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Az 1 9 0 0 — 1901. isk o la i év tö r tén e téb ő l.

Az 1900—1901. iskolai év is a csendes és lelkiismeretes munkásság éve 
volt. A tanári-karban annyiban volt változás, hogy a junius hó 29-ikén tartott 
igen népes igazgató-választmány a magyar pénzügyi-jog, közigazgatási-jog, 
statisztika és jogi encyclopädia tárgyaiból álló s újonnan rendszeresített tanszé
kére dr. Meliórisz Hélát, a jogakademia eddigi buzgó magántanárát; a fó'gymn., 
hasonlóan újonnan rendszeresített magyar-német nyelvi tanszékre ideiglenes 
h.-tanárrá — a ’tanárkar véleménye alapján — Teles Kornélt választotta. Utóbbi 
azóta (május 14-ikén) a kolozsvári tudományegyetemen a padagogiai vizsgát 
is letette s a tanév alatt, mindnyájunk megelégedésére, töltötte be nemes hiva
tását. Nevezett választmányi gyűlésen Gihnöry János főgymn. h -tanár oklevele 
bemutattatván, rendes-tanári minőségben véglegesítetett, míg Remenyik Lajos 
tanítóképző gyakorlóiskolai tanító esküt tett A gyűlés végül a collegiumi 
számvizsgáló-bizottság jelentéséből örömmel vett tudomást arról, hogy a 
Collegium anyagi viszonyai az utóbbi év alatt is jelentékenyen gyarapodtak, 
valamint hálás kegyelettel vett tudomást dr. Propper Adolf ügyvéd és neje: 
bold. Elek fiuknak emlékét megörökítő s a jogakademia részére tett 4000 ko
ronás ösztöndíj-alapítványáról s jegyzőkönyvi kivonatban fejezte ki elismerését 
a nemeslelkű alapítókkal szemben.

Collegiumi igazgatónak — a tanári-kar ajánlatára — a választmány újból 
dr. Sarndy Vilmos jogtanárt választotta. Az egyes coll. tanintézetek beléletéről 
csak röviden szólunk, miután azok tanévi működéséről a megfelelő helyeken 
részletesebben számol be ez évi Értesítőnk. Ez az iskolai év is gazdag volt 
olyan eseményekben, a melyekből a Collegium tanárkara a múltra nézve meg
nyugvást és tanulságot, a jövőre pedig erőt és bizalmat merített. De kijutott 
neki a bánatból is.

Mindjárt az 1900/901. tanév kezdetét egy szomorú haláleset előzte meg, 
a mely közelről érintette ősi Collegiumunkat is. Ez dr. Krayzell Aurél kir.

Collég. Ért.
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tanácsosnak, a F. J. R. lovagjának, volt 1848/9-es honvédnek s nyug. vármegyei 
tiszti-főorvosnak 1900. augusztus 17-ikén bekövetkezett elhúnyta volt. Érintette 
és pedig szomorúan érintette ez a haláleset Collegiumunkat is nemcsupán 
azért, mert az elhunyt a Collegium egykori jeles és feledhetetlen emlékű 
tanárának: Krayzell Andrásnak volt kiváló fia, a ki boldogult édes-atyjától 
nemes szivében szeretetet és odaadó érdeklődést örökölt egyházának összes 
ügyei- és így ősi Collegiumunk iránt, nem is csupán azért, mert collegiumi 
jogakademiánk dékánját és családját ez a gyászos haláleset oly fájdalmas, 
mély gyászba borította, hanem azért is, mert az elhunyt Collegiumunknak és 
benne különösen a jogakademiának anyagilag is áldozatkész támogatója volt 
mindenkor, s tanintézetünk iránt való meleg szeretetét önzetlenül juttatta 
kifejezésre az által a készséges buzgalma által is, a melylyel a betegségbe jutott 
s hozzája fordult collegiumi ifjak baján, kiváló orvosi tudásának és gazdag 
tapasztalatainak áldást adó kincseivel, mindenkor díjtalanul tudott és akart 
segíteni. Igaz részvéttel vett Collegiumunk is részt az impozáns temetésen, a 
melylyel örök nyugalomra kisértük a nemzet és az emberiség javáért dobogott, 
kihűlt nemes szivet.

Másrészt nagy örömmel kell kiemelnünk azt, hogy jogakaderniánknak, 
ág. hitv. ev. egyházunk ez egyetlen ilynemű tanintézetének az életében igen 
jelentős fordulat előtt állunk. Már az elmúlt 1899/900-ik tanév vége fontos 
határozatokat és reformokat hozott magával a jogakademia szervezetét és 
működését illetőleg, a mennyiben, a tanári-kar javaslatának egyértelmű elfoga
dásával, az 1900. junius 29-iki igazgató-választmányi gyűlés kimondotta azt, 
hogy a jogakademia rendes-tanárainak fizetését — a tandíj-osztalék rend
szerének még némi változtatással jövőre is fentartása mellett — addig is 
rendezi, míg az akadémia egyre örvendetesebben fejlődő viszonyai nem teszik 
lehetővé azt, hogy a végleges rendezés is keresztülvitessék. E mellett a reform 
mellett — mely az országos tanári nyugdíj szempontjából annak idején azonnal 
hivatalosan be lett jelentve s tudomásul is vétetett — még egy másik nagy 
horderejű reformot vitt keresztül a Collegium igazgató-választmánya, t. i. egy új 
tanszéknek a felállítását kezdeményezte és pedig egyelőre 2400 kor. évi járu
lékkal dotált rendkívüli tanszék alakjában, azzal a tervvel és szándékkal, hogy 
mihelyest az intézet viszonyai megengedik, ez a tanszék rendes tanszékké lesz 
átalakítandó. Erre az újonnan szervezett rendkívüli tanszékre az igazgató
választmány, a tanári-kar javaslatára — mint elől is említettük — dr. Meliórisz 
Béla jogakademiai magántanárt, a miniszteri tanulmányi-ösztöndíjjal egy tanul
mányi évet külföldi egyetemeken töltött s nagy reményekre jogosító ifjút 
választotta meg. Sajnos, az e választáshoz fűzött vérmes reményeink eddig 
szép valóra nem válhattak, mivel dr. Meliórisz, súlyos betegség miatt, a tanév 
kezdetén kénytelen volt szabadságoltatását kérni, a mi az igazgató-választmány 
hozzájárulásával meg is történt, oly módon, hogy előadási óráinak megtartását 
kartársai vállalták magukra.

A jogakademiát illetőleg — még a jelen tanév kezdetét megelőzőleg — 
egy örvendetes esemény fordult elő, s ez a nemeslelkű ajándék volt, a melylyel 
egy magát megnevezni nem óhajtó nemesszivű jóltevő a jogakademia alapjai
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nak növeléséhez 6000 korona adománynyal kegyeskedett hozzájárulni. A bőkezű 
alapítványt megtevő nemeslelkű tanügybarát s ősi tanintézetünk kiváló jóakarója, 
határozottan kifejezett kívánsága nem teszi reánk nézve lehetővé azt, hogy 
cselekvényét, nevének megemlítésével állítsuk oda követendő példaképen azok
nak, a kiknek megadatott az, hogy az ő áldással emlegetendő nyomdokaiba 
lépjenek; de nem akadályoz meg bennünket annak kijelentésében, hogy az 
ily cselekvény a legnagyobb mértékben megnemesíti azt, a ki ezt elköveti, 
mert Collegiumunk minden tanintézetének gyámolítása egyértelmű a nemzet 
lelki kincseinek hűséges gyarapításával. A Mindenható ezer áldása szálljon a 
nemes lelkű jóltevőre 1

A jótékonyság e kérdésével kapcsolatban, hálás szívvel kell megemlékez
nünk Nagy László kassai nyug. kir. törvényszéki bíró, Collegiumunk egykori 
kiváló növendéke és lelkes ev. egyháztagról, ki a tanév elején folyó szükségletekre 
1000 koronát hagyományozott a Collegiumnak. A Collegiumnak sok ilyen hálás 
jóltevőkre volna szüksége. Részünkről is áldassék az ő boldogító emlékezete!

Szeptember 16-ikán tartotta meg a collegiumi tanári-kar és ifjúság, a 
collegiumi elnökség és az igazgató-választmány eperjesi tagjainak jelenlétében 
a szokásos tanévet megnyitó ünnepélyt. A mélyen átérzett és magasan szár
nyaló, saját szerzeményű imát ifj. Porkoláb Gyula IV. éves theologus, s a 
tartalmas, gondolatokban gazdag ünnepi megnyitó-beszédet dr. Sarudy Vilmos 
collegiumi igazgató mondotta el.

A tanévet megnyitó szép ima szövege a következő:

Felhajnallott a munka napja, 
Munkára vár a lélek, ész. 
lm összegyűlt a kis had újra, 
A pihent két kar tenni kész.

Gyógyírt hullajtni sajgó sebre, 
Igédet szólni szerteszét, 
Világot gyújtni vak sötétbe' 

Legyűrni Krisztus ellenét. —

Ki úr vagy földön és az égen, 
Kit száz világ és lét imád:
E munkaévnek kezdetében 
Tehozzád küldünk hő imát.

— Ez lesz a tisztünk. Oh nagy Isten 
Segíts meg benne, légy velünk; 
Éleszd a lángot benn a szívben, 
Vezesd karoddal két kezünk!

Miként a szarvas hús patakra
— Úgy vágytunk hozzád jó  Atyánk; 
Tekints egedből e csapatra,
Segítő lelked öntsd ki ránk !

Csekély a nyáj; de ifja-nagyja 
Éltét Tenéked szentelő.
Dicső a tiszte, szent a czélja:
— Ösvényt mutatni Ég felé.

Vezéreinkre öntsd ki lelked,
Hadd oszszák ők azt meg velünk, 
Áldó kezeddel áldd meg őket 
Mi Atyánk, édes Istenünk!

Felhajnallott a munka napja, — 
Uram, Tehozzád forduhink:
Te légy e nyájnak édes Atyja,
Te légy vezérünk, támaszunk!

Amen.
i*
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Az igazgató szónoklata pedig egész terjedelmében a kővetkező:

,,Nagyságos és nagytiszteletű Elöljáróság! Mélyen tisztelt Kartársak /
Kedves ifjúság!
A víz, erejének és jótékony hatásának kifejtése végett, évezredek munká

jával medreket ásott. Bár az elfolyó víz minden pillanatban más, a meder e 
vízben rendet és haladást teremt és azt állandósítja is.

Az állati, növényi, ásványi hulladékok a földbe jutva, földdé válnak, a 
föld termőképességét sajátítják el, a melyet — bárhová is szakadjanak el az 
áthaaonlító anyaföldtől — többé meg nem tagadhatnak.

Flammarion Camille szellemes meghatározása szerint az ember «levegőbe 
öltözött lélek». Szervei folyton megsemmisülnek és újból képződnek, és mégis 
egy-egy nyomon jár gondolkozásban és érzésben, mert a lélek vezeti.

A mi a víznek a meder, a földnek az áthasonlító képesség, az embernek 
a lélek: az az iskolának a demokratikus szellem, melynek az iskola egyszer
smind a legtermészetesebb és legtisztább forrása kell, hogy legyen.

E szellem az a kapocs, mely a tanulótársakat azzá az ideális szövetséggé 
fűzi össze, melyben tehetségre, szorgalomra, kötelességtudásra és jellemre a 
legjobbak a legelső helyeket foglalják el a tanulótársak irígykedése nélkül, 
sőt osztatlan elismerésével.

E szellem az a kapocs, mely á nemzedékeket — bár az iskolában folyton 
váltakoznak — az iskolai éveken túl is az élet sarkalatos kérdéseiben szívük 
és elméjük szerint egyesíti.

E szellem az a kapocs, mely a tanárok ismereteit, az iskola hagyomá
nyait és berendezéseit kincsestárrá foglalja össze.

E szellem az a kapocs, mely az iskolát az élettel összeköti. Az iskolá
ban szerzett ismeretek feledésbe mehetnek ugyan, de nem az a szellem, a 
melyet az iskolában magába szív az ifjú s a mely az élet mezejének mind
azon pontjain jelenvalóvá és termékenynyé teszi az iskolát, melyekre a Gond
viselés volt tanulóit állítja.

Kedves ifjúság! Közös munkánk kezdetén szívből köszöntlek, mert meg 
vagyok győződve arról, miszerint valamennyien, úgy azok, kiket itt örömmel 
viszontlátunk, mint azok is, kik főiskolánkat elsőízben keresték fel, a leg
komolyabb elhatározással a végett jelentetek meg, hogy ismereteitek gyara
pítása mellett főiskolánk demokratikus szellemében megerősödjetek.

A mostani kor az, melynek abból a sok láthatatlan hatalomból, mely 
— Széchenyi István gróf szerint — a magyart a múltban annyi vészből, 
annyi országromlásból újra feltámadni segítette, csak egy jutott, de ez a 
demokráczia szelleme.

A mostani kor az, melyben a magyar nemességnek azon — a népek 
históriájában páratlanul álló — bölcseségét áldjuk, hogy szabadon és vérontás 
nélkül a demokráczia hatalmának uralmát törvényesen elismerte, midőn a nép 
millióit az alkotmány sánczai közé felvette s a nép ősereje előtt minden 
küzdőtéren a sorompókat megnyitotta.

A mostani kor az, melyben a terjedő demokratikus egyenlőség jelképei
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a házak. A középkori fellegvárak, melyektől az utasnak sem vagyona, sem 
élete biztonságban nem volt, már régen eltűntek a föld színéről, de — a mi 
a nép milliói szempontjából sokkal örvendetesebb jelenség — a füstfogta 
kunyhókat, melyekben a becsület és munka a nyomorral együtt honolt, csak 
a demokráczia hatalma rombolgatja le és emel házakat, melyekben emelkedett 
szellem és jólét üt tanyát, mert lakóik sorsuk meghatározásában nem atyali- 
ságra, nem pajtáskodásra, nem protekczióra, hanem az élet legreálisabb tényező
jére: saját erejükre támaszkodnak.

E kor lelkesítő szívverése és élő gondolkozása csak azon iskola, melyet 
demokratikus szellem hat át.

S ezen kor méltó iskolai ifjúsága csak azon ifjúság, mely, mint az élet
ben maradandó sikerekhez és az emberek becsüléséhez egyes-egyedül vezető 
u ta t: a demokráczia elvét szigorúan követi, hogy minden ember ember 
magáért legyen és a sorsa felett döntő erőt magából merítse.

Egyik forrása ezen erőnek a munka. Istentől nyert tehetségeink, erőink 
mit sem érnek, ha azokat ki nem műveljük és akár szellemi, akár anyagi 
téren munkába nem fogjuk be. Munkára van szüksége a lángésznek is. Ha 
a kincsesbányát fel nem tárják, gazdag örökségül marad az utókorra. Ámde 
a lángész, mely egy kincsesbányával fölér, munka nélkül nyomorultul elvész.

Valamint az iskolai versenyeken nem a legeszesebbek, a legerősebbek 
és legügyesebbek győznek, de azok, kik a versenyekben résztvesznek és leg
kiválóbbaknak bizonyultak: úgy az élet versenyében is előmenetelt csak a 
munka azon lovagjai remélhetnek, kik a munkában az elsőséget vívják ki.

Azonban a munkától gyümölcsöt ne várjunk, ha az csupa kezdet és 
semmi vég. A félmunka nemcsak félsikerrel, de semmiféle sikerrel sem biztat, 
így a félig megszerzett tudomány sem lesz világító és melegítő nap, hanem 
csakis lidérczfény, mely a helyett, hogy az élet szövevényes útjain vezérelne, 
tévútra vezet.

A munka tüzében egyrészt megaczélosodnak az élethivatás gyakorlásá
hoz szükséges képességek és az erények, melyek a szerencse jó napjaiban 
díszül szolgálnak, balsorsban pedig fájdalmainkat mérséklik és terheinket 
könnyítik; másrészt elégnek azon rossz tulajdonságaink, melyek restség és 
kényelemszeretet folytán támadnak.

A munkás, ki az időt felhasználja, az idő rohanó kerekei nyomán anyagi 
és szellemi gyarapodást és örömöt lát fakadni; örömöt, melyet az érez, ki 
munkában töltött múltra visszanéz.

A sorsunk fölött döntő erő a kötelességtudás forrásából is táplálkozik.
A kötelességtudásra gondolva, eszembe jutnak a regék legyőzhetetlen 

hősei. A való élet a regéken túltesz. Itt a lehetetlenséggel határos regebeli 
hőstettek elkövetése nélkül is valamennyien legyőzhetetlen hősök lehetünk, 
kiken a pokol kapúi: a szenvedélyek, a csábítások, a vis inertiae diadalmat 
nem vehetnek, ha arra szoktatjuk magunkat, hogy Isten, haza, embertársaink 
iránti kötelességeinket tántoríthatlanul teljesítjük.

E győzelem pedig csakis akaratunktól függ, mely hatalmunkban van s 
a melytől kikényszerfthetjük az erkölcsi törvények iránti engedelmességet.
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S e győzelem jutalma? — annak a lelkiismeretnek a nyugalma, mely a 
kötelességek teljesítése terén alkut nem ismer s gyötrő háborgásával nemcsak 
a teljes kötelességmulasztást bünteti meg, hanem az ezredrésznyi kötelesség- 
mulasztást is, mert az ezredrésznyi kötelességmulasztás is kötelességmulasztás.

Fényes győzelem jutott osztályrészül Nelson tengernagynak, ki a trafalgari 
ütközet előtt azt a napiparancsot adta ki katonáinak : «Anglia elvárja, hogy 
mindenki megteszi kötelességét».

Bárha hazánk is győzelmet látna, midőn a magyar deáktól elvárja, hogy 
vele szemben különösen két kötelességét megtegye!

Folytonos védelemre és erősítésre van utalva nemzetiségeink tengerében 
az államalkotó és -fentartó magyarság: az a korall-sziget, melyen a nemzetiségi 
hullámok megtörnek. E védelem magasztos feladata majdan reátok száll; 
gondoskodjatok tehát most, mikor itt az ideje, a védelmi eszközről, mely nem 
lehet más, mint életerős magyar kultúra, mert a nemzetiségekkel szemben 
nem adatott meg nekünk sem a szám, sem a nyerserő túlsúlya.

De ugyanezen kultúrával megczáfolva a költőt, a ki énekli: «a magyar 
testvértelen ága nemének» — testvérül emeljétek fel magatokhoz a nemzetiségét 
megtartó németet, szerbet, horvátot, tótot és oláhot, s a nemzetiségi tenger 
hullámverése gyenge lesz és aligha fogja veszélyeztetni a magyarság szigetét.

Ugyancsak reátok hárul a felelősség a jövő Magyarországért abban az 
irányban is: lesz-e annak társadalma demokratikus?

Demokratikus társadalom, melyben a nép millióinak szíve, agya és keze 
— faji, vallási és rendi korlátok által fel nem tartóztatva — a kölcsönös 
boldogítás czéljára tör s követésre talál minden téren a kitűnő hadviselésük
ről híres őseink azon évezres példája, hogy a harcz mezején a kitűzött czélhoz 
alkalmazkodva szervezték csapataikat és nem atyafiság és törzsek szerint, mint 
ezt az egykorú németek és francziák tették.

Ha szabad gondolkozástok, nemes érzelmetek, jó nevelésiek, finom ízlés- 
tek, ember- és hazaszeretetetek e nép millióinak lelkét úgy fogja átjárni, mint 
a só a tenger vizét, akkor általános lesz nemcsak annak érzete és tudata, 
miszerint egyikünk boldogulása a másikétól függ, hanem a készség is arra, 
hogy mindenkit étéke szerint megbecsüljünk, és akkor ezen alapokon felépül 
a demokratikus tásadalom.

A czél nagysága megérdemli, hogy e kincseitek általános elterjedése 
végett majdan ti legyetek a kölcsönös érintkezésnek és a társasélet egyletei
nek és köreinek vonzó központjai, mert a ki benneteket e szerepetekben 
megszeret, az megszereti szellemi kincseiteket is, megszereti demokratikus világ- 
felfogástokat is.

Még egy jelentékeny forrása van a sorsunk fölött döntő erőnek, s ez 
a jellemszilárdság.

A jellemnél kezdődik az ember. Természetünk állati vonásai háttérbe 
szorulnak, mihelyt az erkölcsi jóságról eszményt alkottunk s minden gondola
tunk, érzésünk, törekvésünk és cselekedetünk ezen eszménynek vér szerint 
való jegyét viseli magán.

Lelkünk jobbik fele, mely az emberi méltóságot áhítozza, erkölcsi eszmény
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választására kötelez s ezen kötelezettség alól sem tehetségünk kicsiny volta, 
sem véralkatunk, sem hajlamaink fel nem mentenek. «Elveit és érzéseit min
denki megtisztíthatja és magát erény követésére mindenki szoktathatja» — 
mondá Kölcsey.

A jellem fejlesztése az iskolában kezdetét vevén, vigyázzatok arra, hogy 
az eltökélésben állhatatosak, a cselekvésben tapintatosak, a kölcsönös érint
kezésben őszinték és szeretetreméltóak, a szenvedésben rettenthetlenek legyetek, 
s magaviseletetek feddhetetlen legyen.

Hogy munkán, kötelességtudáson és jellemszilárdságon nemcsak a ti 
szerencsétek nyugszik, de az ország hatalma és gazdagsága is, ez olyan igazság, 
melyet évkönyveink kitörölhetetlen betűkkel hirdetnek. Valahányszor az ország 
elnéptelenedett, eleinknek legelső teendőjük derék külföldieknek betelepítése 
volt, s eszük ágába sem jutott ez országnak egymás között való felosztása.

Kedves ifjúság! Sok csillag kiröpült sugara csak évek múlva érkezik 
földünkre. Úgy legyen főiskolánk demokratikus szellemének azon sugaraival 
is, melyeket magatokkal az életbe visztek. Ragyogjanak és vezéreljenek benne
teket azon tevékenység körében is, melyet csak évek múlva fogtok kifejteni.

És ezzel az 1900—1901. tanévet megnyitom.“

Alig hogy a tanévet, különösen a jogakademiai, főgymnasiumi és tanító
képzőintézeti ifjúság örvendetes szaporodása tekintetében a legszebb remények
kel eltelve megkezdettük, megakasztotta csendes munkásságunkat az, hogy meg
jött Slajchó Mihály tanítóképzőint. igazgatónak a helybeli áll. tanítónőképző- 
intézetbe való kineveztetése. A mennyire sajnáljuk e rokonszenves, mindnyájunk 
becsülését kivívott igazgatótanárnak körünkből való távozását, annyira mégis 
megnyugtat az a körülmény, hogy a szeptember 28-ikán tartott collegiumi 
igazgató-választmány az ő tanszékét Gerhard Uéla beszterczebányai állami 
polg.-iskolai tanárral, az igazgatói tisztséget ellenben az e téren már sok tapaszta
lattal biró Gamanf György tanárral töltötte be. Mindketten a kartársak s a colle
giumi elöljáróság megelégedésére teljesítik azóta nemes, de terhes feladatukat.

Szeptember 25-ike s következő napjai a Collegiumra nézve is örömnapok 
voltak. E napokban tartotta meg a Collegium nagytermében a tiszai ág. hitv. 
ev. egyházkerület a maga közgyűlését. A tanári-kar is részt kért a vendég
látó helybeli két ev. egyházközségnek e lélekemelő gyűlés elkészítése s a ven
dégek elhelyezése és ellátása munkálataiból, s a jogakademiai ifjúság csak 
önmagát tisztelte meg azzal, a midőn az egyházkerületi elnökség tiszteletére 
fényesen sikerült fáklyásmenetet rendezett. Ünnepnapok voltak a közgyűlés 
napjai egyházra, Collegiumra s a városra nézve egyaránt. E közgyűlés emléke 
kitörülhetetlenül fog élni mindnyájunk lelkében.

Október 6-ikán, az aradi gyásznap 51-ik évfordulóján, hagyományos hazafias 
szokásához híven, a theologiai és jogakademiai ifjúság az ev. templomban az 
aradi vértanúk emlékére gyászünnepélyt rendezett, mely alkalommal a hazafias 
gyászimát dr. Szlávik Mátyás theol. dékán és jogakademiai tanár. tartotta. Az 
emlékünnepélyt a főiskola nagytermében folytatták, a hol Porkoláb Gyula theol. 
volt az ünnepi szónok és Waniíseh Emil theol., illetve Twicsák Aladár jog
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hallgató volt a szavaló. A tanítóképző-intézeti ifjúság bevezető és befejező 
énekkara Kupi Gyula tanár vezetése mellett csak emelte az ünnepély sikerét. 
Lelkes és hazafias eperjesi közönségünk meleg érdeklődéssel kisérte és elisme
résével jutalmazta az ünnepély műsorának minden egyes pontjait.

Október 31-ikén, régi kegyeletetes szokás szerint, a reformáczió emlék
ünnepével kapcsolatosan, a Collegium prot. ifjúsága a tanárkarral a szokásos 
deprekáczió alkalmával az Úrvacsorához járult Az előadás ez ünnepnapon a 
főiskola összes tanintézeteiben szünetelt. A coll. igazgató helyett az ünnepi 
beszédet dr. Szlávik Mátyás theol. dékán-tanár tartotta, ki ez alkalommal a 
vallásos hit s a felebaráti szeretet jelentőségéről tartott ünnepi szónoklatot. 
Az ifjúság szónoka Jamniczky György IV. éves theologus volt. Az alkalmi 
tanítóképző-intézeti énekkart Kapi Gyula tanár vezette Az Úrvacsorát ifj. 
Draskóczy Lajos és Liptai Lajos helybeli lelkészek voltak szives kiszolgáltatni. 
E nap délutánján tartották meg, hozzájuk méltó komolysággal a theologusok 
is a Collegium nagytermében, a tanári-kar, a coll. igazgató-választmány s nagy 
és előkelő közönség által látogatott reformácziói emlékünnepet, a melyen az 
elnöki megnyitót ifj. Porkoláb Gyula testületi elnök, s a reformáczióról szóló 
magvas emlékbeszédet Belicza András theologus tartotta. Csengey Gusztáv theol. 
tanárnak magasan szárnyaló szép alkalmi költeményét Skrovina Ottó, ifj. Por
koláb Gyula «A gályarab» czímű verses művét Sexty Kálmán theologus sza
valta el hatásosan. A vegyeskarú éneket— az eperjesi hölgyek közreműködésével 
— Szánik Ernő énektanár vezette. Collegiumunk tanárkara mindenha nagy 
súlyt fektet a főiskola összes tanintézeteiben a hazafias érzéssel telített vallásos
erkölcsi nevelésre s annak a közönséggel is megkedveltetésére.

A november 7-ikén és következő napjain megtartott ev. egyházegyetemes 
közgyűlésen, a melyen a coll. tanári-karból dr. Szlávik Mátyás theol. dékán 
vett részt, a theol. fakultás, a theologiák egyesítésének és az ev. theologiák 
és tanítóképző-intézetek színvonalra emelése czéljából az egyetemes felügyelő 
elnöklete alatt kiküldött bizottságba egyházkerületünkből Glauf Pál főesperes 
és coll. egyházi elnök és dr. Szlávik Mátyás theol. dékán választatott. Ezen
felül az egyet, theol. tanárvizsgáló-bizottság ülésén Csengey Gusztáv és Mayer 
P.ndre theol. tanárok is résztvettek.

A jogakademia jövő sorsának szempontjából pedig felette nagy jelentő
ségű az a körülmény is, hogy nemes egyházkerületünk készséges és elismerő 
közbenjárására az egyházegyetemes közgyűlés elvégre szintén gyöngéd szülői 
kezet nyújtott Collegiumunk ez egyetemes jellegű s a zsinati törvények értelmében 
is az egyházegyetem támogatására igényt tartó tanintézet felé. Az egyházegyete 
mes közgyűlés kimondotta ugyanis azt, hogy az államsegélyből a Collegium 
tanintézeteinek eddig nyújtott segélyt évi 2000 koronával felemeli, azzal a 
czélzattal, hogy ezt az összeget a jogakademia segélyezésére fordítsák. Nagy 
§römet és méltó hálát kelt lelkeinkben ez a nagylelkű határozat is, a mely 
csakhamar lehetővé fogja tenni azt, hogy a felállított új rendkívüli tanszék 
rendessé legyen kiépíthető.

De mulasztást követnénk el akkor, ha meg nem emlékeznénk arról a 
nagyjelentőségű nyilatkozatról is, a melyet hazánk kiváló vallás- és köz-
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. oktatásügyi m. kir. minisztere, jogakademiánknak is nagylelkű jóakarója: 
dr. Wlassics Gyula a képviselőházban ugyancsak 1901. február 14-ikén tett, 
mikor az állami költségvetés tárgyalása közben felszólalván, az egységes jogi 
államvizsgálat reformja tárgyában egy oly nagy jelentőségű nyilatkozatot tett, 
melynek valóra válása egyértelmű lesz hazai jogakademiáinknak s közöttük 
Collegiumunk jogakademiájának is a legörvendetesebb megszilárdulásával, fel
virágzásával és teljes színvonalra leendő emelésével. Abban a tervezetben 
ugyanis, a mely az egységes jogi államvizsgálatok tárgyában benyújtandó tör
vényjavaslatot illetőleg készült s a melyrejogakademiánk tanári-kara a dékán által 
kidolgozott, részletes emlékirattal válaszolt, a minisztérium azt vette volt czélba, 
hogy az egységes jogi államvizsgálatok csakis kir. ítélőtáblák székhelyein levő 
jogakademiák székhelyein lesznek letehetők. Ezt a tervet a legnagyobb mérték
ben aggodalmasnak tarthatta minden jogakademia, a mely nem kir. ítélőtábla 
székhelyén áll s így aggodalmasnak tartottuk mi is, mert komoly a meg
győződésünk arra nézve, hogy azoknak a jogakademiáknak, a melyeknek 
székhelyén bármely oknál fogva jogi államvizsgálat tehető nem lesz, fejlődniük 
nemcsak hogy nem lesz lehetséges, hanem még fennállásuk is a legkomolyabban 
kérdésessé és kétségessé válik. Felterjesztett emlékiratunkban főképen ennek 
a kimutatására és a tervezet megváltoztatására igyekeztünk. S e törekvésünk 
kedvező viszhangjaképen hangzott el miniszterünk részéről az említett tár
gyalás alkalmával az a nyilatkozat, a mely mindnyájunkat teljesen megnyug
tatva, e tekintetben azt mondotta ki, hogy: «Méltóztatnak tudni, hogy milyen 
megütközéssel vették az előadói tervezetnek azon intézkedését, mely a jog- 
akadémiák székhelyein nem engedte meg a vizsgáló-bizottságok működését. 
Én meg vagyok győződve, hogy ez nem is volna helyes, mert ez a kihagyott 
jogakademiáknak körülbelül megszűntét jelentené. Azért és még egyéb okból 
újólag átdolgoztattam ezen javaslatot és azt hiszem, hogy sikerült nekem úgy 
összeállítani azt a vizsgáló-bizottságot, hogy a vizsgálat theoretikai színvonalát 
teljesen meg tudom őrizni, vizsgálati megbízhatóságát minden kételyen felül 
helyezni és mégis sikerülni fog, hogy minden jogakademia székhelyén vizsgáló
bizottság legyen.» Ez a nagy horderejű kijelentés érthető és felfogható nagy 
és általános örömet szerzett a jogakademiák minden igaz barátjának s így 
különösen a mi jogakademiánk jövőjét munkálóknak a kebelében. Jogakademiánk 
tanári-tesülete lelkes távirattal üdvözölte a minisztert, ki ezért meleg sorokban 
mondott köszönetét.

Mind olyan kölmények ezek, a melyek nagyszámú hallgatósággal biró 
jogakademiánk jövő fejlődésére és felvirágozására nézve a legszebb reménynyel 
töltenek el bennünket.

Dr. Bárdossy Jenő, Sárosvármegye főispánjának november 11-ikén lefolyt 
díszes beigtatási ünnepélyein a Collegium tanárkara is képviselve volt. A tisz
telgők sorában a tanári küldöttség élén dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő 
üdvözölte a rokonszenves főispánt, ki a Collegium nagy kulturális misszióját, 
ismerő és felkaroló lelkes válaszszal köszönte meg a figyelmet és a bizalmat 
Jól esett hallanunk s azóta tapasztalnunk a főispánnak főiskolánk iránti meleg 
és szives érdeklődését.

Collég. É rt. 2
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A november 14-ikén tartott Széchenyi - köri Vörösmarty ünnepélyen, a 
melyen Collegiumunk egykori jeles tanára, megyénk szülöttje s a Kör nagy
nevű védnöke, dr. Berzeviczy Albert oly remek védnöki megnyitó-beszédet 
tartott,a Szózattal — Kapi Gyula tanár vezetése mellett — tanítóképzőintézetünk 
ifjúsági dalkara is szerepelt. Collegiumi főgymnasiumunk nagymultú «Magyar 
társasága» deczember 16-ikán rótta le kegyeletét a nagy költő iránt, s a főiskola 
összes tanintézeteinek tanárkara és ifjúsága gyűjtést rendezett a Vörösmarty- 
szoborra. A gyűjtés eredménye a tanári-karban: 38 kor. 60 fill., a theologián: 
8 kor. — fill., a jogakademián: 50 kor. — fill., a főgymnasiumban : 64 kor. 
02 fili, s a praparandián: 7 kor. 24 fill. A hazafias érzéseknek mindenha 
melegágya volt a mi nagymultú főiskolánk.

Glauf Pál coll. egyházi elnököt november 17-iki, 25 éves jubileumán a 
coll. tanári-kar is meleg átiratban üdvözölte ez érdemes férfiút és főiskolánk 
e nemeskeblű barátját. Áldásunk kisérje őt további útjain!

November 20-ikán és következő napjain látogatta meg Szieber Ede kir. 
tanácsos és tankerületi főigazgató a collegiumi főgymnasiumot, s a tapasz
taltak felett teljes megelégedését s a tanári-kar lelkiismeretes működésével 
szemben elismerését nyilvánította. Mindenkor szívesen látott vendége ő a mi 
főiskolánknak.

November 29-ikén ment végbe dr. Flórián Károly jogakademiai magán
tanárnak, Flórián Jakab veterán kartársunk s coll. pénztáros jeles fiának s 
volt kedves tanítványunknak «sub auspiciis regis» nagy ünnepélyességgel való 
doctorrá-avatása Kolozsvárt. Az emlékezetes szép ünnepen Flórián Jakab és 
Ludrnann Ottó főgymnasiumi igazgató személyesen is megjelent; dr. Horváth 
Ödön jogkari dékán pedig a jogtanári-kar nevében, az egyetem jogi karához 
intézett meleg táviratban tidözölte a lelkes és ambicziós fiatal kitüntetett doctort. 
Nekünk is kitüntetésünk az, hisz ő az első a vidéki jogakademiai hallgatók 
sorából, ki ilyen magas kitüntetésben részesült. Nagy bizalommal és biztató 
reménységgel tekintünk az ő jövő tanügyi működésére a Collegium szolgá
latában. A deczember 6-iki tanári gyűlésen ugyanis egyhangúlag ajánltatott a 
coll. elöljáróságnak, hogy a II. félévre jogakademiai magántanárnak meghivassék.

Deczember 2-ikán negyedszázados jubileumot ült Farkas Lajos eperjesi 
takarékpénztári vezérigazgató, coll. igazgató-választmányi tag, s a collegiumi 
számvizsgáló-bizottság jeles és nagybuzgóságú elnöke. A tisztelgők sorában 
megjelent a Collegium is. A főiskola dékánjainak és igazgatóinak élén dr. Sarudy 
Vilmos coll. igazgató üdvözölte az érdemes férfiút, ki ez üdvözlésre melegen 

és rokonszenvesen válaszolt s a jövőre is felajánlotta általánosan elismert köz
hasznú tevékenységét a Collegium szolgálatában. Adjon neki ehhez a Gond
viselés sok erőt és egészséget!

Ugyancsak deczember havában kezdődtek az eperjesi Tanári kör-nek 
téli időszaki szokásos felolvasásai, a haladó tudomány népszerűsítése s a tanuló- 
ifjúságnak tanulmányi kirándulásokra való segélyezése czéljából. A collegiumi 
tanárokból a következők szerepeltek mint felolvasók: Gömöry János «Művelt
ségünkről», Szutórisz Frigyes «A növényvilág és az ember», és dr. Wallentínyi 
Samu «Sárossy Gyula» s «Küzdelem az ifjúság érzékisége ellen» czim alatt
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tartott szép számú közönség előtt ismeretterjesztő felolvasást. Tanárainknak 
e buzgósága mindenesetre elismerésre méltó.

A század végét s az új század hajnalát egy felette szomorú incidens 
zavarta meg. A collegiumi igazgató-választmánynak a végrehajtó-bizottsággal 
deczember 21-ikén együttesen tartott gyűlése a theol. tanári-kar fegyelmi 
határozati javaslata alapján hét megtévedt ifjút hazafiatlan magaviselet miatt 
a tanintézettől eltávolítani volt kénytelen. E szomorú kötelességről különben 
Értesítőnk theol. része is megemlékezik.

Az új év január 14-ikén kisérték örök nyughelyére a coll. tanári-kar élénk 
részvéte mellett néhai nagy Vandrák Andrásunk nejét, Kéler Emilia, általánosan 
tisztelt matrónát. Ezenfelül a tanári-kar a ravatalra díszes koszorút helyezett 
s részvétét a gyászoló családdal a coll. igazgató egy átiratban is tolmácsolta, 
a melyre a család meginditóan válaszolt. A «Vandrák Gyula és nővérei» 
aláírással ellátott s 1901. január 28-ikán kelt válasznak közöljük a következő 
szép részletét: «Hogy legalább némi jelét adjuk nagy hálánknak a Collegium 
azon jótéteményeiért, melyekben boldogult édesanyánk, mint özvegy részesült, 

.ezennel átszolgáltatjuk boldogult édesatyánk sajátkezű naplóját s egyéb, a 
hírneves főiskola történelmére vonatkozó okiratot, meg lévén győződve, hogy 
e kéziratoknak legjobb helye annak a Collegiumnak a könyvtára, melyhez 
édes atyánk annyi szeretettel és hűséggel ragaszkodott». Az iratok között 
találjuk Henslmann Samu latin zsoltárait, Vandrákhoz 1874. május 16-ikán 
intézett magyar levéllel; 1858-ról szóló eperjesi, rozsnyói, késmárki és rima- 
szombati gymnasiumi tervezeteket; a magyar honi ev. gymnasiumok szervezését 
és tanmódszerét Vandráknak 1870-ből való sajátkezű szerkesztésében... «az 
egyetemes felügyelőhöz intézve, ki azt ki is nyomatta»; hazai ev. középiskolák 
fegyelmi szabályait és igazgatói levelezéseket 1870-ből (p. o. Pákhtól, Breznyik- 
től, Szénássitól és Kramarcsiktól); Vandrák hallgatóinak jegyzékét és osztály
zatát 1833—1882-ig; egyes tanulók fegyelmi ügyéről szóló sajátkezű naplóját 
1842. óta s végül, talán a legfontosabbat, Vandrák sajátkezű följegyzéseibe 
foglalt «jegyzőkönyvi kivonatokat és közvetlen tapasztalatokat, a melyek az 
eperjesi ev. Collegium történetére vonatkoznak 1531—1867/68-ig» s oda teszi 
«íolytatás a középiskolákban». Ugyancsak ez utóbbi kemény bőrkötésű könyvben 
találjuk az 1851. augusztus 28. és 29-ikén Szontágh L. és Ferjentsik S. elnöklete 
alatt tartott «kerületi bizottmányi ülés»-nek Vandrák által írt jegyzőkönyvét, 
valamint az eperjesi egyházkerületi ev. Collegium viszontagságainak ismertetését 
tíz Írott íven. E nagyhírű tudósunk és volt veterán tanártársunk Írott emlékeit 
híven őrzi a coll. főkönyvtár.

Január 27-ikén tartotta az Eperjesi Széchenyi-kör ugyancsak emlékezetes 
és sikerekben gazdag közművelődési évet lezáró évi közgyűlését, a melyen 
tanárkarunkból, a Körnek lelke, dr. Homiáth Ödön egyhangú lelkesedéssel 
ismét titkárnak, dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő népnevelési, Csengey Gusztáv 
magyar-irodalmi, dr. Milder Károly zene- és képzőművészeti s dr. Máriássy 
Béla szinészeti-szakválasztmányi elnöknek, dr. Wallentínyi Samu pedig főjegyző
nek s dr. Szlávik Mátyás igazgató-választmányi tagnak választattak. A jel
zetteken kívül az egyes szakválasztmányokba a collegiumi tanári-karból még

2*
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beválasztattak : ifj. Draskóczy Lajos, Durst Győző, dr. Flórián Károly, Frcnyó 
Lajos, Götnöry János, Huss Ármin, dr. Horovits Imre, dr. Meliórisz l ’é/a, 
Ludmann Ottó és dr. Sarudy Vilmos. A Széchenyi-kör irodalmi estélyein tanáraink 
közül a tanév alatt felolvasást tartott: Csengey Gusztáv, Frenyó Lajos, dr. Flórián 
Károly, dr. Máriássy Béla, Gömöry János, Knbányi Béla s a kereskedelmi 
egyesület estélyein Csengey Gusztáv, Peskó Ödön, Szánik Ernő és dr. Wallentínyi 
Samu. Tanárkarunk ez élénk közművelődési mozgolódása annak hazafias érzésű 
munkásságáról tesz bizonyságot.

Február 14-ikén dr. Schmidt Gyula coll felügyelő elnöklete alatt coll. 
közös tanári értekezlet tartatott, a melyen dr. Sarudy Vilmos Írásban, «meg
rendült egészségi állapotára» való tekintettel a collegiumi igazgatói tisztségről 
lemondott. Eddigi buzgóságának teljes elismerése mellett lemondása tudomásul 
vétetvén, a tanév hátralévő részére — a coll. igazgatói választmány utólagos bele
egyezése reményében — a már három ízben e tisztséget betöltött dr. Szlávit 
Mátyás theol. dékántanár választatott, kinek megválasztatását a coll. egyházi 
elnök s a püspök úr is «jóindulatú bizalommal» tudomásul vette s «munka
társul szívesen fogadta».

A Soóvári Társaskörnek február 23-ikán az erdőhivatali tiszti-értekezlet 
alkalmából tartott Vörösmarty-ünnepélyén dr. Szlávit Mátyás theol. dékán
tanár méltatta egy rövidebb felolvasásban e lánglelktí költőnk költészetét. Az 
ünnepélyen dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő is résztvett. Az ifjúság köréből 
Scxty Kálmán I. éves theologus Vörösmarty «Szép llonká»-ját szavalta el 
Örömmel regisztráljuk a soóvári tisztikarnak szives rokonszenvét a Collegium 
irányában s a két hivatalfőnök: Domokos József főmérnök és Kárász István 
erdőmester jóindulatát intéző köreinkkel és intézményeinkkel szemben.

A márczius 3-iki jogász-túristaegylet estélyén dr. Flórián Károly tanár 
felolvasta Thiele Á. «Adriai útiképeit», a melyeknek folyamán 150 eredeti fel
vétel került vetítés útján bemutatásra. E túristaegyletről is más helyütt számol 
be az Értesítő.

A márczius 15-iki hazafias ünnepély, a melyet coll. ifjúságunk Jamriska 
János theol. és Köhler Jenő jogásztestületi elnök buzgólkodására ez alkalom
mal is mindnyájunk örömére közösen rendezett, úgy délelőtt dr. Szlávit 
Mátyás theol. és jogakademiai tanár hazafias oltári imájának meghallgatása 
a templomban s a főiskola dísztermében, mint este a joghallgatók tömegesebb 
részvételével a színházi díszelőadás fényesen sikerült s mindenütt nagyon láto
gatott volt. E lélekemelő ünnepély részletesebb leírásával Értesítőnk más 
helyen foglalkozik. Ez ünnepély, a melyen az Eperjesi Honvédegylet veterán 
tagjai Dessewffy Lajos őrnagy-elnök és coll. igazgató-választmányi tag vezetése 
mellett is megjelentek, ma már a legnépszerűbb és leglátogatottabb szokott 
lenni Eperjesen, a mi bizonyára lelkes és hálás közönségének nagy művelt
ségéről és hazafias gondolkozásáról tesz bizonyságot.

Márczius 17-ikén képviselői beszámolóját tartotta — választópolgárainak 
sokasága jelenlétében — dr. Schmidt Gyida szeretve tisztelt coll. felügyelőnk. 
Lelkesen fogadott beszámolóját sokan a tanárok közül is szívesen fogadták. 
E minőségében is sok elismerésre méltó szolgálatot tett már a Collegiumnak.
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Márczius végén, négy egymásután következő szerdán és szombaton Farkas 
Lajos elnöklete alatt a coll. számvizsgáló-bizottság ülésezett. Fáradságot nem 
ismerő készséggel vizsgálta meg a bizottság, de főleg annak három lelkes és 
buzgó tagja: Fai-kas Lajos, Radvány Kálmán és Raisz Ede, a 633,000 koronát 
tevő különböző coll. számadásokat, a melyek L'lórián Jakab pénztárosunk 
ritka buzgóságáról és szakértelméről tesznek bizonyságot.

A halál ez évben sem kímélte coll. családunk tagjainak sorát. Márcz. 5-ikén 
hunyt el Déván Leonóri Loris II. éves joghallgató. A tanári-kar és az ifjúság 
részvétét írásban juttatta kifejezésre. De különösen érzékenyen érintette a tanári
kart az eperjesi coll. tanítóképző-intézet sok éven át buzgó, jóságos tanárának : 
Zsarnovitzky Istvánnak márcz. 22-ikén Irsán bekövetkezett elhúnytáról szóló kö
vetkező gyászjelentés: «Alulírottak a kiterjedt rokonság nevében is fájdalomtelt 
szívvel tudatjuk, hogy Zsarnovitzky István, előbb törökbecsei ág. ev. lelkész, utóbb 
az eperjesi ág. ev. Collegium tanítóképezdéjének igazgatója és tanára 1901. évi 
márczius hó 22-ikén délután 4 órakor hosszas betegség után, életének 69. és 
boldog házasságának 36. évében elhunyt. A megboldogult hitit teteme folyó 
évi márczius hó 24-ikén délután 3 órakor fog a helybeli ág. hi tv. evang. 
sírkertben örök nyugalomra tétetni. Irsán, 1901. évi márczius hó 22-ikén. Ozv. 
Zsarnovitzky Istvánné szül. Ambrózy Matild, az elhunytnak özvegye. Zsarnovitzky 
Árpád, malaczkai kir. aljárásbíró és neje szül. Bogdán Erzsébet, Latkóczy Mihály, 
budapesti gymn. tanár és neje szül. Zsarnovitzky Matild, az elhunytnak gyer
mekei, illetve menye és veje. Zsarnovitzky Aranka, Irén, Margit, Gizella és 
Latkóczy Imre, az elhúnytnak unokái.»

Alig élvezte a nemes lelületű érdemes tanférfiú jól megérdemelt nyugal
mát. 1832-ben született Trencsénben. A középiskolát és a theologiát Pozsonyban 
végezte. A külföldi egyetemeken is megfordult. 1861. óta törökbecsei ev. lelkész, 
1878-tól 1898-ig tanítóképző tanár és igazgató volt. Nyugdíjaztatása alkalmá
val gyöngéd nejével Irsára (Pestvármegyébe) tette át lakását. A prüparandián 
a vallásnak és nyelveknek volt tanára. Szeberényi G. és Czékus J. püspökök 
buzgóságára került tanárnak Eperjesre. A tanári-kar részvétét a családdal 
szemben átiratban dr. Szlávik Mátyás coll. igazgató tolmácsolta,

Márczius 23-ikán a Sárosvármegye Jótékony Nőegylet tartotta rendes 
évi közgyűlését, ezúttal 40 éves fennállása fordulóját a jótékonyság szolgálatában. 
Annak is éltető lelke és buzgó titkára dr. Horváth Ödön jogkari dékán, ki annak 
«múltját és jelenét» is méltó vonásokban egy önálló műben megörökítette.

Április 24-ikén nevezte ki ő Felsége dr. Körtvélyessy Dezső albírót és 
jogakademiai magántanárt járásbírónak Vatannóra. Örvendünk e jeles képzett
ségű férfi jól megérdemlett előmenetelén, bár másrészt sajnáljuk az ő elmene
telét. Mint jogakademiai magántanár és mint a jogtudományi államvizsgálati 
bizottságnak a vallás- és közoktatásügyi miniszter által kinevezett kültagja! 
elismerésreméltó szolgálatot tett annak a tanintézetnek, a melynek egykor jeles 
növendéke volt. Új működési helyén is őszinte nagyrabecsülésünk kisérje ő t!

Ugyancsak, mint felette örvendetes körülményt megemlítjük, hogy április 
29-ikén fogadta az általános kihallgatások alkalmával ő Felsége dr. Flórián
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Károly magántanárt, hogy a «kir gyűrűt», a melylyel az államtudományok 
tudorává történt felavattatása alkalmával ő Felsége öt kitüntette, személyesen 
is megköszönje.

Május 1—3-ik napján Eperjesen volt Zelenka Pál ev. tiszakerületi püspök, 
s beható érdeklődéssel vizsgálta meg a coll. theologia és tanítóképző-intézet 
ügyeit. A tanárkarokkal tartott értekezletek s mindenekfelett a fáradhatatlan 
buzgalmú főiskolánk ügyeit odaadással támogató főpásztornak útmutatásai 
most is, mint mindig, élénkítőleg és buzdítólag fognak hatni ősi Collegiumunk 
további fejlődésére.

Május 7-ikén resztvettek a coll. tanintézetek dékánjai és igazgatói — a coll. 
igazgató vezetése mellett — Fischer Bernát főrabbinak a helybeli templomban 
végbement lélekemelő beigtatási ünnepélyén. A mai felekezetieskedő Magyar- 
országon érdemes ez a körülmény a megemlítésre.

Május 8-ikán kezdődtek az ev. theol. belmissiói egyesületnek Mayer 
Endre theol. tanár, mint elnök vezetése mellett rendezett s eléggé élénken 
látogatott vallásos estélyei, a melyeken az énekpontokat Szánik Ernő vezetése 
mellett a theologiai és Kapi Gyula vezetése mellett a präparandiai énekkarok 
szolgáltatták. Ez estélyekről Értesítőnk a megfelelő helyen számol be. Csak 
megjegyezzük, hogy ezeken az estélyeken, a melyeknek hitépítő erejére oly 
égető szükségünk van, Frenyó Lajos, Gömöry János gymnasiumi és dr. Milder 
Károly jogakademiai tanárok voltak a felolvasók.

Május 15-ikén tartottuk a főiskola mind négy tanintézete tanárkarának 
és prot. ifjúságának teljes számú részvételével a szokásos tavaszi deprekácziói 
ünnepélyt. A tanári-kar részéről dr. Szlávile Mátyás collegiumi igazgató tartott 
beszédet a keresztyénség és a tudomány egymáshoz való viszonyáról, míg az 
ifjúság részéről Jánossy Károly joghallgató volt a szónok. Vandrák András 
emelkedett hangú alkalmi imáját Belicza András theologus mondotta el. Az 
Úrvacsorában ifj. Draskóczy Lajos és Liptai Lajos helybeli ev. lelkészek része
sítették a tanári-kart és az ifjúságot, a kik ezúton is fogadják a tanári-kar 
szives köszönetét.

A magyar tanulók orsz. tornaversenyén coll. főgymnasiumunk ifjúsága 
Peskó Ödön, Húsz Ármin, Szutórísz Frigyes és dr Wallentínyi Samu tanárok 
vezetése mellett ez évben is megjelent. Erről más helyen szól az Értesítő.

Mint figyelmet érdemlő körülményt megemlítjük, hogy a közoktatásügyi 
kormány a főiskola tanárkarát a f. évben is kitüntette, a midőn dr. Szlávik 
Mátyás coll. igazgatót és theol. dékánt az iglói, dr. Horváth Ödön kir. tanácsos, 
jogkari dékánt pedig a békéscsabai ev. főgymnasiumi szóbeli érettségi vizsgá
lataihoz kormányképviselőknek nevezte ki. Utóbbit ezenkívül az év tavaszán az 
eperjesi állami tanítónőképző-intézet igazgatósági tanácsának tagjává is kinevezte. 
Collegiumunk tanárkara iránt tanúsított e legmagasabb figyelemben annak meg- 
jutalmazását látjuk.

Irodalmilag működő tanárok: dr. Szlávik Mátyás, ki a külföldi theol. és 
philos. irodalom s az egyházi élet köréből sűrűn dolgozó munkatársa a Prot. 
Egyházi és Iskolai Lapnak, az Evang. Egyház és Iskolának, a Prot. Szemlének,
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az Athenaeumnak, a Luther-Társaság Irodalmi Értesítőjének s az Erdélyi Múzeum
nak ; dr. Horváth Ödön s dr. Horovitz Simon, kik munkatársai a Jogi Lexikon
nak, előbbi ezenfelül szerkesztette a Széchenyi-kör évkönyvét; Csengey Gusztáv 
és Mayer Endre munkatársai az Evang. Egyház és Iskolának, a Luther-Társaság 
Irodalmi Értesítőjének s a Prot. Egyházi és Iskolai Lapnak, ezenfelül utóbbi 
lefordította Melanchthon Apológiáját a Luther-Társaság megbízásából az eredeti 
latinból s harmadik kiadásban adta ki «Evang. vallástan» ez. tankönyvét, sőt 
a Prot. Irodalmi Társaság pozsonyi közgyűlése alkalmával tartott belmissiói 
értekezleten «A belmissió munkájáról» olvasott fel; Frenyó Lajos dolgozott a 
Prot. Szemlébe, az Evang. Egyház és Iskolába s az Evang. Családi Lapba. 
Örömmel megemlítjük, hogy a dr. Mikler Károly 1898. óta sok buzgósággal 
és elismeréssel szerkeszti a ma már közkedveltségűvé vált Eperjesi Lapokat, 
a melylyel vármegyénk, városunk és Széchenyi-körünk mellett Collegiumunk- 
nak is közhasznú és elismerésreméltó szolgálatot teljesít. Ennek gyakrabban 
dolgozó munkatársai: dr. Horváth Ödön, dr. Szlávik Mátyás, dr. Máriássy 
Béla, dr. Flórián Károly, Gömöry János, Kubányi Béla, Frenyó Lajos és mások.

Egyéb társadalmi téren van elfoglalva Ga?na2i f  György és Szánik Ernő 
a kereskedelmi iskolában, és dr. Szlávik Mátyás, dr. Horváth Ödön, dr. Horovitz 
Simon, dr. Sarudy Vilmos, Ludmann Ottó, Flórián Jakab, Húsz Ármin és 
mások a vármegyei és városi közgyűléseken és pénzintézeteknél. Általában a 
coll. tanári-kar Eperjesen igen élénk irodalmi és társadalmi munkásságot fejt ki, 
úgy, hogy e téren is közönségünk elismerésére méltó és érdemes.

Még megemlítjük, hogy a jogakademiai ifjúság május hó 29-ikén tartotta 
a többi hazai prot. főiskolák példájára s eperjesi művelt és hazafias közön
ségünk élénk részvételével a Vörösmarty-ünnepélylyel kapcsolatos Bethlen-ünne- 
pélyt, a melynek befolyt tiszta jövedelmét Vörösmarty Mihály és Bethlen Gábor 
szobrára osztotta meg. Erről is más helyütt bővebben szól az Értesítő.

Továbbá megemlítjük, hogy a pünkösdi ünnepek alatt Gamauf György 
igazgató vezetése mellett a tanítóképző-intézet tanárkara és ifjúsága Kassára, 
s egynéhány főgymn. tanuló Perényi Vilmos tanár vezetése mellett a Dunajecz, 
és Kubányi Béla tanár Bártfa és Zboró felségesen vadregényes vidékére tett 
kirándulást. S végül hálás szívvel még jelezzük, hogy dr. Horváth Ödön jog
kari dékán ez évben is 50 kor., dr. Meliórisz Béla tanár 46 kor. 86 fill., dr. 
Mikler Károly és dr. Máriássy Béla tanár egyenként 20—20 koronát ajánlott 
fel ösztöndíj -czélokra a jogakademián. Elismerés illesse a nemes adakozókat.

