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Az 1901—1902. iskolai év a tanári-kar és az ifjúság csendes és lelki- 
ismeretes munkássága mellett is sok bánatot és megpróbáltatást hozott a 
Collegiumra. Az újabb időben alig is volt olyan tanév, a melyben a tanári- 
karnak oly sok nehézséggel kellett volna megküzdenie. De nézzük egyenként 
a tanév sok tekintetben igen változatos történetének főbb mozzanatait.

Mindenekelőtt örömmel üdvözölte a tanári-kar az egykor jeles jogakad. 
és collegiumi igazgató-tanárnak dr. Vécsey Tamásnak a budapesti tudomány- 
egyetem rectorává történt megválasztatását. Az igazgatónak ez alkalomból hozzá
irt üdvözlő meleg soraira következőleg válaszolt: «A Collegiumban tanultam 
megszeretni a tudományt, teljesíteni híven minden kötelességet, együtt érezni a 
collegákkal s becsülni mindazokat, a kik barátai a protestáns nagy traditiónak. 
Hogy a rokonszenv engem a távolban is felkeres, erre büszke vagyok s a 
Collegiumra és híveire áldást kérek.» Méltó szavak azok ahhoz a nagy tan
férfiúhoz, ki a minap is az . egyetem jubileuma alkalmával azt mondotta: 
«De az egyetem fentartója, a magyar király és nemzet, nemcsak tudományos
ságot, hanem magyar nemzeti tudományosságot vár tőlünk, mert csak az 
biztosítja nemzeti létezésünket s szebb jövőnket. Tanuljunk a külföldtől, de 
tudományunk legyen nemzeti jellegű, nemzeti önállóságunkat kifejező és biz
tosító.» — Ugyancsak melegen üdvözölte az igazgató az- érettségi vizsgálatok 
elnökét, Glauf Pál főesperest és kormányképviselőjét dr. Masznyik Endre, 
pozsonyi íheol. akad. igazgatót.

A junius 29-ikén megtartott igazgató-választmányi gyűlésen — a melyen 
ismételt ízben dr. Sz/ávik ‘Mátyás theol. dékán-tanár collegiumi, Gamauf 
György pedig tanítóképző-intézeti igazgatóvá választatott — sajnosán tudomásul 
kellett venni azt, hogy e tanév végével Collegiumunknak két régi, fáradt mun
kása, u. m. Schulek Gusztáv és Flórián Jakab hagyta el tanszékét. A választ
mány a legnagyobb elismeréssel és őszinte fájdalommal vett búcsút főiskolánk 
ez oszlopos tagjaitól, s illetékes tanintézeteik tanárkarának javaslatára, róluk 
egyenként következőleg határozott:

Collég. Ért.



« Az igazg.-választmány — a jogtanári karnak határozati-javaslatát elfogadva 
— osztatlan, mély sajnálattal veszi tudomásul Schulek Gusztávnak, a collegiumi 
jogakadémia nagyérdemű, kiváló buzgalmú, példás lelkiismeretességű tanárának, 
egykori dékánjának, prodékánjának s államvizsgálati-bizottsági elnökének elő
haladott életkorára s különösen látóképességének ezzel kapcsolatban fellépett 
meggyengülésére való tekintettel elhatározott s a felolvasott kérvényben közlött 
nyugdíjba-vonulási szándékát. Mivel a kérvényben közlött sajnálatos okot a 
Collegium igazgató-választmánya tényleg fennforgónak ismeri, s mivel, a több- 
rendbeli megszakítástól eltekintve, egy félszázadon keresztül a Collegium és 
a jogakadémia s egyszóval a hazai tudományosság és tanügy érdekében kifejtett 
kiváló szolgálatokat oly nagyjelentőségűeknek s az ezzel szerzett bokros 
érdemeket pedig oly igazán kiválóaknak tekinti, hogy ezek alapján az említett 
kitűnő tanárnak bizonynyal nagy jogczíme van az annyira megérdemlett nyu
galomra : az igazgató-választmány az örökké feledhetetlen s benső hálával 
megörökítendő nagy érdemekkel szemben legbensőbb hálájának, elismerésének 
és köszönetének adván kifejezést, az életének 82-ik évébe lépett Schulek Gusztáv 
jogakadémiai rendestanárnak 1901. szeptember hó 1 -jétől való nyugdíjba 
vonulását a maga részéről engedélyezi s elhatározza, hogy a törvényszerű 
nyugdíjilletmény folyóvá tétele czéljából a bemutatott kérvényt a nagymélt. 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz terjeszti föl.»

S a másik veterán tanárról így határozott a gyűlés:
«Az igazgató-választmány mély sajnálattal fogadja Flórián Jakab coll. 

főgymn. tanárnak nyugdíjba-vonulási szándékának bejelentését. Benne a Collegium 
közelmúlt és jelen történetének egy kiváló alakját tiszteli. Jól tudja az igazgató
választmány azt, hogy a Collegium éppen Flórián Jakab működésének ideje 
alatt nagy és nehéz válságon ment keresztül és hogy e válságok az intézetet 
meg nem semmisítették, sőt ez a virágzásnak eddig nem ismert fokára emel
kedhetett s országos hírű főiskolává fejlődött, az nagy és halhatatlan emlékű 
kartársai mellett Flórián Jakabnak érdeme. E  jeles férfiú 1853. évi julius 
23:ikán segédtanári, majd 1854. évi julius 24-ikén rendes-tanári minőségben 
választatott meg a magyar és német nyelv tanítására; 1867-ben pedig a nagy
nevű Krayzell András utódaként, a latin philologiai tanszékre. Megválasztatása 
óta 48 év folyt le és ezen hosszú idő alatt törhetlen kitartással, a Collegium 
szebb jövőjébe vetett tántoríthatlan hittel, fáradhatlanul munkálkodott az általa 
teljes odaadással szeretett főiskola javán, ki nem elégedett meg azzal, hogy 
szakismeretével, sokoldalú műveltségével, paedagogiai tapintatával, hazafias 
lelkületével, puritán szellemével a kathedráról képezzen, neveljen és oktasson 
egy fiatal generácziót a másik után, de nemes lelkülete késztette arra is, hogy 
munkabíró erejével mindig ott legyen, hol intézetének szolgálatot tehet. 1869-től 
1899-ig, tehát 30 éven keresztül a collegiumi nagy könyvtár gondos őre volt 
és e minőségben nagy fáradsággal szakszerűen rendezte a gazdag könyvtárt. 
E mellett több éven keresztül a Collegiumnak buzgó jegyzője és a tápintézetnek 
ephorusa is volt. Sokoldalú áldásos működésének koronáját azonban a Collegium 
pénzügyeinek rendezése és kezelése képezi. Mint a Collegium pénztárnoka, 
1874. óta, tehát teljes 27 esztendőn keresztül működik és a körülményeket



mérlegelő takarékossága, tiszta becsületessége és okossága a Collegiumot 
pénzügyi tekintetben biztos alapokra fektette. És hogy mindezt tette és teszi 
önzetlenül, egyedül főiskolánk felvirágzásának érdekében, ezt semmi sem bizo
nyítja inkább, mint azon körülmény, hogy, habár többször volt alkalma jobb 
állásra távozni, a Collegiumot el nem hagyta, de nem is akarta elhagyni. 
A Collegium igazgató - választmánya, a midőn ekként Flórián Jakabnak a 
Collegium körül szerzett nagy és kellőképen nem méltányolható érdemeit 
jegyzőkönyvében megörökíteni határozza és a búcsúzó tanárra szemben tisz
teletének, nagyrabecsülésének, hálájának kifejezést ad s áldásos, csaknem egy 
félszázadra kiterjedő önzetlen működéséért jegyzőkönyvi köszönetét mond, 
egyúttal határozatilag kimondja, hogy Flórián Jakabnak, coll. főgymn. tanárnak 
1901. szeptember hó 1-jétől kezdődőleg nyugdíjba vonulását, illetve ennek 
bejelentését sajnálattal ugyan, de előrehaladott korára való tekintettel tudo
másul veszi és a nyugdíjellátásra vonatkozó szabályszerű lépéseket haladék
talanul foganatosítani fogja. Végül az igazgató-választmány azon reményé
nek ad kifejezést, hogy Flórián Jakab nyugalomba-vonulása után is a Collegium 
ügyei iránt nem szűnik meg továbbra is érdeklődni és hogy, mint collegiumi 
pénztárnok még hosszú ideig fogja szolgálni a Collegium érdekeit. Örömmel 
veszi tudomásul a gyűlés elnöknek azt a bejelentését, hogy sikerült neki rábírni 
Flórián Jakabot arra, hogy a coll. pénztárnoki állást a jövőben is páratlan 
szakértelemmel ellássa, valamint arra is, hogy a mennyiben tanszéke 1901. évi 
szeptember haváig alkalmas erővel betölthető nem lenne, az esetben annak 
ideiglenes ellátására — hacsak egészségi állapota megengedi — vállalkozik.»

Ez a gyűlés választotta meg a — sajnos — betegen fekvő dr. Meliorisz 
Béla rk. jogi tanszékére dr. Flórián Károlyt, coll. főgymnasiumunk s jog
akadémiánk egykori növendékét s az államtudományok sub auspiciis regis föl
avatott doctorát. Schulek rendes tanszékére pedig a jogtanári kar javaslatára, pá
lyázat mellőzésével a jogi irodalom terén már eddig is ismert nevű dr. Raffay 
Ferencz egyet, magántanár választatott. Mindketten legnagyobb örömünkre s 
megelégedésünkre töltik be tanári hivatásukat, Meliorisz Bélával szemben pedig 
— egészségi állapotának sajnálatos tudomásul vételével — a választmány őszinte 
elismerésének s eddigi hűséges szolgálataiért köszönetének adott kifejezést.

Érdemes veterán kartársunknak, Schulek Gusztáv tanárnak felette érdekes 
önéletrajzát a következőkben közöljük :

Schulek Gusztáv háromszori megszakítással 1851-től kezdve 1901. szept. 
elsejéig működött mint a magyar és osztrák polgári jognak, a polgári peres és 
nem-peres eljárásnak s a bányajognak, sőt öt évig a büntetőjognak is nyil
vános rendes-tanára az eperjesi collegiumi ág. hitv. evang. jogakadémián. Fia ő 
néh. Schulek András kükemezei lelkésznek és sáros-zemplén-abaúji főesperesnek, 
a ki a Collegium Szirmay-féle könyvtárának vendégkönyve szerint, az 1785. év
ben, mint akkori itteni tanuló, a pártfogóságot az újra visszaszerzett Colle- 
giumban elsőnek üdvözölte. (Annak egyidejűleg élt nyolcz gyermeke között 
ő volt a legifjabbik.) És testvéröcscse néh. Schulek Frigyesnek, e Collegium 
1832. évtől 1850. évig volt tanárának. Született Kükemezőn 1820. ápr. 21-ikén.

í*
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Elemi tanulmányait és az akkor úgynevezett donatistai osztályt az 1824. év 
őszétől az 1829. év nyaráig néh. Bánó Miklóssal, volt országgyűlési képvise
lővel, annak édesanyja néh. özvegy Bánó Józsefné szül. Dobozy Rozália ki
váló műveltségű úrnő magyar házánál, nevelői oktatás mellett, otthon kezdte 
és végezte. Majd a grammatikai (jelenleg I. és II. gymnasiumi) osztályt az 
1829/30. és 1830/31. tanévekben a bártfai ág. hitv. ev. algymnasiumban néh. 
Havassy András tanár alatt végezte.

Az 1831. év nyarán dühöngött cholera s az arra Rozsnyó vidékén is 
támadt parasztlázadás miatt jónak találta édesatyja, eredeti szándéka elle
nére, őt Rozsnyóra nem vinni, a miért is az 1831/32. tanévben, mint elsőéves 
syntaxista (jelenleg III. osztályú), Bánó Miklóssal együtt, ismét nevelői okta
tás mellett otthon tanult, a mikor is épen születése-napján, t. i. április 21-ikén, 
Bánó Miklóssal együtt, saját édesatyja által konfirmáltatott. Másodéves syn
taxista azonban az 1832/33. tanévben, Farkas András (Greguss Ágost anyai 
nagyatyja) és Keblovszky tanárok alatt, Rozsnyón volt. Az 1833/34. tanévtől 
kezdve az 1837/38. tanévig bezárólag — mely időközben, az 1836-ik évben 
épen születése-napján, édesatyját elvesztette — néh. Krayzell András lelkes 
és buzgó tanár alatt két évig rhétor, majd néh. Vandrák András jeles és 
közszeretetű tanár alatt logikus és physikus és néh. Csupka (az ez életrajz
ban lelőfordulók között a 6-ik) András országos hírű jogtanár alatt jogász, 
ebben a Collegiumban folytatta s végezte tanulmányait Az 1838/39. tanévben 
néh. Pongrácz Ferencz ungvármegyei Jenke helységbeli földbirtokos 16 éves 
logikus fiának Bélának és 14 éves leányának Theklának magántanítója volt.

Jogi gyakorlata első szakát a tiszáninneni kir. kér. tábla esküdtjeként 
néh. mniseki Hellner Sámuel elsőrangú ügyvéd irodájában Eperjesen, s máso
dik szakát, az akkori szabály szerint, Pesten a kir. Cúriánál, kir. ítélőtáblái 
hites jegyzőként, néh. Örményi József kir. ítélőtáblái előadó bíró s utóbb 
al-nádor irodájában töltötte. A közügyvédi vizsgát 1841. évi június 18-ikán, a 
váltóügyvédit pedig ugyanaz évi október 25-ikén kitűnő sikerrel tette le. 
Ezután az 1841. évi november hóban itten Eperjesen telepedett le és önállóan 
gyakorolta, mint az akkor életbelépett 1840-ik évi hiteltörvények úttörő alkal
mazóinak egyike, a köz- és váltóügyvédséget, majd 1844. évi november 12-ikén 
váltójegyzővé történt kineveztetése folytán a váltójegyzőséget is, sőt azon egész 
időszak alatt a sáros-zemplén-abaúji ág. hitv. evang. esperességnek jegyzőkönyvi 
nyelvül a magyart behozó díjtalan jegyzője- és ügyészeként is működött.

A szabadságharcz ideje alatt az 1848-ik évi deczember 8-ikán, a többi 
összes eperjesi nemzetőrökkel együtt, neki is Kassa felé kellett vonulnia. Majd 
ugyancsak mint nemzetőr, az 1848. évi deczember 11-iki kassai-hegyi csata- 
vesztésben, később, mint egy Miskolczon alakult önkéntes csapatnak tagja az 
1849 évi január 4-iki bődi és pethő-szinyei sikeretlen csatározásban, még ké
sőbb a győzelmesen vívott 1849. évi január 22-iki tarczali csatában és végül a tar- 
czali hegyi szőlőkön keresztül, a bodrog-keresztúri országúton térdig érő hóban 
történt veszélyteljes éjjeli kémszemlében is vett részt. Ez önkéntes csapatnak 
Rakamazon történt feloszlása után az 1849. évi február 5-ikén Eperjesre jött 
vissza, a hol is branyiszkói győzelmes hadseregünk gránátosokból állott utó
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csapatát még a piaczon táborozva találta. De a mint ez az utócsapat el
vonult, máris bevonultak ide, Bludek Lichtenstein-herczegségi tiszt vezénylete 
alatt kardcsapás nélkül a hurbanisták, a kik aztán néhány nap múlva a 
városba jövő Beniczky Lajos hadcsapatának pár ágyúgolyója elől szép csend
ben és nyom nélkül eltűntek. Akkor érkezett ide s működött itt báró kérte 
Luzsénszkv Pál alkotmányos kormánybiztos és kinevezte őt a nélkül, hogy 
volna, soóvári kir. kincstári ügyészszé.

Pár hétre ezután, Beniczky Lajos hadcsapatának visszaszorításával, Vogel 
császári tábornok hadteste vonult be Eperjesre. Akkor, nevezetesen 1849. évi 
április 13-ikán éjjel, egy hadszakasz élén nála megjelent cs. katonatiszt elfogta 
Schuleket s az itteni régi kaszárnya egy udvari színébe, a hol már mintegy 
húszán szalmán hevertek, kisérte be, a honnan másnap reggel a többiekkel 
együtt, a nélkül, hogy kihallgatták vagy neki ruha- vagy fehérneműt hozni 
engedtek volna, szekereken Galicziába, a tarnói katonai fogházba vitték. Onnan 
aztán, többek közbenjárása folytán, május 5-ikén kiszabadult és hazajött, s 
a helyett, hogy az akkori legszebb hetek örömeit élvezhette volna, báró 
Luzsénszky Pál kormánybiztos, komoly szabadkozása daczára, ismét azzal a 
kellemetlen eljárással bízta meg, hogy az osztrák hadsereggel menekült «hon
árulók» javait, az ő mellé kirendelt törvényes bizonyság (szolgabíró s esküdt
társa) segítségével, elkobzás végett összeírja és lezárolja. Hogy kik voltak 
azok az árulók, kíméletből mellőzni kénytelen.

De mielőtt még az ő abbeli igen kellemetlen és nagyon fáradságos hat 
heti működése véget ért volna, neki ismét az orosz császári segély-hadsereg 
bevonulása folytán 1849-ik évi június 21-ikén menekülnie kellett. így me
nekült Pestnek le egész Világosig és bujdosott azután Biharvármegyében, 
Nyíregyházán, Pest-Pilis-Soltvármegyében és Pesten egészen 1850-ik évi 
augusztus hó közepéig.

Ekkor azután Kassára jött és jelentkezett az ottani cs. kir. haditörvény
széknél,' s az attól pár hét múlva nyert szabadmeneti bizonylat oltalma alatt 
az 1850-ik évi szeptember 4-ikén 6A-ed évi bújdosás után Eperjesre érkezett, 
a hol az ügyvédkedését ismét folytatta és csakhamar a legkeresettebb ügy
védek közé tartozott.

Ily körülmények között választotta őt e Collegiumnak 1851-ik évi szep
tember 9-ikén tartott páttfogósági gyűlése, néh. Csupka András nagyhírű 
jogtanár elhúnyta folytán, annak utódává. S bár ezt a kitüntető meghívást 
nem kereste és nem várta, sőt az ellen, ügyvédi teendőivel való túlságos 
elfoglaltsága miatt, komolyan szabadkozott, protestáns buzgóságból és hon
fiúi kötelességérzetből mégis csak elfogadta. E tanév alatt, 1852. évi márczius 
24-ikén házasságra lépett Balla Saroltával, mely házasságából három, máig is 
élő gyermeke, úgymint: Géza budapesti ügyvéd, Jenő petrozsényi bányalőorvos 
és Thea férjezett Melitskóné kolozsvári magy. kir. államvasúti felügyelőné 
született. Azonban még e tanév végén «a forradalom alatti viselete miatt», 
Albrecht cs. kir. főherczegnek, mint az ország akkori katonai és polgári kor
mányzójának 1852 évi június 20-ikán kelt rendeletével letiltatott a tanár
ságtól, a mivel egyidejűleg az itteni jogakadémia is egyidőre megszűnt. Mi
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több, ennek alapján, az 1852. évi július 24-iki csász. nyílt parancscsal 1853. évi 
január 1-jétó'l kezve behozott osztrák ügyvédi rendtartás életbelépte folytán, 
«weil er laut darüber erhaltenen amtlichen Auskünfte aus politischen Gründen 
seiner Stelle als Professor der Rechte entsetzt wurde», az ügyvédséggyakor
lásától is eltiltatott, s csakis más ügyvédek neve alatt folytathatta azt. Végül 
az 1854. évben sikerült neki sok fáradsággal, az akkori szabályok szerint egy 
az osztrák törvényekből és rendeletekből, összesen 19 tárgyból teendő új 
ügyvédi vizsgálatnak kitűnő sikerrel való kiállása után, a háborítlan ügyvéd
kedés jogát ismét visszanyernie.

Ez a vizsga az eperjesi cs. kir. orsz. főtörvényszéki kerületbeli csaknem 
200 jogosított ügyvéd közül ő kívüle még csak kettőnek sikerült. A követ
kező években az azon főtörvényszéknél fennállott ügyvédvizsgáló bizottság
nak és a birodalomszerte behozandó egységes polgári perrendtartás terveze
tének megvizsgálására alakított bizottságnak tagjává is választották.

S a mint az 1860. évi október 20-ikán kibocsátott cs. kir. diploma foly
tán a Collegium pártfogósága a jogakadémia újbóli megnyitását elhatározta: 
ő ismét késznek nyilatkozott a ■ jogakadémia végleges szervezéséig, mint a 
tételes jogok közül egypárnak tanára, teljesen ingyen tanárkodni.

És teljesítette ebbeli Ígéretét, az 1861/62. tanévben akként, hogy ügyvédi 
foglalatosságokkal való folytonos túlterheltetése daczára, a magyar és osztrák 
büntető- s a váltó- és kereskedelmi-jogból tartott díjnélküli előadásokat, mely 
czélra, miután akkor hasznavehető magyar büntető-tankönyv nem létezett, a 
maga hallgatói számára, egy a csakis 1864-ben először kiadott dr. Pauler 
Tivadar-féle büntetőjoghoz hasonló 62 ívnyi büntetőjogi művet szerkesztett, 
melyet azután, a következő években az ő tanárutódai is előadásaik vezérfona
lául használtak. Ugyancsak arra a czélra szerkesztett egy 8—9 ívnyi váltó
jogi alaptant is. E legnagyobb buzgósággal és pontossággal folytatott zajtalan 
munkásságáról a Collegium 1867. évi kétszázados jubileuma alkalmából kiadott 
vázlatos rajz szerzője — sajnos — megfelejtkezett!

Majd az 1863. évi szeptember 24-ikén kelt kir. udvari rendelet az itten 
akkor először felállított bírói államvizsgálati bizottság egyik kültagjává nevezte 
ki, mely minőségében azután évről-évre megerősítették. Végül 1872. évi 
június 23-ikán dr. Pauler Tivadar, akkori kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ugyancsak e bizottságnak alelnökévé is nevezte ki és ilyen maradt 
az egészen az 1874—1876-ik években bekövetkezett jogtanulmányi és vizs
gálati rendszer változásáig.

1864. július 16-ikán harmadízben választotta meg a Collegium pártfogó
sága a tételes-jogok tanárává, és pedig mint a magyar és osztrák polgári- 
büntető- s váltó- és kereskedelmi-jogok tanára működött, hetenkénti teljes 60 
s illetőleg 55 perczes 20 órában, naponkénti colloquiumokkal és félévenkénti 
s tárgyankénti díjtalan vizsga!.Hókkal és végső elméleti vizsgálatokkal a tan
évi szorgalmi időnek teljes 9 havi tartama alatt, az 1864/5—1867/8. tanévek
ben. Működött pedig azon idő alatt dr. Vécsey Tamással, a római jog- és a 
politikai tudományok nyilvános rendes-tanárával, továbbá Tillisch János theolo- 
giai s Vandrák András és Herfurth József főgymnasiumi tanárok közremtíkö-
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elésével, mely időszak alatt sikerült nekik a joghallgatók számát másfél
száznál is többre emelni 1 Minthogy azonban az ügyvédséget mint jogtanár 
is folyton gyakorolta, sőt az 1861. év óta ismét mint váltójegyző is műkö
dött, túlságos elfoglaltságára való tekintettel: az 1867/8. tanév befejeztével a 
jogtanári pályáról ismét —■ s mint akkor gondolta, végkép — lemondott. 
Az 1869. évtől kezdve azután tevékeny tagja és előadója volt az akkor vég
kép megalakult «Sárosmegyei ügyvédi egyletének. Főleg az ügyvédi és 
királyi közjegyzői rendtartásokat tárgyazó törvényjavaslatok kérdésében készí
tett ő terjedelmesebb és az illető központi szakbizottság által is méltányolt 
észrevételeket és véleményeket.

Azokkal csaknem egyidejűleg részletes javaslatokat is terjesztett ő fel 
a kir. igazságügyminisztériumhoz az 1868. évi polgári törvénykezési rendtartás 
kormányilag is czélbavett módosítása tárgyában. S mint a több mint 1500 
megjelent tagból álló 1870-ik évi első országos jogászgyűlésnek tagja, 10 tag 
által aláírt többrendbeli indokolt indítványt terjesztett be; névszerint egyet 
«az igazságszolgáltatásunknak haladék nélkül kivihető reformja», s egy mási
kat «a nemzetek háborújogának korlátolása tárgyában». Sőt meg nem állhatta, 
hogy annak a jogászgyűlésnek 1870-ik évi szeptember 30-ikán tartott har
madik és utolsó teljes ülésében — miután szólásra más nem jelentkezett ■— 
síkra ne szálljon egyik szakosztályának abbeli téves indítványa ellen, hogy: 
«a magyar jogászgyűlés kijelenti, miszerint a jogtudomány és a jogtanulmány 
érdeke kívánja, hogy jogi iskolákat csakis az állam állítson fel; hogy a vidéki 
jogiskolák az egyetem jogi és államtudományi facultásával egyenlősíttessenek; 
s hogy az alsóbb minőségű silány jogiskolák az országban sehol ne tűressenek. 
Végül, hogy a jogakadémiákon a szükséges bölcsészeti és történelmi tudo
mányok számára tanszékek állíttassanak fel.»

E rögtönzött s nagy hatással csaknem egyhangúlag elfogadott beszéde 
az 1870-ik évi magyar jogászgyűlés Évkönyvében (319—325. 1.) megölvasható.

Az 1872. évben a «Sárosmegyei ügyvédi egylet» elnökének választot
ták s az maradt mindvégig, t. i. az ügyvédi-kamaráknak az 1875. év elején 
történt szervezéséig, s mint ilyen, az itteni ügyvédi-kamarának szervezésében 
is jelentékeny részt vett, sőt annak ügyrendjét is ő dolgozta fel.

Azalatt, t. i. az 1873. év elején, a maga részéről is kidolgozott és adott 
be a kir. pénzügyi minisztériumhoz egy terjedelmesebb javaslatot «az állam 
bélyeg- s illeték-jövedelmeinek a honpolgárok minden érezhető megterhelte- 
tése nélkül» évenkénti több millió forinttal is, de mindenesetre legalább né
hány százezer forinttal haladék nélkül történhető biztos növelése tárgyában, 
s azonfelül külön észrevételeket «a bélyeg és illetékek, valamint a díjak iránt 
fennálló szabályok módosításáról» szóló akkori törvényjavaslat tárgyában.

A mint pedig a jogakadémia, az 1874. évi jogtanulmányi és vizsgálati 
rendszerváltozásra bekövetkezett két évi szünetelése után, az 1878. évben újból 
megnyílt, sőt az 1879. év nyarán négyfolyamúvá is szerveztetett, a collegiumi 
pártfogóság, a magyar és osztrák polgári-jog, s a polgári peres és nem-peres 
eljárás és a bányajog tanárává ismét és pedig ezúttal negyedízben választotta, 
sőt azóta mint jogkari dékán is tőle telhetőleg előmozdította a ma felvirágzó
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jognkadémia ügyét. Jogtanársága mellett a még az 1861. évben felélédett 
váltójegyzfíségét is folytatta s a mennyire ideje engedte, gyakorolta az ügy
védséget is, mivel — eltekintve anyagi érdekeitől — meg volt és meg van 
győződve arról, hogy csak az lehet a tételes-jogok teljesen megfelelő tanára, 
a ki egyszersmind azok alkalmazásában is jártas. Hogy őt az ügyvédség 
együttes gyakorlásában nem háborgathatták, azt a ldr. legfőbb ítélőszék, egy 
nagyváradi eset alkalmából, az 1880. évi június 3-ikán 4876. szám alatt kelt 
végzésében mondta ki azzal, hogy «a jogtanári hivatal, a tárgynál fogva, 
melylyel foglalkozik és az időnél fogva, melyet igénybe vesz, tárgyilag véve 
sem összeférhetlen az ügyvédségi gyakorlattal».

így aztán, mint az itteni ügyvédi-kamarának tagja, annak tárgyalásaiban 
az utóbbi időszakban is tevőleges részt vett. Akkép történt az 1880. évben, 
hogy midőn az itteni ügyvédi-kamara, a kir. igazságügyi miniszter által, a kir. 
táblák decentralisatiójának mikénti keresztülvitele iránti véleményadásra fel
hivatott, mint az e végett kiküldött háromtagú kamarai bizottságnak' egyik 
tagja, főképen ő dolgozta ki az e tárgyban 1880. évi július 30-ikáról felter
jesztett és nyomtatásban is közzétett részletes kamarai véleményt.

S a mint az 1861—62. tanévben a büntetőjogot s a váltójog alaptanát 
a maga hallgatói számára összeállította: épúgy járt el az 1864—1868. évek 
alatti s az 1879. év ótai jogtanárságának egész ideje alatt is a szakmájához 
tartozó új törvényeknek és szabályrendeleteknek a maga hallgatói számára 
való egybeállításában.

Véglegesen visszavonult, mint 50 éves jogtanár, az 1901. évi szeptem
ber l-jén jól megérdemelt nyugalmába. Csendesen gyakorolja azóta a váltó- 
jegyzőséget és szórványosan az ügyvédséget is, és miután az 1901/02. tan
évre a jogakadémiánkon működő jogtudományi államvizsgálati-bizottság egyik 
kültagjává is kinevezték, készséggel közreműködik e minőségében is.

Mint családapa, áhítatosan hálát ád a mindenható Istennek, hogy neki 
folyó 1902. évi márczius 24-ikén aranymenyegzőjét is nagy részvét mellett 
szerencsésen és ünnepélyesen sikerült megülnie 1

Hálás kartársai által megszerzett arczképe a jogakad. dékáni szobát díszíti.

A nyári szünidő alatt az igazgató úgy balatoni, mint dobsinai tartózko
dása alatt a legmelegebb érdeklődést tapasztalta coll. tanintézeteinkkel szem
ben. Résztvett a VI sz. kir. városi esperesség július 25-iki kisszebeni, és a 
gömöri esperesség július 30-iki csetneki közgyűlésén. Mindkét gyűlés a theol. 
tanári-kar irányában — a kizárt theologusok ügyében terjesztett liptói javas
lattal szemben — meleg elismerésének adott kifejezést. Ugyancsak a szünidő 
alatt a collegiumi díszteremben ülésező Magyar Túrista-egyesületet az igazgató 
táviratilag üdvözölte, a tízéves találkozóra Eperjesre érkezett tanítók pedig 
Gamauf György igazgató-tanárt — eredményes tanári munkásságának némi 
elismeréséül — melegen üdvözölték, nevére alapítványt tettek, s Fabriczy 
János tanár sírjára koszorút helyeztek.

Az egyes coll. tanintézetek beléletéről csak röviden szólunk, miután azok 
tanévi működéséről a megfelelő helyeken részletesebben számol be ezévi
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Értesítőnk. De ez áz iskolai év is gazdag volt olyan eseményekben, a melyek
ből a tanári-kar a múltra nézve megnyugvást és tanulságot, s a jövőre erőt 
és bizalmat meríthet.

A szeptember 10—13. napján tartott tiszai ev. egyházkerületnek tálra- 
lomniczi közgyűlésén, a melyen Collegiumunkat, de különösen annak theolo- 
logiáját s tanítóképzőjét illető több, fontos határozatot hoztak, a tanári-karból 
a következők vettek részt: dr. Szlávik Mátyás theol. dékán-tanár s igazgató, 
Mayer Endre és Csengey Gusztáv theol. tanárok, Ludmann Ottó főgymn. és 
Garnauf György tanítóképezdei igazgató s Huss Ármin főgymn., dr. Mikler 
Károly jogakad. tanár. A közgyűlés a coll. igazg.-vál. jelentésének tárgyalása 
alkalmával a tanári-kar munkásságát elismeréssel jutalmazta s a theol. és 
tanítóképző tanárok fizetését fölemelte.

Szept. 15-ikén tartotta meg a főiskola tanárkara és ifjúsága — a coll. elnök
ség s az igazg.-vál. eperjesi tagjainak jelenlétében — a szokásos, tanévet megnyitó 
ünnepélyt. Az ünnepélyen érdemes felügyelőnk: dr. Schmidt Gyula az ifjúsághoz 
lelkes beszédet intézett; az igazgató pedig a következő beszédet mondotta :

i!Nagyságos collegiumi Elöljáróság! Sseretve tisztelt Kartársaim !
Kedves Ifjúság!

