2.

Az Írásbeli junius 21—24. napjain ment végbe.
Az Írásbeli dolgozatokhoz a püspök által kijelölt tételek a követ

kezők voltak:
Neveléstan. (Magyarnyelvű értekezés). 1. Mely tulajdonságok biztosítják 

a tanító számára a tanulók szeretetét ?
Német. (Fordítás magyarból németre). 1. Az asztali ima. (Olvasmány).
Méréstan. 1. Egy egyenlőszárú háromszögnek egyik szára 9 01 dm., alapja 

5'4 dm.; mekkora e háromszög területe ? 2. Egy négyzetalakú házhelyet 
vettünk 63618 frtért, négyzetméterenként 23 krjával; mennyibe kerül e ház
hely kerítése, ha a kerítés 1 m.-jét 75 krért készítik? 3. Valaki egy köralakú 
helyet bérel, melynek kerülete 69 2 m .; mennyit fizet a helyért 8 napra, ha 
1 m.2-ért 1 napra T5 krt kérnek? 4. Mi a súlya azon üres vasgolyónak, 
melynek átmérője 48 cm. s melynek fala 5 mm. vastag ?

Természettudományok. 'Természetrajz és gazdaságtan. 1. Az üveg, előállítása 
és alkalmazása. 2. A vidékünkön használt építőanyagokról. 3. Néhány haszno
sabb pillangós-növény leírása 4. Harasztok. 5. Költöző-madaraink s ezek 
helye a rendszerben. 6. A nevezetesebb tengeri állatok ismertetése. 7. A gyü
mölcsfák gondozásáról. Fizika és kémia. 8. Mit értünk a hang erőssége, magas
sága és színezete alatt? 9. A zsír, előállítása, alkalmazása.

Rajz. 1. Több koczkából álló csoportozat szabadkézzel való rajzolása.
Zeneszerkesztés. (Kántorképesítéshez). 1. «Ki csak Istenre dolgát hagyja» 

chorálnak középszólamokkal való ellátása.
Szépírás. 1. Egy magyar és egy német íráslap.
Német értekezés. (Nem kötelező.) 1. Wie soll eine Landschule sein?
Tót értekezés. (Nem kötelező.) 1. Jako múze uéitel k pomoci byt knezu 

ve vecech duchovnych ?

Collég. Ért. 16
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A junius 27., 28-ikán megtartott szóbeli képesítő vizsgálat eredménye 
a következő:

A képesített 24 tanító között volt:
Kitűnő általános oklevelű: 1. Friedrich Zsigmond, ág. hitv. ev. lelkész.

2. Palásthy Kálmán, ág. hitv. ev. 3. Papp Ferencz, ev. ref. 4. Sándor János, 
ág. hitv. evang.

Jeles oklevelű: 1. Kallath Károly, ág. hitv. ev. lelkész. 2. Libertinyi Pál, 
ág. bitv. ev. 3. Matheidesz Lajos, ág. hitv. ev. 4. Mátis János, ág. hitv. ev.
5. Roth Gyula, ág. hitv. ev.

Jó oklevelű: 1. Algöver Pál, ág. hitv. ev. 2. Alexy Mátyás, ág. hitv. 
ev. lelkész. 3. Balogh Gábor, ev. ref. 4. Bohus János, ág. hitv. ev. 5. Magyar 
Imre, ev. ref. 6. Melczer Gusztáv, ág. hitv. ev. 7. Oroszi János, ág. hitv. ev.

Elégséges oklevelű: 1. Chalupka János, ág. hitv. ev. 2. Fonyadi József, 
róm. katli. 3. Farkas Zsigmond, ev. ref. 4. Grecsner Ede, ág. hitv. ev. 5. Rajner 
Károly, róm. kath. 6. Rapeport Márton, izr. 7. Selesztay Emil, gör. kath.
8. Siska Samu, ág. hitv. ev.

Magyar nyelvű iskolákra képesített: 1. Algöver Pál, 2. Balogh Gábor,
3. Farkas Zsigmond, 4. Magyar Imre, 5. Mátis János, 6. Oroszi János, 7. Papp 
Ferencz, 8. Rajner Károly, 9. Selesztay Emil.

Magyar és német nyelvű iskolákra képesített: 1. Alexy Mátyás, 2. Fried
rich Zsigmond, 3. Melczer Gusztáv, 4. Rapeport Márton, 5. Roth Gyula.

Magyar és tót nyelvű iskolákra képesített: 1. Bohus János, 2. Chalupka 
János, 3. Fonyadi József, 4. Grecsner Ede, 5. Libertinyi Pál, 6. Matheidesz 
Lajos, 7. Sándor János, 8. Siska Samu.

Magyar, német és tót nyelvű iskolákra képesített: 1. Kallath Károly,
2. Palásthy Kálmán.

Ág. hitv. ev. kántori képesítést szereztek: Kitűnő: 1. Matheidesz Lajos,
2. Sándor János. Jeles: 1. Palásthy Kálmán. Jó:  1. Algöver Pál, 2. Bohus 
János, 3. Libertinyi Pál, 4. Mátis János, 5. Melczer Gusztáv, 6. Oroszi János, 
7. Siska Samu. Elégséges: 1. Chalupka János, 2. Roth Gyula. Összesen 12 jelölt.

II. Az 189,9. szeptemberi képesítőre 17 jelölt bocsáttatott. Ezek között 
volt: teljes vizsgálatot tevő 12, javító 5, intézeti rendes tanuló 3, intézeti magán
tanuló 12, más intézeti 1, ág. hitv. ev. lelkész 1 ; — ág. hitv. ev. 8, ev. ref. 3, 
róm. kath. 2, gör. kel. 1, izr. 3.

A szeptember 6—9. napjain megtartott Írásbeli vizsgálatokon a jelöltek a 
következő, püspökileg kijelölt, tételeket dolgozták k i:

Neveléstan. 1. Az olvasókönyv fontossága az elemi oktatásnál.
Német. (Fordítás magyarból németre. Mindenkire kötelező.) 1. A virágok. 

(Olvasmány.)
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Méréstan. 1. Egy árok ásandó, mely fent és lent 1 '35 m. széles, melynek 
hossza 14 m., mélysége 82 cm.; mennyibe kerül a kiásatási munka, ha min
den m.3 12 krba kerül? 2. Egy 120 kg. súlyú vaskoczkának mennyi a magas
sága ? 3. Hány 62 cm. hosszú és 25 cm. széles lapra van szükségünk, hogy 
egy 43‘4 m. hosszú és 75 m. széles tért beborítsunk? 4. Egy egyenes vas
oszlop alapja szabályos hatszög, melynek egyik oldala 12 cm.; mi ezen oszlop 
magassága, ha súlya 91/2 q. ?

Természettudományok. Természetrajz és gazdaságtan. 1. A mészkő és 
akalmazása. 2. Almagyümölcsű fák. 3. A lepkék fejlődése. 4. Legfontosabb 
kerti munkák. Fizika és kémia. 5. Hőmérők. 6. Miért szökik fel látszólag 
magától az artézi kút vize? 7. A keményítő és alkalmazása. 8. Tápláló szereink 
és az azokban levő tápláló anyagok.

Rajz. 1. Kéregpapirházakból álló csoportozat szabadkézzel való rajzolása. 
Zeneszerkesztés. (Kántorképesítéshez.) 1. írja le a jelölt emlékezetből 

«Erős vár a mi Istenünk» chorál dallamát és e dallamot Írja le még a három 
C kulcscsal is.

Szépírás. 1. Egy magyar és egy német iráslap.
Német értekezés. (Nem kötelező.) 1. Wie soll ein Schülerausflug ver

anstaltet werden ? .
Tót értekezés. (Nem kötelező.) 1. Kdo je dobry a verny ucitel?
A szept. 11., 12-ikén megtartott szóbeli képesítő-vizsgálat eredménye 

a következő:
Képesíttetett: 17 jelölt; még pedig:
Kitűnő általános osztályzattal: 1. Strauch Ilma, ág. hitv. ev.
Jeles általános osztályzattal: 1. Bortnyik György, ág. hitv. ev. lelkész.

2. Csery Julia, ev. ref. 3. Engeländer Mór, izr. 4. Gyuris Mátyás, ág. hitv. ev. 
5. Horovitz Minna, izr. 6. Scholtz Jenő, ág. hitv. ev.

Jó  általános osztályzattal: Nesztor Emilné, ev. ref. 2. Papp Károly, ev. ref. 
Elégséges általános osztályzattal: 1. Berg Gyula, ág. hitv. ev. 2. Boczko 

Gizella, ág. hitv. ev. 3. Csányi Géza, ág. hitv. ev. 4. Hrdina Alfonz, róm. kath. 
5. Martinyi Pál, ág. hitv. ev. 6. Treuhaft Ármin, izr. 7. Tukulia Szvetozár, 
gör. kel. 8. Vajszada Zsigmond, róm. kath.

Magyar nyelvű iskolákra: 1. Boczko Gizella, 2. Bortnyik György,
3. Csery Julia, 4. Nesztor Emilné, 5. Papp Károly, 6. Tukulia Szvetozár, 
7. Vajszada Zsigmond.

Magyar és német nyelvű iskolákra: 1. Berg Gyula, 2. Engeländer Mór,
3. Horovitz Minna, 4. Hrdina Alfonz, 5. Scholtz Jenő, 6. Strauch Ilma, 
7. Treuhaft Ármin.

Magyar és tót nyelvű iskolákra: 1. Csányi Géza, 2. Gyuris Mátyás,
3. Martinyi Pál. »

Ág. hitv. ev. kántori képesítést nyert 5 jelölt, és pedig: Jó  osztályzattal:
1. Gyuris Mátyás, 2. Scholtz Jenő. Elégséges osztályzattal: 1. Berg Gyula,
2. Csányi Géza, 3. Martinyi Pál.

16*
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C) E g é s z s é g ü g y .

Ifjúságunk egészségi állapota az elmúlt iskolai évben általában eléggé 
kielégítőnek mondható. Enyhe lefolyású kisebb megbetegedések voltak ugyan; 
de ragályos természetű baj nem lépett fe l tanulóinknál. Mindazáltal fájdalmas 
veszteség is érte ez évben ifjúságunkat Csiszko János, IV. osztályú tanulónk 
halálában. A törekvő ifjú a karácsonyi szünidőre haza menvén, 1900. január 
27-ikén Kassán, szerető családja körében, rövid, de súlyos szenvedés után jobb
létre szenderült. Boldis István III. osztályú és Steinhübel Lajos II. osztályú 
tanulóink pedig tanulmányaikat félbeszakítani voltak kénytelenek, hogy egész
ségüket otthon, szüleik körében visszanyerjék.