Dr. Szlávik Mátyás.
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A) A  Collegium kormányzata.

a) Elnökség: G lauf Pál kislionti ev. főesperes és egyházkerületi főjegyző 
és dr. Schmidt G yula orsz. képviselő s coll. felügyelő.

b) Igazgató-választmány. Tagok az egyházkerület képviseletében : Benczúr 
G éza ügyvéd és VI sz. kir. városi esperességi felügyelő Kassán ; Chotvács E ndre 
sárosi evang. főesperes-lelkész Budaméron; Csisko János ev. lelkész Kassán; 
Czékus L ászló ev. lelkész Abaúj-Szántón; M ünnich K álmán bányaigazgató és a 
XIII szepesi város esperességi felügyelője Jglón ; K ubinyi Géza orsz. képviselő 
és a gömöri egyházmegye felügyelője Gömör-Panyiton; R advány István kir. 
tanácsos, műmalmi igazgató és hegyaljai esperességi felügyelő Miskolczon; 
Strauch Béla egyházkerületi jegyző és ev. lelkész Felkán; dr. Szlávik Mátyás 
theol. dékán Eperjesen; T ahy József sárosvármegyei alispán Eperjesen; T erray 
Gyula gömöri ev. főesperes Rozsnyón. A coll. pártfogóság képviseletében: 
Bánó Árpád főszolgabíró és sárosi esperességi felügyelő Osztrópatakon; 
Dessewffy L ajos földbirtokos Eperjesen; F arkas L ajos takarékpénztári vezér- 
igazgató Eperjesen; dr. Horváth Ödön kir. tanácsos, egyetemi magántanár 
és jogkari dékán Eperjesen; Klefner Gyula városi és coll. ügyész Eperjesen; 
Kubinyi Albert földbirtokos és egyházfelügyelő Eperjesen; L udmann Ottó 
főgymn. igazgató Eperjesen; Mérey A urél ny. törvényszéki bíró és coll. 
h.-felügyelő Eperjesen; Palugyay Gusztáv kir. törvényszéki elnök Eperjesen; 
Raisz E de ny. kir. főmérnök Eperjesen; Radvány K álmán bankegyleti igazgató 
Eperjesen. Egy egyházkerületi s egy collegiumi pártfogósági igazgatósági hely 
még nincs betöltve.

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: Münnich K álmán', Benczúr Géza és Csisko János; a Collegium részéről: 
K ubinyi Albert, Mérey Aurél és Palugyay G usztáv.

d) Pénzügyi bizottság. Elnöke Mérey A urél ; tagjai: K ubinyi Aurél 
ügyvédi-kamarai elnök s dr. Sztehlo J ános ügyvédi-kamarai titkár; póttagok: 
Bánó Árpád és dr. H orváth Ödön; hivatalból' tagjai: a coll. jegyző, coll. 
ügyész és pénztáros.

e) Számvizsgáló-bizottság. E ln ö k : F arkas L ajos ; jegyzője: dr. Mikler 
Károly; tagjai: Radvány Kálmán, Raisz E de, Csisko János.
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B) A  Collegium tisztviselői.

1. Collegiumi igazgató: dr. Szlávik Mátyás theol. és jogakad. ny. r. tanár.
2. A collegiumi tanintézetek dékánjai, illetve igazgatói:

a) Theologiai dékán : dr. Szlávik Mátyás.
b)  Jogakademiai dékán: dr. H orváth Ödön.
c) Főgymnasiumi igazgató: L udmann Ottó.
d) Tanítóképző-intézeti igazgató: Gamauf György.

3. Coll. pénztáros: Flórián Jakab főgymn. tanár.
4. Coll. jegyző és levéltáros: dr. Miki.er Károly jogakad. tanár.
5. Coll. ügyész: K lefner G yula ügyvéd.
6. Könyvtáros: F lórián Jakab; segéd-könyvtáros: G ömöry János fő

gymnasiumi tanár.
7. Tápintézeti gondnok: Mayer E ndre theol. tanár.
8. Múzeum-őrök: llusz A r m in  és Perényi V ilmos főgymnasiumi tanárok.
9. Közös tanárértekezleti jegyző Gömöry J ános.

10 . A  Szirmay -könyvtár őre: Mayer Endre.

c) Collegiumi gyámintézet.
i

1. Elnök: dr. Szlávik Mátyás coll. igazgató.
2. Pénztáros. Húsz Armin főgymn. tanár.
3. jegyző: Gömöry János főgymn. tanár.

Collegiumi iskolaszolga : F erencz J ános.

C ollég . Ért
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Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.

I.

T h eo lo g ia .

A) Adatok az intézet e z  évi történetéhez.

Az 1900—1901-ik tanévet a dékán a tanintézet többi tanáraival egyetem
ben a legszebb reményekkel kezdette meg. S bár theologiánk ez évi úgy külső, 
mint belső élete is a szakadatlan munkásság élete volt, mégis megzavarta ez 
összhangot néhány ifjúnak nemzetiségi viszálya, a mely miatt a decz. 21-iki 
collegiumi igazgató-választmány és a végrehajtó-bizottság hét ifjút a tanintézet 
kebeléből kizárni volt kénytelen. A kihallgatás alkalmával tanúsított kihívó és 
makacskodó viselkedésük tette szükségessé, a tanintézet hazafias jó hírnevének 
megóvása czéljából, — fájdalom — a szigorú, de igazságos fegyelmi ítéletet.

A tanévet különben a dékán a tanári-kar és az összes ifjúság jelenlétében 
énekléssel, imával és beszéddel kezdte meg, mely utóbbiban a dékán a Szent
lélek segítségül hívása mellett a theol. ifjúságot a szivébe Írott törvény hű 
követésére, szorgalomra, egymás között a testvéries egyetértés ápolására és 
fejlesztésére s különösen a vallásos, egyházias és hazafias érzés és gondolkozás 
ápolására hívta fel, kijelentvén, hogy «a ki a tanári-kar e vallásos-egyházi és 
hazafias egyetértő munkásságával nem rokonszenvez, jobb, ha ma hagyja el ez 
ősi tanintézetet». Nehány megtévedt ifjú — sajnos — nem követte négyszem 
között való előbbi megintésük daczára, e dékáni szózatot, s érdemetlenné 
vált az intézet eddig élvezett számos jótéteményeire. Egyebekben e kellemetlen 
esettől eltekintve, a theologusok buzgó tevékenységet tanúsítottak úgy az elő
adások látogatásában, mint kifogástalan magaviseletükkel. Szavalatukkal az 
önképzőkörben, a belmissiói egyesület vallásos estélyein, a Széchenyi-körben, 
a reformatio emlékünnepén s a márcziusi hazafias ünnepeken a közönség osztat
lan elismerésében is részesültek. Közönségünknek szívesen hallgatott szónokai 
és szavaiéi immár a mi theologusaink Eperjesen. Hazafias lelkesedésük bizony
ságául maguk között gyűjtést is rendeztek Vörösmarty és Petőfi (aszódi) szobrára.

Örömmel jelenthetjük, 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 sikereseb
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ben folytathatták tanulmányaikat. Az egyházkerület s a Collegium e bölcs, 
tapintatos és jóságos intézkedésével meg van adva a mód a hallgatók létszámá
nak folytonos gyarapodására. Az anyagi gondoktól függetlenül, teljesen szép 
hivatásuknak szentelhetik idejüket.

Továbbá jelentjük, hogy a negyedik tanszék tárgyait ez évben is Mayer 
Endre és dr. Szlávik Mátyás 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 e tanévtől kezdve évenkint felváltva heti két 
órában, a jogtanári-kar szivességéből s az igazgató-választmány helyeslése mellett, 
magán- és közjogi előadásokat hallgathattak. E tanév II. felében dr. Horváth 
Ödön jogkari dékán tanulságos közjogi előadásait hallgatták a theologusok. Ez 
előadásokkal felette kedvező helyzetbe jutott a mi tanintézetünk.

Egyházkerületünk bölcs és agilis főpásztora a maga szerető, körültekintő 
gondoskodásában, személyes látogatásával több ízben részesítette tanintézetün
ket. A praeparandia mellett főleg a theologia az, a melyért a püspök, a kerületi 
felügyelő s az általuk bölcsen vezetett tiszai ev. egyházkerület mindenkor a leg
nagyobb áldozatokra is kész. Ily kormányzat mellett az isteni Gondviselésbe 
vetett hitünkkel bizton várjuk és reméljük, a hazafiatlan magaviseletűeknek ki
zárása s így a hallgatók létszámának apadása daczára, theologiánk folytonos és 
fokozatos megerősödését.

Végül még megemlítjük, hogy a dékán résztvett a múlt nyáron a gömöri 
ev. egyházmegye ratkói közgyűlésén s prédikált karácsonkor Kassán, húsvétkor 
Eperjesen és pünkösdkor Dobsinán, s jelezzük, hogy Mayer Endre tanár a bel- 
missióról — azóta nyomtatásban is megjelent — felolvasást tartott a Prot. írod. 
Társaságnak Pozsonyban megtartott közgyűlése alkalmából. Mindkét tanár 
a legszivélyesebb fogadtatásban részesült az illetékes körök részéről. Csengey 
Gusztáv tanár pedig több ízben is a maga ünnepi ódáival gyönyörködtette 
Eperjes lelkes és hazafias közönségét.

B) T a n á r i  t e s t ü l e t .
Dékán:

Dr. Szlávik Mátyás, a bölcselet doctora, 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 űj-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.
3*
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5. Liptai Lajos, lelkész, a bibliai tó t nyelv előadója.
6. Dr. Mikler Károly, a jog- és államtudományok doctora, jogakad. 

tanár, az egyházjog előadója.
7. Dr. Horváth Ödön, kir. tanácsos, jogkari dékán, a közjog előadója.
8. Dr. Horovitz Imre, a közegészségtan előadója.
9. Szánik Ernő, tanító, az egyházi ének és liturgia vezető-tanára.

C) V égzett  tananyag.

1. E lő a d o t t  t á r g y a k :

aj Az 1900/1901. tanév I-ső felében előadott theol. tantárgyak a következők:

1. Csengey Gusztáv tanár tárgyai: Héber nyelv I. tanf., h. 3 óra. Egye
temes és prot. egyháztörténet I—II. tanf., h. 4 óra. Izrael tört. I—II. tanf., h. 2 óra.
0 - szöv. írásmagyarázat II—IV. tanf., h. 3 óra.

2. Mayer Endre tanár tárgyai: Görög nyelv I. tanf., h. 2 óra. Hermeneutika
I. tanf., h. 1 óra, Neveléstan és methodika I—II. tanf., h. 3 óra. Jézus élete 
III—IV. tanf., h. 4 óra. Uj-szöv. írásmagyarázat II—IV. tanf., h. 4 óra. Új-szöv. 
exegetikai seminarium II—IV. tanf., h. 1 óra. Gyakorlati theol. seminariumok
1— IV. tanf., h. 2 óra.

3. Dr. Szlávik Mátyás dékán-tanár tárgyai : Bölcsészettörténet: I. tanf., 
h. 4 óra. Kér. Ethika III—IV. tanf., h. 4 óra. Symbolika III—IV. tanf., h. 2 óra. 
Encyclopaedia I. tanf, h. 4 óra. Systhematikai seminarium III—IV. tanf., h. 1 óra. 
Néfne tnyelv I. tanf., h. 1 óra.

4. Liptai Lajos tanár tárgyai: Bibliai tót nyelv I—II. tanf., h. 1 óra, és 
III—IV. tanf., h. 1 óra.

5. Ifj. Draskóczy Lajos tanár tárgya: Gyakorlati exegesis I—IV. tanf., 
heti 1 óra.

6. Dr. Mikler Károly tanár tárgya: Egyházjog III. tanf., h. 2 óra.
7. Szánik Ernő tanár tárgya: Egyházi ének I—IV. tanf., h. 2 óra.

b) Az 1900/1901. tanév 11. felében előadott theol. tantárgyak a következők:

1. Csengey Gusztáv tanár tárgyai: Héber nyelv I. évf., h. 3 óra. Egyház- 
történet I—II., h. 4 óra O-szöv. exegesis II—IV., h. 3 óra. Izrael története I—II., 
h. 2 óra. Tört. seminarium II., h. 1 óra.

2. Mayer Endre tanár órái: János evang. magyarázata II —IV., h. 4 óra. 
Uj-szöv. exegesis I., h. 3 óra. Gyakorlati theol. seminariumok I—IV., h. 2 óra. 
Neveléstörténet I—II., h. 3 óra. Uj-szöv. exeg. seminarium II—IV., h. 1 óra.

3. Dr. Szlávik Mátyás dékán-tanár tárgyai: Ethika III—IV., h. 4 óra. 
Symbolika III—IV., h. 2 óra. Bölcselettörténet I., h. 4 óra. Német nyelv I., 
h. 1 óra. Syst. seminarium III—IV., h. 1 óra. Vallástörténet I—III., h. 3 óra.

4. Ifj. Draskóczy Lajos tanár órái: Gyakorlati exegesis I—IV., h. 1 óra. 
Katechetika I—II., h. 2 óra.

5. Liptai Lajos tanár tárgya: Bibliai tót nyelv I. és II—IV., h. 2 óra.
6. Dr. Mikler Károly tanár órája : Egyházi jog III., h. 4 óra.
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8. Dr. Sarudy Vilmos tanár, illetve annak helyettesítésében dr. Horváth 
Ödön jogkari dékán-tanár tantárgya: Válogatott kérdések a magyar közjog és 
közigazgatási jog köréből, III—IV., h. 2 óra.

8. Dr. Horovitz Imre tanár órája: Közegészségtan, I — IV., h. 2 óra.
9. Szánik Ernő énektanár órája: Egyházi ének, I — IV., h. 2 óra.

2. S e ni i ii n l' i n m o lt.

aj E gész év i sem in a riu m o k :

1. Ujszöv. exegetikai seminarium. II—IV. évf. heti 1 órában. Vezetője 
Mayer Endre th. tanár. Feldolgozott s megbírált dolgozatok czímei a követ
kezők voltak: A jelenések könyvének tartalmi méltatása; Pál apostol hitfogalma, 
összehasonlítva Jakab levelének hitfogalmával; a ttveviuí Pál ap. leveleiben; 
a bűn eredete főleg Pál róm. 5., 12. kapcsán; a /«(«s’ (kegyelem) s a praedesti
natio Pálnál, róm. 9—11. alapján; a cselekedetek jelentősége a hit által való 
megigazulás tanában; a megváltás Pál ap. szerint; a tízparancsolat és a hegyi
beszéd összehasonlítása; az örök életfogalma János ev.-ában ; Jézus e szavainak 
értelmezése : «neked adom a mennyország kulcsait» stb. (Mát. 16, 16), a 
farizeusokról; a mennyegzőről szóló parabola magyarázata. A dolgozatok 
tételei az egyes hallgatók képzettségéhez viszonyítva, tanulmányi haladásukra 
való tekintettel adattak ki s bíráltattak el. Egynéhány igen talpraesett dolgo
zattal is volt dolgunk, a melyek nagy szorgalomról s kutatásról tettek tanú
ságot; de egyébként is a seminariumok kitűnő képző s nevelő jelentősége 
évről-évre jobban mutatkozik.

2. Rendszeres theol. seminarium. Ill—IV. tanf. heti 1 órában. Vezető-tanár 
dr. Szlávik Mátyás. Az ágostai hitvallás olvasása, fordítása és történet-hittani 
alapon való fejtegetése.

3. Gyakorlati theologiai seminariumok. Vezető-tanár Mayer Endre.
a) Homiletikai seminarium. I—IV. tanfolyam heti 1 órában. Az elsőéves 

hittanhallgatók nem kötelesek dolgozatot hozni, de a második félévben már 
egyes homiliák bírálatára köteleztetnek; a másodévesek homiliákat, a harmad
évesek közönséges egyházi, a negyedévesek alkalmi beszédeket hoznak s a 
benyújtott beszédek felett bírálatot mondanak. Minden hallgató legalább egy 
dolgozat benyújtására köteleztetik. Benyújtatott s bíráltatott 11 dolgozat; ezek 
-közül 4 tót és 7 magyar nyelvű, német nem volt egy sem.

b) Liturgikai seminarium. I—IV. tanfolyam heti 1 órában. Az elsőévesek 
egyházi beszédek elmondására kötelezvék, a többiek előzetes utasítás és tanulás 
után egyes egyházi cselekvényeknek liturgiái elemeit tanulják megismerni gya
korlatilag, hogy az életbe lépéskor legalább némi gyakorlottságuk legyen az 
istenitisztelet liturgikailag helyes végzésében. Intézetünk abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy a collegiumi tanítóképző tanítványai is részt vehetnek 
e gyakorlatokban kántori teendők végzése által. Liturgikai istenitiszteletek s 
illetőleg gyakorlatok a téli időszakban tartatnak. Ez évben összesen 8 gya
korlat tartatott.
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t) Katcchctikai seminarium. I IV. tanfolyam, a téli időszakban vasár
naponként két gyakorlat a helybeli ev. elemi és polgári iskolákban. A gyakor
latokban resztvettek az összes hittanhallgatók s már az elsőévesek is taní
tottak könnyebb bibliai szakaszokat az alsóbb osztályokban. A vezető-tanár 
maga is három tanítást mutatott be. A tanítás gyermek-istenitisztelettel kapcsolat
ban történt s minden tanítás tüzetesen megbíráltatott a paedagogika s kate- 
chetika követelményeihez viszonyítva. Tárgyul szolgáltak ez évben ó- és új- 
szöv. bibliai történetek, még pedig az ó-szövetségiek felnőttebbek és érettebbek 
részére bibliai életrajz alakjában kidomborítva; az új-szövetségiek alsó fokon, 
mint egyszerű elbeszélések közölve s feldolgozva. A gyakorlatok deczember 
elejétől április elejéig tartattak, összesen 12 héten át. Helybeli ev. egyházunknak 
hálás köszönettel tartozunk, hogy iskoláit megnyitja előttünk ezen gyakorlatok
nak tartására. A gyakorlatok közül egynéhány igen szép sikerű volt, a mi 
egyeseknek kiváló paedagogiai érzékéről s előszeretetéről tesz bizonyságot.

hl F élév i s e m in a r iu m :

Egy ház tört éne ti seminarium a Il-ik félévben. II. tanfolyam heti 1 órában. 
Vezető-tanár Csengey Gusztáv. Otthon való kidolgozás alapján tárgyaltattak 
a következő tételek:

1. A lutheri és a schweiczi reformatio történeti kifejlődésének össze
hasonlítása. — Calvin.

2. Az úrvacsorái vita.
3. VIII. Henrik antipapistikus törekvéseiből hogy fejlődött ki az önálló 

katholikus- s ebből az angol egyház ?
4. Bethlen Gábor és Pázmány Péter. Jellemzés.
5. Thököly Imre és a magyar-török barátság bukása.

D) Theologia i hallgatók.

. I. ÉVFOLYAM.

1. Hanesz E m i l .................................. Tiszolcz, Gömör vm., 1882.
2. Kottula E d e .................................. Drholecz, Morvaország, 1881.
3. Martincsek M á rto n ........................ Szent-Péter, Liptó vm., 1881.
4. Russ Z o l t á n .................................. Tiszaföldvár, J.-N.-Kún-Szolnok várm.,

1879.
5. Tressler L á s z ló ............................. Rozsnyó, Gömör vm., 1880.

II. ÉVFOLYAM.

6. Belicza András
7. Jeszenszky Gyula
8. Kuszy Emil
9. Pollyák Jenő . 

10. Sexty Kálmán

Likér, Gömör vm., 1879.
Zólyom, Zólyom vm , 1879. 
Zólyom-Lipcse, Zólyom vm., 1882. 
Beszterczebánya, Zólyom vm., 1879. 
Hajdú-Nánás, Hajdú vm., 1880.
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III. ÉVFOLYAM.

11. Harmann C y r i l l .............................Gerlachfalva, Szepes vm., 1878.
12. Jamriska J á n o s .............................Libetbánya, Zólyom vm., 1878.
13. Kalanda G y u l a .............................Derencsény, Gömör vm., 1877.
14. Pócza F e r e n c z .............................Potyond, Sopron vm., 1879.

IV. ÉVFOLYAM.

15. Jamniczky G y ö rg y ........................ Boczabánya, Liptó vm., 1877.
16. Ifj. Porkoláb G yula........................ Hegyes-Kis-Somlyó, Vas vm., 1875.

/. jegyzet. Droba Márton (Mogyoród, Zólyom vm., 1874.) a hallei, illetve a greifswaldi, 
és Mayer Pál (Iklad, Pest vm., 1876.) a lipcsei tudományegyetem theol. fakultásán tölti a 
IV. évfolyamot.

2. jegyzet. Jánoska György, Porubjak János, Rezek János, Csobrda Vladimir, Skrovina 
Ottó, Solcz Pál és Wanitsek Emil theologusok hazaliatlan magaviseletük miatt, a coll. 
igazgató-választmány, illetve végrehajtó-bizottság 1900. decz. 20-ikán kelt határozatából a 
tanintézet kötelékéből kizárattak.

J .  jegyzet. A lefolyt tanév alatt az eperjesi theologusok a következő egyházközségek
ben egyházi beszédet tartottak:

1. Jamniczky Gy. IV. Német-Lipcse 3, Kis-Szeben 1, Nagy-Palugya 1; összesen: 5.
2. Harmann C. III. Batizfalu 4, Eperjes 2, Kis-Szeben 1, Bártfa 1; összesen: 8.
3. Jamriska J III. Irsa 3, Libetbánya 1, Bártfa 1; összesen: 5.
4. Kalanda Gy. III. Kálnó 2, Irsa 2, Abos 2, Kis-Szeben 1; összesen: 7.
5. Belicza A. II. Rimabrézó 3, Kis-Szeben 3, Eperjes 2; összesen : 8.
6. Jeszenszky Gy. II. Eperjes 2, Zólyom 1, Berki 1; összesen: 4.
7. Kuszy E II. Zólyom-Lipcse 2; összesen: 2.
8. Pollyák J. II. Rimaszombat 6, Várgede 2, Sajó-Kara 2 , Eperjes 2; összesen: 12.
9. Sexty K. II. Szarvas 1; összesen: 1. Utóbbi ezenfelül a soóvári társasegylet 

Vörösmarty-ünnepélyén s a Széchenyi-körben szavalt.

EJ Theologiai vizsgálatok.

a) Alapvizsgálat. Alapvizsgálatot tettek az elmúlt 1899—1900. tanévben:
1900. évi junius hó 17-ikén Harmann Cyrill, Jamriska János, Kalanda

Gyula, Pócza Ferencz, Skrovina Ottó és Solcz Pál 11-od éves theologusok.
Az 1900—1901. tanévi alapviszgálatra (jun. 18.) a Il-od éves theologusok 

már jelentkeztek, a melynek eredményéről azonban csak a jövő évi Értesítő
ben számolunk be.

b) Szakvizsgálat. Az 1900. junius 21-ikén, illetve szeptember 15-ikén 
Zelenka Pál püspök elnöklete alatt a következő theologusok tették le a szak
vizsgát: Droppa Soma, Fajnor Dusán, Hrúsz József, Jamniczky János, Járossy 
Mihály, Szkalos Emil és Szlopovszky Károly.

Az 1900—-1901. tanévi szakvizsgálatra (junius 17.), illetve szeptember 
elején négy IV-ed éves theologus jelentkezett.

Az ezévi szakvizsgálati tételek a következők:
Systematikai theologiából: A keresztyén ember és a világ.
O-ssöv. exeg. theol.-ából: A messiási eszme Jesajah IX., 1—6, XI. 1 -9-ben 

és a Deutero-jesajah Llll-ban, vonatkozással Jézus messiási fellépésére és 
működésére.
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Lj-szöv. exeg. theol.-ából: Az úrvacsorái szereztetési igék hitelessége 
és jelentése.

Egyházi beszéd: Máté VII. 24—27. alapján.
c) Papi vizsgálat: Az 1900. szeptember 15-ikén Zelenka Pál püspök és 

dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő elnöklete alatt megtartott papi vizsgálaton 
következő végzett theologusok vizsgáztak és papi oklevelet nyertek: Droppa 
Soma, Jamniczky János, Járossy Mihály és Szkalos Emil.

F) Theologiai eg y esü le tek .

1. A theologiai testület és a kebelében fennálló beosüle tbír óság.
A theol. testület és becsületbíróság czélja általában a theologusoknak 

szervezett s egységes testületté való alakítása azon czélból, hogy az egymáshoz 
való tartozás szellemét ápolja, az ifjúság jó  hírnevét fentartsa és emelje, s 
magát és érdekeit más ifjúsági testületekkel szemben képviselje; a mennyiben 
pedig egyes félreértések, súrlódások felmerülnének, azokat békés úton elintézze, 
illetve bíróilag ítéletet hozzon.

A theol. testület alakuló gyűlését ez iskolai évben ifj. Porkoláb Gyula 
IV. é. theologus, mint korelnök szeptember hó 12-ikére hívta össze, a mikor 
is a tisztikar a következőkép választatott m eg : testületi elnök ifj. Porkoláb 
Gyula IV. é. th., ennek deczember 2-ikán történt leköszönése után Jamriska 
János III. é. th.; testületi jegyző Pócza Ferencz III. é. th.; becsületbírósági 
elnök Jamniczky György IV. é. th., ennek február 28-ikán történt lemondása 
után Belicza András II. é. th .; becsületbírósági jegyző : Jeszenszky Gyula II. é. th.

Szokásos ismerkedési estélyét a testület szeptember hó 21-ikén tartotta 
meg, a melyen a theol. tanári-karon kívül resztvettek: ifj. Draskóczy Lajos 
és Liptai Lajos helybeli ev. lelkészek s theol. magántanárok és a jogakade- 
miai testvértestület képviseletében Köhler Jenő jogásztestületi elnök.

A theol. testület, múltjához híven, ez iskolai évben is a társadalmi élet 
egyik tényezőjeként szerepelt, s hogy jó hírnevét fentartotta, arról tanúskod
nak azok a szépen sikerült ünnepélyek, melyeket részint ő maga, részint a 
Collegium testvérintézeteinek itjúságával karöltve rendezett, nemkülönben közre
működésével más ünnepélyek sikerét is elősegítette.

így a jogásztestület s a tanítóképző ifjúságával karöltve megünnepelte 
október 6-ikát, melyen a megnyitó-beszédet ifj. Porkoláb Gyula test. elnök; 
az egyik szavalatot pedig Wanitsek Emil IV. é. th. tartotta.

Nagyszámú közönség részvétele mellett tartotta meg a testület a reformatio 
emlékünnepét, október Sí-ikét. Az ünnepély műsora a következő volt: «Ho
zsánna az Úrnak», Schubert. Előadta a theol. énekkar. Elnöki megnyitó, tar
totta ifj. Porkoláb Gyula test. elnök. «A reformatio ünnepén». Irta Csengey 
Gusztáv, szavalta Skrovina Ottó III. é. th. «Luther imája», Marschner. Énekelte 
négyszólamú női- és férfi-vegyeskar, Szánik Ernő theol. énektanár vezetése 
mellett. Ünnepi beszéd. Mondotta Belicza András II. é. th. «A gályarab.» 
írta ifj. Porkoláb Gyula, szavalta Sexty Kálmán II. é. th. Luther diadaléneke. 
Előadta a theol. énekkar.
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A közreműködő hölgyeknek ez úton is hálás köszönetét fejezi ki a 
theol. testület.

Ugyancsak a Collegium testvérintézeteinek ifjúságával egyetemben meg
ünnepelte márczius 15-ikét, a melyen az ünnepi beszédet Jamriska János theol. 
test elnök mondotta.

A testület tagja volt az Eperjesi Széchenyi-körnek, s ennek estélyein 
egyes tagjai tevékenyen részt is vettek.

Résztvett a testület 1901. évi február 10—12-ikén Budapesten tartott 
prot. theologiai conferentián két tagja : ifj. Porkoláb Gyula és Jamriska János 
által képviselve, a melyen ifj. Porkoláb Gyula: «A theologusok gyakorlati 
képzéséről» értekezett, s a hol az a kitüntetés érte a testületet, hogy egyik 
kiküldöttje, ugyancsak ifj Porkoláb Gyula, az ág. hitv. ev. részről conferentiai 
társelnöknek választatott meg.

A kiküldötteket szives baráti vendégszeretetben részesítette a budapesti 
ev. ref. theologiai ifjúság, a miért ez úton is hálás köszönetét fejezi ki néki 
a testület.

A theol. testület kebelében fennálló becsületbíróságnak egy ízben akadt 
dolga ez évben, a mely ügy elintézése után az egyetértés és béke újból helyre állt.

A testület az év folyamán tartott összesen 10 gyűlést, még pedig 1 ala
kuló-, 5 rendes-, 3 rendkívüli és 1 záró-gyűlést.

2. Theologiai önképző- és önsegélyző-egyesület.

A theol. önképző- és önsegélyző-egyesület czélja kettős: 1. tagjait munka
felolvasások, elméleti és gyakorlati kérdések megvitatása, szabad előadások, 
egyházi szónoklatok és szavalások által szellemileg képezni, és 2. tagjait tehet
ségéhez mérten anyagilag is segélyezni.

A jelen tanévben tisztviselői a következők voltak: elnök Csengey Gusztáv 
theol. tanár, titkár Jamriska János III. é. th., jegyző Belicza András II. é. th., 
pénztáros Pócza Ferencz III. é. th., könyvtárosok Jamniczky György IV. é. th., 
Harmann Cyrill és Kalanda Gyula III. é. th. és Kuszy Emil II. é. th., laptáros 
Jánoska György, majd Martincsek Márton I. é. th.

Az egyesület ez évi működése az előző évekhez képest hanyatlást mutat, 
a minek oka abban keresendő, hogy tagjai inkább a vele rokon belmissiói 
egyesület tevékenysége által voltak igénybe véve.

Az egyesület — alakuló-, rendes- és rendkívüli gyűléseivel együtt — 
összesen 10 gyűlést tartott, melyeken felolvastatott s elbíráltatott 3 munka 
és 1 szabad előadás, előadatott és elbíráltatott 3 szónoklat és 6 szavalat.

Az egyesület könyvtára ez idén 15 művel szaporodott 18 kötetben, részint 
vétel, részint ajándékozás által.

Örömmel s hálás köszönettel emlékszik meg az egyesület e helyütt is 
azon nemesszívu pártfogóiról, kik ajándékaik- s támogatásukkal az egyesület 
felvirágzásához hozzájárultak ; ezek :

a főtiszt, és mélt. egyházkerületi elnökség, mely ez évben is 50 koronát 
volt kegyes az egyházkerület pénztárából az egyesület szükségleteinek fede-

Collég. Ért. 4
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zésére kiutalványozni; Frenyó Lajos eperjesi vallástanár űr, ki a «Gondolat» 
ez. lap több évfolyamát, s Gömöry János gymn. tanár úr, ki Raffay: «Alajos» ez. 
művét volt szives az egyesület könyvtára számára adományozni. Ezenkívül 
Csengey Gusztáv, dr. Szlávik Mátyás, Mayer Endre theol. tanár urak több 
lapot engedtek át olvasás végett az egyesület olvasóköre számára, Szeberényi 
Lajos békéscsabai ev. lelkész úr pedig ingyen küldte a szerkesztésében meg
jelenő «Ev: Egyházi Szemlét», úgyszintén az «Eperjesi Lapok* szerkesztősége 
az «Eperjesi Lapok »-at.

Fogadják a nemesszívű pártfogók ezért az egyesület hálás köszönetét.
Az egyesület rendes tagja a Prot. Irodalmi- és a Luther-Társaságnak.
Az egyesület olvasóköre számára a következő lapok jártak:
a) Dr. Szlávik Mátyás theol dékán-tanár úr szives átengedése folytán: 

«Protestáns Egyházi és Iskolai Lap», «Sárospataki Lapok».
b) Csengey Gusztáv theol. tanár úr révén : «Egyetértés», «Magyar Kritika».
c) Ezeken kívül: «Budapesti Hírlap», «Magyar Szó», «Eperjesi Lapok», 

«Rozsnyói Híradó», «Ev. Egyházi Szemle», «Ev. Egyház és Iskola», «Protestáns 
Pap», «Protestáns Egyházi Szemle», «Vasárnapi Újság», «Kakas Márton», 
«Ev. Családi Lapok» és «Ev. Glocken».

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

giai olvasókör.
Laptárosa volt: Jánoska György, majd Martincsek Márton I. é. hh.
A theologiai olvasókörbe a következő lapok jártak:
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».

b1 Csengey Gusztáv tanár: «Egyetértés» és Magyar Kritika».
c) Az önképzőkör révén: «Magyar Szó», «Budapesti Hírlap», «Eperjesi 

Lapok», «Rozsnyói Híradó», «Vasárnapi Újság», «Ev. Egyházi Szemle», Protestáns 
Pap», «Ev. Családi Lapok», «Ev. Egyház és Iskola», «Kakas Márton», «-Ev. 
Glocken» és «Friedensbothe».

d) A bellmissiói egyesület révén; «Külmissió», «Kis Tükör», «Jó Pásztor», 
«Ev. Glocken», «Friedensbothe», «Allgemeine Missions-Zeitschrift», «Zeitschrift 
für innere Mission» és «Stuttgarter Sonntagsblatt».

4. Theol. ifjúsági belmissiói egyesület.
A theologiai ifjúsági belmissiói egyesület alakuló gyűlését 1900. évi 

szept. 24-ikén tartotta meg Mayer Endre elnök összehívására. Titkárrá lett: 
Harmann Cyrill III. é. th.; főjegyzővé Skrovina Ottó III. é. th., majd febr. 16. óta 
Belicza András II. é. th .; aljegyzővé Porubjak János I. é. th., febr. 16. óta 
Treszler László I. é. th .; laptárossá Jánoska György I. é. th., február 16. óta 
Martincsek Márton I. é. th,
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Az egyesület tartott az elmúlt tanévben 1 alakuló-, 1 rendkívüli és 1 záró
gyűlést és 8 összejövetelt.

Az összejöveteleken a következő tárgyak felett tartattak felolvasások, 
illetőleg megbeszélések: 1. «A nők hivatása az egyház körében». 2. «Fen- 
tartandók-e felekezeti iskoláink?» 3. «A házi ájtatosságok s azok nagy jelen
tősége». 4. «Miként viselkedjék az új lelkész hivatalba lépésénél ?» 5. «Beszámolás 
a budapesti tapasztalatokról a theologusok kongresszusa alkalmával». 6. «A bel- 
missiói egyesületek az egyházi hatóság, vagy az azonkívül eső buzgó egyház
tagok által alapíttassanak-e ?»

Az egyesület azonban nemcsak saját körén belül fejtett ki tevékenységet, ha
nem a nagyközönségre is igyekezett hatni s e czélból a Collegium nagytermében 
a közönség számára négy vallásos estélyt rendezett a következő tárgysorozattal:

Első estély tárgysorozata:
1. Ének: «Az Úr az én hű pásztorom», Stein K.-tól. Énekli a theol. 

ifjúsági énekkar, Szánik Ernő énektanár vezetése alatt.
2. Megnyitó-beszéd. Tartja Mayer Endre theol. tanár, egyesületi elnök.
3. Melodráma: «Ráchel siralma». Előadja Sexty Kálmán theologus, zon

gorán kiséri Mayer Endréné úrnő.
4. Felolvasás: «Széchy György». Tartja Frenyó Lajos vallástanár.
5. Ének: «Erős vár a mi Istenünk...» Énekli a theol. ifj. énekkar, 

Szánik Ernő énektanár vezetése alatt.

Második estély tárgysorozata :
1. Ének: «Hálájával hű szivemnek...», ifj. Kapi Gyulától; szövege Tóth 

Istvántól Énekli Kapi Gyula tanár vezetése alatt az ág hitv. ev. tanítóképző
intézet ifjúsága.

2. Szavalat: «Az árnyék». Irta Csengey Gusztáv. Szavalja Csengey 
Gusztávné úrnő.

3. Felolvasás: «Az 1604. évi XXII. törvényczikk története». Irta és tartja 
Gömöry János tanár.

4. Szavalat: «Magyar pap», Szabolcska Míhálytól. Szavalja Jeszenszky 
Gyula theologus.

5. Ének. Cili. Zsoltár: «Áldjad én lelkem az U rat. . .», id. Kapi Gyulától. 
Énekli Kapi Gyula tanár vezetése alatt az ág. hitv. ev. tanítóképzőintézet ifjúsága.

Harmadik estély tárgysorozata:
1. Ének: «Ima». Heroldtól. Éneklik Várkoly Szerén úrhölgy vezetése 

alatt az ág. hitv. ev. polgári leányiskola növendékei.
2. Szavalat: «A gályarabok», írta Váradi Antal. Szavalja Mikler 

Szerén úrhölgy.
3. Felolvasás : «Vallás és egyház». Irta és tartja dr. Mikler Károly jogtanár-
4. Szavalat: «Pro fide». írta Farkas József. Szavalja Russ Zoltán theologus.
5. Ének: «Esti dal». Abt-tól. Éneklik Várkoly Szerén úrhölgy vezetése 

alatt az ág. hitv. ev. polgári leányiskola növendékei.
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Negyedik estély tárgysorozata :
1. Ének: «Fohász». Dürnertől. Énekli a theol. ifj. énekkar Szánik Ernő 

énektanár vezetése alatt.
2. Szavalat: «A hetedik árva». Irta ifj. Porkoláb Gyula. Szavalja Zeman 

Jolán űrhölgy.
3. Felolvasás: «Az oldás és kötés hatalma». Irta és tartja Jamriska 

János theologus.
4. Dialog: «A wormsi kihallgatás». Irta Devrient «Luther» drámája 

nyomán: ifj. Porkoláb Gyula. Előadják Sexty Kálmán (Luther) és Russ Zoltán 
(Dr. Eck) theologusok.

5. Ének: «Dicsőség mennyben Istennek». Énekli a theol. ifj énekkar 
Szánik Ernő énektanár vezetése alatt.

Az egyesület jövedelmét ez évben is csak amaz 50 korona képezte, 
melyet a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület mélt. és főt. elnöksége az egyesület 
részére kiutalványozott.

Az egyesület a jelen tanévben dr. Szlávik Mátyás «Erkölcstan»-át, Csengey 
Gusztáv «Izrael történet»-ét és Mayer Endre «Jézus életé»-t phönix-lapokon sok
szorosította s a sokszorosított példányokar mérsékelt áron a theol. ifjúságnak 
eladta, illetve még el fogja adni.

Az egyesület részére a következő lapok jártak: «Allgemeine Missions- 
zeitschrift», «Zeitschrift für innere Mission», «Ébresztő», «Kis Tükör», «Jó 
pásztor», «Külmissfó» és «Friedensbothe».

G) T heologiai internátus.

Anyagi viszonyaink szűk volta nem engedte, hogy ezen intézményünket 
ez évben fejleszthettük volna s intézetünk hallgatóit teljesen díjmentesen, saját 
helyiségeinkben helyezhettük volna el. Főiskolánk által a convictus épületében 
átengedett négy szobán kívül ez esztendőben is három, illetve két szobát bérelnünk 
kellett, hogy a szükségletnek megfelelhessünk. Intézetünk egyik életbevágó szükség
lete az internátusnak oly fejlesztése, hogy hallgatóink egy épületben, tanárnak 
közvetlen felügyelete alatt helyeztessenek el s gondos vezetés alatt neveltes
senek jövendő hivatásukra. Internátusunkban az első félévben egy hallgatónak 
kivételével, a második félévben pedig kivétel nélkül minden hallgatónk talált 
elhelyezést. Míg az első félévben az összes bennlakók díjmentesen részesültek 
az internátus jótéteményében (lakás, fűtés, kiszolgálat, reggeli és világítás), addig 
a második félévben egyesek csak 9 korona havi díj ellenében, a mikor kimon
datott, hogy ezentúl minden hittanhallgató inlernátusi bennlakó tartozik lenni.

Theologusaink az internátuson kívül a convictus jótéteményében is része
sültek díjmentesen, vagy csekély díj fizetése ellenében. A jótétemények ez évben 
nem voltak oly mérvűek, mint máskor, mert a szerencsétlen panszlávisztikus 
törekvésekkel vádolt ifjak közül többen megfosztattak jótéteményeiktől. Con- 
victusi jótéteményeink alább, a «convictus» czíme alatt találhatók.
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Az internátus fenntartását legelsőbben főiskolánknak köszönhetjük, a 
melynek Rochlitz alapja s convictusi pénztára több, mint kétezer koronával 
járul e fenntartáshoz, másod-sorban egyházkerületünknek, a mely ez évben 
mintegy 600 koronát fordít e czélra. Gyámintézetünk ez évben is 200 koro
nát juttatott intézetünknek. Ezeken kívül csekélyeb adományaikkal támogat
ták: Ófalvi egyház 2 korona, Liszkay János kishonti alesperes 4 kor., Eperjes- 
vidéki egyház 4 kor., Doleschall Lajos lajosfalvi lelkész 1 kor. 20 fill., pesti 
német egyház 5 évre megszavazott 50 korona évi járuléknak első részlete 
fejében 50 korona, a sárosi esperesség által adományozott «Sáros-zempléni 
esperesség történeté»-nek eladásából 7 kor., Jankó Károly irsai lelkész 2 kor., 
Szlávik János lelkész 1 korona 20 fillért. Nem mulaszthatjuk el, hogy szikes 
jótevőinknek hálás köszönetét ne mondjunk s egyúttal ne kérjük, hogy ezen 
fiatal, erőteljes és áldásos intézetünket hathatósan segélyezzék továbbra is.

Internátusunknak nincsenek különösen írott szabályai, — becsületérzés, 
tisztességtudás s főleg a jövendő élethivatás azok a főszabályok, a melyeknek 
megtartása minden egyesre kötelező. Természetszerű, hogy a bennlakók a 
felügyelő tanár intézkedései iránt tisztelettel s engedelmességgel tartoznak, a 
mire becsületök kötelezi. Reggel 7, illetőleg 71/2 órakor, este 9-kor közös 
imádság énekkel tartatik. Szombat este írásmagyarázat is van. Ezen házi isteni
tiszteletet felváltva, minden egyes bennlakó tartozik végezni. Idejüket szabadon 
használhatják, tekintettel tanulmányaikra s egymásnak jogaira és kötelességeire.

Intézményünket abban a hitben s reményben gondozzuk s ápoljuk, hogy 
egyházunknak vele jó szolgálatot teszünk. Istenünk segedelmével talán sikerül 
nemcsak eddigi alakjában fenntartani, hanem azt a nevelés és haladó kor 
követelményeinek megfelelően szervezve, fejleszteni. Főiskolánk, egyházkerüle 
tünk s egyesek buzgósága — úgy hiszszük — nem fog kisebbedni, hanem, ha az 
idők jelei nem csalnak, hovatovább erősbödni s nagyobbodni.

H) T h eolog ia i könyvtár.

A theol. könyvtárt a theol. önképző- és önsegélyző-egyesület kezeli és 
pedig úgy, hogy alakuló-gyűlésén megfelelő számú könyvtárost választ. A theol. 
könyvtár hat szekrényben van elhelyezve.

A theol. könyvtár ez évben részint vétel, részint ajándékozás útján 15 mű
vel (17 kötetben) szaporodott. Ajándékozás útján gyarapították a theol. könyv
tárt: Frenyó Lajos coll. főgymn. vallástanár, Krupecz István udvarnoki ev. 
lelkész, Raffay Sándor pozsonyi akad. theol. tanár, dr. Szlávik Mátyás theol. 
dékántanár és Gömöry János coll. főgymn. tanár. A könyvtár jelenlegi állapota 
3117 kötet, 243 füzet. Legközelebb a gömöri ev. esperesség által megszava
zott s az egyházker. közgyűlés által is helybenhagyott Sexty-féle könyvtárral 
fog jelentékenyen megszaporodhatni. Azon kegyes jóltevők, kik könyvtá
runkat e tanévben gyarapítani szívesek voltak, fogadják e helyütt is hálás 
köszönetünket!
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J c )^ci k  a  c l 0 1 11 i a . .

A) A jog- és állam tudom ányi kar szem élyzete.

Dékíin:

Dr. Horváth Ödön, kir. tanácsos, a jogtudományok tudora, köz- és 
váltó-ügyvéd, képesített egyetemi m.- tanár, Sárosvármegye törvényhatósági 
bizottságának, állandó-választmányának, központi bizottságának 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 alap- 
vizsgálati bizottságnak elnöke s utóbbinak, valamint az államtudom, állam
vizsgálati bizottságnak rendes tagja.

' I" a n á r o k :

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

Dr. Flórián Károly, az államtudományoknak — «sub auspiciis regis» felava
tott— tudora,az államtudományok köréből vett speciál-collegiumok magántanára.

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

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

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

kir. járásbíró, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a magánjog 
köréből vett speciál-collegiumok magántanára. A jogtudományi államvizsgálati 
bizottság kültagja.

Dr. Mariássy Béla, a jogtudományok tudora, Sárosvármegye árvaszéki 
ülnöke és törvényhatósági bizottságának tagja, a magyar közigazgatási jog köréből 
vett speciál-collegiumok magántanára. Az államtud. államvizsg. bizottság kültagja.

Dr. Meliórisz Béla, az államtudományok tudora, a «Magyar Heraldikai 
és Geneal. Társulat» lev. tagja, a magy. közigazgatási jog, a magy. pénzügyi 
jog és statisztika ny. rkív. tanára. A második alap- és az államtud. államvizsg. 
bizottság r. tagja.

II.
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Dr. Mikler Károly, a jog- és az állam tudományok tudora, esperességi 
törvényszéki bíró és vil. jegyző, a jogtörténet, egyházjog és európai államok 
legújabb történetének ny. r. tanára. Az első alapvizsgálati és az államtudom, 
államvizsgálati bizottságok rendes tagja s utóbbinak elnöke; mint prodékán : 
a dékán akadályoztatása esetén annak helyettese. Ezid. coll. jegyző.

Dr. Sarudy Vilmos, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
egyházfelügyelő, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. kir. 
város képviselőtestületének tagja, a nemzetgazdaság- és pénzügytan s a váltó- 
és kereskedelmi jog ny. r. tanára. A második alapvizsgálati s a jogtudományi 
államvizsgálati bizottságok rendes tagja.

Schulek Gusztáv, köz- és váltó-ügyvéd, a magyar magánjog, osztrák 
polgári magánjog és a peres- és perenkívüli eljárás ny. r, tanára. A második- 
alapvizsgálati és a jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja.

Dr. Szlávik Mátyás, bölcsészettudor, theologiai dékán-tanár, e. i. coll. 
igazgató, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, egészségügyi választmá
nyának és Eperjes szab. 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. Sztehlo János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. kir. város képviselő- 
testületének tagja, s az eperjesi ügyvédi-kamara titkára, a tételesjogi speciál- 
collegiumok m.-tanára. A jogtudományi államvizsg. bizotts. 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 : Dr. Mikler Károly, 

prodékán. Rendes tagok: Dr. Horovitz Simon és Dr. Miklcr Károly. Póttagok: 
Dr. Sarudy Vilmos és Dr. Szlávik Mátyás.

Második alapvizsgálati bizottság:
Elnök: Dr. Horváth Ödön, dékán. Helyettes elnök: Dr. Mikler Károly, 

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

Államtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök: Dr. Mikler Károly. Rendes tagok: Dr. Horváth Ödön, Dr. Mikler 

Karoly és Dr. Meliórisz Béla. Póttagok: Dr. Horovitz Simon és Dr. Szlávik Mátyás.

Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Andorkó Tamás, kir. pénzügyi titkár,
Dr. Berzeviczy Albert, v. b. t. t., ny. államtitkár, orsz. képviselő,
Glós Károly, ny. jogakademiai tanár,
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Huff unum Mór, kir. pénzügyi tanácsos, kir. pénzügyigazgató,
Krayzell Aladár, városi tanácsos,
Dr. Mariássy Béla, Sárosvármegye árvaszéki ülnöke, jogakad. m.-tanár, 
Mandics Ede, Eperjes sz. kir. város polgármestere,
Dr. Schmidt Gyula, coll. felügyelő, orsz. képviselő,
Szinyei Merse István, Sárosvárm. volt főispánja, a Vaskorona-rend lovagja. 
Tahy József, Sárosvármegye alispánja,
Usz Antal, Sárosvármegye árvaszéki elnöke.

Jogtudományi államvizsgdldti bizottság:
Elnök: Dr. Horovitz Simon. Rendes tagok: Dr. Horovitz Simon, Scludck 

Gusztáv és Dr. Sarudy Vilmos. Póttagok : Dr. Milder Károly és Dr. Meliórisz Béla.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Balázsovich József kir. ítélőtáblái bíró,
Kádas Miklós, kir. törvényszéki bíró,
Keczer Imre, kir. ítélőtáblái bíró,
Klefner Gyula, ügyvéd,
Dr. Körtvélyessy Dezső, kir. járásbíró, jogakad. m.-tanár,
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,
Palugyay Gusztáv, kir. törvényszéki elnök, a Ferencz József-rend lovagja, 
Dr. Propper Adolf, ügyvéd,
Raisz Andor, kir. kúriai bíró,
Raisz Béla, kir. ítélőtáblái bíró,
Dr. Szteklo János, jogakademiai m.-tanár, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi

kamara titkára,
Uhlarik Mátyás, kir. törvényszéki bíró.

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

ELSŐ FÉLÉV.

(M eg erő s ítv e  a  n ag y m é lt. v a llá s -  és  k ö z o k ta tá sü g y i m . k i r .  m in is z té r iu m n a k  190U. évi ju n iu s  3 0  ik á n  
45,772. sz . a . k e lt  m ag as  r e n d e le té v e l . )

A) Kötelezett tantárgyak.

I. évfolyam.
Bevezetés a jog- és államtudományokba, heti 2 óra. Előadó tan ár: Dr. 

Meliórisz Béla. Hétfőn és szerdán d. e. 11- 12-ig, az I. sz. tanteremben.
Római jog, heti 8 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon. Hétfőn és 

szombaton d. e. 8—9-ig és naponta d. e. 9 —10-ig, az I. sz. tanteremben.
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Magyar alkotmány és jogtörténet, heti 7 óra. Előadó tanár: Dr. iMikler 
Károly. Naponta d. e. 10—11-ig és kedden d. e. 11 — 12-ig, az I sz. tanteremben.

II. évfolyam.
Jogbölcselet, heti 6 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön. Szombaton 

d. e. 9—10-ig s szombat kivételével naponta d. e. 10 — 11-ig, a II. sz. tanteremben
Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. Szombat 

kivételével naponta d. e. 8—9-ig, a II. sz. tanteremben.
Nemzetgazdaságtan, heti 5 ó. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. Szombat 

kivételével naponta d. e. 9—10-ig, a II. sz. tanteremben.

III., vagyis jogtud. évfolyam.
Büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon. Szombat kivéte

lével naponta d. e. 10—11-ig, a III. sz. tanteremben.
Peres■ és perenkíviili eljárás, heti 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. 

Szombat kivételével naponta délután 2—3-ig a III. sz. tanteremben.
Kereskedelmi- és váltó-jog, heti 6 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. 

Naponta d. e. 8—9-ig, a III. sz. tanteremben.
Osztrák magánjog, heti 6 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. Naponta 

d. e. 9—10-ig, a III. sz. tanteremben

IV., vagyis államtud. évfolyam.
Politika, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön. Szerdán délelőtt 

9—10-ig s hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken délelőtt 11- 12-ig, a 
IV. sz. tanteremben.

Magyar közigazgatási jog, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Meliórisz Béla. 
Szerda kivételével naponta d. u. 3—4-ig, a IV. sz. tanteremben.

Egyházi jog, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Mikler Károly. Szerda kivéte
lével naponta d. e. 9 — 10-ig, a IV. sz tanteremben.

Magyar pénzügyi jog, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Meliórisz Béla. 
Szerdán és szombaton délelőtt 11—-12-ig és kedden, csütörtökön s pénteken 
d. u. 2—r3-ig, a IV. sz. tanteremben.

B) Speciál-Collegiumok.

liölcsészettörténet, heti 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás. Hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken d. u. 2—3-ig, az 1. sz. tanteremben.

A jog- és állambölcselet irodalma, heti 3 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth 
Ödön. Szombaton d. e. 10—11-ig s szerdán és szombaton d. e. 11 -12-ig, 
a II. sz. tanteremben.

Biztosítási jogunk, heti 1 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. Szerdán 
d. u. 3—4-ig, a II. sz. tanteremben.

Az 1877: XX. t.-cz. magyarázata, heti 1 óra. Előadó tanár: Dr. Mariássy 
Béla. Szombaton d. u. 2 —3-ig, a II. sz. tanteremben.

A franczia köziga z<ja fásról, heti 1 óra. Előadó tanár: Dr. Mariássy Béla 
Szombaton d u. 3 —4-ig, a II sz. tanteremben.

C o llég . É r t. 5



34

M Á S O D I K  F É L É V .

(M e g e rő s ítv e  a n a g y m é lt.  va llá s-  és k ö z o k ta tá sü g y i  m . k i r .  m in isz té riu m n a k  1900 d e c z e m b e r  2 0 -ik án  
96,238. sz . a  k e lt  m a g a s  re n d e le té v e l.)

A) Kötelezett tantárgyak.

I. évfolyam.

Római jog-, Heti 8 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon. Naponta dél
előtt 9—10-ig, szombaton délelőtt 10—-11-ig és hétfőn délelőtt 11 —12-ig, 
az I. sz. tanteremben.

Európai jogtörténet, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Mikiét' Károly. Szombat 
kivételével naponta d. e. 10—11-ig, az I. sz. tanteremben.

II. évfolyam.

Magyar közjog, heti 6 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön. Szerdán d. e. 
9 - -10-ig és szombat kivételével naponta d. e. 10—11-ig, a II. sz. tanteremben.

Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. Szerda 
kivételével naponta d. e. 8—9-ig, a II. sz. tanteremben.

Pénzügytan, heti 4 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. Hétfőn, kedden, 
csütörtökön és pénteken d. e. 9— 10-ig, a II. sz. tanteremben.

Tételes európai nemzetközi jog, heti 3 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth 
Ödön. Szombaton délelőtt 9 — 10-ig és 10 — 11-ig, valamint hétfőn 11 -12-ig, 
a II. sz. tanteremben.

III., vagyis jogtud. évfolyam.
Magyar állam statisztikája, tekintettel Ausztriára, heti 5 óra. Előadó 

tanár: Dr. Meliórisz Béla. Szombat kivételével naponta délelőtt 11 — 12-ig, 
a III. sz. tanteremben.

Peres- és perenkíviili eljárás, heti 5 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. 
Szombat kivételével naponta d. e. 9 —10-ig, a III. sz. tanteremben.

Büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon. Szombat 
kivételével naponta d. e. 10—11-ig, a III. sz. tanteremben.

IV., vagyis államtud. évfolyam.
(Ez a félév csak azokra a joghallgatókra kötelező, a kik egj'éves önkéntesi szolgálatot 
nem teljesítenek s illetők a szükséges heti óraszámot főkép a tételesjogi tárgyakból válasz

tandó speciál-collegiumok sorából hallgatják )

B) Speciál-Collegiumok.

* Európai államok legújabb története, heti 4 óra. Előadó tanár: Dr. Mikler 
Károly. Hétfőn, kedden,csütörtökön és pénteken d.u. 3—4-ig, az I.sz. tanteremben.

*Művelődéstörténet, heti 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás. Hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken d. e. 7—8-ig, az I. sz. tanteremben.

* Bölcseleti ethika, heti 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás. Hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken d. e. 8— 9-ig, az I. sz. tanteremben.

Bö/csészettörténet (Új-kor), heti 4 óra Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás. 
Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken d. u. 2—34g, a III. sz. tanteremben.
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Magyar közigazgatási jog  (folytatás), heti 3 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy 
Vilmos. Hétfőn délelőtt 8—9-ig és szerdán s szombaton délelőtt 9—10-ig, 
a IV. sz. tanteremben.

* Közegészségtan, heti 2 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Imre. Szerdán 
és szombaton d. u. 2—3-ig, az I. sz. tanteremben.

* Törvényszéki orvostan, heti 2 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Imre. 
Kedden és csütörtökön d. u. 2—3-ig, az I. sz. tanteremben.

* Bányajog, heti 2 óra. Előadó tanár: Schulek Gusztáv. Szombaton d. e. 
7—8-ig és szerdán d. e. 8-—9-ig, a II. sz. tanteremben.

*Allamszámviteltan, heti 2 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. Kedden 
és pénteken d. e. 7—8-ig, a II. sz. tanteremben.