Ismét egy új tanévnek a küszöbéhez értünk. A szeretet, a bizalom és 
a reménység hangján üdvözöllek Benneteket, kedv. Kartársaim, a kik itt, a mi 
nemesen gondolkozó coll. elöljáróságunk színe előtt, ismét csak fogadást 
teszünk, hogy a jövő tanévben is művelni, ápolni és fejleszteni fogjuk a leg
drágábbat a földön: a reánk bízott ifjúság fogékony lelkét, s ugyancsak a 
szeretet, a bizalom és a reménység biztató hangján üdvözöllek benneteket, 
nemzetiségi és vallásfelekezeti különbség nélkül, kedes ifjak, kik közelről és 
távolról, e haza minden pontjáról idesereglettetek, hogy kedves szüléitek és 
a magatok nemes vágyát követve, előkészüljetek jövendő életpályátokra. Hozott 
Isten Benneteket 1 Adja a jóságos isteni Gondviselés, hogy mindazok a re
mények, a melyeket nemesen érző lelketek kiműveléséhez fűznek a Ti aggódó 
szüléitek és bölcs vezéreitek, mind valóra váljanak, s adja a Mindenható, hogy 
a tanév végével örömmel és nyugodt lelkiismerettel távozhassatok, jól bevég- 
zett munkátok után, kedveseitek körébe. A mi nagymultú és szép hivatásé. 
Alma mater-unk tárt karokkal fogad Benneteket, s egy igazi otthonnak mód
jára, kedves övéinek tekint Titeket. Úgy látom és érzem én, hogy a mi fő
iskolánk egy nagy családhoz hasonlítható, a melynek fejei a tanárok s tagjai 
az ifjúság, s mint a jó családot, úgy a Collegium tagjait is a szeretet, a kímé
let, a bizalom és a gyöngédség köteléke fűzi össze. Adná Isten, hogy Colle- 
giumunk e családias otthonát a tanév alatt semmi meg ne zavarja, sőt inkább 
az O áldása kisérje -annak minden tagját gondolataiban és cselekedeteiben 
egyaránt! — bár másrészt fájdalommal kell búcsúznunk Schulek és Flórián, 
két veterán kartársunktól; a hazai prot. tanári társadalom e két igen kiváló 
tagjától. Legyenek itt is a legmelegebben üdvözölve hosszas, áldásos munkás
ságukért, s ugyancsak meleg bizalommal és biztató reménységgel üdvözöljük a 
nyomdokukba lépő fiatal kartársakat. Áldás életükre! Sikert munkásságuknak!

Collég. Ért. '4
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De mit is kerestek Ti, kedves Ifjak, ebben a Collegiumban? Hát bizo
nyára műveltséget, és pedig vallásos erkölcsi, tudományos és hazafias művelt
séget. a maga szoros összetartozásában és kölcsönös feltételezettségében.

E főiskola mindenha nagy súlyt fektetett a* vallásos műveltségre. Vallá
suk iránti szeretetük és hitbuzgóságuk volt az, a mi a felsőmagyarországi 
protest, rendeket e Collegium megalapítására indította. E vallásos műveltség 
éltető elemé az emberi léleknek, s annak érzelmei minden nemes akarat
elhatározásnak és akaratcselekvőségnek indító rugói. Az, a mi a lelkiismeret 
közelebbről az erkölcsi életre, az a vallás az egész lelki életre nézve. Neme- 
sítője, irányítója s megszentelője az az emberi léleknek, sőt a léleknek szen
télye az, mi nélkül igazi műveltséget képzelni sem lehet. E vallásos műveltség 
imádandó tárgya a mindenható s a mindentudó, gondviselő Isten s legmélyebb 
szeretetének a tárgya az ember. E Collegiumban tehát helye nincsen a mate
rialista és atheista gondolkozásnak. Nincs, a mi az ember lelkét jobban emelné 
és művelné, mint az Isten imádása s az ember szeretete. S ennek a vallásnak 
semmi köze annak régebbi és újabbi visszaéléseihez és félszegségeihez, mert 
ebben a vallásban helye nincs a fanatismusnak, a politizálásnak, a türelmetlen
ségnek s a vakbuzgóságnak. E vallásos műveltségre mi nagy súlyt akarunk 
fektetni. Isten nevében kezdjük, Isten nevében folytatjuk s Isten nevében be 
is fogjuk fejezni e tanévet És pedig törekszünk a lélek e vallásos művelt
ségének ápolására és fejlesztésére a főiskola összes fokozatain: az akadémiá
kon épúgy, mint a főgymnasiumban és a tanítóképző-intézetben. Vallásos 
érzelmek hatják itt át lelkeinket, vallási gondolatok és igazságok foglalkoztat
ják itt elméinket, s temploma e Collegium is az Isten imádását s az ember 
szeretetét hirdető és parancsoló egyetemes világvallásnak, a melynek élet- 
fentartó és léleknemesítő erejét és hatását itt mindnyájan valljuk, hiszszük s 
arról munkásságunkban is bizonyságot teszünk. Ne felejtkezzünk meg tehát 
sohasem lelkünk e vallásos műveltségéről Mint személyes szellemi, tehát er
kölcsi lények, tartozunk annak megszerzésével a mi lelkűnknek.

De a vallásos műveltséggel egyúttal a tudományos műveltséget szolgáljuk 
e Collegiumban. Tudományos tanintézet vagyunk a főiskola összes fokozatán, 
úgy annak három szakiskolájában, mint a tudományos tanpályákra előkészítő 
középiskolájában. S ha a vallás terén a hit- és lelkiismereti szabadságnak 
vagyunk hívei a maga összes következményeiben, úgy ennek természetes 
folyományaként, egyúttal hívei vagyunk a tudományos kutatás szabadságának 
is, mert meggyőződésünk szerint a tudomány csak szabad levegőn él és táp
lálkozik. A bölcs Teremtő is azt mondotta az első emberpárnak: «Hajtsátok 
a földet birodalmatok alá és uralkodjatok azon.» Ezzel a tudományos kutatás 
szabadsága és jogosultsága van kimondva. A földet s általában a lét világát 
és annak törvényeit birodalmunk alá éppen a tudomány, és pedig a szabad 
vizsgálódáson és kutatáson alapuló tudomány hajtja. Ez a tudomány nem 
tűri meg a gyámságot, nem ismer korlátokat, nem fogad el önmagára köte
lezőnek csalhatatlan kathedra-szózatokat, s csak egy tekintélyt ismer, és ez 
az igazság, — az igazság, a lét és az ismeret utolsó okainak és alapjainak 
fürkészésében. «Megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká tesz



benneteket» mondja az írás is, mert hát csakugyan a tudomány szabaddá 
teszi az embert, megfékezi a természeti erőket, behatol a vallás és a jog 
lényegébe s általában felnyitja a lét és az ismeret kincseit, s — mint egy 
nagy angol bölcselő: Verulami Bacon mondotta — hatalmassá és gazdaggá 
is teszi az embert az arasznyi lét összes pontjain. Ezt a szabad tudományt 
kívánjuk mi itt a jövő tanévben is művelni a Collegiumban. Fejleszteni akarjuk, 
Istentől adta erőink és tehetségeink arányában, a Ti leikeitekben ezt a szabad 
tudományos érzéket, az önképzést, a szabad és önálló vizsgálódást, vagyis azt, 
a mit az ember—  mint személyes erkölcsi lény — szellemi nagykorúságának 
nevezhetünk. De azért másrészt azt is valljuk, hogy nem a tudományos isme
retek halmaza teszi a műveltséget, hanem a rend, a rendszer, hogy úgy mond
juk : a lelki tehetségek arányos és harmónikus művelése. Azért mi e Collegium- 
ban nemcsak didaktikát, hanem paedagogikát is követünk, s nemcsak tanítunk, 
hanem nevelünk, nevelve oktatunk s oktatva nevelünk. E nevelő jellegét a mi 
oktatásunknak követjük úgy az akadémián, mint különösen a középiskolában és 
a tanítóképző-intézetben. Ma már országszerte ismert egyik erőssége az aka
démián is a mi főiskolánknak, hogy a tanárok és az ifjúság közötti viszony 
a családias atyai és baráti szeretetnek, s az ifjúság iránti legnemesebb érdek
lődésnek és bizalomnak erkölcsi viszonya, a melyből ki van zárva minden 
ridegség, minden pedantéria, vagy az a viselkedés, mely így volna kifejezhető: 
fiat scientia et pereat mundus. Önálló erkölcsi és tudományos karaktereket 
akarunk mi itt nevelni, a szabad tudományosság s a józan erkölcsi és értelmi 
nevelés módszerével és eszközeivel.

S végül a vallásos és a tudományos műveltséggel szolgálni akarjuk a 
magyar nemzeti tudományosság, a hazafias műveltség szent ügyét a főiskola 
összes fokozatain. Magyar a jellege a Collegium összes részeinek, minden 
tevékenységének, bármely munkásságának. A magyar nemzeti műveltség 
templomának fölépítéséhez akarunk mi is járulni a mi munkásságunkkal s az 
ószövetségi templomépítő zsidókhoz hasonlóan hordjuk és rakjuk össze a 
hazai tudományos műveltség épületköveit most és mindenkoron. E hazafias 
műveltség ápolása és fejlesztése tekintetében a mi Collegiumunk kezdettől 
fogva betöltötte nemes szerepét és hivatását. A múltban a vallási és lelki- 
ismereti szabadságért s ezzel kapcsolatban az alkotmány szabadságáért vívott 
küzdelmekben Collegiumunk erősen volt érdekelve és sokat szenvedett, ifjaink 
a nagy napokban a 48-as nemzetőri zászló alá sereglettek tömegesen, egyik 
veterán kartársunk — lángoló hazafisága miatt — tanszékétől elmozdíttatott 
az absolutismus idejében, és egy Vandrák s az ő lelkes kartársai már akkor 
tanítottak itt magyarul és ápolták a hazafiság szent érzelmeit az ifjúság lelké
ben a Magyar Tál saságban, a midőn arra más tanintézetekben nem is gon
doltak, s a midőn a német invázió a magyar tanügyet elnyeléssel fenyegette. 
Valódi végvára volt mind e mai napig ez a mi Collegiumunk a hazafias 
műveltségnek, s hiszszük és arra most és mindenkoron fogadást is teszünk, 
hogy erről a hazafias műveltségről, nemzeti missziója magasztos útjáról nem 
fog letérni a jövőben sem. Gondolom, hogy mindnyájan megértettetek. A haza
fias érzés és gondolkozás adja meg a tudományos műveltségnek sajátos ízét

1 1

2 *
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és jellegét, s hazafias műveltségünk ápolásával és fejlesztésével leszünk igazán 
e Collegiumban is — köztünk a legnagyobb épúgy, mint a legkisebb — valódi 
honfoglalókká. Azt szokták mondani, hogy a haza reménye az ifjúság, s annak 
jövője annak ép testi és lelki állapotától függ. Testileg és lelkileg erős ifjú
ságra van szüksége a hazának, a melyért ma már nem annyira halni, mint 
inkább élnünk és tennünk kell összes életkörülményeink és viszonyaink között. 
E testi és lelki erősséghez, a test és a lélek tisztaságához erős hazafias érzés, 
tudat és gondolkozás szükséges, mert tudnotok kell, hogy szüksége van e 
hazának mindegyitekre, s hogy használtok annak hazafias gondolkozástokkal 
és munkásságtokkal

íme, kedves ifjak, ilyen műveltséget kerestek Ti e tanévben is a Colle- 
giumban. Keresitek a vallásos erkölcsi, keresitek a tudományos és keresitek 
a hazafias műveltség drága kincseit, s mi tanárok — régi vezéreinktől meg
fosztva bár, de új erőkkel megszaporodva — szives készséggel áldozzuk fel 
időink és erőink legjavát e kincsek megszerzésében és gyümölcsöztetésében. 
Leikeitek ápolása és fejlesztése lészen a folyó tanévben is a mi legszebb 
feladatunk s legnemesebb hivatásunk. Csak értsetek meg bennünket s köny- 
nyítsétek meg odaadó szorgalmatokkal, jó erkölcsi magaviseletetekkel és éber 
figyelmetekkel a mi nemes, de bizony terhes feladatunkat. Tanár és ifjúság 
közös egyetértő munkásságán alapul és fejlődik a jellem s a mi műveltségünk. 
De ne feledjétek ám, hogy csak a munka a mienk, az áldás pedig s minden 
jó adomány és tökéletes ajándék onnét felülről vagyon. Reméljük és kérjük 
e megvilágosító isteni kegyelemhatást a folyó tanévre is tanárkarra és ifjú
ságra egyaránt. Áldja meg a jó Isten közös munkánkat most és mindenkoron!

E hittel, e reménynyel és e bizalommal a jövő tanév iránt — coll. elöl
járóságunk iránti tiszteletünk újbóli kifejezése mellett — az 1901—1902-iki 
tanévet a főiskola összes tanintézeteiben megnyitottnak nyilatkoztatom ki.“

Szept. 18-ikán kereste föl — ev. theol. belmissiói egyesületünk meg
hívására — főiskolánkat dr. Szabó Aladár, budapesti ev. ref. theol. akad. 
igazgató s ismert nevű egyházi író. Lelkes beszédéről s a tiszteletére theol. 
ifjúságunkkal együtt rendezett ismerkedési estélyről más helyen emlékezik 
meg a mi Értesítőnk. Felejthetetlen lesz előttünk «Korunk bajai s azok orvos
lási módja» ez. előadása.

A Prot. Irodalmi Társaságnak szept. 19—20. napján Miskolczon meg
tartott lélekemelő közgyűlésén coll. tanáraink sorából dr. Szlávik Mátyás, 
Csengey Gusztáv, Mayer Endre és Gamauf György vett rész. Mayer Endre 
ezenfelül a Luther-Társaság nyíregyházai közgyűlésén is méltóképpen kép
viselte az ilyen ügyek iránt melegen érdeklődő tanári-kart.

Szept. 28-ikán látogatta meg főiskolánkat egyházkerületünk apostoli lel
kületű s lángbuzgalmú püspöke: Zelenka Pál, ki is a coll. theologián a szak- 
és papivizsgálaton s a tanítóképző-intézetben a tanképesítő-vizsgálaton elnökölt. 
Itt még örömmel említjük, hogy a jótékonyságáról ismert Kubinyi Albertné szül. 
Csupka Zsófiát, a Sárosvármegyei Jótékony Nőegylet által— kitüntetése alkalmá
ból — tiszteletére rendezett ünnepélyen dr. Horváth Ödön kartársunk üdvözölte.
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Okt. 2-án, az orsz. képviselőválasztás miatt, az előadás a főiskolában szünetelt.
Okt. 4-ikén — mint O Felsége névünnepére elrendelt szünnapon — 

dr. Wallentínyi Samu főgymn. tanár, a tanári-kar és a főgymn. ifjúság egy 
részével a Branyiszkóra igen sikerült kirándulást tervezett, a melyen a tanárok 
közül dr. Szlávik M., Kubányi B., Mayer E., Frenyó L., Klemensz I., Peskó Ö., 
dr. Flórián K., Kapi Gy., Húsz A. és Teltsch K. vett részt, s erről s a tanév 
alatt rendezett többi kirándulásról más helyen számol be ezévi Értesítőnk.

Okt 6-ikán, az aradi gyásznap ötvenkettedik fordulóján — hagyományos 
hazafias szokásához híven — a theol. és jogakad. ifjúság az ev. templomban 
s utána a főiskola nagytermében, az aradi vértanúk emlékére, sikerült gyász
ünnepélyt rendezett, mely alkalommal a hazafias imát ismét dr. Szlávik Mátyás 
igazgató-tanár tartotta. A nap emlékére külön ünnepélyt a coll. főgymnasium 
Magyar Társasága is rendezett.

Az okt. 13-iki kassai gyümölcsészeti kiállításon a tanítóképző-intézeti ifjú- 
sággal Gamauf Gy. és Gerhard R., — s a Sárosvármegyei Általános Népnevelő
egyesület október 21-iki bártfai közgyűlésén pedig Gamauf Gy., Gerhard B., 
Gömöry J. és Liptai L. tanárok vettek részt. — Erzsébet emlékszobrának 
okt. 27-iki lélekemelő leleplezési ünnepélyén pedig a Collegium tanárkara s 
ifjúsága drága ereklyénkkel, a 48-as zászlóval jelent meg.

Okt. 31-ikén — ősi protestáns szokás szerint — a reformatio emlék- 
ünnepélyével kapcsolatosan a főiskola prot. ifjúsága a tanárkarral együtt, a 
deprecatio alkalmával az Úrvacsorához járult, mely napon évek óta az előadás 
a főiskola összes tanintézeteiben szünetelt. Az ünnepi beszédet dr. Szlávik 
Mátyás coll. igazgató, az ifjúság részéről pedig Pócza Ferencz IV é. theologus 
tartotta. Az évekkel azelőtt Értesítőnkben megörökített mély vallásos Vandrák- 
féle imát Kalanda Gyula IV. é. theologus mondotta. Az igazgató a maga 
beszédében közelebbről a vallásos hit és a tudomány, a keresztyénség és a 
modern műveltség egymáshoz való viszonyát fejtegette. A tanítóképző-intézeti 
alkalmi énekkart ez alkalommal is Kapi Gyula tanár vezette Az Úrvacsorát 
ifj. Draskóczy Lajos és Liptai Lajos helybeli ev. lelkészek voltak szívesek 
kiszolgáltatni. Ez emléknap délutánján tartották meg, hozzájuk méltó komolysággal, 
a theologusok is a főiskola nagytermében a tanári-kar, az igazgató-választmány 
s nagy és előkelő közönség által látogatott reformatiói emlékünnepet, a melyen 
az elnöki megnyitót Jamriska János testületi elnök s a reformatióról szóló 
magvas emlékbeszédet Belicza András tartotta. Csengey Gusztávnak «Októ
ber 31-ike» czímű lelkes, vallásos költeményét Podsztrelen Gyula theologus 
szavalta el. A helybeli ev. polgári leányiskolái énekkart Várkoly Szerén tanítónő 
vezette. Alkalmi szavalatot adott elő Sexty Kálmán theologus. Collegiumunk 
tanárkara mindenha nagy súlyt fektetett a főiskola összes tanintézeteiben a 
hazafias érzéssel telt vallásos-erkölcsi nevelésre s annak a közönséggel is 
megkedveltetésére.

Nov. 10-ikén s azóta több ízben is a jogakad. ifjúság a Széchenyi-kör 
nagytermében úgynev. Jogász-matinéét tartott, a melyet minden egyes alka
lommal Eperjes városának díszes és hazafias közönsége, valláskülönbség nélkül, 
igen nagy számmal keresett föl.
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A nov. 11. és következő napon megtartott ev. egyetemes egyházi köz
gyűlésen dr. Szlávik Mátyás theol. dékán-tanár vett részt. E gyűlés tartama 
alatt a báró Prónay Dezső elnöklete alatt megtartott értekezlet igen komolyan 
és behatóan tárgyalta a bennünket is közelről érdeklő theol. fakultás, a theo- 
logiák egyesítésének s a hazai ev. theologiák s tanítóképző-intézetek maga
sabb színvonalra emelésének kérdését. A közgyűlés ez alkalommal is meg
szavazta örvendetesen haladó s fejlődő jogakadémiánkra a 2000 K. évi segélyt.

A közgyűlés alatt, távirati úton, szomorú gyászhír szólította haza az igaz
gatót. A gyászhír rövid tartalma a következő volt:

Dr. M e l i o r i s z  B é l a  meghal t .

Anyjának könyei s tanártársainak fohászai nem menthették meg az oly korán 
elhunyt fiatal tudóst. A végtisztességére a tanári-kar, az ifjúság s Eperjes nagy
számú közönségének jelenlétében, a főiskola homlokzata előtt rendezett díszes 
temetésén, az ott felállított ravatal fölött, ifj. Draskóczy Lajos helybeli ev. 
lelkész mélyen megindító gyászbeszéde után, az igazgató a következő beszé
det mondotta:

„A mindennapi élet zajongó s csapkodó áradata, mely időnként annyi sok 
elnyeléssel fenyegető örvényt tár fel előttünk, íme, ismét egy koporsót sodort 
ide. Egy drága koporsót, benne egy ifjú halottal, a ki ennek az ősi Alma mater
nek egyik leghálásabb gyermeke, majdan legodaadóbb munkása s minekünk 
mindnyájunknak leglelkesebb kartársunk, legszeretettebb barátunk volt!

Hiszen, ha egy élete alkonyához jutott munkást szólít el közülünk — 
a vallás, a tudomány, a bazafiság szent csarnokaiból — a könyörtelen halál: 
akkor inkább meg tudjuk érteni, inkább fel tudjuk fogni veszteségünket, s 
vigasztalást és enyhet tudunk inkább találni abban az isten-áldásban, hogy 
azt a munkáskezet, azt az érettünk dobbanó szivet oly sokáig mondhattuk 
magunkénak. Oh, de mostan ki mérheti meg azt a fájdalmat, a melyet mostan 
érezünk, a mikor veszteségünket még csak felfogni sem vagyunk képesek! 
Ki mérheti meg keservünk mélységét, ha látjuk azt, hogy ez a gyászos koporsó 
egy reményt, egy fiatal életreményt takar el előlünk örökre. Óh, el nem fojt
hatom a szivemnek benső bánattól rezgő húrjait attól, hogy rajtük végig ne 
zendüljön ezúttal is az a sóhaj, a melyet hazánk egyik kiváló írója csak a 
közelmúlt napokban mondott el egy fiatal iró koporsója felett: «Könnyű 
vigasztalódni minden elvesztett kincsért, a melyet az ember gyűjt, mert a 
kincs megszámlálható és számontartható. De a mikor reményt teszünk a sírba, 
egy élet egész reményét, annak nincsen vége, mert a reménységnek nincsen 
határa, mert a remény megszámlálhatatlan és végtelen!»...

A mi drága halottunkká, collegiumi jogakadémiánk fenkölt lelkű, derék 
tanárával: dr. Meliorisz Bélával csakugyan egy remény, egy édes, biztató 
remény szállott a koporsóba és a sírba! Avagy mi volt ő az ő hőn szerető 
családjának ? Páratlanul gyöngéd gyermeki szive mit nyújtott azoknak, a kik 
igazán rajongó szeretettel csüggtek rajta szakadatlanul; mit nyújtott megtört
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szívű édesanyjának, a ki hosszas és nehéz betegsége alatt igazán bejárta a 
legkínzóbb szenvedések egész kálváriáját; mit nyújtott gyöngéd nagyszülői
nek és mit nyújtott általában az egész köztiszteletben és becsülésben álló 
kedves családnak? Reményt és újólag is csak reményt arra, hogy benne a 
család fájának egy új, gazdagon virágzó és gazdagon gyümölcsöző, a család 
egészére csak üdvöt, örömöt, dicsőséget hozó ága fog sarjadozni!... Avagy 
mit nyújtott ő, az iskolák falai között magát második otthonában érező, oda
adó buzgalmú ifjú, tanulótársainak, tanárainak s a tanításával foglalkozó tan
intézeteknek ? Reményt és újólag is csak reményt arra, hogy belőle majdan 
tehetségekben, erényekben kiváló férfiú válik, a ki határtalan munkakedvével 
és munkabírásával nem hagy egyetlen feladatot se soha megoldatlanul! ? ... 
És mit nyújtott ő, a szaktanulmányokkal foglalkozó ifjú, mikor összes vizs
gálatain és szigorlatain a legszebb készültségnek adta tanújeleit, mikor a jogi 
és államtudományok, melyek tanulmányainak tárgyait képezték, nemes szivét 
és lelkét teljes mértékben meghódították ? Reményt és újólag is csak reményt 
arra, hogy a társadalmi és az állami élet egy nagyhivatottságú szakférfia 
válik majd belőle, a kire bízvást számíthat minden nemes czél és minden 
nemes feladat! ? . . .  És mit nyújtott ő, a szaktanulmányait ez édes hazában 
befejező ifjú, mikor az a ritka megtiszteltetés és kitüntetés érte, hogy hazánk 
fenkölt lelkű vallás- és közoktatásügyi minisztere, tekintélyes állami ösztöndíjjal, 
külföldi tanulmányútra küldötte ? Reményt és újólag is csak reményt arra, 
hogy az idegenben tapasztaltak az ő törhetlen hazafiságtól áthatott szivében 
és agyában, imádott hazánk boldogításának megannyi eszközeivé, megannyi 
eszméivé fognak majd átalakulni ? 1...

És mit nyújtott ő, a pályáját és tanítványait hőn szerető ifjú tanár, a ki 
ritka szerénységgel s mégis önérzettel fogadta ősi Collegiumunk bizalmát, 
mely öt, a hű tanítványt, odaszólította a hű munkások sorába, s a ki oly 
páratlan ambitióval annyi sokat, annyi nemeset akart tenni? Reményt és 
újólag is csak reményt arra, hogy benne megtaláltuk ennek az ősi tanintézet
nek egyik igazi hivatottsággal biró munkását, a kinek «tenni, hatni* lesz 
minden gorjdolatja. És végül mit nyújtott ő, a lelkes ifjú, annyi hévvel szeretett 
ev. prot. egyháza életének terén, mikor keresve kereste az alkalmat mindenkor, 
hogy annak ügyeit szolgálja és előmozdítsa ! ? ... Reményi és újból csak reményt 
arra, hogy benne ev. egyházunk az egyházi élet iránt nemes szive és lelke 
egész mélységével vonzódó s annak javára minden áldozatot kicsinyelni tudó 
fiat nyerendl?... Elveszett. Mind, mind ez a boldogító, biztató reménység 
ott fekszik ebben a gyászos koporsóban és ott lesz eltemetve a temető enyhet 
adó, csendes rögei alatt!

És mi, a kik mindezt ilyképen teljesen átlátjuk, a kik érezzük azt, hogy 
most a siró őszi szél panasza azért oly végtelenül keserves, mert egy igazán 
szép, virágzó tavaszt sirat, tudunk-e keresni és találni vigasztalást! ?

Igen! Vigasztalást kell keresnünk és kell találnunk is ! A mi lelkünk a 
Mindenhatóban, örökké a Krisztusban kijelentett legfőbb Jót tiszteli és imádja, 
a kinek gondviselésszerű akaratában meg kell nyugodnunk akkor is, ha ennek 
végzései mondhatlanul fájdalmasak is! Vérező szivünkre kell szorítani kezünket
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mostan is s panasz és kétségbeesés nélkül kell elrebegnünk azt, hogy: «Mi 
atyánk! Legyen meg a te akaratod!» «Az embereket te meghagyod halni és 
azt mondod az emberi nemzetnek: Legyetek porrá, kik porból lettetek!» 
Oh Atyánk! Megaláztál, a porba sújtottál alá mostan is! De: «Legyen meg 
a te akaratod!» Légyen porrá az, a mi por mibennünk, de add, óh add, 
világoknak Ura, hogy az, a mi e drága halottban nem volt por, az, a mi 
szivének, lelkének drága kincse volt, hogy az itt maradjon, itt maradhasson 
közöttünk az idők végtelenéig! Ne engedd azt, hogy a könyörtelen halál 
győzedelmeskedhessék a szereteten! Engedd, hogy a mi megdicsőült halottunk 
drága szelleme a bennünket összetartó tiszta szeretet képében, a becsületes 
munka szeretetének és ez ősi Collegium s az általa híven szolgált szent czélok 
szeretetének a képében itten lakozzék mi közöttünk örökké, szakadatlanul! 
Engedd, hogy őt, a kinek szomorú elköltözésén már csak abban is vigaszta
lást kell keresnünk, hogy hosszas szenvedései és kínjai immáron véget értek, 
engedd, hogy őt szeressük és szerethessük halála után is lelkünk egész oda
adásával s sírjához ki-kizarándokolva, nemes példájából tanuljunk önfeláldozó 
lelkesedést, határtalan tennivágyást mindenért, a mi Collegiumunknak, egy
házunknak, hazánknak, a tudománynak és az emberiségnek javára szolgál!

Forrón szeretett ifjú halottunk! Te megmérhetetlen, megszámlálhatatlan 
drága reménységünk, Isten veled! Isten veled !“

Főiskolánk a gyászeset alkalmából a következő gyászjelentést adta k i:
„A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának igazgató

választmánya és tanári testületé mély fájdalommal jelenti, hogy dr. Meliorisz 
Béla jogakadémiai nyilv. rk. tanár, a Magyar Heraldikai és Geneal. Társulat 
levelező-tagja, stb., f. évi november 12-ikén, életének 27-ik évében, jobblétre 
szenderült. A boldogult hült tetemeit f. hó I4-ikén d. u. 3 órakor, a Collegium 
épületéből kisérjük örök nyugalomra, az ág. hitv. ev. egyház szertartásai szerint. 
Eperjes, 1901. november 12. Béke lengjen a kiváló képzettségű tanár és szere
tett kartárs porai felett!“

Jogakad. ifjúságunk pedig következőleg örökítette meg fiatal tudósunk em
lékezetét: „Az Eperjesi Joghallgatók Testületé a legmélyebb fájdalommal jelenti, 
hogy a forrón szeretett ifjú tanár, s a hallgatóságnak mindenkor igaz jóakaró 
barátja: dr. Meliorisz Béla jogakadémiai nyilv. rk. tanár, a Magyar Heraldikai 
és Geneal. Társulat levelező-tagja, az Eperjesi Jogász-vívóegylet tiszteleti
tagja, stb., f. évi november 12-ikén, életének 27-ik évében, jobblétre szenderült. 
A boldogult hült tetemeit f. hó 14-ikén délután 3 órakor a Collegium épüle
téből kisérjük örök nyugalomra. Eperjes, 1901. november 12. Szeretettel és 
tisztelettel környezett emléke hálás szivünkben örökké é l!“

Életrajzát a következőkben ismertetjük:
Deménfalvi dr. Meliorisz Béla az eperjesi ág. h. ev. kér. collegiumi jog

akadémia rk. tanára, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társulat levelező
tagja, a berlini Összehasonlító jog- és államtudományi Nemzetközi Egyesület 
tagja, a Történelmi Társaság s a Szepességi Történelmi Társaság tagja, s az 
Eperjesi Jogász-vívóegylet tiszteleti-tagja, született 1875. augusztus 23-ikán
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Kissároson. Gymnásiumi neveltetését a Collegiumban nyerte, s mindig jeles 
osztályzata volt. Tanulóéveinek felejthetetlen emléke volt, hogy mint 14 éves 
ifjú az 1889. év nyarán édesanyjával megnézte a párisi világkiállítást. Azóta 
majd minden esztendőben tett anyjával nagyobb utat: bejárta hazánk érde
kesebb vidékeit, Csehország, Tirol, Svájcz, Felső-Olaszország, Salzburg egyes 
részeit. Utazásairól irt «Eperjes—Turin—Páris»; «Utazásaim 1889.» ez. könyvet.

A főgymnásium osztályaiban beiratkozott a lelkes Magyar Társaságba, 
mely 1892. őszén VIII. osztálybeli korában megtisztelte avval, hogy alelnökévé 
választotta; 1893. június 29-ikén tette le az érettségi vizsgát jó eredménynyel, 
ugyanaz év szeptemberében az eperjesi Collegium jogakadémiájának első éves 
hallgatói közé iratkozott be, mind a hat féléven át a legnagyobb lelkesedés
sel hallgatva és tanulmányozva a jogtudomány tárgyait. Leczkekönyve kitűnő 
szorgalomról s előmenetelről tesz bizonyságot.

Az első 3 tanévet, valamint a negyediknek első felét Eperjesen a jogakadé
mián, az 1895/6. tanév tavaszi felét a budapesti és az 1896/7. tanév egyik felét a 
kolozsvári tud.-egyetemen töltötte. Alapvizsgáit Eperjesen kitüntetéssel tette le.

Mint joghallgató a jogakadémia életében tevékeny részt vett, s örömmel em
lékezett vissza betegsége alatt is a Diák-kongresszusokra, melyeken mint az eper
jesi joghallgató-ifjúság kiküldöttje Debreczenben, Budapesten, Nagyváradon, Po- 

« zsonyban a jogakad. ifjúsági zászlószentelésen vett részt mint kiküldött elnök.
Szigorlatait a kolozsvári tud.-egyetemen tette le. Ott szerezte meg az 

államtudományi oklevelet és ott akarta elnyerni a jogtudori fokot is. Ugyanis 
a jog I. vegyes-szigorlatát még a tanév befejezése előtt, tehát kedvezményes 
határidőben tette le 1897. május 24-ikén kitüntetéssel és különös dicsérettel; 
ehhez 1897. november 24-ikén tett államtudományi kiegészítő szigorlatot, 
hasonlókép kitüntetéssel és így nov. 27-ikén avatták fel ugyancsak kitün
tetéssel az államtudományok tudorává.

1897. június 8-án vették fel az eperjesi ügyvédi-kamara jelöltjei közé. 
1892. óta a komoly tudományok iránti erős vonzalmánál fogva a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság tagjául vették fel és 1900. nov. 29-ikén 
e Társaság azzal tisztelte meg, hogy levelező-tagjául is választotta; továbbá
1894. január 1-jén megválasztotta a Magyar Történelmi Társulat is. Tagja volt
1895. óta a Szepesmegyei Történelmi Társulatnak s az eperjesi Széchenyi-kör 
irodalmi és szinészeti szakválasztmányainak jegyzőjeként is működött.