Intézetünknél az orvosi teendőket hálára kötelező módon dr. Lakner 
Árpád városi főorvos és dr. Holénia Gyula orvos urak végezték. A meg
ejtett kétszeri szemvizsgálat növendékeinket teljesen egészségeseknek találta. 
A gyógyítás költségei most még nem közölhetők.
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vizsgálatok eredm énye.
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D) Á l t a l á n o s  ü g y e k .

Intézetünket a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület tartja fenn; a kormányzás 
teendőit pedig a «kollégiumi igazgatóválasztmány* végzi. Ennek szervezetéről 
és jelenlegi tagjairól tájékozást nyújt kollégiumi Értesítőnknek «A Kollégium 
kormányzatáéról szóló része. (L. 10. lap.)

Tanítóképesítő vizsgálóbizottságunk tagjai jelenleg a következők: Elnökség: 
Zelenka Pál, püspök és Szent-Iványi Árpád, egyházkerületi felügyelő. Tagok: 
Bogsch Albert, polg. isk. igazgató Kassán, ifj. Draskóczy Lajos, lelkész Eperjesen, 
Kertscher Ede, polg. isk. tanító Iglón, Kubinyi Albert, egyházi felügyelő Eper
jesen, Zemán János, lelkész Aboson és a tanári kar.

Az állami felügyelet gyakorlása czéljából junius 8-ikán és 11-ikén rendes 
tanulóink neveléstani és magyar nyelvi vizsgáján, meglátogatta intézetünket 
nagys. Matavovszky Béla, Sárosvármegye kir. tanfelügyelője.

Tanárkarunk tagjai az egész iskolai év alatt állandó kitartással és lelki
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ismeretesen végezték nevelői és tanítói teendőiket, erejük és idejük javarészét 
intézetünknek szentelték; mindazáltal szívesen részt vettek a munkában más téren 
is ott, a hol a társadalom, vagy az egyesületi élet tőlük szolgálatokat követelt.

A temetéseknél való éneklés czéljából mindjárt az év elején megalakult 
tanulóinkból a «temetési énekkar*. Tagjai voltak a helybeli ág. hitv. ev. I. egyház 
kántorának, Durst Győzőnek vezetése alatt: 1. Bartal Dezső IV. 2. Csiszko 
János IV., utóbb Pavella Gyula III. 3. Jurin István IV. 4. Kruspier László IV. 
5. Rokosinyi Dániel IV., utóbb Mikler Kálmán I. 6. Ivanovich Győző III. 
7. Molitor Gusztáv III. 8. Vohaner Dezső III. 9. Bruszik Pál II. 10. Gáli József II.
11. Kuchta Lajos II. 12. Zsák Andor II. E kar tehetségéhez képest és sok 
jóakarattal teljesítette kötelességét, s ez évi működése is meggyőzött bennün
ket arról, hogy az e tárgyban 1899. április hó 24-ikén hozott «Szabályzatira 
nem volt szükség.

Intézetünk állandó összeköttetésben volt ez évben is környékünk egyhá
zaival, lelkészeivel és tanítóival. Több egyház közvetlenül intézetünkhöz fordult, 
hogy iskolája számára tanítót ajánljunk. Sajnos, hogy az ilyen felszólításoknak 
aránylag kevés alkalommal tudtunk eleget tenn i! A karácsonyi, húsvéti és 
pünkösdi ünnepeket több ügyesebb tanulónk felhasználta, hogy vidéki egyhá
zainkban az istentiszteleteken mint kisegítő-kántor résztvegyen. A kántori teen
dőkben való önálló gyakorlást különben itthon is volt alkalmuk űzni nagyobb 
tanulóinknak, a mennyiben a theologiai hallgatók heti «liturgikai» gyakorlatain 
a kántori teendők végzése III. és IV. osztályú tanulóink kötelessége volt. 
Ugyancsak III. és IV. oszt. tanulóink vezették az éneket a helybeli ág. hitv. ev. 
leányiskola és gyakorlóiskolánk növendékeinek katechisationális tanításain is.

A tanítóképző-intézettel 1899. szeptember 1-től szerves kapcsolatban álló 
osztatlan, vegyes gyakorló népiskolába 56 ág. hitv. ev. növendék jelentkezett és 
vétetett fel. Ebből 31 fiú, 25 leány; 31 eperjesi, 25 vidéki (a közel falvakból); 
2 magyar-, 54 tót-anyanyelvű; 40 tandíjfizető, 10 kedvezményes, 6 ingyenes. 
A tanítás magyar nyelven folyt. Az «Eperjesi ág. hitv. ev. gyámintézeti nőegylet» 
karácsonykor hét növendéket ruhával látott el. Fogadja nemes cselekedetéért 
e helyütt is a növendékek és az intézet őszinte háláját!

E) Gyakorló elemi népiskola.

1. A g y a k o r l ó i s k o l a i  t a n u l ó k  n é v s o r a .

I. osztály:
Chovan Anna Huszka Hona
Gajdos Margit 10 Kapi Valéria
Hajdú Árpád Kusnyir István
Hajdú Borbála Kusnyir Lajos

5 Halkó Aranka Lénárd Anna
Hamborszky Béla Lipták András
Hlavati Lénárd Anna 15 Partilla Béla
Hurny Mihály Petrik Károly



127

Sebej Katalin 20 Zaleha György
Szedlák András Zaleha Károly.
Székely Katalin

II. o sz tá ly :
Bakács Mihály Kmecz György
Dalke Katalin Kmecz Mária
Fejtkó András Kusnyir Mária
Hlavati Lénárd Mária Lénárd István.

5 Hudák Árpád
III. o sztá ly :

Chovan Mária Kusnyir Gyula
Dudás János Miklóssy Károly
Gulyás András Petrik Zsuzsánna
Halkó Gyula 10 Szabolcsák Margit

5 Hamborszky Zsófi Szedlák György.
Kmecz Győző

IV. osztály :
Gulyás János Kanyuh Dorottya
Hajducsin János Kmecz András
Hajdú Mária Kollár Szabó Mátyás
Hlavinkó Mária Lénárd Mária

5 Jakab Endre 10 Zsulya Anna.

V. osztály :
Domonkos István Kanyuh András
Hamborszky Johanna 5 Miklóssy Lujza.
Hudák Béla Főösszeg: 56.

2. A gyakorlóiskola bevégzett tananyaga.

I. osztály.
1. Hittan a beszédértelemgyakorlatok alapján: Erkölcsi mesék. Tíz- 

parancsolat. Az Úr imája. Reggeli, ebédelőtti és utáni, estvéli imák. Az Isten 
jó, mindentudó, mindentlátó.

2. Beszédértelemgyakorlatokból: A család, az iskola, az udvar, az utcza, 
a község, a mező, rét, erdő szemléléskörök. Az óra. Mocskos Pali. A macska. 
Bodri kutya. A hónapok nevei. Állatkínzás. A tehén. Idő-felosztás. A kis 
gazdasszony. Kerti eszközök. Vándor fiú. A tavasz ez. költemények. Mesék.

3. Irva-olvasás. Gönczy ABC. nyomán az összes kis- és nagybetűk.
4. Számtan. 1—20-ig a négy alapművelet.
5. Rajz. Különböző tárgyak kicsinyített alakjai.
6. Ének. 7. Testgyakorlat és 8. Kézmmnka anyagát lásd lejekb.

II. osztály.
1. Hittan. I. osztálylyal együtt.
2. Beszédértelemgyakorlatok, lásd az I. osztálynál.
3. Olvasás. Nemzeti Olvasókönyv nyomán az összes olvasmányok kéz- 

séges és értelmes olvasása. Költeményemlézés
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4. írás. Az összes kis- és nagybetűk helyes leírása. Másolás.
5. Számtan. 1—100-ig terjedő számkörben a négy alapművelet.
6. Rajz az I. osztálylyal együtt. 7. Testgyakorlat. 8. Kézimunka. 9. Ének.

III. osztály.

1. Hittan. Bibliai történetek: A világ teremtése. Az első emberpár 
vétkezik. Az özönvíz. Abrahám fel akarja áldozni Izsákot. Jákob. József és 
testvérei. A béketűrő Jób. Dávid és Góliát. Absolom.

2. Olvasás. Göőz-Schön-Trajtler Nemzeti Olvasókönyv valamennyi 
olvasmányának folyékony és értelmes olvasása és ezek némelyikének szaba
don való elmondása. Költemények.

3. Írás. Az összes magyar és német kis- és nagybetűknek üteny 
szerint való Írása.

4. Nyelvtan. A mondat. A mondat részei. Egyszerű, bővített és össze
vont mondatok. Egyszerű és összetett szó. Igeragozás. Elemzés. Helyesírás. 
Tollbamondás, másolás. Fogalmazás.

5. Számtan. 1—1000-ig terjedő számkörben a műveletek. Mértékeink.
6. Földrajz. Reményik Lajos «Sárosvármegye Földrajza» nyomán a 

lakóhely-ismertetés. Sárosvármegye.
7. Rajz. Tiszta rajzpapiron különböző tárgyak képei.
8. Ének. 9. Testgyakorlat és 10. Kézimunka.

IV. osztály.

1. Hittan a III. osztálylyal együtt.
2. Olvasás. Nemzeti Olvasókönyv szerint az összes olvasmányoknak értelmes 

és hangsúlyos olvasása, az elolvasottaknak szabadon való elmondása. Szavalás.
3. írás, mint a III. osztályban.
4. Nyelvtan. A szótan és mondattan. Helyesírás összes szabályai.
5. Fogalmazás. Az asztal leírása. A kutya leírása. Az ibolya leírása. 

Tavaszi munkáink. A két bakkecske (mese). A czeruza leírása stb.
6. Földrajz. Mártonffy-Péchány földrajza. Magyarország.
7. Számtan. Tankönyv Mocnik-Orbók. A tízes számsor. Római számok. 