A magyarországi ág. hitv. ev. kér. egyház alkotmánya, heti 2 óra. Előadó 
tanár: Dr. Mikler Károly. Hétfőn és pénteken d. u. 2—3-ig, a IV. sz. tanteremben.

Váltó- és kéreskedelmi-jogi gyakorlatok, heti 2 óra. Előadó tanár: Dr. 
Sarudy Vilmos. Kedden és csütörtökön d. e. 8—9-ig, a IV. sz. tanteremben.

Az idegen-váltóról, heti 2 óra. Előadó tanár: Dr. Sztehlo János. Szerdán 
és szombaton 2—3-ig, a IV. sz. tanteremben.

Válogatott kérdések a magyar közjog és közigazgatási jog köréből, heti 
2 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. Szerdán és szombaton d. e. 8—9-ig, 
a III. sz. tanteremben.

Az esküdtbíróságokról, heti 2 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon. 
Kedden és szombaton d. e. 11—12-ig, a IV. sz. tanteremben.

A socialismus története, heti 2 óra. Előadó tanár: Dr. Flórián Károly- 
Hétfőn és csütörtökön d. u. 2—3-ig, a II. sz. tanteremben.

Újabb törvényeink a gazdasági közigazgatás köréből, heti 2 óra. Előadó 
tanár: Dr. Mariássy Béla. Hétfőn d. u. 2—3-ig és 3—4-ig, a IV. sz. tanteremben.

Jogbölcseleti nemzetközi jog, heti 1 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön. 
Szombaton d. e. 11 — 12-ig, a II. sz. tanteremben.

A hűbérség befolyása hazánkban, heti 1 óra. Előadó tanár: Dr. Mikler 
Károly. Kedden d. u. 2—3-ig, a IV. sz. tanterepiben.

I. J e g y z e t. A *-gal jegyzett speciál-collegiumok olyanok, a melyek a fenálló szabályok 
értelmében a négy évi tanfolyamon keresztül egyszer okvetlenül hallgatandók.

A Törvényszéki orvostan a jövő tanévben nem fog előadatni.

II. J e g y z e t .  Minden joghallgató hetenként legalább 20 (húsz! órát tartozik hallgatni. 
A mennyiben tehát a kötelezett tantárgyak óraszáma a 20-at el nem éri, a hiány a specíál- 
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 behívattak 
és egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak; úgyszintén oly joghallgatók, kik 
igazolják, hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati evőket tanfolyamuk be
fejezésének idejére halasztották, a mennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg 
előszabott tantárgyakat hallgatták, ezen hét félévök alapján végbizonyítványt nyerhetnek 
s tanfolyamuk bevégzettnek tekintendő. (1889: XXVI. t.-czikk 1. §.}

A hallgatandó hét félév összes óraszámának legalább is 150 órát kell kitennie, 
olykép, hogy az utolsó három félévre legalább 66 óra essék. (Vallás- és közoktatásügyi 
min. rend. 28,300 —1899. sz. 2. §.)

5*
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D) A k a d é m i a i  h a l l g a t ó k .

Név, vallás Születés helye és ideje

I. ÉV FO LY A M .

Bartsch Lajos ág. ev. . .
Beilschmidt Adolf ág. ev. 
Belcsák Sándor ág. ev. . 
Bergleiter György ág. ev.

5 Ifj. Bettelheim Jakab izr. . 
Bohács Mihály r. kath., II. f. é 
Brezsny Gyula r. kath. 
Bujanovics Rezső r. kath. 
Bujkovszky Gusztáv ág. ev. 

10 Bukorovics Boldizsár g. kel. 
Cseh Béla r. kath., II. f. é. 
Csech Sámuel ág. ev. . .
Danis Jenő ág. ev. . . .
Fink Valter ág. ev. . .

15 Fröhlich Zoltán r. kath. . 
Fürtösiu Flórián g. kath. . 
Gebe Sándor g. kath. . .
Gévay Béla r. ka th . . ,
Görgey László ev. ref.

20 Graff Emil r. kath. . . .
Groszmann Rudolf izr., II. f. é 
Guttmann Gábor izr. . .
Halberg Gyula izr., II. f. é. 
Hefner Károly r. kath.

25 Hegedűs Kálmán izr., I. f. é 
Hensch Arthur ág. ev. 
Herschkovics Hermann izr. 
Illés András ev. ref. . .
Jánosy Károly ág. ev.

30 Jarda János g. kath. . .
Kapp Húgó izr.................
Karczub Gyula g. kath. . 
Kass Gyula r. kath. . .
Kern Rezső ág. ev. . .

35 Kiszely János K. P. ág. ev. 
Klimo Vladimir ág. ev. . 
Kolozsváry Kiss Lajos ev. ref 
Kostsák János g. kath.

Budapest, Pest vtn. 1882.
Ruszt, Sopron vin. 1879.
Léva, Bars vm. 1881. 
Nagy-Szeben, Szeben vm. 1880. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1882. 
Soóvár, Sáros vm. 1879. 
Kisucza-Újhely,Trencsén vm. 1880. 
Tapoly-Izsép, Zemplén vm. 1882. 
Lajosfalva, Torontál vm. 1881. 
Ó-Pécska, Arad vm. 1879. 
Orosháza, Békés vm. 1878. 
Tiszolcz, Gömör vm. 1882. 
Ratkó, Gömör vm. 1880.
Brassó, Brassó vm. 1880. 
N.-Mihály, Zemplén vm. 1882. 
Sárszeg, Bihar vm. 1881.
Ungvár, Ung vm. 1881. 
Sztrabicsó, Bereg vm. 1880. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1882. 
Pancsova, Torontál vm. 1880. 
Tolcsva, Zemplén vm. 1881.
Igló, Szepes vm. 1880. 
Besztercze, Beszt.-Naszód vm. 1883. 
Pancsova, Torontál vm. 1882. 
Sárköz-Újlak, Szatmár vm. 1881. 
Jolsva, Gömör vm. 1881.
Eperjes, Sáros vm. 1877.
Pány, Abaúj-Torna vm. 1878. 
Ns.-Magasi, Vas vm. 1880. 
Naszód, Beszt.-Naszód vm. 1881. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1882. 
M.-Izsép, Zemplén vm. 1882. 
Mácsa, Arad vm. 1882. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1881. 
Bát, Hont vm. 1882.
Jamnik, Liptó vm. 1880.
Halas, Pest vm. 1878.
Solymos, Ung vm. 1879.
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Születés helye és idejeNév, vallás

Ifj. Kubinyi Géza ág. ev. . .
40 Kurovszky Géza r. kath., rkív.

halig., II. f. é........................
Langhoffer László ág. ev.
Lefkovits Jenő izr.................
Legeza József g. kath . .
Leonhardt Oszkár ág. ev.

45 Lichtenberg Jakab izr. . .
Lichtig Elek izr.....................
Ligeti Jenő izr........................
Lüley Kázmér r. kath. . .
Malártsik György r. kath., II. f. 

50 Marcsek Géza ág. ev. .
Márczy Emil ág. ev., I. f. é. 
Micsák Márton r. kath., II. f. é. 
Mild Friedrich ág. ev. . . .
Mild Károly ág. ev. . .

55 Molnár Lajos ev. ref. .
Moritz Ernő ág. ev., II. f. é. . 
Moskovics Izrael izr., II. f. é. . 
Muránszky Oszkár r. kath., 

rkív. halig., I. f. é. . . . 
Müller Ignácz ev. ref. . . . 

60 Nádaskay Oszkár r. kath., II. f. 
Nyomárkay Béla ev. ref . .
Papp István ev. ref., II. f. é . 
Plahy Károly r. kath, II. f. é. 
Rieder Ernő r. kath., rkív. h. 

65 Riemer Vilmos ág. ev.
Russ Zoltán ág. ev., I. f. é. . 
Szlavniczi Sándor Aurél ág. ev. 
Schmidt Oszkár ág. ev. . .
Schreiber Hermann izr., rkív. h.

70 Schreiber Mór izr..................
Simon László ev. ref. . . .
Steinauer Ernő ág. ev.
Stern Leo izr., II. f. é. . .
Szeghy Andor ág. ev..

75 Szénási István ev. ref.
Szende Vilmos izr.................
Tóth Gyula ev. ref, rk. h., I. f. é. 
Tóth István ev. ref. . . .

Gömör-Panyit, Göinör vm. 1882.

Lőcse, Szepes vm. 1882. 
Kún-Taplocza, Gömör vm. 1882. 
Eperjes, Sáros vm. 1880. 
H.-Dorog, Hajdú vm. 1882. 
Szász-Sebes, Szeben vm. 1879. 
Késmárk, Szepes vm. 1882. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1880. 
Oszlány, Bars vm. 1879. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1882. 
Tisza-Újlak, Ugocsa vm. 1881. 
Sz.-Szombat, Szepes vm. 1880. 
Neszlusa, Trencsén vm. 1879. 
Segesvár, N.-Küküllő vm. 1881. 
Alczina, Szeben vm. 1879.
Kajata, Abaúj-Torna vm. 1880. 
Boba, Vas m. 1881. 
Sebes-Kellemes, Sáros vm. 1880.

Lapispatak, Sáros vm. 1881. 
Mikola, Szatmár vm. 1883. 
Eperjes, Sáros vm. 1880. 
budapest, Pest vm. 1882.
Léh, Abaúj-Torna vm. 1878.
Viss, Szabolcs vm. 1881.
S. -A.-Újhely, Zemplén vm. 1872. 
Brassó, Brassó vm. 1881.
T. -Föld vár, J.-N.-K.-Szóin. vm. 1879. 
Szlavnicz, Trencsén vm. 1880. 
Fogaras, Fogaras vm. 1881. 
N.-lda, Abaúj-Torna vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Turkeve,J.-N.-K.-Szolnok vm.1880. 
Lemberg, Gácsország. 1880. 
Pancsova, Torontál vm. 1879. 
Tapoly-Bisztra, Sáros vm. 1882. 
T urkeve J.-N.-K.-Szolnok vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
N.-Károly, Szatmár vm. 1879. 
Ilosva, Bereg vm. 1882.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Vermes Gyula ev. reí. . . Budapest, Pest vm. 1882.
80 Vitéz Gyula ág. ev., II. f. é. Pádár, Gömör vm. 1882.

Weichhart Valdemár ág. ev. . Kassa, Abaúj-Torna vm. 1881.
Winkler Kálmán r. kath . . Gölniczbánya, Szepes vm. 1882.
Zala Jenő izr........................... Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1880.
Zlocha József ág. ev. . . Verbócz, Nyitra vm. 1881.

II. ÉVFOLYAM.
85 Bánó Dezső ág. ev., II. f. é. Osztropatak, Sáros vm. 1881.

Behyna Dezső r. kath. . . Lőcse, Szepes vm. 1880.
Bella Kálmán ág. ev. . . . Besenőfalva, Liptó vm. 1881.
Bielek Aladár ág ev* . . . Eperjes, Sáros vm. 1880.
Borsos Andor ev. ref., II. f. é. Szántó, Abaúj-Torna vm. 1882.

90 Both Tamás ev. réf. . . Lemes, Sáros vm. 1880.
Bulla György r. kath. . . . Rózsahegy, Liptó vm. 1879.
Dieners Oszkár ág. ev., II. f. é. Brassó, Brassó vm. 1880.
Dobay Károly ev.ref., rk. h.,I. f. Balavásár, K.-Küküllő vm. 1868.
Drács Pál r. kath.................. Hosszúrét, Sáros vm. 1880.

95 Eger József izr....................... Eperjes, Sáros vm. 1882.
Eliássy Sándor r. kath., II. f. é. Gyöngyös, Heves vm. 1881.
Elsasz Emil izr., II. f. é. . . Zsarnócza, Bars vm. 1879.
Ifj. Farkas Lajos ág. ev. . . Eperjes, Sáros vm. 1881.
Fejérváry Géza ev. ref. . . Beje, Gömör vm. 1880.

100 Fest Zoltán ág. ev................ Malaczka, Pozsony vm. 1879
Freitag Imre ág. ev. . . . Felka, Szepes vm. 1879.
Friedmann Jakab izr., I. f. é. K.-Szeben, Sáros vm. 1880.
Friedmann Jenő izr. Igló, Szepes vm. 1882.
Fuchs Izsó izr., II. f. é. . . A.-Köröskény, Nyitra vm. 1881.

105 Gergelyi Béla ág. ev. . . . K.-Szeben, Sáros vm. 1881.
Báró Ghillány László r. kath. Klembérk, Sáros vm. 1881.
Ginovszky Miklós r. kath. . Tisza-Szajol, J.-N.-K.-Szolnok vm.

1880.
GIósz Lajos r. kath. . . . Rozsnyó, Gömör vm. 1878.
Hajdúk Bertalan ág. ev. . . Eperjes, Sáros vm. 1881.

110 Haller Károly r. kath. . . Módos, Torontói vm. 1881.
Hodobay Sándor g. kath. . Eperjes, Sáros vm. 1880.
Kalkbrenner Zsigm. r. k., II. f. Oraviczabánya, Krassó-Szörény

vm. 1880.
Kállai Ede izr......................... Komárom, Komárom vm. 1881.
Kerekes Pál r. kath. . . . Varannó, Zemplén vm. 1879.

* Önkéntes katonai szolgálatban.
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Név, vallás

115 Kilb Gyula r. kath.
Knall Ármin ág. ev., I. f. é. .
Kóhn Géza izr.......................
Komáromi Ferencz izr. 
Koncsics Elemér ág. ev. . 

120 Kutny Emil ág. ev. . . .
Láng Mihály r, kath. . 
Leonori Borisz r. kath. .
Luby Pál r. kath...................
Markó János ág. ev. . . .

125 Mártha Gyula ev. ref. . 
Maszny Géza ág. ev. . .
Mauks Imre ág. ev., II. f. é. 
Meskó Dezső ág. ev. . .
Muraközy László ev. ref.

130 Müller Márk izr.....................
Nedelykovits Márk g. kel., II. f. 
Pétzy Popovits Emil g. kel. . 
Polony Arthur ág. ev.. 
Povázsay Tibor ág. ev.

135 Reissenberger Lajos ág. ev. . 
Richnavszky Oszkár r. kath. . 
Safáry Endre ág. ev. .
Schwarz Izidor izr..................
Semsey Olivér r. kath. . .

140 Simonides Károly ág. ev. 
Spitzer Berthold izr.
Szenes Béla ág. ev.................
Tokár Emil r. kath.
Tóth Ferencz g. kath., II. f. é. 

145 Tschurl Miksa ág. ev. . 
Urszinyi József ág. ev.
Visnyi Lajos ág. ev. . 
Vörös László g. kath . 
Vukicsevich Miklós g. kel, fi. f.

150 Weisz Béla ág. ev.................
Záhonyi Aladár ág. ev. 
Zsíros Aladár ev. ref . .
Zsíros Elemér ev. ref. . 
Zsíros Zoltán ev. ref. .

Születés helye és ideje

B.-Sz.-Miklós, Bereg vm. 1880. 
N.-Szeben, Szeben vm. 1880. 
Vágbesztercze, Trencsén vm. 1878. 
Tiszolcz, Gömör vm. 1880.
Űzd, Tolna vm. 1880. 
Istvánvölgy, Torontál vm. 1879. 
Pancsova, Torontál vm. 1881. 
Bécs, Alsó-Ausztria, 1878. 
Demcsény, Liptó vm. 1881. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1881. 
Kis-Várda, Szabolcs vm. 1878. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1881. 
Losoncz, Nógrád vm. 1881.
A -Kubin, Árva vm. 1880. 
Jászberény, J.-N.-K.-Szolnok vm. 

1880.
N.-Jakabvágás, Sáros vm. 1882. 
Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1881. 
Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1882. 
Brassó, Brassó vm. 1880. 
Tót-Komlós, Békés vm. 1878. 
N.-Szeben, Szeben vm. 1881. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Kis-Kőrös, Pest vm. 1881.
Igló, Szepes vm. 1882.
Deméthe, Sáros vm, 1881. 
N.-Szécsény, Nógrád vm. 1879. 
Pancsova, Torontál vm. 1881. 
Csabacsűd, Békés vm. 1881. 
Soóvár, Sáros vm. 1878.
Agáid, Zemplén vm. 1880. 
Brassó, Brassó vm. 1880. 
Tornallya, Gömör vm. 1881. 
Német-Lipcse, Liptó vm. 1879. 
Munkács, Bereg vm. 1876. 
Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1881. 
Szepes-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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Név, vallás Születés helye és ideje

III. ÉVFOLYAM. 
155 Auszterlitz Tivadar izr., II. f. é.

Bartmann Simon r. kath.. .
Bodnár János r. kath. . .
Bottenstein Zsigmond izr.
Buszek Károly r. kath.

160 Dudinszky György g. kath.
Dulovics Rezső r. kath. .
Elszász Lajos izr. . . .
Fricz Géza r. kath. . . ,
Goldfinger Samu izr. .

165 Grosch György ág. ev., I. f. t 
Hegedűs Ferencz ág. ev..
Herkely Lajos r. kath.
Hirschmann Aurél r. kath.
Hrabéczy Béla ág. ev..

170 llanics Milán g. kel. . .
Jankovich Ákos g. kath. .
Kádas Miklós r. kath.
Kernuch Emil ág. ev. . .
Kilb Lajos r. kath. .

175 Kis Jenő izr., II. f. é. .
Kis Pál Ferencz ev. ref. .
Kleiner Béla ág. ev. . .
Laczkó Lajos r. kath . .
Lám Dezső ág. ev. .

180 Lányi Oszkár ág. ev. . .
Mihalovics József g.kath.,II.f.é 
Mikulics Sándor g. kath..
Mucha Gyula g. kath.. .
Nádasdi Baán Achilles r. kath 

185 Neuwirth Ferencz izr., II. f. é 
Priszter Szaniszló r. kath.
Rittinger Ede r. kath. .
Rosenberg Samu izr. . .
Rösler Tamás Leó r. kath.

190 Schmilovics Emánuel izr.
Schön Jenő izr...................
Schultz Gyula r. kath., I. f. é 
Soldos Béla ev. ref.
Saxun János g. kath. . . .

195 Sztankay Géza r. kath.

Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Bresztovácz, Torontál vm. 1878. 
Eperjes, Sáros vm. 1880.
Sz.-Mihály, Sáros vm. 1878. 
Sz.-Németi, Szatmár vm. 1880. 
Lőcse, Szepes vm. 1881.
Sávnik, Szepes vm. 1880. 
Beszterczebánya, Zólyom vm. 1880. 
Soóvár, Sáros vm. 1880. 
Zakopane, Galiczia 1871.
Gyünk, Tolna vm. 1878.
Eperjes, Sáros vm. 1879.
Eperjes, Sáros vm. 1878.
Eperjes, Sáros vm. 1879. 
Munkács, Bereg vm. 1879. 
Izbiste, Temes vm. 1877. 
Dubrinics, Ung vm. 1878.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1879. 
Sándorfalva, Torontál vm. 1878. 
Csellenő, Bereg vm. 1876. 
Töltszék, Sáros vm. 1880.
Beret, Abaúj-Torna vm. 1879. 
Eperjes, Sáros vm. 1879.
Eperjes, Sáros vm. 1880.
Ungvár, Ung vm. 1880.
Vázsecz, Liptó vm. 1875. 
Hervartó, Sáros vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1878.
Eperjes, Sáros vm. 1878.
Dobó, Sáros vm. 1880. 
Sebes-Kellemes, Sáros vm. 1878. 
Soóvár, Sáros vm. 1879.
Versecz, Temes vm. 1879. 
Kurima, Sáros vm. 1876.
Szántó, Abaúj-Torna vm. 1878. 
Kis-Szeben, Sáros vm. 1881. 
Kis-Szeben, Sáros vm. 1880. 
Pétervásár, Heves vm. 1881. 
Alsó-Vály, Gömör vm. 1881. 
Bereznik, Máramaros vm. 1879. 
Eperjes, Sáros vm. 1880.
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Név, vallás Születés helye és ideje

ThuránszkyTibor ág. ev., 11. f.é. Sz.-Kereszt, Liptó vm. 1881.
Tiefenthaler József r. kath. . Selmeczbánya, Hont vm. 1879.
Timcsák Aladár r. kath. . . Debreczen, Hajdú vm. 1879.
Weiszer Emil ág. ev. . . . Eperjes, Sáros vm. 1880.

IV. ÉVFOLYAM .

200 Ardó Zoltán izr., I. f. é* 
Barbósz Gergely g. kel., I. f. é. 
Blaufeld Henrik izr., I. f. é.* 
Bodnár Gábor ev. ref.** . .
Bónis Aladár ev. ref., I. f. é.* 

205 Bothár Gusztáv ág. ev., I. f. é.* 
Böhm Aladár izr.**
Fischer Gyula izr...................
Földes Ervin izr.** . . . .
Friedmann Sándor izr., I. f. é. 

210 Gaál Miklós r. kath.**.
Ifj. Glauf Pál ág. ev.** . .
Gojdits Miklós g. kath., I. f. é.* 
Hoadrea Hilár g. kel. . 
Hódinka Ernő g. kath., I. f. é.* 

215 Hoffmann Adolf ág. ev., 1. f. é* 
Hvozdovics Pál g. kath.** . 
Köhler Jenő ág. ev.** • 
Lavotha Ödön ág. ev., I. f. é.* 
Lehoczky Arthur r. kath.,I. f.é.* 

220 Lehoczky Márton ág. ev.** . 
Lenorovits Mihály izr.** . 
Lévay István r. kath.** . .
Martos Sándor izr., I. f. é* . 
Neuwirth Zsigmond izr., I. f.é.* 

225 Palcsó István ág. ev. . .
Pongrácz Tibor r. kath., I. f. é. 
Sztolarik Ferencz r. kath.,1.f.é*

Kapi, Sáros vm. 1879.
Liget, Temes vm. 1878. 
Sebes-Kellemes, Sáros vm. 1876. 

j Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1875. 
Szalonna, Borsod vm. 1879. 
Beszterczebánya, Zólyom vm.1877 
Eperjes, Sáros vm. 1878. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1879. 
Torna, Abaúj-Torna vm. 1878. 
Igló, Szepes vm. 1878.
Eperjes, Sáros vm. 1878. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1876. 
Sztropkó-Olyka, Zemplén vm.1876 
Resin ár, Szeben vm. 1878. 
K.-H.-Váralja, Gömör vm. 1878. 
Liptó-Szt.-Miklós, Liptó vm. 1878. 
Csarnó, Sáros vm. 1879.
Apáti, Arad vm. 1879.
Eperjes, Sáros vm. 1875. 
Liszkófalva, Liptó vm. 1877. 
Liptó-Szt.-Miklós, Liptó vm. 1878. 
Pályin, LTng vm. 1874.
Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Olejnok, Sáros vm. 1875. 
Eperjes, Sáros vm. 1874. 
Késmárk, Szepes vm. 1879. 
Bánfalva, Trencsén vm. 1877. 
Kis-Palugya, Liptó vm. 1878.

* Az első félév végén végbizonyítványt nyert.
** A második félév végén végbizonyítványt nyert.

Collég. Ért. 6
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Név, vallás Születés helye és ideje

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL MINISZTERI ENGEDELYLYEL

VIZSGÁZÓK.***

Faragó József ev. ref.1 
Földes (Friedmann) Albert izr.3 

230 Gözsy Gyula r. kath.3. . .
Majdák István g. kath.4 . .
Weisz Károly ág. ev.6. . .

N.-Körös, Pest vm. 1876. 
FTomonna, Zemplén vm. 1871. 
Szegzárd, Tolna vm. 1868. 
Feketekút, Sáros vm. 1869. 
Dobsina, Gömör vm. 1871

*** A min. engedély kelte és száma: 1 1901. február 8., 1810. sz.; 2 1897. juíius 
16., 39,005. sz.; a 1900. február 13., 11,036. sz. ; 4 1897. január 26., 3839. sz.; 6 1897. 
május 28., 32,099. sz.
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E) V i z s g á l a t o k .

Az 1900. évi ju n iu s  hó  16-ikától 1901. évi m ájus hó 31-ikéig m eg ta rto tt a lap - és á llam 
vizsgála tok  (b e leértv e  az ism étlő- és pó tv izsgá la tokat is )  eredm énye a következő :

Vizsgálatok
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Első alapvizsgálat . . 102 1 103 6 19 48 73 21 9 30
Második alapvizsgálat 83 — 83 3 23 38 64 16 3 19
Államtud. államvizsg. 7 ! 2 9 •— 2 5 7 2 — 2
Jogtud. államvizsgálat 9 ; 1 10 1 2 5 8 1 1 2

Összesen 201 4 205 10 46 96 152 40 13 53

1. Jeg y zet 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 kitett idő 
alatt az első alapvizsgálatot Behyna Dezső, Gergelyi Béla, Kilb Gyula, M arkó Jónás, Reissenberger 
Lajos, Zsíros A ladár; a második alapvizsgálatot Bartmann Simon, Pálba Pál és Vitéz Győző; 
a jogtudományi államvizsgálatot pedig Gállá István tette le kitüntetéssel. Ezeknek nevei 
a hivatalos lapban s a hazai tanügy állapotáról az országgyűlés elé terjesztendő jelentés
ben való közzététel végett a nagymélt. 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. igazságügvminiszteriumhoz felterjesztendők. Ily 
felterjesztésre méltónak e tanévben a jogakademia tanári testületé Gojdits Miklóst (I-ső 
félév) találta.

3. Jeg y zet Az eddig felsorolt adatok összegezéséül s könnyebb áttekinthetése czél
jából közöljük, hogy az első félévben 19 tantárgy 85 hetiórában; a második félévben pedig 
27 tantárgy 89 hetiórában adatott elő. A tanév alatt a iogakademián összesen 232 hallgató 
volt beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetetében ez a tanintézet a hazai tíz jog
akademia között a legelsők közé emelkedett. A hallgatók között volt; I-ső éves 84; Il-od éves 
70; III-ad éves 45; IV-ed éves 28; tanfolyam hallgatása nélkül miniszteri engedélylyel vizs
gázó 5. Vallás szerint volt: ág. hitv. ev. 74; róm.-kath. 58; izr. 47; ev. ref. 27; gör.-kath. 
19; gör.-kel. 7. Születési hely tekintetében volt: Sáros vm. 56; Gömör vrn. 18; Szepes 
vm. 14; Torontál és Zemplén vm. 13—13; Liptó vm. 12; Abaúj-Torna vm. 10; Kereg, 
Pest és Szeben vm. 6—6; Brassó, Jász-Nagykun-Szolnok, Trencsén és Ung vm. 5—5; 
Bács-Bodrog és Szatmár vm. 4—4; Arad, Bars, Békés, Hont, Szabolcs, Temes és Tolna 
vm. 3—3; Besztercze-Naszód, Hajdú, Heves, Nógrád, Nyitra, Vas és Zólyom vm. 2—2; 
Árva, Bihar, Borsod, Fogaras, K.-Küküllő, Komárom, Krassó-Szörény, Máramaros, Nagy 
Küküllő, Pozsony, Sopron és Ügocsa vm. 1—1; Gácsországi 2; Alsó-Ausztriai 1.

6*
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F) Akadém iai ifjúsági egy letek .

1. Joghallgatók testületé.

A joghallgatók testületé a jelen évben is hathatósan működött azon a 
téren, a melyen már több éve sikereket arat. Ez idén is híven teljesítette 
missióját alapszabályaiban kifejezett czéljához képest, mely abban áll, hogy a 
joghallgatók között a baráti érintkezést és összetartást elősegítse, továbbá, 
hogy a joghallgatóknak a társadalmi életben való nagyobb és sikeresebb 
szerepelhetését előmozdítsa.

Ha valamikor évek múltán akad testületi tag, a ki majd testületünk 
történetét megírja, okvetlenül annyi helyet biztosít monographiájában az 
1900—1901. tanévnek, mint bármely előző évnek. A mit annál kevésbbé 
emelünk ki hiúságból, mert hiszen sikereink oroszlánrésze nem minket illet 
meg, hanem jogakademiánk nagytekintetű tanári-karát, de különösen annak 
élén álló szeretett dékán-tanárunkat, dr. Horváth Ödön kir. tanácsost, a ki 
mindig azzal a szeretettel közeledett felénk, melyet minden jobb ügy iránt 
tanúsít, és a tudásnak azon erejével támogatott minket mindenkor, mely őt 
tanférfiaink és tudósaink legkitűnőbbjei közé emelte.

Testületünk 1. félévi alakuló-közgyűlését 1900. évi szeptember hó 19-ikén 
tartotta, a II. félévit 1901. évi január hó 31-ikén. Az alakuló-közgyűlésen 
megválasztottuk a testület tisztviselőit és megalakítottuk a becsületbíróságot, 
mely az egész év folyamán kétszer ült törvényt.

Tagsági-díj gyanánt minden joghallgató 2 koronát fizetett félévenként.
Testületünk tagjai ez idén is testületileg tagjai voltak a felvidéken oly 

nemes hivatást betöltő «Eperjesi Széchenyi-kör»-nek, és pedig kedvező felté
telek mellett, a mi csupán annak a szives jóindulatnak és előzékenységnek 
a bizonyítéka, a melyet a Kör igazgató-választmánya irányunkban minden
kor tanúsított.

Ismerkedési estélyünk 1900. évi október hó 4-ikén folyt le a szokott 
kedélyesség mellett.

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületnek városunkban történt ülésezése 
alkalmából, 1900. évi szeptember hó 25-ikén, fáklyásmenettel tisztelte meg 
testületünk a gyűlés elnökségét, mely alkalommal Köhler Jenő jogásztestületi 
elnök mondott üdvözlő-beszédet.

Az aradi gyásznap 51-iki évfordulóját kiváló ünnepélyességgel ülte meg 
a testület a theologiai testület- és tanítóképző-intézettel egyetemben. Az ünnep 
lefolyása a következő volt:

I Délelőtt 10 órakor istenitisztelet tartatott az ág. hitv. ev. templomban;
II. a Collegium dísztermében pedig fél 11 órakor kezdődött az ott össze

gyűlt fényes közönség előtt az ünnepély tulajdonképeni programmja;
1. Szeretet hymnusa, Goll J.-tól; előadta a tanítóképezdei énekkar.
2. Megnyitó-beszéd; tartotta ifj. Porkoláb Gyula, theol. test. elnök.
3. «A tizenhárom», Várady Antaltól; szavalta Wanitsek Emil theol. hallgató.
4. Emlékbeszéd; tartotta Köhler Jenő jogásztestületi elnök.



45

5 «Október 6», Ábrányi Kornéltól; szavalta Timcsák Aladár joghallgató.
6. Hymnus, Erkel F.-től; énekelte a tanítóképző-intézet énnekkara.
Halottak napján testületünk ifjúsága felkereste elhunyt, hírneves tanáraink 

sírjait, hogy azokat kegyeletes érzelmeinek kifejezése mellett — megkoszorúzza. 
Emlékbeszédet tartottak: Csupka András sírjánál Bodnár János, Vandrák 
András sírjánál Köhler Jenő, Herfurth József sírjánál Haller Károly, Hazs- 
linszky Frigyes sírjánál Kolozsváry Kiss Lajos joghallgatók.

Testületünk kebelében irodalmi osztály áll főn, mely ezidén is azon 
volt, hogy felolvasó-estélyekkel és matinéekkal megfeleljen tulajdonképeni 
czéljának, a mely abban áll, hogy módot szolgáltasson jogakademiánk ifjúsá
gának az önművelődésre, önmunkásságra, hogy jogakademiánk ifjúságában 
az irodalom és szépművészetek iránti érzéket fejleszsze, hogy benne a nemzeti 
érzületet ébrentartsa és ápolja, és végül, hogy a joghallgatót hozzászoktassa a 
nyilvánosság előtt való fellépéshez és tevékenységhez.

Az első felolvasó-estély október 12-ikén volt, a következő műsorral:
1. «A rab asszony», Kiss Józseftől; szavalta Gévay Béla I. éves joghallgató.
2. «Egy kirándulás» ; írta és felolvasta Lehoczky Márton IV. éves jogh.
3. Versek; írta és felolvasta Köhler Jenő IV. éves joghallgató.
A második felolvasó-estély 1900. évi november hó 10-ikén folyt le, 

műsora a következő:
1. «Két álom», novella; írta és felolvasta Kállai Ede II. éves jogh.
2. «A valesi bárdok», Arany J.-tól; szavalta Bodnár János 111. éves jogh.
Az irodalmi osztály e felolvasó-estélyeken kívül, mint már megjegyeztük,

két matinéét is rendezett. Az egyik 1900. évi október hó 21-ikén tartatott meg 
a városi vigadó nagytermében a következő műsorral:

1. Megnyitó-beszéd; tartotta Timcsák Aladár, az irodalmi osztály elnöke.
2. Wagner-Liszt: «Lohengrin» ; zongorán előadta Lévay István IV. éves 

joghallgató.
3. Maiéter Erzsiké úrhölgy szavalata.
4. Feska : VI. Trió ; előadták: Hartmann Frida úrhölgy zongorán, Povázsay 

Tibor joghallgató hegedűn, Kállai Ede joghallgató gordonkán.
5. «Monolog»; előadta Zsíros Elemér joghallgató.
6. Induló; előadta a jogász-zenekar.
A második matinéé 1900. évi november hó 25-ikén folyt le a következő 

műsorral:
1. Duett; előadták: Kállai Ede II. éves joghallgató és Povázsay Tibor 

IV. éves joghallgató gordonkán és hegedűn.
2. «Szemelvények költeményeimből»; felolvasta Tóth István I. éves jogh.
3. «A batyúbál», monolog; előadta Zsíros Elemér II. éves joghallgató.
4. Magyar dalok; tilinkón előadta Lehoczky Márton IV. éves jogh.
November hó 24-ikén fényes sikerű tánczestélyt rendezett testületünk

a városi Vigadó összes termeiben. A tánczestély jövedelmét a segélyegyesületek 
tőkéjének gyarapítására fordítottuk. Nem mulaszthatjuk el, hogy e helyen is 
köszönetét ne mondjunk a nemesszívű áldozatkész felülfizetőknek. Ezeknek 
neveik és adományaik a következők: Dr. Horváth Ödön 20 kór., dr. Schmidt
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Gyula 20 kor., dr. Bárdossy Jenő 10 kor., id. Meskó Dezső 10 kor., Hodossy 
Imre 10 kor., Mandics Ede 6 kor., Schulek Gusztáv 6 kor., dr. Balpataky 
Imre 4 kor., Menesdorfer Bertalan 4 kor., Tahy József 4 kor., Csabinyák 
Mihály 2 ko r, Kurimszky János 2 kor., Maiéter Árpád 2 kor., Szentiványi 
Ferencz 2 kor., N. N. 2 kor., Hennel Gyula 1 kor.; összesen 105 korona.

Márczius Idusát, a magyar szabadság hajnalhasadásának, nemzetünk újjá- 
ébredésének legnagyobb napját lelkesen ünnepelte meg a jogásztestület ifjú
sága a Collegium összes intézeteinek közreműködése mellett. A Collegiutn 
dísztermét zsúfolásig töltötte meg városunk polgárságának szine-java és mind
végig élénk figyelemmel kisérte a következő műsort:

1. Induló, Szügyitől. Énekelte a főgymn. énekkar.
2. Elnöki megnyitó. Tartotta Köhler Jenő, a joghallg. testületének elnöke.
3. «Márcz. 15-ike», SchwöderE.-től. Szavalja Heller László főgymn.VIII.o.t.
4. Szózat. Énekelte a főgymn. énekkar.
5. Emlékbeszéd, Mondotta Jamriska János, theol. testületi elnök.
6. «Márczius 15-ikén», Ábrányi Emiltől. Szavalta Kolozsváry Kiss Lajos
7. Rákóczi-induló. Énekelte a tanítóképző-intézet énekkara.
A fényes sikerű ünnepélyt istentisztelet előzte meg az ág. hitv. ev. 

templomban, a melyen dr. Szlávik Mátyás úr, szeretett tanárunk magasan 
szárnyaló eszmékkel telt hazafias imát mondott.

Este a városi színházban díszelőadás volt, mely alkalommal testületünk 
számos tagja lépett fel, mint műkedvelő, a helybeli színtársulat nőtagjainak 
szives közreműködésével, Rákosi Viktor és Beöthy László hazafias alkalmi 
darabjában: az «Aranylakodalom»-ban. A közreműködők sorában különösen 
feltűntek játékuk kiválóságával: Lenorovits Mihály és Köhler Jenő IV. éves, 
Dulovics Árpád Rezső és Jankovics Ákos III. éves, Weichhart Valdemár és 
Kass Gyula I-ső éves joghallgatók. Az előadók különben mindnyájan, kivétel 
nélkül, jól állták meg helyüket és sűrű tapsokat arattak.

Az év folyamán tartott ünnepélyeink sorát 1901. május 29-ikén zártuk be. 
E napon Vörösmarty Mihály és Bethlen Gábor, irodalmunk, illetve történel
münk két nagyjának emlékét újítottuk meg fényes ünnepély keretében, 
melynek jövedelme felerészben a Budapesten felállítandó Vörösmarty- és fele
részben a Nagyenyeden felállítandó Bethlen-szobor javára jutott. Az ünne
pély műsora a következő volt:

1. Kossuth-induló. Játszotta az alkalmi jogász-zenekar.
2. Megnyitó-beszéd. Irta Köhler Jenő, betegsége miatt felolvasta Zsíros 

Elemér II. éves joghallgató.
3. «Bethlen Gábor emléke«, Csengey Gusztáv ódája. Szavalta Kolozsváry 

Kiss Lajos I. éves joghallgató.
4. Kurucz-dalok. Tilinkón előadta Lehoczky Márton IV. éves joghallgató, 

zenekiséret mellett.
5. Részlet Vörösmarty «Marót bán»-jából. Előadták Lenorovits Mihály 

(Marót) és Bartmann Simon (Bőd) joghallgatók.
6. «Vörösmarty.» Költ., Koroda Páltól. Szavalta Weiszer Emil joghallgató.
7. «Magyar dalok.» Játszotta az alkalmi jogász-zenekar.
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Programmunk legkimagaslóbb pontja kétségkívül a Kolozsváry Kiss Lajos 
által előadott s Csengey Gusztáv theologiai tanár úr ihlett tollából kikerült 
óda volt, melyben a kiváló szerző történelmünk e szép korszakának törhetetlen 
bajnokát, Bethlen Gábort, nemcsak mint a reformáczió előharczosát, hanem mint 
nemzetünk szabadságának őrét és alkotmányának megvédelmezőjét jellemzi.

Szép beszéd volt a Köhler Jenő joghallgatóé, melyet egész terjedelmé
ben itt közlünk:

„Mélyen tisztelt Közönség, szeretve tisztelt Tanári-kar, kedves Barátaim!
Egy maroknyi nép voltunk és ezer év óta itt élünk küzdve, elnyomatva, 

üldözve, irtva és ma mégis többen vagyunk, mint valaha és gyarapodva indu
lunk egy új ezredév küzdelmei elé. Sem ki nem pusztultunk, sem át nem 
formálódtunk mássá, sem országunk nevét el nem vesztettük, sem históriai 
öntudatunkról le nem mondottunk; sőt éppen ellenkezőleg: mindezt meg
tartottuk, — megtartottuk itt Európának a legkényesebb, legveszedelmesebb 
(igaz, hogy legszebb és legáldottabb) helyén, a hol Európa és Ázsia, a civili- 
satio és barbárság századok óta csatáznak; a hol rajtunk kívül senkinek sem 
sikerült országot, rendet, műveltséget alapítania, s a hol mi megvédelmeztük 
és fentartottuk nemzeti szervezetünket, az alapított országot, tatár, török és 
német ádáz, véres ostroma és öldöklése ellenében.

És vájjon mi adta a magyarnak azon csodálatos erőt, azon gondviseléses, 
titokzatos hatalmat, hogy itt egymaga, teljesen önerejére utalva, távol minden 
testvérnéptől, uralmat alapítván, azt fentartani is képes legyen. Nemzetünknek 
soha el nem enyésző két legfőbb erénye volt az a titokzatos hatalom, mely 
daczolni birt a legádázabb fergeteggel is. Az első az igaz hazaszeretet, a másik 
a hálás kegyelet nagyjaink iránt. Az megaczélozta karjainkat a küzdelemre, 
ez kijelölte a boldogulás irányát, ez tett ellenállhatatlanná, ez tett örökéletűvé 
minket, ez adta országalapító hatalmunkat.

Hála az Égnek — «elfáradt már a vész haragja» — látjuk és érezzük, 
hogy a vihar «elnémult a csatákon» — s így hiszszük és reméljük is: «lesz 
még ünnep e világon». A nemzet okulva a múlt veszteségein, nem akar már 
többet Európa homlokán fegyverrel tombolni, hanem a kultúra szelíd és hódító 
hatalmával: a művészettel és tudománynyal akar magának barátot és babért 
szerezni; — állandó szeretetének és kegyeletének jeleként ércz-szobrokat és 
palotákat emel azoknak, a kik gazdag szellemük alkotásával gyarapították 
lelki kincseink tárházát. E kövek, ez oszlopok, melyekbe a művész lelke életet 
lehel, mind megannyi gyúpontjai lesznek a hazaszeretetnek, szent oltárai a 
magyarnak, hova évszázadokig zarándokolni fognak utódaink, csakhogy élő 
hitük szeretetével leboruljanak egy szent helyen, ott vezekelnek, imádkoznak, 
hogy elgyötört lelkűknek enyhet, vigaszt találjanak. Az a szent örökség, melyet 
hazánk nagyjai reánk hagytak, nem veszhet el soha — a nemzet szivébe van 
az zárva, s míg ezt könnyelműen, botorul el nem pazarolja, mindaddig biztos 
zálogát birja nemzeti létének, jövőjének, jövője nagyságának.

De vájjon elpazarolja-e ?
Nem-e az ellenkezőt, a múlt örökéhez való hálás, szívós ragaszkodást
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bizonyítja az az országos mozgalom, mely hazánk két nagy fiának, a kis Erdély 
nagy fejedelmének: Bethlen Gábornak, és nemzeti nyelvünk leghi vatottabb mű
velőjének érczalakban leendő megörökítését czélozza? En, Nemzetem, rád ismerek 
megint; az vagy, a kinek tudni akarlak, -— a nagylelkű, a meleg szívű, az 
emlékező, a hálás 1... Csak kötelességünket teljesítettük — s ezért nem vár
hatunk elismerést, midőn csatlakozva a nemes, lélekemelő mozgalomhoz: 
hazánk e két Hagy fia emlékszobra javára rendeztük jelen ünnepélyünket.

Nem lehet czélom, hogy rövid beszédemben, bár csak nehány vonással is 
ecseteljem hazánk e nagyjait, kik szóval nem méltatható érdemükkel örök 
betűkkel vésték fel önmaguk nevüket a történelem lapjára és minden igaz 
magyar szivébe. Vagy feledhetjük-e valaha Bethlen Gábort, a vallásszabadság 
lánglelkű apostolát, a ki, míg egyfelől kiváló vezérszerepre juttatta országát: 
a kies Erdélyt, másfelől dicsőséget, fényt és örök hírnevet szerzett a magyar 
fegyvernek, a magyar névnek, Európaszerte; szíve dobbanása, lelke gondolata 
egyedül a magyar hazáé és a magyar szabadságé volt, s czélja barczi dicső
ségével a nemzet békéjének megszerzése, jólétének, jövőjének biztosítása, 
szabaddá tétele, hit és lelkiismereti szabadságával egyaránt.

Vagy kell-e méltatnom Vörösmarty Mihályt, kinek teremtő ereje varázs
lattal emeli fel a magyar költői nyelvet a nemzeti classicitás örök alakjaiban?! 
Ha szíve húrja zeng, gyönyörben ringat el, s ha szava dörög, mint villám 
a velőkre hat.

Még nem zengi a jövő dicsőségét, de elhatározónak érzi a jelent, nem 
korholja az elfásult nemzetet, de tettre és hazafias hűségre lelkesíti. S míg 
egyik kezével a dicsőséges multat tárta fel előttünk, addig a másik kezével 
a jövőre mutat s mint látnok beszél róla.

Egy nagy, fenséges eszmének lobogója alá esküdtek mindaketten s küz
döttek bár külömböző fegyverekkel, de egyenlő lelkesedéssel és kitartással 
utolsó leheletükig, nem földi jutalomért, nem önző hiúságból, de a hazaszeretet 
lángjától lelkesítve. A legméltóbb képviselője volt hazánk e két fia annak az 
eszmének, hogy a népek haladása, boldogulása, irodalmi, társadalmi és poli
tikai fejlődése csak nemzeti alapon, a nemzeti érzés legteljesebb érvényesü
lése útján történhetik meg.

Ez eszme, a nemzeti érzés érvényesítésének magasztos eszméje maradjon 
kincse e hazának időtlen-időkig! Ez vezesse az író tollát, a festő ecsetjét, a 
szobrász vésőjét, irányítsa az államférfiú tetteit s töltse be a föld rögét szántó 
polgár kebelét s az ifjú tanulását és élettörekvéseit! A nemzeti érzésnek legyen 
temploma kunyhó és palota egyaránt — s akkor: e hon élni fog.

A joghallgatók testületé nevében üdvözlöm a melyen tisztelt Közönséget 
s ezzel az ünnepélyt megnyitom.“

Azon bőkezű és nemesen gondolkodó hazafiaknak, kik nemzetünk ki- 
rtjagasló alakjai emlékének még azzal is áldoztak, hogy a testületünk kebelében 
gyűjtött összeget felülfizetéseikkel gyarapították, igaz hálánkat fejezzük ki. Ez 
ünnepély alkalmából a következők szíveskedtek felülfizetni: Dr. Bárdossy Jenő 
8 kor., dr. Horváth Ödön 10 kor., Tahy József 1 kor., Vitelky Aladárné 10 kor.,
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dr. Milder Károly 3 kor., Schulek Gusztáv 2 kor., dr. Szlávik Mátyás 1 kor., 
Krayzell Aladár 2 kor., Körtvélyessy Béla 1 kor., Mayer Endre 1 kor., Dessetvffy 
Lajos 1 kor., Bartmann Simon 40 fillér, K. L. 40 fillér.

Május hó 11-ikén tavaszi mulatságot rendezett testületünk ifjúsága. 
A czeméthei fürdőben lezajlott mulatságot igazi jókedv jellemezte.

Jogásztestületünk ezidei működésének egyik legfontosabb mozzanata: 
kiküldötteinknek a megjelenése és állásfoglalása a selmeczbányai országos diák- 
congressuson. A congressus testületünket azzal tüntette ke, hogy Dulovics R. 
Árpád test. elnököt congressusi alelnökké, Hrabéczy Béla test. alelnököt pedig 
congressusi titkárrá választotta meg. Az «Eperjesi Lapok» következőkép referált 
megbizottaink útjáról:

«A selmeczbányai országos diák-congressuson jogakademiánk Dulovics R. 
Árpád test. elnök és Hrabéczy Béla test. alelnök által képviseltette magát. Jog- 
akadémiánk kiküldöttei fényesen megállták helyüket és erélyesen tiltakoztak 
a budapesti reakezionariusok tévelygései ellen. Csatlakozva másik két protestáns 
főiskola delegátusaihoz, a liberális kolozsvári egyetem kiküldötteivel, bátran fel
tárták a budapesti Egyetemi-kör elítélendő tevékenykedését, s nehogy a buda
pestiek üres fenyegetésnek vegyék a vidéki ifjúság állásfoglalását: az «Egyetemi 
Lapok»-at megfosztották hivatalos jellegétől. Egyszóval Selmeczbányán — a 
mint elvárható is volt — győzedelmeskedett az igazi, ifjúságunkhoz méltó szabad
elvűség, és e győzelem nem kis mértékben jogakademiánk kiküldötteinek 
tulajdonítható.»

Ennek kapcsán meg kell emlékeznünk, hogy az év folyamán a debreczeni 
jogakademia polgársága átiratot küldött testületünknek, melyben felszólít minket 
arra, hogy a budapesti Egyetemi-kör vezetősége és működése ellen tiltakozzunk. 
Testületünk közgyűlése élénk vita után elfogadta Hrabéczy Béla javaslatát, mely 
szerint a budapesti Egyetemi-kör mindennemű politikai cselekménye fölött meg
botránkozásunkat fejezzük ki.

Szomorúsággal töltötte el lelkünket két volt tagtársunk, Hrabcsák József 
(az 1899/1900. tanévben volt hallgató) és Leonori Boris elhúnyta. Elvesztésük 
fölött érzett fájdalmunknak kifejezést adtunk az által is, hogy mély részvétünket 
jegyzőkönyvbe iktattuk.

A tanév folyamán a testület tisztikara a következő volt: Az I-ső félévben 
Elnök Köhler Jenő, alelnök Zsíros Aladár, majd Haller Károly főjegyző Grosch: 
György, majd Bella Kálmán, aljegyző Kern Rezső, majd Szeghy Andor, pénz
táros Hvozdovics Pál, ellenőr Farkas Lajos, könyvtáros Bujkovszky Gusztáv; 
választmányi tagok: Bodnár János, Zsíros Zoltán, Kerekes Pál, Timcsák Aladár, 
Dobay Károly, Both Tamás, Hoffmann József, Bothár Gusztáv, majd Kádas 
Miklós, Hrabéczy Béla és Elszász Lajos ; póttagok : Bartsch Lajos, Haller Károly^ 
Russ Zoltán, Urszinyi József. Becsületbírósági elnök Bodnár János, alelnök 
Zsíros Zoltán, titkár Zsíros Elemér, másodtitkár Nyomárkay Béla. Irodalmi 
osztály elnöke Timcsák Aladár, titkár Haller Károly, jegyző Zsíros Elemér; 
bizottsági tagok: Lévay István, Hirschmann Aurél. Pénztárvizsgáló-bizottság 
tagjai: Both Tamás és Gojdics Miklós. Könyvtárvizsgáló-bizottság tagjai: Soldos 
Béla, Kass Gyula. — A Il-ik félévben: Elnök Köhler Jenő, majd Dulovics R.

C o llég . É r t. 7
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Árpád, alelnök Dulovics R. Árpád, majd Hrabéczy Béla, főjegyző Kerekes 
Pál, majd Bulla György, aljegyző Frölich Zoltán, majd Richtig Elek, pénz
táros Hvozdovics Pál, ellenőr Farkas Lajos, könyvtáros Bujkovszky Gusztáv; 
választmányi tagok: Hrabéczy Béla, Gergelyi Béla, Lüley Kázmér, Jánossy 
Károly, Fischer Gyula, Elsász Emil, Bujkovszky Gusztáv, Both Tam ás; pót
tagok: Kolozsváry Kiss Lajos, Barts Lajos, Belcsák Sándor, Kass Gyula. 
Becsületbírósági elnök Bodnár János, alelnök Zsíros Zoltán, titkár Hensch 
Arthur, ügyész Hrabéczy Béla, majd Bartmann Simon. Irodalmi osztály elnöke 
Timcsák Aladár, titkár Plaller Károly, jegyző Zsíros Elemér. Pénztár vizsgáló- 
bizottság tagjai: Bartmann Simon és Kiss Pál Ferencz. Könyvtárvizsgáló
bizottság tagjai: Soldos Béla, Kern Rezső.

2. Joghallgatók segély egylete.

Az egylet 1869-ben alakult s ezen idő óta buzgóan teljesíti nemes hiva
tását, czélja lévén ugyanis a szűkölködő joghallgatók segélyezése.

Alakuló közgyűlését 1900. szeptember 24-ikén tartotta, melyen egyhangúlag 
elnök lett Both Tamás II. éves jh. A választmány tagjai pedig: Bodnár János III., 
Hrabéczy Béla III., Sztankay Géza III., Láng Mihály II., Zsíros Aladár II., 
Zsíros Zoltán II., Simon László I. és Vermes Gyula I. éves joghallgatók. Az 
október 5-ikén tartott választmányi gyűlésen a választmány kebeléből alelnökké 
választatott: Zsíros Aladár, titkárrá Vermes Gyula, pénztárossá Láng Mihály, 
ellenőrré Sztankay Géza, majd később Láng Mihály lemondása folytán pénz
táros lett Hrabéczy Béla, Vermes Gyula lemondása folytán pedig titkár Bartsch 
Lajos I. éves joghallgató.

Segélyben részesültek az I-ső félévben : Barbósz Gergely IV. é. jh. 20 KÉ) 
Sztolarik Ferencz IV. é. jh. 20 K., Saxun János III. é. jh. 25 K., Hegedűs 
Ferencz III. é. jh. 10 K., Mártha Gyula II. é. jh. 20 K., Kutny Emil II. é. jh 10 K., 
Vörös László II. é. jh. 30 K., Zlocha J. I. é. jh. 25 K., Lévay Béla I. é. jh. 25 K., 
Klimo Vladimir I. é. jh. 25 K., Cseh Sámuel I. é. jh. 20 K .; összesen 230 K. 
— A Il-ik félévben: Szaxun János III. é. jh. 40 K., Bella Kálmán II. é. jh. 30 K., 
Kutny Emil II. é. jh. 20 K., Mártha Gyula II. é. jh. 40 K., Vörös László 
II. é. jh. 50 K., Cseh Sámuel I. é. jh. 20 K., Gévay Béla I. é. jh. 30 K., Klimo 
Vladimir I. é jh. 10 K., Zlocha József I. é. jh. 50 K .; összesen 280 K. 
Az egész évben kiosztás alá került tehát: 510 K.

Alaptőkéje 13,060 K. 44 f., mely összeg a múlt tanévi Értesítőben ki
mutatott 11,743 K. 98 f.-el szemben 1316 K. 46 f. növekedést mutat, mely 
a joghallgatók fejenkénti járulékaiból, utólagos collegiumi díjakból és egyesek 
adományaiból származott és a mely összeg az idén a kamatokból fenmaradt 
s ki nem osztott 90 kor.-val, valamint az 1901. évi február hó 9-ikén tartott 
jogászbál 39 K. 50 fill.-nyi tiszta jövedelmével is gyarapíttatni fog.

Tagjainak száma 65.
Alapszabályait is átvizsgálta az egylet s ez alkalommal több lényeges 

módosítást és javítást eszközölt rajtuk.
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Az alapszabályok 1-ső §-ában megjelölt azon czélját, mely szerint az 
egylet az eperjesi jogakademia hallgatóit irodai állomás megszerzésével is 
segélyezi, megvalósítani akarván, a következő felhívást és kérelmet tette közzé:

„ F E L H Í V Á S  É S  K É R E L E M .

Az Eperjesi Jogász-Segélyegyesület nevében fordulunk a nagyközönséghez 
akkor, a midőn alább közlött kérelmünk szives tudomásvételét s az abban, 
jelzett nemes czél megvalósításának elősegítését kérjük.

Az eperjesi jogakademia kebelében már évtizedek óta íennálló Segély
egyesület eddig csaknem kizárólag arra szorítkozott, hogy nagyon is csekély 
tőkéjének rendelkezésére álló kamatait fordította az anyagilag arra szoruló 
joghallgatók segélyezésére. Azonban a rendelkezésre álló elenyészően csekély 
összeg nem alkalmas arra, hogy azzal kellő anyagi támogatás elérhető legyen, 
másrészt pedig a pénzbeli segély elfogadása bizonynyal nem egy ifjú önérzetét 
sérti, úgy, hogy ezen okból sokan nem is fordulnak a Segélyegylethez, holott 
anyagi érdekük ezt nem kis mértékben kívánná meg.

Azt tűztük tehát ki czélul, hogy a segélyre szoruló joghallgatókat köz
vetítésünk folytán oly álláshoz juttassuk, melynek elnyerése folytán — saját 
munkásságuk eredményeképen — oly anyagi javakhoz jussanak, melyek által 
tanulmányaik folytatását biztosíthatják. Ennek kivitele azonban nem csupán 
rajtunk múlik, hanem a nagyközönség pártogásán és pedig különösen ezen, 
mert hiszen az egész terv kivitele erre van felépítve.

Felkérjük ennélfogva a nagyközönséget, fölkérjük különösen a hivatalokat, 
ezeknek főnökeit, az ügyvédi-kar tagjait, a tanintézetek tanári-karait, magáno
sokat és mindazokat, kiknél akár irodai, akár nevelői, vagy más hasonló állás 
volna betöltendő, kegyeskedjenek elsősorban a Jogász Segélyegyesülethez for
dulni, a melynek elnöksége kötelességének fogja tartani, hogy a betöltendő 
állásra arra alkalmas joghallgatót ajánljon. Midőn ezáltal az egyesület közvetí
tését igénybe vevők emberszeretetükről és jótékonyságukról tesznek tanúságot, 
egyúttal azon előnyben részesülnek, hogy minden fáradság nélkül megfelelő 
és hivatott munkaerőt nyernek.