Irodalmi munkái több napi- és szaklapokban jelentek meg, úgymint a 
Magy. Herald, és Geneal. Társaság hivatalos lapjában a Fürül ban, továbbá 
a Felföld, Egyetemi Lapok, Felvidéki Szemle, a Sárosmegyei Közlöny, Eperjesi 
Lapok stb. hasábjain. Az Eperjesi Széchenyi-kör 1897. november 10-iki estélyén 
felolvasta «A holicsi vár foglya» ez. tört. elbeszélését, mely 1897-ben nyom
tatásban is megjelent. 1898-ban ugyanott felolvasta decz. 14-én «A heraldika 
köréből», mely ugyancsak a «Sárosvármegyei nemes családok czímere» ez. 
függelékkel együtt megjelent. 1899. decz. 10-ikén felolvasta a Széchenyi-kör 
pályázatán pályadíjat nyert «Séta a Westminster Abbey templomában» ez. 
művét, mely a Széchenyi-kör 1899/900-iki évkönyvében jelent meg. Irt a 
londoni szakiskoláról is, mely az 1900. évi collegium!' Értesítőben jelent meg.

Collég. Ért. "  ~ 2
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Könyvalakban megjelent «A magyar alkotmány biztosítékai» ez. tudor! érte
kezése, a melyet a kolozsvári tud.-egy. tanárkarának bíráló-bizottsága dicsérettel 
fogadott el. Művei Budapesten az Eggenberger-féle könyvkereskedésben kaphatók.

1897. decz. 17-ikén a Collegium végrehajtó-bizottsága a liuszonkétéves ifjút 
kitüntette azzal, hogy a felügyelete alatt álló jogakadémiához magántanárrá 
választotta, a hol február havától kezdve a «Trónörökösödési törvényeink ma
gyarázata», majd Il-ik félévben «Szemelvények a magyar közjogból» és «Ma
gyarország és Ausztria egymáshoz való viszonya» czímmel előadást tartott 
Rendkívüli tanárrá 1900. június 29-ikén pályázat mellőzésével választották az 
eddig oly megelégedéssel működő magántanárt.

A kolozsvári tud.-egyetemi rector: dr. Lukács Adolf ajánlatára, a m. kir. vall
ás közokt.-ügyi miniszter 1000 frtnyi ösztöndíjjal tüntette ki. A vall.- és közokt.- 
ügyi miniszter ajánló levelével 1899. április havában egy félévre Londonba ment, 
a hol a «The London School of Economics and Political Science» hallgatója 
volt s bizonyítványt is nyert. A londoni British-múzeumban sokszor megfordult.

Meglátogatta az oxfordi és cambridgei egyetemeket is, s tanulmányairól 
a vallás- és közoktatásügyi ministernek 1899. szeptember 22-ikén számolt be. 
«Nehány szó egy londoni szakiskoláról» és londoni tanulmányújáról, szóló 
tanulmánya megjelent a Coll. Értesítőjében és a «Huszadik század» hasábjain.

Felolvasást tartott 1899. január 21-ikén Berlinben a «Christlicher Verein 
Junger Leuten» czímű egyletben, «Ueber den Protestantismus in Ungarn» 
czím alatt, a mi mély vallásos érzéséről tesz bizonyságot. Nagyobb utazásokat 
tett Angliában és Németországban.

Külföldi útjáról, Berlinből már betegen tért haza s azóta nem vehetett 
már részt a közéletben. Az 1901. év telét San-Remoban töltötte.

Haláláról a hazai sajtó is megemlékezett. Méltatta tanári és irói egyéni
ségét ifj. Draskóczy Lajos lelkész az «Ev. Egyház és Iskola» és dr. Ho7-váth 
Ödön jogkari dékán a Széchenyi-kör 1901'. évi évkönyvében. Az emlékére fen- 
költ lelkű anyja által tett tanulmányi ösztöndíjakról és segélydíjról más helyütt 
szól az Értesítő. Have pia anima!

S e gyászesetet rövid néhány nap múlva még megrendítőbb hír követte:

F l ó r i á n  J a k a b  m e g h a l t .

A végtisztességére ugyancsak a főiskola homlokzata előtt rendezett teme
tésen ravatala fölött az elhúnytnak elévülhetlen szolgálatait méltató Ielkészi 
gyászbeszéd után a tanárikar, az ifjúság és óriási közönség jelenlétében az 
igazgató a következő beszédet mondotta :

„Mélyen tisztelt- gyászoló Közönség!
Egy rövid héttel azelőtt ugyané helyről egy ifjú, szép és virágzó tavaszt, 

egy reményteljes fiatal tanárt temettünk, — most egy gyümölcsökben gazdag 
nyarat és őszt. Amaz ifjú koporsójánál egy szép, reményekkel biztató jövő 
elé tekintettünk, itt egy élte alkonyáig becsületben megfutott és hűséges és 
sikeres szolgálatokban gazdag múltra kell visszatekintenünk. Ha eltemettük
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a tavaszt, s el kell temetnünk a nyarat és az őszt, annál hidegebb és zordabb 
a mi telünk: a mi gyászunk és fájdalmunk. Mert hát nagy a mi gyászunk 
s talán még nagyobb a mi fájdalmunk a felett, hogy mit vesztett viruló családja, 
mit e város, az egyház s a hazai prot. tanügy, s így főleg a mi Collegiumunk 
Flórián Jakab főgymn. tanárral, kinek hült tetemeit ez a gyászos koporsó 
zárja le előttünk örökre. Benne elvesztettük a Collegium közelmúlt és jelen 
történetének egyik igen kiváló alakját, a ki sok éven át e történelem főbb 
eseményeit maga jegyezte föl a Collegium Évkönyveibe; elvesztette köze
lebbről a főgymnásiumi tanári-kar a maga szeretve tisztelt nesztorát, az egész 
Collegium a maga ritka hűségű és lelkiismeretességű pénztárosát és könyv
tárosát, s a hazai prot. tanári társadalom egyik legrégibb s országszerte leg
ismertebb tagját. 48 éve annak, hogy a coll. pártfogóság bizalmából a jóságos 
és szelíd lelkű Krayzell András tanár örökébe lépett, s 30 éven át gondos őre 
volt a ritka becsű coll. nagykönyvtárnak, illetve 27 éven át kezelte ritka 
hűséggel, szakértelemmel és lelkiismeretességgel, sokszor válságos időben a 
Collegiumnak folyton gyarapodott tekintélyes vagyonát. Ennek á férfiúnak 
szűkebb családja mellett élte utolsó pillanatáig a Collegium s abban az őt 
oly igaz becsüléssel és szeretettel környező tanári-kar volt mindene, a kinek 
majd félszázados elévülhetlen nagybecsű tanári és pénztárosi szolgálatait jól 
megérdemlett nyugalomba lépése alkalmából az ezévi június 29-iki igazgató
választmány is legmelegebb elismerésével jutalmazta.

Pontosság, lelkiismeretesség és hűség tekintetében nekünk tanárkarnak és 
ifjúságnak példányképül szolgáló nesztorunk koporsójánál újból csak vigasz
talást kell keresnünk annál a Mindenhatónál, a kinek áldó kegyelme meg
engedte azt, hogy azt a munkáskezet, azt a fegyelmezett agyat s azt az 
érettünk és a Collegiumért melegen dobbanó szivet oly sokáig mondhattuk 
magunkénak. Áldással borulunk a szomorú koporsóra, s szívünk sajgó sebére 
enyhítő balzsamot csepegtet az a tudat, hogy az a munka, a melyet annak 
az erős hazafias és protestáns védővárnak belső és külső folytonos és foko
zatos kiépítésében élte alkonyáig, sőt — mondhatni — élte utolsó pillanatáig 
elhúnyt kartársunk keze, szíve és esze végezett, bevégezetten itt marad örökké, 
hogy üdvére legyen a jelen és a következő nemzedékeknek s hogy követendő 
példánykép gyanánt hirdesse boldogító emlékezetét annak, a ki ezt a nagy 
és maradandó munkát elvégezte. S vigasztalást s enyhületet kell keresnünk 
és találnunk abban a reménységben, hogy a boldogultnak fia, kit annyi biza
lommal és reménységgel fogadtunk a Collegium ifjú munkásai között, minden 
tekintetben igyekezni fog általánosan tisztelt és becsült nevű atyja nyomdo
kaiba és örökébe lépni, s mindenkoron igyekezni fog méltóvá lenni ahhoz 
az apához, s ahhoz a tanárhoz, a kit mindig áldva fogunk említeni.

Szeretve tisztelt kartársunk, atyai barátunk, szövétnekünk, vezérünk és 
útmutatónk: Isten veled!“

Az érdemes tanférfiúról s ritka puritán jellemű családapáról családja 
s hőn szeretett Collegiuma a következő gyászjelentéseket adta k i :

„Flórián Károly dr. úgy a maga, mint nőtestvére Lujza és nagyanyja 
özv. Kuncziusz Károlyné szül. Lang Lujza nevében is mélyen megszomorodott

3*
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szívvel tudatja, hogy a forrón szeretett édesatya és vő: Flórián Jakab, az 
eperjesi ág. hitv. ev. collegiumi főgymnasium nyug, tanára, coll. pénztáros, az 
eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház tanácsának tiszteletbeli tagja, Sárosvármegye 
törvh. biz. tagja, Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja, a Sáros
vármegyei Alt. Tanítóegyesület tiszteleti-tagja stb., f. hó 20-ikán esti 8 1j2 órakor, 
életének 71-ik évében, hosszas és súlyos betegség után elhúnyt A boldogultnak 
hült tetemeit f. hó 22-ikén délután 3 órakor fogjuk az ág. hitv. ev. Collegium 
előtt felállított ravataltól, az ág. hitv. ev. egyház szertartásai szerint, örök nyu
galomra kisérni. Eperjesen, 1901. évi november 21-ikén. Béke lengjen drágái 
hamvai felett!“

„A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának igazgató
választmánya és tanári-testülete mély fájdalommal jelenti, hogy Flórián Jakab, 
a Collegium főgymnásiumának majd egy félszázadon át lelkes, a folyó tanévtől 
nyugalmazott tanára, a Collegium buzgó s pontos pénztárosa és könyvtárosa, 
a Collegium végrehajtó-bizottságának tagja, egész intézetünk Nesztora, dísze, 
f. évi november hó 20-ikán, életének 72-ik évében jobblétre szenderült. A bol
dogult hült tetemeit f. hó 22-ikén délután 3 órakor, a Collegium épületéből 
kisérjük örök nyugalomra, az ág. hitv. ev. egyház szertartása szerint. Eperjesen, 
1901. november hó 21-ikén. Legyen a munkás, a lángbuzgalmú tanár s a 
mindenkitől tisztelt és szeretett kartárs emléke örökké áldott!“

Életrajzát Hörk József: «Az eperjesi ev. kér. Collegium története» czímű 
művében a következőkben adja: „Született 1830. október 25-ikén Felkán 
(Szepes vm.). Tanult otthon és Eperjesen. Egy évig nevelő volt Eperjesen, 
majd 1853-ban előbb pótló-, 1854 ben rendes-tanárrá választatott. Tanította a 
magyar és német nyelvet, történetet, földrajzot és szépírást, s különösen nagy 
sikerrel a latin nyelvet. Eleinte az alsóbb osztályokban tanított s azokban volt 
osztálytanár; mindenkor alaposan és nagy buzgósággal működvén, később a 
felsőbb osztályokban alkalmaztatott. 1858-ban tanulmányutat tett Németország
ban; hospitált a berlini egyetemen, a berlini gymnásiumokban, tanítóképzőkben, 
a hamburgi gymnásiumokban és gyermekkertekben. 1867-ben bejárta Német
ország déli, Francziaország keleti részét és Svájczot. A collegiumi pártfogóság 
bizalmából 1866—1869-ig a tápgondnokságot, 1871—75-ig a collegiumi jegyző- 
séget viselte és 1865., illetve 1869. július 29-ike óta a collegiumi könyvtár 
gondos, pontos őre. 1874. óta a Collegium pénztárnoka, még pedig olyan 
okos és hű pénztárnoka, a kinek egyedül köszönheti a Collegium, hogy pénz
alapja megsokszorosodott s illetve, hogy pénzügyei válságos időkben meg nem 
akadtak. Utóbbi időben az eperjesi ev. egyház iskolaszéki elnöke is.“

S csakugyan benne a Collegium egyik oszlopos munkása s 'a régi prot. 
tanári társadalom egyik országszerte ismert tagja dőlt ki. Hatalmas és tiszte
letet parancsoló egyénisége rányomta a maga sajátos bélyegét a keze alatt 
és szeme előtt folyton erősbödő főiskolára, a melynek pénzügyi viszonyait 
soha nem remélt virágzásra emelte. A Collegium s abban az őt igaz becsü
léssel és szeretettel környező tanári-kar volt szűkebb családján kívül mindene. 
Valódi mintaképe volt mindenben annak a régi, puritán lelkületű protestáns 
tanárnak, a ki a kötelességek hű teljesítése s az eszményekhez való törhetetlen
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ragaszkodás és egyenesség tekintetében eszményképünk lehet mindenkoron. 
Kortársai: Vandrák András, Hazslinszky Frigyes, Herfurth József s később 
Vécsey Tamás és Ludmann Ottó vele együtt emelték az absolut korszakban a 

Collegiumot hazánknak egyik elsőrangú főiskolájává. Még megemlítjük, hogy 
a temetőben Mikola János VIII. oszt. tanuló rótta le iránta az ifjúság kegye
letének méltó adóját, és említjük, hogy elhúnytát kartársain s nagyszámú 
barátain kívül nagyreményű és jeles képzettségű fia, dr. Flórián Karoly gyászolja. 
Áldott legyen ez igaz ember és veterán tanférfi boldogító emlékezete! — Balló 
Aurél által készített olajfestményű képe immár díszíti a főiskola nagytermét.

Elhúnyta alkalmából Vécsey Tamás egyetemi rector s volt eperjesi jogtanár 
a következő tartalmú levelet intézte a coll. igazgatóhoz: „A Collegium nagy
érdemű tanárának, Flórián Jakabnak halála fájdalommal tölti el szivemet. 
Nekem nincsenek vigasztaló szavaim, csak könyeim vannak, melyeket hullat 
a kartárs, a barát s a Collegium híve; és vannak magasztaló szavaim, melyekkel 
a megboldogultról beszélnem kell, ha szóba jön O, mint példás viseletű, nagy- 
tudású és tekintélyű professor, és mint szilárd jellemű, a közügyekért fáradozó 
férfi, kiről a költővel mondhatjuk, hogy: integer vitae seclerisque purus. Legyen 
emléke áldott s tiszteletben tartva, míg állani fog a Collegium.“ — Ugyancsak 
meleg részvétet küldött Zelenka Pál püspök és Schneller István kolozsvári 
egyetemi tanár. Nekrológját dr. Szlávik Mátyás a Protestáns Egyház és Iskolai 
Lap és dr. Wallentínyi Samu az Evangélikus Család hasábjain irta meg. Iskola
széki tagságának helyére dr. Szlávik Mátyás választatott.

November 7-ikén jelent meg az igazgató a Collegium, s dr. Mikler Károly 
jogtanár és ifj. Draskóczy Lajos a VI sz kir. városi esperesség képviseletében 
Girálton Hoznék Lajos újonnan megválasztott sárosi esperesnek beiktatási 
ünnepélyén. Az ünnepély fényét emelte az a körülmény, hogy azon egyház- 
kerületünk érdemes püspöke: Zelenka Pál is megjelent, kit a szépen föl
díszített Girálton a különböző hatóságok és felekezetek kitüntető bizalommal 
fogadtak. A lelkes fiatal esperest jeles és tartalmas beköszöntője alkalmából 
a Collegium nevében az igazgató is melegen üdvözölte.

November 24-ikén dr. Schmidt Gyula felügyelő elnöklete alatt a coll. 
számvizsgáló-bizottság átvette, illetve átadta az igazgató-választmány jóváhagyása 
reményében dr. Flórián Károly jogtanárnak a coll. pénztárt, ki azt eddig is 
apjához méltó hűséggel és pontossággal kezeli. A főiskolának tekintélyes számú 
értékpapírjai egy külön e czélra készült szekrényben az Eperjesi takarékpénztár
ban helyeztettek el.

November 30-ikán a coll. theologusok belmissiói egyesülete úgy anyagi, 
mint erkölcsi tekintetben igen szépen sikerült vallásos estélyt rendezett Iglón, 
mely alkalommal a Szűnik Ernő énektanár által vezetett theol. ifjúsági ének
karon kívül Mayer Endrjc egyesületi elnök «Krisztus és a nők» s dr. Szlávik 
Mátyás theol. dékán-tanár «Eine fürstliche Diakonissin im Mittelalter» czim 
alatt felolvasást tartott. Csengey Gusztáv tanár «Az elveszett frigyláda» czímű 
költeményét Melczer Dezső és Devrient Ottó «Luther» czímű drámájának 
Porkoláb Gyulától való átdolgozását Sexty Kálmán és Kuss Zoltán theologus 
szavalta el. A «Templomi áriá»-t és az «Egyházi ének»-et Topscher Anna
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iglói kisasszony adta elő. Másnap a templomban dr. Sslávik Mátyás német 
és Mayer Endre tót nyelvű szónoklatot is tartott.

E helyütt is hálás köszönetét mondunk a lelkes fogadtatásért és szives 
támogatásért az iglói ev. egyházközségnek és főgymnasiumi tanári-karnak, 
névszerint Topscher György egyházfelügyeló'nek, dr. Walser Gyula lelkésznek 
és Fischer Miklós főgymn. igazgatónak Ez estélyről különben Értesítőnk 
«Theologia» czímű fejezetében referálunk.

A karácsonyi szünidőben hagyta el főiskolánkat, városunkat és hazánkat 
dr. Raffay Ferencz jogakad. tanár, ki is orvosai tanácsára egészségének helyreállí
tása czéljából három hónapra Egyptomba, a Kairó melletti Heluanba távozott. Kar
társunk ép erővel és egészséggel tért vissza húsvétkor nagy útjáról; távolléte alatt 
az előadásokban két hónapon át dr. Hnrovitz S. és dr. Mikler K. helyettesítették.

Az új év január 26-ikán tartotta az Eperjesi Széchenyi-kör ugyancsak 
emlékezetes és sikerekben gazdag közművelődési évet bezáró évi közgyűlését, 
a melyen tanárkarunkból, a Körnek lelke és eddigi lángbuzgalmú titkára, 
dr. Florváth Ödön kir. tanácsos, egyetemi magántanár és jogkari dékán óriási 
lelkesedéssel elnöknek, Csengey Gusztáv theol. tanár magyar-irodalmi szak
választmányi elnöknek, dr. Wallentínyi Samu főjegyzőnek, Gömöry János 
könyvtárnoknak és dr. Szlávik Mátyás, dr. Mikler Károly, dr. Máriássy Béla s 
dr. Sztehlo János igazgató-választmányi tagoknak választattak. A jelzetteken 
kívül az egyes szakválasztmányokba a coll. tanári-karból még a következők 
választattak be: Balló Aurél. Draskóczy Lajos, Durst Győző, dr. Flórián Károly, 
Frcnyó Lajos, Gömöry János, dr. Horovitz Imre és Lndmann Ottó. Tanár
karunk ez elismerésreméltó közművelődési buzgólkodása annak hazafias érzésű 
munkásságáról és élénk társadalmi mozgolódásáról tesz bizonyságot. A Széchenyi- 
körben a lefolyt év alatt a tanárok közül felolvasást tartott Frenyó Lajos, 
Gömöiy János, Csengey Gusztáv, Kubányi Béla és dr. Horváth Ödön.

Február 8-ikán ajándékozta Bujanovich Béla. tapolyizsépi, jelenleg érmihály- 
falvi kath. vallású földbirtokos a főiskolának tekintélyes magánkönyvtárát. 
A coll. felügyelő sietett e nemeslelkű adományt, a melyről Értesítőnk más 
helyén is megemlékezünk, méltóképpen megköszönni. Ily nemes tett önmagán 
hordja elismerését. A könyvtár elhelyezése körül az igazgatón kívül Belicza 
András és Kuszy Emil theologus fáradozott.

E helyütt — Értesítőnkben az időrendet követve — nagy örömmel és 
elismeréssel, nemkülönben egyházunk egyetlen jogakadémiájának jövőjébe 
vetett hitünk és bizalmunk meghatványozódásával teszünk említést arról r 
körülményről, hogy e tanév folyamán a jogi államvizsgálatok tekintetében 
tervezett jelentős reformnak a tervén egy felette fontos újítást vett tervbe a 
közoktatásügyi kormány, azt t. i., mely a szervezendő egységes jogi állam
vizsgálat helyére vonatkozik.

Ismeretes, hogy vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterünknek 1898-ik 
évi törvényjavaslata azt vette czélba, hogy az egységes jogi államvizsgálatok 
csupán olyan jogakadémiáknak a székhelyein lesznek letehetők, a melyek 
egyszersmind kir. ítélőtáblák székhelyein állanak fenn. Eltekintve attól, hogy 
ez az újítás a tisztán elméletinek tervezett államvizsgálatok keretében egy
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általában nem volt indokolt: kétségtelen volt mindenki előtt, a ki a körül
ményekkel tisztában volt. az, hogy ennek keresztülvitele határozottan és ment
hetetlenül egyértelmű lett volna mindazoknak a jogakadémiáknak elnéptele
nedésével és elbukásával, a melyeknek a székhelye nem esik össze a kir. 
ítélőtáblák székhelyeivel. Ez oknál fogva, a mely a jogakadémiák létét és 
fenmaradását egy hatalmukban általában nem álló körülménytől tette volna 
függővé, összesen öt hazai jogakadémiának a fenmaradása lett volna kétsé
gessé, sőt csaknem teljesen bizonyosan tarthatatlanná. Ez öt jogakadémia 
közé tartozott volna a mi ősi.jogakadémiánk is, a melynek megszűnése pedig 
egyértelmű lett volna azzal, hogy vallásfelekezetünk teljesen és örök időkre 
megfősztassék- attól a fontos jogtól, a melyet pedig számára alkotmányunk 
is kétségtelenül biztosít.

Annak az egészséges mozgalomnak, a mely ebben az irányban megindult, 
s a melyben jogakadémiánk tanárikarának 1899-ben készült részletes emlék
irata is hathatósan résztvett, mindnyájunk általános nagy örömére, meg volt 
az a nagy jelentőségű eredménye, hogy a fentebb jelzett s reánk annyira 
hátrányos iránynyal a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium, az e 
tárgyban 1902. elején elkészült és közrebocsátott új törvénytervezetében, teljesen 
szakított s arra az álláspontra helyezkedett, hogy az egységes jogi államvizs
gálat az összes megfelelően szervezett jogakadémiákon egyaránt le lesz tehető.

Természetes, hogy a jogakadémiák megfelelően szervezett volta tekintetében 
a tervezet fontos és súlyos követelményekkel lép fel, a melyek kétségtelenül 
próbára fogják tenni a jogakadémiának életképességét, mégis teljes reményünk 
van arra, hogy ősi tanintézetünknek, mely annyi sok megpróbáltatás és annyi 
sok kedvezőtlen körülmény között is hazánk egyik legelsőbb ilyen tanintézetévé 
küzdte fel magát, egyházegyetemünk, egyházkerületünk, Collegiumunk, városunk 
és vármegyénk fokozott támogatása mellett és az annyira szükségelt, remélt 
és egyszersmind meg is érdemelt államsegély elnyerése mellett, a felmerülő 
újabb nehézségeket le fogja küzdeni s az összes feltételek biztosításával s 
különösen a még szükségessé váló két új rendes tanszéknek a felállításával 
teljesen megfelelően fog szervezkedni, a mikor is a felvirágozásnak és az 
előhaladásnak olyan biztos útjára, olyan magas fokára juthat el, mint a 
milyenen eddig nem volt és nem is lehetett soha.

Az új törvénytervezettel jogakadémiánk tanári testületé ezúttal is behatóan 
foglalkozott, a mennyiben báró Prónay Dezső egyházegyetemes felügyelő urunk 
Öméltósága kegyes volt e tekintetben kikérni a karnak szakvéleményét, hogy 
azt a magas minisztérium elé terjeszsze. A kar megbízása folytán annak fárad
hatatlan dékánja : dr. Horváth Ödön kir. tanácsos, részletes emlékiratot dolgozott 
ki. Ezt az emlékiratot a karpak 1902. márczius 3-iki rendes gyűlése, melyen 
dr. Schmidt Gyula collegiumi elnök úr is jelen volt, egyértelemmel elfogadta 
s meleg elismerést fejezvén ki annak megszerkesztéséért, azt kinyomatni s 
— egyházegyetemes felügyelő úr útján — a magas minisztériumhoz felterjeszteni 
határozta. Vajha ennek az emlékiratnak is meg lenne az annyira óhajtott 
üdvös hatása, hogy ilyképen karunk tényleg hozzájárulhatott volna ahhoz, a 
mit olyan hűséges odaadással csakugyan akart, hogy t. i. a hazai jogi oktatás
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ügyének — legjobb tudással és legjobb szándékkal való — munkálása mellett, 
előmpzdíthassa egyszersmind a mi jogakadémiánknak az ügyét is, a melynek 
háttérbe szorítása bizonynyal nagy és helyrehozhatatlan veszteség lenne Colle- 
giumunkra, vármegyénkre, városunkra, egyházunkra, sőt az egész hazai tanügyre.

Legyen szabad ezzel a kérdéssel kapcsolatban itt is megemlíteni azt, 
hogy e reform kérdésével különös előszeretettel és alapossággal éppen dr. 
Horváth Ödön jogkari dékánunk foglalkozott, a ki a hazai jogi oktatásügynek 
egyik legismertebb nevű Írója, s a ki, — eltekintve a hírlapokban és folyó
iratokban megjelent e tárgyú czikkeitől és tanulmányaitól, —- e tanév alatt 
három önálló műben foglalkozott ennek a kérdésnek részletes méltatásával 
és pedig: «Az egységes jogi államvizsgálat kérdéséhez», — «Újítás a jogi 
államvizsgálatok terén» — és «Az eperjesi jogakadémia jövője» czímű művei
ben. A midőn az ez irányú annyira buzgó és sikeres irodalmi tevékenységét 
ezúttal is elismeréssel említjük, meg nem állhatjuk, hogy ne tolmácsoljuk abbeli 
óhajtásunkat, vajha főképen mindazok, a melyeket nevezett szerző az utolsó 
helyen említett s az egész közönségnek e helyütt is figyelmébe ajánlott művében, 
ősi tanintézetünk jövőjére nézve elmondott, teljes valóra válnának ! Úgy legyen !

Erre nézve pedig nem kis mértékben fokozza reményünket az a szép és 
lelkes határozat is, melyet Sárpsvármegye közönsége 1902. márczius 17-ikén 
tartott közgyűlésében, Kassa sz kir. városnak az ott létesítendő egyetem 
ügyében való megkeresésében hozott, s a mely melegségénél és nagyjelentő
ségénél fogva egyaránt megérdemli, hogy azt ezen a helyen is megörökítsük:

„A vármegye közönsége elismeréssel és méltánylással vesz tudomást a 
Kassán felállítani tervezett tudományegyetem létesítésére megindult mozga
lomról, valamint arról az áldozatkészségről, a melyet Kassa szab. kir. város 
közönsége ennek az intézménynek a létesítésére tanúsított.

Tekintve azonban azt, hogy a szomszédos törvényhatóságnak e tárgyban 
benyújtott kérvénye országgyűlésünk képviselőházában már ezévi márczius 
8-ikán tényleg letárgyaltatott, a mikor az a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumnak kiadatni határoztatott;

tekintve, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak hiva
talosan is közzétett s a szakközegek véleménye alá bocsátott új törvényjavaslat
tervezete szerint, a jogi oktatásügy terén legközelébb egy oly nagyszabású reform 
terveztetik, a mely — a képesítő jogi vizsgálatoknak egységesítésével, a jogtudori 
szigorlatok kötelező voltának eltörlésével, a fővárosi m. kir. tudományegyetem 
jog- és államtudományi karán észlelhető egészségtelen túlnépességnek meg
szüntetésével, a jogi oktatásügy decentralisatiójával, új egyetemek felállításának 
szükségtelenné tételével, és —- mindenekfölött — a hazai jogakadémiák teljes 
felvirágoztatásával: felette nagy horderejű lesz a szakkészültség, a jogi oktatásügy 
és az ezzel foglalkozó tanintézetek szempontjából egyaránt;

tekintve végül, hogy a vármegye közönségének a jelenben is buzgó 
óhajtását képezi az, miszerint a vármegyénk székvárosában fennálló s a ked
vezőtlen viszonyok daczára is a virágzásnak magas fokára emelkedett ősi 
jogakadémia, — mely itt oly áldásos hivatást tölt be, mely városunk és így 
vármegyénk jól felfogott érdeke szempontjából nélkülözhetetlen, a melynek
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támogatói közé, a Dessewffy Arisztid szobor-alap jövedelmének egy tanszék 
díjazására történt átengedésével, a vármegye közönsége is oly készséggel és 
lelkesen csatlakozott, és a melynek a viszonyok által megengedett mértékben 
leendő támogatása a vármegye közönségének a jövőben is fontos feladatát 
fogja képezni: minél teljesebben kifejlődve s jövőben is teljesen biztosítva, 
továbbra is fennmaradjon :

a vármegye közönsége kimondja azt, hogy Kassa sz. kir. város átiratát 
tudomásul veszi s az ahhoz csatolt és a «Kassai egyetem»-ről szóló emlék
könyvet pedig a vármegye levéltárába helyezi.

Fontolóra vevén pedig az itteni jogakadémia fennmaradásának és fel
virágoztatásának a vármegye székhelyének — és így közvetve a vármegyének — 
kulturális és gazdasági szempontjából való nagy jelentőségét: ezt az alkalmat 
egyúttal felhasználja a vármegye közönsége arra, hogy dr. Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz intézett meleg feliratában, 
őszinte örömének adjon kifejezést azért, hogy újabban közzétett s a szak
közegek bírálata alá bocsátott törvényjavaslat tervezetében elejtette azt az 
eredeti tervét, hogy az új egységes jogi államvizsgálatok csupán a kir. ítélő
táblák székhelyein fennálló jogakadémiákon szerveztessenek s ez által a nagy- 
horderejű újítás által az összes hazai jogakadémiák előtt — s ezek között 
különösen a vármegyénk székvárosában fennálló jogakadémia előtt is — meg
nyitotta a fennmaradásnak, a felvirágozásnak és a teljes kiépülésnek az útját 
és lehetőségét. Felkéri a vármegye közönsége egyszersmind a vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter urat arra, hogy — főképen azoknak államsegélyben 
leendő részeltetése által — az összes hazai jogakadémiák, s közöttük külö
nösen az eperjesi is, a jogi oktatás- és a jogi vizsgálatok ügyének nagy- 
jelentőségű reformjába — mint az egyetemi jog- és államtudományi karokkal 
teljesen egyenlőekké tett tényezők — tényleg belévonassanak.“

Márczius 2-ikán a coll. főgymnasium nagymultú és szép hivatásé Magyar 
Társasága a Collegium nagytermében, nagy közönség jelenlétében, igen sike
rült emlékünnepélyt rendezett, a melyről Értesítőnk az illető rovatban részle
tesebben is beszámol.

Márczius 9-ikén alakult meg Bárdossy Jenő, Sárosvármegye főispánjának 
kezdeményezésére a Vöröskereszt-egylet, a melynek titkárjává dr. Flórián Kát oly 
s választmányi tagjaivá dr. Horváth Ödön és dr. Mikler Károly választattak.

Márczius 10-ikén értesültünk Huss Ármin főgymn. tanárnak, ennek a felette 
agilis s közbecsülésben részesülő kedves kartársunknak súlyos betegségéről. 
Az igazgató-választmány, illetve a végrehajtó-bizottság a tanszékek ellátása 
tekintetében már előbb úgy intézkedett, hogy Flórián Jakab, illetve a tanév végéig 
betegsége miatt szabadságolt Kubányi Béla tantárgyainak előadására Schöpflin 
Géza és Vörös Sándor tanárokat hívta meg, Húsz Ármin tárgyait pedig a 
főgymn. tanárok maguk között osztották fel Helyébe egyházi gondnokul 
Gamauf György tanítóképzői, és gyámintézeti pénztárosul Szutóriss Frigyes 
főgymn. tanár választatott. — Ugyancsak e napon ajándékozta meg Melionszné 
Ilka, elhúnyt nagyreményű fia emlékére, a coll. jogakad. és főgymn. könyv
tárt nagyobb könyvadománynyal.