Közönséges számok összeadása, kivonása, szorzása és osztása. Szétbontás. 
Összevonás. Törtek. Törtekkel való műveletek.

8. Természetrajz. Báthory Nándor tankönyve nyomán az összes állatok.
9. Rajz a III. osztálylyal együtt.

10. Ének
11. Testgyakorlat ! I—VI. oszt. együtt.
12. Kézimunka j

V —VI. osztály.
1. Hittan. Egyháztörténelem, írta Bereczky Sándor. Jézus Krisztus. Az 

apostolok. Az első keresztyének élete és azok üldöztetése. A magyarok 
megtérítése. Az egyházjavítás előkészítői. Luther Márton.
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2. Olvasás — nyelvtan. Nemzeti Olvasókönyv szerint valamennyi olvas
mány hangsúlyos és szép olvasása> azaz tartalmának és alakjának fejtegetése. 
A leírás, a mese, a történet. Nyelvtani elemzés. Polgári ügyiratokból: Levélke, 
levél, bizonyítvány, nyugtatvány, számla. Szavalás. Fogalmazás.

3. Írás. Tollbamondás után. Másolás.
4. Földrajz. Magyarország és társországai. Európa ismertetése az utaz

tató rendszer, alapján.
5. Történelem. Vargyas Endre tankönyve használtatott. Hunyadi János. 

Mátyás király. V. László. Kinizsi' Pál. Dózsa György. Zrínyi Ilona. Bethlen 
Gábor. Budavár visszavétele Szapáry Péter nemes boszűja. II. Rákóczy Ferencz. 
Kurucz-labancz idők. Mária Terézia. Széchenyi István gróf. A magyar szabadság- 
harcz. Kossuth Lajos. Deák Ferencz. I. Ferencz József.

6. Alkotmánytan. Dr. Csíky Kálmán Alkotmánytana nyomán: A család. 
Nagykorúság. Gyámság és gyámhatóság. Községek és azok elöljárói. Törvény- 
hatóságok. A magyar állam és nemzet. Minisztérium. A királyi felség.

7. Egészségtan. (Rutkai Sándor könyve.) A levegő. A lakás. Ruha. 
Eledel. Ital. Alvás. Tisztaság. Indulatok. Gyógyítás. Vallás. Isten. Haza. Szülők. 
Testvérek. Embertársak.

8. Természetrajz. Lásd a IV. osztálynál.
9. Természettan. Az egyszerű gépek. A levegő és víz nyomása.
10. Számtan. Mocnik-Orbólc könyve szerint: Egyszerű és tizedes számok, 

valamint a közönséges törtek összeadása, kivonása, szorzása és osztása. 
Kamatszámítás. Arányiatok.

11. Mértan. Test, lap, irány, a vonalak. Sík idomok. A sík idomok 
kerületének és területének számítása.

12. Rajz. Emberi, állati és növényi alakok hű másolása Táj- s csoportképek.
13. Testgyakorlat I—VI. osztály együtt. Fej-, törzs- és lábgyakorlatok.
14. Ének. a) Egyházi dallamok: Ébredj fel szivem s vigadj. Dicsérlek 

Uram tégedet. Uram Jézus fordulj hozzánk. Mennyből jövök most hozzátok. 
A nap immár elenyészett. Úrnak szolgái mindnyájan. Jer temessük el a testet. 
Kegyes Jézus itt vagyunk. Jézust el nem bocsátom. Jézus én birodalmam. 
Jehova csak neked éneklek. Foly az idő a sírhoz. Ki csak Istenre dolgát 
hagyja. Mennynek, földnek teremtője. Az éj im érkezik. Erős vár a mi Istenünk. 
Durst-Szánik Énekfüzete nyomán.

b) Világi dallamok-. Szózat. Hymnus Tisza vizén megy a hajó. Kis 
kertemnek. Pántlikás kalapom. Kossuth-gyászdal. Kurucz-nóták. A falu nagyon 
be van kerítve. Az igazi jó kis fiú. A kis trombitás. Csergedező kis patak. 
Nem marad a nap az égen. Tavaszi ének. Szépen virul a gyöngyvirág. 
A molnár. Jaj de fáj.

15. Női kézÍ7nunka. Püspök úr O Méltósága megbízásából tanította 
Reményik Lajosné heti 4 órában. Elvégzett anyag: 1 nyakravaló, 4 pár kar- 
keztyű, 4 drb. merkelő kendő, 12 drb. csipke, 21 pár harisnya, 11 pár 
harisnyakötő, 2 drb. fejkötő, 3 drb. állika, 1 drb. dunnakötő, 14 drb. ágy
betét, 5 drb. tálczakendő, 1 drb. slingelés.

Collég. É rt. 17
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3. Gyakorlati k iképzés.

A tanítónövendékeknek a gyakorlati tanításban való kiképzése osztályon
ként a következőleg történt:

Minden II. osztályú tanuló 20 esetben hospitált; látogatásáról naplót 
vezetett, melyet a gyakorló-iskola tanítója mindenkor behatóan átvizsgált; 
esetleges észrevételeit rávezette. Itt a czél az volt, hogy a tanuló, mielőtt a 
rendszeres tanítást megkezdené, már jó előre megismerkedjék az iskolai rend
es fegyelemmel s gyakorlati alapon szemlélje a tantárgyak módszerét, hogy 
majd a tanítás elvei és alakjai annak idején már ismeretesek legyenek előtte.

A III. oszt. tanulók hetenként négy félórában tanítottak a gyakorló- 
iskolában. Egy-egy tanuló a lefolyt tanév alatt 20 esetben a gyakorló-iskolai 
tanító közvetlen felügyelete mellett, 4 esetben pedig mint helyettes s így 
összesen 24 esetben foglalkozott tanítással.

A IV. oszt. tanulók gyakorlati kiképzése alapos és a gyakorlati életre 
teljesen előkészítő volt, a mennyiben mindazon körülményekkel, melyek a 
tanítói pályán előfordulhatnak, már itt tisztába jött a tanuló. Minden egyes 
növendék 50 esetben tanított, mely számból 20, helyettesítésre esik.

A gyakorlati tanítások anyagát a gyakorló iskola tanítója által össze
állított: «Tanmenetek az osztatlan elemi népiskolák számára» ez. művecske 
nyújtotta, mely minden egyes tantárgy anyagát hónapokra, hetekre, napokra 
és félórákra osztotta fel. Ezen füzet minden III. és IV. osztályú tanuló által 
beszereztetett s így már jó előre készülhettek a kijelölt leczkére. A feladott 
anyag két félórára szólt. Ezt mintaleczkében feldolgozták, a mintaleczkét pedig 
a szaktanár s a tanító megbírálták. Az első félórára szóló anyagot az u. n. 
próba-tanításon végezte a tanuló. Ez alkalommal a tanítónövendék s a gyakorló
iskolai tanító voltak jelen. Ha a tanító valamely lényeges hibát vett észre, a 
növendéktől átvette a szót, a hibát helyrehozta s ismét a növendék folytatta. 
A második félórai anyag a gyakoi-lati tanításon végeztetett, ez már az osztály
társak előtt folyt s ezt a bírálati órán megbírálták.

Az önbírálatot és bírálatot a tanulók Írásba foglalták s a bírálatokról 
jegyzőkönyveket vezettek. (L. még: Bevégzett tananyag II., III., IV. oszt.)

F) F ö l v é t e l  az 1900—1901. iskolai évre.

1. A tanítóképző-intézeti növendékek fölvétele.

Az eperjesi ág. hitv. ev. kerületi koll. tanítóképzőintézet I. osztályába az 
1900—1901. évre fölvételért folyamodhatnak oly éptestű, egészséges tanulók, 
kik életük 15-ik évét már betöltötték, 18 évesnél nem idősebbek és a gym
nasium, reáliskola, vagy polgári iskola négy alsó osztályát legalább is elég
séges eredménynyel elvégezték,

Ag. hitv. ev. tanulók lakást, fűtést és világítást a tanítóképzőintézeti 
internátusbán kapnak, még pedig: tiszakerületi ág. hitv. ev. tanulók ingyen; 
más kerületbeli ág. hitv. ev. tanulók havi 6 koronáért.
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Az internátusi tanulók élelmezése kollégiumi konviktusi ebédből és vacsorá
ból áll. Ezt kifogástalan erkölcsi magaviseletű, szorgalmas és szegény tanulók 
ingyen, vagy kedvezményes áron kapják, internátusi tanuló élelmezése havonként 
legfeljebb 11 koronába kerül. Konviktusi szerek használatáért minden tanuló 
1 korona 40 fillért fizet. Reggeliről és mosásról az internátusi tanulók maguk 
tartoznak gondoskodni.

Tiszakerületi ág. hitv. ev. tanulók tandíjat nem fizetnek; más kerületbeli 
ág. hitv. ev. tanulók tandíja 10 korona ; nem ág. hitv. ev. tanulók tandíja 20 korona. 
Ezenkívül iskolai díj czímén minden tanuló fizet évi 14 koronát.

Nem ág. hitv. ev. tanulók lakásukról és ellátásukról maguk tartoznak 
gondoskodni. Ebédet és vacsorát válthatnak a kollégiumi konviktusban havi 
12 korona 40 fillérért.

Fölvételért és segélyezésért folyamodni kell. A tiszai ág. hitv. ev. egyház- 
kerület ft. ,és mt püspökéhez intézett kérvények f .  é. junius 20-ig az intézet 
igazgatóságánál nyújtandók be. A folyamodványokhoz a következő okmányok 
csatolandók:

a) Születési bizonyítvány.
b) Tiszti-orvost bizonyítvány arról, hogy folyamodó teljesen ép, egészséges, 

érzékszervei tökéletesek, beszélőszerve hibátlan, tüdeje erős és egészséges s 
hogy trachomában nem szenved. Bárminő, testi vagy szellemi fogyatkozásban 
szenvedők az intézetbe nem vehetők fel.

c) Ujraoltási bizonyítvány.
d) Iskolai bizonyítvány a gymnasium, vagy reáliskola, vagy polgári iskola 

negyedik osztályának sikeres elvégzéséről. (Az iskolai bizonyítvány ideiglenesen 
«Értesítővel» is helyettesíthető.)

é) Községi bizonyítvány a szülők vagyoni állapotáról és a családtagok 
számáról.