Van egy régi arab mondás, a mely a következőképen hangzik: «Szép 
a szegénynek fillért nyújtani, szebb őt bajából kirántani, de legszebb, ha úgy 
javítod helyzetét, hogy munkával keresse kenyerét».

Ismételten kérve-kérjük Eperjes város közönségét, kegyeskedjék ügyünket 
felkarolni s bennünket a kitűzött czél elérésében támogatni.o ,

Az Eperjesi Jogász-Segélyegyesület nevében:
Eperjesen, 1900. évi november havában.

Both Tamás s. k., Vermes György s. k.,
o. i. e ln ö k . e .  i. t i tk á r .“

7*
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3. Eperjesi Jogász- Vívó egy let.

Az 1896. évben megalakult «Eperjesi Jogász-Vívóegylet» czélját az ezidei 
tanév alatt is eredménynyel igyekezett megvalósítani. Az októberben meg
tartott alakuló gyűlésen Timcsák Aladárt választotta meg elnökké- ideiglene
sen, addig, míg ifj. Kádas Miklós az elnökséget átveszi. Czélja az egyletnek 
testedző gyakorlatok által a testet nevelni s szórakozást nyújtani. Főleg két 
ágra oszlott fel: vívásra és tornára. A vívás négy csoportban, átlag 47 taggal, 
heti 2—2 órában taníttatott Dobay Károly vívómester által. A vívómester az 
olasz iskola módszerét használva, szép eredményt ért el a tanításban.

A tanítás a Metti János vendéglőstől kibérelt egyleti Clubhelyiségben folyt. 
A tornatanítás pedig az ág. h. ev. Collegium tornatermében folyt, heti 2 órában. 
Egy életrevaló tervet is keresztül akart vinni az egylet, t. i. szoba ezéllövészetet 
akart berendezni, de e terv keresztülvihető nem volt, mert az egylet anyagi 
viszonyai ezt meg nem engedték s így a terv keresztülvitelét elhalasztotta, 
figyelmébe ajánlva az utódoknak.

Az egylet tagjainak száma 64 volt, kiknek a terem a vívófelszerelésekkel 
rendelkezésükre állott a nap bármely szakában. Felszereléseink is szaporodtak 
a mennyiben 300 korona áron új kardokat, fejvédet és keztyűt is szerzett be egy
letünk. Vagyona az egyletnek 1009 korona 70 fillér.

4. A  M agyar Túristaegyesülét E perjesi Jogász-osztálya.

Az Osztály még négy év előtt alakult meg s ezen idő óta igyekezete 
oda irányul, hogy a turistaság iránt az érdeklődést ne csak tagjainak szűk 
körén belül tartsa ébren, hanem, hogy azt a nagyközönségben is felkeltse, és 
ezen czélját részben már el is érte.

Kirándulásokat az idén is elég gyakran rendezett, a melyek rendesen 
sikerültek; így rendezett kirándulást a soóvári várra, Borkútra, Savanyúvízre, 
a sárosi várra, stb.

Az Osztály a M. T. E.-nek 1900. évi junius 3-ikán tartott miskolezi köz
gyűlésén Kühne Adolf által képviseltette magát, holott is elhatározták, hogy 
a jövő évi, vagyis az 1901. évi közgyűlést az eperjesi Osztály meghívása folytán 
Eperjesen fogják megtartani. A gyűlés valószínűleg folyó év augusztus 20-ika 
körül fog lefolyni.

A részint eltávozás, részint pedig lemondás folytán megürült tisztviselői 
állásokat az 1900. október 26-ikán tartott közgyűlésen töltötték be, és pedig: 
elnök lett Both Tamás, alelnök ifj. Kádas Miklós, titkár Weichhart Valdemár, 
jegyző Baán Achilles, pénztárnok Ilanics Milán. Ugyanekkor választotta meg 
a közgyűlés dr. Flórián Károly jogakad. m. tanár urat — kit rövid idővel 
azelőtt «sub auspiciis regis» avattak fel állam tudorrá — az Osztály tiszteletbeli 
tagjává, ilyen módon óhajtván háláját az Osztály megalapítójával és azóta is 
mint legbuzgóbb pártolója és segítőjével szemben leróni; ifj. Ghillány József, 
múlt évi elnöknek is ez alkalommal szavazott a gyűlés jegyzőkönyvi köszö
netét buzgó tevékenységéért.
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Az 1901-ik év beálltával — minthogy az Osztály tisztviselőit nem iskolai, 
de egy polgári év tartalmára szokta választani — február 5-ikén tartotta meg 
alakuló közgyűlését, mely alkalommal elnök lett Both Tamás, alelnök ifj. 
Kubinyi Géza, titkár Weichhart Valdemár, -pénztárnok Ilanics Milán, jegyző 
Müller Ignácz.

A választmány tagjai lettek: Zsíros Aladár, Zsíros Zoltán, Lehoczky 
Márton, Palcsó István, Lévay István, Bujanovics Rezső, Bodnár János, Kolozs
vári Kis Lajos, Barts Lajos*

Póttagoknak megválasztattak: Köhler Jenő, Kádas Miklós, Ghillány László 
báró, Zlocha József és Lichtig Elek.

Az alapszabályok is átvizsgálás alá kerültek, de nehány jelentéktelenebb 
módosításon kívül a maguk egészében megmaradtak.

Igen sikerült túrista-felolvasást rendezett 1901. márczius 7-ikén az Osztály, 
melyen az összes, eddigi ilynemű felolvasáson megjelenteknél is nagyobb 
számú közönség vett részt. Programmja a következő volt: 1. Elnöki megnyitó. 
Tartotta Both Tamás, az Osztály elnöke. 2. «A Balaton partján.» Irta Ábrányi 
Emil. Előadta Kolozsvári Kis Lajos. 3. «Aquilejától Abbáziáig.» Utiképek az 
Adriáról. Az Osztály részére írta dr. Thiele Adolf. Fordította és felolvasta 
dr. Flórián Károly.

Az estély fénypontját a felolvasás képezte, melynek folyamán 150 eredeti 
fényképfelvétel került vetítés útján bemutatásra. E helyütt is köszönetét kell 
mondanunk mindazoknak, a kik az estély sikerét szívességükkel és fárad
ságukkal előmozdították. így dr. Thiele Adolf chemnitzi orvos úr fordítás és 
felolvasás végett átengedett művéért s a vetítéshez szükséges lemezeknek rendel
kezésünkre bocsátásáért; továbbá Peskó Ödön coll. főgymnasiumi tanár úr a 
vetítés eszközléséért és dr. Flórián Károly úr az útirajz lefordításáért és fel
olvasásáért fogadják ez úton is hálás köszönetünket! Az estély tiszta jövedelme 
59 korona 97 fillér, mely összeg az útjelzési alapot gyarapítja.

Megállapodás történt Berger Samu kávéház- és szálloda-tulajdonossal, 
a ki szállodáját a túristaság czéljaira átengedte, minek folytán az ide térő 
túristák szobát 30%, reggeli és uzsonnát 10%, Berger Henriknél pedig ebéded 
és vacsorát 5% kedvezménynyel kaphatnak.

A Savanyúvíz felé vivő út jelzése befejezést nyert és a nyár folyamán 
a Borkút és Erdész-lak felé vivő út is jelzés alá kerül.

Az Osztály tagjainak száma 63. Közülök három dísztag, és pedig: Szinyei 
Merse István, Schmidt Gyula országgyűlési képviselő és dr. Horváth Ödön kir. 
tanácsos, jogakademiai dékán; egy tiszteletbeli tag: dr. Flórián Károly jog
akad. m. tanár, az Osztály megalapítója; továbbá 40 rendes- és 19 pártoló-tag.

1900-ban bevétele volt az Osztálynak 245 kor. 84 fill., kiadása 167 kor. 
24 fill.; tiszta jövedelme tehát 78 kor. 60 fill. Azonkívül takarakpénztárban 
van elhelyezve különféle alap czímén 79 korona 28 fillér.

Mint minden évben, úgy ez idén is megbízta az Osztály tagjait, hogy a 
szünidő tartama alatt ott, a hol tartózkodnak, töltsék be a «szünidei megbízott» 
tisztet, vagyis rendezzenek kirándulásokat, és az odajövő túristákat támogassák.

Az Osztály jelvényül a M. T. E. jelvényét használja; a jelvény egy pajzs,

a ts
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melynek piros mezejében hármas zöld halmon arany koronából emelkedik ki 
az ezüst kettős-kereszt. Az egészet körülöleli a felette levő havasi gyopárnak 
szára. A gyopár közepén e három betű olvasható: M. T. E.

■5. Jogakadcmiai i f jú sá g i könyvtár.

Az eperjesi joghallgatók testületé könyvtárának állapota az 1900/1901. 
tanév végén a következő volt:

1. Ajándékozni szívesek voltak: A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr ajándéka: 16 kötet Osztrák-Magyar Monarchia, és III. Béla emlé
kezete (díszmű), összesen 17 kötet. A nagym. földmíveíésügyi miniszter évi aján
déka, összesen 28 kötet. Dr. Magyar István budapesti kir. ügyész úr 2 kötet. 
Kolozsvári Tud -egyetem ajánd. 6 kötet. Sárosvármegyei Gazdasági Egyesület 
1 köt. Dr. Horváth Ödön dékán úr ajánd. 5 köt. A Mensa Academica egye
sület ajánd. 1 köt. Révész Kálmán ev. ref. lelkész ajánd. 1 köt. A budapesti 
Tud.-egyetem ajánd. 3 köt. Különböző intézetek évkönyvei 17 kötet.

Vétel útján 2 kötet.
Összes szaporulat ez évben 82 kötet. A könyvtár állománya az év végén 

1086 kötet.
A Hubay M.-alap jövedelme a szükségessé vált könyvkötői munkák 

költségeire fordíttatott.
Fogadják a nagylelkű ajándékozók nemes áldozatkészségükért a testület 

hálás köszönetét!
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F őgymnasium.

A) Adatok az 1900— 1901-iki tanév történetéhez.

1. A tanári-karban csak annyiban állott be változás, hogy a magas kor
mánynyal kötött új szerződésünk értelmében egy újonnan szervezett tanári 
állásra a collegiumi igazgató-választmány 1900. évi június hó 29-ikén tartott 
gyűlése Telisek Kornélt választotta főgymnasiumi tanárnak, a ki a folyó tanév 
kezdetén el is foglalta az állását.

2. Dr. Wallentínyi Samu rendes tanár résztvett a nm. cultusminister úr 
által az 1900-ik évi nyári szünetben rendezett tornajáték-tanfolyamban és meg
nyerte a képesítést a tornajátékok vezetésére.

3. Ns. Ssieber Ede kir. tanácsos és tankerületi főigazgató 1900. november
21 23. napjain látogatta intézetünket mint miniszteri megbízott és nov. 23-ikán
értekezletet tartott a főgyrnn. tanári-karral, mely alkalommal megelégedését 
fejezte ki az intézet állapota és a tanárok működése felett.

4. 1901. évi május hó 7-ikén a vallástani osztály vizsga tartatott a VIII. osz
tályban, egyházkerületi biztosi minőségben jelen volt nt. Glauf Pál rimaszombati 
ev. főesperes úr.

5. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1900. évi 29,954. számú 
rendelete értelmében behoztuk a játékdélutánokat is, még pedig úgy, hogy az 
alsó négy osztály két csoportban (I. és II. oszt., III. és IV. oszt.) játszott egy-egy 
tanár vezetése alatt csütörtökön 2—4-ig a város által átengedett 32,000 m2 
területű játéktéren. A játékok szept., okt. és ápr., máj., jun. hónapokban tartattak.

B) T a n á r i - k a r .

1. Balló Aurél, rendes tanár. 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 szépírást az I. és II. osztályban. 
Heti óráinak száma 20.

2. Frenyó Lajos, rendes tanár, a III. osztály főnöke. Tanított vallástant 
az I—VIII. osztályban és magyar nyelvet a III. osztályban. Az ifjúsági isten
tiszteleteknek vezetője. Heti óráinak száma 20.

3. Flórián Jakab, rendes tanár. Tanított latint a IV., VI. és VIII. osztály
ban. A Collegium pénztárosa. Heti óráinak száma 17.

4. Gömöry János, rendes tanár, az V. osztály főnöke. Tanított történetet 
a III., VI. és VIII., politikai földrajzot a VII., görögöt pótló magyart az V. osztály
ban. A collegiumi könyvtár őre. A dalkörnek elnöke. Heti óráinak száma 19.

III.
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5. Húsz Armin, rendes tanár. Tanított latin nyelvet a TIL. V. és VII. osztály
ban. A természetrajzi múzeum őre, az ifjúsági gyámintézet és segélyző-egyletnek 
pénztárosa, a helybeli ág. h. ev. I. egyháznak gondnoka. Heti óráinak száma 18.

6. Klemens T. János, rendes tanár, a II. osztály főnöke. Tanított latint 
a I I , görögöt az V. és VII., görögöt pótló magyart a VI. osztályban. Heti 
óráinak száma 18.

7. Kubányi Béla, rendes tanár, a IV. osztály főnöke. Tanított magyart 
a IV—VII., görögöt pótló magyart a V ili. és philosophiát a VIII. osztályban. 
Heti óráinak száma 18.

8. Ludmann Ottó, rendes tanár, a főgymn. igazgatója. Tanított görögöt 
a VI. és VIII., német nyelvet a VIII. osztályban heti 11 órában.

9. Perényi Vilmos, rendes tanár, a VII. osztály főnöke. Tanított ter
mészettant a VII., mathesist a III., V., VII., számtant az I. osztályban. A physikai 
múzeum őre. Heti óráinak száma 18.

10. Peskó Ödön, rendes tanár és képesített tornatanár. A VIII. osztály 
főnöke. Tanított természettant a VIII., mathesist a IV., VI., VIII.,számtant a II. 
természettani földrajzi a III. osztályban és tornát a VI., VII. és Vili. osztály
ban. Az algymnasium könyvtár őre, a Markovics-kör elnöke. Heti óráinak 
száma 18 és 6 tornaóra.

11. Szutórisz Frigyes, rendes tanár, a VI. osztály főnöke. Tanított ter
mészetrajzot az I., II., IV., V., VI., földrajzot az I. és II. osztályban. Heti 
óráinak száma 18.

12. Teltsch Kornél, helyettes tanár, képesített tornatanár. Tanított német 
nyelvet a III., IV., V., VI. és VII., görögöt pótló magyart a VII. osztályban 
és tornát a IV. és V. osztályban. Heti óráinak száma 18 és 4 tornaóra.

13. Dr. Wallentínyi Samu, rendes tanár, az I. osztály főnöke. Tanított 
latint az I., magyart az I., II. és VIII. osztályban. A Magyar-Társaság elnöke. 
A tanári testületnek jegyzője. Heti óráinak száma 19.

Tornatanár :

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

É nektanár:

15. Szánik Ernő, elemi tanító. Tanította az éneket az I. és II. oszt.-ban. 
Vezette az éneket a dalkörben.

V7allástant tanítottak:

Wick Béla, kir. kath. főgymn. hittanár. Tanította a róm. kath. vallás
tant heti 4 órában.

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

Az izraelita vallástant tanították: Dr. Austerlitz Mór, az eperjesi hit
község rabbija, és Neuwirth Dávid, az eperjesi orth. izr. hitközség elemi
iskola hitoktatója.
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C) T a n t á r g y a k  o s z t á l y o n k i n t ,

I. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: Dr. W allentínyi S amu.

1. Vallástan. O-szövetségi bibliai történetek az ó-testámentomból ol
vastatva s ezek alapján a zsidók rövid története; minden történetből az erkölcsi 
tanulság. A tízparancsolat s a kis káté megfelelő helyeinek magyarázata. Négy 
egyházi ének ismertetése és emlékeltetése. Az énekórákon tanult dallamok 
gyakorlása. Kézikönyvek : Bereczky Sándor : Bibliai történetek, Poszvék Sándor : 
Egyházi énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára és a Szentírás. 
lietenkint 2 óra. — Tanár: Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: A  beszéd fogalmából kiindulva inductive 
szóltunk a mondatról, ennek nemeiről, részeiről, a szók fajtáiról; az igéről és 
hajlításáról, a névszók nemeiről, hajlításáról s a szavak kapcsolatáról a mon
datban. — b) Olvasmány: A mesék és regék közül: Fehérló fia, A farkas
tanya, A róka, medve és a szegény ember, A Tisza eredete, A gonosz mostoha, 
János vitéz. Ezek alapján összefoglaltuk a mese (tündér-, állatmese) és a monda 
sajátságait. A hun és magyar mondák, a történeti elbeszélések közül: Rege 
a csodaszarvasról, Keveháza, Attila, Attila udvarában, A magyarok bejövetele, 
Árpád a honalapító,-A magyarok kalandozása a vezérek alatt, Botond bárdja, 
Lehel kürtje, A magyarok a szt.-galleni monostor alatt, Géza fejedelem meg
térése, Szt. István, a magyar nép apostola, Csanád vitéz, Szt. Gellért püspök, 
A búvár Kund, Magyar lovagvilág (Salamon, Géza, László), Szt. László füve, 
A hű jobbágy, A magyar föld és népe köréből: A puszta fiai közt, A kaszát 
vásárló paraszt, Hadnagy uram, Nyalka huszár, A siralomházban. A magyar 
nemzeti mondáknál erősen kidomborítottuk, hogy az olvasmányok egy része 
a harezos, hódító, pogány világot tárja elénk, másika a békés, országrendező, 
keresztyén világot. Az olvasmányokat közös munkában dolgoztuk fel, először 
eloszlattuk a nyelvi és tárgyi nehézségeket, azután megbeszéltük tartalmilag, 
figyeltük a szereplő személyek jellemét, lelki állapotát s végül az illető műfaj 
főbb, jellemző sajátságait (mese, monda, történet, elbeszélés, leírás stb). Ilavon- 
kint két írásbeli dolgozat leginkább a helyesírás gyakorlására s a nyelvtanból 
tanultak összefoglalására. Tankönyv: Négyesy László: Magyar olvasókönyv, I. 
Ugyanattól: Magyar nyelvtan, I. Pletenkint 5 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan. A magyar nyelvben előforduló latin szók 
összegyűjtése után a latin olvasás és írás. A latin kiejtés. A declinatiók tüzetes 
tárgyalása. A melléknév fokozása. A számnevek és névmások. A coniugatio 
cselekvő alakjai, mindig figyelmeztetve a magyar és latin nyelv között mutat
kozó különbségre. — b) Olvasmány: Róma története a királyok alatt, össze- 
fiiggő olvasmány alapján. A fejezeteket könyv nélkül is tanultuk. Az elő
forduló régiségtani dolgok magyarázásával. Havonkint 2 írásbeli dolgozat a 
nyelvtanból tanultak begyakorlására; kisebb mondatok fordítása magyarból

Collég. Ért. 8
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latinra az olvasmányból vett tartalommal. Tankönyv: Dr. Csengeri János: 
Latin olv.- és gyak.-könyv, Ugyanattól: Latin nyelvtan, I. Hetenkint 6 óra. 
Dr. Wallentínyi Samu.

4. Földrajz. Földrajzi alapismeretek. A magyar korona országai vidé
kenként tárgyalva; megyék, városok. Tankönyv: Dr. Kőrösy A.: A magyar 
királyság földrajza. Hetenkint 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

5. Természetrajz. Csonthéjas-, dió-, alma-, czitrom-, bogyó-, tök-gyümölcs. 
Azonkívül hüvely-, tok-, makk-gyümölcs. Fenyő. Háziállatok, a ház környé
kén 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. — Szutórisz Frigyes.

6. Számtan. A tízes számrendszer. A négy alapművelet egész számokkal, 
tizedes és közönséges törtekkel. Hosszúság, terület, térfogat, súly és időmérés. 
A számok oszthatósága, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 
Időszámítás. Havonkint egy iskolai és óráról-órára házi feladat. Tankönyv: 
Arany-Szijártó. Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos.

7. Rajzoló geometria. Tankönyv: Dr. Horti Henrik. Tananyag: A pla- 
nimetria 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-, sokszögek és a kör leírása. A congruentia, 
symmetria és hasonlóság fogalmának megalapítása. Az idomok kerülete és 
területe. Geometriai idomokon alapuló díszítmények a táblára előrajzolt minták 
után körzővel és vonalzóval. Hetenkint 3 óra. — Balló Aurél.

8. Szépírás. Magyar írás: Kis és nagy betűk. Hetenkint 1 óra. — 
Balló Aurél.

9. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszer, kulcsok, hang
közök, méreti-, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 
20 (adventi, karácsom', böjti, húsvéti és reggeli énekek) a II. osztálylyal kö
zösen. Világiak közül 20 komoly és víg dalok, kurucz-dalok. -«Kézikönyv: 
Zsasskovszky F .: «Egri Dalnok» I-ső füzete. Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

10. Torna, aj Testgyakorlatok: 1. Rendgyakorlatok. Arcz- és oldalsor 
alakítás; a szakasz-alakítás, sorbontás legegyszerűbb nemei. Járás, kanyarodás, 
rendek és kettősrendek alakítása helyben. 2. Szabadgyakorlatok. Támadó, 
védő, lebegő állások térdelés nélkül. Kar- és láblendítések és lökések, törzs- 
hajlítások és forgatások. Egyszerű és négyütemes gyakorlatok kézi szerekkel 
vagy a nélkül. 3. Szertornázás. Magas-ugrás, távol-ugrás, alacsony nyújtó, 
magas nyújtó, alacsony korlát, pózna, gyürühinta, rézsútos létra, vízszintes 
létra, lebegőfa. Hetenkint 2 óra. — Durst Győző.

b) Tornajátékok. Csoportokba osztva különféle játékokat játszottak a 
vezető tanár jenlétében : Fehér és fekete, Csalogató, Rabló és pandúr, Kézre- 
ütés, Frissítő, Sánczjáték, Kotló és kánya, Hosszú méta, Körméta, Labdaharcz. 
Hetenkint 2 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.
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Osztályfőnök: K lemens T. J ános.

1. Vallástan. Újszövetségi bibliai történetek az új-testamentomból olvas
tatva. Jézus születése, tanítása, tettei, szenvedése, halála, feltámadása, mennybe
menetele. Az összes történetekből az erkölcsi tanúság levonva. A kis káté illető 
helyeinek, a hegyi beszédnek s az Úr imájának magyarázata és tanultatása. 
Négy egyházi ének ismertetése és emlékeltetése, az énekórákon elsajátított dal
lamok gyakorlása. Kézikönyvek : Bereczky Sándor: Bibliai történetek, Poszvék 
Sándor: Egyházi énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára és a 
Szentírás. Hetenként 2 óra. — Tanár: Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: Az I. osztályban végzett anyag áttekintése 
után tüzetesebben a határozók tana, a szóképzés, szórend, az összetett mon
datok tárgyalása: mellé- és alárendelt mondatok, ezek fajai, többszörösen össze
tett mondatok, a körmondat. — b) Olvasmányok: A népmesék és történeti 
mondák közül: Diósgyőr, Ludas Matyi, Csák fészke, Világos vára, A czinkotai 
kántor. A tanító mesék közül: A fiatal daru, A Gondviselés útja, A szél és 
a nap. A történelmi korrajzok közül: Nagy Lajos nápolyi hadjárata, A törökök 
Európában, Hunyadi János első diadalai, A várnai ütközet, Hunyadi utolsó 
hadjárata, Középkori várak, Mátyás királylyá választása, Mátyás király jeles 
tettei és mondásai, Mátyás budavári és visegrádi palotái. A görög államalakulás 
és szabadságharcz korából: A görögök szabadságharcza, A marathoni győzelem, 
Xerxes hadi készülődései, A thermopyléi ütközet. A salamisi tengeri ütközet. 
A magyar föld és népe: A Vág völgye, A magyar ember és a hal, A rokkant 
szekér, Találkozás a betyárokkal. Költői olvasmányok: Éji látogatás, Diósgyőr, 
Kont, Szibinyáni Jank, Hunyadi, Mátyás anyja, Mátyás király Gömörben, A 
szél és a nap, A rab oroszlán, A keresztútról, Szegény asszony könyve, Szülő
földemen, A jó öreg kocsmáros, Az ó tofony, Hadnagy uram, A puszta télen, 
Fürdik a holdvilág, Az obsitos. A költeményeket könyv nélkül is tanlutuk. 
A nyelvtant olvasmányok /alapján inductive tanultuk. Az olvasmányokat közös 
munkában dolgoztuk fel nyelvi, tárgyi szempontból, megbeszéltük a tartalmat, 
figyelmeztettünk a műfajok jellemző sajátságaira, különbségeire, jellemeztük a 
a szereplő személyeket, figyeltük lelki állapotukat. Tankönyv: Badics: Magyar 
olvasókönyv II. kötet (2. kiadás). Halász: Magyar nyelvtan II. Havonként két 
írásbeli iskolai dolgozat, a végzett nyelvtani 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 befejezése. Álszenvedő, hiányos, személytelen, rendhagyó igék 
tüzetesen. Szóképzés: substantiva verbalia, denominativa, adjectiva verbalia stb- 
Fő- és mellékmondat megkülönböztetése kötőszók szerint. A legszükségesebb 
mondattani szabályok alkalmi ismertetése. A szókincs bővítése. — b) Olvas- 
mányok: Lunae defectus, Pugna ad Salaminem, De Hesiona, Auceps et ciconia, 
Hiems, Darei expeditio contra Scythas, De summis rebus, Aethiopes, De expe
ditione Xerxis, Alexander Magnus, Ranae regem postulantes, De expugnatione

II. O S Z T Á L Y .
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Trojae, Apis et columba, Jus vi obruitur, De Euclidis discendi cupiditate, Vera 
felicitas in virtute sita est, Apte dicta, Orestes, Accipio omen, Utilia vitae 
praecepta, De Mida, De regibus Romanis. Fordítás magyarból latinra. Összesen 
27 fejezet latinból magyarra, 21 fejezet magyarból latinra. Havonkint két írás
beli dolgozat. Tankönyv: Dávid J . : Rövid latin nyelvtan, Rövid latin olvasó- 
és gyakorlókönyv. Heti 6 óra. — Klemens T. János.

4. Földrajz. Ausztria és az Osztrák-Magyar Monarchia összefoglalása. 
Ázsia és Afrika leírása. Tankönyv: Dr. Körösi Albin Földrajza. Hetenkint 3 óra. 
Szutórisz Frigyes.

5. Természetrajz. Őszi flóra. Majmok. Tengeri emlősök Erszényes em
lősök. A ház környékén, a vizek, a tó és a mocsár madarai. A rét, mező és 
erdő madarai. Csúszó-mászók. Kétéltűek. Halak. Csigák. Bogarak. Méhek. 
Lepkék. Rovargyűjtés. A tavaszi flóra egyes növényeit a kirándulás alkalmával 
beszéltük meg. Tankönyv: Paszlavszky J .: Kis természetrajz. Hetenkint 2 óra. 
Szutórisz Frigyes.

6. Számtan. Előnyös számolási eljárások. Korlátolt pontosságú szám
műveletek. Arányosság. Kettős tételre tartozó feladatok megoldása következ
tetéssel. Viszony és arány. Kettős tételre tartozó Teladatok megoldása ará
nyokkal. Százalékszámítás és alkalmazása Összetett kettős tételre tartozó fel
adatok megoldása következtetéssel, felbontással egyszerű kettős tételre tartozó 
feladatokra és azoknak rövid megoldása. Kézikönyv: Arany-Szijártó: Számtan- 
Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

7. Rajzoló geometria. A testekről általában. A testek általános tulaj
donságai. Szögletes testek (hasábok, gúlák). Gömbölyű testek (henger, kúp, 
gömb). A szabályos testek. A testek felszínének és köbtartal mának kiszámí
tása. Testhálók és testminták készítése. Általános rész: A sík származtatása 
s térbeli helyzetei. Az egyenes a térben. Az egyenes és a sík kölcsönös 
helyzete. Két és több síknak kölcsönös helyzete. A testszög. A testek 
egybevágósága, symmetriája és hasonlósága. Geometriai díszítmények folytatása 
a táblára előrajzolt minták után adott méretek szerint, körzővel és vonalzóval. 
A testek axonometrikus ábrázolása. Heti 3 óra. — Balló Aurél.

8. Szépírás. Magyar és német kis- és nagy betűk. Ezeknek begyakorlása 
egyenként, egyes szavakban és összefüggő mondatokban. Heti 1 órában. 
Balló Aurél.

9. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszer, kulcsok, hang
közök, méreti-, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 20 
(adventi, karácsoni, böjti, húsvéti és reggeli énekek) az I. osztálylyal közösen. 
Világiak közül 24 komoly és víg dal. Kézikönyv: Zsasskovszky F . : «Egri 
Dalnok» II. füzete. Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

10. Torna, a) Testgyakorlatok, mint az I. osztálylyal. Heti 2 órában. 
Durst Győző.

b) Tornajátékok, mint az I. osztályban.



Osztályfőnök : F renyó L ajos.

1. Vallástan. A kér. egyház, különösen a magyar protestáns egyház 
története. Kiválóbb egyháztörténeti alakok ismertetése. Luther életrajza és 
egyénisége részletesen. Egyházi énekdallamok ismétlő gyakorlása, négy ének 
magyarázata és emlékeltetése. Kézikönyvek : Bereczky Sándor: A kér. egyház 
rövid története; Poszvék Sándor: Egyházi énekek és imádságok ev. közép
iskolai 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 különbségek 
a magyar, latin és német nyelv szerkezete és szelleme között, a magyar szó
rend. Olvasmányok: Hymnus, Szózat, Fiamnak, A magyarokhoz, A hazáról, 
Búcsú, Mikes, Dobozy Mihály és hitvese, János vitéz az Alföldön, A peleskei 
nótárius a Hortobágyon, A törökök betelepedése hazánkba, A török váro
sainkban, A török hadsereg szervezete és a magyar honvédelem, A magyar 
ifjak nevelése a XVI. században, Eger és Szigetvár ostroma, Periklés ifjúsága 
és hatalomra jutása, építkezései, nagyhatalma, halála, Súlyosdi Simon, Kötél 
áztatva jó. Havonkint két iskolai dolgozat. Kézikönyvek: Halász Ignácz : Rend
szeres magyar nyelvtan; dr. Badics Ferencz: Magyar olvasókönyv III. és Füg
gelék. Heti 4 óra. — Frenyó Lajos.

3. Latin nyelv. Az előbbi osztályok nyelvtani anyagának ismétlése 
után az esettan, acc. c. infin. és az abl. absol. megfelelő példákon begyako
rolva. Prózai olvasmányul szolgáltak Livius nyomán: Brutus, az első római 
consul; Porsenna király és a rómaiak, Coriolanus; Cornelius Nepos nyomán: 
Miltiades, Themistocles és Aristides Költői olvasmányul Phaedrus meséi közül 
20, melyek mind emlékelve lettek. Szólásmódok, synonymák betanulása két- 
hetenkint írásbeli iskolai dolgozat; a dolgozatok száma 17. Kézikönyvek: 
Dávid István kisebb latin nyelvtana; Dávid István olvasókönyv, Livius, Nepos, 
Phaédrus etc. műveiből. Hetenkint 6 óra. — Húsz Ármin.

4. Német nyelv, aj Nyelvtan: Inductiv módszerrel haladva: Kiejtés, 
helyesírás, a rendes alaktan és a főbb mondattani szabályok. Beszélgetési 
gyakorlatok a nyelvtanra való tekintettel, b) Olvasmányok: 1. Prózaiak: Die 
Schule. Die Familie. Die Theile des Körpers. Das Haus. Die Jahreszeiten. 
Das Vogelnest. Des kleinen Volkes Hochzeitsfest. Der Fuchs und der Bock. 
Das Spielzeug der Riesen. Die Elster und ihre Kinder. Iphigenie in Aulis 
und auf Tauris. Der hörnerne Siegfried. Roland im Thale Ronceval. 2. Köl
tőiek: Vom Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt (Rückert). Die wandelnde 
Glocke (Goethe). Der Kaiser in der Schule. Dem Vaterlande. Fordítás magyarból 
németre. Havonkint két írásbeli dolgozat, tekintettel a nyelvtanból tanultakra 
vagy az olvasmányok köréből. Kézikönyv: Endrei Ákos: Német nyelvkönyv, 
I. köt. Hetenkint 4 óra. — Teltsch Kornél.

5. Történelem. Magyarország története a rómaiak korától a mohácsi 
vészig, az új tantervi utasítások tekintetbevételével. Kézikönyv: Király Pál: 
A magyarok története. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.
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6. Földrajz és physikai földrajz, aj Észak és Délamerika. Polynézia. 
Kézikönyv: Kőrösy: Földrajz, b)  Világrészek és tengerek. A víz általános tulaj
donságai, a folyadékok tárgyalása. Szárazföldi vizek; a tenger vize. A levegő 
és hőváltozásai; a levegő mozgása. Halmazállapot-változások. A légkör nedves- 
ségi tüneményei. Az elektromos és mágneses tünemények. Tűzhányók. Föld
rengések és geysirok. A föld alakja és tájékozás a földön. Az égboltozat 
látszólagos mozgása. A nap és föld mozgásai. A naptár. A hold. A naprend
szer ; a bolygók. Üstökösök és hullócsillagok. Kézikönyv: Makay István: Fizika 
és fizikai földrajz. Hetenkint 2 óra. —- Peskó Ödön.

7. Számtan. Egyszerű kamatszámítás. Kamat-egyenletek. Kamatos kamat 
számítás. Értékpapiros, állampapirosra vonatkozó számítások. Disconto-számítás. 
Középhatáridő. Elegyítés. Arany és ezüst, agio - számítás. Tankönyv: Beke 
Manó. Hetenkint 3 óra. — Perényi Vilmos.

8. Rajzoló geometria. Tankönyv: Hornischek Henrik III. Tananyag: 
Constructiv planimetria. Távolságok és szögek alapműveletei. Távolságok 
viszonya. Merőleges és párhuzamos egyenesek, szerkesztése. A háromszög-, 
négyszög- és sokszögekre vonatkozó szerkesztések adott alkatrészek alapján. 
Idomok átalakítása egyenlő területű másféle idomokká. Területek osztása. 
Idomok hasonlósága és symmetriája. A középarányos. Pythagoras tantétele. 
Stilizált levelek rajzolása, Várday fali-mintái nyomán. A. 1—20. Hetenkint 
2 óra. — Balló Aurél.

9. Torna. a) Testgyakorlatok: Rendgyakorlatok. A szabatos menetelés 
gyakorlása; fejlődések, kanyargások, rendek és kettősrendek alakítása. Szabad
ás szergyakorlatok mint az első osztálynál. Heti 2 órában. — Durst Győző.

b) Tornajátékok minden csütörtökön d. u. 2—4-ig a játéktéren: Körbe róta, 
üsd a harmadikat, tolvajjáték, futva ütő, körbefutó, fehér és fekete, hosszú 
méta, kotló és kánya. — Peskó Ödön.

IV. OSZTÁLY.

Osztá lyfőnö k: K ubányi Béla.

1. Vallástan. Hittan és erkölcstan. Az evangyélmi protestáns egyház 
főbb hit- és erkölcstani elvei, tekintettel más egyházak főbb tanaira. Szentírási 
helyek olvasása, magyarázása, illetőleg emlékeltetése. Egyházi énekdallamok 
ismétlő gyakorlása. Négy egyházi ének magyarázata és emlékeltetése. Kézi
könyvek: Mayer Endre: Evangélikus vallástan; Poszvék Sándor: Egyházi 
énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára és a Szentírás. Heten
kint 2 óra. Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Stilisztikából a styl általános és különös tulajdonságai. 
Verstanból a hangsúlyos és időmértékes verselés. Nagyobb olvasmány Arany 
Toldija, tartatmilag és alakilag beható elemzéssel és 4 ének beemlézésével is. 
Egyéb olvasmányok a tanult anyag minden fontosabb részéhez. Kézikönyv: 
Góbi Imre: Stilisztika, és Lehr Albert: Toldi, Arany Jánostól. írásbeli dol
gozatok havonkint kétszer. Hetenkint 4 óra. — Kubányi Béla.
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3. Latin nyelv. Kézikönyv: Dávid István kisebb latin nyelvtana, gyakorló- 
és olvasókönyve. Módok, idők, összetett mondatok szerkesztése, acc. c- infin., 
participium, gerundium s supinum a megfelelő pensumokon begyakorolva. 
Prózai olvasmány: Aromái történet Camillustól 17 fejezet. Költői olvasmány: 
Aeneas, Remus halála, Tarquinius elfoglalja Gabii városát, A fabiusok nemzetsége, 
Daedalus és Icarus, Az emberi nem II. korszaka, Philemon és Baucis. A kötött 
beszédben írott olvasmányok többnyire emlékelve is. Szócsoportok. Hetenkint 
egy írásbeli dolgozat. Hetenkint 6 óra. — Flórián J.

4. Német nyelv, a) Nyelvtan. Inductiv módszerrel haladva az alaktanból 
a III. osztályban tanultak kiegészítése és a mondattan, b) Olvasmányok: 1. 
Prózaiak: Die Bremer Stadtmusikanten (Grimm). Der brave Mann (Hoffmann). 
Die Heinzelmännchen (u. a.). Der kluge Richter (Hebel). Das deutsche Volk 
befreit sich von der Herrschaft der Römer. Das deutsche Land. Wilhelm Teil 
(Tschudi). 2. Költőiek: Einkehr (Uhland). Der Alpenjäger (Schiller). Barbarossa 
(Platen). Heinrich der Vogelsteller. Fordítás magyarból németre. Beszélgetési 
gyakorlatok a nyelvtanra való tekintettel. Havonkint két írásbeli dolgozat, 
tekintettel a nyelvtanból tanultakra, vagy az olvasmányok köréből. Kézikönyv : 
Endrei Ákos: Német nyelvkönyv, I. köt. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

5. Történelem. Az ázsiai és afrikai kulturnépek történetének vázlata, 
tekintettel a görög nép történetére; részletesebben a görögök és rómaiak 
története az actiumi csatáig, tekintettel a műveltségi és állami állapotokra. 
Tankönyv : Varga Ottó : Az ó-kor története. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.

6. 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. Hetenkint 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

7. Algebra. A négy alapművelet általánosítása. Negativ számok. Algebrai 
számok és azoknak ábrázolása. Hatványozás. Törtekkel való számolás. Leg
kisebb közös többes. Legnagyobb közös osztó. Elsőfokú egyenletek egy 
ismeretlennel. Kézikönyv: Mauritz: Általános számtan. Hetenkint 3 óra. — 
Peskó Ödön.

8. Rajzoló geometria. Tankönyv: Dr. Hornischek TI., IV. Tananyag:
I. A kúpszeletek (kör, ellipsis, parabola, hyperbola) tulajdonságai, az ezen 
görbe vonalakra vonatkozó szerkesztések. II. A stereometria alapfeladatainak 
átismétlése után a vetülettan. Pont, egyenes, síkidom és testek projectiói egy 
és két képsíkon. Díszítményi rajz Várday-féle faliminták után. (B. 1—14, C.

«1—8.) Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.
9. Torna, a) Rend- és szabadgyakorlatok. Szergyakorlatok. Játék. He

tenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.
b) Tornajátékok a III. osztálylyal együtt. Peskó Ödön.
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Osztályfőnök: G ömöry J ános.

1. Vallástan. Bibliai bevezetés. Az ó- és újtestamentomi Kánon rövid 
története, a biblia nevezetesebb fordításai. Az egyes iratok keletkezésének tör
ténete, szerzőik, tartalmuk ismertetése. Szemelvények olvasása az ó- és újszövet
ségi iratokból. Kézikönyvek : Batizfalvi-Bereczky: Bibliaismertetés és a Szentírás. 
Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Népballadák. A magyar ballada-költészet Arany előtt 
és után. Arany balladái. Az olvasott és behatóan elemzett balladák alapján a 
műfaj elmélete. Rhetorikából az általános szerkezettan előrebocsátása után a 
prózai műfajok: a leírás, az elbeszélés, a történetírás, értekezés, a beszéd és 
az irányművek elmélete a legjellemzőbb olvasmányok olvastatása és fejtegetése 
alapján. Havonkint házi- vagy iskolai dolgozat. Kézikönyv: Rhetorika Négyesy 
Lászlótól, és Magyar balladák Greguss-Beöthytől. Heti 3 óra. — Kubányi Béla.

3. Latin nyelv. Prózai olvasmány. T. Livius 21-ik könyvéből 50 fejezet, 
tekintettel Livius stílusának sajátságaira. Livius élete és művei. Az államrégiségek
ből : a római nép felosztása; a közhatalom (senatus, népgyűlések, magistratus). 
Az Anthologia Latinából C. Valerius Catullustól: Cornelius Neposhoz ; A költő 
hajója; Isten hozott; Kelletlen ajándék; Hazatérés Sirmióba; Búcsú Bithyniától; 
Ciceróhoz; Az ékes szavú; Testvére sírjánál. P. Vergiliustól: Meliboeus és 
Tytirus; Italia magasztalása. Q. HoratiustóP. Vergilius hajójához; Dicsőítő dal; 
Baráti meghívás; Panasz ; Megtérés ; Eletelv ; Az arany középszer ; Múlandóság ; 
Az igazi férfiú. Tartalmi és tárgyi magyarázatokkal, valamint többnek emlé- 
zése is. Az irályképző gyakorlatokból: Phaedrus meséi: 32—49 Cornelius 
életrajzaiból 9 fejezet, a vegyes gyakorlatokból 3 fejezet s ezek kapcsán 
alak- és mondattani ismétlések; kéthetenkint írásbeli iskolai dolgozat; a 
dolgozatok száma 17. Tankönyvek: T. Livi ab űrire condita lib XXI XXII. 
Althologia Latina; Cserny-Dávid Latin stílusgyakorlatok, I. rész; Schultz-Dávid 
Latin nyelvtana. Hetenkint 6 óra. — Húsz Ármin.

4. Görög nyelv. Az olvasás és írás begyakorlása után a főnév, melléknév, 
igehatározó, számnév,, névmás és az a végzetű igék ejtegetése az attikai nyelv
járás szerint. Kézikönyvül használtatott dr. Maywald József Görög nyelvtana. 
Megfelelő szó- és Írásbeli fordítási gyakorlatok dr. Maywald József Görög 
gyakorló- és olvasókönyvéből, még pedig a következő pensumok: 1--34, 
36— 42, 45— 69, 71, 74—79. Havonkint 2 írásbeli dolgozat. Heti 5 óra. —# 
Klemens T. János.

5. Görög nyelvet helyettesítő tárgyak : aj frodalom és régiségtan. Magyar 
irodalmi művek olvasása és magyarázása. Karmán J .: Előszó az Urániához. 
A nemzeti csinosodásról. Szemelvények Kazinczy és Berzsenyi leveleiből. 
Kölcsey: Emlékbeszéd Kazinczy F. és Berzsenyi D. felett. A magyar nyelv 
ügyében. Salamon Ferencztől: A Hunyadiak korának ismertetése. Baróti, Virág, 
Révai, Berzsenyi költeményei. Nehány költemény könyv nélkül is. Az illető 
irók életrajza és műveik alapján való méltatása. Thukydides élete, jellemzése.

V. O S Z T Á L Y .
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Művéből összefüggő részletek olvasása és magyarázása. Görög állami régiségek. 
Két otthoni és egy iskolai dolgozat. Kézikönyv: Dr. Jancsó Benedek: Magyar 
irodalmi olvasmányok. Hegedűs István : Összefüggő részek Thukydides művéből. 
Szerelemhegyi Tivadar: Görög állami régiségek. Hetenkint2 óra. — Gömöryjános.

b) Díszítményi 'rajz: Görög és középkori síkdíszítmények rajzolása és 
festése (rosetták és szallagdíszek) Várday-íéie faliminták nyomán (D. 1—24 1.); 
azonkívül szemléleti rajz beállított geometriai testek után. Hetenkint 2 óra. 
Bal ló Aurél.

6. Német nyelv, a) Nyelvtan ■ Fontosabb nyelvtani kérdések megbeszélése 
-— b) Olvasmányok: 1. Prózaiak: Das gute Heilmittel (Hebel), Wesen der 
Sage (Grimm), Aus den Reden an die deutsche Nation (Fichte). 2. Költőiek: 
Ausgewählte Romanzen aus Herders Cid. Az egésznek tartalmi megbeszélése 
mellett tüzetesen fejtegetve a l — Ö, 16, 26, 31, 37—40, 46, 48, 70. románczot. 
Bőven foglalkoztunk Cid jellemével, mint az igazi középkori lovag képviselőjével. 
Der Schenk von Limburg (Uhland), Das Glück von Edenhall (LT.), Die Sonne 
bringt es an den Tag (Chamisso), Das Grab im Busento (Platen), Loreley 
(Heine), Die beiden Grenadiere (Heine). Herder, Heine, Uhland életrajza és 
működésük. Kézikönyv: Hoffmann M.: Német tan- és olvasókönyv, III. kötet. 
Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

7. Történelem. A római császárság és a középkor története. Kézikönyv: 
Varga O ttó: Középkor. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.

8. Mennyiségtan, a) Algebra: Határozott egyenlet-rendszerek megoldása 
Hatványozás és Newton binom. egyenlete. Négyzet és köbgyök. Rationalis, 
irrationalis és immaginarius számok. Tiszta és vegyes négyzetes egyenlet. — 
b) Geometria: Planimetriai alapfogalmak. A pont, vonal, sík és ezek relativ 
helyzete, szögek. Három-, négy- és sokszög szemléltetése, A háromszögek con- 
gruentiája és hasonlósága. A síkidomok kerülete és területe. A kör szemlél
tetése, belső és külső excentrikus szögek, szabályos húr- és érintő sokszögek. 
A kör kerülete és területe. Tankönyv: Mauritz: Algebra, és Wagner: Geo
metria. Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos.

9. Természetrajz. Növénytan. Az alaktan tüzetes begyakorlása élő növé
nyeken, növények leírása és meghatározása. A szövettan elemei; élettan, 
rendszertan. Tankönyv: Dr. Róth Samu: A növénytan alapvonalai. Segéd
könyv: Cserey: Növényhatározó. Hetenkint 2 óra. — Szutórisz Frigyes.

10. Testgyakorlás. Rend- és szabadgyakorlatok. Szergyakorlatok. Torna
játékok (football, füleslabda). Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

VI. O S ZT Á L Y .

Osztályfőnök: S zutórisz F rigyes.

1. Vallástan. A kér. egyház története. Az egyház megalakulása, az üldö
zések, 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., róm. katli., gör,

Collég. Ért. 9
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kel. egyház újabb története. Tankönyv: Batizfalvi István: A keresztyén egy
ház története. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Shakespeare Jul. Caesarjának és Moliére Tudós nők ez. 
vígjátékának olvasása és elemzése után szó volt a drámai cselekvényről és 
szerkezetről. Jul. Caesarból egyes kiválóbb részletek elszavalása. Az olvasó
könyv történelmi darabjainak olvasása és fejtegetése alapján: a történetírás 
elmélete, Kölcsey, Deák Ferencz és Kossuth Lajos szónoki beszédeinek tár
gyalásával a szónoki beszéd elmélete. Rhetorikai értekezések taglalása. Havon- 
kint egy írásbeli dolgozat. K k.: Rhetorika olvasmányokkal Góbi Imrétől. 
Shakespeare: Jul. Caesar, fordította Vörösmarty, magyarázta Névy László. 
Greguss Á.: Moliére Tudós nők, ford. Arany László. Hét. 3 óra. — Kubányi Béla.

3. Latin nyelv. Kk.: Sallustius, Vergilius, Cserny-Dávid: Latin stílusgya
korlatok 2 k. D. bello Jugurthino 59 fejezet. A beszédek könyv nélkül is. 
Az Aeneisből I. könyv 1—40; II. könyv egészen. Sok részlet emlékelve. A 
stílusgyakorlatokból Sallustius életrajza 1—4 p., a Jugurtha ellen viselt háború 
47—74. Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat. Hetenkint 6 óra. — Flórián Jakab.

4. Görög nyelv. Az V. osztály nyelvtani anyagának ismétlése után a 
m-végű és rendhagyó igék ragozása. A mondattanból: A névelő, az esetek 
használata, az ige nemei és módjai, az ige névi alakjai, a mellékmondatok. 
Kézikönyv: Maywald J. Görög nyelvtana. Olvasmányok és gyakorlatok May- 
wald J. Görög gyakorló- és olvasókönyvéből, még pedig I. részéből 81, 84, 
85 ; II. részéből — Xenophon életrajzának és írói munkásságának ismertetése 
mellett — 6—9, 12—14, 18, 19, 21, 23, 26, 35, 41—48, 50; továbbá Xeno
phon Anabasisának szemelvényeiből I—V. A nyelvtan begyakorlására két
hetenkint egy fordítás magyarról görögre (részint iskolai, részint házi). Heten
kint 5 óra. — Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Magyar irod. olvasmányok : Mindszenti 
Gábor naplója. Szalárdi János siralmas krónikájából: Bethlen Gábor uralkodása. 
Cserey Mihály históriájából: Apaffy és Teleki. Mikes Kelemen törökországi 
leveleiből. Zrínyi Miklós prózai műveiből: A török áfium ellen való orvosság. 
b) Görög irod. olvasmányok'. Homeros Iliása és Odysseiája bő szemelvényekben 
a tartalmi összefüggés szemmel tartásával. A homerosi kérdés. A trójai há
ború előzményei. A homerosi eposok sorsa. Homeros vallás- és világnézete. 
Tankönyvek: Jancsó Benedek: Magyar irodalmi olvasmányok. Dr. Csenged 
János: Homeros Iliása bő szemelvényekben és Gyomlay Gyula: Homeros 
Odysseiája bő szemelvényekben. Dr. Geréb J .: Görög vallás és művészet. Idő- 
szakonkint egy írásbeli dolgozat. Hetenkint 2 óra — Klemens T. J.

c) Díszítményi rajz. Renaissance-stílű díszítmények rajzolása s kifestése, 
egyrészt Várday, másrészt Steindl falimintái után (Várday-minták E. 1-—26 I). 
Szemléleti rajz beállított geometriai testekből alkotott csoportozatok után. 
Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv, a) Nyelvtani gyakorlatok. — b) Olvasmányok. 1. Pró
zaiak: Brockenreise (Heine), Das Ilsethal (H.), Aus Goethes Dichtung und 
Wahrheit, Brief Goethes an Schiller, Über Schillers Spaziergang (Humboldt).
2. Költőiek: Das Lied vom braven Mann (Bürger), Der Fischer (Goethe),
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Der Sänger (G.), Der Zauberlehrling (G.), Johanna Sebus (G.), Die Kraniche 
des Ibykus (Schiller), Der Ring des Polykrates (Sch.), Der Taucher (Sch.), 
Die Bürgschaft (Sch.), Der Spaziergang (Sch.). Bürger, Goethe, Schiller és 
Heine életrajza és működésök. A német ballada- és románcz-költészet fejlő
désének és történetének rövid áttekintése. Kézikönyv: Hoffmann M.: Német 
tan- és olvasókönyv, III. k. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

7. Történelem. Az új-kor és legújabb kor története. A renaissance, a 
találmányok és felfedezések. A reformatio és ellenreformatio. A nagyhatalmak 
megalakulása. A forradalmak kora 1825-től napjainkig. Kézikönyv: Varga 
O ttó: Világtörténet. Újkor. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.

8. Mathematika. a) Algebra: A hatvány és gyök fogalmának általáno
sítása negativ és tört kitevőre. Számrendszerek. A logarithmálás. Exponentialis 
egyenletek. — b) Geometria: A szabályos sokszögek. A sík trigonometriája, 
goniometria. Kézikönyvek: Mauritz : Általános számtan, és Wagner Alajos : 
Geometria. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.

9. Természetrajz. Állattan. Az emberi test alapos megértéséből kiindulva, 
az állatok szerveinek összehasonlító tárgyalása. Rendszertan, lehetőleg gyakor
lati alapon. Rovarok gyűjtése és meghatározása. Kézikönyv: Dr. Róth Samu: 
Az állattan alapvonalai. Hetenkint 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

10. Testgyakorlás. Rend- és szabadgyakorlatok Szergyakorlatok. He
tenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

VII. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: P erényi V ilmos.

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. Tankönyv: Batizfalvi István: A magyarországi prot. egyház tör
ténete. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Összes kiváló lyrikusaink főbb műveinek olvasása 
és széptani fejtegetése alapján a lyrai műfajok elmélete. A Zrínyiász taglalása 
után az epikai műfajok elmélete, kapcsolatban az egyes kitünőbb költemények 
fejtegetésével. Katona J. Bánk bán-jának olvasása után a drámai műfajok elmélete. 
Több lyrai költemény szavalása. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Kézikönyv: 
Poétika olvasmányokkal, Góbi Imrétől. Hetenkint 3 óra. — Kubányi Béla.

3. Latin nyelv. Olvasmány: Ciceronis oratio de imperio Cn. Pompeji; 
és oratio I-a & Il-da in Catilinam; a szöveg történeti, szerkezeti és előadási 
magyarázata; Cicero élete, államférfiúi, szónoki s irodalmi működése. Régiség
tanból : a vallás- és igazságszolgáltatási ügy. Vergili Aen. lib. VI. a szükséges 
magyarázatokkal, egyes részek emlézése. Irálygyakorlatokból 27 pensum s 
ezeknek kapcsán alak- és mondattani ismétlések; minden második héten írás

9»
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beli iskolai dolgozat az olvasmányul használt anyag köréből. Az írásbeli dol
gozatok száma 18. Tankönyvek : M. Tulli Ciceronis orat, selectae ; P. Vergili 
Maronis Aeneidos lib. XII. Schultz—Dávid Latin nyelvtana. Hetenkint 6 óra. 
—■ Húsz Armin.

4. Görög nyelv. Az ión szójárás magyarázata mellett olvastatott Ilias I.. 
III. és VI. éneke; azután pedig az új ión dialectus legfőbb sajátságainak ismer
tetése után Herodotos VI. 94 — 107., 109— 121., 132 — 137.; VII. 198 — 219. 
Mindegyik olvasmány megkezdése előtt adattak a szükséges mythologiai, 
illetve históriai, valamint irodalomtörténeti bevezetések, nemkülönben az illető 
művek egész tartalmának és szerkezetének ismertetése is. Nyelvtani ismétlések 
és gyakorlatok, szó- és írásbeli fordítások magyarból görögre (attikai nyelvre); 
ezen nyelvtani gyakorlatok hetenkint 1 órában történtek. Összesen heti 5 óra. 
— Klemens T. János.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) A görög lyrai, epikai és drámai költészet. 
Euripides «Iphigeneia Taurisban» ez. drámája részletesen tartalmilag és szer
kezetileg. b) Magyar Írod. olvasmányok: Balassa Bálint vallásos és istenes 
énekei és szerelmi dalai. A kuruez-költészet forrása és tárgyai. Gyöngyösi 
Murányi Vénusa részletesen tartalmilag és szerkezetileg. Kisfaludy Sándor 
Himfy dalaiból és regéiből egyes részeket. Kézikönyvek: Schill S.: Görög 
irodalomtörténet. Kempf J.: Euripides Iphigeneia Taurisban. Jancsó Benedek: 
Magyar irodalmi olvasmányok. Időszakonkint egy írásbeli dolgozat. Hetenkint 
2 óra. — Teltsch Kornél.

c) Görögöt pótló rajz. I. Rajz (heti 1 óra). Figurális lapminták után (fej
részek és fejek). II. Ábrázoló mértan. A térelemek derékszögű ábrázolása a tér 
4 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 2 képsíkon; az egyenesek vetítősíkjainak 
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 árnyékaik. Metszősíkpár. Pár
huzamos síkok. Egyenesnek átmetszése síkkal. Egyenesnek hajlásszöge álta
lános helyzetű síkhoz. Lapszög. A kör ábrázolása. Tankönyv: Dr. Hornischek 
Henrik: Ábrázoló geometria. Hetenkint 1 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv. Goethe Hermann és Dorotheájának olvasása és beható 
elemzése. A darab keletkezése, forrásai, alapeszméje, a személyek jellemzése. 
Schiller Wilhelm Tell-jének olvasása és beható elemzése. A német irodalom- 
történet ó- és középkorának rövid áttekintése, lehetőleg olvasmányok alapján. 
Kézikönyv: Heinrich Gusztáv: Német tan- és olvasókönyv III. k., valamint 
Hermann und Dorothea, és Wilhelm Tell-nek iskolai czélokra szánt külön 
kiadása. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

7. Politikai földrajz. Jelen politikai, társadalmi és gazdasági életünk álla
pota. Európa és Amerika államainak és gyarmatainak ismertetése. Magyar- 
ország ismertetése részletesen. Kézikönyv : Varga O ttó: Politikai földrajz. 
Hetenkint 2 óra. — Gömöry János.