Collég. Ért. 4
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A márczius 15-iki hazafias ünnepélyen, a melyet főiskolai ifjúságunk — 
Kalanda Gyula theol. és Eleiek Aladár jogásztestületi elnök buzgólkodása 
folytán — ez alkalommal is a tanári-kar örömére s a Collegium egységét 
méltóképpen kifejező módon, közösen rendezett, úgy délelőtt dr. Szlávik 
Mátyás coll. igazgató-tanár hazafias oltári imájának meghallgatása az ev. tem
plomban s a főiskola dísztermében, mint este, a joghallgatók tömegesebb rész
vételével, a színházi ünnepi díszelőadás fényesen sikerült s mindkét helyen na
gyon látogatott volt. E lélekemelő ünnepély részletesebb leírásával Értesítőnk 
más helyen foglalkozik. A nagyterem ez alkalommal is zsúfolásig telt meg, s 
a karzatot ez alkalommal is Eperjes lelkes honleányai foglalták el. Az ünne
pélyen Sárosvármegye fő- és alispánja és Eperjes sz. kir. város polgármestere 
is megjelent. Ez az ünnepély — a melyen az eperjesi honvéd-egylet veterán 
tagjai, Dessewffy Lajos őrnagy-elnök vezetése mellett, is megjelentek, s a ki ez 
alkalommal is vértanúnk : Dessewffy Arisztid gyönyörű képét sa főiskola bejáratát 
is földíszíttette — ma már a legnépszerűbb s leglátogatottabb hazafias ünnepélye 
Eperjesnek, a mi bizonyára lelkes közönségének nagy műveltségéről és hazafias 
gondolkozásáról tesz bizonyságot. Az ünnepélyen a tanárkarból jeles költőnk: 
Csengey Gusztáv is szerepelt «A Messiás» czímű jeles alkalmi költeményével.

Márczius 22-ikén húnyt el — mindnyájunk fájdalmára — főiskolánk igaz 
barátja: Binder. Károly eperjesi nyug ev. tanító és ismert nevű lelkes könyv
barát. Elhúnyta előtt néhány nappal ajánlotta föl az igazgató s négy tanú 
jelenlétében, a főiskolának történeti s főleg eperjesi adatokban felette becses 
és igen ritka könyvgyűjteményét, a melynek átvétele és a Collegiumban való 
elhelyezése körül az igazgatón kívül Kussy Em il theol. dékáni Írnok és Kottula 
Ede theologus fáradozott. E becses könyvtárt Gömöry János könyvtáros máris 
lajstromozta és külön elhelyezett szekrényben, a nagy adományozó neve alatt 
kezeli. E könyvtár részletesebb leírását az Értesítő «Könyvtár» czímű rovatá
ban találja meg a szives olvasó. Megemlékezés czéljából ideigtatjuk, hogy az 
adományozó márczius 18-ikán a következő tartalmú levelet — élte utolsó írás
beli nyilatkozatát-— intézte az igazgatóhoz: «Tekintetes dr. Szlávik M. theol. 
és coll. igazgató-tanár úrnak, Helyben. Jöjjön minél előbb hozzám, fontos ügy
ben beszélni akarok Önnel. Binder Károly e» E fontos ügy: nagybecsű könyv
tárának adományozása volt.

Az április ll-iki hazafias ünnepélyt a főiskolai tanárok és az ifjúság 
jelenlétében a coll. főgymnásium ülte meg, mely alkalommal Gömöry János 
főgymn. történet-tanár fejtegette szabad előadásban a nagy nap jelentőségét.

Apr. 23-ikán s azóta több napon át ülést tartott Farkas Lajos elnöklete 
alatt a coll.szám vizsgáló-bizottság, mely is az ifjú pénztárosnak, dr. Flórián Károly- 
nak ritka buzgóságáról és hűségéről győződött meg a főiskola közel félmilliót 
tevő vagyonának kezelésében. Ugyancsak aznap megkezdődtek a theol. belmissiói 
egyesület közönségünk által évről-évre sűrűbben látogatott vallásos-estélyei. 
Ez estélyeken a tanárok sorából felolvasókul közreműködtek: Csengey Gusztáv, 
dr. Horváth Ödön és «Wartburgi emlék»-eivel dr. Meliorisz Béla. E tartalmas 
felolvasásokkal s a műsor többi, vallásos pontjainak leírásával «Theologia» 
czímű rovatunkban részletesebben is foglalkozunk.
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Április 28-ikán látogatta meg főiskolánkat Zelenka Pál püspök, s a 
theologia és tanítóképző-intézet fejlesztése ügyében az illetékes tényezőkkel 
tanácskozott. A püspök e lekötelező figyelme mély benyomást tett a tanári
karra, s mint mindig, úgy most is élénkítőleg és buzdítólag fog hatni a főiskola 
további fejlődésére.

Május 7-ikén tartottuk a főiskola négy tanintézete tanárkarának és prot. 
ifjúságának teljes számú részvételével a szokásos tavaszi deprecatiói ünnepélyt. 
A tanárok részéről dr. Wallentínyi Samu főgymn. tanár s az ifjúság részéről 
Záhofiyi Aladár joghallgató szónokolt, míg Vandrák András emelkedett 
hangú alkalmi imáját Sexty Kálmán theologus mondotta el. Az Úrvacsorában 
ifj. Draskóczy Lajos és IJptai I^ajos helybeli ev. lelkészek részesítették a 
tanári-kart és az ifjúságot, a kik ezúton is fogadják a tanári-kar hálás köszö
netét. Tartalmas beszédében a jeles ifjú tanár behatóbban «az idők fenye
gető és biztató jeleit», illetve azt a kérdést fejtegette, hogy e jelek mire 
hívnak föl bennünket.

Május 13-ikán ülésezett a coll. felügyelő elnöklete alatt — Csiskó János 
és Münnich Kálmán vidéki s az összes helybeli tagok jelenlétében — a coll. 
végrehajtó-bizottság, a mely közelebbről javasolta, hogy a junius 29-iki igazgató
gyűlés válaszsza meg pályázat mellőzésével főgymn. tanárnak az eddig is 
megelégedéssel működő Vörös Sándort, és pályázatot hirdessen egy helyettes 
főgymn. tanszékre. A bizottság továbbá, a számvizsgáló-bizottság indítványára, 
több behajthatlan törlést eszközölt és a főiskolai ifjúság újabbi nagymérvű 
felszaporodása miatt a tantermek helyes beosztásának és megszaporításának 
a kérdésével foglalkozott, mely utóbbi ügyben az igazgató-választmány elé 
teendő javaslat-tétel czéljából a felügyelő elnöklete alatt egy szűkebb körű 
bizottság küldetett ki. A bizottságnak valószínűleg szakértők meghallgatásával 
fog kelleni a kérdést sürgősen megoldani.

A Kisdednevelők Országos Egyesületének pünkösdi eperjesi közgyűlé
sén a tanárok sorából többen is megjelentek s közelebbről egyik kartársunk: 
dr. Horváth Ödöti jogtanár, mint az Eperjesi Széchenyi-kör elnöke, lelkes 
beszéddel üdvözölte annak megjelent nagyszámú tagjait.

Főgymn. ifjúságunk egy része ez évben is — eddigi szokásához híven — 
dr. Wallentínyi Samu tanár vezetése mellett több tanártársával együtt pünkösdi 
kirándulást rendezett S.-A.-Újhelyre, Széplakra, Borsiba és az ősi főiskolá
járól és lelkes tanárairól híres Sárospatakra. Erről más helyütt számol be 
ezévi Értesítőnk.

A tanév végén a theol. szak- és alapvizsgálatok Zelenka püspök elnök
lete alatt junius hó 14-ikén, a jogi vizsgák junius 1—-15-ik napján, az érett
ségi szóbeli vizsgálatok Glauf Pál kishonti ev. főesperes elnöklete alatt és 
dr. M. Dietz Sándor egyetemi tanár, mint kiküldött kormányképviselő jelen
létében junius 11 — 13-ikán, s a tanítóképző - intézeti képesítő - vizsgálatok, 
ugyancsak a püspök elnöklete alatt, junius 26-tól kezdve tartattak. E vizsgá
latok eredménye csak a jövő évi Értesítőben közölhető.

Örömmel értesült a coll. tanári-kar arról, hogy Ő Felsége Benka Gyulát, 
a szarvasi ev. főgymnásium ismeretekben és lelkületben egyaránt gazdag, sőt

4*
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kiváló igazgatóját, a tanügy terén szerzett érdemei elismeréséül, a Ferencz 
Jdzsef-rend lovagjává nevezte ki. Az igazgató meleg átiratban üdvözölte a 
valóban érdemes férfiút rég megérdemlett kitüntetése alkalmából.

Május 27-ikén búcsúzott el a nyugalomba vonuló Linbergei' István késmárki 
ev. lelkésztől és esperestől a VI sz. kir. városi esperesség Késmárkon. A búcsú
ünnepélyen, a melyen az esperesség részéről ijj. Draskóczy Lajos h. esperes 
és dr. Mikler Károly esperességi jegyző, nemkülönben Liptai Lajos eperjesi 
ev. lelkész s a Collegium képviseletében dr. Szlávik Mátyás igazgató meg
jelent, utóbbi a Collegium nevében benne, az agg Simeonban és szellemi vezér
ben a prot. tudóst, a történetkutatót, a bibliafordítót s az ének- és imaírót méltatta. 
Az érdemes jubiláns életével és nagybecsű dobsinai és késmárki papi szolgá
lataival, nemkülönben soproni,'felsőlövői és eperjesi tanári munkálkodásával 
fényesen beigazolta, hogy a protestantismus lényegileg rokon a tudománynyal, 
s hogy a mély vallásosság s a szabad tudományos kutatás igaz érdekei min
denkor karöltve haladnak egymással.

Junius 1-jén résztvettek a theologia tanárai és az ifjúság a kisszebeni 
ev. I. egyháznak temploma évszázados évfordulója emlékünnepélyén, hol is a 
theol. ifj. énekkar, Ssánik Ernő énektanár vezetése mellett, három énekdarabot 
igen nagy sikerrel adott elő. Theol. ifjúságunknak e belmissiói mozgolódását 
örömmel látjuk és regisztráljuk A szives fogadtatásért ez ősrégi nemes egy
ház lelkészének, felügyelőjének és lelkes, hazafias prot. közönségének ez úton 
is forró köszönetét mondunk.

Az ugyanazon a napon főgymn. ifjúságunknak a helybeli kir. kath. fő- 
gymnásium ifjúságával együtt tartott tornaversenyéről Értesítőnknek «Gymná- 
sium» rovatában számol be.

Mint figyelmet érdemlő körülményt megemlítjük, hogy a vallás- és köz- 
oktatásügyi m kir. kormány a főiskola tanárkarát a folyó tanévben is kitüntette, 
a midőn dr. Szlávik Mátyás coll. igazgatót és theol. dékánt a nyíregyházai, 
dr. Horváth Ödön kir. tanácsost és jogkari dékánt pedig a segesvári ev. fő- 
gymnásium szóbeli érettségi vizsgálataihoz kormányképviselőnek nevezte ki. 
Collegiumunk tanárkara iránt tanúsított e legmagasabb figyelemben annak 
megjutalmazását látjuk.

lrodalmilag működő tanárok:
Dr. Szlávik Mátyás, ki a külföldi theol. és bölcseleti irodalom s az egyházélet 

köréből sűrűn dolgozó munkatársa a Prot. Egyházi és Iskolai Lapnak, az Evang. 
Egyház és Iskolának, a Prot. Szemlének, az Athenaeumnak, a Luther-Társaság 
Egyházirodaitm Értesítőjének, az Erdélyi Múzeumnaki és a Budapesti Szemlének. 
Ezenfelül tagja a Prot. írod. Társaság igazgató-választmányának, a coll. igazgató
választmánynak, az eperjesi ev. presbyteriumnak és iskolaszéknek, a Széchenyi-kör 
igazg.-választmányának, Sárosvármegye törvényhatóságának és Eperjes sz. kir. 
város képviselőtestületének.

Dr. Horváth Ödön kir. tanácsos, jogkari dékán számos lapnak és folyó
iratnak volt munkatársa s azokban több czikket és tanulmányt irt. Önállóan 
megjelent művei: «Az egységes jogi államvizsgálat kérdéséhez. Eperjes, 1902», 
«Újítás a jogi államvizsgálatok terén. Eperjes, 1902» és «Az eperjesi jogaka
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démia jövője. Eperjes, 1902». Szerkesztette az Eperjesi Széchenyi-kör Év
könyvét. Az eperjesi theologiai ifjúság belmissiói egyesületében 1902 május 
21-ikén tartott felolvasása «A vallásszabadságról» az Evang. Egyház és Iskola ez. 
lapban jelenik meg. Rendes dolgozótársa a Magyar jogi Lexikonnak, melybe 
számos tanulmányt írt. Több új tanulmányon dolgozik.

Dr. Horovilz Simon, ki dolgozótársa a Jogi Lexikonnak és Magánjogi 
codificatiónk czímű folyóiratnak.

Mayer Endre, a főiskolai convictus eforusa, a Szirmay-könyvtár könyvtárosa, 
a coll. theol. ifj. belmissiói egyesület elnöke, a sárosi ev. esperesség számvevő- 
széki elnöke és levéltárosa, a VI szab. kir. városi esperesség pénztárosa és levél
tárosa, a Luther-Társaság tud.-irod. szakválasztmányának tagja s az eperjesi 
kölcsönös segélyző-egyesület vezető igazgatója. Munkatársa a Prot. Egyházi 
és Iskolai Lapnak., az Evang. Egyház és Iskolának, a Prot. Szemlének és a 
Luther-Társaság Egyházirodalnii Értesítőjének.

Csengey Gusztáv, a Petőfi-Társaság tagja, a Széchenyi-kör magyar-irodalmi 
szakválasztmányának elnöke s az Evang. Egyház és Iskola és az Eperjesi Lapok 
rendes munkatársa.

Dr.Mikler Károly, a Széchenyi-kör igazgató-választmányának tagja, az Eperjesi 
Lapok szerkesztője és az Evang. Egyház és Iskola munkatársa.

Dr. Raffay Ferencznek, a ki több jogi szaklap munkatársa, e tanévben meg
jelent művei: «A hűtlen elhagyás, mint házasságbontó ok», III. kiadás, «Észre
vételek a magyar általános törvénykönyv tervezetének XI. czíméhez», «A köz
szerzemény és különvagyon kodifikálása» és «A magyar házassági jog». Főleg 
utóbbi művét nagy elismeréssel fogadta a hazai szakközönség.

Dr. Flórián Károly rendes munkatársa a Huszadik Századnak, az Eperjesi 
Lapoknak, a Turisták Lapjának. A Magyar Turista-egyesületnek Eperjesen 
1901. augusztus 18-ikán tartott közgyűlésén «Eperjes és vidéke turista szem
pontból» czímen felolvasást tartott. Önállóan megjelent ebben a tanévben a 
«Socialismus és magántulajdon» ez. műve. Az eperjesi Vöröskereszt-fiókegyletnek 
jegyzője. Az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-irodalmi és szinészeti szakválaszt
mányának jegyzője. Az Eperjesi Torna- és Vívóegylet vál. tagja.

Frenyój Laos munkatársa az Ev. Családi Lapnak — és dr. Wallentínyi Samu 
dolgozott az Evang. Egyház és Iskolába és a Magyar Szóba, s jegyzője az 
Eperjesi Középiskai Tanári-körnek. E Körben a tanév alatt felolvasást tartott 
Gömöry János és Peskó Ödön. Főleg a dr. Mikler Károly jogtanár által 1898. óta 
sok buzgósággal és elismeréssel szerkesztett s már közkedveltségtívé vált Eperjesi 
Lapok — vármegyénk, városunk és Széchenyi-körünk mellett Collegiumunknak 
is elismerésre méltó szolgálatot teljesítettek. Sűrűbben dolgozó munkatársai : 
dr. Horváth Ödön, dr. Szlávik Mátyás, dr. Raffay Ferencz, dr. Flórián Károly, 
Gömöry János, Kubányi Béla, Frenyó Lajos és mások.

Egyéb társadalmi téren van elfoglalva: Gamauj György igazgató és Szánik 
Ernő a kereskedelmi iskolában és dr. Szlávik Mátyás, dr. Horváth Ödön, 
Ludmann Ottó, ifj. Draskóczy Lajos, dr. Sarudy Vilmos, Húsz Ármin és 
Szutórisz Frigyes az egyházi, vármegyei és városi közgyűléseken és pénz
intézeteknél. Általában — és ezt önérzettel mondhatjuk — a Collegium tanár
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kara Eperjesen e tanévben is igen élénk s általánosan becsült irodalmi és 
társadalmi munkásságot fejtett ki.

Végül még hálás szívvel megjegyezzük, hogy dr. Horvath Ödön jogkari 
dékán ez évben is 50 K.-t, dr. Flórián Károly ugyancsak 50 K.-t és dr. Máriássy 
Béla tanár és árvaszéki elnök 20 K -t ajánlott fel ösztöndíj-czélokra a jog
akadémián. Elismerés illesse a nemes adakozókat.

A tanév befejezéséül a coll. igazgató-választmány junius 29-ikén tartja 
ezévi rendes közgyűlését.

Ezek után tanintézetenként közöljük az illetékes dékánok, illetve igazga
tók által szerkesztett folyó tanévi adatokat.

Dr. Szlávik Mátyás.
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A) A  Collegium kormányzata.

a) Elnökség: G lauf Pál k islionti ev. esperes és egyházkerületi főjegyző, 
és dr. Schmidt G yula coll. felügyelő.

b) Igazgató-választmány. Tagok az egyházkerület képviseletében : Benczúr 
G éza ügyvéd és VI sz. kir. városi esperességi felügyelő Kassán ; Csisko J ános 
ev. lelkész Kassán; Czékus L ászló ev. lelkész Abaúj-Szántón ; G amauf György 
tképzőintézeti igazgató; H ajdú János zsegnyei ev. lelkész; M ünnich K álmán 
bányaigazgató és a XIII szepesi város esperességi felügyelője Iglón; K ubinyi 
G éza orsz. képviselő és a gömöri egyházmegye felügyelője Gömör-Panyiton; 
R advány István kir. tanácsos, műmalmi igazgató és hegyaljai esperességi fel
ügyelő Miskolczon ; dr. Szlávik Mátyás theol. dékán s coll. igazgató Eperjesen; 
Strauch Béla egyházkerületi jegyző és ev. lelkész Felkán; T ahy J ózsef sáros
vármegyei alispán Eperjesen; T erray G yula gömöri ev. esperes Rozsnyón. A coll. 
pártfogóság képviseletében: Bánó Á rpád főszolgabíró és sárosi esperességi 
felügyelő Osztrópatakon; Dessewffy Lajos földbirtokos Eperjesen; F arkas 
L ajos takarékpénztári vezérigazgató Eperjesen; dr. H orváth Ö dön kir. tanácsos, 
egyetemi magántanár és jogkari dékán Eperjesen; Klefner G yula városi és 
coli. ügyész Eperjesen ; K ubinyi Albert földbirtokos és egyházfelügyelő Eper
jesen ; L udmann O ttó íőgymn. igazgató Eperjesen; Mérey A urél nyug. törvény- 
széki bíró és coll. h.-felügyelő Eperjesen; P alugyay Gusztáv kir. törvényszéki 
elnök Eperjesen ; R aisz E de nyug. kir. főmérnök Eperjesen; R advány K álmán 
bankegyleti igazgató Eperjesen. Egy collegiumi pártfogósági igazgatósági hely 
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 s igazgatói. Választott tagjai az egyházkerület részé
ről : Münnich K álmán, Benczúr G éza és Csisko János ; a Collegium részéről: 
K ubinyi Albert, Mérey Aurél és P alugyay G usztáv.

d) Pénzügyi bizottság Elnöke Mérey A urél; tagjai: K ubinyi A urél 
ügyvédi-kamarai elnök s D essewffy L ajos; póttagok: dr. Sztehlo J ános 
ügyvédi-kamarai titkár s dr. H orváth Ö dön jogkari dékán ; hivatalból tagjai: 
a coll. jegyző, coll. ügyész és pénztáros.

e) Számvizsgáló-bizottság. Elnök: F arkas L ajos; jegyzője: dr. Mikler 
K ároly ; ta g ja i : Radvány K álmán, R aisz E de, Csisko János.
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B) A  Collegium tisztviselői.

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

a) Theologiai dékán: dr. Szlávik Mátyás.
b) Jogakadémiai dékán: dr. H orváth Ödön.
c) Főgymnásiumi igazgató: Ludmann O ttó .
d) Tanítóképző-intézeti igazgató : Gamauf György.

Coll. pénztáros: dr. F lórián Károly jogakad. tanár.
Coll. jegyző és levéltáros: dr. Mikler K ároly jogakad. tanár.
Coll. ügyész: Klefner Gyula ügyvéd.
Könyvtáros: Gömöry János főgymnásiumi tanár.
Tápintézeti gondnok: Mayer Endre theol. tanár.
Múzeum-őrök : Húsz Ármin és Perényi V ilmos főgymnásiumi tanárok. 
Közös tanárértekezleti jegyző : Gerhard Béla tképző-intézeti tanár.
A Szirmay-könyvtár őre: Mayer Endre theol. tanár.

c) Collegiumi gyámintézet.

1. Elnök : dr. Szlávik Mátyás coll. igazgató.
2. Pénztáros: Húsz Ármin, majd Szutórisz F rigyes főgymn. tanár.
3. Jegyző: Gerhard Béla tképző-intézeti tanár.

Collegiumi iskolaszolga: F erencz J ános.
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Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.
-----------------

I.

Theologia .

A) Adatok az in tézet ezév i történetéhez.

Az 1901—1902. tanév a theologián a komoly és szakadatlan munkásság 
éve volt. A tanévet a dékán, a tanári kar és a szép számmal megszaporodott 
ifjúság jelenlétében énekléssel, imával és beszéddel nyitotta meg, mely megnyitó- 
ünnepélyen a dékán a Szentlélek segítségülhívása mellett a theologiai ifjúságot 
nemes egyházi és hazafias hivatására figyelmeztetve, a komoly munkásságra, 
egymás között a keresztyén theologusokhoz illő testvéries egyetértés ápolására és 
fejlesztésére hívta fel. Ez alkalommal is őszintén kijelentette a dékán, hogy «a ki 
a tanári kar s az ifjúság e vallásos egyházi s hazafias egyetértő munkásságával 
nem rokonszenvez, jobb, ha ma hagyja el a tiszai egyházkerület által oly nagy 
áldozatokkal fenntartott ősi tanintézetet». A theologusok létszáma ebben a 
tanévben oly örvendetesen szaporodott, hogy ilyennel már évtizedek óta 
nem dicsekedhetett. Theologiánkat ez évben is több ízben látogatásával tisz
telte meg Zelenka Pál, egyházkerületünk lángbuzgalmú püspöke, buzdítva és 
serkentve a tanári kart és az ifjúságot nemes, de terhes feladatai hű betöl
tésére. Theologusaink e tanév alatt is úgy az előadások látogatásában, mint 
kifogástalan magaviseletükkel buzgó tevékenységet tanúsítottak. Szavalatukkal 
az Onképző-körben, a belmissiói egyesület sűrűn látogatott vallásos estélyein, a 
Széchenyi-körben, a reformatio emlékünnepén s a márcziusi hazafias ünnepeken 
Eperjes művelt közönségének osztatlan elismerésében részesültek. Közönségünk
nek igen szívesen hallgatott szónokai és szavaiéi immár a mi theologusaink.

Örömmel jelenthetjük, hogy theologusaink ez évben is részesültek a 
tiszai ev. Egyházkerület s a Collegium áldozatkészségéből az internátus, a tandíj 
és a convictus kedvezményeiben, s így az anyagi gondoktól menten annál 
sikeresebben folytathatták komoly tanulmányaikat. Az Egyházkerület s a Colle
gium e bölcs és jóságos intézkedéseivel meg van adva a mód a theologusok 
létszámának folytonos gyarapodására s a máris érzékenyen érezhető káplán- 
és paphiány eloszlatására. Anyagi gondoktól függetlenül, teljesen szép hiva
tásuknak szentelhetik idejüket.

Továbbá jelentjük, hogy a máig is betöltetlen negyedik tanszék tárgyait 
ez évben is Mayer Endre r. tanár mellett a két helybeli ev. lelkész: ifj. Dras-

Collég. Ért. 5
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kóczy Lajos és Liptai Lajos, valamint dr. Mikler Károly jogtanár látta el, 
sőt örömmel jelezzük e helyen, hogy theologusaink e tanévben is heti 2 órá
ban a jogtanári kar szívességéből jogi előadásokat hallgathattak. E tanév 
második felében dr. Sarudy Vilmos tanár tanulságos magánjogi előadásait 
hallgatták a theologusok. E jogi előadásokkal felette kedvező helyzetbe jutott 
a mi tanintézetünk. Egyházkormányzatunk és coll. igazgató-választmányunk 
szerető gondoskodása mellett az isteni Gondviselésbe vetett hitünkkel bizton 
várjuk és reméljük theologiánk folytonos és fokozatos megerősítését s annak 
a negyedik tanszék betöltésével mielőbbi szervezését.

Még megemlítjük, hogy a dékán résztvett a múlt nyáron a gömöri 
ev. egyházmegye csetneki közgyűlésén, a hol tanárkarunk hazafias munkás
ságáról elismerő határozatot hoztak, s prédikált Mayer Endre kartársával 
együtt Iglón s külön két ízben Eperjesen. Örömmel jelezzük, hogy theol. 
belmissiói egyesületünk szept. 18-iki vallásos-estélyén Szabó Aladár budapesti 
ev. ref. theol. igazgató jelent meg s azon lelkes és buzdító felolvasást tartott; 
valamint megemlítjük, hogy a Prot. írod. Társaság miskolczi közgyűlésén 
mind a három rendes tanár vett részt, sőt Mayer Endre a Luther-társaság 
nyíregyházai közgyűlésén is megjelent. Tanárkarunk lelkes irodalmi s élénk tár
sadalmi munkásságáról Értesítőnk már a bevezető czikkben is megemlékezett.

Végül ugyancsak örömmel jelezzük, hogy a vallás- és közokt.-ügyi miniszter 
utólag Mayer Endre kartársunkat is a nagyszebeni ev. főgymnásium és főreál
iskola érettségi vizsgálataihoz kormányképviselőnek nevezte ki. A munkásságáról 
ismert nevű tanár és lelkes irodalombarát van ezzel tanintézetünkön kitüntetve.

• 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, a Collegium e. i. igazgatója.

T anárok:

1. Csengey Gusztáv, az ó-szöv. írásmagyarázati és történeti theol. tudo
mányok nyilv. rendes tanára, az önképző- és önsegélyző-egyesület elnöke s 
a kar ezévi jegyzője.

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

3. Dr. Szlávik Mátyás (lásd fentebb).
4. Ifj. Draskóczy Lajos, lelkész, a gyakorlati írásmagyarázat, homiletika, 

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

ny. r. tanár, a egyházjog előadója.
7. Dr. Sarudy V ilm os, jogakad. ny. r. tanár, a magánjog előadója.
8. Szánik Ernő, tanító, az egyházi ének és liturgia vezetőtanára.
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C) V ég zett tananyag.

I. E l ő a d o t t  t á r g y a k :

a) Az 1901/1902. tanév I-sőfélévben előadott theol. tantárgyak a következők:
1. Csengey Gusztáv tanár tárgyai: Héber nyelv I. évf, h. 3 óra. Egye

temes és protestáns egyháztörténet I—II. évf., h. 4 óra. Ó-szöv. írásmagya
rázat II—IV. évf., h. 3 óra és ó-szöv. theologia III—IV. évf, h. 3 óra.

2. Mayer Endre tanár tárgyai: Görög nyelv f. évf, h. .2 óra. Hermeneutika
I. évf, h. 1 óra. Új-szöv. bevezetés I—II. évf, heti 4 óra. Új-szöv. írásmagyarázat 
(I. Korinthusi levél) II—IV. évi., h. 4 óra. Új-szöv. írásmagyarázati seminarium
II— -IV. évf., h. 1 óra és gyakorlati theol. seminariumok I—IV. évf., h. 2 óra.

3. Dr. Szlávik Mátyás tanár tárgyai: Dogmatika III—IV. évf, h. 4 óra' 
Dogmatörténet III—IV. évf, h. 2 óra. Systhematikai seminarium III—IV. évf, 
h. 1 óra. Encyclopaedia I. évf, h. 4 óra, Bölcsészettörténet I. évf., h. 4 óra 
és német nyelv I. évf., h. 1 óra.

4. Ifj. Draskóczy Lajos tanár tárgyai: Liturgika III—IV. évf, h. 3 óra. 
Homiletika I—II. évf, h. 2 óra és gyakorlati írásmagyarázat h. 1 óra.

5. Dr. Mikler Károly tanár tárgya: Egyházjog III. évf, h. 3 óra.
6. Liptai Lajos tanár tárgyai: Bibliai tót nyelv I—II. évf, h. 1 óra és

III— IV. évf, h. 1 óra.
7. Szánik Ernő tanár tárgya: Egyházi ének I—IV. évf., h. 2 óra.
b) Az 1901 /1902. tanév Il-ikfelében előadott theol. tantárgyak a következők ;
1. C sengey Gusztáv tanár tárgyai: Héber nyelv I. évf, h. 3 óra. Egye

temes egyháztörténet I—II. évf., h. 4 óra. O-szöv. bevezetés I—II. évf h. 4 óra- 
Ó-szövetségi írásmagyarázat II—IV. évf., h. 3 óra és történeti seminarium
II. évf, h. 1 óra.

2. M ayer Endre tanár tárgyai: Új-szöv. írásmagyarázat (kolossei, efezusi 
és philippii levelek) II—IV. évf., h. 4 óra. Új-szöv. theologia III—IV. évf, 
h. 4 óra. Új-szöv. írásmagyarázat (Máté V-—VII. és két parabola) I. évf.> 
h. 3 óra. Új-szöv. írásmagyarázati seminarium II—IV, évf. h. 1 óra és gya
korlati theol. seminariumok I—IV. évf., h. 2 óra.

3. Dr. Szlávik Mátyás tanár tárgyai: Dogmatika III—IV. évf, h. 4 óra. 
Dogmatörténet III—IV. évf, h. 2 óra. Systh. seminarium III—IV. évf, h. 1 óra. 
Bölcsészettörténet I. évf, h. 4 óra és német nyelv I. évf, h. 1 óra.

4. Ifj. Draskóczy Lajos tanár tárgyai: Pastorális III—IV. évf., h. 3 óra 
és gyakorlati írásmagyarázat I—IV. évf., h. 1 óra.

5. Dr. Mikler Károly tanár tárgya: Egyházjog III. évf., h. 3 óra.
6. Liptai Lajos tanár tárgyai: Bibliai tót nyelv I—II. évf., h. 1 óra és

III—IV. évf., h. 1 óra. *
7. Dr. Sarudy Vilmos tanár tárgya: Válogatott kérdések a magyar 

magánjogból III—IV. évf, h. 2 óra.
8. Szánik Ernő tanár tárgya: Egyházi ének I—IV. évf, h. 2 óra.

5*
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'  2 .  S e  n i  i  n  a  r  i  u  m  o  k .
aj Egész évi seminariumok:

1. Ujszöv. írásmagyarázati seminarium. II—IV. évf., h. 1 órában. Veze
tője Mayer Endre theol. tanár. A feldolgozott s megbírált dolgozatok czímei 
a következők voltak: Krisztus halálának jelentősége Pál apostol szerint; a 
TTVtvun János evangéliumában; a házasság s annak felbonthatósága; a keresztség 
eredete és jelentősége az újszövetségben belü l; Jézus visszatérésének meg
jövendölése Máté 24., 25. alapján; hogyan fogta föl Jézus a böjtöt?; János 
evangéliumának christologiája; a főpapi ima János ev. XVII. alapján; mit 
értsünk apostol alatt az újszövetségben ?; az imádság Jézusnál; a logos eredete 1 
az ötödik parancsolat Máté 5., 21-—26. alapján; a TTagaxb/rog; a farizeusokról. 
— A dolgozatok tételei az egyes hallgatók képzettségéhez viszonyítva, tanul
mányi haladásukra való tekintettel adattak ki s bíráltattak el. Egynéhány igen 
talpraesett dolgozattal is volt dolgunk, a melyek nagy szorgalomról s kuta
tásról tettek tanúságot; de egyébként is a seminariumok kitűnő képző s 
nevelő jelentősége évről-évre jobban mutatkozik.

2. Rendszeres theol. seminarium. Ill—IV. évf., h. 1 órában. Vezető-tanár 
dr. Szlávik Mátyás. Katzer: «Kant’s Bedeutung für den Protestantismus» czímű 
művének olvasása, fordítása és hittani alapon való fejtegetése.