A folyamodványban az anyanyelv és a beszélt nyelvek feltüntetendők.
Egy vagy két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanulók a követ

kező isk. év elején javítóvizsgálatot tehetnek. Az ezért benyújtandó kérvényeket 
f. é.julius hó 10-ig az igazgatósághoz kell beküldeni. A ki kettőnél több tárgyból 
kapott elégtelen osztályzatot, az osztályismétlésre utasíttatik.

Nem kifogástalan erkölcsi magaviseletű, vagy bármely tantárgyból elég
telen érdemjegygyei osztályozott tanuló a következő isk. évben intézeti segélyben 
nem részesíthető.

A fölvett és beírt tanuló köteles:
a) az iskolai díjat, tandíjat, konviktusi felszerelést a beiratkozás alkalmával 

lefizetni. A tandíj félévi előleges részletekben is fizethető;
b) a lakásdíjat, konviktusi díjat félévenként vagy havonként előre befizetni.
Internátusi tanuló köteles magával hozni: tisztességes nyári és téli öltözetet;

egy téli kabátot; legalább 6 nappali és 3 hálóinget, 6 gatyát, 6 pár harisnyát 
vagy kapezát, 6 törülközőt, 12 zsebkendőt, 1 szalmazsákot, 1 vánkost 2 vánkos- 
czihával, 1 paplant 2 paplanlepedővel, 2 ágylepedőt, 1 ágyterítőt; fésűt, fog
kefét, ruhakefét és 3 czipőkefét.

Jótéteményes ág. hitv. ev. tanulók kötelesek közvetlenül az intézet elvég
17*
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zése után négy évig tanítani a kerület valamely népiskolájában, vagy pedig 
egy-egy jótéteményes évért (legfeljebb) 40—40 koronát visszatérítenek az 
intézet pénztárába.

Minden tanuló a felvételről és a nyert jótéteményről idejekorán értesítést kap.
A kik elfogadható okokból magántanulói minőségben akarják folytatni 

tanulmányaikat, azok a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület ft. és mt. püspökéhez 
intézett s kellően fölszerelt kérvényeiket f. é. szept. 15-ig, legkésőbb szept. 30-ig 
az igazgatóságnál nyújtsák be. A magántanulók által fizetendő díjak osztályon
ként a következők: iskolai díj 14 K , tandíj 40 K .; protestánsok vizsgadíja 24 K .; 
nem protestánsok vizsgadíja 40 K. Magántanulók képesítővizsgálati díja 40 K. 
Az iskolai díj és a tandíj a beiratáskor, a vizsgadíj a vizsgálat megkezdése előtt 
fizetendő. A tandíj félévi előleges részletekben is törleszthető.

A jövő 1900—1901. isk. év f. é. szept. l-jén kezdődik. A javítóvizsgálatok 
és a beiratások szept. 1—5. napjain fognak megtartatni. A tanítás szept. hó 
6-ikán veszi kezdetét.

2. A gyakorlóiskolai növendékek felvétele.

A tanítóképzőintézet osztatlan, vegyes gyakorló népiskolájában a be
iratások f .  é. szept. hó 1—5-ik napjain fognak megtartatni. A tanítás szept. 
6-ikán kezdődik.

Az első osztályba felvétetnek oly éptestű f i ú -  és /t'ú/y/gyermekek, kik 
6-ik életévöket betöltötték és himlő ellen sikeresen beoltattak.

A tanulók által fizetendő tandíj a következő :
a) Az «Eperjes-városi és vidéki ág. hitv. ev. egyház» tankötelesei részére 7 K. 

Ezek első sorban jogosítottak fölvételre.
b) Más ág. hitv. ev. tankötelesek részére 12 K.
c) Nem ág. hitv. ev. tankötelesek részére 16 K.
A tandíj a beiratáskor fizetendő s abból tanulónként 1 korona tanítói 

nyugdíjra (30 f.) és iró- s rajzeszközökre (70 f.) fordíttatik.
Szegény és jóigyekezetű tanulók a tandíj fizetése alól egészben vagy rész

ben felmentetnek. Az erre vonatkozó okmányokat az egyházi elnökség útján 
f. é. szept. 1-ig az igazgatósághoz kell juttatni.

Bárminő felvilágosítást szívesen ad,
Eperjesen, 1900. évi junius l-jén,

SÍ a j  c hó M ih á ly ,
igazgató-tanár.
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Közös iskolai intézmények.

A) K ö n y v t á r a k .

a) Coll. könyvtár. Gyarapodott a folyó tanévben:
1. Vétel útján: Archeológiái közlemények. Akadémiai tagok f. m. be

szédek. Budapesti Szemle. Bölcsei, értekezések. Egyetemes philologiai közlemé
nyek. Egészség. Értekezések: a) a nyelv- és széptudományok köréből, — 
b) math, és természettud köréből, — c) társad, és d) a történettud. köréből. 
Irodalomtört. közlemények. Magyar Nyelvőr. Magyar Paedagogia. Petermann: 
Geograph. Mittheilungen. Prot. Egyházi és Isk. Lap. Prot. Szemle. Történelmi 
tár (2 példányban). Történeti életrajzok. Századok. Zeitschrift für den evan
gelischen Religionsunterricht, Zeitschrift für den physikalischen und chemischen 
Unterricht. Statistikai hivat, közlemények. Mathemat. és természettudományi 
Értesítő. Ethnographia. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien. Orsz. 
középisk. tanáregyesületi Közlöny. Hivatalos Közlöny. Akadémiai értesítő. 
Archeológiái értesítő. A Luther-Társaság összes kiadványai. Magyarország 
vármegyéi és városai: Nyitravármegye 1 k., Szabolcsvármegye 1 k , Abaúj- 
Tornavármegye és Kassa 1 k. Simonyi és Balassa J .: Német-magyar szótár 1 k. 
Simonyi Zsigm.: Magy. szólások 1 k. A magyarországi közoktatás története 
Mária Terézia korában 1 k. Kossuth: Irataim 1 k. Magyar Jogi Lexikon 1 k. 
John Edward Courtenay Rodley: Francziaország 1 k. Huber Alfonz: Ausztria 
története 1 k. Jánosi Béla: Az aesthetika története 1 k. Laufenauer: Az ideg
élet világából 1 k. Alföldy: Meteorologiai műszerek. Comménius A. János: 
Magyar oktatástana 1 k. 1899-iki törvények gyűjteménye 1 k. Szász K .: 
Attila halála 1 k., István vezér 1 k. Gabányi Árpád: Pogány magyarok 1 k. 
Váradi Antal: Charitás 1 k. Endrei Zoltán: Ilona királyné 1 k. Somló Sándor:
IV. István 1 k. Pallas Lexikon: XVII. és XVIII. k. Buley és Vogt: Hand
buch für Vorturner 1 k. Heinrich Schröer: Die Stabübungen 1 k. T. Waitz: 
Allgemeine Paedagogik. 1 k. Nathusias: Mitarbeiter Kirche an der Lösung 
der Socialen 1 k. Cremer: Die paulinische Rechtfertigungslehre 1 k. Acsádi
I .: A karloviczi béke története 1 k. Erdélyi történeti adatok 4 k. Áldásy A .: 
Az 1707. évi ónodi gyűlés tört. 1 k. Ballagi A.: A protest, sajtó és a pátens. 
Beck C.: Jus publ. Hung. 1 k. Beksics G.: A dualismus 1 k. Böhm L .: 
Délmagyarország vagy az ú. n. Bánság története 2 k. Csepreghy K .: Az 
ónodi országgyűlés 1 k Cziráky A. M.: Ordo hist. jur. civ. Hung. 1 k. Deák 
Ferencz beszédei 4 k. Ferdinándy G .: Magyarország közjogi viszonya 1 k. 
Fraknói: A magyar országgyűlés története 1. k. Gracza G y.: Kossuth L. élete 
és működése 1 k. Gustermann A. W .: Die Ausbildung u. Verfassung 1 k.

V .
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Horváth J .: Az 1867. évi kiegyezés 1 k. Ivánfy E .: A magyar birodalom 
czímerei 1 k. Jakab E .: A magyar Fiume 1 k. Jogtört emlékek 1 k. Kerék
gyártó A .: A magyar hadügy állapota 1 k. A magyar kir. udvar 1 k. Witten
berger J .: A magyar királyok koronáztatása 1 k. Klaié V .: Slavonien von 
X bis XIII. Jh. 1 k. Knauz M.: Az országtanács története 1 k. Meyvert H.: 
Das Kriegswesen der Ungarn 1 k. Német P.: Magyarország szt. László ide
jében 1 k. Palugyay J .: Verbőczy Imre életrajza. Történeti vázlatok Dalmá- 
cziának hazánkhozi viszonyáról 1 k. Pesty F r.: A temesi bánság elnevezésé
nek jogosulatlansága 1 k. Pusztay A. : Tronfolge u. die pragm. Sanction 1 k. 
Rosenmann S.: Jus publ. Hung. 1 k. Salamon F . : A magyar kir. szék be
töltése 1 k. Sebestyén Gy.: Az Árpádok története 1 k. Ki volt Anonymus ? 
1 k. Szalay L .: Zur ung.-kroat. Frage 1 k. Szántó S .: Az aranybulla kelet
kezése 1 k. Szende Gyula: Királylyá avatás Magyarországon 1 k. Török J .: 
Magyarország prímásai 1 k. Tóth-Szabó P .: A magyar főpapság 1 k. Vajda 
Gyula: Városaink befolyása a közművelődésre 1 k. Váradi J .: A régi magyar 
zászlósságról 1 k. Vári R.: Bölcs Leo császárnak Hadi taktikájáról 1 k. 
Vaszari K .: Adatok az 1825-iki országgyűlés történetéhez 1 k. Vigyázó F .: 
A pragm. Sanctio 1 k. Werthner M : A magyar nemzetségek 2 k.