8. Mennyiségtan, a) Algebra. A vegyes négyzetes egyenlet teljes elmé
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lete. Redukálható felsőbb fokú, binom és reciprok egyenletek. A függvények 
ábrázolása. Maximum-minimum leiadatok. Sorok. Végtelen geom. progressio. 
Kamatoskamat- és járadékszámítás. Határozatlan egyenletek, b) Geometria. 
Térszemlélet. Testszög. Szabályos geom. testek. Hasáb, henger, gúla és kúp 
szemléltetése, a felület és köbtartalom. Csonka testek. Gömb. Tankönyv: 
Mauritz: Algebra, és Wagner, Geometria. Heti óraszám 3. — Perényi Vilmos.

9. Physika. Mechanika, kinematikai és dynamikai szempontból. Hangtan 
és fénytan. Tankönyv: Fehér Ipoly. Heti óraszám 4. — Perényi Vilmos.

10. Testgyakorlás. Szabadgyakorlatok és szergyakorlatok; füleslabda
játék. Heti óraszám 2. — Peskó Ödön.

VIII. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: P eskó Ö dön.

1. Vallástan. Kér. hittan és erkölcstan. A vallás lényege, fogalma, alakjai, 
kijelentés, Szentírás. Az Istenről, az emberről, a bűnről, a Krisztusról, 
megváltásról, a Szentháromságról szóló tan. Az üdv elsajátítása az erkölcsi 
kér. élet által, az üdvösség rendje, erény, kötelesség, a kér. kötelességek. Az 
egyház, a kegyelmi eszközök: keresztség, úrvacsora, az egyházi hivatal. A 
lélek halhatatlansága, — bizonyítékai. Mindez a dogmatörténetre, de kivált 
az ágostai hitvallásra való tekintettel tárgyalva. Kézikönyvek : Zsilinszky-Hörk : 
Keresztyén hit- és erkölcstan; Paulik János: Az ágostai hitvallás Hetenkint
2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv és irodalom A magyar irodalom története napjainkig. 
Az egyes korok tárgyalásánál behatóbban foglalkoztunk a politikai és műve
lődési, művészettörténeti viszonyokkal. A kiemelkedőbb írók (Zrínyi, Kisfaludy, 
Katona, Vörösmarty, Kemény, Eötvös, Tompa, Petőfi, Arany stb.) munkás
ságát behatóan tárgyaltuk részint magánolvasmányok alapján, részint együttes, 
közös munkával. Hetenkint 3 óra. Tankönyv : Góbi Imre: A magyar irodalom 
története, szemelvényekkel. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Kézikönyv: Taciti Annales: Horatius, Cserny-Dávid: 
Latin stílusgyakorlatok 3. köt. Első harmadban az Annalesek első könyvéből 
65 fejezet. Második harmadban Horatii Carm. I. 1, 22; II. 13; III. 3; IV. 8, 
IV. 9; Sat. 1. 6; Epist. I. 20 és II. 3. Latin stílusgyakorlatokból: Tacitus élete 
7—14; lat. irodalom rövid ismertetése. Kéthetenkint egy írásb. dolgozat. 
Hetenkint 5 óra. — Flórián J.

4. Görög nyelv. A szükséges irodalom- és philosophia-történeti beve
zetés után Platon Apológiája és Kritonja. Azután Odysseia I., II., III. Hetenkint
3 óra. Nyelvtani gyakorlatok, szó- és Írásbeli fordítások magyarból görögre, 
melyeknek tárgyát az olvasmányok egyes szakaszainak kivonata képezte, 
valamint diétáit szövegből magyarra (az írásbeli dolgozatok részint mint házi, 
részint mint iskolai dolgozatok készíttettek), hetenkint 1 órában. A tanévnek 
végén a görög irodalom történetének áttekintése Jebb R. C. «A görög irodalom 
története» ez. kézikönyve szerint. Összesen hetenk. 4 óra. — Ludmann Ottó.
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5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Magyar irodalmi olvasmányul gróf 
Széchenyi. Hitel-jéböl az előszó; Wesselényi Balítéletek ez. műve, Kölcseytől 
a Nemzeti hagyományok ez. értekezés; Br. Eötvös József Reform-ja; Kemény 
Zsigmond Elet és irodalom ez. tanulmányából egyes részletek. A görög iro
dalom történetéből a görög bölcsészet, történetírás és szónoklat főképviselői. 
Olvasmányul Sokrates védekező beszéde Platóntól. Kriton Platóntól. Aristoteles 
nikomachosi Ethikájából: Az erkölcsi beszámításról III. 1—8. fejezet. Kézi
könyv : Dr. Jancsó B .: Magyar irodalmi olvasmányok. Alexander Bernát: 
Platon és Aristoteles, szemelvények. Schill Salamon: Görög irodalomtörténet. 
Időszakonkint egy írásbeli dolgozat. Hetenkint 2 óra. — Kubányi Béla.

b) Rajz. I. Rajzolás gypsminták után (ornamentek); fejek, rajzolás bas- 
relieíek után s fejek rajzolása gypsminták után. Hetenkint 1 óra. II. Ábrázoló 
mértan: A testek (koczka, gúla, hasáb, kúp, henger és gömb) egyszerűbb helyzetek
ben való orthogonális ábrázolása a saját árnyékhatár és a vetett árnyék meg
határozásával. Ezen testek vonatkozásai a térelemekre. Tankönyv: Dr. Hor- 
nischek (Horti) H. Hetenkint 1 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv. Goethe «Iphigenie auf Tauris» ez. drámája egész ter
jedelmében. A német irodalom története a reformatiótól a legújabb korig, 
lehetőleg olvasmányok alapján. Kézikönyv: Heinrich G .: Német tan- és olvasó
könyv, III. köt. Hetenkint 2 óra. — Ludmann Ottó.

7. Történelem. Magyarország története, tekintettel az állami és társadalmi 
viszonyoknak fejlődésére. Kézikönyv: Ribári-Mangold: Magyarország oknyo
mozó történelme. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.

8. Mathematika. a) Algebra. Permutatio. Combinatio. Variatio. Newton 
binomiális tétele és általánosítása negativ és tört kitevőre, b) Geometria. 
Gömbháromszögtan. A sinus, cosinus tétel. Gausz képleteinek és Napier ana
lógiáinak levezetése. A derékszögű és ferdeszögű gömbháromszög megoldása. 
A mathematikai tananyag átismétlése. Kézikönyv : Mauritz: Általános számtan, 
és W agner: Geometria. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

9. Physika. Hőtan. Mágnesség és elektromosság. Az újabb találmányok, 
u. m. a drótnélküli táviratozás és a Röntgen-sugarak ismertetése. A kosmo- 
graphia elemei. Kézikönyv: Wagner Alajos: Physika. Hetenkint 4 óra. — 
Peskó Ödön.

10. Philos, propaedeutika. Lélektan : Bevezetés; az érzéki, jelentő ké
pekről ; az érzésről; az akaratról; a lelki élet megbetegedéséről. — Logika: 
Elemtan, fogalmak, ítéletek és következtetések. Rendszertan: a meghatározás, 
felosztás, a megbizonyítás ; a módszer, a tudományok elveiről és rendszeré
ről. Kk.: Böhm Károly: Tapasztalati lélektan. Logika. Hetenkint 3 óra. — 
Kubányi Béla.

11. Testgyakorlás. Szabadgyakorlatok és szergyakorlatok heti 2 órában. 
Peskó Ödön.
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írásbeli dolgozatok a felső négy osztályban.

Magyar dolgozatok.

V. osztály. 1. Hogyan szándékozom eltölteni az iskolai évet? (Megfejtés.) 
2. Kádár Kata. (Átalakítás prózai elbeszéléssé.) 3. A mi vidékünk szépségei. 
(Költői leírás.) 4. Az egri leány. (Elbeszélés prózában.) 5. A növények táplál
kozásáról. 6. Egy kirándulásom. ^Útirajz.) 7. Életem. (Önéletrajz.) 8. Népmese. 
9. Levél atyámhoz. (Tárgy: Kölcsey Parainesise). Görögöt pótló tanfolyamban : 
1. Perikies szerepe a peloponnesosi háborúban. 2. Mi vet gátat a magyar 
művelődésnek Kármán J. idejében. 3. Hunyadi János harczai a török ellen. 
(Salamon Ferencz: «A török hódítás« czímű műve alapján.)

VI. osztály. 1. A tanév kezdetén.-(Elmélkedés.) 2. Julius Caesar fő szemé
lyeinek jellemzése. 3. Az ősz a múlandóság képe. (Költői leirás.) 4. A háládatlan. 
(Jellemkép.) 5. Magán házi-olvasmányaim közül melyiket olvastam a legnagyobb 
haszonnal és miben állott e haszon ? 6. Igazolja-e a történelem a szellemi erő 
főlényét az anyagi fölött? 7. Az ember idegrendszere. 8. A tanuló sírjánál. 
(Gyászbeszéd.) 9. A Tudós nők rövid meséje. Görögöt pótló tanfolyamban:
1. Achilles jellemzése. 2. Homeros hasonlatai. 3. Bethlen G. jellemrajza. (Isk. dóig.)

VII. osztály. 1. Vörösmarty születésének 100-ik évfordulóján. (Emlék
beszéd.) 2. Zrínyi dala. (Széptani fejtegetés.) 3. Halottak napján. (Elmélkedés, 
vagy elegia.) 4. Vidékünk egy-két népies szokása. 5. A testek általános tulaj
donságairól. 6. Vallás-erkölcsi szépségek a Zrínyiászban. 7. Mit mondanak 
jelesebb aesthetikusaink és íróink Bánk bán tragikumáról ? 8. Minő alak tetszik 
nekem legjobban a görögök történetében, és miért ? 9. Az egészség értékéről. 
Görögöt pótló tanfolyamban; 1. Kisfaludy S. Himfy dalainak keletkezése és 
azok jellemzése. 2. A görög drámai költészet fejlődése és annak fajai. 3. Iphi
genia Euripidesnél és Goethénél.

Vili. osztály. 1. A «Szózat» aesthetikai fejtegetése. 2. Ilosvai «Tholdi»-ja 
és Arany Toldi triologiája. 3. A protestantismus gyors elterjedésének külső és 
belső okai hazánkban. (Iskolai.) 4. II. Rákóczy Ferencz Rodostóban (Mikes levelei 
alapján). 5. Eötvös Karthauzija. Bánk bán tragikuma. (Iskolai.) 6. A magyar 
romanticismus. 7. A hűbériség fejlődése hazánkban. Görögöt pótló tanfolyam
ban'. 1. Szokrates jelleme védekező beszédje alapján. 2. Miért nem-kerülte 
Sokrates a halált ?

Német dolgozatok.

V. osztály. 1. Inhalt der ersten Romanze von Herders Cid. 2. Der Zigeuner 
in der Schlacht. (Fordítás.) 3. Herders Leben. 4. Welche sind die Charakterzüge 
Cids ? (Gedankengang.) 5. Fichtes Reden an die deutsche Nation. 6. Die Sonne 
bringt es an den Tag. (Chamisso.) 7. Die heilige ungarische Krone. (Fordítás.)
8. Was ist die Quelle von Uhlands Ballade «Das Glück von Edenhall» und 
wie gestaltete diese der Dichter um? 9. Der Hof Attilas. (Fordítás.)

VI. osztály. Fordítás magyarból németre: 1. Die Blume und die Wolke.
2. Xenophon. 3. Zboró. 4. Der kurze Inhalt von Bürgers Ballade «Das Lied
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vom braven Mann» und die Charakt. der Personen. 5 Worin unterscheidet 
sich Schillers Ballade «Die Bürgschaft» von seiner Quelle. 6. Gedankengang 
von Schillers Ballade «Der Taucher». 7. Gedankengang von Schillers Ballade 
«Der Ring des Polykrates». 8. Der Frühling.

VII. osztály. Fordítások magyarról németre: Die ungarische Krone. 
2. Der Kaiser lässt dich grüssen. 3. König Mathias. Gedankengang. 4. Hermann 
und Dorothea. (I. ének.) 5. IV. ének. 6. Welche sind die Quellen von Hermann 
und Dorothea? 7. Charakteristik der Hauptpersonen von Goethes Hermann 
und Dorothea. 8. Was schildert Schiller im 1-ten Anfänge seines Wilhelm Teil?
9. Was schildert Schiller im IV.-ten Anfänge des Wilhelm Teil ?

VIII. osztály. Wie müssen wir den Muttermord des Orestes beurtheilen ? 
Die Charaktere im Drama: Iphigenie auf Tauris. (Fordítás.) Ein unnütz Leben 
ist ein früher Tod. (Értekezés) Was macht die Erzählung «Robinson Crusoe» 
so anziehend? (Fejtegetés.) Homeros und seine Gedichte. (Fordítás.)

Szabadkézi vajz, m in t szabad tantárgy.

A szabadkézi rajzban resztvettek az I-  VIII. oszt. tanulók közül 58-an, 
kik hetenkint kétszer (szerdán és szombaton d. u. 2—4-ig, a téli hónapokban 
1 —3-ig) nyertek oktatást. A kezdők egyszerűbb ékítmények, stilizált levelek 
(Zsitvay-félék), a haladók pedig nehezebb ornamentek (Steindl-félék), továbbá 
figurális és tájképminták (Hermes) rajzolásában, sőt gypsminták utáni rajzban 
is gyakorolták magukat. — Balló Aurél.

Franczia nyelv.

A franczia nyelvet hét Vl-ik osztálybeli tanuló tanulta heti 2 órában 
Mutschenbacher. Gyakorlati franczia nyelvtana szerint: főnév, melléknév, számnév, 
névmás és az igének rendes conjugatiója. Az olvasmányok alapján a legfőbb 
mondattani szabályok is. 166 pensum szóval és részben írásban ; egynéhány 
összefüggő olvasmányt könyv nélkül is tanultunk. — Ludmann Ottó.
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D) F őgym nasium i tanulók.
A rövidítések m ag y a ráz a ta : áh. =  ág. h. evang.; ev. ref. =  evang. reform.; rk. =  rom. 
kath,; gk. = gör. kath.; izr. =  izraelita vallású; m. — magyar; n. =  ném et; t. =  tót anyanyelvű.

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY.

Altmann Simon izr., m. . 
Bogsch Sándor áh., n. 
Boratko Rezső áh., m. 
Boronkay Zsigmond áh., m 

5 Böhm Oszkár izr., m. . 
Deutschberger Jenő izr., n. 
Domonkos István áh., t. . 
Fekete György áh., m.
Feld Armin izr., m.

10 Feldmann Adolf izr., n. . 
Ferderber Viktor izr., m. . 
Fleischer Aladár izr., n. . 
Friedmann Armin izr., m* 
Friedmann Zoltán izr., n*

15 Fuchs Joachim izr., n. . .
Fülöp Gyula áh., m* . .
Gärtner Viktor izr., n. 
Gottlieb Samu izr., m. 
Groszmann Ernő izr., m.** 

20 Grünstein Vilmos izr., n. . 
Guttmann Sándor Izr. izr., m 
Hartstein Oszkár izr., n. . 
Heller Izidor izr., m. . .
Hirschfeld Márk izr., m. .

25 Ilkovics Jenő izr., n. . .
Jászay Pál ev. ref., m. . 
Kósch István áh., m. . 
Körtvélyessy Géza rk., m* 
Krakovszky Lajos rk., t. . 

30 Krausz Fülöp izr., m. . .
Linczényi Gyula áh., t. 
Lusztig Jenő izr., m.
Major István ev. ref., m. . 
Mandl Salamon izr., n.

* Ismétlő. — ** Kilépett.

Eperjes, Sáros m., 1889. decz. 23. 
Szepes-Várallja, 1889. febr. 19. 
Batizfalu, Szepes m., 1891. máj. 2. 
Fiume, 1890. jan. 8.
Eperjes, 1890. jul. 18.
T úró-Tridvori, Trencs., 1891. jun. 9.
S.-Kellemes, Sáros, 1886. aug. 21. 
Varjúfalva, Sáros m., 1889. jul. 11. 
Eperjes, 1889. jatt. 22.
Széplak, Abaúj m., 1890. jul. 21. 
Eperjes, 1890. jun. 30.
N.-Vitéz, Sáros m., 1890. jan. 2. 
N.-Sáros, Sáros m., 1888. okt. 21. 
N.-Sáros, Sáros m., 1888. ápr. 11. 
Gombosfalu, Sáros, 1889. máj. 24. 
Soóvár, Sáros m., 1889. márcz. 28. 
Eperjes, 1889. okt. 21.
Eperjes, 1890. aug. 27.
Eperjes, 1890. szept. 14. 
Keczer-Kosztolán, Sáros, 1889. jun. 23. 
Varannó, Zemplén, 1889. márcz. 29. 
Berettő, Sáros m., 1889. márcz. 12. 
Salgó, Sáros m., 1890. márcz. 24. 
Eperjes, 1890. május 1. 
S.-Kellemes, Sáros, 1889. febr. 15. 
Bánkút, Arad m., 1889. nov. 25. 
Eperjes, 1890. márcz. 22.
Eperjes, 1888. aug. 16.
Rutka, Turócz m., 1889. aug. 19. 
L.-Szt.-Miklós, 1890. jul. 4. 
Király-Lehota, Liptó m., 1888. febr. 22. 
Soóvár, Sáros m., 1890. ápr. 2. 
Csobád, Abaúj m., 1890. jul. 9. 
Girált, Sáros m., 1889. febr. 1.

C ollég . É rt. IÜ
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

35 Mayer Andor áh., m. . . . Eperjes, 1889. okt. 14.
Mendlovics Sándor izr., m. . Budapest, 1889. decz. 27.
Müller Jenő izr., m. . . . Német-Jakabvágás, Sáros, 1889. jul. 10.
Neumann Móricz izr., n. . . Kaproncza, Sáros, 1887. szept. 1.
Pankuch József áh., m. . . New-York, Amerika, ,1889. ápr. 24.

40 Perényi Béla ev. ref., m. . . Vág-Újhely, Nyitra, 1890.márcz.20.
Pollacsek Adolf izr., m* . . S.-A.-Újhely, Zemplén, 1888. jul. 24.
Propper Ödön izr., m. . . . Eperjes, 1891. márcz. 2.
Raisz Dezső áh., m. . . . Eperjes, 1890. jan. 22.
Repcsák József rk., m. . . N.-Sáros, Sáros m., 1888. márcz.' 10.

45 Schulhof Hugó izr., m. . . Soóvár, Sáros m., 1891. márcz. 18.
Schustek Jenő áh., m. . . . Eperjes, 1890. ápr. 16.
Silber Dezső izr., m* . . . Kőszeg, Sáros m., 1889. máj. 17.
Singer Ernő izr., m. . . . Eperjes, 1890. május 13.
Springer Mór izr., m. . . . Eperjes, 1890. nov. 2.

50 Stampa László ev. ref., m. . Kolozsvár, 1890. febr. 6.
Stehr Bertalan izr., m. . . Eperjes, 1889. decz. 30.
Szereday Szilárd áh , m. . . Vörösvágás, Sáros m., 1889. okt. 20.
Szklenár Pál áh., m. . . . Csáklyó, Zemplén m., 1890. jul. 19.
Sztehlo Ervin áh., m. . . . Eperjes, 1890. jun. 11.

55 Treuhaft Márton izr., m. . . Tót-Raszlavicza, Sáros m., 1889. márcz. 1.
Váradi Aladár izr., n. . . . Lőcse, Szepes m., 1890. okt. 28.
Wardener Iván rk., m. . . Maros-Újvár, Alsó-Fehér, 1889. decz. 1.
Weiser Ferdinánd izr., m. . Andrásfalva, Liptó m., 1889. decz. 9.
Weisz Sándor izr., m. . . . Eperjes, 1890. jun. 23.

60 Wollner Artúr izr., m. . . Kassa, Abaúj m., 1890. szept. 14.
M a  g; á  n t a  n  u  1 ó k  :

Almásy Dezső áh., m.** . . Budapest, 1890. okt. 25.
Földi Viktor izr., m. . . . Siroka, Sáros m., 1890. decz. 28.
Nitsch Mátyás áh., n. . . . Bussócz, Szepes m., 1889. márcz. 10.
Zimmermann Károly izr., m. Vázsecz, Liptó m., 1890. okt. 5.

II. OSZTÁLY.
Augusztinyi Gyula rk., m.* . Eperjes, 1888. szept. 30.
Bánó Iván áh., m.................. Roskovány, Sáros m., 1888. decz. 28.
Bott Gábor izr., n.................. S.-Kellemes, Sáros, 1890. márcz. 26.
Brachfeld Gyula izr., m.** . Budapest, 1889. aug. 9.

5 Czoczkó Béla gk., in. . . . Kassa, Abaúj m., 1889. febr. 21.
Debrő József rk., m. . . . Eperjes, 1887. ápr. 16.
Elsasz Sándor izr., m. . . . Eperjes, 1889. máj. 12.

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

Ferderber Jenő izr., m* . .
Fiffik Árpád rk., m. . . .

10 Filiette János rk., m.* . . .
Fischer Sándor izr., m. . .
Freiberger Lajos izr., n. . .
Friedmann Miksa izr., n. . .
Friedmann Sándor izr., n. . 

15 Fülep Gyula ev. ref., m. . .
Gajdos János áh., t. . . .
Gamauf Ferencz áh., m. . .
Grün Bernát izr., n. . . .
Grünfeld Henrik izr., m. .

20 Kaufmann Illés izr., n.** . .
Keller Mór izr., m..................
Késmárszky Béla áh., m. ***
Kirz Henrik izr., n.................
Kribel Aladár áh., m. .

25 Langer Henrik izr., n. . .
Loncz Árpád rk., t. . . .
Lövik Ernő áh., m. . . .
Lutocska Lajos áh., t. . .
Moskovics Ignácz izr., m.

30 Palecskó Aladár áh., m. .
Pazár Béla áh., m..................
Rolik Lajos áh., m. . . .
Safran Alfréd izr., m. . . .
Schneider István áh., m. . .

35 Schwalb Jenő izr., n. . . .
Schwarz Imre izr., m. . . .
Spira Ferencz izr., m* . .
Szilvay Ferencz rk., t.* . .
Szűcs Gyula ev. ref., m. . .

40 Tomola Béla áh., m. .
Veneziáner Artúr izr., m. . .
Weisz Hermann izr., n. . 
Weiszbergér Dávid izr, n. . 
Werther Henrik izr., n. . .

Eperjes, 1887. okt. 25.
Eperjes, 1887. decz. 12.
Eperjes, 1888. máj. 10.
Szatmár, 1889. szept. 11. 
Alsó-Mérk, Sárosra., 1888. márcz.5. 
N.-Sáros, Sáros m., 1887. jan. 30. 
Göncz, Abaúj m., 1889. jun. 11. 
Mármaros-Sziget, 1888. szept. 22. 
Eperjes, 1889. jun. 23.
Eperjes, 1889. szept. 15.
Eperjes, 1889. decz. 20. 
Selmeczbánya, Hont, 1888. nov. 10. 
Raszlavicza, Sáros, 1887. márcz. 13. 
Kassa, Abaúj m., 1889. ápr. 7. 
Kassa, Abaúj m., 1889. jul. 11. 
N.-Lomnitz, Szepes, 1889. jun. 20. 
Eperjes, 1888. máj. 4.
Jakab falu, Sáros m., 1888. febr. 13. 
S.-Kellemes, Sáros, 1887. nov. 13. 
Varannó, Zemplén, 1889. márcz. 13. 
Német-Lipcse, Liptó, 1888. jan. 19. 
Zsebfalu, Sáros m., 1888. jan. 4. 
Eperjes, 1889. jan. 3.
Dolova, Torontál m., 1887. máj. 4. 
Edelény, Borsod m., 1888. jan. 29. 
Szinye-Lipócz, Sáros, 1890. jan. 17. 
Dobó, Sáros m., 1886. jan. 19. 
Eperjes, 1889. febr. 19.
Eperjes, 1889. okt. 16.
Eperjes, 1887. okt. 13.
Gálszécs, Zemplén m., 1886. máj. 2. 
Csáklyó, Zemplén, 1889. márcz. 29. 
Eperjes, 1888. jul. /21.
Alsó-Kubin, Árva m. 1888. okt. 18. 
Lapos, Sáros m., 1886. jul. 18. 
Kriegh, Szepes m.( 1887. jun. 4. 
Eperjes, 1888. nov. 12.

* Ismétlő. — ** Kilépett. — *** Meghalt.
10*
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

III. OSZTÁLY.

Bakalyár Pál áh., t. . . .  
Bárkány Miklós izr., m. . .
Baumöhl József izr., n. , .
Berényi Gyula ev. ref., m. .

5 Blattny Árpád rk., m. .
Fábry Béla áh., m..................
Fleischer Dezső izr., n. . .
Friedmann Márkus Miksa, izr.,m. 
Friedmann Sándor izr., n. .

10 Fuchs Jenő izr., m..................
Füzy Aba rk., m.* . . . .  
Gasperik Gusztáv áh., t. . .
Gottlieb Leo izr., m. . . .
Gyurkovics Béla áh., t. . .

15 Hajdú Károly áh., m.** . .
Horvay Sándor áh., m. . 
Hromják József gk., t. . .
Ilkovics Zsiga izr., n. . . .
Jamniczky Gyula áh., t. . .

20 Kadanecz Pál áh., t. . . .
Körtvélyessy Dezső ev. ref., m. 
Körtvélyessy Ferencz rk., m. 
Krausz József izr., m. . . .
Lehoczky Egyed áh., m. . .

25 Levkovics Ferencz izr., n. 
Linczényi Pál áh., m* 
Lindgrün László áh., m. . .
Merényi Gyula áh., m. . .
Nádaskay Géza rk., m. . .

30 Nagy Dezső gk., m. . . .
Nemes Károly áh., m. . .
Nitsch János áh., n. . . .
Olbricht Ottó áh., m. . . .
Pálmai Kálmán rk., m* .

35 Paszternák Vilmos izr., m. . 
Petrovay György rk., m. . .
Reich Lajos izr., n..................
Rosenberg Henrik izr., n. 
Singer Artúr izr., m. . . .

* Ismétlő. — ** Kilépett.

Varjúfalva, Sáros m., 1886. jan. 17. 
Eperjes, 1888. aug. 13.
Kolcsó, Szepes m., 1888. aug. 27. 
Sály-Darócz, Borsod, 1887. okt. 9. 
Toriszka, Szepes m., 1888. aug. 22. 
N.-Sáros, Sáros m., 1888. szept. 5. 
N.-Vitéz, Sáros m., 1889. febr. 10. 
F.-Sebes, Sáros m., 1888. jan. 17. 
Hermány, Sáros m., 1887. szept. 1. 
Eperjes, 1888. jun. 22.
Lemes, Sáros m., 1885. nov. 22. 
Dovalló, Liptó m., 1887. nov. 14. 
Tarnow, Gácsország, 1887. ápr. 18. 
Német-Jakabvágás, Sáros, 1887. máj. 25. 
Eperjes, 1886. jul. 15.
Krompach, Szepes, 1888. szept. 3. 
Szulin, Sáros m., 1887. jul. 17. 
Kellemes, Sáros m., 1885. máj. 18. 
Vavrissó, Liptó m., 1887. szept. 18. 
Lajosfalva, Torontál, 1886. jan. 15. 
Eperjes, 1887. nov. 20.
Eperjes, 1886. decz 27.
L.-Szt.-Miklós, 1889. jan. 12. 
Ladomér, Sáros m., 1889. aug. 14. 
N.-Vitéz, Sáros m., 1888. márcz. 12. 
Kir.-Lehota, Liptó, 1886. febr. 7. 
N.-Sáros, Sáros m., 1889. febr. 4 
Zsarnócza, Bars, 1888. ápr. 11. 
Eperjes, 1888. ápr. 25. 
Lapispatak, Sáros, 1887. ápr. 14. 
Diósgyőr, Borsod, 1888. febr. 24. 
Bussdcz, Szepes m., 1887. jun. 27. 
Budapest, 1888. aug. 28. 
Péchújfalu, Sáros, 1886. febr. 14. 
S.-Kellemes, Sáros, 1887. decz. 25. 
Miskolcz, Borsod, 1888. márcz. 21. 
Láda, Sáros m. 1887. jul. 16. 
Eperjes, 1888. febr. 19.
Eperjes, 1887. decz. 25.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

40 Sóska Sándor gk., n. .. . , Eperjes, 1887. ápr. 13.
Stern Samu izr., m. . . . Eperjes, 1887. jun. 20.
Szabanos Miklós rk., t. . . Eperjes, 1886. aug. 12.
Szóbél Dezső Dávid izr., m. Jernye, Sáros m., 1887. decz 20.
Sztehlo Zoltán áh., m. Eperjes, 1889. jan. 15.

45 Vasskó Antal áh., m. . . . Kolomea, Gácsország, 1888. máj. 15.
Weingarten Leo izr., n. . . S.-Kellemes, Sáros, 1888. febr. 24.
Zahler Géza izr., m. . . . Szt.-István, Sáros m , 1888. jun. 31.

IV. OSZTÁLY.
Atlasz Lajos izr., n. . . ■. Raszlavicza, Sáros, 1888. febr. 29.
Böhm Ernő izr., m................ Eperjes, 1887. ápr. 21.
Czékus Kálmán áh., m. . . Kölese, Szatmár m. 1886. aug. 23.
Dániel Szabó György áh., t. Somos-Újfalu, Sáros, 1885. jan. 25.

5 Fekete Pál áh., m................. Varjúfalva, Sáros m., 1887. jun. 30.
Fried Izidor izr., m. . . . Göncz, Abaúj m. 1886. jul. 8.
Friedmann Gyula izr., n. . . Imbócz, Sáros m., 1886. jun. 12.
Friedmann Manó izr., n. . . N.-Jakabvágás, Sáros, 1886. decz. 5.
Fuchs András áh., t. . . . Plavnicza, Sáros m., 1884. máj. 4.

10 Gamauf István áh., in. . . Eperjes, 1887. nov. 26.
Geller József izr., n. . . . S.-Kellemes, Sáros, 1886. márcz. 4.
Goldberger Izrael izr., n. . . Wellbach, Szepes, 1886. márcz. 17.
Goldberger Zoltán izr., m. . Vörösalma, Sáros, 1887. jun. 14.
Goldmann Sándor izr., m. . Lubló, Szepes m., 1884. nov. 11.

15 Gottlieb Márk izr., n. . . . S.-Kellemes, Sáros, 1886. okt. 9.
Greiner Béla áh., m. . . . Krompach, Szepes, 1887. szept. 10.
Grosz Sándor izr., m. . . Vörösalma, Sáros, 1885. decz. 25.
Grün féld Dezső izr., m. . . Selmeczbánya, Hont, 1886. jan. 24.
Háber Béla rk., m................. Eperjes, 1885. jan. 14.

20 Hegedűs János áh., m. . . _ Kassa, Abaúj m., 1886. jun. 24.
Jamriska Péter áh., t. . . . Libetbánya, Zólyom, 1885. máj. 13.
Jancsó Lajos áh., m. . Tállya, Zemplén, 1886. okt. 29,
Jármay Pál áh., n.................. Bártfa, Sáros m. 1884. okt. 19.
Jeney András ev. ref., m. Legyes-Bénye, Zemplén m., 1887. máj. 7.

25 Jeney Miklós ev. ref., m*. . Legyes-Bénye, Zemplén, 1885. jul. 10.
Jeney Zoltán ev, ref., m. . . Legyes-Bénye, Zemplén, 1888. jun. 17.
Kirz Jenő izr., n..................... N.-Lomnicz, Szepes, 1887. ápr. 3.
Kmeczik György áh., t. . . Buczló, Sáros m. 1885. jul. 25.
Kósch Ernő áh., m. . . . Eperjes, 1887. jan. 17.

30 Mathern Róbert áh., n. . . Eperjes, 1886. ápr. 29.

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

Müller Gyula izr., m. . .
Nádaskay Sándor rk., m. 
Palecsko Gyula áh., m. , 
Palsák Sándor rk., m ..

35 Plenczner Ferencz rk., m. 
Rieger Simon izr., m. . .
Rosenberg Jenő izr., n. 
Schlesinger Artúr izr., m. 
Schwalb Sándor izr., m. . 

40 Tartally József rk., t. . .
Ungár Zsiga izr., n. 
Velinszky Aladár rk., m .. 
Veneziáner Gyula izr., n .. 
Weinberger Armin izr., m. 

45 Zemán Pál áh., m. . . .

N.-Jakabvágás, Sáros, 1886. decz. 16. 
Eperjes, 1886, szept. 20.
Eperjes, 1887. jan. 13.
Eperjes, 1887. márcz. 10.
Kassa, Abaúj m. 1886. aug. 15. 
Eperjes, 1886. aug. 24.
Eperjes, 1884. decz. 27.
Miglécz, Abaúj m., 1887. okt. 9. 
Eperjes, 1887. jan. 29.
Szinye, Sáros m., 1886. jan. 29. 
Soóvár, Sáros m., 1885. máj. 18. 
Zsalobina, Zemplén, 1886. jul. 1 
Alsó-Kubin, Árva, 1886. decz. 16. 
Cleveland, Amerika, 1884. nov. 1. 
Lapos, Sáros m., 1887. okt. 4.

V. OSZ TÁLY.
Jegyzet: a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló tan

folyamba jár, g ;  pedig azt, hogy görögöt tanul.

p. Benczúr Dezső áh., m. 
g. Bodnár Miklós rk., m. 
g. Cséri Béla izr., m* . . .
p. Darvasi Gyula áh., m.

5 g. Devecska András áh,, t. . 
p. Földi Ákos izr., m .. . .
g. Frank Gusztáv áh., t. . .
p. Friedmann Mendi izr., m. 
g. Geiger Henrik izr., n. .

10 p. Glück Sándor izr., n. . .
p. Görgey István áh., m .. .
p. Janisch Tivadar áh., m. . 
p. Kandi József izr., n. 
p. Kányák Ferencz rk., t. .

15 g. Kaufmann Sándor izr., m. 
g. Kesselbauer Lajos rk.,n.* ** 
g. Kirz Gyula izr., n. . . . 
p. Klein Béla izr., m. . . . 
p. Klein Manó izr., m.* .

20 g. Kopp Samu izr., n. . .
p. Körtvélyessy Ádám rk., m.

* Ismétlő. — ** Kilépett.

Csicsóka, Zemplén, 1884. decz. 18. 
Eperjes, 1883. nov. 24.
Varannó, Zemplén m., 1886. jul. 6. 
Móriczföld, Temes, 1881. nov. 27. 
N.-Palugya, Liptó m., 1884. decz. 8. 
Bööd, Abaúj m., 1886. okt. 4. 
Homonna, Zemplén, 1885. nov. 27. 
Berzevicze, Sáros, 1883. decz. 24. 
Karácsonmező, Sáros, 1886. aug. 15. 
Eperjes, 1885. decz. 23.
Kohány, Sáros m., 1886. aug. 4. 
Eperjes, 1885. máj. 15.
Lubotin, Sáros m., 1885. jun. 28. 
Mátyáska, Sáros m., 1885. jul. 29. 
Belovezsa, Sáros m., 1883. jun. 22. 
Lemberg, Gácsország, 1885. aug. 2. 
Eperjes, 1886. jan. 6.
Vanyarcz, Nógrád, 1885. márcz. 1. 
Ónod, Borsod m., 1885. ápr. 9. 
Héthárs, Sáros m., 1885. nov. 25. 
Eperjes, 1885. márcz. 15.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

p. Kubek Antal gk., m. . . Piller-Peklén, Sáros, 1885. nov. 2.
g. Küry Géza ev. ref., m. Túrkeve, J.-K.-Szolnok, 1886. aug. 29.
p. Meliórisz Jenő áh., m. . . K.-Sáros, Sáros m., 1886. márcz 30.

25 p. Mohr Gyula áh., n .. . . Göllniczbánya, Szepes m., 1884. decz. 18.
g. Schmilovits Ernő izr., m. . K.-Szeben, Sáros, 1887. márcz. 8.
p. Schütze Gusztáv áh., n. . Bécs, 1887. jan. 1.
g. Siegelmann Jenő izr., m. . Eperjes, 1885. aug. 14.
g. Spira Gyula izr., n .. . . Eperjes, 1886. febr. 3.

30 p. Stépán Sándor ev. ref., m. Zebegnyő, Zemplén, 1886. nov. 27.
p. Szóbél Samu izr., n. . Jernye, Sáros m., 1885. decz. 2.
p. Záhorszky Lajos áh., m. . Stoósz, Szepes rft., 1884. jul. 8.

M  a  g  á  n  t  a  n  u  1 ó  :
g. Tinschmidt Sándor áh., n. K.-Szeben, Sáros m., 1883. aug. 21.

VI. OSZTÁLY.
g. Bárkány Jenő izr., m. . . Eperjes, 1885. aug. 28.
g. Egermann Bernát izr., n. K.-Szeben, Sáros m., 1884. máj. 5.
g. Ehlert Márton rk., m. . . Ungvár, Ung m., 1883. jun. 5.
p. Fleischmann Andor izr., m. Bogdány, Sáros m., 1884. okt. 10.

5 g. Freimann Jenő izr., n. K.-Szeben, Sáros m., 1883. nov. 11.
g. Gamauf Imre áh., m. . Eperjes, 1885. április 20.
g. Getzler Izsák izr., n. . Raszlavicza, Sáros, 1883. febr. 27.
p. Goldberger Miklós izr., n. Jernye, Sáros, 1885. aug. 22.
g. Gottlieb Mihály izr., m. . Bochnia, Gácsország, 1884. decz. 8.

10 p. Klauszer József áh., m. . Eperjes, 1883. április 15.
g. Klauzer László áh., t. . . K.-Szeben, Sáros, 1885. jan. 19.
g. Kotsán Elemér rk., m. Gombosfalu, Sáros, 1884. aug. 22.
g. Krausz Mór izr., m. . . Bogdány, Sáros, 1885. ápr. 5.
g. Lefkovits Miksa izr., m. . Kassa, Abaúp m., 1885. jul. 16.

15 p. Mauks Sándor áh., m. Losoncz, Nógrád, 1884. aug. 27.
p. Melczer László áh., m. Eperjes, 1885. julius 3.
g. Mikler Lajos áh., n. . . Budapest, 1883. január 19.
g. Moskovics Gyula izr., m. Kassa, Abaúj m., 1884. szept. 1.
g. Moskovics Gyula izr., m. Zsebfalu, Sáros m., 1884. ápr. 1.

20 g. Rajczi Jenő rk., m. . Ó-Siska, Zemplén, 1883. decz. 9.
g. Reich Jenő izr., m. . . . Alsó-Hrabócz, Zemplén, 1886. márcz. 15.
g. Rosenberg Dezső izr., n. . Eperjes, 1884. május 11.
g. Rosenfeld Ödön izr., m. . S.-A.-Újhely, Zempl., 1885. decz. 11.
p. Safran Lipót izr., m. . . Szinye-Lipócz, Sáros, 1883. jun. 29.

25 g. Spanner Géza áh., m. . . Szepes-Váralja, 1884. jan. 10.
g. Stieglitz Ottó izr., n. . . Námesztó, Árva m., 1885. nov. 8.
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g. Szentistványi Artúr áh., m. 
p. Stopko Nándor rk., m. . 
g. Szűcs Béla ev. ref., m.

30 g. Tivadar György rk., m. . 
g. Uram József áh., t. . . . 
p. Ungár' Hermann izr., n. . 
g, Valóczky János áh., t. 
g. Weinberger Edg izr., n. .

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

T.-Terebes, Zemplén, 1884. márcz. 22. 
Alsó-Sebes, Sáros, 1884. márcz. 28. 
Csáklyó, Zemplén, 1886. febr. 6. 
N.-Kemencze, Zemplén, 1883. decz. 27. 
L.-Szt.-Miklós, Liptó, 1885. decz. 30. 
Lubotin, Sáros, 1884. nov. 23. 
Mosócz, Turócz m., 1884. ápr. 4. 
Sebes, Sáros m., 1883. ápr. 12. 
Sztropkó, Zemplén, 1885. febr. 20. 
Eperjes, 1884. márczius 17. 
Radács, Sáros m., 1883. okt. 3.

VII. OSZTÁLY.

N.-Polena, Zemplén. 1883. junius 15. 
Encs, Abaúj m., 1883. aug. 7. 
Girált, Sáros m., 1884. szept. 10. 
Jernye, Sáros m., 1884. jan. 30. 
Eperjes, 1884. márczius 27. 
Eperjes, 1885. január 14. 
T.-Aradácz, Torontál, 1881. ok t 19. 
Krynicza, Gácsorsz., 1881. jul. 11. 
Falkus, Zemplén, 1883. febr. 9. 
N.-Kövesd, Zemplén, 1884. febr. 28. 
Sz.-Váralja, Szepes, 1882. jan. 2. 
L.-Szt.-Miklós,Liptó, 1883. febr. 21. 
Eperjes, 1881. január 5.
Eperjes, 1882. deczember 28.
Laj osfalva,T orontál, 1883. szept. 17. 
Szepsi, Abaúj m., 1884. jun. 9. 
Tállya, Zemplén m., 1882. decz. 9. 
Selmeczbánya, Hont, 1882. decz. 2. 
Besenyőpatak, Liptó, 1884. máj. 26. 
Eperjes, 1882. junius 3.
Eperjes, 1883. deczember 2. 
Kassa, Abaúj m., 1882. jan. 14. 
Láda, Sáros m., 1882. decz. 20. 
S.-Kellemes, Sáros, 1884. máj. 9. 
Kis-Szeben, Sáros m., 1885. jul. 5. 
Eperjes, 1881. szept. 3. 
Nagy-Sáros, Sáros, 1884. okt. 11.

* Ismétlő.

p. Biliary János gk, m. . 
p. Bulissa Károly rk., m. 
g. Fényes Lajos izr., m. . 
g. Goldberger Samu izr., m 

5 g. Hartmann Alfréd izr., m 
g. Hartmann Imre izr., m. 
g. Járossy Sándor áh., m. 
p. Julesz Lázár izr., n. 
g. KeszlerPinkászLipótizr.,n 

10 p. Knopfler Sándor izr., m. 
g. Lányi Alfréd áh., m. . 
g. Laucsik Miklós áh., t . . 
p. Lerner Elek izr., m. . 
g. Löwenstein Dávid izr., n 

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

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

25 g. Rosenfeld József izr., m. 
p, Rosenhain Zsiga izr., n* 
g. Rubovics Áron izr., m.
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p. Scholcze Antal áh., ni. 
g. Semmel Lipót izr., n. .

30 g. Siegelmann Zsiga izr., n. 
g. Szekej András áh., t. . 
p. Szoboszlai Vincze ev. r., n 
g. Valásek Pál áh., t. . .
g. Vancsó Milos áh., t. .

g. Beblavy Iván áh., t. 
g. Gottlieb Jakab izr., n. . 
p . .Heller László izr., n. . 
p. Jávor Lehel áh., m*

5 g. Karlovszky Lajos áh., t. 
g. Kaufmann Jakab izr., m. 
g. Kelló Gusztáv áh., t. . 
g. Klein Zsigmond izr., m. 
p. Kosuth Gyula áh., m. .

10 g, Körtvélyessy Zoltán ev. r., m. 
p. LandszmannNáthán izr.,m. 
g. Lichtig Artúr izr., m. . .
g. Madarasi István rk., m. . 
p. Melczer Elek áh., m. . .

15 p. Meskó Brúnó áh., m.** . 
p. Paszternák Jakab izr., m. 
g. Pollacsek Rezső izr., m. . 
p. Silberstein Arnold izr., m. 
p. Sommer Ignácz izr., n. .

20 p. Zahler Ernő izr., m. . .

* Ismétlő. — ** Kilépett.
C o llég . É r t.

Születés helye és ideje

Eperjes, 1883. jan. 17.
Eperjes, 1882. febr. 12,
Héthárs, Sáros m., 1884. márcz. 22. 
L.-Szt.-Miklós, Liptó, 1883. jul. 25. 
Kis-Peleske, Szatmár, 1883. jan. 17. 
Miava, Nyitra m., 1881. márcz. 17. 
Turócz-Szt.-Márton, 1884. szept. 4-

Szobotiste, Nyitra m., 1883. ápr. 6 . 
S.-Kellemes, Sáros, 1882. ápr. 27. 
Kis-Olaszi, Liptó m., 1882. jun. 8 . 
Aranyos-Marót, Barsjn., 1881. szept. 23- 
Stubnya-fürdö, Turócz, 1882. ápr. 29. 
Varannó, Zemplén, 1880. nov. 10 
Bártfa, Sáros m., 1882. máj. 28. 
Kis-Szeben, Sáros, 1881. máj. 4. 
Jabloncza, Zemplén, 1883. aug. 6 . 
Eperjes, 1883. decz. 14. 
Hernád-Büd, Abaúj, 1883. szept. 8. 
Eperjes, 1884. jan. 12. 
L.-Sz.-Miklós, Liptó, 1882. szept. 2. 
Eperjes, 1883. jul. 16.
Lucsivna, Szepes m., 1881. okt. 11. 
Eperjes, 1882. jun. 1.
Szepsi, Abaúj m., 1883. okt. 22. 
Istvánfalva, Szepes, 1883. okt. 6 . 
K.-Sáros, Sáros m., 1884. febr. 5. 
Abaúj-Szinna, 1883. okt. 2.

n

V i l i .  OSZTÁLY.
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E) N yilván os vizsgák a főgym nasium ban.

A mult 1900. évi május és junius hóban megtartott rendes érettségi 
vizsgára 18 tanuló jelentkezett, köztük egy olyan, ki az 1899. évi junius hóban 
tartott érettségi vizsga alkalmával ismétlő-vizsgára utasíttatott. Ezen 18 ifjú 
közül 1 az írásbeli vizsgálatnál meg nem felelvén, csak 17-en bocsáttattak a 
szóbeli vizsgálatra, mely 1900. évi junius 27. és 28-ik napján rit. Strauch Béla 
felkai lelkész úrnak, mint a főtiszt. Püspök úr helyettesének elnöklete alatt 
tek. Góbi Imre budapesti főgymnasiumi igazgató úrnak, mint kormánykép
viselőnek jelenlétében tartatott. Az írásbeli dolgozatok tételei már a múlt évi 
Értesítőnkben közöltettek. A szóbeli érettségi vizsgának eredménye a következő:

Jeles osztályzatot n yert................................................. 2
Jó » » ...................................................5
Elégséges » » ...................................................9
Az ismétlő-vizsgát tevő ifjú ismét több tárgyból meg 

nem felelvén, éretts. vizsgálatra többé nem bocsát
hatónak nyilváníttatott.............................................1

Összesen . . . 17.
A folyó tanévi vizsgára 19 rendes VIII. osztálybeli tanuló jelentkezett 

és 1 ifjú, ki a múlt évben ismétlő-érettségire utasíttatott. Minthogy azonban 
a jelentkezettek közül 1 az osztályvizsgát elégtelen eredménynyel tette, azért 
az írásbeli vizsgára csak 19 ifjú volt bocsátható. Az Írásbeli vizsgálatok május 
20—24. napjain tartattak. A dolgozatok tételei:

1. Magyar dolgozatra: a) Petőfi, mint a magyar népdal tanítványa, b) A 
Bocskay-féle felkelés okai. c) Miben áll az erély megmaradásának elve és 
hogyan nyilvánul ez a hő- és elektromos tüneményeknél?

2. Latin dolgozatra: Fordítás magyarról latinra «Tiberius császár» (Czerny 
és Dávid stílusgyakorlatok III. kötetéből).

3. Görög dolgozat: Fordítás görögről magyarra Xenophon Hellenikájából 
III. 1., 1—6. «A spártaiak Kis-Ázsiában».

4. Német dolgozatra: Fordítás magyarról németre dr. Schack Béla «Magyar 
szöveg &» ez. könyvéből. «Az erdő estéje» Hermann Ottótól.

5. Mathematikai dolgozat: a) Ha 20,000 korona tőkét 4°/0-ra elhelyezünk 
és azt akarjuk, hogy pénzünk 30 év múlva ugyanakkora legyen, milyen jára
dékot húzhatunk minden év végén? — b) Valamely egyenes kúpnál a tengely
metszet csúcsán levő szög x =  73° 44'21", a magasság és oldalél összege 
s =  9 m., mekkora a kúp köbtartalma ?

A szóbeli érettségi vizsga junius 26. és 27-ik napjain fog megtartatni; 
erről csak a jövő évi Értesítőben adhatunk tudósítást.

A rendes évzáró osztályvizsgák a következő napokon tartattak m eg: 
május 7-ikén a VIII. oszt. vallástani vizsgája, május 8—14. és 17. 18. napjain 
a VIII. oszt. többi évi vizsgái; junius 11— 19. napjain az I—VII. oszt. vizsgái. 
Az évzáró ünnepély és az ifjaknak elbocsátása junius 22-ikén.
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F) T o r n a v e r s e n y .

A folyó évi május 25-ikén és 26-ikán Budapesten tartott tornaversenyen 
a Collegium főgymnasiumának 19 tanulója vett részt Peskó Ödön és dr. Wal- 
lentínyi Samu tornatanárok, Húsz Ármin és Szutórisz Frigyes kisérő tanárok 
vezetése mellett. A verseny mindkét napján kedvezett a szerencse a kis csa
patnak. Az első napon ugyanis Janisch Tivadar V. o. b. tanuló másodiknak 
érkezett be a 100 méteres sík-futásban, Neumann Simon VII. o. b. tanuló 
harmadiknak a 150 méteres futásban s így az első ezüst-, a másik bronz
éremmel tüntettetek: ki. A második napon 10 tanulóból alakult füleslabda-csapat 
szemben állott a békés-csabai főgymnasium csapatjával, mely erős ellenfele 
volt csapatunknak. Nehéz küzdelem fejlődött ki e két csapat között s csak 
kemény tusa után sikerült csapatunknak a győzelem, a mennyiben a mér
kőzés 3 :2  goal-lal végződött a Collegium-csapat javára. Ezeken kívül egy 
12 tagból álló minta-csapat válogatott gyakorlatokat mutatott be a lovon.

A kiránduló-csapat azon is volt, hogy rendelkezésére álló csekély szabad 
idejét ismereteinek gyarapítására, székesfővárosunk nevezetességeinek meg
tekintésére fordítsa. Megtekintette a Nemzeti Múzeum állattani osztályát, kép
tárát, régiségtárát, kirándult Aquincumba, megnézte a várost, nagyjainknak 
szobrait, a királyi várat, a Mátyás-templomot, s meghallgatta nemzetünk csalo
gányát a Népszínházban.

G) Iskolai intézm ények és ifjúsági egyletek  a főgym nasium ban.

I. M ú z e u m o k .

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

A természettani múzeum számára szereztetett be vétel útján: egy Plattner- 
féle finom relais (63 kor. 36 fill.), egy finom compasz horascalával (78 kor.), 
egy tangensbussola (59 kor. 40 fill.), egy ampere-állvány (79 kor. 20 fill.), egy 
ampere-meter (63 kor. 36 fill.), egy volt-meter (50 kor. 16 fill.), egy súlyaraeo- 
meter (19 kor. 80 fill.), egy phonograph hengerekkel (90 kor. 38 fill.), egy 
diapositiv-ráma a skioptikonhoz (20 kor.), egy petróleum-lámpás (4 kor. 80 fill.), 
Nicol-prisma (23 kor. 76 fill.), 4 db. kristálylap (23 kor.), egy turmalin-fogó 
(39 kor. 60 fill.), egy állvány (9 kor. 27 fill.), egy asztal (16 korona 70 fill.).' 
Szállítási költség 38 korona 30 fillér. — Azonkívül berendeztetett a természet
tani szertár és a kísérleti terem közt egy chemiai tűzhely és szellőztető kürtő 
801 kor. 50 fill.-nyi költséggel. A természettani szertárra kiadatott e szerint 
ezen évben 1480 korona 59 fillér.

A földrajzi gyűjtemény ez évben a következő térképekkel szaporodott 
vétel útján : A magy. korona országainak iskolai fali-térképe, hegy- és víz
rajzi kiadás, Gaebler E. és Cherven F.-től (16 kor.). Ugyanezen kiadóktól a 
politikai viszonyokat feltüntető kiadás (16 korona).

A rajz-szertári gyűjtemény számára szereztetett be : 12 db. bas-reliefminta
n *
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(lejek) papier-maché-ből Munrocq párisi kiadóczégtől (16 kor.); Steindl Ferencz: 
Neue Zeichenvorlagen V. és VI. füzet (16 kor.).

A vegytani, természetrajzi és az éremgyűjtemény ez évben nem szaporodott.

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.

2. Algymnasiumi könyvtár. A könyvtárt a gymnasium alsó négy osztá
lyának tanulói használták; kiosztás hetenkint egyszer volt. A könyvtár ez 
évben 48 kötettel gyarapodott; a kötetek száma a rendezésnél kiselejtezett 
kötetek levonásával 428; 364 magyar könyv, ide számítva a történelmi könyv
tárt, mely 50 kötetből áll; német könyv van 64. Az algymnasiumi könyvtár 
számára járt még « Az én Újságom» ez. gyermeklap. A könyvtár őre Peskó 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. Mint minden 
tanévben, úgy ez idén is Lampel Róbert könyvkiadó-ezég 25 darab tan
könyvvel ajándékozta meg segítő könyvtárunkat; könyvtárunk még a segély
egylet, valamint a tanuló-ifjúság tankönyv-adományából is szaporodik. Fogadják 
mindazok, kik könyvtárunk gyarapodását elősegítik, e helyen is őszinte köszö- 
netünket! Segítő könyvvel ellátunk 80 tanulót 176 könyvvel. A könyvtár őre 
Peskó Ödön.

Hálás köszönetünk kifejezése mellett felemlítjük itt még a következő 
adományokat is: 1. A Kisfaludy-Társaság az intézet növendékei közt ajándék
képen történendő kiosztás czéljából küldött 40 példányt a Vörösmarty Mihály 
születésének százados évfordulója alkalmáb' . Beöthy Zsolt-tól írt füzetből. 
2. Gaál Mózes, a «Tanulók Lapja» szerkesztője a «Vörösmarty»-szám 49 pél
dányát küldte szintén oly czélból, hogy azok szegénysorsú, törekvő tanulók 
között kiosztassanak. 3. Ugyanilyen czélra küldött az Országos központi községi 
nyomda-részvénytársaság 24 drb «Igazmondó naptár»-t.

III. Ifjúsági istentiszteletek s az ifjúság vallásos nevelése.

Az ifjúsági istentiszteleteket, mint a vallástanári tanszék betöltése óta 
minden évben, úgy a múlt iskolai esztendőben is megtartottuk a téli évszakban. 
Ifjúsági istentiszteleteinket Advent I-ső vasárnapjától Böjt V-ik vasárnapjáig 
— a karácsonyi szünidőt kivéve — szoktuk tartani. Az 1900—1901. iskolai év 
folyamán 14 istentiszteletet tartottunk. Az istentiszteletek helye a Collegium 
zeneterme, a hol oltár és orgona van, s a tanítóképző-intézet IV. éves növen
dékei szolgáltatják énekünkhöz az orgonakiséretet. Míg az előző két évben 
a szász perikopák evang.-i, illetőleg epistolai textusain alapultak a beszédek 
a múlt iskolai évben a württembergi perikopák evang.-i szövegei kerültek magya
rázat alá az ifjúságnak megfelelő formában.

Ez istentiszteleteken éppen úgy, mint a melegebb időszakban a gyüleke- 
zetieken, a tanárokkal együtt vesz részt az ifjúság. Az istentisztelet látogatását
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az osztályfők és a vallástanár szigorúan ellenőrzik, a beszéd tartalmáról pedig 
az ifjaknak kötelességek beszámolni.

A tanulók a Collegium többi intézeteinek ifjúságával és tanáraikkal éven
ként kétszer tartanak deprecatiót, illetőleg járulnak az Úr asztalához: október 
31-ikén és a Mennybemenetel ünnepe előtt.