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

theologusok nem kötelesek dolgozatot hozni, de a második félévben már egyes 
homiliák bírálatára köteleztetnek; a másodévesek homiliákat, a harmadévesek 
közönséges egyházi, a negyedévesek alkalmi beszédeket hoznak s a benyújtott 
beszédek felett bírálatot mondanak. Minden hallgató legalább egy beszéd 
benyújtására köteleztetik. Benyújtatott s bíráltatott 18 dolgozat; ezek közül 
11 magyar, 6 tót és 1 német nyelvű volt.

b) Liturgikai seminarium. I—IV. évf., h. 1 órában. Az elsőévesek egyházi be
szédek elmondására kötelezvék, a többiek előzetes utasítás és tanulás után egyes 
egyházi cselekvényeknek liturgiái elemeit tanulják megismerni gyakorlatilag, 
hogy az életbe lépéskor legalább némi gyakorlottságuk legyen az istenitisztelet 
liturgikailag helyes végzésében. Intézetünk abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy a collegiumi tanítóképző-intézet tanulói is részt vehetnek e gyakorlatokban 
kántori teendők végzése által. Liturgikai gyakorlatok a téli időszakban tartatnak. 
Ez évben összesen 9 (4 magyar, 4 tót és 1 német nyelvű) gyakorlat tartatott.

c) Katechetikai seminarium. I—IV. évf., a téli időszakban vasárnaponként 
két gyakorlat a helybeli ev. elemi és polgári leányiskolában. A gyakorlatok
ban résztvettek az összes theologusok s már az elsőévesek is tanítottak 
könnyebb bibliai szakaszokat az alsóbb osztályokban. A tanítás gyermek- 
istenitisztelettel kapcsolatban történt s minden tanítás tüzetesen megbírálta 
tott a paedagogika s katechetika követelményeihez viszonyítva. Tárgyul szol
gáltak ez évben a felnőttebbek és* érettebbek részére újszövetségi történetek, 
kisebbek részére pedig az újkori egyháztörténetből vett tételek alsó fokon, 
egyszerű elbeszélés alakjában feldolgozva és közölve. A gyakorlatok november 
24-ikétől április 15-ikéig tartattak. Helybeli ev. egyházunknak hálás köszönettel
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tartozunk, hogy iskoláit megnyitja előttünk ezen gyakorlatoknak tartására. 
A gyakorlatok közül egynéhány igen szép sikerű volt, a mi egyeseknek kiváló 
paedagögiai érzékéről s előszeretetéről tesz bizonyságot.

bj Félévi seminarium :
Egyháztörténeti seminarium a II. félévben. II. évfolyam, heti 1 óra. 

Vezető-tanár Csengey Gusztáv. Otthon való kidolgozás alapján tárgyaltattak 
a következő tételek:

1. III. Incze és kora.
2. VII. Gergely és kora.
3. Húsz János és a husziták.
4. A nagy schizma és a XV. sz.-beli nagy zsinatok.
5. Az egyháztörténeti fejlődés forduló pontjai.
6. A magyar állam ellenállása a pápai törekvések ellen a XIV. század 

elején az utolsó Árpád-házi király alatt s az utána következő időben.

D) T heologiai

I. ÉVF(

1. Barátit Károly..................................
2. Bartos P á l .......................................
3. Deák János.......................................
4. Halát János. . . . - . . . .
5. Jakubik G y ö rg y .............................
6. Kellő Gusztáv . ....................
7. Lanstyák G y u la .............................
8. Licskó S a m u ..................................
9. Morgenthaler F eren cz ....................

10. Motyovszky P á l .............................
11. Obál B é l a .......................................
12. Podsztrelen G y u la ........................
13. Saguly J ó z s e f * .............................
14. Szklenka G u s z tá v ........................
15. Varga Imre . . . . . . . .

* Karácsonkor kilépett.

II. ÉVF

16. Hattesz E m i l ..................................
17. Kotula E d e ..................................
18. Martincsek M árto n ........................
19. Melczer D e z s ő .............................
20. Russ Z o l t á n ..................................

21. Tressler L á s z ló .............................

hallgatók.

Kocs, Vas vm., 1881.
Mende, Pest vm., 1882.
Sajó-Gömör, Gömör vm., 1883. 
Libetbánya, Zólyom vm., 1881. 
Bábaszék, Zólyom vm., 1882.
Bártfa, Sáros vm., 1882.
Legénd, Nógrád vm , 1882. 
Zólyom-Radvány, Zólyom vm., 1883. 
Jarek, Bács-Bodrog vm., 1881.
Irsa, Pest vm, 1880.
Vas-Hidegkút, Vas vm., 1882. 
Békés-Csaba, Békés vm., 1882. 
Békés-Csaba, Békés vm, 1880. 
Zólyom, Zólyom vm., 1882.
Igló, Szepes vm., 1883.

.YAM.

Tiszolcz, Gömör vm., 1882. 
Drholecz, Morvaország, 1881. 
Szent-Péter, Liptó vnt., 1881.
Ácsa, Pest vm., 1882.
Tisza-Földvár, J.-N.-K.-Szolnok vm., 

1879.
Rozsnyó, Gömör vm., 1880.
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III. ÉVFOLYAM .
22. Belicza A n d r á s ............................. Likér, Gömör vm, 1879.
23. Jeszenszky G y u l a .........................Zólyom, Zólyom vm., 1879.
24. Kuszy E m i l .................................. Zólyom-Lipcse, Zólyom vm., 1882.
25. Lombos A l f r é d ............................. Kukmér, Vas m., 1879.
26. Pollyák J e n ő .................................. Beszterczebánya, Zólyom vm., 1879.
27. Sexty K á l m á n ............................. Hajdú-Nánás, Hajdú vm., 1880.

IV. ÉVFOLYAM.
28. Droba Márton ............................. Mogyoród, Zólyom vm., 1874.
29. Jamriska J á n o s ............................. Libetbánya, Zólyom vm., 1878.
30. Kalanda G y u l a ............................. Derencsény, Gömör vm., 1877.
31. Pócza Ferencz........................ ....  . Potyond, Sopron vm., 1878.

1. jegyzet. Harmann Cyrill (Gerlachfalva, Szepes vm., 1878.) a rostocki tudomány-
egyetem theologiai fakultásán tölti a IV. tanfolyamot. ,

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

1. Jamriska J IV. Eperjes 2 ; összesen : 2.
2. Kalanda Gy. IV Kálnó 2, Irsa 3 és Abos 1 ; összesen : 6.
3. Pócza Ferencz IV. Eperjes 1 ; összesen : 1.
4. Belicza A. III. Eperjes 4, Rima-Brézó 5, Bártfa 1; összesen: 10.
5. Jeszenszky Gy. III. Alberti 4, Zólyom 2 ; összesen : 6.
6. Kuszy Emil III. Zólyom-Lipcse 3 ; összesen : 3.
7. Lombos Alfréd III. Eperjes 9, Sopron 3, Harkán 2 ; összesen : 14.
8. Pollyák J. III. Eperjes 2, Rimaszombat 4; összesen : 6.
9. Sexty K. III. Eperjes 1; összesen: 1.

10. Hanesz Emil II. Tiszolcz 1, Kis-Szeben 1; összesen: 2.
11. Martincsek M. II. Szent-Péter 5 ; összesen : 5
12. Melczer D. II. Ácsa 4 ; összesen : 4.
13. Bartos P. I. Eperjes 1 ; összesen : 1.
14. Deák J. I. Eperjes 1; összesen: 1.
15. Halát J. I. Eperjes 4, Libetbánya 2; összesen: 6.
16. Kellő G. I. Bártfa 2; összesen : 2.
17. Licskó S. I. Zólyom-Radvány 1; összesen: 1.
18. Motyovszky P. I. Duna-Egyháza 4, Irsa 2 ; összesen : 6.
19. Morgenthaler F. I. Jarek 2; összesen: 2.
20. Obál B I. Eperjes 1; összesen: 1.

E) T h eolog ia i vizsgálatok.

a) Alapvizsgálat. Alapvizsgálatot tettek az elmúlt 1901 —1902. tanévben:
1901. junius hó 17-ikén: Belicza András, Jeszenszky Gyula, Kuszy Emil,

Pollyák Jenő, Sexty Kálmán és külön engedélylyel 1901. okt. 15-ikén Lombos 
Alfréd, II. é. theologusok. A folyó tanévi alapvizsgálatra (jun. 14.) a II. éves 
theologusok már jelentkeztek, a melynek eredményéről azonban csak a jövő 
évben számolunk be.

b) Szakvizsgálat. Az 1901. junius 18-ikán, illetve szept. 28-ikán Zelenka 
Pál püspök elnöklete alatt a következő végzett theologusok tettek szakvizs
gálatot : Jamniczky György, ifj. Porkoláb Gyula és Mayer Pál. Az e tanévi
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szakvizsgálatra (jun. 14., illetve szept. elején) öt végzett theologus jelentkezett. 
Szakvizsgálati tételeik a következők voltak: 1. A rendszeres theologiából: 
A kér. ember és a világ; 2. Az újszöv. írásmagyarázat köréből: Az Úrvacsora 
igéinek hitelességéről és jelentőségéről s az ószöv. írásmagyarázat köréből: 
A messiási eszme Jesajah IX., 1—6. és XI. 1— 9-ben és a Deuterojesajah 
53-ban, vonatkozással Jézus messiási föllépésére és működésére.

Papi vizsgálatot tett és oklevelet nyert szept. 28-ikán Zelenka Pál püspök 
elnöklete alatt Mayer Pál, ki is Szepes:Iglóra s.-lelkésznek hivatott meg.

F) T h eologia i egyesületek .
1. A theologiai testület és a kebelében fennálló beesületbírósdg.

A theol. testület és becsületbíróság czélja általában a theologusoknak 
szervezett s egységes testületté való alakítása abból a czélból, hogy az egymás
hoz 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 merülnének fel, azokat békés úton el
intézze, illetve bíróilag ítéletet hozzon.

A theol. testület alakuló-gyűlését ez iskolai évben Kalanda Gyula IV. é. 
theologus, mint korelnök, szeptember hó 12-ikére hívta össze, a mikor is 
a tisztikar következőkép lett megválasztva: testületi elnök Jamriska János 
IV. é. th., testületi jegyző Pócza Ferencz IV. é. th ; ezeknek november 20-ikán 
történt leköszönésük után elnök Kalanda Gyula IV. é. th., jegyző Hanesz Emil 
II. é. th .; becsületbírósági elnök Belicza András III. é. th., becsületbírósági 
jegyző Jeszenszky Gyula III. é. th.

Szokásos ismerkedési estélyét a testület szeptember 18-ikán tartotta meg, 
melyen a theol. tanári-karon kívül résztvettek: dr. Szabó Aladár budapesti 
református theol igazgató, ifj. Draskóczy Lajos és Liptai Lajos helybeli ev. 
lelkészek s theol. magántanárok és a jogakademiai testvértestület képvisele
tében PIrabéczy Béla jogásztestületi elnökhelyettes.

A theol. testület, múltjához híven, ez iskolai évben is a társadalmi élet 
egyik tényezőjeként szerepelt, s hogy jó hírnevét fentartotta, mutatják azok 
a szépen sikerült ünnepélyek, melyeket részint egyedül, részint a Collegium 
testvérintézeteinek ifjúságával karöltve rendezett, nemkülönben közreműködé
sével más ünnepélyek sikerét is elősegítette.

A jogásztestület s a tanítóképző ifjúsággal karöltve megünnepelte októ
ber 6-ikát, a mikor is az ünnepi beszédet Melczer Dezső II. é. th. mondotta el.

Nagyszámú közönség részvétele mellett tartotta meg a testület a reformatio 
emlékünnepét, október 31-ikét. Az ünnepély műsora a következő volt: «100-ik 
Zsoltár». Előadta a theol. énekkar. Elnöki megnyitó, tartotta Jamriska János 
test. elnök. «Október 31-ike.» írta Csengey Gusztáv, szavalta Podsztrelen Gyula
I. é. th. «Hymnus», Schubert F.-től. Énekelte Várkoly Szerén úrhölgy veze
tése mellett az ág. hitv. ev. polgári leányiskola énekkara. Ünnepi beszéd, tar
totta Belicza András III. é. th. «A reformatio hajnala.» írta Wallentínyi Aladár, 
szavalta Sexty Kálmán III. é. th. «Luther diadaléneke.» Énekelte a theol. énekkar.



40

Várkoly Szerén úrhölgynek szives közreműködéséért ez úton is hálás 
köszönetét fejezi ki a theol. testület.

A Collegium testvérintézeteinek ifjúságával egyetemben megünnepelte márcz. 
15-ikét, melyen az elnöki megnyitót Kalanda Gyula test. elnök, az egyik szavala
tot pedig Melczer Dezső II. é. th. tartotta, mely alkalommal Csengey Gusztáv 
«Messiás» czímű, ez alkalomra írt szép költeményét szavalta el nagy hatással.

A theol. testület Csengey Gusztávnak úgy ezen, valamint az október 31-iki 
szép költemények megírásáért ez útofi is hálás köszönetét mond.

A testület tagja volt az Eperjesi Széchenyi-körnek, melynek egyes esté
lyein többen tevékenyen is résztvettek.

Résztvett a testület 1902. évi május 16— 19-ikén Kassán tartott diák
kongresszuson két tagja: Kalanda Gyula és Sexty Kálmán által képviselve.

Hasonlóképen résztvett a testület 1902. évi május 22—23-ikán Debreczen- 
ben tartott prot. theologiai conferentián két tagja: Kalanda Gyula és Belicza 
András által képviselve, a melyen Belicza András «Miképen valósítható meg 
a külföldi prot. theol. hallgatóival leendő összeköttetés»-ről értekezett, s a hol 
az a kitüntetés érte a testületet, hogy egyik kiküldöttje: Belicza András az 
ág. hitv. ev. részről conferentiai társelnöknek választatott meg. Az értekezéssel 
kapcsolatban elfogadták amaz indítványt, hogy a magyar prot. theologusok alakít
sanak mindenekelőtt szövetséget. A belmissió ez évi működéséről ugyancsak 
Belicza András számolt be. Ezzel kapcsolatban jelenti a theol testület, hogy 
a jövő évi prot. theol. conferentia Eperjesen fog megtartatni.

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

A theol. testület kebelében fennálló becsületbíróságnak ez évben egy
általában nem volt dolga, a minél semmi sem mutatja jobban a theologusok 
egymás iránti testvéri szeretetét.

A testület az év folyamán tartott összesen 14 gyűlést, még pedig 1 ala
kuló-, 3 rendes-, 9 rendkívüli és 1 záró-gyűlést.

2. Theologiai önképző- s önsegélyző-egyesület.

A mint a neve is mutatja, tulajdonképen két egyesületről van szó, minek 
természetes folyománya, hogy a működés is kettős: 1. tagjait munkafelolva
sások, szabad előadások, elméleti és gyakorlati kérdések megvitatása, egyházi 
szónoklatok és szavalások által szellemileg képezni, és 2. tagjait tehetségéhez 
mérten segélyezni.

Jelen tanévben tisztviselői a következők voltak: elnök Csengey Gusztáv 
theol. tanár, titkár Belicza András III. é. th., jegyző Kuszy Emil 111. é. th , 
pénztáros Pócza Ferencz III. é. th., könyvtárosok Kalanda Gyula IV. é. th , 
Jeszenszky Gyula III. é. th., Sexty Kálmán III. é. th. és Treszler László II. é. th., 
laptáros Motyovszky Pál, majd Morgenthaler Ferencz I. é. theologusok.

Az egyesület működése az év elején a legszebb reményekkel kecsegtető 
volt a múlt évihez képest, azonban a kettős czél, melyek a mellett egymástól 
eléggé távol is esnek, megakadályozta a teljes sikerrel járó munkálkodást.
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Azért 1901. november 9-ikén tartott 4-ik rendes gyűlésén elhatározta, hogy 
mostani szervezetét megváltoztatja s a két combinált egyesületet egymástól 
elválasztja. E czélból bizottságot küldött ki a két szétválasztandó egyesület 
alapszabályainak kidolgozására. Az alapszabály-tervezet elkészült, tárgyaltatott, 
elfogadtatott s jóváhagyás és megerősítés végett a tanári karhoz felterjesztetett, 
mely után az önképző- és önsegélyző-egyesület, mint ilyen, a folyó ügyek 
végzésére egy bizottságnak kiküldésével, valamint az elnöknek adott azon 
felhatalmazásával, melynélfogva az a tanári kar által majdan jóváhagyott alap
szabályok alapján az önképző-egyesületet újból megalakítja, átmenetileg fel
oszlott. Több fontos oknál fogva ez a megalakítás csak a jövő esztendőre maradt.

Az egyesület feloszlásáig 1 alakuló- és 4 rendes gyűlést tartott, melyeken 
felolvastatott és elbíráltatott 1 munka, előadatott és elbíráltatott 1 szónoklat 
és 8 szavalat.

Az egyesület könyvtára az idén 8 művel szaporodott 13 kötetben, részint 
vétel, részint ajándékozás útján.

A leghálásabb örömmel mondunk e helyütt is köszönetét azon kegyes 
és nemeskeblű pártfogóinknak, kik részben támogatásukkal, részben ajándé
kaikkal egyesületünk működését megkönnyítették. Ezek:

a mélt. és főtiszt, egyházkerületi elnökség, mely ez évben is 50 koro
nával járult kiadásaink fedezéséhez; a nagyméltóságú m. kir. kultuszminisztérium 
Európa földtani térképét (13 drb); dr. Horváth Ödön kir. tanácsos s jogkari 
dékán úr pedig «Jogi szakoktatásunk reformjához» ez. művét szíveskedett 
könyvtárunk számára ajándékozni. Ezeken kívül Csengey Gusztáv, dr. Szlávik 
Mátyás és Mayer Endre theol. tanár urak több lapot engedtek át olvasás 
végett olvasókörünk számára, Szeberényi Lajos békéscsabai, majd újévtől 
Hurtay György osztrolukai lelkész úr a szerkesztésében megjelenő «Ev. Egy
házi Szemlét», úgyszintén az «Eperjesi Lapok» szerkesztősége az «Eperjesi 
Lapok»-at, a «Rozsnyói Hiradó» szerkesztősége pedig a «Rozsnyói Hiradó»-t 
ingyen küldte olvasókörünknek.

Az egyesület rendes-tagja a Prot. Irod.-társaságnak és Luther-társaságnak.
Az egyesület vagyona készpénzben, kötvényeken 1331 korona 64 fillér.

3. Theologiai olvasókör.

A theologiai olvasókör az önképző- s önsegélyző-, valamint a testvér 
belmissiói egyesület vezetése alatt az idén is megalakult.

Laptárosai az önképző s önsegélyző részéről: Motyovszky Pál, majd 
Morgenthaler Ferencz; a belmissió részéről Licskó Soma, majd Podsztrelen 
Gyula I. é. theologusok voltak.

Az olvasókörbe a következő lapok jártak:
a) Dr. Szlávik Mátyás theologiai dékán-tanár ä következő lapokat bocsá

totta az olvasókör rendelkezésére: az «Ev. Egyház és Iskolá»-t és a «Prot. 
Egyházi és Iskolai Lap»-ot.

b) Csengey Gusztáv tanár: az «Egyetértés»-t.
c) Az önképzőkör révén: «Magyar Szó», «Budapesti Hírlap», «Pesti Hir-

Collég. Ért. 8
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lap», «Eperjesi Lapok», «Rozsnyói Híradó», «Vasárnapi Újság», «Ev. Egyházi 
Szemle», «Prot. Pap», «Ev. Családi Lapok», «Protestáns Szemle», «Ev. Egyház 
és Iskola», «Ev. Egyházirodalmi Értesítő», «Kakas Márton», «Ev. Glocken» 
és «Friedensbothe».

d) Mnyer Endre tanár és a belmissiói egyesület révén: «Külmissió», «Jó 
Pásztor», «KisTükör», «Ébresztő», «Allgemeine Missions-Zeitschrift»,«Zeitschrift 
für die innere Mission» és «Stuttgarter Sonntagsblatt».

4. Theol. ifjúsági belmissiói egyesület.

A theologiai ifjúsági belmissiói egyesület alakuló gyűlését 1901. évi szept.
11-ikén tartotta meg Mayer Endre theol. tanár, egyesületi elnök összehívására.

Az egyesület titkárává választotta Sexty Kálmán III. é. th., főjegyzővé 
Treszler László II. é th., aljegyzővé Obál Béla I. é. th., laptárossá Licskó Sámuel 
I. é. th., majd ennek leköszönése után áprilisban Podsztrelen Gyula I. é. th.-t.

Az egyesület az elmúlt iskolai évben 1 alakuló-, 1 záró-gyűlést és 13 
összejövetelt tartott.

Az összejöveteleken a következő tárgyak felett tartattak felolvasások, 
illetőleg szabad előadások és megbeszélések: 1. Mi a belmissió? 2. Az ifjúság 
vallás-erkölcsi nevelése. 3. Az iszakosságról. 4. Mi kötelez minket a külmissió 
tevékeny támogatására f 5. Néhány szó istentiszteletünkről.

Az egyesület nemcsak saját tagjaival szemben fejtett ki tevékenységet, 
hanem a nagyközönséget is igyekezett belevonni munkálkodásába hitéletének 
fejlesztése s megszilárdítása czéljából.

E tevékenységéről tanúskodnak az egyesület által rendezett «Vallásos 
estély»-ek, melyeken az alább közölt műsorokban szereplő prot hölgyek és 
urak voltak szívesek közreműködni, a mi legszebb jele nemcsak vallásos 
buzgóságuknak, hanem a belmissió szent czélja iránti érdeklődésüknek is.

Az első estélyt mindjárt az isk. év elején szept. 18-ikán rendezte az 
egyesület azon alkalommal, midőn dr. Szabó Aladár budapesti ev. ref. theol. 
igazgató - - a belmissió lelkes és általában ismert apostola — látogatta meg 
egyesületünket és estélyünkön egy szép s tanulságos előadást tartott. Az estély 
műsora volt: 1. Ének: «Erős várunk ...»; énekli a theol. hallgatók énekkara, 
Szárúk Ernő énektanár vezetése alatt. 2. Fohász; Tartja Mayer Endre egye
sületi elnök. 3. Szabadelőadás: «Korunk bajai s. a bajok orvoslási módja»; 
tartja dr. Szabó Aladár budapesti ev. ref. theol. igazgató. 4. Közös ének.

A második vallásos estélyt egyesületünk nov. 30-ikán Iglón tartotta, hova 
az iglói ev. egyház szives meghívására ment el. Ez estély műsora: 1. Ének: 
«XCI. Zsoltár», Stein K.-tók; énekli a theol. ifjúság énekkara, Szánik Ernő 
énektanár vezetése alatt. 2. Megnyitó s felolvasás: «Krisztus és a nők»; tartja 
Mayer Endre egyesületi elnök. 3. Szavalat: «Az elveszett frigyláda»; írta 
Csengey Gusztáv theol. tanár, szavalja Melczer Dezső theol. hallgató. 4. Solo : 
a) «Templomi ária a XVI. századból», Stradellá-tól, — b) «Egyházi ének», 
Gounod K.-tól; énekli Topscher Anna úrhölgy. 5. Felolvasás: «Eine fürstliche 
Diakonissin aus dem Mittelalter» ; tartja dr. Szlávik Mátyás theol. dékán-tanár
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6. Dialog: «A wormsi kihallgatás 1521-ben», Dewrient Ottó «Luther» czímű 
drámájából szabadon átdolgozta ifj Porkoláb Gyula; előadják: Sexty Kálmán 
(Luther) és Russ Zoltán (Dr. Eck) theol. hallgatók 7. Ének: «Erős várunk . . 
énekli a theol. ifjúság énekkara, Szánik Ernő énektanár vezetése alatt. Az 
estély bevétele 400 kor. volt, melyből a tiszta jövedelem a theol. internátus 
alapja javára fordíttatott.

E két estélyen kívül egyesületünk az előző évekéhez képest négy vallásos 
estélyt tartott április és május hónapokban. E tavaszi estélyek műsora a következő:

I- sö estély április 23-ikán. 1. «XCI. Zsoltár», Stein K.-tól; énekli a theol. 
hallgatók énekkara, Szánik Ernő énektanár vezetése alatt. 2. «Az utolsó sor», 
Váradi Antaltól; szavalja Liptai Milike úrhölgy. 3. «Wartburgi emlékek; írta 
dr. Meliorisz Béla, felolvassa Mayer Endre theol. tanár, egyesületi elnök.
4. Solo ének: a) Ima a «Bűvös vadász» ez. operából. Ö «XC. Zsoltár» énekli 
Krayzell Rózsika úrhölgy, Durst Győző tanító harmoniumkisérete mellett.
5. «A második asszony», Győry Vilmostól; szavalja Bartos Pál theol. hallgató.
6. «Gályarabok éneke», id. Kapi Gyulától; énekli a theol. hallgatók énekkara, 
Szánik Ernő énektanár vezetése alatt.

II- ik estély május hó 3-ikán. 1. «Ima», Gluck-tól. Énekli a kerül. Coll. 
tanítóképezdei ifjúságának énnekkara, ifj. Kapi Gyula tanár vezetése alatt.
2. «A kuruez király» (jellemrajz). Irta s felolvassa Csengey Gusztáv theol. 
tanár. 3. Solo ének: a) «A jó Isten», Maian Czézártól; b) «Egyházi ének», 
Mendelssohn B. B.-tól. Énekli Slajchó Mihályné úrnő, Durst Győző tanító 
harmoniumkisérete mellett. 4. «Az elveszett frigyláda.» Irta Csengey Gusztáv, 
szavalja Obál Béla theol. hallgató. 5. «Hymnus», Mozart-tól. Énekli a kerül. 
Coll. tanítóképezdei ifjúságának énekkara, ifj. Kapi Gyula tanár vezetése alatt.

III- ik estély május hó 21-ikén. 1. «Himnus», Schubert Ferencztől. Énekli 
az ág. h. ev. polgári leányiskola énekkara Várkoly Szeréna úrhölgy vezetése 
alatt. 2. «Egy pereznyi csönd.» Irta Szász Károly. Szavalja Várkoly Ottilia 
úrhölgy. 3. «A vallásszabadságról.» írta s felolvassa dr. Horváth Ödön kir. 
tanácsos, jogakadémiai dékán. 4. «Reformations-Symphonie», Mendelssohn-tól. 
Zongorán játszák dr. Horváth Ödönné és Balló Aurélné úrnők. 5. Részlet 
Petőfi «Apostol» czímű költeményéből. Szavalja Kellő Gusztáv theol. hallgató. 
6. «A magasba, ég Urához», Herold-tól. Énekli az ág. hitv. ev. polgári leány
iskola énekkara, Várkoly Szeréna úrhölgy vezetése alatt.

IV- ik estély május hó 31-ikén. 1. «Ima», Quilling-től. Énekli a kerületi 
Coll. tanítóképezdei ifjúságának énnekkara, Kapi Gyula tanár vezetése alatt. 
2. Melodráma. «Az Úr ítél.» írta dr. Váradi A. Zenéjét szerzetté Nemes Elemér. 
Előadja Sexty Kálmán theol. hallgató, zongorán és harmoniumon kisérik: 
ifj. Molitorisz Istvánné úrnő és Kapi Gyula tanár. 3. «A keresztyén ember 
és a divat.» A belmissiói egyesület pályázatán dicséretben részesült pályamű, 
írta s felolvassa Belicza András theol. hallgató. 4. Duette, a) «Zarándok szózat», 
Mendelssohn-tól; b) «Mi atyánk», Crebs C.-től. Éneklik: Maurer Irma és Várkoly 
Irénke úrhölgyek, Durst Győző tanító harmoniumkisérete mellett. 5. «A gálya
rab», Bihari Kálmántól. Szavalja Deák János theol. hallgató. 6. «Himnus»,

6'
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Kapi Gyulától. Énekli a kerületi Collegium tanítóképezdei ifjúságának ének
kara, Kapi Gyula tanár vezetése alatt.

A negyedik, egyúttal záró estély offertoriummal volt egybekötve, a 
begyűlt összeg (107 kor.) a vallásos estélyek költségeinek fedezésére fordíttatott.

Egyik fontos feladata a belmissiói egyesületnek tankönyvek hiányában 
vezérfonalul szolgáló füzeteknek Írásáról és sokszorosításáról gondoskodni, 
hogy azokat jutányos áron a theol. hallgatók között terjeszsze.

A lefolyt isk. évben dr. Szlávik Mátyás «Dogmatiká»-ját, Mayer Endre 
«Újszöv. theologiá»-ját és Csengey Gusztáv «Oszöv. theologiá»-ját s «Oszöv. 
bevezetés »-ét sokszorosította fönixlapokon.

Az önképzés és munkásság fokozása s egyeseknek buzdítása czéljából 
két díjat tűzött ki az egyesület: egyiket belmissiói tárgyú értekezésre, másikat 
pedig vallásos tárgyú költői műre. A pályázat meddő maradt ugyan s így a 
pályadíjak nem adattak ki, de a pályamunkák közt két figyelemre méltó 
volt, melyeknek egyike «A keresztyén ember és a divat», az utolsó vallásos 
estélyen fel is olvastatott.

Itt hálás köszönettel megemlítjük, hogy a tiszai ev. egyházkerület dékán 
buzgói kodására megvette a theologia részére Binder Károly harmóniumát.

G) T heologia i internátus.
Egyházkerületünk és főiskolánk áldozatkészsége mellett a lefolyt iskolai 

évben ismét több hallgatót részesíthettünk az internátus jótéteményében. Ter
vünket, hogy összes hallgatóinkat egy épületben tanári felügyelet alatt helyezzük 
el, nem sikerült megvalósítanunk a lefolyt isk. évben sem; de mivel ennek 
szükségét s áldásos voltát kellő paedagogiai berendezés mellett mindenki 
belátja s illetékes hatóságunk áldozatkészsége csak fokozódhatik, a mint látja 
intézetünk felvirágzását s folytonos fejlődését, úgy semmi kétségünk abban, 
hogy a theol. internátust valóban ifjúságunk otthonává fejleszthetjük. Eddig 
is tapasztaljuk, minő áldásos, erkölcsileg nevelő hatása van az internátusi el
helyezésnek s gondozásnak; mennyivel sikeresebb és jobb hatású leend majd 
akkor, ha egy épületben, közvetlen tanári vezetés mellett helyeztetik el az 
egész ifjúságunk! ?

Minthogy a magyarhoni theologiák küszöbön álló újjászervezése hihető
leg egész más alapon fog történni, mint a hogy hosszú ideig áldatlan módon 
egyesítés által akarták azt keresztül vinni, s minden theologiai intézetünk a 
történelmi hagyományok alapján a jövőben való teljes versenyképességgel 
fog szerveztetni: ez okból hiszszük, hogy rövid időn belül fentebb vázolt 
tervünknek megvalósítása sikerül fog.

A lefolyt isk. évben összesen 28 hallgatónk lakott az internátusi lakások
ban s az összes hallgatók közül csupán kettő lakott magánszálláson. Ezek az 
ifjak a Collegium által adott 4 szobában a convictus épületében és 3 idegen 
helyen 5 kibérelt szobában voltak elhelyezve Mayer Endre theol. tanár s az 
illető háziak közös felügyelete s illetőleg vezetése alatt. A lakással járt ki
szolgálat, fűtés, világítás és reggeli; összes internátusi hallgatóink díjmentesen 
kapták e jótéteményt.
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Ugyanezek a convictus jótéteményében is, azaz bizonyos összeg erejéig' 
(40—124 kor.) való díj elengedésében is részesültek. Convictusi jótéteményeink 
alább a «Convictus s jótétemények» czíme alatt olvashatók. Internátusunk fenn
tartásához egyházkerületünk körülbelül 2400 koronával, főiskolánk konviktusi 
és Rochlitz-alapja pedig körülbelül 2200 kor.-val, összesen tehát 4600 kor.-val 
járulnak. Egykázegyetemünknél hiába kopogtattunk, fedezet hiánya miatt 
semmit sem szavazhatott meg; bízunk azonban a jövőben s hiszszük, hogy 
onnan is sikerül segítséget kapnunk Egyetemes egyházi gyámintézetünk ez 
évben is 200 koronát juttatott intézetünknek; vajha módját ejthetné ez áldott 
intézet, hogy hathatósabb segélyben részesíthessen! Kisebb adományokban 
részesítettek: A tokaji egvház-offertorium 3 kor. 04 fill, a szkálnoki egyház 
1 kor. 20 fill., adományban. Mint rendkívüli szép bevételt ki kell emelnünk a 
a belmissiói egyesület által Iglón rendezett vallásos estélynek 252 kor. 82 fill, 
tiszta jövedelmét. A sáros-zempléni esperesség monográfiájából ez évben be
folyt e czélra 3 korona. Összes jóltevőink fogadják e helyütt is hálás és 
őszinte köszönetünket s kérjük, hogy intézetünket továbbra is gyámolítsák.