2. Ajándékozás útján: Osztrák-magyar monarchia (keresked. miniszter 
ajándéka) 16 k. Buchholz: Zipser Schnee-Gebirg 1 k. A képviselőház iromá
nyai, naplói, jegyzőkönyvei 32 k. Schlauch I.őrincz: Erzsébet királyné emléke 
1 f. Sámuel Aladár: Bod P. élete és művei 1 k. Geduly Lajos: Ev. kér. 
vallástan 1 k. Meliórisz Béla: A heraldika köréből 1 f. Hetvényi Lajos: A 
bibliai olvasókönyvről 1 f. Eperjesi Torna- és Vívóegyesület Évkönyve 1 k. 
Az eperjesi ág. hitv. ev. egyház Évkönyve 1 k. Dr. Meliórisz Béla: Séta a 
Westminster-Abbey templomában 1 f. Bolle János: A selyemtenyésztés Japán
ban 1 k. Frenyó Lajos: Ifjúsági istentisztelet 1 f. Horvát: Történelmi Reper
torium 1 k. Th. W. Balch: The Alabama Arbitrasion. Philadelphia 1 k. 
Madách Aladár: Romlott Magyarország 1 k.

3. Csere útján : 159 programm.
A könyvtárra fordított ö ssz eg ............................................. 629 K. 20 f.
A könyvtár állománya — programm és duplikátumokon kívül:

8339 szakm unka......................... 10,886 kötet
61 folyóirat.............................. 506 « 26 füzet

1341 m á s n e m ű ......................... 3451 « 9 «
A könyvtárból 504 művet vettek ki 623 kötetben.
b') Szirtnay-könyvtár \ Az elmúlt isk. évben a következő művekkel gya

rapodott: Osztrák-magyar monarchia Írásban és képben 324—344. füzetei. 
Engler & Prantl: Die natürlichen Pflanzenfamilien 187—--197. füzetei. Kossuth 
Lajos: Irataim az emigráczióból 7 kötet. K. Schmidt: Geschichte der Paeda
gogi k 4 kötet.

A könyvtár állománya a következő :
Theologiai művek 508 kötet; bölcsészet és paedagogiai 874; jog- s állam- 

tudományi 737; történeti 3706; földrajzi 886; nyelvészeti 5767; szépművé
szeti 77; természettudományi 353; orvostani 151 ; mathematikai 46; hadügyi
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70; ipar, keresked. 163; gazdaság-kertészeti 275; alchymia szabadkőműves- 
ségi 257; encyclopaediai 221; vegyes különfélék 302; kalendáriumok 149. 
Összesen 14,542

B) Tandíjelengedések.
I. a) Az első félévi tandíjat egészen elengedte a tanári-kar:

A theologiában az egyházkerület és a coll. igazgató-választmány 
határozata folytán az összes theologusok tandíjmentesek mind a 
két félévben; a jogakademiában: Glauf Istvánnak, mint dékáni ír
noknak s végül a fó'gymnasiumban: Késmárszky B., Rolik L.,
Gasperik G., Körtvélyessy D., Nitsch J., Dániel Szabó Gy., Rieger 
S., Fuchs A., Tamássy G., Getzler J., Spanner G., Laucsik M.,
Mikola J., Martis J., Lányi A., Valasek P., Megyaszay A., Kellő G. 
ta n u ló k n a k ............................................................................................  364 K.

b) Az első félévi tandíj fele elengedtetett: Hrabéczy B., Hege
dűs F., Pálka Pál, Gasperik J., Barbósz G., Gojdits M., Hvozdovits 
P., Sztolárik F., Danielisz A., Gallo J., Istók Z. jogakademiai hall
gatóknak és Thomola B., Lehoczky E., Kadanecz P., Mathern R.,
Grünfeld D., Jancso L., Kopp S., Szabó S., Milder L.. Valószky J., 
Weinberger E., Princz V., Landsmann N., Fischgrund S., Weiszer R. 
főgymnasiumi tanulóknak....................................................................  355 K.

c) Az első félévi tandíj negyede elengedtetett Buszek K., Du- 
dinszky Gy., Kalmár B., Weiszer E., Neuwirth Zs., Lehoczky M.,
Lihán J. jogakademiai h a llg a tó k n a k ................................................  70 K.

II. a) A II. félévi tandíjat egészen elengedte a közös tanári 
értekezlet: Rolik L., Pazár B., Thomola B., Kadanecz P., Nitsch J.,
Rieger S., D. Szabó Gy., Fuchs R., Spanner G., Martis J., Lányi 
A., Laucsik M., Megyaszay A., Mikola A., Valasek P., Karlovszky
L., Kellő G. főgymnasiumi ta n u ló k n a k ...........................................  288 K.

b) A II. félévi tandíj fele elengedtetett: Bella K., Fehérváry
G. , Kutny E., Maszny G., Mártha Gy., Simonidesz K., Hegedűs F.,
Hrabéczy B., Pálka P., Saxun J., Barbósz G., Gojdits M., Hvozdo
vits P., Sztolárik F'., Galló J. jogakademiai hallgatóknak és Weisz
H. , Gasperik G., Rosenberg H., Jancsó L., Grünfeld D., Szóbél S.,
Kopp S., Demeter B., Weinberger E., Getzler J., Milder L., Valóczky 
J., Valasek P., Princz V., Landsmann N., Fischgrund S., Weiszer R. 
főgymnasiumi tanulóknak ....................................................................  453 K.

c) A 11. félévi tandíj negyede elengedtetett: Behyna D., Bulla
Gy., Romancsik J., Tobák J., Záhonyi A., Dudinszky Gy., Havas 
N., Kalmár B., Schultz Gy., Weiszer E., Mihalics M., Neuwirth Zs. 
jogakademiai hallgatóknak....................................................................  120 K.

A tandíjelengedések főösszege: 1650 K.
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C) Tápdíjelengedések.

Egyházkerületi, illetve coll. igazgató-választmányi határozat 
alapján az egyházkerület és a Collegium hozzájárulásával úgy az I., 
mint a II. félévben egyházkerületünk theologusai teljesen ingyenesek, 
ellenben más kerületbeliek a tápintézeti díjnak felét fizetik.

I. a) Az 1. félévben elengedtetett a 62 K. félévi tápdíjból 30 K . :
Bella K., Galló J., Istók Z. joghallgatóknak és Karlovszky L., Mik-
ler L., Mikola J., Lányi A., Járossy S. főgymn. tanulóknak . . . 240 K.

b) 20 K. elengedtetett-. Pálka P., Hrabéczy B., Kutny E. jog
hallgatóknak és Demeter B., Gasperik G., Kottula E., Laucsik M.,
Valasek P., Martis J., Jamniczky Gy., Kadanecz P., Jancsó L.,
Valóczky J. főgymnasiumi ta n u ló k n a k ............................................  260 K.

c) 10 K. elengedtetett-. Danielisz A., Simonidesz K., Roman- 
csik J., Fograscher M., Baku R. joghallgatóknak és Szekej A., Le-
gányi D., Beblavy I. főgymnasiumi ta n u ló k n a k .............................  80 K.

II. a) A 11. félévben elengedtetett a 62 koronából 30 korona :
Galló J., Bella K. joghallgatóknak és Karlovszky L., Járossy S.,
Mikola J., Lányi A., Mikler L., Spanner G. főgymn. tanulóknak . 240 K.

b) 20 K  elengedtetett-. Pálka P., Romantsik J., Simonidesz K.,
Maszny K., Baku R. joghallgatóknak és Kottula J., Laucsik M.,
Martis J., Valásek P., Valóczky J., Demeter B., Jancsó L., Kada
necz P., Gasperik G., Jamniczky Gy. főgymnasiumi tanulóknak . 320 K.

c) 10 K. elengedtetett-. Tobak J., Safáry E. joghallgatóknak
és Beblavy I., Szekej A., Uram J., Bakalyár P. főgymn. tanulóknak_____60 K.

A tápdíjelengedések főösszege: 1200 K.

D) A folyó tanévben ösztöndíjakban részesültek:
1. A theologián.

a) A külföldön tanuló theologusok közül:
Mesterházy László a Schwartz-félében......................... 80 K. — fii.

b) Az Eperjesen tanuló theologusok közül:
1. Szlopovszky Károly és Droppa Soma az Ehn-félében 180 « — «
2. Bezeg János az Ú jházy-fé lében ..................  70 « — «
3. Jeszenszky Gyula a Saárossy-félében . . . . 16 « 80
4. Pócza Ferencz a P au er-fé léb en ..................  50 « — «
5. Skrovina Ottó a Benczúr-félében ......................... 80 « — «
6. Porkoláb Gyula a Benczúr-félében.............  20 « — «
7. Skrovina Ottó a Szlávik J .-fé léb en .............  20 « ■— «
8. Fajnor Dusán a Suhajda-félében................... 40 « — «
9. Jamniczky János az Újházy-félében.............  70 « — «

Átvitel 626 K. 80 fii.
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r
Athozat 626 K. 80 fii.

10. Jamniczky János a Róth—T eleky-félében 70 « -----  «

11. Jamniczky György « « « 70 « ----- «

12. Solcz Pál « « « 70 « -----  «

13. Kuszy Emil « « « 70 « ----- «

14. Jamriska János « « « 70 « ---- «

15. Belicza András « « « 70 « -----  «

16. Harmann Cyrill « « « 70 « -----  «

17. Mayer Pál « « « 70 « -----  «

18. Járossy Mihály « « 70 « ---- - «

19. Csobrda Vladimir « « « 70 « ----- «

Összesen 1326 K. 80 fii.
2. A jogakademián.