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

A lefolyt iskolai évben a gymnasium nyolez osztályában eszközölt gyűj
tések 235 kor. 08 fillérnyi összeget eredményeztek. Ezen gyűjtéshez hozzá
járultak az egyes osztályok következő összegekkel: az I. osztály 32 kor. 04 fii., 
a II. oszt. 19 kor. 44 fii., a III. oszt. 27 kor. 36 fii., a IV. oszt. 38 kor. 02 fii., 
az V. oszt. 33 kor. 48 fii., a VI. oszt. 32 kor. 58 fii., a VII. oszt. 23 kor. 16 fii., 
a VIII. oszt. 29 kor. Ez összegből adatott szegény tanulóknak ruhára 
63 kor. — fii., a rozsnyói árvaháznak 14 kor. 80 fii., a helv. hitv. ösztöndíj- 
alapjának gyarapítására 13 kor. 20 fii., az e. e. e. gyámintézetnek 40 kor., 
könyvre 70 fii., összesen: 131 kor. 70 fillér. A maradék pedig, vagyis 103 kor. 
38 fillér, a segélyegyleti tőkealap gyarapítására fordíttatott, melynek gyarapí
tásához Kósch Árpád úr is 60 koronányi adománynyal járult. A tőkealap 
gyarapítására fordíttatott továbbá 5 kor. 30 fillér, mint fele azon összegnek, 
mely a «Tanulók Lapja» szerkesztője által ily czélból átküldött «Vörösmarty»- 
szám száz példányának eladásából begyűlt, —- a másik felét a t. szerkesztő 
úrnak küldtük be a Vörösmarty-szobor javára. A nemeslelkű pártfogó uraknak 
e helyen is őszinte köszönetünket nyilvánítjuk.

A segélyegyleti tőkealap tesz jelenleg 5385 korona 13 fillért
A Vörösmarty-szoborra gyűjtött a főgymnasiumi ifjúság mind a nyolez 

osztálya 34 koronát, a Nagyenyeden felállítandó Bethlen-szoborra 30 koronát, 
és az Aszódon felállítandó Petőfi-szoborra 44 kor. 15 fillért. Ezen gyűjtések 
czéljuknak átadattak.

Gyűjtést rendeztünk továbbá az ifjak közt a váczi és a kolozsvári siket
némák javára; az előbbi 4 kor. 60 fillért, az utóbbi 11 kor. 60 fillért eredmé
nyezett. Mind a két gyűjtés eredménye az illető helyre beküldetett,

A II. osztály növendékei Késmárszky Béla hirtelen elhúnyt tanulótársuk
nak koporsójára szép koszorút tettek.

V. Iskolai kirándulások.

Ebben a tanévben is akadtak buzgó tanárok, a kik nem kiméivé fárad
ságot sem költséget, kirándulásokat tettek a tanulókkal, hogy a növendékek 
szellemi látókörét ezen úton is kiszélesítsék, lelkűket pedig a természet alkotta 
szépségek szemlélése által nemesítsék. Szutórisz Frigyes, a természetrajz tanára 
több ízben, tavaszszal majdnem hetenkint, kivitte tanítványait a város környé
kére természetrajzi kirándulásokra. Az osztálytanárok is kirándultak osztályaik
kal a természeti szépségekkel megáldott és történeti emlékekben gazdag köze
lebbi vidékre, hol egyenkint, hol több osztályt egyesítve, mely alkalmakkor 
élvezetes délutánokat töltöttek az ifjak a szabad természetben különféle játé
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kokkal. Nagyobb kirándulásokat is tettek a tanulók tanáraik vezetése alatt, 
így Perényi Vilmos, a VII-ik osztály főnöke, a pünkösdi ünnepeket arra hasz
nálta fel, hogy a VII-ik osztály tanulóinak egy csoportjával a festői szépsé
gekben gazdag, vadregényes Dunajecz völgyét nézzék meg. Május 27-ikén 
reggel vasútra ültek és 8 1/2 órakor Lubotinban szálltak ki, hogy az itten 
várakozó szekerekre üljenek. Hét órai kocsikázás után, Lublón és Gnézdán 
keresztül, délután 4 órakor a kedves fekvésű Koronahegy-fürdőbe érkeztek. 
A hosszú út és szakadó eső fáradalmai nagy étvágyat ébresztettek, úgy, hogy 
a mélt. dr. Vályi János gör. kath. püspök úr nemes figyelméből készen vára
kozó ebéd ugyancsak ízlett. Ebéd után a Vörösklastrom megszemlélése és 
egy kis dunajeczi csónakázás után a tanuló-ifjúság a fürdőhely megnyitására 
összesereglett leányokkal este 9-ig még tánczbeli ügyességüket is bemutatták. 
Kedden reggel már 4 órakor talpon volt a társaság, hogy egy könnyű reggeli 
elköltése után könnyű lélekvesztőbe szállva, megtegye azt a fönséges vízi utat 
a Vörösklastromtól a lengyel Sczawniczáig, a mi az utazás tulajdonképen 
főczélja volt. A sellők csobogása, a tutajok ringása, a mindkét parton égnek 
meredező hegyóriások maradandó benyomást gyakoroltak az ifjak fogékony 
lelkületére. Ilyen hatások alatt alig vették észre, hogy a tutajokkal már 
Sczawniczában vannak. Elhagyták tehát a lélekvesztőket, hogy ezt a szép 
lengyel fürdőt megszemléljék. Két órát ott töltvén, három órai gyalogolás 
után, erős záportól verve, déli 1 órakor érkeztek vissza a Koronahegy-fürdőbe 
és egy sietősen elköltött ebéd után kocsira szállván, iparkodniok kellett 71/a órára 
a lubotini állomáshoz jutni. S így este féltíz órakor Eperjesen kiszállhattak, hogy 
a 18 óra fáradalmait kipihenhessék.

Kubányi Béla, a IV. osztály főnöke, szintén a pünkösdi szünidőben — 
május 28-ikán — rándult ki Zboróra és a bártfai fürdőbe osztályának 19 tanít
ványával. Az említett nap reggelén 6V2 órakor indultak vonaton Bártfára, onnan 
gyalogszerrel a legkedélyesebb hangulatban Hosszúrétre igyekeztek, a hol aztán 
kocsikra ültek s urasan folytatták tovább útjokat Zboró, vagyis kirándulásuk 
tulajdonképeni czélpontja felé. Tizenegy órakor érkezett meg a kis lelkes csapat 
— hazafias dalokat énekelve — a zborói várhegy lábához s a terebélyes fák 
árnyékában, a puha gyepszőnyegen kissé megpihenve, a magukkal hozott 
elemózsia elköltése után a hegy megmászásához látott. A hegyoldal árnyas 
s elég jól járható ösvényén fölfelé haladva, alig negyedórái gyalogolás után 
a Rákócziak hajdani dicsőségét hirdető várromok között lelkesedtek édes hazánk 
szabadságáért s mindazokért a nemes eszmékért, melyek népek és nemzetek 
közös kincsét képezik s a melyeket a hálás utód a dicső ősöktől kapott szent 
örökség gyanánt rejteget kebelében. Egy órát tölthettek a várromok között 
a múlt lélekemelő emlékein elmerengve, midőn a távolból az eget zengeni 
hallották. Fölkerekedtek tehát s csakhamar a zborói vendégfogadóban voltak, 
a honnan ismét kocsikra ülve, a bártfai fürdőbe hajtattak. Délután 4 óra volt, 
éppen az ozsonna ideje, mire odaértek. Ettek, a mit kaptak és ittak nagyokat 
az üdítő gyógyforrás vizéből. Eközben az ég csatornái három ízben is meg
nyíltak: szakadt az eső; miattuk azonban szakadhatott, mert jó fedél alatt 
voltak. Mire a bártfai vasúti állomáshoz kellett indulniuk, akkorra az ég is
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kiderült s a kirándulók a fölséges természet illatterhes levegőjét teli tüdővel 
szíva, könnyed léptekkel jutottak az állomáshoz, a hol vonatra ülve, 10 órakor 
este Eperjesre érkeztek, s egy kedélyes kirándulás emlékével szenderültek itthon 
— «ki-ki nyugalomba».

A kirándulási alap, mely a múlt tanév végén 606 kor. 70 fillért kitett, 
ez évben nem vétetett igénybe és így nem fogyott, sőt a «Középiskolai tanár- 
egyesület eperjesi köre» a múlt tél folyamán is rendezett felolvasásainak ered
ményéből intézetünknek juttatott 191 kor. 33 fillérnyi adományból és a tőke 
kamataiból 818 kor. 87 fillérre nőtt.

A tornaverseny-alapból azonban, mely a múlt tanév végén 131 kor. 
70 fillért kitett, az országos tornaversenyben résztvett szegényebb tanulók 
költségeinek részben való fedezésére 49 kor. fordíttatott, úgy, hogy ezen 
alap most csak 87 kor. 44 fill.-t tesz.

VI. A coll. főgymnasiumi Magyar-Társaság.

A főgymnasiumi Magyar-Társaság a jelen iskolai évben szeptember 12-ikén 
tartotta Ludmann Ottó főgymn. igazgató vezetése alatt 73-ik alakuló gyűlését, 
melyen tisztviselőit is megválasztotta.

Az elnökség elfogadására dr. Wallentínyi Samu tanár urat kérte fel. Al- 
elnökké Pollacsek Rezső VIII. o. t., titkárrá Landsmann Náthán VIII. o. t., 
főjegyzővé Lichtig Arthur VIII. o. t., pénztárossá Zahler Ernő VIII. o. t., al
jegyzővé Mikola János VII. o. t., könyvtárosokká Karlovszky Lajos, Heller 
László, Kaufmann Jakab, Valásek Pál, Bulissa Károly, majd ennek leköszönése 
után Martis János rendes-tagokat választotta meg a Társaság.

A Magyar-Társaság rendes-tagjainak száma 59, a pártoló-tagoké 33, a 
tagok összes létszáma tehát 92 volt. Az év folyamán kilépett 5 rendes-tag, 
pártoló-taggá lett 1, egy tagot pedig a Kör kebeléből kizárt.

A Kör hetenkint egy, összesen 28 rendes-, 6 rendkívüli és 1 díszgyűlést 
tartott. A gyűléseken az önként jelentkezők szavaltak, felolvastak, szabad elő
adást tartottak; a kijelölt tagok szavaltak, felolvastak, bíráltak, szabad előadást 
tartottak. A szavalatokat és szabad előadásokat a Kör azonnal megbírálta. 
Szavalat volt 78, szabad előadás 8, felolvasás 10. A szavalatok közül dicsé
rendő érdemfokot nyert: Mittelmann Árpád 6, Heller László 5, Kelló Gusztáv 2, 
Járossi Sándor 2 szavalata. Méltánylandó le tt: Heller László, Mittelmann Árpád, 
Járossi S., Fényes L. 1—1 szavalata. Jobb : id. Moskovits Gyula 3, Fényes 
L. 2, ifj. Moskovits Gyula 2, Beblavy Iván, Melczer Elek, Járossi S., Lányi 
Alfréd, Martis János, Mittelmann Árpád, Neumann Gyula, Rosenfeld Ödön és 
Willim Béla 1—1 szavalata.

A szabad előadások közül dicsérendő lett: Kaufmann J. «Herczeg F. 
Ocskay brigadérosa», Lichtig Arthur «Kölcsey, a legelső magyar kritikus», 
Pollacsek Rezső «Ocskay Herczeg Ferencznél és Jókai Mórnál» czímű szabad 
előadása. Méltánylandó: Rosenhain Zsigmond «Vörösmarty és költészete». 
Jobb: Julesz Lázár «Zrínyf jelleme a Zrínyiászban» czímű szabad előadása.
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A felolvasások közül érdemkönyvbe való írásra méltatták: Pollacsek 
Rezső «Vörösmarty epikai költészete», Landsmann N. «Vörösmarty, mint 
drámaíró», és Lichtig Artúr «Vörösmarty, mint korszerű költő» czímű fel
olvasását. Dicsérendő lett: Kelló G. «A mythologiai elem Vörösmarty Zalán 
futásában» és Hartmann Imre «Csongor és Tünde aesth. fejtegetése». Méltány
landó: Kaufmann Jakab «Vörösmarty Mihály hazafias lyrája» ez. felolvasása.

Az 59 rendes-tag összesen 43 munkát adott be, melyek közül 23-at 
bíráltak meg; érdemkönyvbe írták Landsmann N. «Enyhülés» ez. dolgozatát; 
jobb lett «Az avarok története és szokásai» és a «Csalódás« ez. mű. Többtagú 
bizottság bírálatán kívül méltányolták Polacsek, Lichtig, Záhler 1—1 bírálatát.

Pollacsek Rezső 10 koronát ajánlott fel a legjobb kötelezett munka jutal
mazására, mely díjat Landsmann N. «Enyhülés» czímű dolgozata nyerte el.

Mint minden évben, úgy ez évben is hirdetett pályázatot a Kör, melynek 
eredménye a következő volt: beérkezett összesen 6 pályamunka, melyek közül 
egyes felkért tanár urak bírálatainak meghallgatásával Pollacsek Rezső és Lands
mann N. VIII. o. t. munkája jutalomban, Körtvélyessy Zoltán Vili. o. t. és egy 
ismeretlen munkája dicséretben részesült.

Az év végén tartott versenyszavalaton az első díjat Mittelmann Árpád
VII. o. t., a másodikat Kelló Gusztáv VIII. o. t. nyerte el. — Lichtig Artúr
VIII. o. t. rendkívüli munkásságáért 10 korona jutalommal tüntette ki a Kör.

A Kör élénk működésének máskülönben is fényes tanújelét adta, a
mennyiben több sikerült ünnepélyt rendezett. így — az ősi szokáshoz ragasz
kodva — megemlékezett a 13 aradi vértanúról. Ez ünnepély műsora a követ
kező volt: Szózat. Énekli az ifjúság. Megnyitó. Tartja Pollacsek Rezső e. i. al- 
elnök. «Október 6-ikán», Ábrányi Emiltől. Szavalja Járossi Sándor VII. o. t. 
Alkalmi felolvasás. Tartja Landsmann Náthán VIII. o. t., e. i. titkár. «Győzelem», 
Kún Bélától. Szavalja Fényes L. VII. o. t. Hymnus. Énekli az ifjúság.

A Társaság ez évi működésének fénypontját képezi Vörösmarty meg
ünneplése. Még az elmúlt évben pályázatot hirdetett egy Vörösmartyról szóló 
felolvasásra, melynek jutalmazására 20 koronát szánt. A jutalmat Pollacsek 
Rezső «Vörösmarty élete és munkássága» czímű munkája nyerte el. A Vörös- 
marty-ünnepély műsora a következő volt: Szózat. Énekli a dalkar. «Vörös
marty», Szávay Gyulától. Szavalta Járossi Sándor VII. o. t. Zenekar. Alkalmi 
felolvasás. Tartotta Pollacsek Rezső VIII. o. t, «Fóti dal». Énekelte a dalkar. 
Részlet Vörösmarty «Marót bánjá»-bóí. Előadták Heller László VIII. o. t. és 
Mittelmann Árpád VII. o. t. Zenekar.

Ezenkívül elhatározta a Kör, hogy működési idejéből két hónapot Vörös
marty emlékének szentel. Ez idő alatt a tagok a költő verseit szavalták és 
működésének egyes ágait ismertették és méltatták.

Deczember 15-ikén Czuczor születésének 100-ik évfordulóját ünnepelte 
meg a Kör. Az ünnepély műsora a következő volt: «Riadó», Czuczortól. Sza
valja Járossi Sándor. «A rab», Czuczortól. Előadja Heller László. Felolvasás: 
«Czuczor G. élete és költészete». Tartja Lichtig Artúr. «Kont». Szavalja 
Bulissa Károly. «A legszebb ének». Szavalja Mittelmann Árpád.

Junius 9-ikén záró-díszgyűlést tartott a Társaság, melyen a tanári-kar és
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az ifjúság is megjelent s melynek lefolyása a következő volt: Dalkar. Szavalat. 
Előadja Mittelmann Árpád. A Magyar-Társaság ez évi működéséről szóló 
jelentés, felolvassa Landsmann Náthán. Dalkar.

A Kör vagyoni állapota az elmúlt évben a következő :
Bevétel Tagsági díjakból . . . . 336 kor. — fill.

Múlt évi maradék . . . . 77 37
Takarék-betét . . . . . 43 » 85 »
Múlt évi tartozásokból. . . 26 » 20 »
Büntetésekből......................... 273 » 42 »

Összesen . . . 756 kor. 84 fin.
Kiadás ■Könyv- és lapvétel . . . . 285 kor. 40 fill.

Ünnepélyek, nyomtatványok 50 » 42 »
Egyéb k iadás......................... 143 » 29 >

Összesen . . . 479 kor. 11 fili.
A kiadást a bevételből levonva, a Kör vagyona 277 kor. 73 fill. Ezen

kívül a Körnek van 163 kor. 50 fill, tartozása, mely összeg a maradékból 
fog törlesztetni.

A Magyar Társaság következő lapoknak és folyóiratoknak volt elő
fizetője: Magyar Hírlap, Pesti Hírlap, Eperjesi Lapok, Tanulók Lapja, Philo- 
logiai Közlöny, Természettudományi Közlöny, Új Idők, Középiskolai Mathe - 
matikai Lapok, Akadémiai Értesítő, Magyar írók élete és művei, Magyar 
Nyelvőr, Budapesti Szemle és Kakas Márton.

A jövő évre kitűzött pályakérdések:
aj Természettudományi v. a képzőművészetek köréből vett tárgyú értekezés.
b) Aesthetikai tanulmány v. irodalomtörténeti értekezés.
c) Philosophiai tanulmány v. történeti értekezés.
d) Műfordítás: aj klassikus,

fi) modern.
e) Eredeti költemény.

f i  Novella, elbeszélés, rajz.
Ezenkívül pályázatot hirdet a Társaság az 1902/1903. iskolai évben a 

Magyar Társaság 75. évfordulóján rendezendő ünnepélyre alkalmas felolvasásra.
Azoknak, kik a Magyar Társaság működése iránt érdeklődtek és czélját 

elősegíteni törekedtek, e helyen nyilvánítjuk köszönetünket.

VII. Collegiumi főgymasiumi Dalkör.

A coll. főgymn. Dalkör 1900. szept. 29-ikén alakult meg Ludmann Ottó 
főgymn. igazgató elnöklete alatt. Az elnöki széket Gömöry János főgymn. 
tanár foglalta el. A Kör tisztikara a következő volt: jegyző Mikola János VII.
o. t., pénztáros Lányi Alfréd VII. o. t . ; bizottsági tagok: Körtvélyessy Zoltán
VIII. o. t., Laucsik Milos VII. o. t., Spanner Géza VI. o. t. és Janisch Tivadar
V. o. t . ; kottafelügyelők: Martis János VII. o. t., Stieglitz Ottó VI.o. t., Kauf
mann Sándor V. o. t. és Gamauf István IV. o. t.

Collég. Ért. 12
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A tagok száma 84 volt; ezek közt volt 46 rendes- és 38 pártoló-tag. 
Gyakorló-órát hetenként 3-szor tartott a Kör, melyeken több darabot tanult be.

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

Életrevalóságának többször tanújelét adta a Kör. Az 1900. decz. 16-ikán 
tartott Vörösmarty-emlékünnepen két pontban szerepelt: Vörösmarty Szózat
jával és egy Indulóval, az 1901. márcz 15-ikén tartott közös collegiumi ünnepen 
pedig a Fóti-dalt és újból a Szózatot énekelte. Ezenkívül fellépett még a Kör 
a jun. 9-ikén a Magyar Társasággal, Markovics-körrel, Tornakörrel együtt 
rendezett ünnepélyes záró-gyűlésen, melyen magyar fiainkat mutatott be.

A Kör ügyeinek elintézésére 6 gyűlést tartott.

VIII. Collegiumi főgymnasiumi Tornakor.

A három év előtt meglehetős nehézséggel megalapított Tornakor, bár 
talán most még észrevétlenül, de rohamosan izmosodva működött ez évben 
is. Bámulatos lelkesedéssel fogadták az ifjak a megalakító bizottság felhívását 
s pár nap alatt már annyian iratkoztak be a tagok sorába, hogy a Kör szept. 
29-ikén már megtarthatta alakuló gyűlését Peskó Ödön és Teltsch Kornél 
tanár urak társelnöklete alatt. A beiratkozott 33 tag e gyűlésen választotta 
meg tisztviselőit is, még pedig olyformán, hogy titkárrá Kellő Gusztáv Vili.
o. t . ; előtornászokká pedig Beblavy Iván, Karlovszky Lajos VIII. o., Járossy 
Sándor, Lerner Elek VII. o., Ehlert Márton, Klauszer József VI. o. tanulók lettek.

Az alakuló gyűlés után a Kör azonnal megkezdte működését s a tagok 
ezután teljes örömmel jártak el hetenkint kétszer a gyakorló órákra, a me
lyeken szabad- és szergyakorlatokat végeztek. Az őszi és tavaszi meleg napokon 
testedző játékokat rendeztek s a testvérintézet football-csapatával is többször 
megmérkőztek.

Hogy mily szépen fejlődött e kis kör, annak legfényesebb bizonyítéka a 
lefolyt országos tornaverseny. A versenyen résztvevők úgyszólván mindnyá
jan tornaköri tagok voltak és a kiküldött csapat nemcsak a szabad-, hanem 
a szergyakorlatokban is a legnagyobb elismerésben részesült, sőt még az 
egyéni versenyekben is kitűnt s a füleslabda-mérkőzés is javára dőlt el.
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TPanítók:ép^ő=inté^et.

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

Az 1898—1899-iki tanévben a tanítóképző-intézet önálló, saját czéljaira 
szolgáló gyakorló-iskolát kapott; az 1899— 1900-iki tanévben intézetünk «így 
osztályúvá lett s így a kor követelményeinek megfelelően ismét egy lassú, 
de biztos lépéssel előre haladott.

Az internátus és a gyakorló-iskola felépítésének kérdése is a végleges 
megoldás felé halad; az intézet tökéletesebb felszerelésének, tanszereinek 
szükséges gyarapítása, kiegészítése, a tanárok számának emelése s ezek fizetési 
viszonyainak rendezése, javítása — mind olyan régóta húzódó nagy, de hala
déktalanul szükséges feladatok, melyeknek gyors és szerencsés megoldásától 
intézetünk izmosodása be- s kifelé várható.

A fentartó egyházkerület részéről mélt. s főt. Zelenka Pál püspök úr 
többször időzött intézetünkben az elmúlt iskolai évben, u. m.: 1900. szept. hó 
24—27. napjain tartott kerületi gyűlés alkalmával; azt megelőzőleg junius 
24-ikén, a mikor a tanítóképző-intézetbe a tanulók felvétele és a segélyezé
sének megszavazása történt; s folytatólagosan junius hó 25—27-ikén a szóbeli 
képesítő-vizsgálatok alkalmával; szept. 14-ikén a tanítóképesítő-vizsgálatoknál; 
1901. május 1., 2., 3-ikán, a midőn különösen az internátus és gyakorló-iskola 
felépítése beható tárgyalás alá vétetett, s püspök úr ő Méltósága a tanári
karnak működése iránt teljes megelégedésének kifejezést adott.

Mindannyiszor hálásan tapasztaltuk a Püspök úrnak a tanítóképző-intézet 
iránt táplált fáradhatatlan atyai jóakaratát, mely május hó 28-ikán is nyilat
kozott, a midőn lehetővé tette, hogy Kassára tanulmány-kirándulást tehetett 
a tanári-kar a növendékekkel.

Vajha nemes czéljait intézetünknél is minél gyorsabban s nagyobb mér
tékben megvalósíthatná!

1. A  ta n á ri s  ta n ító i s z e m é ly z e t  m űködése.

A tanári-karban e tanévben változás állott be. Slajchó Mihály igazgató 
az eperjesi állami tanítónőképző-intézethez neveztetvén ki, intézetünkben el
foglalt tanári s igazgatói állásáról lemondott. Távozásával az intézet szakképzett, 
buzgó tanárt, a tanári testület nemesen gondolkodó, collegiálisan érző kartársat

IV .
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s tapintatos igazgatót veszített benne. Uj működési körében is találja meg azt 
a boldogító elismerést és kartársi szeretetet, melyet tőle meg nem vonhattunk!

A tanári-kar ajánlatára az igazgatói tendők vezetésével szept. 8-ikán a 
végrehajtó-bizottság Gamauf György tanárt bízta meg, a mit szept. 27-ikén 
az igazgató-választmány megerősített. Ugyanakkor választatott a mennyiség
természettudományi tanszékre Gerhard Béla beszterczebányai állami polgári- 
iskolai tanár a szokásos próbaévre, s miután Gamauf György igazgató nem 
volt hajlandó az internátus felügyeletét is átvenni, Gerhard Béla tanár bízatott 
meg egy évre az internátus felügyeletével.

a) A tanári testület és munkaköre.

A tanári-karnak ez évben egy hiányzó tanárt pótolnia kellett. A köte
lező heti 22 órán felül tehát mindegyik tanár még nehány órát elvállalt; de 
így sem lehetett teljesen pótolni a hiányzó tanerőt, azért szükségessé vált 
néhány tárgynál az osztály-összevonás; a mi a dolog természeténél fogva 
mindig a tanítás eredményének a rovására megy.

Ig azg a tó :

1. Gamauf György rendes tanár, osztályfő a 111. és IV. osztályban. 
Tanít neveléstant az I., II. és IV., német nyelvet I-—IV., földrajzot I—II. o , 
történetet, alkotmánytant III., IV., rajzot az I—IV. osztályban ; összesen 22 kö
telező és 6 pótló órában. Az önképző- és önsegélyző-egyesületek elnöke; 
a földrajzi, történeti és rajz-tanszerek, a könyvár őre, a gyakorló-iskola igaz
gatója. Tanít 22 év óta.

T a n á r o k ;

2. Gerhard Béla rendes tanár, osztályfő az 1. osztályban. Tanít magyar 
nyelvet az I , számtant a I—IV., mértani a II—IV., természetrajzot I—III., 
természettant III., IV., gazdaságtant a III. és IV. osztályban; összesen heti 
22 kötelező és 3 pótló órában. Az internátus felügyelője, a mennyiségtani és 
természettudományi szerek őre. Tanít egy év óta.

3. Ifj. Kapi Gyula rendes tanár, osztályfő a II. osztályban. Tanít zenét 
és éneket az I—IV., magyart a II—IV. osztályban ; összesen heti 22 kötelező 
és 5 pótló órában. A zenekör elnöke; a zenei tanszerek őre. Tanít 4 év óta.

4. Liptai Lajos, vallástanár, az Eperjes-városi és vidéki ág. hitv. evang. 
egyház lelkésze. Tanít vallástant az I—IV., tót nyelvet az I—IV. osztályban 
heti 9 órában. Tanári éveinek a száma 3.

5. Reményik Lajos gyakorló-iskolai tanító; a tanítóképző-intézetben 
tanít módszertant a III. oszt. és testgyakorlatot az I-—IV. osztályban heti 
kötelező 5 órában. A tanári értekezlet jegyzője; a tanítóképző-növendékek
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tanítási gyakorlatainak vezetője; a gyakorló-iskolái tanszerek őre. Tanít — 
mint elemi iskolai tanító 8 évig, mint gyakorló-iskolai tanító 2 év óta, össze
sen 10 évig.

Más vallású tanulóink vallásiam oktatásával megbizatott:
1. Frenczel Bertalan, abaúj-vajkóczi ev. ref. lelkész, az eperjesi ev. ref. 

missiói egyház lelkésze.
2. Pletényi Endre, eperjesi róm. kath. apát-plébános.
3. Kovaliczky Zenó, eperjesi gör. kath. vallástanár.
4. Dr. Austerlitz Mór, az eperjesi izr. neolog hitközség rabbija.

b) A  tanári-kar m űködése.

A tanárok működése ez évben is zavartalanul és szakadatlanul folyt. 
Különféle ragályos betegségek ugyan járványosán léptek fel, de míg más tan
intézetekben e miatt hosszabb-rövidebb ideig szünetelt a tanítás, vagy a tanárok 
kénytelenek voltak családjaikban előfordult ragályos-betegségek miatt az isko
lától távol maradni: addig intézetünkben ragályos-betegség miatt egyetlen egy 
órát sem kellett mulasztani. Egy-két napig tartó megbetegedés (két ízben) 
a tanároknál ugyan előfordult, de a tanulók kellő foglalkoztatásáról a tanári
kar ekkor is tudott gondoskodni.

A tanári-kar ezévi működését augusztus hó 31-ikén kezdte meg, a be
iratkozáshoz a szükséges előkészületeket megtevén, a tanulókat az internátusi 
szobákba beosztván ; az órarendet is ekkor állapította, melyet azonban, Slajchó 
Mih. távozása folytán, azonnal változtatni kellett; ez ideiglenes órarend szerint 
folyt a tanítás október 1-jéig, a mikor Gerhard Béla tanár a tanítást megkezdte.

Szeptember 1—5. napjain jelentkeztek a tanulók, történt azok beiratása 
és a három helyen berendezett internátusokban való elhelyezése; ekkor tar
tattak a javító- és a magántanulók vizsgálatai; ekkor volt a gyakorló-iskolai 
tanulók beiratása is. Az iskolai évet szeptember 6-ilcán már Gamauf György 
igazgató nyitotta meg rövid megnyitó-beszéddel, melyet az ifjúság éneke és 
imája megelőzött és az intézeti és internátusi rendszabályok felolvasása befejezett.

Szeptember 6-ikán kezdődött a tanítás. 10—13-ikáig tartottuk az írásbeli 
és 14-ikén tartattak — mélt. és főt. Zelenka Pál püspök úr elnöklete mellett —  
a szóbeli képesítő-vizsgálatok.

Szept. 24—27-ikéig tartatott a kerületi gyűlés, mely idő alatt a tanítás 
szünetelt, hogy a tanárok is résztvehessenek a gyűlésen.

Október 4-ikén, a király nevenapján, ünnepelt az intézet tanítási szünettel.
Október 13-ikán és május 16-ikán tartottuk a szokásos évi deprecatiókat.
November 19-ikén és márczius 1-jén tartottuk a szokásos rendes har- 

madi ellenőrző értekezletet, miről az érdekelt szülők is értesítve lettek.
Deczember 22-ikén és márczius 30-ikán kapták a növendékek a harmadi 

Értesítőt s ekkor vette kezdetét a szokásos 2—2 heti karácsonyi és húsvéti 
szünidő is.

Május 20—25. napjain tartattak a IV. osztályú tanulók osztályvizsgálatai.
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Május 28-ikán Kassára, a múzeum megtekintése, a slöjd-munkák tanul
mányozása czéljából kirándulást tett a tanári-kar az egész ifjúsággal, s össze
kötöttük a hasznost, tanulságost a kellemes szórakozással, s bizonyára soká 
fog e kirándulás kellemesen emlékezetében maradni minden résztvevőnek annál 
is inkább, mert ez alkalommal is győződtünk meg mélt. s főt. Zelenka Pál 
nemes szivéről s atyai gondoskodásáról s az ifjúság iránt táplált szeretetéről.

Junius 3—14-ikéig az I., II. és III. osztály vizsgálatai; junius 16-ikán az 
ifjúság elbocsátása.

Junius 17—22-ikéig a magántanulók vizsgálatai.
Junius 23-ikán a gyakorló-iskolai tanulók vizsgálata.
Junius 24—29-ikéig az Írásbeli és szóbeli képesítői vizsgálatok.
Junius 30-ikán — Püspök úr elnöklete mellett — az 1901/1902. iskolai évre 

a növendékek felvétele és a jótétemények odaítélése.
A tanári-kar 28 értekezletet tartott, melyek közül két ellenőrző értekezlet 

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

2. A ta n ító kép ző -n ö ven d ékek .

n) N é v s o r .

I. osztály:
Hecht József, szül. 1886. márczius 18-ikán Rácz-Kozáron, Baranya vm., ág.

hitv. ev. Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Miskolczon. 
Rukovinszky Emil, 1885. junius 25-ikén Kondoroson, Békés vm., ág. hitv. ev.

Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Szarvason.
Busa János, 1884. szeptember 25-ikén Lestin, Árva vm., ág. hitv. evang. Atyja 

földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. A.-Kubinban.
Danis János, 1884. junius 21-ikén Ratkón, Gömör vm , ág. hitv. ev. Atyja 

iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörben.
Demeter Béla, 1885. márczius 30-ikán Turcsokon, Gömör vm., ág. hitv. ev.

Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.
Hénel Imre, 1885. deczember 2-ikán Geczelfalván, Gömör vm., ág. hitv. ev.

Atyja tanító, f. —■ Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagy-Rőczén.
Horváth Béla, 1884. deczember 1-jén Barcza-Újfalun, Brassó vm., ág. hitv. ev.

Atyja lelkész. — Végzett 4 reálisk. oszt. Székely-Udvarhelyen.
Műszák József, 1883. márczius 1-jén Bajsán, Bars vm., ág. hitv. ev. Atyja 

földmíves. — Végzett 4 gymn. oszt. Új-Verbászon.
Jávorniezky Dezső, 1886. deczember 13-ikán Kassán, Abaúj-Torna vm., ág. 

hitv. ev. Atyja honvéd-törzsőrmester. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.
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Kézsmárszky Ernő, 1885. augusztus 14-ikén Kassán, Abaűj-Torna vm., ág. 
hitv. ev. Atyja vasúti kalauz. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Kézsmárszky Gyula, 1884. január 10-ikén Eperjesen, Sáros vm., ág. Ilitv. ev. 
Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Kottula József, 1884. február 6-ikán Vratán, Horvát-Szlavonország, ág. h. ev. 
Atyja gépész. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Homonnán.

Kubicza Károly, 1882. október 12-ikén Pivniczán, Bács-Bodrog vm., ág. hitv. ev. 
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Újvidéken.

Kubicza Sámuel, 1885. február 18-ikán Pivniczán, Bács-Bodrog vm., ág. hitv. ev. 
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Újvidéken.

Kitszy Pál, 1884. január 9-ikén Német-Lipcsén, Liptó vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

I.anstyák Béla, 1884. november 12-ikén Legénden, Nógrád vm., ág. hitv. ev. 
Atyja lelkész. —• Végzett 4 gymn. oszt. Aszódon.

Under Mihály, 1884. decz. 25-ikén T.-Bánhegyesen, Csanád vm, ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Békés-Csabán.

Nikelszky Dezső, 1884. junius 2-ikán Izsákfalván, Szepes vm., ág. hitv. ev. 
Atyja lelkész. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Überländer János, 1885. jun. 22-ikén Szolnokon, Abaúj-Torna vm., ág. hitv. ev. 
Atyja gazdatiszt. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Pántyik Gyula, 1885. szeptember 13-ikán Turópolyán, Nógrád vm., ág. hitv. ev. 
Atyja iparos, f. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Pasztrnak András, 1884. augusztus 2-ikán Stólán, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja földmíves. f. —- Végzett 4 gymn. oszt. Beszterczebányán.

Pazár Miklós, 1884. október 21-ikén Tisza-Szt.-Miklóson, Torontál vm., ág.
hitv. ev. Atyja orvos. f. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Prúnyi Endre, 1884. január 10-ikén Debreczenben, Hajdú vm., ág. hitv. ev.
Atyja kereskedő. —• Végzett 4 gymn. oszt. Debreczenben.

Raáb Rezső, 1886. február 13-ikán Holló-Lomniczon, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. —■ Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Simkovics Pál, 1883. november 5-ikén Pazdicson, Zemplén vm., ág. hitv. ev. 
Atyja lelkész, f. — Végzett 4 gymn. oszt. Iglón.

Simonyi János, 1885. julius 7-ikén Keczegén, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja földmíves. — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombaton. '

Stark Béla, 1885. szeptember 23-ikán Szentesen, Csongrád vm., ág. hitv. ev. 
Atyja kereskedő. — Végzett 4 gymn. oszt. Felső-Lövőn.

Szlaboczky Jenő, 1885. november 4-ikén Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev. 
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Szlivka Vilmos, 1884. márczius 29-ikén Hodrusbányán, Hont vm., ág. hitv. ev. 
Atyja erdővédő. — Végzett 4 gymn. oszt.
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Tomala Lajos, 1884. május 18-ikán ZsaskcSn, Árva vm., ág. hitv. ev. Atyja 
lelkész, j". — Végzett 4 gymn. oszt. Beszterczebányán.

Uhrinyák Károly, 1886. julius 21-ikén Kassán, Abaúj-Torna vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 reálisk. oszt. Kassán.

Összesen: 31 növendék.

I I .  o s z t á l y :

Bélák János, 1883. junius 23-ikán Sebespatakon, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja földmívelő. -— Előzőleg végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Brecska Pál, 1884. január 19-ikén Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev.
Atyja földmívelő. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

Dankó János, 1883. október 8-ikán Okolicsnón, Liptó vm., ág. hitv. evang.
Atyja csizmadia. —- Végzett 4 polg. isk. oszt. Liptó-Szt.-Miklóson. 

Ferencs Rezső, 1885. április 14-ikén Eperjesen, Sáros vm., ág. hitv. ev. Atyja 
iskolaszolga. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Fleischer Béla, 1883. május 22-ikén Páczin, Zemplén vm., ág. hitv. ev. Anyja 
Karolin. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Galló Pál, 1884. január 20-ikán Liptó-Szt.-Miklóson, Liptó vm., ág. hitv. ev.
Atyja szűcs f. — Végzett 4 gymn. oszt. Beszterczebányán.

Glats György, 1882. julius 1-jén Felsőerdőfalván, Szepes vm., ág. hitv. evang.
Atyja földmívelő. — Végzett 4 polg. isk. oszt Késmárkon.

Martig Albert, 1882. október 25-ikén Krompachon, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja könyvelő, f. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.

Klug Gyula, 1884. január 1-jén Durandon, Szepes vin., ág. hitv. ev. Atyja 
földmívelő. — Végzett 4 gymn. oszt. Késmárkon.

Laughoffer Gyula, 1881. február 25-ikén Ispánmezőn, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító, f. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Miklcr Kálmán, 1884. márczius 3-ikán Szepesváralján, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja csizmadia, y. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Pelrás János, 1883. márczius 30-ikán Nagyváradon, Bihar vm., ág. hitv. ev.
Atyja tímár. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyváradon.

Plachy István, 1881. november 12-ikén Zsebesen, Abaúj-Torna vm., ág. hitv. ev.
Atyja gazdálkodó. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.

Stark Sándor, 1885. február 18-ikán Stoószon, Abaúj-Torna vm., ág. hitv. ev- 
Atyja kőfaragó. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.

Szamuelisz Alfréd, 1885. január 5-ikén Lőcsén, Szepes vm., ág. hitv. evang.
Atyja kocsigyártó. Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Sslopovszky Péter, 1881. április 30-ikán Kokován, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Szolár Pál, 1883. január 22-ikén Geszteréden, Szabolcs vm., ág. hitv. evang. 
Atyja egyházfi. — Végzett 4 gymn. oszt. Debreczenben.

Collég. Ért. 13
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Zbaviiel Lajos, 1883. február 15-ikén Hanusfalván, Sáros vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Zoller Sámuel, 1883. junius 14-ikén Gömör-Panyiton, Gömör vm., ág hitv. ev. 
Atyja gazdálkodó. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Összesen: 19 növendék.

III. o s z t á l y :

Breuer Rezső, 1881. julius 10-ikén Lőcsén, Szepes vm., ág. hitv. ev. Atyja 
gazdálkodó. — Előzőleg végzett 5 főreál-oszt. Lőcsén.

Bruszik Pál, 1881. január 6-ikán Kövin, Gömör vm., ág. hitv. evang. Anyja 
Zsuzsánna. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Csiskó Dezső, 1883. május 11-ikén Kassán, Abaúj-Torna vm., ág hitv. evang.
Atyja lelkész. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Deme Lajos, 1879. junius 10-ikén Rozsnyón, Gömör vm., ág. hitv. ev. Atyja 
timármester. — Végzett 6 gymn. oszt. Rozsnyón.

Gallay Dániel, 1883. november 24-ikén Pápocson. Gömör vm, ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. j\ — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Gáli József, 1882. julius 14-ikén Szinyén, Sáros vm., ág. hitv. evang. Atyja 
szolga. — Végzett 4 gymn. oszt. Kis-Szebenben. Evk. meghalt.

Haluska Gyula, 1882. február 8-ikán Ratkón, Gömör vm., ág. hitv. ev. Atyja 
iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Kesjár György, 1881. márczius 10-ikén Csabán, Békés vm., ág. hitv. ev. Atyja 
földmívelő. —Végzett 3 gymn. o. B.-Csabán, felvételi vizsgát tett Eperjesen.

Klinszkó János, 1882. deczember 4-ikén Ratkón, Gömör vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagy-Rőczén.

Kuchta Lajos, 1883. augusztus 11-ikén Jolsván, Gömör vm., ág. hitv. ev. Atyja 
iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagy-Rőczén. Evk. kilépett.

Maczkó András, 1882. márczius 20-ikán Gacsalkon, Gömör vm., ág. hitv. ev. 
Atyja földmívelő. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Dobsinán.

Molnár Mihály, 1882. szept. 14-ikén Nagy-Lamon, Nógrád vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. — Végzett 3 gymn. oszt. Beszterczebányán, felvételi vizs
gát tett Eperjesen.

Nitsch Emil, 1883. november 21-ikén Busóczon, Szepes vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Nitsch Vilmos. 1882. október 24-ikén Busóczon, Szepes vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Ochtinszky György, 1881. január 27-ikén Betléren, Gömör vm., ág. hitv. ev. 
Atyja iparos, f. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

*
Palkovics Sándor, 1883. julius 20-ikán Tamásfalván, Gömör vm., ág. hitv. ev. 

Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombatban.
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Poppe Béla, 1883 julius 14-ikén Miskolczon, Borsod vm, ág. hitv. ev. Atyja 
díjnok. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Miskolczon.

Stepanyák Antal, 1880. julius 7-ikén Eperjesen, Sáros vm., rom. kath. Atyja 
iskolaszolga. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Steinkübel Lajos, 1880. márczius 14-ikén Miskolczon, Borsod vm., ág. hitv. ev.
Atyja tisztviselő. — Végzett 6 polg. isk. oszt. Miskolczon.

Töltik János, 1882. november 25-ikén Pálfalán, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Uram János, 1883. junius 15-ikén Liptó-Szt.-Miklóson, Liptó vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Selmeczbányán.

Zsák Andor, 1881. julius 20-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

Zsu/ovszky Sámuel, 1883. junius 27-ikén Jolsván, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagy-Rőczén.

Összesen: 23 növendék.

I V .  o s z t á l y :

Bart a fBraun) Elemér, 1880. nov. 27-ikén Gyöngyösön, Heves vm., izraelita.
Atyja kereskedő. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Miskolczon.

Buchalla Ervin, 1880. február 8-ikán Leibitzon, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja földmívelő. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon. 

lstvanyik János, 1880. október 3-ikán Varannó-Hosszúmezőn, Zemplén vm., 
ág. hitv. ev. Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen. 

Ivanovich Viktor, 1881. január 1-jén Budapesten, Pest vm., ág. hitv. ev. Atyja 
hivatalnok. — Végzett 4 gymn. oszt. Aszódon.

Lajos István, 1879. április 13-ikán Hardicsán, Zemplén vm., ev. ref. Atyja 
földmíves. —■ Végzett 4 gymn. oszt. Debreczenben.

Molitor Gusztáv, 1882. augusztus 13-ikán Leibitzon, Szepes vm., ág. hitv. ev- 
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Molnár Emil, 1880. junius 1-jén N.-Szennán, Nógrád vm., ág. hitv. ev. Atyja 
tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Beszterczebányán.

Scholtz Pál, 1881. márczius 1-jén Vychodnán, Liptó vm., ág. hitv. ev. Atyja 
tanító, f. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Vohaner Dezső, 1883. február 23-ikán Abaúj-Szántón, Abaúj-Torna vm., ág.
hitv. ev. Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Dobsinán.

Összesen: 9 növendék.

Főösszeg: 82.

13*
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b) Statisztikai kim utatás.
A 83 folyamodó közül felvétetett 82, kik valamennyien beiratkoztak. 

Az év folyamán betegség miatt egy ideiglenesen elhagyta az intézetet, de 
továbbra is tanulója maradt az intézetnek. Meghalt egy. Maradt tehát az év 
végén 81 tanuló.

A 81 tanuló következőkép oszlik el:

a) Általános áramlat szerint: 
Felvételért folyamodott .

I. II. III. IV. : Összese

32 19 23 9 83
Felvétetett s beiratott. . . .  
Alsóbb osztályból lépett:

31 19 23 9 82

a középiskola 4 oszt.-ból 19 
polgári iskola 4 oszt.-ból 12 31 .__ __ _ 31

Más intézetből jö t t .................... — — — 1 1
Meghalt........................  . . — — 1 — 1
Maradt az év végén . . . . 31 19 22 9 81

b) Kor szerint:
1879-ben született, tehát 22 éves — 1 1 2
1880-ban « « 21 « — — 2 4 6
1881-ben « « 20 « - — 3 5 2 10
1882-ben « « 19 « 1 2 6 1 10
1883-ban « « 18 « 3 7 8 1 19
1884-ben « « 17 « 14 4 — 18
1885-ben « « 16 « 9 3 — 12
1886-ban « « 15 « 4 — — 4

31 19 22 9 81

c) Illetőség szerint'.
Eperjes v á r o s i ......................... 2 1 1 — 4
Gömör m e g y e i........................ 4 5 11 — 20
Szepes « . . . . . . 3 5 3 2 10
Abaúj-Torna megyei . . . . 3 2 1 1 7
Liptó m e g y e i ........................ 1 2 1 1 5
Nógrád m egyei........................ 2 — 1 1 4
Szabolcs « ........................ 1 2 1 — 4
Zemplén « ........................ 1 1 — 2 4
Árva « ........................ 2 — —~ — 2
Bács-Bodrog megyei . . . . 2 — — — 2
Békés m e g y e i ........................ 1 — 1 — 2
Borsod « ............................. 1 — 1 -- ' 2
Baranya« . . .................... 1 — — — 1
Bars « ............................. 1 — — — 1
Bihar « ............................. — 1 — — 1
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I. II. III. IV. összesen

Brassó m e g y e i ........................ 1 __ __ _ i
Csongrád m e g y e i................... 1 — — — i
Hajdú « ........................ 1 — — — i
Heves « . . . . . . . — — — 1 i
Hont « ........................ 1 — — — i
Horvát-Szlavonországi. . . . 1 — — — i
Pest-Pilis-Solt-Kiskún megyei . — — — 1 i
Toron tál megyei . . . . . 1 — — — i

. 31 19 22 9 81

d) Vallás szeriiit:
Ágost, hitv. evang...................... 31 19 21 7 78
Ev. re f ........................................ — — -- ' 1 1
Róm. kath................................... — — 1 — 1
Izraelita....................................... — — 1 1

31 19 21 9 1 81

Tiszakerületi ág. liitv. evang. . 21 19 19 5 64
Más kerületi « « « . 10 — 2 2 14
Más v a l lá s ú a k ........................ — — 1 2 3

31 19 22 9 81

e) Nyelv szerint-.
M agyar....................................... 20 8 11 5 44
M agyar-ném et........................ 2 7 4 2 15
M a g y a r - tó t ............................. 9 4 7 2 22

31 19 22 9 81

f )  A szülők polgári állása szerint: 
Lelkész....................................... 5 1 6
T a n í tó ....................................... 6 3 7 3 19
Iparos ....................................... 7 6 7 2 22
Őstermelő.................................. 6 5 3 2 16
Kereskedő.................................. 2 — — 1 3
Szolgai viszonyban................... — 3 2 — 5
Egyéb értelmiségű................... 5 2 2 1 10

31 19 22 9 81
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c) É vi seg é ly ezés .

A fentartó egyházkerület az ág. hitv. evang. tanulókat az 1900—1901. isk. 
évben a következő segélyben részesítette:

Tandíjmentességben részesített 64, illetve 63 tiszakerületi ág. hitv. evang. 
vallásé tanulót ä 20 kor., és 15 más kerületi evang. tanulót ä 10 kor., összesen : 
1410 kor. Ingyen lakást, fűtést s kiszolgálatot kapott 63, illetve 62 növendék 
ä 60 kor., összesen 3750 kor. értékben Ingyen élelmezést élvezett 54 tanuló 
részben egészen, részben csekély fizetés mellett, összesen: 3510 kor. értékben. 
A kerület részéről élvezett összes jótétemény 8680 kor. A Collegium külön 
a tanulók élelmezéséhez mintegy 800 koronával járult hozzá.

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.

Az intézet ág. hitv. evang. jótéteményes tanulói kötelezik magukat, hogy 
a IV. oszt. elvégzése után négy évig tanítanak a kerület valamely népiskolájában, 
vagy pl. egy-egy jótéteményes évért 40— 40 kor.-t visszatérítenek az intézetnek.

Collegiumi ösztöndíjat kaptak: Vohaner IV. o. tan. 16 kor., Ivanovich 
Győző IV. o. tan. 11 kor., Tóbik János III. o. tan. 11 kor. 20 fillért és Petrás 
János II. o. tan. 8 kor. 40 fillért.

3. A z  in té z e ti  k e r té s z ,  szo lgák .
Az intézetnek kertésze nincsen. Az intézeti kert rendbentartásáról az 

internátust vezető felügyelő-tanár gondoskodott, mely munkában a növen
dékek is résztvesznek.

Intézeti szolgául a collegiumi négy intézet közös szolgája: Ferencz János 
alkalmaztatik; az internátus szolgája pedig Hamborszky János.

4. A z  in té z e ti  é p ü le t é s  fe lszerelése .
Intézetünk a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának 

egyik alkotórésze lévén, négy tantermünk, egy könyvtári helyiségünk s egy 
közös tanári termünk a Collegiúmban van elhelyezve.

Gyakorló-iskolánk az «Eperjes városi és vidéki» ág. hitv. evang. egyház 
épületében van, Árok-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 int. irattár az igazgató magánlakásának egyik szobájában van elhelyezve.
A helyiségek felszerelését néhány nélkülözhetetlen pótlással ez iskolai 

évben is gyarapítottuk.
5. T a n szerek  g ya ra p o d á sa .

a) A z intézet könyvtára a jelen iskolai évben a következő művekkel 
gyarapodott: Vétel útján-. Az «Evang. egyház s Iskola»; «A magyar Méh»;
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»Nemzeti Iskola»; «Apollo», zenei folyóirat. Ajándék útján: A vallás-és köz- 
oktatásügyi m. kir. ministertfíl: «Az Osztrák-magyar monarchia írásban és 
képben» 17 füzet; «Ministeri jelentés az 1899. évi közoktatásügy állapotáról»- 
«III. Béla magyar király emlékezete»; «Hivatalos Közlöny»; «Néptanítók Lapja»; 
«Akadémiai Értesítő» 1901-ről. A vallás- és közoktatásügyi ministertől: 
«L'Enseignement en Hongrie«; Bloch József «12. Etudes», Zipser és König 
ajándéka ; Láng M. «A magyar beszéd tanítása, természetes módja és a munka
szeretetre való nevelés«, az Athenaeum ajándéka, és 13 drb iskolai Értesítő.

Fogadják nemesszívű ajándékozóink az intézet hálás köszönetét!

6. A z  in té z e ti  k e r t  é s  gazdaság.
Az intézet kertje 3463 m.2 területű s főkép gyümölcsfák nevelésére szolgál. 

Az őszi és tavaszi hónapokban mind a négy osztály foglalkozott a gyakorló
kertben a bennlakó felügyelő-tanár vezetése mellett. Rendszeres gazdaságiam 
oktatásban a III. és IV. osztály részesült heti 1 órában.

A méhészeti ismeretek elsajátítására alkalmas és eléggé felszerelt méhesünk 
van. Méhállományunk azonban elpusztult. A gyakorlati méhészkedéshez szükséges 
útbaigazításokat a tanulóknak Gamauf György igazgató adta saját méhesében.

7. A z  in te rn a tu s .
A tanítóképző-intézettel kapcsolatos internátus elhelyezésében és beren

dezésében ez évben annyiban történt változás, hogy az igazgató nem lévén 
hajlandó az internátusbán lakni, az internátusi felügyelettel Gerhard Béla, nőtlen 
tanár lett az igazgató felelőssége mellett ez évre megbízva; az igazgató ennek 
folytán még két szobát berendezhetett a tanulók számára lakásul.

A kilencz internátusi szobában, melyek egyben háló- és dolgozó-szobákul 
használtattak, 52, a második félévben 51 tanuló volt elhelyezve; a többi 21 közül 
10 Gamauf igazgató házában, 11 egy más magánházban volt elhelyezve; 8 tanuló 
egyrészt a szülői háznál, másrészt, mint teljesen saját költségükön felvett növen
dékek, magánházaknál voltak elhelyezve.

A szobák tisztántartására és a rendre a szobafelügyelők vigyáztak. A fel
ügyeletet az internátusbán lakó felügyelő-tanár és az igazgató gyakorolta.

A sokszoros és gyakori együttlét a tanulókkal, bő alkalmat adott a fel
ügyelő tanárnak 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 collegiumi convictusi ebédből és vacso
rából áll. Erről részletesebb tájékozást nyújt collegiumi Értesítőnk «Convictus« - 
ról szóló része.

Internátusi tanulóink napirendje a következő volt:
6 óra: Felkelés.

6—ő1̂  « Mosakodás, öltözködés, ágyak rendbehozása.
6—7 « Munkaidő.
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7 ó ra : 
7— 7 1/a * 
7- 7»/, * 

7»/,- 8  «
8—12

12
12— 1

127i— 1 «

1—4 «
4-—6 «
6— 7 

7
7— 8
8— 91/» « 

91/. «
97,—10 *

Reggeli.
Zongora, orgona, harmonium.
Szabad idő.
Reggeli ima az orgonateremben.
Munkaidő. Vasárnap és ünnepnap 77a—11 óra között 

istentisztelet.
Ebéd.
Szabad idő.
Vasárnap és ünnepnap : 127a—4 óráig zongora, orgona, 

harmonium. Szabad foglalkozás.
Munkaidő.
Zongora, orgona, harmonium. Szabad foglalkozás. 
Hegedülés.
Vacsora.
Szabad idő.
Munkaidő.
Esteli ima.
Lefekvés.

B) A z i n t é z e t  m ű k ö d é s e .

1. N evelés, fe g y e le m .

Ifjúságunk nevelése ez évben is különös gondja volt tanárkarunknak. 
Érezzük és tudjuk ugyanis mindannyian, hogy tanári munkásságunknak leg
értékesebb gyümölcsei éppen 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 tanár időnként 
jelen volt s személyes példájával járult hozzá azok igazi czéljának biztosításá
hoz. Állandóan ügyeltünk arra, hogy ifjúságunk a szokásos istentiszteleteken 
illően résztvegyen.

1899. október 31-ikén, a reformatio emléknapján, és 1901. május 16-ikán 
tanárkar és ifjúság, család módjára, a többi collegiumi 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 collegiumi 
theologiai hallgatók «Belmissiói egyesületé»-nek vallásos estéin s ezek egyikén, 
1900. május 8-ikán, szives felkérésre, két énekszámot adott ifj. Kapi Gyula 
zenetanárunk szakavatott vezetése alatt.

Tanulóságunk erkölcsi magaviseleté általában kielégítőnek mondható. 
Voltak azonban esetek, midőn tanárkarunknak szigorúbb eszközökhöz is kel
lett nyúlnia. Általában nagy gondot fordítottunk mindenkor arra, hogy az
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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 collegiumi 
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 résztvettünk az aradi gyásznap 51-ik évfordulója alkalmából rendezett 
collegiumi emlékünnepen, hol ifjúságunk két alkalmas ének előadásával juttatta 
kifejezésre hazafias kegyeletét. Hazafias lelkesedéssel ünnepeltük ?nárcz. 15-ikét 
d. e. együtt a többi kollégiumi intézet ifjúságával, d. u. pedig, ssűkehb körben, 
Önképzőkörünk rendezése mellett.

A collegiumi testvérintézetek között fennálló 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 résztvesz. Közös collegiumi ünnepély az iskolai év megnyitása, 
melyet ez iskolai évben 1900. szept. 9-ikén tartottunk meg.