Internátusunknak nincsenek különös Írott szabályai; becsületérzés, tisztes
ségtudás, műveltség s mindenek felett a jövő élethivatás azok a korlátok, a 
melyek kinek-kinek szabad mozgását irányítják s határolják. Különös enge
delmességgel tartoznak a felügyelő tanárnak, a ki atyai jóindulattal és szere
tettel gondozza mindegyiküket személyválogatás nélkül. Nála jelentik pana
szaikat s kívánalmaikat, a melyeket, a mennyiben jogosak, a lehetőség szerint 
meghallgat s elintéz. Reggel 7, illetőleg 7 1/2 órakor, este 9-kor közös imádság 
tartatik; szombat este pedig irásmagyarázat is van, a melyet sorrend szerint 
felváltva tartanak az internátus lakói. Egyébként idejüket szabadon használhat
ják, a mennyire azt tanulmányaik megengedik.

Istennek hála, az egész isk. év alatt nem fordult elő oly fegyelmi vétség, 
a mely valamelyes komolyabb fellépést és sújtó ítélethozást igényelt volna 
Ifjaink kifogástalan erkölcsi életet tanúsítottak. Bízunk az isteni Gondviselés
ben, hogy a jövőre is megóv ilyenektől!

H) T heologiai könyvtár.

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

A theol. könyvtár ez évben részint vétel, részint ajándékozás útján 
8 művel (13 kötetben) és 32 füzettel szaporodott. Ajándékozás útján gyarapítot
ták a theol. könyvtárt: a nagyméltóságú m. kir. kultuszminisztérium és dr. Horváth 
Ödön kir. tanácsos, jogkari dékán úr. A könyvtár jelenlegi állapota 3130 kötet 
és 275 füzet. A könyvtár látogatottsága igen élénk volt. Kivétetett összesen 
465 mű 507 kötetben. Azon kegyes jóltevők, kik könyvtárunkat e tanévben 
gyarapítani szívesek voltak, fogadják e helyütt is hálás köszönetünket!
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J o g a k a d e  m  i a.

A dr. M e l i ó r i s z  B é l a  jogtanár emlékére tett  kegyes alapítványok.

A L A P Í T Ó - L E V É L .

Alólirott Meliórisz Ilka, eperjesi lakos, az anyaszív legbensőbb és leg- 
mérhetlenebb fájdalmával gyászolt, forrón szeretett, feledhetetlen jó fiamnak, 
életem egyetlen eltűnt reményének: az 1901. november hó 12-ikén Eperjesen 
elhúnyt deménfalvi dr. Meliórisz Bélának, a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
eperjesi Collegiumában az ottani főgymnasium és jogakademia egykori tanuló
jának, illetve hallgatójának, újabban pedig az ősi jogakademia magántanárának, 
majd nyilv. rendkívüli tanárának, örökké kegyelettel ápolandó tiszta emléke
zetét ezáltal is megörökíteni óhajtván, — valamint drága jó fiamnak elhúnyta 
után is bizonyítékát kívánván adni annak a benső hálával telt igaz szeretetnek 
és ragaszkodásnak, a mely az ő ifjú szivét az ősi Collegiumhoz s benne a jog- 
akademiához szakadatlanul fűzte, az említett eperjesi Collegium jogakademiá- 
jánál a mai alólirott napon egy ösztöndíj-alapítványt létesítek, és pedig a 
következő feltételek mellett:

1. Az alapítvány örök időkre a Dr. Me Hóidsz Béla jogtanár ösztöndíj- 
alapítvány nevet viselje s mindenkor csak a jelen alapító-levélben meghatá
rozott czélra és az ebben megállapított módon használtassák.

2. Az alapítvány létesítésére 2 drb, és pedig 268. (II. sor), 269. (II. sor) 
számú 4 1/3°/0-kal kamatozó s egyenként 2000 (kettőezer) koronáról szóló, s az 
esedékes összes szelvényekkel és egy szelvény-utalványnyal ellátott «Magyar 
takarékpénztárak központi jelzálogbankja, mint részv.-társ. községi kötelező»-jét> 
együttesen tehát 4000 (négyezer) korona névértékű értékpapírt adok át a jog
akademia pénztárába.

3. A jelzett értékpapírokban foglalt alapítványi összegnek jövedelme, 
két egyenlő részre osztva, tanévenként a jogakademia két (2) nyilv. rendes 
hallgatójának adassák, és pedig mindenkor Dr. Meliórisz Béla jogtanár tanul
mányi ösztöndíj elnevezés alatt.

4. Az ösztöndíj odaítélésének joga, a szokásos módon közzéteendő pályá
zati felhívásra beérkezett kérvények alapján, a jogakademia tanári-karát illeti, 
mely annak odaítélésénél arra fektesse a súlyt, hogy az ösztöndíjat mindenkor 
oly ág. ev. hitvallású ifjak kapják, a kik szegény sorsuk igazolása mellett 
igaz hazafias érzelmet, kitűnő szorgalmat és jó magaviseletét tanúsítanak.

II.



47

5. A ki az Ösztöndíjat elnyerte, azt mindaddig megtartja, a míg a jog- 
akademiának hallgatója, feltéve, hogy az ösztöndíj adományozásának a 4-ik 
pontban megállapított feltételei reá nézve tényleg’ fenforognak.

6. Az ösztöndíj mindenkor a nyári félév szabályos elvégezése után 
adassák ki.

7. Ha az alapítványt képező értékpapírok kisorsoltatnának, a tanintézet 
pénztára az ily módon készpénzben nyerendő összeget új, szintén biztos, a 
törvény értelmében óvadékképes s az alapítványul átadott értékpapírokkal 
egyenlően jövedelmező záloglevélbe tartozik beléfektetni.

8. Ha netalán a jogakademia működésében szünet következnék be, ennek 
ideje alatt az ösztöndíjak, az előbbi pontokban meghatározott összes feltételek 
szigorú betartása mellett, a collegiumi főgymnasium tanári-karának odaítélése 
alapján, a collegiumi főgymnasium VII-ik és Vlll-ik osztályának két tanuló
jának adassanak ki, a kik azt — feltéve, hogy az adományozásnál megkívánt 
feltételek rájok nézve nem változnak — érettségi vizsgájok letételéig élvezik. 
Attól a tanévtől kezdve azonban, a melytől a jogakademia esetleg megszűnt 
működése újból kezdetét veszi: az ösztöndíj-alapítvány összes jövedelmei
nek az alapító-levél értelmében leendő felhasználása ismét kizárólag a jog- 
akademiát illeti.

Kelt Eperjesen, 1901. november hó 27-ik napján.

Dr. S z iá v ik  M á tyá s s. k. M e lió r i s z  I lk a  s. k„
coll. igazgató, mini alapító.

D r H o rvá th  Ödön s. k.
kir. tanácsos, jogkari dékán,

mint tanúk.

A L A P Í T Ó - L E V É L .

Alólirott Meliórisz Ilka, eperjesi lakos, az engemet ért mérhetlen csapástól 
a legmélyebb fájdalomban vérező szívvel, tanújelét óhajtván adni annak a benső 
szeretetnek, a melylyel elhúnyt édes fiam: deménfalvi dr. Meliórisz Béla, 
nyilv. rendkív. jogtanár, a jogakademia lelkes ifjúsága és az ifjúság egyesületei 
iránt mindenkor viseltetett, — valamint némi jelét óhajtván adni legbensőbb 
hálámnak is a felett, hogy a reám borult mély és vigasztalanul sötét gyász
ban a jogakademia derék ifjúsága is oly meghatóan osztozott s fiam iránt 
érezett hűséges megbecsülését és ragaszkodását az ő halála alkalmával is 
oly megható módon juttatta kifejezésre: a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
eperjesi Collegiumában fennálló jogakademián az Eperjesi Jogász Segítő
egyesületnél mai alólirott napon egy alapítványt létesítek, és pedig a követ
kező feltételek mellett:

1. Az alapítvány örök időkre a Dr. Meliórisz Béla jogtanár segély díj
alapítvány nevet viselje s mindenkor a jelen alapító-levélben meghatározott 
czélra és az ebben megállapított módon használtassák.

2. Az alapítvány létesítésére 2 drb, és pedig 156. (II. sor), 157.(11. sor) 
számú, 4 1 /2°/0-kal kamatozó s egyenként 200 (kettőszáz) koronáról szóló, s az
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esedékes összes szelvényekkel és egy szelvény-utalványnyal ellátott «Magyar 
takarékpénztárak központi jelzálogbankja, mint részv.-társ. községi kötelező»-jét, 
együttesen tehát 400 (négyszáz) korona névértékű értékpapírt adok át a jog- 
akademia pénztárába.

3. A jelzett értékpapírokban foglalt alapítványi összegnek jövedelme tan
évenként a jogakademia egy nyilv. rendes hallgatójának adassék, és pedig 
mindenkor Dr. Meliorisz Béla jogtanár segélydíj elnevezés alatt.

4. A segélydíj odaítélése tanévenként az egyleti alapszabályok értelmében 
és az abban megállapított feltételek mellett történjék. Hangsúlyozni kívánom 
azonban azt, hogy a nevezett egylet segélyezéseinél szokásos feltételek mellett 
különös súlyt kívánok mindenkor fektetni arra, hogy a segélydíjat elnyerő 
ifjú igaz hazafias érzelmet tanúsítson.

5. Ha az alapítványt képező értékpapírok kisorsoltatnának, a tanintézet 
pénztára az ily módon készpénzben nyerendő összeget új, szintén biztos, a 
törvény értelmében óvadékképes s az alapítványul átadott értékpapírokkal 
egyenlően jövedelmező záloglevélbe tartozik beléfektetni.

6. Ha netalán a jogakademia működésében szünet következnék be, ennek 
ideje alatt az alapítvány kamatai a Jogász Segítő-egyesület tőkéjéhez csatol- 
tassanak; attól a tanévtől kezdve azonban, a melytől a jogakademia esetleg meg
szűnt működése újból kezdetét veszi: az alapítvány esedékes jövedelmei ismét 
a jelen alapító-levél értelmében segélydíjul leendő kiosztásra használtassanak.

Kelt Rperjesen, 1901. november hó 27-ik -napján.

Dr. S z lá v ik  M á tyá s s. k. M eliÓríSZ I lk a  s. k.,coll. igazgató,
„  „  . . .  - ... mint alapító.Dr. H o rva th  Ódon s. k 1

Air. tanácsos, jogkari dékán,
mint tanúk.

A) A jog- és á llam tudom ányi kar szem élyzete.

D é k á n :

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

T  ; i  i i  ; i  i- o  k  :

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

Dr. Flórián Károly, az államtudományoknak — «sub auspiciis regis» 
felavatott — és a jogtudományoknak tudora, a magyar közigazgatási jog, a
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magyar pénzügyi jog és statisztika, valamint a jog- és államtudományi beve
zetés nyilv. rendkív. tanára. A második alapvizsgálati és az államtudományi 
államvizsgálati bizottságok rendes tagja.

Dr. H orovitz Imre, az orvostudományok tudora, oki. kir. törvényszéki 
orvos, az orvosi tudományok köréből vett speciál-collegiumok magántanára.

Dr. H orovitz Simon, a jog- és államtudományok tudora, köz- és váltó- 
ügyvéd, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a római jog és 
büntető jog ny. r. tanára. A Magyar Jogász-egylet tiszteleti tagja Az első 
alapvizsgálati s a jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja s ez 
utóbbinak elnöke.

Dr. H orváth Ödön (lásd fent).
Dr. M áriássy Béla, a jogtudományok tudora, Sárosvármegye árvaszéki 

elnöke és törvényhatósági bizottságának tagja, a magyar közigazgatási jog 
köréből vett speciál-collegiumok magántanára. Az államtud. államvizsgálati 
bizottság kültagja.

Dr. Mikler Károly, a jog- és az államtudományok 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. Ezidei collegiumi jegyző.

Dr. Raffay Ferencz, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
képesített egyetemi magántanár, a magyar magánjog és osztrák polgári magán
jog s a peres és perenkívüli eljárás ny. r. tanára. A második alapvizsgálati 
és a jogtudományi állam vizsgálati bizottság rendes tagja.

Dr. Sarudy Vilm os, 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 jog- 
tudományi államvizsgálati bizottságok rendes tagja.

Dr. Szlávik Mátyás, bölcsészettudor, theologiai dékán-tanár, e. i. colle
giumi igazgató, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, egészségügyi 
választmányának és Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja, a Protes
táns Irodalmi Társaság igazgató-választmányának tagja, a történeti és bölcsé
szeti speciál-collegiumok ny. r. tanára. A jog- s államtud. 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 magántanára. A jogtud. áilamvizs. 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. Mikler Károly. Póttagok: 
Dr. Sarudy Vilmos és Dr. Raffay Ferencz.

C o llé g . É r t. 7
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Második alapvizsgálati bizottság:
Elnök: Dr. Horváth Ödön, dékán. Helyettes elnök: Dr. Mikler Károly, 

prodékán. Rendes tagok: Dr. Horváth Ödön, Dr. Sarudy Vilmos, Dr. Raffay 
Ferencs és Dr. Flórián Károly. Póttagok: Dr. Horovitz Simon, és Dr. 
Szlávik Mátyás.

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

Károly és Dr. Flórián Károly. Póttagok: Dr. Horovitz Simon és Dr. 
Sslávik Mátyás.

Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Dr. Berzeviczy Albert, v. b. t. t,, ny. államtitkár, országos képviselő, 
Glós Károly, ny. jogakademiai tanár,
Hoffmann Mór, kir. pénzügyi tanácsos, kir. pénzügyigazgató,
Krayzell Aladár, városi tanácsos,
Dr. Máriássy Béla, Sárosvármegye árvaszéki elnöke, jogakad. m.-tanár, 
Mandics Ede, ügyvéd,
Pehovits Ágoston, kir. pénzügyigazgató-helyettes,
Dr. Schmidt Gyula, coll. felügyelő, ügyvéd,
Szinyei Merse István, Sárosvárm. volt főispánja, a Vaskorona-rend lovagja, 
Tahy József, Sárosvármegye alispánja, a coll. igazg.-választmány tagja, 
Üss Antal, nyug. árvaszéki elnök.

Jogtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök: Dr. Horovitz Simon Rendes tanok: Dr. Horovitz Simon, Dr. 

Sarudy Vilmos és Dr. Rajffay Ferencz. Póttagok: Dr. Mikler Károly és 
Dr. Flórián Károly.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Balázsovich József, kir. kúriai bíró,
Kádas Miklós, kir. törvényszéki bíró,
Keczer Imre, kir. ítélőtáblái bíró,
Klefner Gyula, ügyvéd, a Collegium ügyésze,
Krayzell Aladár, városi tanácsos,
Kubinyi Aurél, az eperjesi ügyvédi-kamara elnöke,
Legeza István, kir. ítélőtáblái bíró,
Lehoczky Sándor, kir. ítélőtáblái elnöki titkár,
Mandics Ede, ügyvéd,
Palugyay Gusztáv, kir. törvényszéki elnök, a Ferencz József-rend lovagja, 

a coll. igazgató-választmány tagja,
Dr. Propper Adolf, ügyvéd, tb. vármegyei ügyész s az eperjesi ügyvédi

kamara ügyésze,



Raiss Béla, kir. ítélőtáblái bíró,
Schulek Gusztáv, nyug. jogakad. tanár, ügyvéd és váltójegyző,
Dr. Sztehlo János, jogakad. magántanár, 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 .

E L S Ő  F É L É V .

(M eg erő sítv e  a  N ag y  m é lt .  v a llá s -  és k ö zo k ta tá sü g y i m . k ir  M in isz té r iu m n a k  1901. évi ju liu s  h ó  19-ikén 
46,014. sz. a . k e lt  m . ren d e le té v e l.)

A) K ö t e l e z e t t -  t a n t á r g y a k  :

I. évfolyam.

Bevezetés a jog- és államtudományokba, heti 2 óra. Előadó tanár: Dr. 
Flórián Károly. Kedden 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.

Magyar alkotmány- és jogtörténet, heti 7 óra Előadó tanár: Dr. Mikler 
Károly. Naponta d e. 10—11-ig és hétfőn 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 és szombat kivételével naponta d. e. 10—11-ig, a II. sz. tanteremben.

Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Raffay Ferencz, Szombat 
kivételével naponta délelőtt 8 9-ig, a II. sz. tanteremben.

Nemzetgazdaságtan, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. Szom
bat kivételével naponta délelőtt 9—10-ig, a II. sz. tanteremben.

III., vagyis jogtud. évfolyam.

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

Peres és perenkíviili eljárás, heti 5 óra. Előadó tanár : Dr. Raffay Ferencz. 
Szombat kivételével naponta d. u. 2—3-ig, a III. sz. tanteremben.

Kereskedelmi és váltójog, 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: Dr. Raffay Ferencz. Szombat 
kivételével naponta d. e. 9—10-ig és hétfőn d. e. 11—12., a III. sz. tanteremben.

IV., vagyis államtud. évfolyam.

Politika, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön. Szerdán d. e. 
9— 10-ig s hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken délelőtt 11—12-ig, a 
IV. sz. tanteremben.

51
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Magyar közigazgatási jog, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Flórián Károly. 
Szombat kivételével naponta cl. e 8 —9-ig, a IV. sz. tanteremben.

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

Magyar pénzügyi jog, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Flórián Károly. 
Szombaton d. e. 8—9-ig és hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön d. e. 10—11-ig, 
a IV. sz. tanteremben.

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

Bölcsészettörténet, heti 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás. Hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken d. u. 2—3-ig, az I. 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 délelőtt 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.

Válogatott kérdések a magy közigazgatási jogból, heti 2 óra. Előadó 
tanár: Dr. Máriássy Béla. Szombaton d. u. 2—3. és 3—4., a II. sz. tanteremben-

M Á S O D I K  F É L É V .

(M eg erő s ítv e  a  n a g y m é lt. v a llás- és k ö z o k ta tá s ü g y i  in . k i r .  M in isz té r iu m n a k  1901. d e c ze m b e r 9 -ik én  
85,394. sz . a . k e lt  m a g a s  re n d e le té v e l.)

A) K ö t e l e z e t t  t f u i t á r g y a l t ,

I. évfolyam .

Római jog, heti 8 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon. Naponta dél
előtt 10—11-ig, pénteken és szombaton d. e. 11 — 12-ig az I. sz. tanteremben.

Európai jogtörténet, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Mikler Károly. Szombat 
kivételével naponta d. e. 9 —10-ig, az I. sz. tanteremben.

II. évfolyam .

Magyar közjog, heti 6 óra. Előadó tanár : Dr. Horváth Ödön. Szombat 
kivételével naponta délelőtt 10—11-ig és hétfőn délelőtt 11 — 12-ig, a II. sz. 
tanteremben.

Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Raffay Ferencz. Szombat 
kivételével naponta d. e. 9—10-ig, a II. sz. tanteremben.

Pénzügytan, heti 4 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. Hétfőn, kedden, 
csütörtökön és pénteken d. e. 8—9-ig, a II. sz. tanteremben.

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

III., vagyis jogtud . évfolyam.

Magyar állam statisztikája, tekintettel Aiisztriára, heti 5 óra. Előadó 
tanár: Dr. Flórián Károly. Szombat kivételével naponta délelőtt 8—9-ig, a
III. sz. tanteremben.
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Peres és perenkíviilt eljárás, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Raffay Fcrencz. 
Szombat kivételével naponta d. e. 10—11-ig, a III. sz. tanteremben.

Büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár: Dr. Horovitz Simon. Szombat 
kivételével naponta d. e. 9—10-ig, a III. sz. tanteremben.

IV., vagyis államtud. évfolyam.

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

tandó speciál-collegiumok sorából hallgatják.)

B) Speci ál -Colhígi u ni ok.

* Európai államuk legújabb története, heti 4 óra. Előadó tanár: Dr. Mikler 
Károly. Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt 11 — 12-ig, az I. sz. 
tanteremben.

* Művelődéstörténet, heti 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás. Szerdán, 
csütörtökön, pénteken és szombaton d. e. 7—8-ig, a IV. sz. tanteremben.

* Bölcseleti ethika, heti 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás Hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken d. u. 3—4-ig, az I. sz. tanteremben.

Bölcsészettörténet (Új-kor), heti 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás. 
Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken d. u. 2—3-ig, a IV. sz. tanteremben

Magyar közigazgatási jog (folytatás), heti 3 óra. Előadó tanár: Dr. Flórián 
Károly. Hétfőn, kedden és szerdán d. e. 9—10-ig, a IV. sz. tanteremben.

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

* Bányajog, heti 2 óra. Előadó tanár: Dr. Flórián Károly. Szerdán és 
csütörtökön d. e. 7—8-ig, a III. sz. tanteremben.

*Államszámviteltan, heti 2 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. Hétfőn 
és kedden 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 d. e 8—9-ig és szombaton d. e. 9—10-ig, 
az I. sz. tanteremben.

Váltó- és kereskedelmi-jogi gyakorlatok, heti 2 óra. Előadó tanár: Dr. 
Sarudy Vilmos. Pénteken és szombaton d. e. 7—8-ig, a III. sz. tanteremben.

Az új sommás eljárásról, heti 2 óra. Előadó tanár: Dr. Sztehlo János. 
Szerdán és szombaton 2—3-ig, a III. sz. tanteremben.

Válogatott kérdések a magyar magánjog köréből, heti 2 óra. Előadó tanár : 
Dr. Sarudy Vilmos. Szerdán és csütörtökön d. e. 7—8-ig, a II. sz. tanteremben.

A magyar protestantizmus történeté, heti 2 óra. Előadó tanár : Dr. Szlávik 
Mátyás. Szerdán és szombaton d. u 2—3-ig, az I. sz. tanteremben.

Újabb törvényeink a magyar közigazgatási jog köréből, heti 2 óra. Előadó 
tanár: Dr. Máriássy Béla. Hétfőn d. u. 2—3-ig és 3—-4-ig, a II. sz. tanteremben.

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

Válogatott kérdések a magyar alkotmánytörténetből, heti 1 óra. Előadó 
tanár: Dr. Mikler Károly. Kedden d. u. 3—4-ig, a IV. sz. tanteremben.
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Az őstermelés közgazdaságtana, heti 1 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy 
Vilmos. Szerdán d. e. 8—9-ig, a II. sz. tanteremben.

Kereskedelmi ügyletek joga, heti 1 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. 
Szombaton d. e. 8 —9-ig, a III. sz. tanteremben.

A socialismus, heti 1 óra. Előadó tanár: Dr. Flórián Károly. Csütörtökön 
d. e. 9—10-ig, a IV. sz. tanteremben.

Az állami egyedártíságokról, heti 1 óra. Előadó tanár: Dr. Flórián Károly. 
Pénteken d. e. 9 —10-ig, a IV. sz. tanteremben.

I. Jegyzet. A *-gal jegyzett speciál-collegiuraok olyanok, a melyek a fenálló szabályok 
értelmében a négy évi tanfolyamon keresztül egyszer okvetlenül hallgatandók.

A Törvényszéki orvostan a jövő tanévben fog előadatni.

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

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

A hallgatandó hét félév összes óraszámának legalább is 150 órát kell kitennie, oly- 
kép, hogy az utolsó három félévre legalább 66 óra essék. (Vallás- és közokt.-ügyi min. 
rend. 28,300- 1889. 2. §.)
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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. ÉVFOLYAM.
Bartkó Jenő ág. ev., I. f. é. . Ercsi, Fejér vm. 1882.
Beblavy Iván ág. ev. . Szobotist, Nyitra vm. 1883.
Beringer Gyula á.ev.,II.f é. rk.h. Eperjes, Sáros vm. 1869.
Bobory György r. kath. . . Jászberény, J.-N.-K.-Szoln.vm. 1883.

5 Bohács Mihály r. kath. . . Soóvár, Sáros vm. 1879.
Bruger Géza r. kath. . Kurima, Sáros vm. 1882.
Burger József ág. ev. . . . Dobsina, Gömör vm. 1882.
Cseh István G. ág. ev. Rimaszombat, Gömör vm. 1881.
Cseh János ág. ev.................. N.-Rőcze, Gömör vm. 1882.

10 Deák Gyula ág. ev. Bakabánya, Hont vm. 1883.
Deák Sándor r. kath., rkív. h. Kassa, Abaúj-Torna vm. 1881.
Demiány Gyula ág. ev. . Késmárk, Szepes vm. 1880.
Eremics Vitályos g. kel. . Mosorin, Bács-Bodrog vm. 1882.
Erős József ág. ev................. Simonyi, Vas vm. 1882.

15 Fischgrund Samu izr. . . . Palocsa, Sáros vm 1879.
Fiam Sándor izr.................... Tisza-Füred, Heves vm. 1882.
Fpedmann Sándor izr. . . Lőcse, Szepes vm. 1881.
Gooss Gyula ág. ev. . Brassó, Brassó vm. 1883.
Grcsity Pál g. kel.................. Szerb-Aradácz, Torontál vm. 1883.

20 Grósz Sándor izr................... Kisvárda, Szabolcs vm. 1883.
Guttmann Salamon izr. A.-Sebes, Sáros vm. 1879.
Havas Jenő izr. . . . . Pásztó, Heves vm. 1882.
Hedry Sándor r. kath. . . 
Herkl Ferencz r. kath., rkív.

Radács, Sáros vm. 1883.

halig., I. f. é. . . • . . Kenderes, J.-N.-K.-Szoln. vm. 1880.
25 Holénia László r. kath. . Eperjes, Sáros vm. 1881.

Horka Sándor r. kath. . . Márkusíalva, Szepes vm. 1882,
Jovánovics Dusán g.kek.II.f.é. Révaújfalu, Torontál vm. 1877.
Kaveschán József r. kath. N.-Rőcze, Gömör vm. 1877.
Kiss Kálmán L. ág. ev., I. f. é. Egyed, Sopron vm. 1883.

30 Klein Lénárd ág. ev. . . Alsó-Kubin, Árva vm. 1880.
Klein Zsigmond izr. . . Kis-Szeben, Sáros vm. 1881.
Kocsán Kornél r. kath. . Gombosfalu, Sáros vm. 1881.
Koritsanszky Márton ág. ev. Szmrecsány, Liptó vm. 1883.
Koválik Antal F. r. kath. Námesztó, Árva vm. 1880.

35 Körtvélyessy Zoltán ev. ref. . Eperjes, Sáros vm. 1883.
Krajnák Pál ág. ev. . . . Rozsnyó, Gömör vm. 1882.
Kungl Károly r. kath. . . . Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1881.



56

Név, vallás

Kurovszky Géza r. kath., I. f. é 
Lantos Ágoston ev. ref. .

40 Libertiny Zoltán ág. ev. . 
Lichtig Arthur izr., II. f. é. 
Linner Jenő r. kath. . .
Liptai András L. ág. ev. . 
Liszkay Miklós ág. ev.

45 Markó Jenő ág. ev. . .
Matyák Elemér ág. ev., I. f. é 
Melczer Elek ág. ev. . .
Moskovits Izrael izr. 
Muránszky Géza r. kath. .

50 Nicolaus György ág. ev. . 
Pártos Rudolf izr. . . .
Paszternák Jakab izr. .
Pazar Miklós ág. ev. . .
Pétermann Jenő ág. ev. .

55 Piso Simon S. g. kel. . .
Priviczky Ernő L. ág. ev. 
Rieder Ernő r. kath. . 
Schindler András ág. ev. 
Schreiber Náthán izr., rkív.

halig., II. f. é.................
60 Semsey József r. kath.

Silberstein Arnold izr., II. f. é 
Singer Miksa izr., I. f. é . . 
Sommer Ignácz izr. . .
Szilárdfy István r. kath. .

65 Szőj ka Ernő r. kath. . 
Tapavicza Simon g. kel. . 
Tar Károly ev. ref, II. f. é 
Teichner József izr.
Telek Mihály r. kath. . .

70 Tomasclioff Béla izr., I. f. é 
Tyahun Gyula ág. ev.
Ungár Miksa izr.
Wieland Aladár r. kath. . 
Wiesner Géza ág. ev. .

75 Záhorszky Gyula ág. ev. .

S zü letés helye és ideje

Lőcse, Szepes vm. 1882.
Tokaj, Zemplén vm. 1883. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1881. 
Eperjes, Sáros vm. 1884. 
Beregszász, Bereg vm. 1882. 
Fakó-Vezekény, Bars vm. 1884. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1882. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1883. 
Sobor, Sopron vm. 1880.
Eperjes, Sáros vm. 1883. 
S.-Kellemes, Sáros vm. 1880. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1880. 
Höltövény, Brassó vm. 1881. 
Pelsücz, Gömör vm. 1882. 
Eperjes, Sáros vm. 1882. 
Tornallya, Gömör vm 1883. 
N.-Rőcze, Gömör vm. 1883.
Brád, Hunyad vm. 1881. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1882. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1872. 
Medgyes, Sopron vm. 1881.

Sárospatak, Zemplén vm. 1867. 
Deméthe, Sáros vm. 1883. 
Istvánfalu, Szepes vm. 1883.
Igló, Szepes vm. 1883.
Kis-Sáros, Sáros vm. 1884. 
K.-Sz.-MártonJ.-N.-K.-Szolnokvm. 

1881*.
Keczer-Peklén Sáros vm. 1883. 
Csurog, Bács-Bodrog vm. 1880. 
Zilah, Szilágy vm. 1881. 
Bobrovnik, Liptó vm. 1882. 
Ungvár, Ung vm. 1882. 
Tyerchova, Trencsén vm. 1883. 
Antalfalva, Torontál vm. 1881. 
Lubotin, Sáros vm. 1880. 
Pozsony, Pozsony vm. 1883. 
Bonyhád, Tolna vm. 1882. 
Miskolcz, Borsod vm. 1883.
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N év, vallás Születés helye és ideje

II. ÉVFOLYAM.

Austerlitz Tivadar izr.
Bakó Béla ev. ref. . . . .  
Bartha Lajos izr., II. f. é. 
Bartsch Lajos ág. ev., II. f. é. 

80 Beilschmidt Ferencz Adolf
ág. ev...................................

Bettelheim Jakab izr. .
Bielek Aladár ág. ev. . . . 
Bujanovich Rezső r. kath. 
Bujkovszky Gusztáv ág. ev. 

85 Bukorovits Boldizsár g. kel. 
Cseh Béla r. kath., II. f. é. . 
Dán György g kath. .
Danis Jenő ág. ev.................
Fodor Kálmán ev. ref., II. f. é. 

90 Fröhlich Zoltán r. kath. . . 
Füzesséry Zoltán r. kath. 
Gébé Sándor g. kath, I. f. é. 
Gévay Béla r. kath.
Graff Emil r. kath.

95 Grossmann Emil izr. . . 
Guttmann Gábor izr. . . 
Győrffy Aladár r. kath. . 
Halmos Béla izr. . . . .  
Hefner Károly r. kath., II. f. é. 

100 Herskovits Hermann izr.
Illés Andor ev. ref.
Kapp Hugó izr......................
Karczúb Gyula g. kath. . 
Kass Gyula r, kath. . . 

105 Kern Rezső ág. ev., I. -f. é. . 
Kiszely János K. P. ág. ev. 
Klimo Vladimir ág. ev., II. f. é. 
Kolozsváry Kiss Lajos ev. ref. 
Kostsák János g. kath.

110 Ifj. Kubinyi Géza ág. ev. 
Kubovich Zoltán r. kath. 
Langhoffer László ág. ev. 
Lányi József r. kath., II. f. é. 
Lefkovits Jenő izr. . .

C o llég . É r t .

Eperjes, Sáros vm. 1880.
Szatmár, Szatmár vm. 1882. 
Komárom, Komárom vm. 1883. 
Budapest, Pest vm. 1882.

Ruszt, Sopron vm. 1879. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1882. 
Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Tapoly-Izsép, Zemplén vm. 1882. 
Lajosfalva, Torontál vm. 1881. 
Tolvádia, Torontál vm. 1879. 
Orosháza, Békés vm. 1878. 
Rozválya, Máramaros vm. 1877. 
Ratkó, Gömör vm. 1880. 
F.-Nyárád, Borsod vm. 1880. 
N.-Mihály, Zemplén vm. 1882. 
Deregnyő, Zemplén vm. 1882. 
Ungvár, Ung vm. 1881. 
Sztrabicsó, Bereg vm. 1880. 
Pancsova, Torontál vm. 1880. 
Orosháza, Békés vm. 1881.
Igló, Szepes vm. 1880.
Piliny, Nógrád vm. 1882. 
N.-Csoltó, Gömör vm. 1881. 
Pancsova, Torontál vm. 1882. 
Eperjes, Sáros vm. 1877.
Pany, Ab.-Torna vm. 1878. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1882. 
Magyar-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. 
Gömör-Panyit, Gömör vm. 1882. 
N.-Kapos, Ung vm. 1880. 
Kún-Taplocza, Gömör vm. 1882. 
Görgő, Szepes vm. 1880.
Eperjes, Sáros vm. 1880.