1. Bielek Aladár Jettim-féle............................................ 160 K. — fii.
2. Dieners Oszkár Tartler-féle .................................. 720 « — «
3. Kerekes Pál Koháry-féle ................................... 300 « — «
4. Kútny Emil Eötvös-alapból .................................. 100 « — «
5. Luby Pál Marczibányi-féle.......................................  240 « — «
6. Péchy Géza Péchy-család i-féle .............................  240 « — «
7. Polony Arthur Tartler-féle.......................................  800 « — «
8. Révész Gusztáv erdészeti a l a p b ó l ........................  400 « — «
9. Tschurl Miksa T artler-fé le ....................................... 720 « — «

10. Buszek Károly Jövedéki bírság-alapból . . . .  400 « — «
11. Scliadt Ágoston T a r t le r - fé le ................................. 720 « — «
12. Sztankay Géza Budai Mária Terézia-féle . . . .  240 « — «
13. Tartler Richárd C ze id es-fé le .................................. 1000 « — «
14. Goos Henrik T a r t le r - fé le .......................................  720 « — «
15. Mihalics Miklós Kotradov-féle.................................. 180 « — «
16. Sikorszky Sándor Je ttim -fé le .................................. 200 « — «
17. Fograscher Mihály a szász Egyetemtől . . . .  824 « — «
18 Klokner Siegfried M arienburg-féle.......................  1000 « — «
19. Glauf István Újházy-féle............................................  125 « —• «
20. Galló István Róth—T elek y -fé le .............................  70 < — «
21. Mártha Gyula dr. Horváth Ö dön-féle.................... 50 « — «
22. Pálka Pál dr. Meliórisz Béla-féle............................. 46 « 66 «
23. Záhonyi Aladár Roskoványi-féle.............................  33 « 60 «
24. Bella Kálmán W agner-féle....................................... 33 « 60 «
25. Hegedűs Ferencz Roskoványi-féle........................  16 « 80 «
26. Weiszer Emil Roskoványi-féle .............................  16 « 80 «
27. Galló István a S eg é ly e g y le ttő l.............................  70 « -— «
28. I^hán Jenő « .............................  30 « — «
29. Mihalics Miklós « .............................  70 « — «
30. Barbósz Gergely « . . . . .  . . 30 « — «

Átvitel 9556 K. 46 fii.
Collég. É rt. 18
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Athozat 9556 K. 46 fii.
31. Sztolarik Ferencz a Segélyegylettől.............................. 30 « ---
32. Hegedűs Ferencz « .............................. 36 « --- «
33. Pálka Pál « .............................. 46 « --- «
34. Szaxun János « ............................... 40 « -- - «
35. Bella Kálmán « .............................. 56 « -- «

Cú Drobny János « . . . . . . . 40 « -- «
37. Fograscher Mihály « ............................... 20 « — «

co 00 Kútny Emil « ............................... 10 « -- «
39. Mártha Gyula « .............................. 20 « -- «

Összesen
3. A főgymnasiumban.

9854 K. 46 fii.

1. Starnberger Márk VIII. o. t. a Vandrák-félében 100 K. — fii.
2. Dániel Szabó György II. o. t. az Újházy-félében . 124 « -- «
3. Landsmann Náthán VII. o. t. az izraelita ösztöndíjban 70 « -- «
4. Nitsch János II. o. t. a D uka-félében.................... 72 « -- «
5. Weisz Hermann I. o. t. a takarékpénztáriban . . 20 « -- «
6. Kadanecz Pál II. o. t. « . . 20 « --- «
7. Fuchs András III. o. t. « . 20 « -- «
8. Kopp Samu IV. o. t. « . . 20 « -- «
9. Rolik Lajos I. o. t. a Bánóczi-félében . . . . . 33 « 60 -<

10. Pazár Béla I. o. t. « « .................... 33 « 60 «
11. Mikola A. VI. o. t. « « .................... 33 « 60 «
12. Valásek Pál VI. o. t. « « .................... 33 « 60 *
13. Megyasszay András VI. o. t. a ref. ösztöndíjban . 16 « -- «
14. Tomola Béla I. o. t. a F'uhrmann-félében . . . 14 « 40 «
15. Bakalyár Pál II. t. a Szontágh-félében.................... 16 « 80 «
16. Laucsik Milos VI. o. t. a Szontágh-félében . . . 16 « 80 «
17. Jancsó Lajos III. o. t. a Roskoványi-félében . . 16 * 80 «
18. Martis János VI. o. t. « « . . 16 « 80 «
19. Valóczky János V. o. t. « « . . 16 * 80 «
20. Melczer Elek VII. o. t. a Löffelholz-félében . 24 « --- «
21. Gamauf Imre V. o. t. « « . . . 24 « ---
22. Kotula Ede VIII. o. t. a Holeganz-félében . 12 « -- «
23. Mikler Lajos V. o. t. a Saárossy-íélében . . . . 16 « 80 «
24. Fekete Pál III. o. t. « « . . . . 16 « 80 «
25. Karlovszky Lajos VII. o. t. « « . . . . 16 « 80 «
26. Lányi Alfréd VI. o. t. a Klementis-félében . . . 11 « 20 «
27. Jamniczky Gyula II. o. t. « « . . . 11 « 20 «

PO 00 Hegedűs János III. o. t. a Keczer-félében . . . 8 * 40 «
29. Gasperik Gusztáv II. o. t. az Újházy-félében . . 8 « 40 «
30. Spanner Géza V. o. t. a Kükemezey-félében 28 « -- «
31. Darvasi Gyula IV. o. t. a Kux-félében . . . . 20 « -- «

Átvitel 792 K. 40 fii.
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Áthozat 792 K. 40 fii.
32. Pólay Vilmos a Róth—Teleky-félében........  70 « — «
33. Kellő Gusztáv « . « « .................... 7 0 «  — «
34. Legányi Gusztáv « « « .................... 7 0 «  — «
35. Weiszer Róbert « « « .................... 7 0 «  — «
36. Kellő Gusztáv a Bisán-félében .............................  200 « — «
37. Legányi Dezső az Erdőtisztek segélyegyletéből . 400 « — «
38. Merényi Gyula « « « 200 « — «

Összesen 1872 K. 40 fii.
4. A tanítóképezdében.

1. Ugler Miklós a K lem entis-félében.............  11 K. 20 fii.
2. Pavella Gyula az Újházy-félében.................. 8 « 40 «
3. Kuchta Lajos « « .............................  8 «  4 0 «
4. Tobik János « « .............................  8 « 40 «
5. Glatz György « « ................... ....  ..........8 « 40 ■

Összesen 44 K. 80 fii.
E) K o n v i k t u s .

Főiskolánk ezen intézménye a lefolyt iskolai évben is igyekezett meg
felelni jótékony hivatásának, s hogy mily nagy szerepe van intézeteink fel
virágoztatásában s népességében, bizonyítja az a nagy szám, melyet a konviktus 
ez évi tagjainak összege kitesz.

Tiszai egyházkerületünk ez évben is tetemes összeggel járult, nevezetesen 
a tanítóképző- és theol. ifjúság konviktusi ellátásához, a mennyiben az előbbiek 
élelmezéséhez 1143 frttal járult, az utóbbiak fentartásához pedig 500 frttal. 
A konviktusi pénztár az előirt díjakból tett elengedésekre iordított a theol. 
hallgatóknál 600 frtot, joghallgatóknál 195 frtot, főgymn. tanulóknál 430 frtot, 
a tanítóképző tanulóinál 356 frt 50 krt, összesen 1581 frt 50 krt. Ezenfelül 
5 főgymn. tanuló, mint portánsok, kvártély, világítás és teljes ellátás jótéte
ményében részesült, a mit 500 frtra lehet tenni.

Ezen pénzben kifejezhető jótékonyság mellett főtörekvése volt a konvik- 
tusnak az ételeknek oly minőségben s mennyiségben való kiszolgáltatása, 
hogy azok az ifjúság testi és lelki fejlődését előmozdítsák, s hogy mennyire 
nehéz ily intézetekben a követelményeknek megfelelni, azt mindenki könnyen 
beláthatja, a ki ily intézetet látott valamikor s hozzáveszi, hogy konviktusunk- 
ban négy különböző intézetnek különböző korú s különböző vallású ifjúsága 
nyert élelmezést.

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,

1 8 *
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árpakása, rizskása és tészta. Vacsorára adtuk hétfővel kezdve a következő 
ételeket: bab, borsó, gulyáshús vagy sertéspörkölt, krumpli, galuska (fehér
vagy júhtúróval), 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 
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 következők mentettek fel: Teljes 

ebéd- és vacsoradíj elengedésében részesült 3 theologus, 7 tanítóképzős tanuló 
az egész évben, 4 az első s 2 a második félévben. Az egész évi 62 frtos 
díjból elengedtetett a theologian 50 írtjával hatnak, 40 h tjával egynek, 31 h t
jával nyolcznak, 20 írtjával négynek; a jogakadernián elengedtetett az első 
félévben három joghallgatónak 15 htjával, három jhallgatónak 10 htjával s 
hatnak 5 írtjával, a második félévben kettőnek 15 írtjával, ötnek 10 htjával 
és kettőnek 5 írtjával; a főgyrnn. tanulóknak elengedtetett az első félévben 
hat tanulónak 15 htjával, tíz tanulónak 10 írtjával és három tanulónak 5 fo
rintjával, a 2-ik félévben hat tanulónak 15 írtjával, tizenegy tanulónak 10 htjával 
s négy tanulónak 5 htjával; a tanítóképző tanulóinál pedig elengedtetett a 
fentebbi díjmenteseken kívül 53 tanulónak 7—50 htjával. Az összes itt fel
sorolt kedvezmények s díjmentességek főösszege tesz 3724 frt 50 krt, a mibe 
nincs beszámítva a theol. internátus fentartására (fűtés, világítás, kiszolgálat stb.) 
fordított összeg, a mely körülbelül 250 htot tesz ki.

A konviktusi kiadások fedezésére szolgál: a) az alaptőkének (körülbelül 
45,000 frt) kamata; b) a konviktus tagjai által befizetett díjak, a mely czímen 
1899-ben 7945 forint 51 kr. folyt b e ; c) a szuplikáczióból befolyó összeg 883 frt 
79 kr.; d) adományok és szuplikáczió megváltásából 70 frt 19 kr. Összes 
bevétel volt 9173 frt 08 kr. Ennek ellenében a kiadások tettek 8847 frt 03 krt.

Adományban részesült konviktusunk az Eperjesi Takarékpénztár részéről, 
a mely ez évben is 20 htot és a Nagysárosi Műmalom részéről, a mely ez 
újévre egy zsák búzalisztet adományozott a konviktus czéljaira; Miklóssy 
Mihály, a konviktus mészárosa 10 kgr. sertéshúst adott a pünkösdi ünnepek 
alkalmával. A szives adományozóknak e helyütt is hálás köszönetét mondunk. 
Kisebbszerű hagyományban is részesült a konviktus, a mennyiben Novák Mi
hály, az eperjesi és vidéki ev. egyháznak volt lelkészének végrendelete értel
mében 122 frt 47 krt kapott a rendelkezőnek hagyatékából.