Kegyeletének és ragaszkodásának adott kifejezést ifjúságunk Gaál József
III. oszt. tanulónk halála alkalmából, midőn a Kis-Szebenben 1901. máj. 25-ikén 
elhúnyt ifjú ravatalára koszorút helyezett.

Tanulóink szépészeti ízlésének és önálló fellépésének fejlesztését Önképző- 
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- 
előadások látogatását; ezenkívül 16—16 tanulónk résztvett 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 résztvettek a collegiumi «Markovics- 
kör»-ben. (L. «Markovics-kör».) x

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. árva
házra 7 kor. 40 fillér, az ág. hitv. ev. gyámintézetre 4 kor. 30 fillér) rendel
tetése helyére juttattuk.

A z' aszódi Petőfi-szoborra az ifjúság és tanári-kar 12 kor. 40 fillért, a 
Vörösmarty-szoborra az ifjúság 7 kor. 24 fillért gyűjtött.

Collég. Ért. 14
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2. O k t a t á 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 1900—1901-ik 
iskolai évben tanításunkat lehetőleg az állami tanterv alapján rendeztük be; 
természetesen szem előtt tartottuk egyházunk érdekeit is.

A tantárgyak beosztása osztályonként a következő volt:

I. O S Z T Á L Y .

Osztályfő: Gerhard Béla tanár.

1. Vallástan a II. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. Egyháztörténet. Tan
könyv : A keresztyén anyaszentegyház története. Irta: Pálíy József. Előadó 
tanár: Liptai Lajos.

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 3 óra. Rendszeres magyar nyelvtan. Olvasmányok 
tárgyi magyarázatokkal és nyelvtani elemzéssel. Költemények könyvnélkül. 
Az Írásbeli dolgozatok tárgyai: 1. Az ősz (diktandó Írás). 2. A fecske (diktandó 
Írás). 3. A Tisza ez. költ. prózában. 4. A tanuló kötelességei. 5. Az alföld.
6. Elemzési gyakorlat. 7. A tavasz örömei. 8. Miért nem tartozik a béka a hüllők 
közé? 9. A kagylók. Kézikönyvek: Halász Ignácz: «Rendszeres magyar nyelv
tan», és dr. Kiss Áron, Komáromy Lajos, Péterfy Sándor: «Olvasókönyv» I. rész. 
Tanár: Gerhard Béla.

4. 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. Kk.: Felsmann József: Német nyelvtan.

5. Tót nyelv. Kezdők csoportja. Heti 2 óra. A beszédrészekről. Főnév, 
melléknév, számnév, névmás, határozó, igeragozás. Fordítási gyakorlatok. Tan
könyv: 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 tizes szám- 
rendszer. Más számrendszerek. Számok áttétele más számrendszerbe. Más rend
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szerbeli számokkal való számolás. Számolási műveletek egynevű, majd többnevű 
egész és tizedes számokkal: fejben és Írásban. Időszámolás. Számok oszthatósága. 
A számoknak tényezőikre való bontása. Legnagyobb közös osztó. Legkisebb 
közös többes. Közönséges törtekkel való számolás. Közöns. és tizedes-törtek 
egymásra való átalakítása. Hazai mértékek és pénzek. Viszony, arány, az arány 
megoldása. Egyszerű hármasszabályi feladatok megoldása következtetéssel és 
aránynyal. Százalékszámítás tiszta, nagyobbított és kisebbített összeggel. Tan
könyv: Schultz Imre: Arithmetika és Algebra. Tanár: Gerhard Béla.

8. Természetrajz. Heti 2 óra. Állattan. A gerinczesek, puhatestűek, ízelt
lábúak, férgek, tüskebőrűek, bélnélküliek és végső lények ismertetése, különös 
tekintettel a gyakorlati élet követelményeire. Kézikönyv: Miklós Gergely: 
«Az állattan elemei». Tanár: Gerhard Béla.

9. Zongora. Heti 2 óra. Urbach-féle zongoraiskola alapján kiki haladt 
tehetsége szerint előre, 150 gyakorlatot azonban mindegyik tartozott elvégezni.

10. Zeneelmélet. Heti 1 óra. A hang keletkezése és tulajdonságai. Hang
szerek. Enekhang. Hangrendszer. Hangjegyirás. Vonalrendszer. A hangjegyek 
időértéke. Szünetjelek. A kótakulcsok. Módosító jelek. Az ütem és ütemjelek. Az 
ütem nemei. Az összetett ütemek. A metronóm (ütemmérő eszköz.) Az ütem 
gyorsasága (tempo). A hangok hosszabbítása A hang rövidítése. A zenei rythmus. 
Előadási jelek. A szokás alapján rövidített hangírás A czifrázásra használt jelek. 
A hangtávolság mérése (hangközök). Kemény és lágy hanglétrák képzése s 
azok előjegyzése és sorrendje. A hangközök fordítása. Transponálás. Diatonikus 
és chromatikus hanglétrák. Párvonalas v. parallel hangnemek. A hangnemek 
rokonsága. A zongora- és hegedű-órák alatt csendes foglalkozásképen külön
féle írási gyakorlatokat készítettek, a melyek fokozatosan az összhangzattanra 
vezetnek rá. Kézikönyv: Beliczay Gyula: A zene elemei.

11. Hegedű. Heti 2 óra. Hohmann-féle hegedűiskola füzete alapján kiki 
tehetségéhez képest haladt elő, de 150 gyakortatot mindegyik köteles volt elérni. 
Tanár: ifj. Kapi Gyula.

12. Egyházi ének. I—IV. osztály. Heti 2 óra. Hang- és hallásképző 
gyakorlatok és 46 choralnak a begyakorlása. — Karének. I—IV. osztály. Heti 
1 óra. Férfikarra alkalmazott egyházi, alkalmi, ünnepi és világi dalok.

13. Szabadkézi rajz a Il-ik 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 ütenyírás. Német szépírás. 
Egyszerű rondírás. Vezérfonal: Vajda Páltól. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

15. Testgyakorlat a II., III. és IV. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. Ta
nította Reményik Lajos.

Szabadgyakorlatok -. Sorakozás. Igazodás. Fordulatok. Fej-, törzs-, kéz-, 
láb-, váll-gyakorlatok.

Összetett szabadgyakorlatok \ 16, 28, 48 és 80 negyedes gyakorlatok
14*
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Fűzérek. Botgyakorlatok. Játékok. Katonai rendgyakorlatok a m. kir. honvéd
gyalogság szabályzata nyomán.

Szergyakorlatok. Egyszerű és összetett gyakorlatok a karfán, nyújtón, 
gyűrűn, ferde és függő létrán, mászás rúdon és kötélen; hosszúság és magas
ság ugrás. Bak-, lógyakorlatok, palló-gyakorlatok. Kötélhúzás. Ezeken kívül 
gyakorolták magukat a tanulók rugó- és füleslabdajátékokban és súlydobásban.

II. OSZTÁLY.

Osztályfő: ifj. K api Gyula tanár.

1. Vallástan az I. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. Egyháztörténet. (L.: I-ső 
osztály.) Az I. és II. osztály az 1901/1902. iskolai évben Batizfalvy—Bereczky: 
Biblia-ismertetés czímű tankönyv szerint fog tanulni. Tanár: Liptai Lajos.

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 (lásd lejebb Gyakorlati kiképzés-nél).
3. Irálytan. Heti 3 óra. Egyszerű és szépirály. Egyszerű irály kellékei; 

Értelmesség. Tiszta magyarság. Kellemesség. Szépirály kellékei'. Szóképek'. 
Hasonlat. Metaphora. Személyesítés. Névmásítás. Tárgymásítás. Túlzás. Ékesítő 
jelzők. Körülírás. Alakzatok: Szó- és gondolat alakzatok. Az anyaggyűjtés módja: 
tapasztalás, haszonnal való olvasgatás és gondolkodás. Az anyag elrendezése. 
Vázlatok. Írásművek felosztása és szerkesztése. Leírás. Elbeszélés. Értekezés. 
Szónoki beszéd. Közéletbeli fogalmazványok'. Levél. Üzleti levelek. Folyamod
vány. Hirdetmény. Okiratok: Bizonyítvány. Nyugtatvány. Számadás. Térítvény. 
Elismervény. Felmondás. Végrendelet. Szerződés. Kölcsönszerződés. Kezességi, 
adásvételi, csere, bérleti, munkabéri és szolgálati, társasági szerződés. Meghatal
mazás. Engedmény. Utalvány. Váltó. Ezen műfajokra minták dolgoztattak 
Kézikönyv: Dr. Göőz József: Magyar irálytan. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

4. Német nyelv az I. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. (L.: I. oszt.)
5. Tót nyelv. Kezdők csoportja. Heti 2 óra. (L.: I. oszt.)
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
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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. Összetett hármas szabály. 
Kamatszámítás. Egyszerű és összetett arányos osztás. Középhatáridő és határ
idő számítás Váltóleszámítolás. Értékpapír-számítás. Külföldi pénznemek és 
mértékek s azok átalakítása. Érem-számítás. Keverés-számítás. Lánczszabály. 
Kézikönyv: Schultz Imre: Arithmetika és algebra. Tanár: Gerhard Béla.

8. Mértan. Hetenkint 1 óra. Alapfogalmak. Szögek. Egyenlőközű vonalak 
metszve egy harmadik egyenes által. Háromszögek, négyszögek és sokszögek. 
Egyenes vanalú idomok összeillősége és hasonlósága, az összeillőségi és hasonló
sági tételek alkalmazása, szerkesztési feladatok. Egyenes vonalú idomok terü
lete. Idomok egymásra való átalakítása. Kézikönyv: dr. MoCnik és dr. Pechány: 
Mértan tanítóképző-intézet számára. Tanár: Gerhard Béla.

9. Természetrajz. Hetenkint 2 óra. Növénytan. A növény szervei: a 
gyökér, a szár; a levél, a levél biológiája; a virág, a virágzat, a virág biológiája, 
magabeporzás, szél útján való beporzás, virágok és rovarok; a termés, a ter
més és mag biológiája. A növény életjelenségei: a táplálkozás, szaporodás és 
mozgási tünemények. Virágtalan növények: a moszatok, gombák, zuzmók, 
mohok, páfrányok, zsurlók, korpafűfélék. Virágos növények: nyitvatermők 
közül a fenyők, a zárvatermők családjaiból egy-két ismertebb növény. Kézi
könyv : dr. Szterényi Hugó: Növénytan. T anár: Gerhard Béla.

10. Zeneszerkesztés. Heti 1 óra. A hangzatok. A hármas hangzat és 
fajai. A hármas hangzat fordítása. A legegyszerűbb hangfűzések a fő hármas 
hangzatokkal. Hibás quintás és oktávás haladásokról. Hangvezetés és harmónia
zárlatok : authentikus, plagális, teljes, fél és csalzárlat. A sext és quart-sext 
hangzatok. Tömött, szétszórt és megosztott szerkesztés. A négyes hangzat. A 
dominans hetedhangzat, fordítása és feloldása. A mellék hetedhangzatok fordí
tása és feloldása. Az orgona- és hegedű-órák alatt kisebb zenei tételeket dol
goznak. Kézikönyv: Benkő Henrik: Összhangzattan.

11. Hegedű. Heti 2 óra. Hohmann-féle hegedűiskola folytatása, melynek 
végezte után az ügyesebb tanulók a II. füzetből a felsőbb fekvéseket sajátí
tották el. Az énekórában tanult chorálokat is játszák. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

12. Orgona. Heti 2 óra. R. Palme Orgonaiskolájának I. füzetéből a 
manual- és pedál-gyakorlatok. Az egyházi énekórákon betanult énekeknek 
pedállal való játszása.

13. Ének az I , Ilk, 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., Ilk, IV. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. (Lásd:

I. osztály.)
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III. O S Z T Á L Y .

Osztályfő: Gamauf György igazg.-tanár.

1. Vallástan. Heti 2 óra. Káté. A tízparancsolat. Az apostoli hitvallás. 
A mi-Atyánk. O- és új-testamentomi történetek. Tankönyv: Győry—Adorján 
Kátéja. Bereczky: Bibliai történetek. T anár: Liptai Lajos.

2. Módszertan. Tanította heti 3 órában Reményik Lajos. Bevégzett 
anyag: A népiskola feladata és kifejlődése. A népiskolai tanulmányok. Tanterv.

. Órarend. A tanítás alakjai. A tanítás elvei. Vallástanítás módja. A szemléleti 
tanítás. írva-olvasás tanításának régibb és újabb módja. Az olvasás tanítása. 
Nyelvtanítás. A magyar nyelv tanítása a tótajkú és németajkú iskolákban. 
A direkt módszer. Földrajz, történelem, számtan, mértan, természettudományok 
és énektanítás módja. Kk.: Dr. Dittes Frigyes után Gyertyánffy és dr. Kiss: 
Népiskolai módszertan. Jegyzetek útján valamennyi tantárgy tanítási menete. 
Tanítók jogai és kötelességeiből: a tanítói választás módja, nyugdíjtörvény, 
korpótlék, tanítók adója, tanítók katonaügye, tanítói egyesületek.

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. Költészettan. Heti 2 óra. A művészetek és azok felosztása. A szép 
éá fajai. A fenséges és kellem. A rythmus. A magyar hangsúlyos és időmétékes 
verselés. A költészet felosztása. Epika : Eposz. Monda. Rege. Legenda. Költői 
elbeszélés. Ballada és románcz. Mese Novella. Rajz és regény. L yra : Dal. 
Elegia. Óda. Dithyramb. Rhapsodia. Epigramm. Gnóma. Szatíra és tanító
költemény. Dráma : Tragoedia. Dráma. Opera. Vígjáték. Színmű. Népszínmű. 
Bohózat. Életkép. Operette. A tragikum. A komikum és humor. A jellemzés 
és annak módja. Havonként egy-egy házifeladat. Kézikönyv: Riedl Frigyes: 
Poétika és poétikai olvasókönyv. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

4. Német nyelv a IV. osztálylyal együtt, heti 2 órában, tanítja : Gamauf 
György. Értelmes olvasás; fordítás magyarból németre, németből magyarra; 
német nyelven beszélgetés. Igenév s ejtegetései, használata. Szórendek hasz
nálata. Kk.: Felsmann József: Német nyelvtan.

5. Tót nyelv. Haladók csoportja. Heti 1 óra. Márk evangelioma. Péter 
II. levele. Olvasás és fordítás. Több egyházi ének emlékelve. Kézik.: Uj- 
testamentom. Zpevnik. Tanár: Liptai Lajos.

6. Történelem. Heti 3 ó. Tanítja Gamauf Gy. A történelem tárgya ; őstörté
net. Egyptom, Chaldea, Assyria, A médek és persák története. A görögök és ró
maiak története. A népvándorlás népei, Mohamed, Nagy Károly, Németország és a 
pápák. A keresztesháborűk kora és azok eredménye. A középkor művelődése. A 
felfedezések és feltalálások. Reformatio és ellenreformatio Francziaországban, 
Angliában; az angol forradalom, a harminczéves háború. XIV. Lajos kora, 
az angol köztársaság, spanyol öröködési és az északi háború, Oroszország és 
Poroszország emelkedése, az Északamerikai Egyesült-Államok keletkezése.
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A nagy franczia forradalom és a császárság. A legújabb kor története vázla
tosan. Tankönyv: dr. Ribáry F .: Világtörténet.

7. Számtan. Heti 2 órában. Két ismeretlennel biró egyenletek alkotása 
és megoldása az összahasonlító, helyettesítési és az angol módszer szerint. 
Hatványozás, negativ hatvány, kitevő. Egy és több tagú algebrai kifejezések 
és tizesszámrendszeri számok négyzete és köbe. Gyökvonás, negativ és tört 
hatvány és gyökkitevő. Képzetes számok. Egy- és többtagú alg. kit., valamint 
tizesszámrendszerbeli számok négyzet- és köbgyöke. Végszerűtlen számok. 
Kitevők, mint rendszámok. Tiszta és vegyes másodfokú egyenletek alkotása 
és megoldása. Számtani és mértani haladványok. Logarithmus, Kamatos kamat- 
számítás. Évi betétek, évjáradékok, Kölcsönök törlesztése. Kézikönyv: Schultz 
Imre: Arithmetika és Algebra. Tanár: Gerhard Béla.

8. Mértan. Heti 1 órában. Az egyenes vonalú idomok viszonya. A kör 
és a pont. Egyenes és szög, vonatkozással a körre. Két kör. A kör és a sok
szög. A kör részeinek aránya. Körmérés. Mértani helyek. Idomok átalakítása. 
Szerkesztési és számítási feladatok. Kézikönyv: dr. Moénik és dr. Pechány: 
Mértan tanítóképző-intézet használatára. Tanár: Gerhard Béla

9. Természetrajz. Heti 2 órában. Ásványtan. Termés-elemek. Kénes 
ásványok. Chlor-vegyületek. Eluor-vegyiiletek. Oxygén-vegyületek. Szerves 
eredésű vegyületek. Az ásványok alakja, kristály-rendszerek. Az ásványok 
fizikai és kémiai tulajdonságai. Egyszerű és összetett kőzetek. A Földön mű
ködő és a Föld felületét alakító erők: víz, tűz (Vulkanismus), élet. A Föld 
története. Kémia: A kémiai változások feltételei, kémiai folyamat, halmaz- 
állapot. A víz szétbontása. Összetett és egyszerű testek. Az ismertebb elemek. 
Oxygén. A levegő alkotórészei. Égés a levegőben. Oxydok. Vízbontó fémek. 
Hydrogén. A víz összetevése. Sósav, klór. Savak, bázisok, sók. Salétrom, sav 
és salétromok. Kénsav. A nitrogén körútja a természetben. Foszforsav. Szénsav. 
Kovasav. Fémek szinítése. Ötvények. Tankönyv: dr. Szterényi Hugó: Ásvány
tan. Dr. Kovács János: Kémia I. rész. Tanár: Gerhard Béla.

10. Fizika. Heti 2 órában. Az erők egyensúlya. A testek súlya. A súly 
mérése, fajsúly és sűrűség. Halmazállapotok. A folyadékokról. A folyadékok 
nyomása súlyuknál fogva. A nyomás egyenletes továbbterjedése a folyadékok
ban. Közlekedő edények. Archimedes törvénye. Sűrűségmérés Archimedes 
törv. alapján. Hajcsövesség. A levegő súlya. A légkör nyomása. A levegő 
felhajtó ereje. A gázok átömlése. Mariotte törvénye és a törv. alkalmazásai. 
A melegről: a testek kiterjedése, hőmérők, melegítés, kiterjedés, halmazállapot 
változás, a meleg terjedése, melegforrások. Időjárás: a szél, légköri nedvesség, 
köd, felhő, eső, hó, harmat és dér. Dörzsölési villamosság. Delejesség. A vil
lamos áram és főbb hatásai. Tankönyv: dr. Kovács János: Fizika. Tanár: 
Gerhard Béla.

11. Gazdaságtan. Heti 1 órában. A talaj és eredete, különféle talajok 
tulajdonságai. A növény-élet kellékei. A talajmívelés és eszközei. Trágya, 
trágyázás. A vetés és előkészületei, módja és ideje. A növény ápolása a vetés 
után. A növény letakarítása és a termények eltartása. Növénytermelés: gabona
félék, hüvelyes-növény, kapás-növ., olajnöv., fonalnöv., kereskedelmi és takar
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mánynövény. Rét- és legelőmívelés. A méhek. A méh-lakások. A méhek ápolása 
és szaporodása. A méhek ápolása és táplálása a rajzás után. A méhek beteg
ségei és ellenségei. Teleltetés. Kertészet. Gyümölcskertészet: a gyümölcsfa 
szaporítása s nevelése, gyümölcsfa-mívelés, gyümölcsfa-értékesítés, gyümölcsfák 
betegségei és ellenségei. Tankönyv: H. Kiss Kálmán: Mezei gazdaság- és 
kertészettan. Tanár: Gerhard Béla.

12. Zeneszerkesztés. Heti 1 óra. A fő- és mellék-hetedhangzatok ismétlése. 
Az alterált, módosított hangzatok. A diatonikus, chromatikus és enharmonikus 
átmenetek. A non hangzat és alkalmazása. Kézikönyv : Benkő Henrik: Össz
hangzattan. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

13. Orgona. Heti 2 óra. R. Palme «Der praktische Organist» ez. műve 
nyomán könnyebb előjátékok a szokottabb hangnemekből. Az egyházi ének
órán tanult énekeknek orgonán való kisérése.

14. Hegedű. Heti 1 óra. A Hohmann-féle hegedűiskola I-ső füzetét fejez
ték be a IV-ed évesekkel együtt. Játszták az egyházi énekórán tanult egy
házi énekeket.

15. Ének az I., II., IV. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. (Lásd: I. osztály.)
16. Szabadkézi rajz a IV-ik osztálylyal együtt, heti 2 órában tanítja 

Gamauf György. Rajzolás gypsminták 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.

Osztályfő: Gamauf G yörgy igazgató-tanár.

1. Vallástan. Heti 2 óra. Bibliaismertetés. Tankönyv: Batizfalvy és Be- 
reczky: Bibliaismertetés evangéliumi középiskolák felsőbb osztályai számára. 
A vallástanítás módszere. A vallástanítás szüksége, kezdete, módja. Kik hiva
tottak a tanításra ? Az anyag beosztása. A vallás tárgyairól általában és külö
nösen. A szaktanár 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, izrael. 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 oktatás
ügy 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. K k.: Dr. Kiss 
Á ron: Nevelés- és oktatástan története.

Gyakorlat. A IV-ik osztály növendékei heti 2 félórában tanítottak a
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gyakorlóiskolában az egész osztály jelenlétében ; ezeket a tanításokat azután 
Íretenként 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 irodalomtörténet. Heti 2 óra. Régibb és újabb, különösen 
a XIX. századbeli írók és költők életrajza, működése és befolyása az illető 
korszak irodalmára. Megfelelő irodalmi művek olvasása és értelmezése. Régibb 
irodalmunkból: Tinódy, Balassa, Zrínyi, Gyöngyössy, Pázmány, Mikes. Újabb 
irodalmunkból: Bessenyei, Csokonai, Kazinczy, Kisfaludy S., Berzsenyi, Kölcsey 
és Katona; Kisfaludy K, Vörösmarty, Petőfi, Tompa és Arany; Jósika, Eötvös, 
Jókai, Szigligeti, Madách. Havonként 1—1 házi feladat. Kézikönyv: Dr. Boros 
Gábor: 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. (Lásd: III. osztály.)
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 protentantismus 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 2 órában. Az első három osztály anyagának 
átismétlése u tán : egyenes vonalak és síkok helyzete a térben, az egyenes 
helyzete a síkhoz, két sík kölcsönös helyzete, a testszögletekről. Földmérés és 
tereprajzolás; a hasáb, gúla, szab. testek, henger, kúp, gömb, egyenlő oldalú 
henger és kúp, csonka gúla és csonka kúp keletkezése, határoló lapok, síkkal 
való metszései, felületének és köbtartalmának számítása. Számítási feladatok. 
Tankönyv: Schultz Imre: Arithmetika és algebra. Dr. Moénik és dr. Pechány.: 
Mértan, tkpző-int. használatára. Tanár: Gerhard Béla.

9. Fizika és kémia. Heti 2 órában. Fizika: Mozgás. Állandó és változó 
sebességű mozgás. Szabad esés. Hajítás. Erő és tömeg. Különböző erők: nehéz
kedés, tapadás, összetartó erő, rugalmasság. Mozgó testek eleven ereje, akadásai. 
E'.rők összetevése és szétbontása; ugyanazon pontban és különböző pontokon 
támadó erők eredője. Súlypont. Az inga. Forgás és keringés. A munka fogalma. 
Az erély v. energia. Gépek. A meleg és villamosság mint mozgató erő. A hang
tan és fénytan. Kémia: A szerves vegyületek alkotó részei, elemzése, bomlásai. 
Mocsárgáz, petroleum, világítógáz, a láng, a sejtanyag, papírgyártás, keményítő, 
nád- és szőlőczukor, borszesz, szeszfőzés, eczetsav, zsírok, szappanfőzés és gyertya-
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gyártás, gyümölcssavak, illóolajok és gyanták, festékek, kelmefestés. Tankönyv: 
Dr. Kovács János: Fizika és Kémia II. r. Tanár: Gerhard Béla.

10. Gazdaságtan. Heti 1 órában. Gazdasági állattenyésztés. Selyemhernyó
tenyésztés. Konyhakertészet. Szőlőmívelés, borkészítés és kezelés. Kertészeti 
gyakorlatok az intézet gyakorló-kertjében. Tankönyv: H. Kiss Kálmán: Mezei 
gazdaság- és kertészettan. Tanár: Gerhard Béla.

11. Zeneszerkesztés, Heti 1 óra. Önálló jó basszus szerkesztése és szám
jelzése. Dallamra való szerkesztése a különféle modulatiók alkalmazásával. 
A non hangzat. Átmeneti és váltó hangok. A tételek figuratiós átváltoztatása. 
Choral-dallamoknak szerkesztése. Tankönyv: Benkő Henrik: Összhangzattan 
Tanár: ifj. Kapi Gyula.

12. Orgona. Heti 1 óra R. Palme «Der angehende Organist» ez. művé
ből nagyobb elő- és utójátékok a choral-játékhoz alkalmazva. Végezték a 
deprecatiói istenitiszteletet két ízben.

13. Hegedű, heti 1 óra, a III. osztálylyal együtt. (L.: III. oszt.)
14. Ének az I, II., III. osztálylyal együtt Heti 2 óra. (Lásd: I. osztály.)
15. Szabadkézi rajz a III. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. (Lásd: III. oszt.)
16. Testgyakorlat az I., II., III. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. (Lásd:

I. osztály.)

b) A tanítóképző-intézet óraterve az 1900— 1901. évben.
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Nífl
oLT I. II. III. IV.

1 Vallás ta n .................................. .. . 2 2* 2 2 8 6
2 Neveléstan:

a) e lm é le t  ............................................. 3 3 3 3 12 12
b) g y a k o r l a t * ...................................... — 2 3 2 7 7

3 Magyar nyelv és irodalom . . 3 3 2 2 10 10
4 Nérnet nyelv . . . . . . . . 2 2 2 2 8 4
5 Tót n ye lv ....................................... 2 2 1 1 6 3
6 Mennyiségtan:

d) s z á m t a n ...................................... 3 2 2 1 8 8
b) m é ré s ta n  . . . . . . . — 1 2 1 4 4

7 Történeti tárgyak: 
a) f ö l d r a j z ............................................ 2 2 ____ ____ 4 4
b) tö r té n e le m  s a lk o tm á n y ta n  . — — 3 4 7 7

8 Természettudományok: 
d) t e r m é s z e t r a j z ................................ 2 2 2 — 6 6
b) fizika, k é m i a ................................ — — 2 1 3 3
c ) g a z d a s á g t a n ................................ — — 1 1 2 1
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s
T  a n t á r g y a k

Az osztályok heti órái V- .'O <D O rá £ *-<»rá 'O rt; NITiUioin I. II. III. IV. 1 SX3 ip. 
< :°

c  ̂ g i^'s'rá

9 Ének és zene.
a) e g y h á z i  é n e k ..................................... 2 2 2 2 8 2
b) k a r é n e k ............................................ 1 1 1 1 4 1
c) z o n g o r a ,  o r g o n a .............................. 2 2 2 1 7 7
d ) z e n e e l m é l e t ..................................... 1 1 1 1 4 4
e) h e g e d ü l é s ............................................ 2 2 1 1 6 5

10 Rajz és szépírás:
a) r a j z .......................................................... I, 2 2 2 2 8 4
b) s z é p í r á s ................................................... 1 — — — 1 1

11 Testgyakorlás ............................. 2 2 2 2 8 2

Ö s s z e s e n  . . 32 33 36

Oco 131 101

* 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.

c) T anulm ányi és m agaviseleti e lőm enetel.
A növendékek ez évi magaviseletét, szorgalmát és előmenetelét a követ

kező táblázat tünteti fel:
Magaviselet: I. II. III. IV. Összesen:
j ó .................................. 27 18 20 8 73
szabályszerű . . . . 3 1 2 1 7
kevésbbé szabályszerű . 1 ■ — — — 1

Összesen . 31 19 22 9 81
Szorgalom:
k i t a r t ó ........................ 7 4 6 3 20
e l é g ............................. 14 12 15 5 46
c s e k é ly ........................ 10 3 1 1 15 ■

Összesen . 31 19 22 9 81
Általános osztályzat:
kitűnő............................ 1 2 3 2 8
jeles ............................. 2 2 4 1 9
j ó .................................. 12 8 12 3 35
e lé g s é g e s ................... 11 6 2 — 19
elégtelen........................ 5 1 1 3 10

Összesen . 31 19 22 9 81
15*
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Még pedig elégtelen osztályzat egy tárgyból van . . .  5 tanulónak,
« « két « « . . .  4 «
« « több mint két tárgyból . 1 «

Általában azt tapasztaltuk, hogy tanuló-ifjúságunk minden irányú alaku
lása az év végén kedvezőbb, mint az év elején.

d) A z ifjúsági e g y esü le te k  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, igazgató; már 22 éve, hogy az önképzőkört 
vezeti. A rendes tagok száma 51, kik közül évközben 1 meghalt; olvasó tag 
volt 30. Főjegyző Vohaner Dezső, aljegyző Petrás János, pénztáros Molitor 
Gusztáv, könyvtáros Steinhübel Lajos.

A Kör 23 rendes- és 1 díszülést — márczius 15-iki évfordulóján — 
tartott; az üléseken felolvastatott 11 és megbíráltatott 10 munka, melyek 
közt 3 leírás, 4 értekezés, 3 paedagogiai, 1 elbeszélés és 1 szabad előadás 
volt. Szavalat volt összesen 74.

A könyvtár 519 műből (536 kötetből) áll; a könyvtár vétel útján 9 művel 
és ajándékozás útján 2 kötettel szaporodott.

A Kör a következő lapokat járatta: Vasárnapi Újság, Politikai Újdon
ságok, Világkrónika, Magyar Szó, Eperjesi Lapok, Urambátyám, Budapesti 
Hírlap, Család és Iskola czímű lapokat, s olvashatta a Néptanítók és Evang. 
Egyház és Iskola czímű lapokat.

Az Önképző-kör vagyoni állása:
Bevétel:

1. Múlt évi maradvány................................... 178 kor. 88 fii.
2. Régibb tagsági d í j a k b ó l ...........................90 « 10 «
3. Lapok a lbérle téb ő l............................... 6 « — «
4. Ez évi tagsági d í j a k b ó l ......................... 126 « 10 «

401 kor. 08 fii.
K i a d á s ........................................................... 135 « 49 «
M aradvány .................................................. 265 kor. 59 fii.

Vagyon :
1. Készpénz-áthozat 1901—02. évről 202 kor. 19 fii.

Kötvényeken .......... 63 « 40 « 265 kor. 59 fii.
2. Régibb tagsági díjakból . . . 240 kor. 70 fii.

Ez évi tagsági díjakból . . . 163 « 10 « 403 kor. 80 fii.
3. Betéti k ö n y v e c sk é n .............................................21 « 28 «
4. Fabriczy J á n o s -a la p ............................................. 209 « 18 «

899 kor. 85 fii.
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A Fabriczy János-alap gyarapításához hozzájárultak ez évben: Urbán 
Gusztáv 2 kor.-val, Feloszlott házisegélyző 26 kor.-val, Temetési díjak több
letéből 18 kor. 80 fillér, Temetési kántus 10 kor., egyebek '2 kor. 36 fillén 
kamatok 6 kor. 04 fillér; összesen 65 kor. 20 fillér.

II. Az 1890—91. iskolai évben alakította Gamauf György igazgató s 
önképzőkör elnöke a segélyző-egyesületeí, melynek czélja a növendékeket szorult
ságukban kisebb kamatnélküli kölcsönökkel vagy segélyekkel támogatni.

A segélyző-egyesület vagyoni állása:
Bevétel:

1. Múlt évi maradvány............................. 39 kor. 68 fii.
2. Régibb kötvények törlesztése . . . 67 « 98 «
3. Ez évi tagsági díjakból........................ 36 « 10 «
4. A jándékból....................................... 1 « --  «

Összesen . 144 kor. 76 fii.
Vagyon :

1. Készpénz-maradvány .................... 8 kor. 56 fii.
2. Régibb k ö tv é n y e k e n .................... . 137 « 20 «
3. Régibb tagsági díjakban 57'30

Ez évi tagsági díjakban 44'70 102 « — «
247 kor. 76 fii.

Gamauf György, Vohaner Dezső, Molitor Gusztáv,
elnök. Jö jegyző . pénztáros.

III. Zenekörünk ez évben is megalakult. Czélja a zenekörébe tartozó 
művészeti ágaknak önképzés útján való fejlesztése.

A Kör tisztviselői: elnök ifj. Kapi Gyula tan -kép. int. r. tanár, főjegyző 
Ivanovich Győző IV. éves növ., aljegyző Deme Lajos III. éves növ. könyv
táros Lajos István IV. éves növ., pénztáros Tóbik János III. éves növendék.

A Zenekörnek volt 82 rendes tagja, kik közül kettő évközben eltávozott. 
Tagdíj egy évre 1 korona volt.

A Kör 15 rendes ülést tartott, melyen hét elméleti mű olvastatott fel 
és bíráltatott meg. Hangszeres zenei szereplés volt 35.

A Kör a tanítóképző-intézet zenekönyvtárát használta. Járatta a «Zene
világ» czímű folyóiratot s olvasta az elnök által átengedett «Zenelap»-ot. 
A Kör saját könyvtárának gyarapítására a következő zenei műveket vette 
meg: Zenekari darabok: Búr-induló, Monte Christo-keringő, Aurora-keringő, 
A kis szökevény keringő, Mézeshetek induló, Rákóczi-induló, Cavatine vonós
négyes ; hegedű-darabok (I. és II. hegedű, cello) zongorakisérettel: Meyerbeer: 
Krönungsmarsch; Hajdn: G-dur Symfonia, Menuett; Mandelssohn: Hochzeits
marsch; Schubert: Rosamunde; hegedű-darabok három hegedűre: Hofifmann 
(átdolgozás) Lotzing, Der Postillon von Lonjumeau, Lucrezia Borgia; elméleti 
mű: id. Ábrányi Kornél: «Magyar zene a XIX-ik században» ; zongora-darabok: 
Scheu: Unter dem Tannenbaum. Ajándék útján kapta a Kör elnökétől: 
«Album für Violon und Orgel* czímű művet.
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A Kör vagyona :

A mult évi takarékpénztári betét . . .  41 kor. — fii.
A múlt évi készpénzmaradvány . . .  5 « 46 «
A múlt évii hátralékból befolyt összeg . 3 « 78 >
Ez évi tagságdíjakból és büntetésekből . 55 « 28 «

Összesen . 105 kor. 52 fii.
K i a d á s ....................................................... 7 9 «  1 4 »
Maradék k é s z p é n z ................................... 26 kor. 38 fii.

Vagyon :
Készpénz....................................................... 26 kor. 38 fii.
1900. évi h á t r a l é k ...................................  8 « 80 «
1901. « « ................................... 37 « 94 «

Összesen . 73 kor. 12 fii.
Ifj. Kapi Gyula, Ivanovich Győző,

ei. elnök. ei, fő jegyző .

e) V i z s g á l a t o k .
Az iskolai évvégi vizsgálatok:

Május 20—25-ig a IV. oszt. rendes tanulók osztályvizsgálatai.
Junius 3—14-ig az I., II., III. oszt. rendes tanulók osztály vizsgálatai.

« 17—22-ig a magántanulók vizsgálatai.
« 23-ikán a gyakorlóiskolai tanulók vizsgálata.
« 24—27-ig az Írásbeli képesítővizsgálat.
« 28—29-ig szóbeli képesítővizsgálat.

T anítóképesítő-vizsgálatok az 1900. évben.

I. Az 1900. júniusi képesítőre 10 jelölt bocsáttatott: intézeti rendes 
tanuló 6, intézeti magántanuló 4; ág. hitv. ev. 8, ev. ref. 1, róm. kath. 1. 
A jelöltek egyike nő volt.

A junius 20—-23. napjain megtartott írásbeli vizsgálatokon a jelöltek a 
következő, püspökileg kijelölt tételeket dolgozták k i:

Neveléstan. 1. A tanító teendője az erkölcsi jellem fejlesztése ügyében.
Német. (Fordítás magyarból németre. Mindenkire kötelező.) 1. A jószívű 

gyermek. (Olvasmány.)
Méréstan. 1. Egy helyiség padlója oly ferdényt képez, melynek egyik 

egyenközű oldala 4 25 m., a másik egyenközű oldala 5 32 m., szélessége pedig 
3'15 m .; mennyibe kerül ezen helyiségnek a kipadoltatása, ha egy m.2-ért 
2 korona 50 fillért kell fizetni ? 2. Valamely gömbnek köbtartalma és sugara 
egyenlő egy egyenes henger köbtartalmával, illetőleg sugarával; mekkora a 
henger palástja, ha a gömb felszíne 5‘64 dm.2 ? 3. Egy derékszögű négyszög
alakú kert hossza 360 m., szélessége 48 m. Szélessége néhány m.-el nagyobbít- 
tatik, hossza pedig négyszer annyi m.-el megrövidíttetik, mi által a kert területe
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980 m.ä-el nagyobb lesz Hány in. a hossza és szélessége ? 4. Egy szabályos 
négylap (tetraéder) egy-egy éle 7'2 dm .; mennyi a felülete ?

Természettitdományok. Természetrajz és gazdaságtan. 1. A vas és érczei.
2. A növények terméséről. 3, A vetés módjáról és idejéről. 4. A méhek 
munkájáról. Fizika és kémia. 5. A folyadékok sűrűségének mérése. 6. Mi az 
oka annak, hogy a föld vonzó erejének hatása nem mindenütt egyenlő nagy
ságú ? 7. Mit értünk elem és összetett test alatt ? 8. A víz mint oldószer.

Rajz. 1. Koczkákból összeállított oszlopcsoportozat szabadkézzel való 
rajzolása.

I Zeneszerkesztés. (Kántorképesítéshez.) 1. Szabad összhangosítás adott
dallamra: Uram rosszul cselekedtem.

Szépírás. 1. Egy magyar, egy német és egy rond iráslap.
Tót értekezés. (Nem kötelező.) 1. Prof, ufime ref madarsku v ákole 

slovenské ?
A jun. 25., 26-én megtartott szóbeli képesítővizsgálat eredménye a következő:
Képesíttetett 10 jelölt; még pedig:
Kitűnő általános osztályzattal: 1. Jurin István, ág. hitv. ev. 2. Ugler Miklós, 

ág. hitv. ev. 3. Valcz Jenőné született Konkolyi Irén, rom. kath.
Jeles általános osztályzattal: 1. Bartal Dezső, ág. hitv. ev. 2. Rokosinyi 

Dániel, ág. hitv. ev. 3. Urban Gusztáv, ág. hitv. ev.
Jó  általános osztályzattal: 1. Kicsiny Géza, ág. hitv. ev. 2. Kruspier 

László, ág. hitv. ev. 3. Scholtz Vilmos, ág. hitv. ev.
Elégséges általános osztályzattal: Pap Antal, ev. ref.
Magyar nyelvű iskolákra: 1. Bartal Dezső. 2 Pap Antal. 3. Scholtz 

Vilmos. 4. Ugler Miklós. 5. Valcz Jenőné.
Magyar és tót nyelvű iskolákra : 1. Jurin István. 2. Kicsiny Géza. 3. Kruspier 

László. 4. Rokosinyi Dániel. 5. Urban Gusztáv.
Ág. hitv. ev. kántori képesítést nyert 8 jelölt, és pedig: Kitűnő osztály

zattal: 1. Jurin István. 2. Kruspier László. Jeles osztályzattal: 1. Bartal Dezső.
2. Scholtz Vilmos. 3. Ugler Miklós. Jó  osztályzattal: 1. Rokosinyi Dániel.
2. Urban Gusztáv. EJégséges osztályzattal: Kicsiny Géza.

II. Az 1900. évi szeptember hó 10—14-ikéig tartott képesítővizsgálatra 
bocsáttatott 5 jelölt, u. m .: Antal Lajos ev. ref., Hancsovszky Béla ev. ref. 
Jánosdeák László ág. hitv. ev., Kún Elek ev. ref. és Újvári Anna r. kath. vallású.

Valamennyien magántanulók voltak.
A szeptember 10—13. napjain megtartott Írásbeli vizsgálatokon a jelöltek 

a Püspök úr által kijelölt következő tételeket dolgozták k i :
1. Neveléstan. Mutassa ki a jelölt, mikép kell és mily tantárgyaknál 

kiváltképen az előadó tanalakot paedagogiailag használni.
2. Magyarból 'németre fordítás. A gyermek és a macska czímű olvasmány.
3. Méréstan-számtani tételek. 1. Mekkora amaz egyenes henger átmérője, 

melynek köbtartalma egy 4'8 dm. élű koczka köbtartalmával egyenlő s mely
nek magassága olyan, mint a szóban levő koczkáé? 2. Egy koczkaalakú 
edény készítendő 5'5 hl. űrtartalommal, —- mekkora ezen koczka egyik éle és
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mennyi vaspléh kell hozzá, ha az edény felül nyitva marad ? 3. Egy szoba 
kerülete 34 m., átmérő 13 m., — mily hosszú a szoba és mily széles? 4. Egy 
csűrre derékszögű háromszög alakú tetőt készíttetünk. A csűr 5'85 m. széles; 
minő magas lesz az és minő hosszúak a szarúfák ?

4. Természettudományok, a) Természetrajz és gazdaságtan: 1. A növények 
és állatok táplálkozása közötti különbség. 2. A növények leveleiről. 3. A 
gyümölcsfák ültetéséről.

b) Fizikai és kémiai: 1. A munka és mérése. 2. A meleg áltál való 
kiterjesztés alkalmazásai. 3. A levegő nyomásáról.

5. Rajz. Koczkákból összeállított oszlepcsoportozat szabadkézzel, a távlat 
törvényei szerinti rajzolás.

6. Zeneszerkesztés. Egy choral összhangosítása szabadon négyeskarra. 
Dallama adva van.

7. Szépírás. Egy magyar, egy német iráslap.

A szeptember hó 14-ikén tartott szóbeli vizsgálat eredménye:
K épesíttetett: 5 jelölt, még pedig : 

általános jeles eredmánynyel 1, u. rn.: Kún Elek ev. ref,
« jó  « 1, u. m .: Hancsovszky Béla ev. ref.,
« elégséges « 3, u. m .: Antal Lajos ev. ref., Jánosdeák László

ág. hitv. ev., Újvári Anna róm. kath. Valamennyien magyar tannyelvű iskolára.
Kántori képesítést nyert csak Jánosdeák László elégséges eredménynyel.

C) E g é s z s é g ü g y .

Ifjúságunk egészségi állapota az elmúlt iskolai évben általában eléggé 
kielégítőnek mondató. Enyhe lefolyású kisebb, 1—2 napig tartó megbetege
dések meghűlés folytán ugyan előfordultak gyakrabban. Daczára annak, hogy 
városunkban ragályos betegségek járványszerűen felléptek, növendékeink közül 
egy sem kapta meg a betegséget; sem a esaládos tanárok egyikénél sem 
fordult elő ragályos betegség, s így ily betegség miatt se tanulónak, se tanár
nak nem kellett az előadástól távol maradnia. Egy növendékünk október elején 
hosszabb időre távozott haza, de meggyógyultan tért vissza húsvétkor; egy 
másik azonban, fájdalom, ki november elején hagyta el az intézetet, többé 
vissza nem tért, mert május végén kiragadta őt a halál szerető szülei és tisztelő 
tanárai s tanulótársai köréből. Egy harmadik növendékünk, ki már magával 
hozta a betegség csíráját s nem voltunk képesek a betegséget legyőzni, húsvét
kor hagyta el az intézetet, hogy gyógyfürdőben keressen enyhülést és gyógyulást.

Intézetünkben az orvosi teendőket hálára kötelező módon dr. Lakner 
Árpád városi főorvos és dr. Holénia Gyula városi orvos urak végezték. A meg
ejtett kétszeri szemvizsgálat növendékeinket teljesen egészségeseknek találta. 
Hálával kell itt még megemlítenem, hogy beteg növendékeinket az Eperjesen 
állandóan működő diakonisza is odaadó, fáradságot nem ismerő testvéri sze
retettel ápolta, házi orvossággal ellátta, és fájdalmaikat feláldozó ápolásával eny
hítette. Miért e helyütt is hálás köszönetünket fejezzük ki neki.



121

D) Á l t a l á n o s  ü g y e k .

Intézetünket a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület tartja fenn; a kor
mányzás teendőit azonban a collegiumi igazgató-válaszmány végzi.

A tanító-képesítő vizsgáló-bizottságnak tagjai jelenleg a következők: 
Elnökség: Zelenka Pál püspök és Szent-Iványi Árpád egyházkerületi felügyelő. 
Tagok: ifj. Draskóczy Lajos eperjesi, és Zemán János abosi lelkészek, Kubinyi 
Albert egyházfelügyelő, Kertscher Ede iglói tanító és a tanári kar.

Bogsch Albert polg. isk. tanárt, hosszú éveken át igazgatót, Kassán 
1890. óta a bizottság munkás tagját és ékes tollú jegyzőjét í. é. húsvétkor 
váratlanul kiragadta körünkből a halál. Kedves alakját bizonyára igen fájdal
masan nélkülözni fogjuk. Áldott legyen emléke köztünk!

Tanárkarunk tagjai az egész iskolai év alatt állandó kitartással és lelki- 
ismeretesen végezték nevelői és tanítói teendőiket, erejük és idejük javarészét 
intézetünknek szentelték; mindazáltal szívesen résztvettek 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* a helybeli ág. hitv. evang. I. egyház kánto
rának, Durst Győzőnek vezetése alatt. E kar tehetségéhez képest és sok 
jóakarattal teljesítette kötelességét s ez évi működése is meggyőzött bennün
ket arról, hogy az e tárgyban 1899. április 24-ikén hozott «Szabályzatira 
nem volt szükség.

Intézetünk állandó összeköttetésben volt ez évben is környékünk egy
házaival, lelkészeivel és tanítóival. Több egyház közvetlenül intézetünkhöz 
fordult, hogy iskolái számára tanítót ajánljunk. Sajnos, hogy az ilyen felszó
lításoknak aránylag kevés alkalommal tudtunk eleget tenni. A karácsonyi, 
húsvéti és pünkösdi ünnepeket több ügyesebb tanulónk felhasználta, hogy 
vidéki egyházainkban az istentiszteleteken mint kisegítő-kántor résztvegyen. A 
kántori teendőkben való önálló gyakorlást különben itthon is volt alkalmuk 
űzni nagyobb tanulóinknak, a mennyiben a theologiai hallgatók heti «liturgi- 
kai» gyakorlatain a kántori teendők végzése 111. és IV. oszt. tanulóink köteles
sége volt. Ugyancsak III. és IV. oszt. tanulóink vezették az éneket a helybeli 
ág. hitv. ev. leányiskola és gyakorlóiskolánk növendékeinek katechisationalis 
tanításain is.

E) Gyakorló elem i népiskola.

A tanítóképző-intézettel 1899. szeptember 1-től szerves kapcsolatban álló 
osztatlan, vegyes gyakorló népiskolába 53 ág. hitv. ev. növendék jelentkezett és 
vétetett fel. Ebből 31 fiú, 22 leány; 30 eperjesi, 23 vidéki (a közel falvakból); 
2 magyar-, 51 tót anyanyelvű; 36 tandíjfizető, 14 kedvezményes, 2 ingyenes. 
A tanítás magyar nyelven folyt. Az «Eperjesi ág. hitv. ev. gyámintézeti nő
egylet» karácsonykor hét növendéket ruhával látott el. Fogadja nemes cseke- 
detéért e helyütt is a növendékek és az. intézet őszinte háláját!

Collég. Ért. 16
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1. A tanítóképző növendékek gyakorlati kiképzése.

A népiskola akkor felel meg feladatának, ha a gyermek egész lényét 
felöleli, vagyis nevel és oktat. A mai népiskola — kevés kivétellel — nem nevel, 
hanem csak oktat; tömi a tanulót száz, meg százféle anyaggal, á nevelést 
egészen körén kívül állónak tekinti. Ennek egyik fő okát abban leljük, hogy 
tanítóink egyrésze nem ismeri tanítványainak lelki életét, mint olyat, melyet 
korához mért megfelelő nevelési és oktatási ténykedéssel kell fejleszteni, vagy 
túl lő a czélon, vagy a czélt el sem éri.

Gyakorló-iskolánk a «nevelve oktass» elvét akarván megvalósítani, a tanító
pályára való készülés első feltételéül a gyermek lelkének megfigyelését tekintette 
s a nyert tapasztalatok révén, minden egyes tantárgy a lélek-fejlődés menetéhez 
alkalmaztatott. E végből különös gond helyeztetett a gyermek érzékeinek helyes 
fejlesztésére, a képzetek alakítására, az emlékezet hűségére s a képzelet művelésére.

Gyakorló-iskolánkban a IV-ed és 111-ad éves tanulók tanítási gyakor
latainál a nevelési elvek a fentebbiek szerint alkalmaztattak. így közvetlenül 
megfigyelték, sőt alkalmazták mindazon eszközöket és módokat, melyeket a 
gyakorlati életben nekik is alkalmazniok kell. A tantárgyak tanítási módsze
rének gyakorlati elsajátítása mellett kiváló gonddal voltunk a nemzetiségi vidék 
megmagyarosításának módjára is s így a teljesen tótajkú tanulók tisztán magyar 
nyelvű oktatásban részesültek, a direkt módszer alapján.

A mód, mely a növendékek gyakorlati kiképzésére vonatkozott, a következő 
volt: A tanév elején minden IV-ed éves jelen volt a gyakorló-iskolai tanulók 
felvételénél, mely alkalommal megfigyelték a tanuló fogadtatását s az iskolai 
élethez való szoktatás módját s a tanító iránt való bizalomkeltést. Szeptember 
végén megkezdték a tantárgyak rendszeres tanítását. Minden tanuló négy ízben 
próbatanítást s négy ízben gyakorlati tanítást végzett. Majd egy fél napon s 
végül egész napon keresztül önállóan vezették az osztatlan iskolát. Egy-egy 
IV-ed éves az egész tanév alatt 60 félórában tanított, melyből 20 félóra he
lyettesítésre esik.

A III-ad évesek gyakorlati kiképzésére az osztály népessége miatt már 
kevesebb óraszám jutott, de a mód a fentiek szerint alkalmaztatott. Minden 
III-ad éves 8 félórát töltött a gyakorló-iskolában.

Mind a III-ad, mind a IV-ed éves tanulók tanításairól pontos jegyzetek 
készíttettek s bírálati órákon úgy a jegyzetek, mint a tanítások felülbíráltattak- 
Az összegezett véleményt beírták a jegyzőkönyvbe a tanítás eredményével együtt.

A tananyagot a gyakorlóiskola tanítója által összeállított s a tanári-kar 
által elfogadott « Tanmenetek as osztatlan iskolák számára» ez. füzet szolgáltatta.

A Il-od évesek hallgatólagosan vettek részt a gyakorló-iskolai tanító 
tanításainál. Jegyzeteket készítettek a látottakról és hallottakról, melyeket 
felelősség mellett kötelesek voltak bemutatni. A tananyag a tanítás napja előtt 
előbb a gyakorlóiskolai tanító által nézetett át, majd a szaktanár vizsgálta 
felül. A kijavított leczke szerint megejtetett azután a tanítás.

A rend és fegyelem tartására is súlyt fektettünk. A rendtartási köny
veket a IV-ed évesek önállóan is vezették.
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2. A gyakorló-iskola bevégzett tananyaga az 1900—1901. évben:

I. osztály.
1. Vallástan. A beszéd-értelemgyakorlatok alapján kifejtetett: A lopás 

bűn. A rest bűnhödése. Ne légy csúfolódó. Szeresd társaidat. Isten mindent 
tud, mindent lát, mindent hall; Isten mindenütt lakik, ő lélek. I—X. paran
csolat. Reggeli, ebéd előtti, ebéd utáni, esteli imák. Miatyánk.

2. Irva-olvasás. Gönczy ABC. nyomán a kis- és nagybetűk folyékony 
írása és olvasása. Népmesék, költemények.

3. Beszéd-értelemgyakorlatok. Az iskolai élet, az udvar és környéke, az 
utcza, az ember, az idő, a helység és határa. Közlekedési eszközök stb.

4. Számtan 1—15-ig terjedő számkörben a 7 művelet, Fabriczy János 
módszere szerint. Számírás.

5. Iiajz. Tiszta rajzlapon különféle tárgyak kicsinyített alakjai.
6 . Ének. (Lásd : az V—VI. osztálynál.)
7. Test gyakorlat. Fej-, törzs-, kar-, lábgyakorl. Lapdajátékok. Kirándulások.
8 . Kézimunka. (Lásd : az V—VI. osztálynál.)

II. osztály.
1. Vallástan az I. osztálylyal együtt.
2. Beszéd-értelemgyakorlatak mint az I. osztályban.
3. Olvasás. Kézikönyv: Dr. Göőz—Schön—Trajtler: «Nemzeti olvasókönyv 

a Il-ik osztály számára» czímű tankönyv nyomán valamennyi olvasmány 
folyékony olvasása.

4. Írás Vajda szépírási módja szerint: az összes magyar és német betűk 
kis- és nagy alakjai. Ütenyírás, tollbamondás, másolás.

5. Számtan Moénik—Orbók tankönyve szerint 1—100-ig terjedő szám
körben ; fejbeli számolás valamennyi művelet keretében.

6 . Élnek
7. Rajz
8. Testgyakorlat
9. Kézimunka

mint fent.

III. osztály.

1. Vallástan. Ruttkay Sándor kézikönyve nyomán:«,/ Bibliai történetek: 
Mózes. Az özönvíz. Dávid és Góliát. Jézus gyermekévei. József és testvérei. 
Absolon. Elizeus próféta. Kain és Ábel. Samaritanus. Aháb és Nábot. Izsár. 
Jézus születése. Dániel próféta. A magvető, b) Káté: I—X. parancsolat, Hit
vallás. — Imák.

2. Olvasás. Nemzeti olvasókönyv a III. oszt. számára. Valamennyi olvas
mány folyékony és értelmes olvasása. Az olvasmányok tartalmi és alaki tár
gyalása. Főnév, melléknév, számnév, névmás. Egyszerű és bővített mondatok. 
Elemzés. Fogalmazás: Tárgyak leírása.

3. Írás, mint a II. osztályban.
16*
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4. Számtan. Kk.: Mocnik-Orbók Számtan a III. oszt. számára. 1— 1000-ig 
terjedő számkörben valamennyi művelet. Közönséges törtek. Törtek értéke.

5. Földrajz. Reményik Lajos: Sárosvármegye Földrajza szerint a föld
rajzi alapfogalmak. Eperjes város leírása. Eperjes környéke. Utazás a térképen, 
a megye valamennyi járásában. Sárosvármegye összefoglalása

6 . Ének
7. Rajz
8. Testgyakorlat
9. Kézimunka

mind a hat osztály együtt.

IV. osztály.

1. Vallástan. Ruttkay Sándor Vallástana. aj Bibliai történetek, mint a Il-ik 
osztályban, b) Káté: I., II., III., IV., V., VII., VIII., IX. és X. parancsolat bővebb 
fejtegetése. Hitvallás. Miatyánk. Imák.

2. Olvasás. Göőz-Schön-Trajtler-féle Nemzeti olvasókönyv nyomán vala
mennyi olvasmánynak értelmes és hangsúlyos olvasása. A hun és a magyar 
mondakör fejtegetése. Elemzési alapon a szóképzés, ragozás, összetett mon
datok. Fogalmazásból az olvasottaknak rövid, jellegzetes leírása.

3. írás, mint a Il-ik osztályban.
4. Földrajz. Simonyi Jenő Földrajza szerint: Az alföld nyugati széle. 

A Tiszavidék róna megyéi. Az alföld keleti széle. A Bakony, Vértes és Pilis
hegység vidéke. Balaton, Sió és Dráva vidéke. A Rába és Rábcza vidéke. 
Az északnyugati felföld. Az északkeleti felföld. A délkeleti felföld. Fiume 
és a magyar tengerpart. Hazánk áttekintése.

5. Számtan. Moönik-Orbók tankönyve alapján: A műveletek a végtelen 
számkörben. Közönséges törtekkel való számolás. A mértékrendszer betető
zése. Egyszerű hármas-szabály. Kamatszámítás következtetési alapon. Mér
tani előfogalmak.