8'8
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Név, vallás S zü le tés  helye és ideje

115 Legeza József g. kath. . . Hajdú-Dorog, Hajdú vm. 1882.
Lichtenberg Jakab izr. . . Késmárk, Szepes vm. 1882.
Lichtig Elek izr..................... Eperjes, Sáros vm. 1881.
Ligeti Jenő izr , I. f. é. . . S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1880.
Mészáros Gyula ág. ev. . Miskolcz, Borsod vm. 1881.

120 Micsák Márton r. kath., I. f. é. Neszlusa, Trencsén vm. 1879.
Mild Károly ág. ev. . . . Alczina, Szeben vm. 1879.
Molnár Lajos ev. ref. . Kajata, Abaúj-Torna vm. 1880.
Moritz Ernő ág. ev., II. f. é. Boba, Vas vm. 1881.
Nyomárkay Béla ev. ref. . . Budapest, Pest vm. 1882.

125 Papp István ev. ref. Léh, Abaúj-Torna vm. 1878.
Plahy Károly r. kath. . . . Viss, Szabolcs vm 1881.
Révész Gusztáv r. kath. . . Újhuta, Borsod vm. 1881.
Schmidt Oszkár ág ev., II. f. é. Fogaras, Fogaras vm. 1881.
Schreiber Mór izr.................. Eperjes, Sáros vm. 1881.

130 Schwarz Oszkár izr., II. f. é. Sztecsnó, Trencsén vm. 1880.
Steinauer Ernő A.ág.ev.JI.f.é. Lemberg, Gácsország 1880.
Szeghy Andor ág. ev. . . Tapoly-Bisztra, Sáros vm. 1882.
Szende Vilmos izr................. Eperjes, Sáros vm. 1881.
Szlavniczi Sándor Aurél ág. ev. Szlavnicz, Trencsén vm. 1880.

135 Szontagh Zoltán ág. ev. . . Királyi, Gömör vm. 1882.
Szőnyi Jenő izr., II. f. é. . . Késmárk, Szepes vm. 1883.
Tóth István ev. ref. . . . Ilosva, Bereg vm. 1882.
Vermes Gyula ev. ref. . . Budapest, Pest vm. 1882.
Vitéz Gyula J. ág. ev. . . . Pádár, Gömör vm. 1882.

140 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 M. ág. ev. . . Verbócz, Nyitra vm. 1881.

III. ÉVFOLYAM.
Behyna Dezső r. kath. Lőcse, Szepes vm. 1880.

145 Bella Kálmán ág. ev. Besenőfalva, Liptó vm. 1881.
Borsos Andor ev. ref. Szántó, Abaúj-Torna vm. 1882.
Bulla György r. kath. Rózsahegy, Liptó vm. 1879.
Dobay Károly ev. ref., rk. h. Balavásár, K.-Küküllő vm 1868.
Drács Pál r. kath.................. Hosszúrét, Sáros vm. 1880.

150 Eger József izr....................... Eperjes, Sáros vm. 1882.
Eliássy Sándor r. kath., I. f. é. Eger, Heves vm. 1881.
Ifj Farkas Lajos ág ev., I. f é. Eperjes, Sáros vm. 1.881.
Fest Zoltán ág. ev................. Malaczka, Pozsony vm. 1879
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Név, vallás Születés helye és ideje

Forster Károly ág. ev., II. f. é. Körmöcz, Bars vm. 1880.
155 Freitag Imre ág. ev. . . . Felka, Szepes vm. 1879.

Friedmann Jakab izr. . . . Kis-Szeben, Sáros vm. 1880.
Friedmann Jenő izr. . . . 'Igló, Szepes vm. 1882.
Fuchs Izsó izr., I. f. é. . . A.-Köröskény, Nyitra vm. 1881.
Br. Ghillány László r. kath. Klembérk, Sáros vm. 1881.

160 Haas Andor izr., II. f. é. Rimaszombat, Gömör vm. 1881.
Hajdúk Bertalan ág. ev. . . Eperjes, Sáros vm. 1881.
Haller Károly r. kath., I. f. é. Módos, Torontál vm. 1881.
Hamborszky Béla ág. ev. Eperjes, Sáros vm 1879.
Henning Vilmos ág. ev., II. f. é. Segesvár, N.-Küküllő vm. 1877.

165 Kerekes Pál r. kath. . . . Varannó, Zemplén vm. 1879.
Klein Kornél ág. ev., I. f. é. Kotterbach, Szepes vm. 1880.
Ko valiczky Albin g. kath., I. f. é. Szt.-Péter, Sáros vm. 1879.
Langsch József r. kath., I. f. é. Berki, Sáros vm. 1878.
Luby Pál r. kath., I. f. é. Demcsény, Liptó vm. 1881.

170 Mauks Imre ág. ev. . . . Losoncz, Nógrád vm. 1881.
Mihalovics József g. kath. Hervartó, Sáros vm. 1880.
Muraközy László ev. ref., I. f. é. Jászberény,J.-N.-K.-Szoln. vm. 1880.
Ordace Valér g. kath., I. f. é. Balázsfalu, A.-Fehér vm. 1879.
Richnavszky Oszkár r. kath. Eperjes, Sáros vm. 1881.

175 Simonides Károly ág. ev. Szécsény, Nógrád vm. 1879.
Tokár Emil r. kath. . . . Soóvár, Sáros vm. 1878.
Tschurl Miksa ág. ev., II. f. é. Brassó, Brassó vm. 1880.
Wolf Sándor izr..................... Igló, Szepes vm. 1881.
Záhonyi Aladár J. ág. ev. Sajó-Gömör, Gömör vm. 1880.

IV . ÉVFOLYAM.
180 Bodnár János r. kath.** . Eperjes, Sáros vm. 1880.

Bottenstein Zsigmond izr.I.f.é* Sz.-Mihály, Sáros vm. 1878.
Buszek Károly r. kath., I. f. é* 
Dudinszky György g. kath.,

Szatmár-Németi, Szatmár vm. 1880.

I. f. é * ............................. Lőcse, Szepes vm. 1881.
Dulovits Rezső Árpád r. kath. Savnik, Szepes vm. 1880.

185 Elszász Lajos izr.................... Beszterczebánya, Zólyom vm. 1880.
Glósz Lajos r. kath., I. f. é* Rozsnyó, Gömör vm. 1878.
Goldfinger Samu izr., I. f. é.* Zakopane, Gácsország, 1871.
Hegedűs Ferencz ág.ev.,I.f.é* Eperjes, Sáros vm. 1879.

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

s*
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Hoboday Sándor g. kath.**. Eperjes, Sáros vm. 1880.
190 Horváth Bertalan ev.ref.,I.f.é* N.-Kálló, Szabolcs vm. 1879.

Hrabéczy Béla ág. ev., I. f. é* Munkács, Bereg vm. 1879.
Ilanics Milán g. kel. . . . Izbiste, Temes vm. 1877.
Jankóvich Ákos g. kath. . . Dubrinics, Ung. vm. 1878.
Jeney István ev. ref.** . . Legyes-Bénye, Zemplén vm. 1879.

195 Kernuch Emil ág. ev.** . . Sándorfalva, Torontál vm. 1878.
Kilb Lajos r. kath., I. f. é* . Csellenő, Bereg vm. 1876.
Kis Jenő izr., I. f. é. . . . Töltszék, Sáros vm. 1880.
Kis Pál Ferencz ev. ref., I. f. é* Beret, Ab.-Torna vm. 1879.
Kleiner Béla ág. ev. . . . Eperjes, Sáros vm. 1879.

200 Laczkó Lajos r. kath. . . . Eperjes, Sáros vm. 1880.
Lüley Kázmér r. kath. . . Oszlány, Bars vm. 1879.
Magyar József r. kath. . . Eperjes, Sáros vm. 1871.
Mikulics Sándor g. kath. . . Eperjes, Sáros vm. 1878.
Mucha Gyula g. kath., 1. f. é* Eperjes, Sáros vm. 1878.

205 Neuwirth Ferencz izr., II. f. é. S.-Kellemes, Sáros vm. 1878.
Palcsó István ág. ev., I. f. é* Késmárk, Szepes vm. 1879.
Paulay Jenő ev. ref., I. f. é. Tokaj, Zemplén vm. 1874.
Povázsay Tibor ág. ev. . . Tót-Komlós, Békés vm. 1878.
Priszter Szaniszló r. kath., I. f. é* N.-Soóvár, Sáros vm. 1879.

210 Rosenberg Samu izr. . . . Kurima, Sáros vm. 1876.
RőslerTamás L. r. kath., I.f.é.* Ab.-Szántó, Ab.-Torna vm. 1878.
Stépán Aladár ág. ev., 11. f. é. Málcza, Zemplén vm. 1880.
Szaxun János g. kath ** . . Bereznik, Máramaros vm. 1879.
Sztankay Géza r. kath., I. f. é* Eperjes, Sáros vm. 1880.

215 Thuránszky Tibor ág. ev. Sz.-Kereszt, Liptó vm. 1881.
Tiefenthaler József r. kath.** Selmeczbánya, Hont vm 1879.
Weiszer Emil ág. ev.** Eperjes, Sáros vm. 1880.

* Az első félév végén végbizonyítványt nyert.
** A második félév végén végbizonyítványt nyert.
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TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL MINISZTERI ENGEDÉLYLYEI
VIZSGÁZÓK.***

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

220 Gözsy Gyula r. kath.3 . .
Weisz Károly ág. ev.4

N.-Kőrös, Pest vm. 1876. 
Homonna, Zemplén vm. 1871. 
Szegzárd, Tolna vm. 1868. 
Dobsina, Gömör vm. 1871.

*** A min. engedély kelte és száma: ‘ 1901. február 8., 1810. sz.; 21897. julius
16., 39,005. sz.; 3 1900. február 13., 11,036. sz.; 4 1897. május 28., 32,099. sz.
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E) V i z s g á l a t o k .  1 2

Az 1901. évi junius hó 1-jétől 1902. évi május hó 31-ikéig megtartott alap- és állam- 
vizsgálatok (beleértve az ismétlő- és pótvizsgálatokat is) eredménye a következő:

Vizsgálatok
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Első alapvizsgálat . . 109 1 110 17 53 70 27 13 40
Második alapvizsgálat 89 — 89 4 21 39 64 20 5 25
Allamtud. államvizsg. 8 — 8 — 3 4 7 1 — 1
Jogtud. államvizsgálat 15 3 18 — — 10 10 6 2 8

Összesen 221 4 225 4 41 106 151 54 20 74•

1. Jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1902. márczius hó 
19-ikén, 14,705. sz. a. kelt magas rendelete értelmében felemlítendő, hogy a fent kitett idő 
alatt a második alapvizsgálatot Behyna Dezső, Gergelyi Béla, Markó János és Pétzy Popovits 
Emil tette le kitüntetéssel. Ezeknek nevei a vall.- és közokt.-ügyi m. kir. minisztérium Hiva
talos K’özlönyébe.n leendő közzététel végett a nevezett minisztériumhoz fel lettek terjesztve.

2. Jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1899. október 3-ikán 
41,398. sz. a. kelt magas rendelete értelmében azoknak a joghallgatóknak nevei, «kik jogi 
tanulmányaikat sikerrel fejezték be és a tanártestület előtt mint jómagaviseletű, szorgal
mas, komoly törekvésű ifjak ismeretesek», a hivatali alkalmazásoknál való különös figye
lembe részesítés czéljából, a nmeit. m. kir. igazságügyminiszteriumhoz felterjesztendők. 
Ily felterjesztésre méltónak e tanévben a jogakademia tanári testületé Weiszer Emilt 
(Jl-ik félév) találta.

3- Jegyzet. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül s könnyebb áttekinthetése czél
jából közöljük, hogy az I-ső félévben 18 tantárgy 85 hetiórában; a Il-ik félévben pedig 
29 tantárgy 89 hetiórában adatott elő. A tanév alatt a jogakademián összesen 22/ 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 75; Il-od 
éves 68; III-ad éves 37; IV-ed éves 37; tanfolyam hallgatása nélkül miniszteri en g ed é l
lyel vizsgázó 4. ValláTszerint volt: ág. hitv. ev. 72; róm. kath. 59; izr. 48; ev, ref. 20;
gör. kath. 15; gör-kel. 7. Születési hely tekintetében volt; Sáros vm. 53; Gömör vm. 20;
Szepes vm. 19; Zemplén vm. 14; Abaúj-Torna és Torontál vm. 9—9; Hont és Liptó 
vm. 7—7; Bereg, Pest és Ung vm. 5—5; Borsod, J.-N.-K-Szolnok, Sopron és Szabolcs
vm. 4—4; B Bodrog, Bars, Békés, Brassó, Heves, Nógrád és Nyitra vm. 3 — 3; Árva,
Máramaros, Pozsony, Szatmár, Tolna és Vas vm. 2 — 2, A.-Fehér, Arad, Fejér, Fogaras, 
Hajdú, Hunyad, K.-Küküllő, Komárom, N.-Küküllő, Szeben, Szilágy, Temes és Zólyom vm. 
1—1; Gácsországi 2.



F) Akadém iai ifjúsági egyletek.

1. 'Joghallgatók 'testű le te.

Az elmúlt 1901—1902-ik iskolai évben a testület ügyei iránti élénk érdek
lődés jellemezte az egyesület működését, mely 1901, szeptember 20-ikán tar
totta meg alakuló-közgyűlését. Ezen a tisztikar következőleg alakult meg: 
Elnök : Jankovich Ákos, majd Dulovich Árpád. Alelnök: Hrabéczy Béla. Jegyző : 
Lichtig Elek. Aljegyző: Szegby Andor. Pénztáros: Bella Kálmán. Ellenőr: 
Micsák Márton. Könyvtáros: Lülley Kázmér. Választmányi tagok: Jankovich, 
Bodnár, Kis, Bella, Elsasz, Záhonyi, Papp, Plachy. Póttagok: Kaveschán, 
Cseh, Molnár, Záhorszky. Becsületbírósági elnök : Glósz Lajos. Ajelnök: Záhonyi 
Aladár. Titkár: Cseh István. Irodalmi elnök: Liszkay Miklós.

Az új tisztikar belátván, hogy az egyesület csak akkor' érheti el czélját, 
ha anyagilag tűrhető a helyzete, javaslatba hozta, hogy a félévi tagsági-díj 
3 koronára emeltessék, mit a tagok készségesen meg is szavaztak. A 3 korona 
félévi tagság-idíj megállapítása lehetővé tette azt,, hogy a testület az Olvasó
körrel kapcsolatos olvasóköri könyvtárt is gyarapította, melyben nagy.encyclo- 
pediai művek, jogi tankönyvek s több jogbölcseleti és történelmi munkák 
állanak a tagok rendelkezésére.

Az Olvasókörbe a következő lapok rendeltettek meg: Budapesti Hírlap, 
Egyetértés, Pesti Hírlap, Magyarország, Hazánk, Eperjesi Lapok, Jogtudományi 
Közlöny, Egyetemi Lapok, Erő, Borsszem Jankó, Kakas Márton, Új Idők, 
Vasárnapi Újság és a Kolozsvári Egyetemi Lapok.

Az ismerkedési estély — Ősi szokás szerint — a király O Felsége név- 
ünnepének előestéjén, október 3-ikán tartatott meg.

Október 6-ikán a Collegium összes tanintézeteinek ifjúsága kegyelettel 
ülte meg az aradi vértanúk emlékünnepét.

Az ünnepély műsora a következő volt:
Délelőtt 10 órakor istentisztelet az ág. hitv. ev. templomban, melynél a 

hazafias imát dr. Szlávik Mátyás coll. igazgató úr mondotta.
Ennek végeztével ünnepély a coll. nagyteremben a következő műsorral:
«Szeretet hymnusa», Goll J.-tól; énekli: a coll. tanítóképző énekkara.
Megnyitó-beszéd. Tartja: Jankovich Ákos jogásztestületi elnök.
«Október 6.» írta: ifj. Ábrányi Kornél. Szávaija: Mittelmann Árpád 

VIII. oszt. tanuló.
Emlékbeszéd. Tartja: Melczer Dezső hittanhallgató.
«A tizenhárom.» írta: cjr. Váradi Antal. Szavalja: Gévay Béla joghallgató.
«Hymnus.» Harmóniumkisérettel énekli: az ifjúság.
A hazafias ünnepélyen, mely ezúttal is különös kegyeletes megemléke

zést szentelt Dessewffy Arisztid honvédtábornok és szabadságharczunk volt 
vértanúja dicső emlékének, igen nagyszámú, díszes közönség vett részt.

Halottak-napján a jogakademiai ifjúság testületileg kereste fel elliúnyt 
hírneves tanárainak sírját s megkoszorúzta azokat.

A jogakademiai ifjúság az előbbi években élvezett kedvezményekkel
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ezidén is belépett az Eperjesi Széchenyi-körbe. Sűrűn látogatták tagjai a Kör 
tanulságos és élvezetes felolvasó- és zeneestélyeit; azonban nem szorítkozott 
csupán a néző szerepére, a mennyiben több tagjának szavalata, valamint zene
karának közreműködése által elég alkalma nyílt a tevékeny szereplésre.

A II. félévi alakuló-közgyűlés 1902. február hó 2-ikán tartatott, melyen 
a tisztviselői-kar megválasztása után a testület akadálytalanul folytatta műkö
dését. A tisztikarban, a következő változások történtek : Elnök: Bielek Aladár. 
Alelnöki Kungl Károly. Jegyző: Szeghy Andor. Aljegyző: Bartha Lajos. 
Pénztáros: Bella Kálmán. Ellenőr: Schindler Endre Könyvtáros : Lülley Kázmér. 
Választmányi tagok, mint az I. félévben Becsületbírósági elnök: Beilschmidt 
Adolf, majd'Kubovich Zoltán. Alelnök: Záhonyi Aladár. Titkár: Cseh István. 
Irodalmi elnök: Liszkay Miklós.

A testületnek további nagyobbszabású ténykedése a márczius hó 15-iki 
ünnepélyek rendezése volt. Az eddigi szokás szerint a Collegium többi három 
tanintézetével szövetkezett a testület, hogy úgy az egyesült ifjúság még 
impozánsakban ünnepelhessen. «

Lefolyásáról a legmegfelőbben tájékoztat az a lelkes felhívás, a melyet 
a rendezőség erre nézve kibocsátott s a melynek szövegét itt közöljük :

„1848. márczius 15-ikének ötvennegyedik évfordulója közéig. Polgár
társak 1 Emlékezzünk és ünnepeljünk! Az egész magyar nemzet szívét lázasan 
dobogtatja meg ismét történelmünk ezen tüneményes napjának halhatatlan 
emlékezete! A magyar nemzet íme, ismét lelkesedéssel újítja fel ama felejt
hetetlen nagy napnakemlékút, a melyet a nemzeti lelkesedés magasztos ünneppé 
tett és a.hálás hazafiúi kegyelet a magyar szív legszentebb ünnepnapjává 
avatott! Légy üdvözölve Te szent nap, sajtószabadságunk dicső születésenapja! 
Légy áldott márczius Idusa, a szabadság, egyenlőség, testvériség első diadal
ünnepe! Ihlesse lelkünket a Te lelkesítő emléked, Te dicső csodás idő, melyhez 
annyi büszke öröm és szívettépő fájdalom fűzi nemzetünk lelkét! Isteni nap! 
Terólad mégfeledkezni a legnagyobb vétek, Téged megtagadni a legnagyobb 
bűn lenne! Emlékezzünk hát és ünnepeljünk! Emelkedjünk túl e napon a 
mindennapiság korlátain ! Legyünk igazán egy szív, egy lélek ! Nyissuk meg 
szivünket annak a lelkesedésnek s annak a honszerelemnek, mely e napnak 
emlékéből árad! Jöjjünk össze mindnyájan! Jöjjön el mind, a ki magyart 
Tegyünk tanúságot múltúnkhoz való hűségünkről, jövőnkbe vetett hitünkről!

Polgártársak! A tiszai ág. hitv. ev egyházkerületi Collegium négy tan
intézetének ifjúsága a nagy nap évfordulóját 1902. márczius 15-ikén követ
kezőképen ünnepli meg: Délelőtt 10 1/2órakor hálaadó isteiiitisztelet lesz a 
helybeli ág. hitv. ev. templomban, hol a hazafias imádságot dr. Szlávik Mátyás 
coll. igazgató úr tartja. Az istenitisztelet után az ev. Collegium nagytermében 
nagy emlékünnepélyt tartottunk a következő műsorral:

Huber Károly: «Őseink emléke». Előadja a tanítóképző-intézet ifjúsága.
Megnyitó-beszéd. Tartja Kalanda Gyula, theologiai testületi elnök.
«A legszebb nap», Kovács Zsigmondtól. Szavalja Mittelmann Árpád 

VIII. o. b. tanuló.
Emlékbeszéd. Tartja Bielek Aladár, jogásztestületi elnök.
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«A messiás», Csengey Gusztávtól. Szavalja Melczer Dezső hittanhallgató.
«Hunyadi-induló.» Előadja a főgymnasium zeneköre.
Este a városi színházban ünnepi díszelőadás lesz a jogakademiai ifjúság 

közreműködésével. Színre kerül: «Keresd a szived», Jókai Mór színműve.“
Hazafias lelkesedéssel csatlakozott a testület a magyar ifjúság azon 

mozgalmához, hogy Rákóczy, Bercsényi, Tökölyi emléke törvényhozásilag 
glorifikáltassék.

A május hó 15—22-ik napjain Kassán megtartott országos diákkongresz- 
szuson a testület Bielek Aladár testületi elnök, Kungl Károly, Kubinyi Géza 
és Dán György küldöttségi tagokkal képviseltette magát.

A szeptemberben tartandó nemzetközi diákkongresszusra Bielek Aladár 
és Bella Kálmán tagokat küldte ki a testület.

Május 28-ikán igen sikerült nyári mulatságot rendezett a testület Czeméthén.
Végül felemlítjük, hogy a testület irodalmi osztálya az elmúlt tanév alatt 

két fényes sikerű matinéét rendezett.

2. Joghallgatók segély egylete.

Az 1869. évben megalakult Eperjesi Jogász Segélyegyesület a lefolyt 
tanévben is igyekezett alapszabályaiban kifejezett czélját megvalósítani. Czélja: 
a jogakademia azon szegénysorsú, nyilvános rendes hallgatóit, kiket tanul
mányi törekvésük s egyéb viseletűk segélyezésre méltókká tesz, készpénzzel, 
nevelői, correpetitori s irodai állás megszerzése s egyéb kínálkozó eszközök
kel segélyezni.

E nemes czélú egylet 1901. évi november havában tartotta alakuló
közgyűlését, melyen kívül 2 rendes- és 2 választmányi ülést tartott.

Az egyesület tisztikara a tanév folyamán a következő volt: az első fél
évben elnök Hrabéczy Béla, alelnök Dulovics R. Árpád, titkár Cseh István, 
pénztáros Lüley Kázmér; választmányi tagok Kis Jenő, Kass Gyula, Dobay 
Károly és Fuchs Izsó. A második félévben elnök Dulovics R. Árpád, alelnök 
Kass Gyula, titkár Cseh István, p'énztárnok Lüley Kázmér, ellenőr Elszász 
Lajos ; választmányi tagok Rieder Ernő, Dobay Károly, Kavechán József és 
Sindler András.

Az egyesület tagjainak száma 57. Alaptőkéje a tanév végén 13,907 K. 
34 f.-t tett ki, mely összeg a múlt tanévi Értesítőben kimutatott 13,060 K. 
44 f.-el szemben 846 K. 90 f. növekedést mutat. Ez a joghallgatók fejenkénti 
járulékaiból, utólagos colloquiumi díjakból, egyesek adományaiból és a pénztári 
maradvány tőkésítéséből származott.

E tanév alatt az egylet vagyona Meliorisz Ilka úrnőnek, felejthetetlen 
fia emlékére, «deménfalvi dr. Meliorisz Béla segélydíj» elnevezés alatt tett 
nemes alapítványával gyarapodott. Ez alkalomból az egyesület a következő 
köszönő-iratot intézte a nagylelkű alapítókhoz:

„Nagyságos Asszonyom ! Az Eperjesi Jogász Segélyegyesület dr. Horváth 
Ödön kir. tanácsos, jogakademiai dékán úrtól arról értesült, hogy Nagyságod 
elhúnyt fia deménfalvi dr. Meliorisz Béla, volt jogakademiai tanár emlékére

C o llég . É r t. 9
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«deménfalvi dr. Meliorisz Béla jogtanár' segélydíj» czímén az egylet javára 
400 koronás alapítványt tenni méltóztatott.

Midőn a szerető anya a lesújtó fájdalmat némileg enyhíteni akarja azzal, 
hogy szegénysorsú joghallgatók segélyezésére alapítványt tesz: az egylet, 
melynek pénztárát gyarapította ez az összeg, első sorban fájdalmas kegyelet
tel emlékezik meg azon kiváló férfiúról, kinek elveszte nemcsak egy édes
anyát döntött sötét gyászba, hanem kinek elvesztét egy főiskola ifjsága is 
fájó szívvel gyászolja.

Ezen mély gyász előidézte alapítványt mély megilletődéssel és alázatos 
köszönettel veszszük.

A segélyezettek hálája, kik részüket ki fogják venni ez alapítványból, 
könnyítse meg azt a nehéz fájdalmat, tegye könnyen elviselhetővé a szivén 
ütött sajgó sebet. S midőn az egylet újból forró köszönetét mond Nagyságod
nak szomorú lélekkel tett nagylelkű alapítványáért, kéri az egek hatalmas Iste
nét, áldja meg azt a jótevő drága kezet s nyújtson enyhülést mély fájdalmában.

Az «Eperjesi Jogász Segélyegyesület» nevében maradunk Nagyságodnak 
Eperjesen, 1902. május havában, alázatos szolgái Dulovics R. Árpád, elnök. 
Cseh István, titkár.“

Segélyben az egyesület a következőket részesítette: az I-ső félévben: 
Szaxun János 52 K., Zlocha József 52 K., Halmos Béla 38 K., Cseh János 
20 K., Erős J. 32 K., Kocsán Kornél 20 K., Záhorszky Gyula 20 K .; összesen 
234 K. — A Il-ik félévben: Szaxun János 40 K., Jankovich Ákos 40 K., 
Gévay Béla 47 K., Zlocha József 40 K., Halmos Béla 35 K., Fodor Kálmán 
32 K., Csech János 30 K., Deák Gyula 20 K., Erős József 25 K., Wiesner 
Géza 20 K., Kocsán Kornél 25 K .; összesen 354 K. Az egész évben kiosztás 
alá került tehát: 588 K.

A «deménfalvi dr. Meliorisz Béla jogtanár segélydíj» alapítvány kamatját, 
azaz 9 koronát Szaxun János IV. éves joghallgató élvezte.

3. Eperjesi Jogász- Vívóegylet.

A Jogász-Vívóegylet 1901. év október hó 1-jén kezdte meg tényleges 
működését 70 taggal, ifj. Kubinyi Géza elnök vezetése alatt.

Dobay Károly vívómester oktatása mellett egy, október hó 1-től 1902. év 
junius hó 1-ig tartó és a beiratkozott tagokra az egész tanfolyam ideje alatt, 
tehát 1901. október hó 1-től 1902. junius 1-ig — vagy pedig a beiratkozástól 
számítva junius hó 1-ig kötelező olasz (nápolyi) vívótanfolyam, ugyanekkor 
egy megfelelő, kibérelt klubhelyiségben, működését megkezdette. A vívó
mester által a tagok részére azon kedvezményes engedély lett megadva, hogy 
egyik csoport másiknak óráit is látogathatta, ezáltal azt kívánva elérni, hogy 
ha valamely tag saját óráján visszatartva van a részvételtől, ezáltal mulasztását 
a másik csoport óráján kipótolhassa, másrészt, hogy ezáltal az egyenletes 
haladást elősegítsék és hogy azoknak a tagoknak, a kik hajlammal, kitartással 
és előszeretettel bírnak, alkalmat nyújtsanak arra, hogy ezen szép és testedző



67

s jellemet és önérzetet fejlesztő sportban magukat kiképezzék és megszerezzék 
teljes alapot, a mely a már magasabb művészi víváshoz okvetlen szükséges.

A tornászok közül különösen kiemelendő Eremics Vitályos, mint az 
egylet tornaművezetője, továbbá Semsey József és Bobory György joghalgatók. 
Előbbi több versenyen érmet nyert.

Az 1902. év őszére az egylet egy vívó-akademia rendezését tervezi, mely
nek pontjai a következők lennének:

1. Az olasz iskola ismertetése a tanítványok által.
2. A tanítványok, mint amateurök egymás közötti szabadvívása.
3. Ugyanazoknak idegen amateurökkel szabadvívása.
A vívómesterek és katonai vívótanárok egymás közti szadvívása.
Végül megemlítendő, hogy az egylet 1902. évi február 5-ikén egy fényes, 

sikerült bált rendezett.

4. A  Magyar Túristaegyesület E.perjesi Jogász-osztálya.

Mint minden évben, úgy ez éven is igyekezett a M. T. E. E. J. O. meg
felelni annak a czélnak, melyet megalakulásakor maga elé tűzött. E czél a 
túristaság meghonosítása itt a Felvidéken s a természet iránti kedv terjesztése 
nemcsak tagjainak szűk körében, hanem a nagyközönségben is.

Az 1901. év a M. T. E. E. J. O.-ra nézve nagy év volt; emlékezetében 
marad, míg fennáll. Ez ifjú egylet meg akarta mutatni a haza nagy túristáinak, 
a Magyar Túristaegyesületnek, hogy — bár nem alakult kedvező viszonyok 
és körülmények között és nagyon is kell küzdenie a kezdet nehézségeivel — 
mégis buzgó, munkás és törekvő egyesület, mely ezen igazán nemes sport 
meghonosítását minden áron keresztül akarja vinni Eperjesen és környékén, 
és hogy fáradságos munkáját máris némi siker koronázta. Meghívta tehát a 
központot, hogy 1901. évi vándorgyűlését itt, Eperjesen tartsa meg. Terve 
sikerült, mert a M. T. E. örömmel fogadta a meghívást és eljött, hogy meg
győződjék, vájjon tényleg «érdemes» egyesület-e ez?

Itt voltak mind a M. T. E. oszlopos tagjai, kik igazi megelégedésüknek 
és örömüknek adtak kifejezést a tapasztaltak felett.

Szép reményekkel s kedves emlékekkel telve hagyták el városunkat, hol 
nemcsak mi, hanem a közönség és hatóságok is őszinte örömmel és lelkese
déssel fogadták és igyekeztek ittlétüket minél kellemesebbé tenni.

... «Ebben az egyesületben helyezem le minden reményem» — fejezte be 
dr. Környei Ede, az ősz túrista, a vándorgyűlés elnöke, szavait, midőn váro
sunktól és egyesületünktől búcsút vett.

Ez a múlt.
Az 1902. évre a tisztviselőket 1902. február 13-ikán tartott közgyűlésen 

választották meg egyhangúlag: Weichhart Valdemár elnök, Bartsch Lajos al- 
elnök, Bartha Lajos titkár és jegyző, Ilanics Milán pénztárnok; azonkívül 5 
rendes- és 3 pót-választmányi tag. Ügyeit az egyesület 2 rendes- és 3 választ
mányi gyűlésen tárgyalta.

Nevezetes újításokat tűzött ki az egyesület az év folyamán keresztül-
9*
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vitelre, melyek egyikét-másikát már meg is valósította. így a régi átjelzéseket 
újakkal cserélte fel s számos új út jelzését vette tervbe. Nevezetes az is, hogy 
az egyesület a túristaság megkedveltetése végett tagjai között túra-díjakat 
(érmek) s esetleg tiszteletdíjakat fog kiosztani, még pedig mind rendes-, mind 
pártoló-tagjai között. Lesz I—II. ezüst-, III. kis ezüst-, IV—V. bronz-érem, 
ha legalább 10 pályázó lesz. A pályázati feltételek az egyesületi elnöknél 
tudhatok meg.

A folyó évben tartandó vándorgyűlésen az egyesület 2 taggal fogja 
magát képviseltetni.

Jelenleg az egyesületnek 3 dísztagja, 1 tiszteletbeli tagja, 30 rendes- és 
5 pártoló-tagja van.