Az 1899. évi szuplikáczióból a következő összegek folytak be : 1. Hável 
Béla jh. gyűjtött Eperjesen 87 frt 50 krt (a szuplikánsnak járó 3/s-dal együtt 
100 h to t); 2. Pollyák Jenő I. theol. Sárosmegyében 49 frt 39 kr. (a szupli- 
káns 3/é-ével 65 frt 85 kr.); 3. Járossy Mihály III. theol. Abaúj-Tornamegyé- 
ben 35 frt 67 kr. (53 írt 50 kr.); 4. Tóbik János I. tkp. Zemplén-, Ungh-, 
Bereg-, Ugocsa-, Máramárosmegyékben 22 frt 15 kr. (33 frt 22 kr.); 5 Hável
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Béla jh. Borsod-, Hajdú-, Jász-Nagykún-Szolnok- és Hevesmegyékben 60 frt 
44 kr. (90 frt 65 kr.); 6. Rruspier László III. tkp. 31 frt 60 kr. (47 frt 44 kr.) 
Szabolcs-, Szatmár-, Bihar- és Szilágymegyékben ; 7. Hrusz József III. theol. 
Békés-, Csanád-, Csongrád- és Aradmegyékben 62 frt 84 kr. (94 frt 25 kr.);
8. Jurin István III. tkp. Erdély keleti részében 65 frt 65 kr. (131 frt 30 kr.);
9. Brúszik Pál I. tkp. Erdély nyugati részében 24 frt 27 kr. (48 frt 55 kr.);
10. Karlovszky Lajos VI. o. t. Bács-Bodrog- és Bánsági megyékben 40 frt 
(60 frt); 11. Szkalos Emil III. theol. Budapest ést Pestmegyében 88 frt 06 kr. 
(150 frt 90 kr.); 12. Kottula Ede VII. o. t. Nógrádinegyében 61 frt 33 kr. 
(92 frt); 13. Skrovina Ottó I. theol. Gömörmegyében 69 írt (103 frt 50 kr.); 
14. Jamniczky György II. theol. Zólyom-, Hont- és Barsmegyében 95 frt 67 kr. 
(143 frt 50 kr.); 15. Solcz Pál I. theol. Liptó-, Árva- és Turóczmegyékben 
54 frt 60 kr. (81 frt 90 kr.); 16. Jamniczky János III. theol. Pozsony városa, 
Nyitra-, Trencsénmegyékben 37 frt 94 kr. (56 frt 90 kr.); 17. Kalanda Gytda
I. theol. Szepesmegyében 47 frt 40 kr. (71 frt 10 kr.). Összesen gyűjtöttek 
933 frt 51 kr. (1424 frt 52 kr). Szuplikáczió magváltása czímén adtak: Mo- 
sonyi esperesség 7 frtot, a győri ev. egyház 10 frtot, a kőszegi egyház 2 frtot, 
ruszti egyház 1 frtot, vadosfai egyház 3 frtot, körmöczbányai egyház 6 frtot, 
pozsonymegyei esperesség 11 frt 76 kr. Összesen 40 frt 76 kr.

Ifjaink az elmúlt iskolai évben is nagy buzgóságot tanúsítottak a szupli- 
kálásban s hogy e czímen már 600 frttal kevesebb a jövedelmünk, okát abban 
a szűkkeblűségben kell keresnünk, hogy egyes egyházmegyék s egy kerület 
megtiltotta ifjainknak a területükön való szuplikácziót.

Intézetünk közel s távolban lakó ismert és ismeretlen jótevőinek és 
pártfogóinak ezúttal is tanúsított jótéteményeikért hálás köszönetét mondunk. 
Hálára kötelezték intézetünket azok a lelkész és tanító urak, a kik szupli- 
kánsainkat szívesen fogadják, ellátják s tanácsaikkal útbaigazítják, nemkülön
ben azok az egyházak is, melyek a szuplikáczió terhét türelemmel elviselik. Kü
lönösen azonban köszönetét érdemelnek a szuplikáczióra vállalkozó ifjak, a 
kiknek kitartása lehetővé tette a fenti eredményt.

Beneficiumot az elmúlt isk. évben kétszer kapott a konviktusi ifjúság: 
márczius 15-ikén a Dessewffy István-féle alapítványból és márczius 19-ikén 
Ganczaugh József alapjából. Az elmúlt isk. évben 192-en iratkoztak be a 
konviktusba, 32-vel több, mint az előző isk. évben, kik közül 28-an csak 
ebédre jártak, a többi 164 pedig ebéd és vacsora élvezetében részesültek. 
A konviktus tagjainak száma a négy intézet ifjúsága közt ekkép oszlik m eg:

th e o l. jo g a k a d . g y m n .: I. II. III . IV . V. 'VI. V II . V III . ta n ító k .

24 59 4 8 6 2 10 8 8 2 61
Vallás szerint volt (zárjelben múlt évi számok):

ág. h. ev. ev. ref. ro m . k a th . g ö r. k a th . g ö r. kel. iz rae l.

Theologus : 24 (21) — — — — —
Joghallgató : 31 (19) 6 (4) 9 (11) 5 (6) 2 (3) 6 (4)
Főgymn.: 38 (39) 4 (2) 2 (2) 1 (1) — 3 (4)
Tanítóképző: 60 (43) -  (1) 1 ( - ) — — —

Összesen: 153 (122) 10 (7) 12 (13) 6 (7) 2 (3) 9 (8)
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Főiskolai ifjúságunk nemzetiségét tekintve is ily különbözőséget mutat. 
Az egyes intézetek számarányához viszonyítva e számokat, a theol. ifjúság 
egészében, a tanítóképző nem eperjesi illetőségű tanulói szintén egészében, 
a jogakad. ifjúságnak közel 1/3-a s a főgymn. ifjúságnak 1/i-e ; az egész 
főiskolai ifjúságnak körülbelül 2/6 része volt a konviktusnak tagja. Ha a coll. 
ifjúság számából levonjuk az eperjesi illetőségűeket, a kik szüleiknél részesülnek 
ellátásban, úgy bízvást állíthatjuk, hogy az idegenből idejövő ifjúságnak 2/s-a 
veszi igénybe a konviktus jótéteményét, mi legvilágosabb bizonyítéka a konvik- 
tus azon fontos hivatásának, melyet ifjúságunknak nevelve oktatásában betölt.

A jövő iskolai évben a díjak változatlanok maradnak s így az ebéd és 
vacsora díja egész évre 62 frt, az ebéd díja .98 fr t, a mely összeg két részben 
a félévek elején előre fizetendő. A belépés s díjfizetés félévre kötelező; félév 
közben kilépni s újra belépni nem lehet. Felszerelés esi mén minden belépő fizet 
70 krt. Azon joghallgatók, kik az első félév végén (deczember 20-ikán) intéze
tünket elhagyják, fizetnek ebédért és vacsoráért 25 frtot, csupán ebédért 15 fr t  
50 krt s a kik a januárban kezdődő 2-ik félévre beiratkoznak és május Bl-ikén 
megszűnnek a konviktus tagjai lenni, fizetnek 35 frtot, csupán ebédért 21 frtot, 
ha pedig júniusban is élvezik a konviktus jótéteményét, 37 forintot, illetőleg 
csupán ebédért 23 forintot.

A konviktus tagja lehet valláskülönbség nélkül minden collegiumi tanidó 
és hallgató, a ki belépését az efárusnál bejelenti s a kiszabott dijakat előre 
lefizeti. Azon szegénysorsú ág. hitv. ev. főgymn. és jogakademiai ifjak, a kik 
kifogástalan erkölcsi magaviselet mellett a tudományokban is kellő haladást 
tanúsítanak, az előirt konviktusi díjak egy részének elengedésében részesülhetnek, 
ha ez iránt kellőleg felszerelt kérvénynyel fordulnak a collegiumi hatósághoz. 
Az elengedés félévenként 5— 15 fr t  erejéig történik. A kérvények a konviktus 
ejárusánál a collegiumi igazgató-választmányra czímezve nyújtandók be; a 
benyújtás határideje szept. 15. és január 31.; később benyújtott kérvények nem 
vétetnek figyelembe. A kérvények mellékletei: hatóságilag kiállított szegénységi 
bizonyítvány és az előző félévi tanulmányi kimutatás vagy leczkekönyv.

A theologia hallgatói és a tanítóképző tanulói, a mennyiben konviktusi 
jótéteményeik internátusi lakásukkal kapcsolatban szavaztatnak meg, illetékes 
dékánjuknál s illetőleg igazgatójuknál az általok közhírré tett időre (jun. 15. 
vagy aug. 20.) adják be erre vonatkozó kérvényeiket.

Az ökonomusi és szeniori állás betöltése kérvény útján történik; ezen 
kérvény azonban az eforusnál esetleg előszóval 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
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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 
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 ebédlőben kifüggesztett szabályok szerint az ökonomusnak s szeniorok
nak, mint az eíorus helyetteseinek engedelmeskedni s általában magukat úgy 
viselni, mint tanult s társadalmilag is művelt ifjakhoz illik s a mint az jótéte- 
ményesektől elvárható.

Az ökonomus ezentúl is ingyen ebédet és vacsorát, a szeniorok ingyen 
ebédet kapnak s a mennyiben a theol. internátusba felvétetnek — a mi az 
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 J/4 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.

•* 1899. szeptember 15-ikén tartotta a «Markovics-kör» Peskó Ödön tanár
elnöklete alatt XXXV-ik alakuló gyűlését, melyen egyszersmind hivatalnokait 
is megválasztotta. Pénztáros lett Landsmann Náthán VII. o. t., könyvtáros 
Spanner Géza V. o. t. Jegyzőül még múlt év végén Lichtig Arthur VII. o. t. 
választotta meg.

Ez idei működését a Kör 75 rendes- (ezek között 64 kezdő és 11 haladó) 
és 5 pártoló-, összesen tehát 80 taggal kezdte meg. Ezek közül évközben 
kilépett 4 rendes- és 1 pártoló-tag, 2 rendes-tag pedig a pártoló-tagok sorába 
lépett át, úgy, hogy a Körnek az év végén 69 rendes- (ezek között 59 kezdő
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és 10 haladó) és 6 pártoló-tagja volt. A kezdők két tanfolyamban Peskó Ödön 
tanárelnök és Lichtig Arthur jegyző előadók vezetése alatt heti 2 órában 
tanulták a levező, a haladók pedig 1 tanfolyamban Both Tamás I. éves jh. 
előadó vezetése alatt heti 1 órában tanulták a vitairást.