6. Rajz. Mintákról csoportos tárgyak, gyümölcsök, egyszerű tájképek.
7. Ének I
8. Testgyakorlat mind a hat osztály együtt.
9. Kézimunka

V—VI. osztály.

1. Vallástan. Bibliai történetek ismétlése. Káté. Fgyhástörténelem Ruttkay 
Sándor kézikönyve nyomán: Az egyház keletkezése és fejlődésének története. 
A hitjavítás története. A protestáns egyház története hazánkban. A magyar
honi ev. ágost. hitv. egyház szervezete.

2. Olvasás. Göőz-Schön-Trajtler-féle Olvasókönyv szerint az összes olvas
mányok értelmes, hangsúlyos és szép olvasása. Az olvasottak szabadon való 
elmondása és leírása. Elemzés nyelvtani és mondattani alapon. Fogalmazás: 
«A  farkas és a bárány» ez. mese tanulsága. Attila kardja. Ázsia földje. A kutya 
és árnyéka. A kétéltűek leírása. A szökőkutak szerkezete. Luther élete. A méh. 
A selyemtenyésztés. A szilvafa. Levél barátomhoz. Nyugtatvány. Kötelezvény.

3. írás, mint az előbbi osztályokban.
4. Földrajz. Simonyi Jenő tankönyve szerint: Európa, Ázsia, Afrika,
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Amerika és Ausztrália. A szárazföld, A szárazföldi vizek. A tenger. Az ember
fajok. A föld alakja és nagysága. A föld mozgása.

5. Történelem. Kk.: Dr. Baróti Lajos: «A magyar nemzet története». 
A hűn és a magyar nép eredete. A húnok Európába költöznek. Attila királyról. 
Attila halála. A magyarok Árpádot fejedelmükké választják. A pozsonyi csata. 
Lehel kürtje. Botond. István a magyarok apostola. Koppány lázadása. Endre 
és Béla herczegek. A cserhalmi ütközet. Könyves Kálmán. Az arany bulla. 
A tatárjárás. Csák Máté. Lajos király emberséges tette. Kont és társai. Kemény 
Simon feláldozása. A várnai csata. Hunyadi János.

6. Alkotmánytan. írta dr. Csiky Kálmán. A magyar állam és nemzet. 
Osztrák-magyar monarchia. A királyi felség. Az országos kormány. Az ország- 
gyűlés. Képviselők választása. Iparügy. Honvédelmi kötelesség. Tankötele
zettség. Az egyházak és hitfelekezetek.

7. Természetrajz. Báthory Nándor Természetrajza nyomán: Tyúkfélék, 
Galambok. Úszók. Gázlók. Éneklők. Kúszók. Ragadozók. Futók. Hüllő állatok. 
Kétéltűek, Halak. Puhatestű állatok. Rovarok.

8 . Természettan. Irta Vargyas Endre. Alapismeretek. A testek közös tulaj
donságai. Halmaz-állapot. Egyszerű gépek. Folyékony testek. A légnemű testek.

9. Egészségtan és illemtan. írta Ruttkay Sándor. A lakás, a levegő, a víz, 
a táplálkozás, a mozgás, a tisztaság. Illemszabályok a templomban, az iskolá
ban, az utczán és a szülői házban. Tisztelet a felsőbbségnek és az öregeknek.

10. Számtan. Moénik-Orbók kézikönyve alapján: Alapműveletek egész 
számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. Összetett hármasszabály. Társaság
szabály. Arányiatok. Kamatszámítás

11. Mértan. Győrffy szerint: Pont, vonal, síkok. Terület- és kerület
számítás. Kör.

12. Rajz. Emberi testrészek. Tájképek.
13. Testgyakorlat valamennyi osztály együtt.
14. Ének. Egyházi énekek: Dicsérlek Uram téged. Istentől el nem állok. 

Isten, óh szent Isten! Ifjúságom teremtője. Mint a szép hűvös patakra. Ki csak 
Istenre dolgát hagyja. Óh Istenem. Óh siralom. Boldog örömnap derült ránk- 
A nap lement. Szívem szerint kivánom. Foly az idő a sírhoz. Teljes minden 
éltemben. Mind jó, a mit Isten tészen. Jövel Szentlélek Úr-Isten. Erős vár 
nekünk az Isten. A nap immár elenyészett. Világi énekek: Isten, áldd meg 
a magyart. Hazádnak rendületlenül. Bárcsak én madár lehetnék. Ha kel az ég. 
Szedjük életünk virágit. Arany kertben arany fa. Árpád apánk. Árnyas erdőben. 
Három színű a nemzeti lobogó. Csendes éjjel. Somfa virága. Tisza vizén megy 
a hajó. Kis kertemnek kedves bokrétája. Jaj, de fáj. A falu nagyon be van 
kerítve. Szépen virul a gyöngyvirág. Rákóczi-nóta. Ez országnak nincsen 
párja. Csinom Palkó.

15. Kézimunka. Püspök úr ő Méltósága megbízásából heti 4 órában taní
totta Reményik Lajosné. Be végzett anyag : 4 pár harisnyakötő 14 pár harisnya. 
1 horgolt mintaszalag. 4 drb álika. 35 drb párnabetét. 9 vég csipke. 1 gyermek
sapka. 1 gyermek-kabátka. 1 lámpatálcza. 1 pár keztyű. 1 drb merkelő-kendő. 
1 drb tálczakendő. 3 drb női ing. 1 drb kötény. Foltozás.
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3. 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 .

Foltén János
évközben kilépett

Hlavati Lénárd Anna 
Jeglinger Mária 
Kascsák Verőn 
Kacsmárik István 
Kacsmárik János 
Kollár Szabó András

I. osztály:
Kubecskó Emma 
Kusnyir Lajos 

10 Lénárd Anna 
Partilla Béla 
Pribulla János 
Sebej Katalin 
Tomkó Anna.

II. osztály :
Chovan Anna 
Gajdos Margit 
Hajdú Árpád 
Hajdú Borbála 

5 Hamborszky Béla 
Hlavati Lénárd Mária 
Hurny Mihály 
Halkó Aranka
Muszka Barna Ilona 

év elején kilépett
10 Kapi Valéria 

Kusnyir István

Lénárd István 
Lipták András 
Lőrincz József

15 Lutocska Márton 
február 1-től jár

Petrik Károly 
Sebej Mária 
Szedlák András 
Székely Katalin 

20 Zaleha György 
Zaleha Károly.

F) F ö l v é t e l  az 1901— 1902. iskolai évre.

1. A tanítóképző-intézeti növendékek fölvétele.

Az eperjesi ág. hitv. ev. kerületi koll. tanítóképző-intézet 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 gymna-

III. osztály:
Bakács Mihály 5 Kmecz Győző
Fejtkó András Kmecz Mária
Hudák Árpád Kusnyir Mária
Kmecz György Szedlák György.

IV. osztály :
Chovan Mária Halkó Gyula

évközben kilépett Hamborszky Zsófia
Gulyás András 5 Kusnyir Gyula.

V —-VI. osztály :
Hudák Béla Kollár Szabó Mátyás
Kanyuh Dorottya 5 Lénárd Mária.
Kmecz András évközben kil.
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sium, reáliskola, vagy polgári iskola négy alsó osztályát legalább is elégséges 
eredménynyel elvégezték.

Ag. hitv. ev. tanulók lakást, fűtést és világítást a tanítóképző-intézeti 
internátusbán kapnak, még pedig: tiszakerületi ág. hitv. ev. tanulók ingyen; 
más kerületbeli ág. hitv. ev. tanulók havi 6 koronáért.

Az internátusi tanulók élelmezése collegiumi convictusi ebédből és vacsorá
ból áll. Ezt kifogástalan erkölcsi magaviseletű, szorgalmas és szegény tanulók 
ingyen, vagy kedvezményes áron kapják. Internátusi tanuló élelmezése féléven
ként 62 koronába kerül. Convictusi szerek használatáért minden tanuló 
1 korona 40 fillért fizet. Reggeliről és mosásról az internátusi tanulók is 
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 kor. 
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 collegiumi convictusban félévi 
62 koronáért.

Fölvételért és segélyezésért folyamodni kell. A tiszai ág. hitv. ev. egyház- 
kerület ft. és mt. püspökéhez intézett kérvények f .  é. junius '27-ig az intézet 
igazgatóságánál nyújtandók be. A folyamodványokhoz a következő okmányok 
csatolandók:

a) Születési bizonyítvány.
b) Tiszti-orvosi 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.)

c) Községi bizonyítvány a szülők vagyoni állapotáról és a családtagok 
számáról.

Egy vagy két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanulók a követ
kező isk. év elején javítóvizsgálatot tehetnek. Az ezért benyújtandó kérvényeket 
f. é. Julius hó 1-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, convictusi felszerelést a beiratkozás alkalmával 

lefizetni. A tandíj félévi előleges részletekben is fizethető;
b) a lakásdíjat, convictusi 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
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vagy kapczát, 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.

Jótéteményei ág. hilv. év. tanulók kötelesek közvetlenül az intézet elvég
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 1901—1902. isk. év f. é. szept. 1-jén kezdődik. A javító- és magán
tanulók vizsgálatai és a beiratások szept. 1— i. napjain fognak megtartatni. 
A tanítás szept. hó 5-ikén veszi kezdetét.

2. A gyakorlóiskolai növendékek felvétele.
A tanítóképző-intézet osztatlan, vegyes gyakorló népiskolájában a be

iratások f .  é. szept. hó 1—4-ik napjain fognak megtartatni. A tanítás szept.
5- ikén kezdődik.

Az első osztályba felvétetnek oly éptestű fiú- és leánygyermekek, 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.) fordíttatík.
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, 1901. évi junius 1-jén,

G a m a u i G yörgy,
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 alj 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. Révész Im re: 
A pátens korából 1 k. Kossuth iratai 1 k. Dr. Leunis: Synopsis der Thier
kunde 2 k. Dr. J. Leunis: Synopsis der Mineralogie und Geognosie 2 k. 
Dr. J. Leunis: Synopsis des Pflanzenreiches 2 k. Fejérpataki és Marczali: 
Magyar honfoglalás kútfői 1 k. Physikalische Demonstrationen v. Adolf 
T. Weinhard 1 k. Lehmann: Babona és varázslat 2 k. Carlyle: Hősökről. 
Nyakláncz 1 k. Jánosi: Az aesthetika története, Il-ik kötet. Pauler: A magyar 
nemzet története Szt.-Istvánig 1 k. Bodley: Francziaország, Il-ik kötet. Az 
1900. törvények gyűjteménye 1 k. Molecz Béla: A magyar szórend történeti 
fejlődése 1 k. Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története 10 k. Horvát- 
és Szlavonországok autonom törvényeinek gyűjteménye 1 k. Almanach 
(M. T. Akadémia).

2. Ajándékozás útján: Orszgy. főrendiházának jegyzőkönyvei 6 k. Dr. Weisz: 
Világtörténet 3-ik, 4-ik és 5-ik kötet (Szabó Ferencz n.-eleméri róm.-kath. lelkész 
ajándéka). Osztrák-magyar monarchia: Bukovina 17 füzet. Felső-Magyarország 
15 füzet. Bosznia-Herczegovina 10 fűz. (keresk. miniszter ajánd.). A kir. magyar 
egyetemek épületei 2 k. (vallás- és közokt. min. aj.). Jelentés Magyarország 
selyem tenyésztéséről 1 f. (föl dm-, min. aj.). Czapáry László: Vörösmarty emlék
könyve 1 k. (Székesfehérvári Vörösmarty-kör ajánd). A rri. kir. vallás- és 
közokt miniszter jelentése az 1899. évről 2 f. Dániel Hartnaccus: Historia 
universalis 1686. Hamburg 1 k. (Kubek Emil sznakói gör.-kath. lelkész ajánd.). 
J. E. Mayor: Franz Heinr. Reusch. Chambridge 1 k.

Collég. Ért. 17
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3. Csere útján, 159 programm.
A könyvtárra fordított összeg: 1167 K. 14 f.
A könyvtár állománya programm és duplikátumokon kívül:

8355 szakmunka..............................10,919 kötet
61 folyóirat.............................  517 « 26 füzet

1347 másnemű . . .  . . . 3458 « 9 «
A könyvtárból 429 művet vettek ki 566 kötetben.
b) A Szirmay-könyvtár a jelen iskolai év alatt csak a következő művekkel 

gyarapodott: Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben 345—369. füzetei, 
és Engler & Prantl: Die natürlichen Planzenfamilien 188—206. füzetei, jöve
delmének fennmaradó része nagyobb műveknek szerzésére fog fordíttatni.

A könyvtár állománya megközelítőleg : theol. művek 508 kötet; bölcsészet- 
paedagogiai 874 k .; jog- s államtudományi 737 k .; történeti 3706; föld
rajzi 8 8 6 ; nyelvészeti 5767 (legtöbbbnyire latin auctorok, angol, franczia s 
német irodalmi művek); szépművészeti 77 k . ; természettudományi 353 k .; 
orvostani 151; mathematikai 46 k .; hadügyi 70 k .; ipar, keresked. 163 k .; 
gazdaság-kertészeti 275 k .; alchymia szabadkőművesség s hasonlók 257 k .; 
encyclopaediai művek 221 k .; vegyes különfélék 302; kalendáriumok 149 k. 
Összesen 14,542 kötet.

A könyvtár látogatottsága nagyon csekély volt. Ifjúságunk idegen nyelvi 
műveket, kivált ha azok tudományos tartalmúak s irányúak, nem igen szeret 
olvasni. Kivétetett összesen 20 mű 30 kötetben.

A könyvtárnak gondozó könyvtárosa Mayer Endre theol. tanár.

B) T andíjelengedések.

I. a) As első félévi tandíjat egészen elengedte a tanári-kar:
A theologiában a tiszai ev. egyházkerület s a coll. igazgató-választ
mány együttes határozata értelmében mindkét félévben az összes 
theologusok tandíjmentesek; a jogakademiában: Markó Jánosnak, 
mint dékáni Írnoknak s végül a főgymnasiumban: Karlovszky L.,
Lányi A., Martis J., Megyaszay A., Laucsik M., Mikola J., Valasek P.,
Valocsky P , Spanner G., Mikler L., Görgey J., Jancsó L., Fuchs A.,
D. Szabó Gy., Nitsch J., Körtvélyessy Dezső, Kadanecz Pál, Rolik 
Lajos és Tomola Béla tanulóknak......................................................

b) Az első félévi tandíj fele elengedtetett: Bella Kálmán, Bulla 
óyörgy, Fejérváry Géza, Kuthny Emil, Martba Gyula, Záhonyi 
Aladár, Dudinszky György, Hegedűs Ferencz, Szaxun János, Barbósz 
Gergely, Gojdits Miklós, Hvozdovics Pál és Sztolárik Ferencz jog
hallgatóknak, nemkülönben a főgymnasiumban Landsmann Náthán,
Princz Vilmos, Getsler Izsák, Weinberger Mór, Friedmann Vendel,
Grün féld Dezső, Rieger Simon, Lehoczky Egyed, Rosenberg Henrik,
Gasperik Gusztáv, Jamniczky Gyula, Bakalyár Pál, Weisz Hermann,
Schneider István, Pazár Béla, Feld Ármin, Bogsch Sándor és Szklenár 
Pál tanulóknak........................................................................................

382 K.

604 K.
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c) Az első félévi tandíj negyede elengedtetett Behyna Dezső, 
Simonidesz- Károly, Vörös László és Weiszer Emil joghallgatóknak 

II. a) A második félévi tandíjat egészen elengedte a tanári-kar 
a jogakademián Markó Jánosnak, mint dékáni Írnoknak és a fd- 
gymnasiumban : Karlovszky Lajos, Kellő Gusztáv, Megyaszay András, 
Valásek Pál, Martis János, Mikola János, Laucsik Milos, Lányi Alfréd, 
Valóczky János, Mikler Lajos, Spanner Géza, Weinberger Ede, Jancsó 
Lajos, Fuchs András, D. Szabó György, Kadanecz Pál, Nitsch János, 
Körtvélyessy Dezső, Tomola Béla és Rolik Lajos tanulóknak . .

b) A második félévi tandij fele elengedtetett: Cseh Sámuel,
Gévay Béla, Herschkovics Hermann, Jánosy Károly, Klimo Vladimir, 
Zlocha József, Bella Kálmán, Bulla György, Fejérváry Géza, Kuthny 
Emil, Mártha Gyula, Simonides Károly, Záhonyi Aladár, Dudinszky 
György, Hegedűs Ferencz és Szaxun János joghallgatóknak, nem
különben a főgymnasiumban: Landsmann Ottó, Princz Vilmos, 
Getsler Izsák, Friedmann M., Kopp Samu, Rieger Simon, Grünfeld 
Dezső, Bakalyár Pál, Lehoczky Egyed, Jamniczky Gyula, Rosenberg 
Henrik, Schneider István, Pazár Béla, Weisz Hermann és Feld Ármin 
ta n u ló k n a k ............................................................................................

c) A második félévi tandíj negyede elengedtetett: Langhoffer
•László, Legeza József, Behyna Dezső, Vörös László, Buszek Károly 
és Weiszer Emil joghallgatóknak............................................ : .

A tandíjelengedések főösszege:

C) Tápdíjelengedések.

I. a) A z egész tanévi-e a 124 K. tápdíjból a theologusok követ
kező elengedményben részesültek : Hanesz Emil 20, Jánoska György 
20, Kottula Ede 40, Martincsek Márton 20, Porubjak János 20, Russ 
Zoltán 40, Treszler László 62, Belicza András senior 112, Besek 
János 31, Csobrda Vladimir 40, Jeszenszky Gyula 71, Kuszy Emil 93, 
Pollyák Jenő 100, Sexty Kálmán 80, Harman Cyrill 62, Jamriska 
János 93, Kalanda Gyula 20, Pócza Ferencz 71, Skrovina Ottó 62, 
Solcz Pál 50, Jamniczky György 62 és Wanitsek Emil 40 korona 
díjelengedésben..................................................... .... .............................

b) A z első félévben elengedtetett a 62 K. félévi tápdíjból 30 K:
Bella Kálmán, Simonidesz Károly joghallgatóknak és Karlovszky 
Lajos, Lányi Alfréd, Mikola János, Spanner Géza és Mikler Lajos 
főgymnasiumi tanulóknak....................................................................

c) 20 K. elengedtetett'. Záhonyi Aladár és Kutny Emil jog
hallgatóknak, nemkülönben Kellő Gusztáv, Laucsik Milos, Martis 
János, Valásek Pál, Valóczky János, Mohr Gyula, Jancsó Lajos, Gas- 
perik Gusztáv, Jamniczky Gyula, Kadanecz Pál és Szklenár Pál 
főgymnasiumi tanulóknak....................................................................

40 K.

189 K.

455 K.

60 K. 
1730 K.

1209 K. 

210 K.

260 K.
17*
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dJ 10 K. elengedtetett-. Klimo Vladimir joghallgatónak, nem
különben Beblavy Iván, Székely András, U am József, Devecska 
András, Jamriska Péter, Jármay Pál, Bakalyár Pál, Schneider István 
és Bogsch Sándor főgymnasiumi tan u lóknak ..................................  100 K.

II. a) A második félévben elengedtetett a 62 K.-ból 30 K . :
Bella Kálmán, Simonidesz Károly és Zlocha József joghallgatóknak, 
nemkülönben Mikola János, Lányi Alfréd, Karlovszky Lajos és 
Spanner Géza főgymnasiumi ta n u ló k n a k ........................................ 210 K.

b) 20 K  elengedtetett-. Kuthny Emil, Záhonyi Aladár és Cseh 
Sámuel joghallgatóknak, nemkülönben Laucsik Milos, Gasperik 
Gusztáv, Martis János, Valásek Pál, Jamniczky Gyula, Jamriska Péter,
Szklenár Pál, Kellő Gusztáv, Valoczky János, Devecska András,
Mohr Gyula és Jancsó Lajos főgymnasiumi tanulóknak . . . .  300 K.

c) 10 K  elengedtetett-. Klimo Vladimir és Langhoffer László 
joghallgatóknak, nemkülönben Bakalyár Pál, Uram József, Székely
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András, Jármay Pál és Bogsch Sándor főgymn. tanulóknak . . 70 K.
A tápdíjelengedések főösszege: 1889 K.

Dj Az 1900 1901. tanévben ösztöndíjakban részesültek. •

1. A theologián.

a) A külföldön taimló eperjesi theologusok közü l:
1. Mayer Pál Lipcsében, a Jozeffy-félében . . . . 80 K. fii
2. Ilrúsz József Greifswaldban, a Schwartz-félében . 80 « — «
3. Fajnor Dusán Rostockban, a Szontagh-félében . 40 « -- «-

Összesen 200 K. - 111.
b) Az Eperjesen tanuló theologusok közül:

1. Belicza András, a Róth- Teleky-félében 70 K. - fii.
2. Kuszy Emil, « « « . . . 70 « -- - «
3. Jamniczky György, « « « . . . 70 « --- «
4. Jamriska János, « « « . . . 70 « --- .«
5. Séxty Kálmán, ü « « . . . 70 « —
6 . Treszler László, « « « . . . 70 « --- «
7. Jeszenszky Gyula, a Pauer-félében . . . . . 50 « -- «
8.
9.

Kuszy Emil (dékáni Írnok), az Újházy-félében | 
Pócza P'erencz.................... « « 123 « — «

10. Idanesz Emil, a S uhajda-fé lében ......................... 40 « -- «
11. Kottula Ede, a W ag n e r-fé léb en ......................... 32 « -- «
12. Russ Zoltán, a S aárossy-fé lében ......................... 16 « 80 «
13. Pólyák Jenő, a Benczúr-félében.............................. 80 '« —
14. Pólyák Jenő, a Szlávik János-félében.................... 20 « „-- «
15. Jamriska János, az Pdin-félében.............................. 90 << -- «
16. Harman Cyrill, « « .............................. 90 « -- «

Összesen 961 K 80 fii.
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2. A jogakademián.

1. Bujanovics Rezső, Bujanovics L ukács-fé le ...................  1800 K. — fii.
2. Cseh Sámuel, Róth—T ele k y -fé le ..................................  70 « —• «
3. Jánosy Károly, « « ..................................  70 « — «

Jánosy Károly, Propper E lek -fé le ..................................  100 « — «
4. Jarda János, naszódvidéki a lap o k b ó l.............................  300 « — «
5. Klimo Vladimir, Róth—T e le k y -fé le .............................  70 « — «
6 . Langhoffer László, dr. Mikler K . - í é l e ........................  20 « — «
7. Legeza József, budai Mária Terézia-féle........................  240 « — «
8. Schmidt Oszkár, Tartler-féle............................................ 720 « — «
9. Zlocha József, Róth—T eleky-fé le ..................................  70 « — «

Zlocha József, dr. Meliórisz B.-féle .    46 « 66 «
10. Bella Kálmán, Róth- Teleky-féle..................................  70 « -— «

Bella Kálmán, Roskoványi-féle.......................................  16 « — «
11. Bielck Aladár, Jettim-féle.................................................  160 «
12. Bulla György, dr. Mariássy-féle ..................................  20 « — «
13. Dienes Oszkár, T artle r-fé le ............................................  720 « — «
14. Eliássy Sándor, Bodonyi-család f é l e .............................  200 « — «
15. Hoadrea Hilár, Resinár község a la p já b ó l ...................  500 « — «
16. Kerekes Pál, Koháry-féle................................................. 300 « — «
17. Luby Pál, M arczibányi-féle............................................  240 « — «
18. Markó János, Újházy-féle................................................. 123 « — «
19. Mártha Gyula, dr. Horváth Ö . - f é l e .............................  50 « — «
20. Simonides Károly, Róth—T e le k y - fé le ........................  70 « — «
21. Tschurl Miksa, T a rtle r-fé le ............................................  720 « — «
22. Záhonyi Aladár, D u k a -fé le .........................  82 « — «
23. Buszek Károly, Jövedéki bírsági-alapból........................  400 « — «
24. Dudinszky György, Duchnovics-féle.............................  100 « — «
25. Hegedűs Ferencz, Roskoványi-féle .............................  32 « — «
26. Sztankay Géza, budai Mária T eréz ia -fé le ...................  300 « — «
27. Weiszer Emil, Roskoványi-féle.......................................  16 « — «
28. Hvozdovics Pál, Kotradov M.-féle..................................  190 « — «
29. Polony Arthur, T a rtle r-fé le ............................................  720 « — «
30. Barbósz Gergely, Segélyegylettől........................  20 « — «
31. Sztolarik Ferencz, «   20 « — «
32. Szaxun János, «   65 « — «
33. Hegedűs Ferencz, «    10 « — «
34. Mártha Gyula, «   60 « — «
35. Kutny Emil,   30 « — «
36. Vörös László, «   80 « — «
37. Zlocha József, «   75 « —- «
38. Gévay Béla, «   55 « — «
39. Klimo Vladimir, « . . . . . . .   ̂ 35 » — «
40. Cseh Sámuel, «   40 « ■—■ «
41. Bella Kálmán,   30 « — «

Összesen 9055 K. 66 fii.
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3. A főgymnasiumban.

1. Dániel-Szabó György az Újházy-félében ......................... 123 K. — fii.
2. Landsmann Náthán az izraelita-félében........................ 80 « — «
3. Neumann Mór a takarékpénztáriban.............................. 20 « — «
4. Nitzsch János « . . . . . . . 20 « -- «
5. Weisz Hermann « ......................... .... 20 « -- «
6 . Fuchs András « ......................... .... 20 « -- «
7. Rolik Lajos a Bánóczy-félében........................................ 35 « --- «
8 . Görgey István « « ........................................ 35 « --- «
9. Mikler Lajos « « ......................... ...  . . 35 « --- «

10. Perényi Béla a ref. ö sz tö n d íjb an ................................... 16 « -- <í
11. Mayer Endre a Fuhrm an-fclében.................... .... 14 « 40 «
12. Bakalyár Pál a Szontágh-félében.................... .... 16 « -- «
13. Laucsik Milos « « . . . . . . . . 16 « — «
14. Jancsó Lajos a Rosköványi-félében . . . . . . 16 « — «
15. Lányi Alfréd « « . . . . . . . . 16 « --- «
16. Valoczky János « « ......................... ....  . 16 « --- «
17. Melczer Elek a Löffelholz-félében................................... 24 « --- «
18. Gamauf Imre « «................................. ....  . 24 « — «
19. Jamriska Péter a H oleganz-fé lében.............................. 12 « — «
20. Devecska Andor a Saárossy-félében.............................. 16 « 80 «
21. Fekete Pál « « .............................. 16 « 80 «
22 . Kadanecz Pál « « .............................. 16 < 80 «
23. Martis János a Klementis-félében................................... 11 . 20
24. Jamniczky Gyula « « ................................... 11 « 20 <“
25. Tomola Béla a Keczer-félében ........................................ 8 « 40 «
26. Lehoczky Egyed az Ú jházy-felében.............................. 8 * 50 «
27. Spanner Géza a Kükemezey-félében.............................. 28 « — «
28. Darvasi Gyula a K u x -fé léb en ........................................ 20 « -- «
29. Vancsó M ilo s ................................................. .... 32 « -- «
30. Kellő Gusztáv a Róth—-Teleky-félében......................... 70 « — «
31. Mikola János « « « 70 « — «
32. Kellő Gusztáv a Besán-félében......................... .... 200 « — «
33. Merényi Gyula az Erdőtisztek segélyegyletéből . 200 « -- «

Összesen 1268 K. 10 fii.

4. A tanítóképző-intézetben.

1. Vohaner Dezső a R oskoványi-íélében......................... 16 K. — fii.
2 . Ivanovich Viktor a K lem entisz-félében......................... 11 « 20 «
3. Tobik János az Újházy-félében......................... .... 8 * 50 «
4. Petrás János « « ................................. .. . 8 * 50 «

Összesen 44 K. 20 fii.
Az ösztöndíjak főösszege 11,529 K. 76 fii.



E) C o n v i c t u s .

Convictusunk főiskolánk jótékony intézete lévén, a felügyelő tanárnak 
fő gondját képezte, hogy — a mennyire csak a viszonyok engedték — e hiva
tásának teljesen megfeleljen. Convictusunk felekezeti különbség nélkül gyakorolja 
a jótékonyságot a főiskola minden polgárával szemben, a ki az intézetbe belép s 
az előirt feltételeknek megfelel. A convictus tagjainak folytonos emelkedéséből 
bátran lehet következtetnünk arra a nagy jelentőségre, melylyel ez intézetünk bir.

Tiszai egyházkerületünk az 1900-ik évben is tetemes összeggel járult 
különösen a tanítóképző tanulóinak ellátásához, inert ezeknek convictusi élel
mezésére az 1900-ik évben 2286 koronát fordított. A convictusi pénztár az 
előirt díjakból tett elengedésekre fordított a theol. hallgatóknál 1484 koronát, 
a joghallgatóknál 390 koronát, a főgymn. tanulóknál 860 koronát, a tanító
képzői tanulóknál 713 koronát. Ezeken felül 6 gymn. tanuló (portánsok) kvár
tély, fűtés, világítás és teljes élelmezés jótéteményében részesült, a mit körül
belül 1200 koronára lehet tenni. Az oeconomus és 2 senior díjmentessége 
276 koronát tesz. Összes jótétemények tettek tehát 6953 koronát.

Ezen pénzben kifejezhető jótékonyság mellett főtörekvése'volt a con- 
victusnak 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 convictusunk- 
ban négy különböző intézetnek különböző korú s különböző vallású ifjúsága 
nyert élelmezést.

A convictusi étlap a következő volt:
Ebédre volt, a szerda kivételével — a mely napon bablevest vagy krumpli

levest felváltva tálaltak, — minden nap marhahúsleves, hús, főzelék, egyszer 
tészta és egyszer pecsenye a következő sorrendben: hétfőn savanyú-krumpli, 
kedden káposzta, szerdán galuska (juhtúróval, lekvárral, mákkal vagy szalon
nával), csütörtökön borsó, pénteken bab, szombaton tört krumpli és vasárnap 
káposzta sertéspecsenyével (az őszi hónapokban káposzta helyett tökkáposzta 
adatott). A levesben ugyanilyen sorrendben adatott árpakása, rizskása, tészta, 
árpakása, rizskása és tészta. Vacsorára adtuk hétfőtől kezdve a következő 
ételeket: bab, borsó, gulyáshús vagy sertéspörkölt, krumpli, galuska (fehér
vagy juhtúróval^ mint szerdán délben, lencse és sertéspecsenye krumplival, 
hordókáposztával vagy olykor aszalt-szilvával. A sertéspecsenye helyett né
melykor marha- vagy borjúsült adatott. Sátoros-ünnepek alkalmával mindkét 
napon ebédre és vacsorára pecsenyét adtunk. Úgy az ebédhez, mint a vacso
rához személyenként egy-egy negyed kenyér járt, körülb. 16 dekagr. súlyban.

Convictusi díjak voltak: ebéd- és vacsoráért egy félévre 62 kor., pusztán 
ebédért 38 kor. (vacsorát magában nem lehet kapni), mely díjakon felül minden 
beiratkozó felszerelés czímén egy iskolai évre 1 kor. 40 fillért fizetett.

A convictusi díjak fizetése alól való felmentések a következők: teljesen 
díjmentes ebéd és vacsora élvezésében részesült 4 theologiai, 6 főgymn. és 
10 tanítóképzői tanuló. Az egész évi 124 korona díjból elengedtetett a theo-



logián: 100 kor. egynek, 92 kor. egynek, 80 kor. egynek, 77 kor. egynek, 
71 kor. egynek, 62 kor. kettőnek, 50 kor. egynek, 40 kor. háromnak, 31 kor. 
kettőnek, 20 kor. kettőnek. A jogakademián: 60 kor. kettőnek, 40 kor. három
nak, 30 kor. egynek, 20 kor. kettőnek, 10 kor. egynek. A főgymnasiumban: 
60 koronával öt tanulónak, 40 koronával tizenegy tanulónak, 20 koronával 
hat tanulónak, 10 koronával három tanulónak. A képezdében 79 kor. elenge
dése volt egynek, 74 kor. 21-nek, 69 kor. háromnak, 64 kor. hétnek, 54 kor. 
háromnak, 50 kor. 60 fill, egynek, 44 kor. ötnek, 39 kor. egynek, 34 kor. 
ötnek, 29 kor. egynek, 24 kor. egynek, 14 kor.-val 14-nek.

A convictusi kiadások fedezésére szolgál: a) az alaptőkének (90,000 kor.) 
kamatja; b) a convictus tagjai által befizetett dijak, mely czímen 1900-ban 
15,046 kor. 31 fill, folyt be; c) a szuplikáczióból befolyó összeg: 1935 kor. 
23 fill.; d) adományok és szuplikáczió megváltásából befolyó összeg: 363 kor. 
41 fill. Összes bevétel múlt évi áthozattal 1900. évben: 22,499 kor. 45 fill. 
Kiadás: 20,150 kor. 61 fill.

Adományok: az Eperjesi Takarékpénztár 40 koronát, a Nagysárosi Mii- 
malom egy zsák búzalisztet adományoztak régi szokásukhoz képest. A szives 
adományokért hálás köszönetét mondunk.

Az 1900. évi supplicatiónak eredménye a következő: 1. Pólyák Jenő 
I. é. theol. gyűjtött Eperjesen 159 koronát (a supplikánsnak járó összeggel együtt 
181 kor. 70 f.); 2. Pócza Ferencz III. é. th. Abaűj-Tornamegyében 124 kor. 34 fill. 
(186 kor. 50 fi); 3. Valásek Pál VI. o. t. Zemplén-, Máramarosmegyékben 
69 kor. 80 fill. (104 kor. 70 fi); 4. Vohaner Dezső III. é. tkp. Szabolcs-, Szatmár- 
megyékben 108 kor. 74 fill. (163 kor. 10 fi); 5. tíereg János I. th. Borsod-, 
Hajdúmegyékben 109 kor. (163 kor. 50 fi); 6 . Sexty Kálmán I. é. th. Békés-, 
Aradmegyékben 227 kor. 80 fill. (341 kor. 75 fi); 7. Járossy Sándor VI. o. t. 
Erdélyben 160 kor. 55 fill. (321 kor. 10 f.); 8 . Martis János VI. o. t Bács-Bodrog- 
megyében 95 kor. 76 fill. (143 kor. 64 fi); 9. Mayer Pál III. th. Budapesten, 
Pestvármegyében 209 kor. 57 fill. (361 kor. 30 fi); 10. Jeszenszky Gyula I. é. th. 
Nógrádmegyében 116 kor. 80 fill. (175 kor. 20 fi); 11. Relicza András 1. é. th. 
Zólyom-, Barsmegyékben 199 kor. 60 fill. (309 kor.); 12. Jamniczky György
III. é. th. Pozsony-, Trencsénmegyékben 114 kor. 14 fill. (171 kor. 20 fi);
13. Skrovina Ottó II. é. th. Liptó-, Árvamegyékben 93 kor. 47 fill. (140 kor. 20 fi);
14. Solcz Pál Ifié. th. Szepesmegyében 98 kor. 27 fill. (147 kor. 40 fi); 15. Ifj. 
Porkoláb Gyula III. é. th. Gömörmegyében 119 kor. 48 fill. (179 kor. 22 fi);
16. Pócza Ferencz III. é. th. Sárosmegyében 127 kor. 35 fill. (169 kor. 80 fi). 
Szuplikáczió megváltása czímén beküldetett 59 kor. 52 fill., mely összeghez 
járultak: Pozsonymegyei egyházmegye 23 kor. 52 fill., Kőszegi egyház 4 k., 
Kovaliczky Mihály úr 4 kor., Mosonyi esperesség 14 kor., Körmöczbányai 
egyház 12 kor., Ruszti egyház 2 kör.

Supplicánsaink az elmúlt iskolai évben is még elég tekintélyes összeget 
hoztak össze, a mi egyrészt az ifjak buzgólkodásának, másrészt az adakozás
ban el nem restülő közönségnek köszönhető. Sajnálatos dolog, hogy egyes 
egyházmegyék s egy kerület szűkkeblűségből, vagy más, nem érthető okok
ból nem engedik, hogy supplikánsaink területükön gyűjthessenek.



Intézetünk összes közel- s távol-lakó jótevőinek ez úton is hálás köszö
netét mondunk. Különösen nagy hálával tartozunk azon lelkész és tanító urak
nak, a kik ifjainkat szívesen fogadják, eltartják s jó tanácsaikkal útbaigazítják, 
nemkülönben az egyes egyházaknak is, a melyek a suplikánsokat elfogadják. 
Nem feledkezhetünk meg suplikánsainkról sem, a kik fáradságot nem kiméivé, 
járják be az ország legkülönbözőbb részeit, hogy az adakozók adományait 
összegyűjtsék. Nekik is hálás köszönetét mondunk.

Beneficiumban kétszer részesült ez évben ifjúságunk, u. m .: márcz. 15-ikén 
a Dessewffy J.-féle alapból és márczius 19-ikén Ganczaugh József-féie alapból.

Az 1900—1901. iskolai évben 222 tagja volt a convictusnak, 30-czal több, 
mint az előző évben; ezek közül 40 tag csupán ebédre járt.

A convictus tagjainak száma a négy intézet ifjúsága közt ekkép oszlik meg :
theol. jógák. gymn.: I. II III. IV. V. VI. VII. VIII. tanító-k.
23 69 55 (3 3 8 10 7 8 10 6 ) 75

Vallás szerint volt (zárjell>en a mull: évi számok):
ág. h. ev. ev. ref. rom. kath. g. kath. g. kel. izrael.

Theologus: 23 (24) — — — — —
Joghallgató: 25 (31) 15 (6) 16 (9) 7 (5) 1 (2) 5 (6)
Főgymn.: 45 (38) -  (4) 3 (2) 1 (1) 6(3)
Tanítóképző: 74 (60) 1 ( - ) -  (1) — . —

Összesen: 167 (153) 16 (10) 19 (12) 8 (6) 1 (2) 11 (9)
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 jogakadem. ifjúságnak közel l/i -a s a főgymn. ifjúságnak 1/4-e; az egész 
főiskolai ifjúságnak körülbelül a,6 része volt a convictusnak tagja Ha a coll. 
ifjúság számából levonjuk az eperjesi illetőségűeket, a kik szüleiknél részesülnek 
ellátásban, úgy bízvást állíthatjuk, hogy az idegenből idej övő ifjúságnak a/'3-a 
veszi igénybe a convictus jótéteményét, mi legvilágosabb bizonyítéka a con
victus azon fontos hivatásának, melyet ifjúságunknak nevelve-oktatásában betölt.

A jövő iskolai évben a díjak változatlanok maradnak s ehez képest 
egész'évi ebéd és vacsora díja 124 korona, az ebéd díja 76 korona, a mely 
összeg két részben fizethető: az iskolai év elején és január első napjaiban. 
A belépés s díjfizetés félévre kötelező; félévközben kilépni s újra belépni 
nem lehet. Felszerelés czíntén minden tag az egész évre 1 kor. 40 fillért fizet. 
Az első félév terjed szeptembertől decz. végéig s díja ebédéit és vacsoráért 
50 kor., csupán ebédért 32 kor.; második félév terjed január 1-jétől junius 
végéig s díja ebédért és vacsoráért 74 kor., csupán ebédért 46 kor.

A convictus tagja lehet valláskülönbség nélkül minden collegiumi tanuló 
és hallgató, a ki belépését az eforusnál bejelenti s a kiszabott díjakat előre 
lefizetni. Azon szegénysorsú ág. hitv ev. főgymn. és jogakademiai ifjak, a kik 
kifogástalan erkölcsi magaviselet mellett a tudományokban is kellő haladást 
tanúsítanak, az előirt conviclusi díjak egy részének elengedésében részesülhetnek, 
ha es iránt kellőleg felszerelt kérvénynyel fordulnak a collegiumi hatósághoz. 
Az elengedés félévenként 5— /6  fr t erejéig történik. A kérvények a convictus
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eforvsánál a collegiumi igazgató-választmány ni czímesve 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 convictust 
jótéteményeik internátusi lakásukkal kapcsolatban szavaztatnak meg, illetékes 
dékánjuknál s illetőleg igazgatójuknál az általak közhírré tett időre (jun. 15. 
vagy aug. 20.) adják be erre vonatkozó kérvényeiket.

Az oeconomusi és seniori állás betöltése kérvény útján történik; ezen 
kérvény azonban az eforusnál esetleg élőszóval is terjesztetik be s az eforus 
ajánlatára a tanári-kar alkalmazza az arra valókat. A portánsokat az eforus 
alkalmazza, szegénysorsú evang. szülőknek a gymn. alsó osztályaiba járó 
gyermekei közül. Kik ezen említett állások betöltésére vállalkoznak, kötelezik 
magukat az azzal járó kötelességek pontos és lelkiismeretes teljesítésére.

Az oeconomusi és seniori bizalmi s kitüntető tisztségek csak evang. 
vallású akadémikusok: hittan- és joghallgatók által tölthetők be. Az oeconomus 
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 senior felügyel a két étkezőhelyiségben a 
rendre, csendet tart az étkezés alatt, ügyel a tisztaságra s imádkozik étkezes 
előtt és után. Szükség esetén helyettesíti az oeconomust s megfordítva. Intéz
kedésükért felelnek elsősorban az eforusnak, a kinek képviselői. Az ételek, 
tisztaság s rend ellen netán felhozott panaszokról s a convictusban 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 convictus tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak s kötele
sek az ebédlőben kifüggesztett szabályok szerint az oeconomusnak s seniorok- 
nak, mint az eforus helyetteseinek engedelmeskedni s általában magukat úgy 
viselni, mint tanult s társadalmilag is müveit ifjakhoz illik s a mint az jótéte- 
ményesektől elvárható.

Az oeconomus ezentúl is ingyen ebédet és vacsorát, a seniorok ingyen 
ebédet kapnak, s a mennyiben a theol. internátusba felvétetnek — a mi az 
oeconomusnál és seniornál kívánatos — még ingyen lakás, fűtés, kiszolgálás, 
reggeli és világítás jótéteményében is részesülnek.

A portánsok mosáson kívül teljes ellátásbán részesülnek.
Á 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),
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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 convictusi 
tagnak */4 kenyér (18 dekagr.).

Kik ennél bővebb felvilágosítást kívánnak, forduljanak a convictus ez idő 
szerinti eforusához: Mayer Endre theol. tanárhoz, vagy a Collegium igazgatóságához.

F) M a r k o v i t s - k ö r .

A coliegiumi «Markovits-kör» 1900. szeptember 19-ikén tartotta meg 
dr. Sarudy Vilmos coll. igazgató elnöklete alatt 36-ik alakuló gyűlését, melyen 
tisztikara a következőképen alakult meg: elnök három évre Peskó Ödön főgymn. 
tanár, pénztáros Spanner Géza VI. o. t., könyvtáros Hartmann Imre VII. o. t. 
Jegyzőül még múlt év végén Lichtig Arthur VIII. o. t. választotta meg a Kör.

Tagjainak száma az év elején 80 volt. Ezek közt 64 kezdő, 31 haladó 
és 5 pártoló. Az év végén 53; ezek közt 37 kezdő, 9 haladó és 7 pártoló tag. 
A kezdők eleinte 1, később 2, majd ismét 1 tanfolyamban Lichtig Arthur 
előadó vezetése alatt heti 2 órában tanulták a levelező-gyorsírást Marko vits- 
Vikár tankönyve szerint; a haladók 1 tanfolyamban eleinte Scholtz Pál, majd 
ennek a Collegiumból távozása után Tresztler László theologus, utóbb órán
ként a saját kebelükből választott előadó vezetése alatt heti 1 órában a vita
írást Forrai Soma tankönyve szerint.

Hogy a Kör tagjainak a gyorsírásban tett előrehaladottságáról meg
győződhessék, háromszor rendezett versenyírást: 1900. deczember hó 12-ikén, 
1901. márczius 27-ikén és junius 5-ikén. Az -első versenyírás alkalmával elis
merő okiratot nyertek a kezdők közül: Kopp S., Goldberger Z., Kircz J., 
Bakalyár P., Jamriska P., Fleischmann A., Záhler G., Olbricht O., Rieger S. 
és Szolár P. t. j. A haladók közül Hartmann J. és Vancsó M. (110 szótagos), 
Spanner G. (125) és Lichtig A. (190). Jegyzőkönyvi dicséretben részesültek: 
Palsák S., Rosenberg H., Mikler L. és Weinberger Ármin. A második verseny
írás alkalmával elismerő okiratban részesültek a kezdők közül: Goldberger Z., 
Kopp S., Weinberger Ármin, Bakalyár Pál, Kircz J., Rieger S. és Mikler Lajos ; 
a haladók közül: Hartmann I. és Vancsó M. (115), Rajczy J. (150), Spanner 
G. (165). Jegyzőkönyvi dicséretben részesültek a kezdők közül: Palsák S., 
Gasperik G., Olbricht O. és Nitsch J. A haladók közül: Barta Elemér t. j. (115). 
Az évvégi írásversenyen az első díjat (5 kor.) a kezdők közül Bakalyár Pál III. o. t., 
a másodikat (4 kor.) Weinberger Ármin IV. o. t., a harmadikat (3 kor.) Kopp 
S. V. o. t., a negyediket (2 kor.) Jamriska Péter és Kircz J. IV. o. t. Elismerő 
okiratban részesültek: Rieger S., Nitsch János, Goldberger Z., Frank G., Böhm E.» 
Zahler G., Paszternák V., Olbricht O. Jegyzőkönyvi dicséretben: Gasperik G., 
Palsák S. és Fleischmann A. részesültek. Ezenkívül Goldberger Z. és Olbricht O. 
előadójuktól, Lichtig Arthurtól könyvjutalmat kaptak. A haladóknál az első 
díjat (6 kor.) Lichtig A. (220), a másodikat (4 kor.) Spanner G. (175) nyerte el.

A kezdők az első két versenyírás alkalmával minta-stenogrammot adtak
18*
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be kiadott szövegre. A harmadik versenyírás alkalmával két csoportban 50 
és 70 szótagos diktátum után is Írtak.

A beérkezett munkák közül jegyzőkönyvi dicséretben részesült Kopp S., 
Weinberger Á. és Jamriska P. munkája. Elismerésben a Kircz Jenőé. A bírálatok 
közül méltányolták Bakalyár Pál 1 bírálatát.

A tartott szabadelőadások közül a Kör Lichtig Arthur «Bódogh : A gyors
írás betűinek keletkezése» czímű szabadelőadását jkvi dicséretben részesítette.

A Kör előfizetője volt a «Budapesti Gyorsíró»-nak, a «Soproni Gyors
író »-nak és a «Gyorsírászati Lapok »-nak. Tagja volt az «Országos Magyar 
Gyorsíróegyesület »-nek és ennek őszi- és tavaszi-versenyén Lichtig Arthurral és 
Spanner G.-val képviseltette magát, kik közül az első az őszi írásversenyen a 
180-as fokon, a tavaszin a 220-as fokon a vidéki díjat, 1 aranyat nyerte el, a 
második pedig mint vidéki gyorsíró a tavaszi versenyen könyvjutalomban részesült.

Vagyoni állapota a lefolyt évben a következő volt:
Bevételek:

Tagsági díjakból . . . .  94'50 kor.
B üntetésből.. 41'96 »
K övetelésben . 2820 »

Összesen . . 164 66 kor.

Kiadásuk:
Az őszi és tavaszi írás-

versenyen való képvi- 
seltetés költségei . . . 90-— kor

Előadói tiszteletdíj . . . 30'— »
Jutalm akra.................... 24'— »
Egyéb kiadások . . . . 4'94 »

Összesen 148-94 kor
Maradt tehát 15 korona 72 fillér, mely összeghez járul Lichtig Arthur 

50 koronás alapítványa, és ezzel együtt az ez évi maradék 65 kor. 72 fillér.
Könyvtárában 176 mű van, ugyanannyi kötetben.
A junius 8-ikán tartott évzáró gyűlésen a Kör Hartmann Imre VII. o. t.-t 

választotta meg a jövő év jegyzőjéül.
Gyakorlati képességüket a tagok több alkalommal is bebizonyítoták: így 

az «O. M. Gy. E.» versenyein kívül a szeptember hóban tartott egyházkerületi 
gyűlésen az elhangzott beszédeket Körünk tagjai is nagy sikerrel gyorsírták.

Úgy ezen, mint a többi főgymn. körök és egyletek lelkes vezéreik út
mutatása mellett ebben a tanévben igen elismerésre méltó munkásságot fej
tettek ki, s úgy a tanári-kar, mint a nagyközönség méltánylására méltók és 
érdemesek. Csak haladjanak továbbra is ily buzgósággal az önképzés szent 
munkájában !

G) Collegium i gyám in tézet.
1. Theologia g y ű j t é s e .............................. 11 K. — f.
2. Jogakademia « ...................................16 « — «
3. Főgymnasium « ................................... 4 0 «  — «
4. Tanítóképző-intézet gyűjtése . . . .  4 * 30 «

Összesen . 71 K. 30 f.,
mely összegből, a központba küldendő 20 kor. levonásával, egyenként 9 kor. 
segélyben a kis-szebeni L, a németjakabvágási, a nagyváradi, a zalaegerszegi 
és ipolysági ev. egyházközségek részesíttettek.
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H) Kerületi árvaház.

1. Theologia g y ű j t é s e ..................................11 K. — f.
2. Jogakademia « ...................................... 30 « — «
3. Főgymnasium « ...................................... 14 « 80 «
4. Tanítóképző-intézet gyűjtése . . 7 « 40 «

Összesen . 63 K. 20 f.,
mely összeg az árvaház pénztárába, Rozsnyóra beszolgáltatott.

1) V örösm arty- és B ethlen-szobor.

a) A Vörosmarty-szoborra gyűjtött:
1. A coll. tanári-kar..................................38 K. 60 f.
2. A theol. i f j ú s á g .................................. 8 « —- «
3. A jogakad. ifjúság .106 « 90 »
4. A főgymn. ifjúság gyűjtése . . . .  34 02 «
5. A tanítóképző-intézet ifjúsága . . .  7 « 24 «

Összesen . Í94 K. 76 f.
b) A Bethlen-szoborra gyűjtött:

1. A jogakad. ifjúság ... 38 K. 40 f.
2. A főgymn. ifjúság ... 30 « — í.

Összesen . 68 K. 40
mely összegek rendeltetési helyükre küldettek. A theologiai és tanítóképző
intézeti ifjúság körében a gyűjtés a jövő tanévben lesz eszközlendő.

Megjegyezzük még különben, hogy — a mint azt az Értesítő történeti 
részében is érintettük -— az Aszódon felállítandó Petőfi-szobor javára Csengcy 
Gusztáv theol. tanár, mint- a szoborbizottság elnöke útján az ev. Collegiumban
még a következő adományok gyűltek b e :

1. A Coll. igazgató (Sarudy Vilmos) ívén . . . .  5 K. — f.
2. A theol. hallgatóság részérő l.................................. 14 « — «
3. A jogakademíán:

a) A tanári-kar ív é n .................................................... 7 « 60 «
b) A hallgatóság i v é n ...............................................48 « 80 «

4. A gymnasium ré sz é rő l............................................44 « 15 <-
5. A tanítóképző-intézet részéről:

a) A tanári-kar ....................................................... 3 « 50 «
_ b) Az ifjúság ........................................................... 8 < 90 «

Összesen . 131 K. 95 f.
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K) A dom ányok és hagyatékok.

Nagy László kir. törv. ny. bíró hagyatéka a Collég, pénztárnak . 1Ü00K. — f.
Egy nemeslelkű jóltevő a jogakademiára..................................  6000 « — «
Dessewffy Pál évi járuléka « « ...................................6 0 «  — «
Eperjesi Takarékpénztár « « ................................... 200 « — «
Eperjesi Takarékpénztár a convictusra.............................................40 « — «
Eperjesi Takarékpénztár 4 algymnasiumi, nem magyar ajkú, a 

magyar nyelvben legjobb előmenetelt tett növendék jutal
mazására .................................................................................... 80 « — «

Andorkó Tamás kir. pénzügyi titkár a joghallgató segélyegyletnek 8 « — <- 
Usz Antal árvaszéki elnök « « « 8 « — «
Polay Vilmos VIII. oszt. növ. a «Magyar Társaságinak . . .  10 « — «

A Vandrák A.-féle ösztöndíj-alapra befizették a 3-ik évi
részletet: Bergmann E rn ő ..................................... 20 K. — f.

Dr. Flegmáim J e n ő ............................ 20 « — «
Dr. Glós K á r o l y .................................20 « — «
Dr. Jancsó G y ö r g y ............................ 20 « — *
Dr. Tahy M ih á ly .................................20 « — «
Tors Kálmán ............................................ 20 « — «
Steinhübel L a j o s .................................20 « — « 140 < — «

A Hazslinszky Frigyes-féle ösztöndíj-alapra 
befolyt 2-ik évi illeték fejében:

Dr. Ardó Alfréd részéről . . . . • 50 « — «
Dr. Brósz László « ................... 50 « — «
Dr. Czölder János (utolsó részlet) . . 50 « — «
Dr. Elischer Viktor részéről . . . . 50 « — «
Fuhrmann Gyula « .....................20 « — «
Hazslinszky Gusztáv « .................. 20 « — «
Dr. Philippy Ödön « . . . . 20 « — «
Dr. Rosenfeld Samu « .................. 20 « — «
Scholcz Róbert (utolsó részlet) .. . . 40 « — « 320 « — «

Főgymn. izraelita tanulók ösztöndíjára :
Berger Samu évi j á r u l é k .................. 20 « — «
Hollaender E. (nyolczadik részlet) . . 20 « -  «
Dr. Horváth Ödön jogkari dékán öszt.-díj-

a d o m á n y a ..................................... 50 « — «
Dr. Meliórisz Béla jogtanár ösztöndíj

adománya ........................................ 46 « 66 «
Dr. Mikler Károly jogtanár ösztöndíj

adománya ............................................ 20 « — «
Dr. Máriássy Béla jogtanár ösztöndíj

adománya ........................................ 20 « — « 176 * 66  «
Összesen . 8042 K. 66 f.

^  n c r a H i n l 1 a  t i c v f p l t  a r l n m á n \ t A 7 n l /  P v n H - a l  i c  a  P n l l p r f i n m  Íve lne  l / n c - z ö n A f f í f  I
Összesen . 8042 K. 66  f.

Fogadják a tisztelt adományozók ezúttal is a Collegium hálás köszönetét!
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A j ö v ő  t a n é v e t  i l l e t ő  t u d n i v a l ó k .

V I I .

Az eperjesi ev. kér. Collegium főgymnasiumában és tanítóképző-intézeté
ben a beiratások f. évi szeptember 2., 3., 4. napjain; a főgymnasiumban és a 
tanítóképző-intézetben szeptember 5-ikén kezdődnek az előadások. A jog- 
akademián szeptember l-jétől szeptember 12-ikéig és a theologián szeptember 
1-jétől szeptember 8-ikáig tartanak a beiratások s az előadások szeptember 
16-ikán, illetve 9-ikén kezdődnek.

A coll. megnyitó-ünnep szeptember 15-ikén 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 értelmébenk ötelesek beiratásuknál 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. 
Ministerium 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.

J  e g y k e t .  A tandíj a theologián az egyes hallgatóknak el van 
engedve; 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 be- 
iratkozóknál 15 kor.-nyi apró díjakon kívül 36 kor évenkint. Végül a tanító
képző-intézetben a tiszaker. ev. növendékek tandíjmentesek, a többi kerületi 
ev. növendékek 10, a más vallásúak 20 kor. tandíjat fizetnek Tandíjelenge
désben a tanulók vallásfelekezeti különbség nélkül részesülnek. A convictus- 
nak tagja bármely tanintézethez vagy vallásfelekezethez tartozó collegiumi 
hallgató vagy tanuló lehet; elengedésben azonban csak evang. vallású része
sülhet. Végül pedig, mivel sok függ a tanulónál attól, hogy hol, kinél és kivel 
lakik, az óvatosság követelménye az, hogy ne bízza magát a véletlenre s ne 
engedjen a vasútnál vagy vendéglőkben ajánlatot tevők hívásának. Csak oly 
lakást fogadjon a tanuló, a melyről a collegiumi igazgatónak vagy a főiskola 
bármely tanárának tudomása van. A bejelentett lakások felől a collegiumi 
pedellus ad útbaigazítást. A z ig a z g a tó s á g .