Hogy a Kör tagjainak a gyorsírásban tett előrehaladottságáról meg
győződhessék, kétszer rendezett versenyirást: 1899. decz. 13-ikán és 1900. 
május 26-ikán. Az első versenyirás alkalmával elismerő-okiratot nyertek a 
kezdők közül: Rajczy Jenő V. o. t., Ferencz Rezső tj., Goldberger Zoltán
III. o. t., Demeter Béla IV. o. t. és Bárkány Jenő V. o. t. Jegyzőkönyvi 
dicséretben részesültek: Safran Lipót V. o. t., Kuchta Lajos tj., Neumann
VI. o. t. és Klein Béla IV. o. t. A haladók közül elismerő okiratot nyertek: 
Lichtig Arthur VII. o. t. és Spanner Géza V. o. t. Jegyzőkönyvi dicséretben 
részesült Mittelmann Árpád VI. o. t. A május 26-ikán tartott versenyirás al
kalmával a kezdők közül az első 6 koronás díjakat Rajczy Jenő V. o. t. és 
Demeter Béla IV. o. t., a második 4 koronás díjakat Breuer Rezső tj. és 
Kopp Samu IV. o. t., a harmadik 2 koronás díjakat pedig Gamauf Imre
V. o. t. és Glück Sándor IV. o. t. nyerték el. A rendes díjakon kívül Dániel 
Szabó György Lichtig Arthur előadója adományából, könyvjutalomban része
sült. A haladók közül a kitűzött 6 koronás díjakat Lichtig Arthur VII. o. t. 
és Spanner Géza V. o. t. nyerték el. Elismerő-okiratot nyertek a kezdők 
közül : Bran Elemér tj., Oberländer János IV. o. t. és Dániel Szabó György
III. o. t. A haladók közül Landsmann Náthán VII. o. t.

A kezdők mindkét versenyirásra minta-stenogrammot adtak be kiadott 
szövegre. A haladók első alkalommal két csoportban írtak négy perczig 140 
és 110 szótagot perczenként; a második alkalommal három csoportban öt 
perczig, perczenként 185, 135 és 110 szótagot.

A Kör könyvtára ez idén 23 kötettel szaporodott. Jelenleg 174 mű van 
benne, ugyanannyi kötetben. A Kör előfizetője volt a «Budapesti Gyorsiró»- 
nak, a «Soproni Gyorsiró»-nak, a «Debreczeni Gyorsíródnak és a «Gyors
írászati Lapok»-nak. Tagja volt az «Országos Magyar Gyorsiróegyesület»-nek 
és ennek 1900. márczius 25-ikén tartott XLIV-ik tavaszi irásversenyén pedig 
Lichtig Arthurral képviseltette magát.

Vagyona ez idő szerint körülbelül 550 koronát tesz ki.
A május hó 30-ikán tartott utolsó rendes gyűlésen a Kör a jövő iskolai 

évre jegyzőül Lichtig Arthur VII. o. tanulót választotta meg, a Kör megala
kítására pedig egy négytagú bizottságot küldött ki, melynek tagjai Pollacsek 
Rezső, Hartmann Imre, Rajczy Jenő és Oberländer János gymn. tanulók.

Életrevalóságát Körünk több alkalommal is bebizonyította, így többek 
között a «Sárosvármegyei Gazdasági Egyes ül et»-nek 1900. febr. 3. és 4-ikén 
tartott gyűlésén a szaktanárok előadásait Körünk két tagja gyorsirta, az 
«O. M. Gy. E.» tavaszi irásversenyén pedig a vidéki gyorsiró-körök közül 
Körünk nyerte el második helyen a legszebb díjakat.
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Dr. Ardó Alfréd . . . 200 kor. befizetve. . . . 50 kor. — fii
Dr. Brosz László . 200 « « . . . . 50 « — <£
Dr. Czölder János . . . 200 « « . . . . 150 « — «
Dr. Elischer Viktor . . 200 « « . . . . 50 « — «
Fuhrmann Gyula . . . 100 « « . . . . 20 « — «
Hazslinszky Gusztáv . . 100 < « . . . . 20 — <(
Kramer Henrik . • 50 « « . . . . 50 « — «
Dr. M. Dietz Sándor . 200 « « . . . . 50 << — «
Meliórisz Lajos 200 « « . . . . 200 « — «
Mérey László . . . . 100 « « . . . . — « — «
Dr. Philippy Ödön 100 ♦ « . . . 20 « — «
Pólyik Im re ................... 120 « « . . . . — « — «
Dr. Rosenfeld Samu . 100 * « . . . . 20 « — «
Scholz Róbert . . . . 100 * « . . . . 60 « — «
Dr. Valkó Zsigmond . . 100 « « . . . . 20 « — «

2070 kor.
7. Novák Mihály hagyatékából a konviktus czéljaira befolyt

mint alapítványi összeg 244 « 94 «
8. Dr. Propper Adolf és neje Hollaender Emma úrnő

Propper Elek ösztöndíj-alapítványra. 4000 « — «
9. Dr. Meliórisz Béla jogakademiai magántanár ösztöndíjra 46 « 66 «

összesen • . 5641 kor. 60 fii
A többi adományok ki vannak mutatva a joghallgatók segélyegyleténél. 
Fogadják a tisztelt adományozók ezúttal is a Collegium hálás köszönetét!
C o'leg. É rt. 19

G) Collegiumi gyámintézet.
1. Theologia g y ű j t é s e ......................................12 kor.
2. Jogakademia «  16 «
3. Főgymnasium «    40 «
4. Tanítóképző «   7 «

Összesen . 75 kor.,
mely összegből, a központba küldendő 20 kor. levonásával, egyenként 8 koro
nában a kis-szebeni I, a németjakabvágási, a szabadkai, szakadati és ózdi 
rnissiói ev. egyház részesült, és collegiumi énekeskönyvek beszerzésére 15 kor. 
fordíttatott. *

H) Kerületi árvaház.
1. Theologia g y ű j t é s e .....................................12 kor.
2. Jogakademia «  30 «

Összesen . 42 kor.,
mely összeg a főgymnasium és tanítóképző-intézet más helyütt kimutatott gyűj
tésének eredményeivel együtt az árvaház pénztárába Rozsnyóra küldetett el.

, -  . . ~ , ,, , I) Adományok.1. Eperjesi 1 akarekpenztar :
aj 4 algymnasiumi, nem magyar ajkú, a magyar nyelv

ben legjobb előmenetelt tett növendék jutalmazására 120 kor. — fii.
bj konvik tusra ....................................................................  60 « •— «
c) jogakadem iára...............................................................  300 « — «

2. Berger Herman izr. gymn. tanulók ösztöndíjára . . .  20 « — «
3. Berger Samu « « « « . . . 2 0 «  — «
4. Dr. Horváth Ödön jogakad. dékán ösztöndíjra . . .  50 « — «
5. Meliórisz Ilka úrnő a jogakademiára (évi járulék) . . 20 « —- «
6. Az 1874. évi maturánsok a Hazslinszky Frigyes, coll.

tanár emlékére létesítendő ösztöndíj-alapra:
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Theologia . . 24 — 24 24 — — — — 16 8 — — — — — 24 21 3 — 24 20 22

Jogakademia . 211 20 — 1 190 74 14 59 20 3 41 160 37 8 1 3 1 1 68 143 166 45 — 34 34 14

Főgymnasium 313 10 — — 303 91 24 37 5 — 156 210 75 28 — — — — 222 91 296 17 — 41 35 21

Tanítóképző . 64 4 1 59 61 — 2 — 1 24 19! 20 1 — 5 59 47 17 — 55 5 60

Összesen 612 34 2 576 250 38 98 25
.

3 198 410 131 64 2 3 1 1 295 317
.

530 82 — 154 94 117

Át t e k i n t é s  a Col l eg i um i f júságáról .
VI.
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A jövő tanévet illető tudnivalók.
V I I .

Az eperjesi ev. kér. Collegium főgymnasiumában a beiratások f. évi 
szeptember 1., 2., 4. napjain és tanítóképzőjében még 5-ikén is tartatnak; a 
főgymnasiumban szept. 5-ikén, a tanítóképzőben pedig szeptember 6-ikán 
kezdődnek az előadások. A jogakademián szeptember 1-jétől szeptember 
15-ikéig és a hittanintézetben szeptember 1-jétől szeptember 8-ikáig tartanak a 
beiratások s az előadások szeptember 16-ikán, illetve 9-ikén kezdődnek.

A megnyitó-ünnep szeptember 16-ikán d. e. 11 órakor a coll. dísz
teremben fog megtartatni.

A főgymnasiumban a felvételi és javító-vizsgálatok augusztus 30. s 31-ikén 
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-ső osztályába csak oly növendékek vétetnek fel, kik életük 
kilenczedik 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-ikán 3964. sz. a. kelt rendelete értelmében kötelesek behatásuknál kereszt- 
levelüket, illetőleg hiteles születési bizonyítványukat felmutatni; azok pedig, 
kik életük tizenkettedik évét betöltötték, kötelesek azonkívül orvosi bizonyít
ványnyal igazolni, hogy másodízben védhimlőoltásnak sikerrel vetették magukat 
alá, vagy a legutóbbi 5 év alatt valóságos himlőt állottak ki, esetleg, hogy a 
törvény értelmében fel vannak mentve a beoltás kötelezettsége alól.

A kik tudományaikat magánúton folytatni és az intézetnél a magánvizsgá
latot tenni kívánják, a tanév elején az intézet magánnövendékeiül iratkoznak be, 
még pedig a megelőző osztályról szóló bizonyítvány és keresztlevél alapján.

A főgymnasium a jövő tanévben is mindenben a nm. m. k. vall- és közokt. 
Minisztérium tantervét fogja követni és így az 1890. évi XXX. t.-cz. értelmében 
görög nyelv tanítását pótló tanfolyam a következő 1900—1901. 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 21 kor., a jogakademián 80 kor, 
nem számítva a 4 kor. 40 fii. beiratási díjat s a 25 kor.-nyi apró díjakat, mely 
utóbbi összegből 12 kor. az országos tanári nyugdíjra esik; a főgymnasiumban 
a 11 kor.-nyi, illetve az először beiratkozóknál 15 kor-nyi apró díjakon 
kívül 36 kor. 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 gedig, 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.
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