Jelvénye a M. T. E. jelvénye.
Az egyesület bevétele 265 kor. 70 fill., kiadása 198 kor. 58 fill, vagyona 

67 korona 22 fillér, mely összeg részint készpénzben, részint takarékpénztári 
letétben van elhelyezve.

5. Jogakademiai ifjú sá g i könyvtár.

Az eperjesi joghallgatók testületé könyvtárának állapota az 1901/1902. 
tanév végén szaporodott:

Vétel útján 39 művel, ajándékozás útján 25 művel.
A könyvtár állománya az év végén 1160 kötet volt.
Ajándékozni szivesek voltak: A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 

miniszter úr, a nagym. földmívelésügyi miniszter úr, a nagym. m. kir. hon
védelmi miniszter úr, Meliorisz Ilka úrnő, a Budapesti és Kolozsvári Tud.- 
egyetemek, dr. Horváth Ödön dékán úr, dr. Raffay Ferencz és dr. Flórián 
Károly tanár urak.

A Hubay M.-alap jövedelme a könyvvásárlások költségeire fordíttatott.
Fogadják a nagylelkű ajándékozók nemes áldozatkészségükért a testület 

hálás köszönetét!
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K őgymnasium.

III.

A) Adatok az 1901— 1902-iki tan év történetéhez.

1. Flórián Jakab főgymnasiumi tanár 48 évi áldásos működés után, 
mely alatt mint tudós és buzgó tanár, mint szeretetteljes s tapintatos nevelője 
az ifjúságnak és mint fáradhatatlan gondozója az intézet szellemi és anyagi 
érdekeinek, az egész Collegium felvirágzása körül válságos időkben is kiváló 
érdemeket szerzett, ■— még a múlt tanév végén a megérdemelt nyugalomba 
vonult. Azt reméltük, hogy bölcs tanácsait még azután is hosszabb ideig fogjuk 
élvezhetni, de, nagy fájdalmunkra, már 1901. évi november hó 20-ikán a halál 
kiragadta körünkből. Nyugalomba vonulása következtében megüresedett állására 
Schöpflin Gésa neveztetett ki a nagym. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
1901. évi augusztus hó 29-ikén kelt 56,559. sz. rendeletével helyettes tanári 
minőségben, a ki ez állást az 1901 —1902. tanév kezdetével elfoglalta.

2. Kubányi Béla főgymn. tanár súlyosabban megbetegedvén, 1901. évi 
deczember hóban az intézetnek elöljáróságától félévi szabadságot nyert. Órái
nak ellátására Vöröss Sándor szakvizsgálatot tett tanár hivatott meg az 
iskola fentartó hatóságától, a ki újévtől kezdve a tanév végéig helyettesítette 
a beteg tanárt.

3. Húsz Armin rendes főgymn. tanár márczius hóban súlyosan meg
betegedett. Azon reményben, hogy betegsége nemsokára jobbra fordul, óráinak 
ellátását a többi szaktanárok vállalták e l; miután pedig a betegség tovább 
húzódott, ezen állapot a tanév végéig megmaradott.

4. Teltsch Kornél főgymnasiumi tanárt a collegiumi igazgató-választmány 
1901. évi junius hó 29-ikén tartott gyűlése rendes tanári minőségben meg
erősítette állásában.

5. Ns. Szieber Ede kir. tanácsos és tankerületi főigazgató 1901. évi decz.
11., 12. és 13. napjain látogatta intézetünket mint miniszteri megbízott és 
deczember 13-ikán értekezletet tartott a főgymn. tanári karral, mely alkalom
mal megelégedését fejezte ki a tanárok működése felett.

6. Az 1902. évi május hó 14-ikén megtartott vallástani osztályvizsgánál 
egyházkerületi biztosi minőségben jelen volt nt. Glauf Pál rimaszombati 
evang. főesperes úr.

7. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1901. évi 30,603. számú 
rendelete értelmében behoztuk a játékdélutánokat az V—VIII. osztályokban 
is. A nyolcz osztály négy csoportban játszott egy-egy tanár vezetése alatt 
szerdán és szombaton 2—4-ig a város által átengedett nagyterületű játéktéren. 
A játékok szeptember, október és április, május, junius hónapokban tartattak.
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B) T a n á r i - k a r .

1. Balló Aurél, rendes tanár. Tanított rajzot az I., rajzot és rajzoló 
mértani a II—IV. osztályban, továbbá rajzot az V—VIII. oszt. póttanfolyamai
ban, ábrázoló mértani a VII. és VIII. oszt. póttanfolyamaiban és földrajzot 
a II. osztályban. Heti óráinak száma 19.

2. Frenyó Lajos, rendes tanár, karácsontól fogva a IV. oszt. főnöke. 
Tanított vallástant az I—-VIII. oszt.-ban és német nyelvet a IV. osztályban. Az 
ifjúsági istentiszteleteknek vezetője. Heti óráinak száma 19.

3. Gömöry János, rendes tanár, húsvéttől fogva a VIII. oszt. főnöke. 
Tanított történetet a IV., V., VI., VIII., politikai földrajzot a VII., görögöt 
pótló irodalmat a VII. osztályban. Továbbá az első harmadban történetet a
III. oszt.-ban, és decz. elejétől fogva philos. propaedeutikát a VIII. osztályban. 
A collegiumi könyvtár őre. A főgymn. tanári kar jegyzője. A dalkörnek 
elnöke. Heti óráinak száma 19, majd pedig 20.

4. Húsz Ármin, rendes tanár, a VIII. osztály főnöke, a természetrajzi 
múzeum őre, az ifjúsági gyámintézet és segélyző-egyletnek pénztárosa, a 
helybeli ág. hitv. ev. I. egyháznak gondnoka. Tanított latint a IV., VI. és 
VIII. oszt.-ban, természetrajzot a II. osztályban, heti 18 órában. Húsvétkor be
állott betegsége óta óráit a többi tanárok látták el, még pedig a latint a
IV. osztályban Schöpflin Géza és Vöröss Sándor, a VI. osztályban Klemens 
János, a VIII. osztályban dr. Wallentínyi Samu, a természetrajzt a II. osztály
ban Szutorisz Frigyes.

5. Klemens T. János, rendes tanár. Tanított latin nyelvet a VII. oszt.- 
ban, görögöt a VI. és VIII., görögöt pótló irodalmat az V. osztályban. Heti 
óráinak száma 18.

6. Kubányi Béla, rendes tanár, az I. harmadban a IV. osztály főnöke. 
Tanított magyart a IV., V., VI., VII., görögöt pótló irodalmat a VIII. és 
philosophiai propaedeutikát a VIII. oszt.-ban. Heti óráinak száma 18. Karácson
tól fogva betegség miatt szabadságon van ; óráinak ellátására Vöröss Sándor 
helyettes tanár hivatott meg.

7. Ludmann Ottó, rendes tanár, a főgymn. igazgatója. Tanított görögöt 
a VII. és V., német nyelvet a VIII. osztályban, heti 12 órában.

8. Perényi Vilm os, rendes tanár, a VI. oszt. főnöke. A physikai múzeum
őre. Tanított természettant a VIII., földrajzot és természettani földrajzot a III.,
mathesist a VI. és VIII., számtant a II. és IV. osztályban. Heti óráinak száma 19.

•>

9. Peskó Ödön, rendes tanár és képesített tornatanár, a VII. osztály 
főnöke. Tanított természettant a VII., mathesist a VII. és V„ számtant a
III. és I., rajzoló mértant az I osztályban, és tornát az V., VII. és VIII oszt.- 
ban. Vezette a VII. és Vili. osztály tornajátékait. Az algymnasiumi könyvtár 
őre, a Markovics-kör és a tornakor elnöke. Heti óráinak száma 19, és 6 tornaóra.

10. Schöpflin Géza, helyettes tanár, a III. osztály főnöke. Tanított latin 
nyelvet az L, III., V., és szépírást az I. osztályban. Heti óráinak száma 19-
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11. Szutórisz Frigyes, rendes tanár, az V. osztály főnöke. A zenekör 
elnöke. Tanított természetrajzot az I., IV., V., VI., földrajzot az I. és német 
nyelvet a III. osztályban, heti 18 órában.

12 T eltsch  Kornél, rendes tanár, képesített tornatanár. A tornakor társ
elnöke. Tanított német nyelvet az V—VII., magyar nyelvet az I., a görögöt pótló 
irodalmat a VI., szépírást a II. osztályban és tornát a IV. és VI. osztályban. 
Vezette a tornajátékot az 1., II. oszt.-ban. Heti óráinak száma 18, és 4 tornaóra.

13. V öröss Sándor, ideiglenes helyettes tanár, újévtől kezdve tanított 
magyart a IV., V., VI., VII., görögöt pótló irodalmat a VIII. és történetet a
III. osztályban. Heti óráinak száma 18.

14. Dr. W allentínyi Samu, rendes tanár, a II. osztály főnöke. Tanított 
magyart a II., III. és VIII., latint a II. osztályban. A Magyar-Társaság elnöke. 
Vezette a tornajátékot a III, IV., V. és VI. osztályban. Heti óráinak száma 18.

T o r n a t a n á r :

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

É n e k t a n á r  :

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

V a l l á s t a n t  t a n í t o t t a k  :

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. hitközségi 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: T eltsch K ornél.

1. Vallástan. Ó-szövetségi bibliai történetek az ó-testamentomból olvas
tatva s ezek alapján a zsidó nép rövid története; minden elbeszélésből az 
erkölcsi tanulság. A tízparancsolat s a kis káté megfelelő helyeinek magyará
zata. 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. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: Inductive haladva szóltunk a mondatról, 
ennek nemeiről, részeiről, a szók fajtáiról; az igéről és hajlításáról, a névszók 
nemeiről, hajlításáról s a szavak kapcsolatáról a mondatban. — />) Olvasmány: 
A mesék és regék közül: Fehérló fia, A farkastanya, A róka, medve és a 
szegény ember, A Tisza eredete, Krisztus és a madarak, A gonosz mostoha, 
János vitéz. A mondák és történeti elbeszélések közül: Rege a csodaszarvasról, 
Keveháza, Attila, Attila udvarában, A magyarok bejövetele, Lehel kürtje, 
A magyarok a szt.-galleni monostor alatt, Géza fejedelem megtérése, Szt. István 
a magyar nép apostola, Csanád vitéz, Szt. Gellért püspök, Magyar lovagvilág 
(Salamon, Géza, László). A magyar föld és népe köréből: A puszta fiai közt, 
Hadnagy uram, Nyalka huszár, Katonadalok, A siralomházban. Ezen olvas
mányokat közös munkában dolgoztuk fel nyelvi és tárgyi szempontból, nagy 
súlyt fektetve a tartalom szép és helyes elmondására s figyelve a szereplő 
személyek jellemére is. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tankönyv: Négyesy 
László : Magyar olvasókönyv, I. Ugyanattól: Magyar nyelvtan, I. Hetenkint 
5 óra. — Teltsch Kornél.

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. Az adverbium. A számnevek és névmások. 
A coniugatio cselekvő alakja. — b) Olvasmány: Róma története a királyok 
alatt. Egyes fejezeteket könyv nélkül is tanultunk. Kisebb mondatok fordítása 
magyarból latinra, az olvasmányból vett tartalommal a nyelvtan begyakorlá
sára. Havonkint két írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: Dr Csengery János : Latin 
olvasó- és gyakorlókönyv; Latin nyelvtan, I. Hetenkint 6 óra. — Schöpflin Géza.

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 környékén 
élő állatok, mezei és erdei állatok. Tavaszszal egyes élő növények leírása: 
mogyoróbokor, hóvirág, piros holtcsalán, tágkelyhű kankalin, májusi gyöngy
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virág, az orgonabokor, az aranyeső, gyermeklánczfű. Tankönyv: Paszlavszky 
József: Kis természetrajz. Heti óraszám 2. — Szutórisz Frigyes.

6. Számtan. Tankönyv: Arany-Szíjártó: Számtan Tananyag: A négy 
alapművelet a közönséges és tizedes számokkal. Közönséges és tizedes törtek
kel való számolás. A mértékrendszer ismertetése. A 1. n. k. osztó és a 1. k. k. többes 
kikeresése. A tizedes törtek átalakítása közönséges törtekre. Időszámítás. Házi 
feladatok óráról-órára és kéthetenkint egy iskolai dolgozat. Hetenkint 4 óra. 
— Peskó Ödön.

7. Rajzoló geometria. Hetenkint 2 órán. A pont és az egyenes vonal. 
Az egyenes helyzetei Távolságok összehasonlítása. A szög keletkezése és 
mérése. Egyenes vonalú idomok. Háromszögek, négyszögek, sokszögek. Körbe 
és kör körül írt sokszögek. A kör. A kör érintője. Középponti és kerületi szög. 
Két kör viszonylagos helyzete. A síkidomok kerülete és területe. Havonkint 
egy geometriai rajz. Tankönyv: Dr. Horti Henrik: Rajzoló Geometria. Hetenkint 
2 óra. — Peskó Ödön.

Geometriai idomokon alapuló díszítmények rajzolása a táblára meg
szerkesztett minták után (körzővel és vonalzóval). Hetenk. 1 óra. — Balló Aurél.

8. Szépírás. Magyar írás: kis- és nagy betűk. Hetenkint 1 óra. —- 
Schöpflin Géza.

9. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszeri kulcsok, hang
közök, méreti-, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 
20 (adventi, karácsoni, böjti, húsvéti és reggeli énekek) a II. osztálylyaj kö
zösen. Világiak közül 19 komoly és víg dalok, kurucz-dalok. Kézikönyv: 
Zsasskovszky F .: Egri Dalnok I-ső füzete. Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

10. Torna, a) Testgyakorlaíok: 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, gyűrűhinta, rézsútos létra, vízszintes 
létra, lebegőfa. Hetenkint 2 óra. — Durst Győző.

b) Tornajátékok: Fehér és fekete, Csalogató, Rabló és pandúr, Kézreütés, 
Lánczjáték, Frissítő, Körméta, Hosszú méta stb. Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

II. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: Dr. W allentínyi Samu.

1. Vallástan. Újszövetségi bibliai történetek az új-testamentumból olvas
tatva. Jézus születése, tanítása, tettei, szenvedése, halála, feltámadása, mennybe
menetele. Az összes történetekből az erkölcsi tanulság levonva. A kis káté 
illető helyeinek, a hegyi beszédnek és az Úr imájának magyarázata és tanulta- 
tása. Négy egyházi ének ismertetése és emlékeltetése, az énekórákon elsajátított 
dallamok gyakorlása. Kézikönyvek: Bereczky Sándor: Bibliai történetek, Poszvék

C o llég . É r t . 10
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Sándor: Egyházi énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára és a 
Szentírás. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, aj Nyelvtan: Az I. osztály anyagának áttekintése után 
jelentéstani felfogással tüzetesen foglalkoztunk a szóképzéssel, határozókkal, 
szórenddel, összetett mondatokkal, még pedig inductive, közös munkában. — 
b) Olvasmányok: A magyar történetből behatóan: Nagy Lajos, a Hunyadiak 
kora, a mohácsi vész; e korok általános jellemzése, az uralkodó eszmék kidombo
rítása, a főbb szereplők tüzetes jellemrajza. A görög történetből: Lykurgos, 
Aesopus, Fáy meséi, mondák (Diósgyőr, Kenyérkő), leírások, Az utolsó szó 
Istenhez, stb.). Költői olvasmányok: Kont, Szibinyáni Jank, Hunyadi, Mátyás 
anyja, Szilágyi Erzsébet, Mátyás király Gömörben, A völgy s a hegy, A kereszt- 
útról, Jézus és a nép, Ősz elején, A puszta télen, Szegény asszony könyve, 
A jó öreg korcsmáros, Családi kör, A vámosújfalusi jegyző, A kisbéres, Tamás 
vitéz, Az obsitos, Diósgyőr. A költemények legnagyobb részét könyv nélkül 
is tanultuk. Az olvasmányokat mindig közös munkában dolgoztuk fel nyelvi, 
tárgyi, tartalmi szempontból. Tankönyv: Négyesy L.: Magyar nyelvtan, II. 
Ugyanattól: Magyar olvasókönyv, II. Havonkint két írásbeli iskolai dolgozat. 
Heti 5 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv a) Nyelvtan: Az I. osztály anyagának gyakorlása után 
a hiányos alaktani ismeretek kiegészítése; behatóan az igék. Szóképzés. A 
mondattanból: a gyakrabban előforduló szerkezetek ismertetése. A szókincs 
bővítése, b) Olvasmányok: Részletesen : A rómaiak története a királyok alatt. 
Tullus Hortilius, Aucus Martius, Tarquinius Priseus, Servius Tullius, Tarquinius 
Superbus. Néhány egyszerűbb mese. A hol alkalom nyílt, régiségtani magyará
zatok. A fejezeteket könyv nélkül is tanultuk. Havonkint két írásbeli dolgozat: 
fordítás magyarból latinra. Tankönyv: Dr. Csengery János: Latin nyelvtan, 
U. a.: Latin olvasókönyv. Heti 6 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

4. Földrajz. Európa országainak részletes leírása. Ázsia és Afrika. Tan
könyv: Körösi Albin Földrajza, II—III. Hetenkint 3 óra. — Balló Aurél.

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. 
Húsz Ármin, majd Szutórisz Frigyes.

6. Számtan. Tankönyv: Arany-Szíjártó: Számtan. Előnyös számítások. 
Korlátolt pontosságú szorzás. A kettős tételre vonatkozó feladatok praktikus 
megoldása. Arányosság. Vonalmódszer. Perczentszámítás és ennek alkalmazása. 
Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos.

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

8. Szépírás. Magyar nagy- és német kis- és nagy betűk begyakorlása 
egyenkint egyes szavakban és összefüggő mondatokban Hetenkint 1 óra. — 
Teltsch Kornél.

9. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszer, kulcsok, hang
közök, méreti-, szön- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 20 
(adventi, karácsoni, böjti, húsvéti és reggeli énekek) az I. osztálylyal közösen. 
Világiak közül 22 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. — Teltsch Kornél.

III. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: S chöpflin Géza.

1. Vallástan. A keresztyén egyház, különösen a magyar protestáns egyház 
története. Kiválóbb egyháztörténeti alakok ismertetése. Luther élete. A német 
és svájczi reformatió. A reformatio elterjedése Magyarországon, virágzó kora, 
az üldözések; a magyar prot. egyház rövid története napjainkig. Egyházi ének
dallamok ismétlő gyakorlása, négy ének magyarázata és emlékeltetése. Kézi
könyvek : Bereczky Sándor: A keresztyén egyház rövid története; Poszvék 
Sándor: Egyházi énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára. Heti 
2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: Az alak- és mondattan rendszeres össze
foglalása, a hiányosabb ismeretek kibővítésével. Az új tantervnek megfelelő 
módosításokkal. — b) Olvasmányok: A magyar történetből: A mohácsi vész, 
ennek következményei, Török világ Magyarországon, Várostromok (Eger, 
Szigetvár), Zrínyi, a költő ifjúsága, Buda visszafoglalása. A görög világból: 
Periklés kora Szemelvények a hazafias és vallásos lyra köréből: A magyarok
hoz, Fohászkodás, Hymnus, Szózat, Búcsú, A királyok, A hazáról. Törté
netek, mondák és elbeszélések: Dobozy M. és hitvese, Török Bálint, Drégely, 
Esztergom megvételéről, Ocskay László halálárul, A huszti beteglátogatók. 
Mikes. Élet- és jellemképek: A peleskei nótárius az Alföldön, Súlyosdi Simon, 
A magyar föld és népének leírásából: Családi kör, A Kriván, A székelyföld. 
Havonkint két írásbeli dolgozat. Tankönyv: Halász Ignácz: Rendszeres magyar 
nyelvtan; dr. Badics Ferencz: Magyar olvasókönyv, III. (2. kiadás.) Hetenkint 
4 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan. Az alaktan ismétlése. Az egyszerű mondat. 
Az állítmány meghatározása. A jelző. Az infinitivus, acc. c. infin., nőm c. infin, 
gerundium, participium, b) Olvasmány. Livius nyomán: Brutus, az első római 
consul; Tarquinius híveinek összeesküvése Rómában. A Veii és Tarquinii

10*
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városával viselt háború; Porsenna király és a rómaiak, Coriolanus; L. Quinctius 
Cincinnatus. Nepos nyomán: Miltiades. Phaedrus 16 meséje. Egyes fejezeteket 
és meséket könyv nélkül is tanultunk. Fordítás magyarból latinra a nyelvtan 
begyakorlására. Havonkint két írásbeli iskolai dolgozat. Kézikönyvek: Dávid 
István. Latin olvasókönyv, Livius, Nepos, Phaedrus stb. műveiből; Rövid latin 
nyelvtan; Latin gyakorlókönyv a mondattanhoz. Hetenk.6 óra.— Schöpflin Géza.

4. Ném et nyelv. Az alaktan és főbb mondattani szabályok gyakorlati 
alapon; az olvasmányokkal kapcsolatban beszélgetési gyakorlatok. Olvasmányok: 
Die Schule. Die Familie. Was die Menschen arbeiten. Die Theile des Körpers. 
Das Haus. Die Jahreszeiten. Das Vogelnest. Der Morgen. Der Garten. Der 
Wald. Der Sonntag. Der Rabe und der Fuchs Die Katze und die Mäuse. 
Das kleinen Volkes Hochzeitsfest. Der Plund und die anderen Thiere. Vom 
Bäumlein. Das andere Blätter hat gewollt. Der Fuchs und der Bock. Das 
Spielzeug der Riesen. Der Kaiser in der Schule. Seltsamer Spazierritt. Die 
Sonne und die Thiere. Die Zeit. Die Sonnenstrahlen. Die Elster und ihre 
Kinder. Der wohlthätige Graf. Das blinde Ross. Fordítási gyakorlatok magyar
ból németre. Havonként két Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Endrei Ákos: Német 
nyelvkönyv. Hetenkint 3 óra. ■— Szutórisz Frigyes.

5. Történelem . Magyarország története a rómaiak korától a mohácsi 
vészig, az új tantervi utasítások tekintetbevételével. Kézikönyv: dr. Szigethy 
Lajos: A magyarok története Hetenkint 3 óra. — Gömöry János, majd 
Vöröss Sándor.

6. Földrajz és physikai földrajz. Tankönyv : Kőrösy Albin: Földrajz, 
és Makay István: Physika és physikai földrajz, a) Amerika, Ausztrália és 
Polynesia, b) A víz és a levegő physikai tulajdonságai, mágneses és elektromos 
alaptünemények. A föld alakjára, nagyságára, mozgására vonatkozó alap
ismereteink. Heti 2 óra. — Percnyi Vilmos.

7. Számtan. Kamatszámítás. Értékpapírokra vonatkozó számítások. Ará
nyos osztás. Keverésre vonatkozó számolások. Arany-, ezüst árúk és érmekre 
vonatkozó számítások. Kamatos kamatszámítás. Kéthetenkint iskolai dolgozat. 
Kézikönyv: Arany-Szíjártó: Számtan, II. és III, rész. Hetenkint 3 óra. — 
Peskó Ödön.

8. Rajzoló geom etria. A constructiv planimetria alapfeladatai. Távolsá
gok és szögek alapműveletei. Távolságok viszonya. Merőleges és párhuzamos 
egyenesek szerkesztése. A háromszög-, négyszög- és sokszögekre vonatkozó 
szerkesztések adott alkotórészek alapján. Idomok átalakítása egyenlő területű 
másféle idomokká. Területek osztása. Idomok hasonlósága és symmetiiája. 
Pythagoras tantétele. Stilizált levelek rajzolása, Várday falimintái 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. Pleti 2 órában. — Durst Győző.

b) Tornajátékok heti 2 órában, dr. Wallen tiny i Samu vezetése alatt.
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IV. O SZTÁLY.

Osztályfőnök: K ubányi Béla, m ajd  F renyó L ajos.

1. Vallástan. Hittan és erkölcstan. Az evangéliumi 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. Hetenkint 
2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Stilisztika. A stílus általános és különös tulajdonságai. 
Verstanból a hangsúlyos és időmértékes verselés. Nagyobb olvasmány: Arany 
Toldija; egyéb olvasmányok a tanult anyag minden részéhez. Emlékelve a 
Toldi 4 első éneke és egyéb költemények a versformák begyakorlására. 
Kézikönyv: Négyesy László: Stilisztika, és Lehr Albert: Toldi, Arany János
tól. írásbeli dolgozatok havonkint kétszer. Hetenkint 4 óra, — Kubányi Béla, 
majd Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv. Módok, idők, összetett mondatok szerkesztése, acc. cum 
infin., participium, gerundium és supinum a megfelelő pensumokon begyako
rolva. Prózai olvasmány: C. Julius Caesar: De bello Gallico: Caesarnak a 
helvétekkel viselt háborúja. I—XXI. fejezet. Költői olvasmány: Az emberi 
nemnek' négy korszaka, Deucalion és Pyrrha, Icarus, Baucis és Philemon. A 
költői olvasmányok többnyire emlékelve is. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat. 
Hetenkint 6 óra. — Húsz Ármin, majd Schöpflin Géza és Vöröss Sándor.

4. Ném et nyelv, a) Nyelvtan. Inductiv módszerrel haladva az alaktanból 
a III. osztályban tanultak kiegészítése; a mondattanból: egyszerű, összetett 
mondat. Mellérendelt, alárendelt mondatok, a német szórend szabályai. — 
h) Olvasmányok: Die Bremer Stadtmusikanten (Grimm). Der brave Mann 
(Hoffmann). Der Glockenguss zu Breslau (Grimm). Die Heinzelmännchen 
(Hoffmann). Der kluge Richter (Hebel). Die Bettlerin, Attilasagen (Bässler). 
Des Königs Grab (Grimm). Költemények: Einkehr (Uhland). Der Alpenjäger 
(Schiller). Das Gewitter (Schwab). Sprüche. Der Sänger (Goethe). Barbarossa 
(Platen). Heinrich der Vogelsteller (Vogl). Fordítás magyarból németre, beszél
getési gyakorlatok a nyelvtanra és az olvasmányokra való tekintettel. Havon
kint két Írásbeli dolgozat a nyelvtanból tanult anyagra és az olvasmányokra 
való tekintettel. Kézikönyv: Endrei Ákos: Német nyelvkönyv, II. köt. Heten
kint 3 óra. — Frenyó Lajos.

5. Történelem . Magyarország története a mohácsi vésztől napjainkig, 
tekintettel a kulturális viszonyokra. Magyarország a jelenben: földje, kiter
jedése, terményei, ipara, kereskedelme, népe, közigazgatása, törvénykezései 
alkotmánya és Ausztriához való viszonya. Kézikönyv : Dr. Szigethy Lajos: 
A magyarok története. Hetenkint 3 óra. -— Gömöry János.

6. Természetrajz. (Növénytan). Egyes növények leírása és meghatáro
zása. A növény szervei alaktani és biológiai szempontból. Chemiai alap
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ismeretek kísérleti alapon. A növény belső szerkezete és életjelenségei. Átte
kintés a növényvilág fölött, növényleirás és határozás. Tankönyv: Dr. Szterényi 
Hugó: Növénytan. Segédkönyv: Cserey: Növényhatározó. Hetenként 3 óra.
•—- Szutórisz Frigyes.

7. Algebra. Tankönyv: Mauritz: Általános számtan. Algebrai alapfogal
mak. Absolut és relativ számok. A műveletek fogalmazása. A négy alap
művelet. Közös osztó és közös többszörös. Négy alapművelet törtekkel. Neve
zetesebb szorzatalakok. Elsőfokú egyenlet egy ösmeretlennel. Heti 3 óra. — 
Perényi Vilmos.

8. Rajzoló geometria. Tankönyv: Dr. Hornischek H., IV. Tananyag: 
A kúpszeletek (kör, ellipsis, parabola, hyperbola) tulajdonságai s az ezen 
görbe vonalakra vonatkozó szerkesztések. Díszítményi rajz Várday falimintái 
után. (B. 1—14. C. 1— 8.) Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

9. Torna, aj Rend- és szabadgyakorlatok. Szergyakorlatok. Hetenkint 
2 óra. — Teltsch Kornél.

b) Tornajátékok a III. osztálylyal együtt.

V. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: S zutórisz F rigyes.

1. Vallástan. Bibliai bevezetés. Az ó- és újszövetségi Kánon rövid tör
ténete, a Biblia nevezetesebb fordításai. Az egyes iratok keletkezésének tör
ténete, szerzőik, tartalmuk ismertetése. Szemelvények olvastatása az ó- és 
újszövetségi iratokból. Kézikönyvek: Batizfalvi-Bereczky: Bibliaismertetés és 
a Szentírás. Heti 2 óra. — Frenyó Lajos.

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

3. Latin nyelv. Prózai olvasmány Cicero: Pro A. Licinio Archia poeta; 
De imperio Cn. Pompei (c. I—VII., XXIV.) Költői olvasmány. Ovidius: Trist.
IV., 10; Fast. I. 71—144, II. 83—118, 617—638, IV. 679—712 Az olvasot
tak nyelvi és tárgyi magyarázata. Az államrégiségekből: senatus, comitia, 
magistratus, ius civile. Könyv nélkül: prózai részletek és versek. Hetenkint 
1 órán stílusgyakorlatok a nyelvtan ismétlésével kapcsolatban. Havonkint két 
írásbeli iskolai dolgozat magyarból latinra; időszakonkint egy dolgozat latinból 
magyarra. Kézikönyvek: Cicero két beszéde; Dr. Csengery János: Szemel
vények Ovidiusból; Cserny-Dávid: Latin stílusgyakorlatok. Hetenkint 6 óra. 
— Schöpflin Géza.

4. Görög nyelv. Az olvasás és írás begyakorlása után az alaktanból: 
főnév, melléknév, igehatározó, névmás és az w végezetű igék ejtegetése az attikai



79

nyelvjárás szerint. Kézikönyvül használtatott dr. Mayvvald József Görög nyelv
tana. Megfelelő szó- és Írásbeli fordítási gyakorlatok dr. Maywald József Görög 
gyakorló- és olvasókönyvéből, még pedig szóbelileg a következő pensumok: 
1—17, 19, 27, 28, 31, 37, 41. 45, 48, 49, 53, 57, 69, 77, 81, 87, 88. Két- 
hetenkint írásbeli gyakorlat. Hetenkint 5 óra. — Ludmann Ottó.

5. G örögöt pótló tanfolyam, a) Irodalom és régiségek: Magyar Írod.
olvasmányok: Gyöngyösi István, Márssal társalkodó Murányi Vénus. Mind
szenti Gábor naplója. Kemény János, Bethlen Gábor. Cserey Mihály histróiá- 
jából: Apaffy és Teleki halála, b) Görög Írod. olvasmányok: Homeros Iliása 
és Odysseiája bő szemelvényekben a tartalmi összefüggés szemmeltartásával. 
A homerosi kérdés. A trójai háború előzményei. A homerosi eposok sorsa. 
Homeros vallás- és világnézete. Szemelvények Herodotos történeti művéből. 
Tankönyvek: Dr. Badics Ferencz: Magyar Írod. olvasmányok. Dr. Csengeri 
János: Homeros Iliása, és dr. Gyomlay Gyula: Homeros Odysseiája. Dr. Geréb 
József: Szemelvények Herodotos történeti művéből. Geréb J. Görög vallás 
és művészet. Időszakonkint egy Írásbeli dolgozat. Hetenkint 3 óra. — 
Klemens T. J. ,

b) R ajz  Görög és középkori síkdíszítmények rajzolása és festése (roset- 
ták, szalagdíszek) Várday falimintái nyomán (D. 1—24); azonkívül szemléleti 
rajz modellként beállított geometriai testek után. Ókori jellegzetes műalko
tások ismertetése. Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. N ém et nyelv, a) Nyelvtan : A hangzók változásai, a beszéd- és mondat
részek. Beszélgetési gyakorlatok a tanultak begyakorlására. Fordítás magyar
ból németre, b) Olvasmányok: Prózaiak: Das gute Heilmittel. Der Herbst
morgen. Die deutsche Hansa. Aus den Reden an die deutsche Nation (Fichte). 
2 Költőiek: Herder «Cid»-jéből az I., II., IIP, ÍV., XIV. románcz. Das Glück 
von Edenhall, Die Sonne bringt es an den Tag, Das Grab im Busento, 
Loreley, Die beiden Grenadiere, Abschied vom Leben, Des Knaben Berglied. 
Ezenkívül Herder, Uhland, Chamisso, Heine és Körner életének és költésze
tének nevezetesebb mozzanatait. Tankönyv Hoffmann Mór: Német tan- és 
olvasókönyv, és Hirn L. és Paulay Ö .: Német nyelvtan. Heti 3 óra. — 
Teltsch Kornél.

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

8. M ennyiségtan, a) Algebra : A viszonyok és arányok általános tár
gyalása. Két és több ismeretlennel biró elsőfokú egyenletek megoldása. Tiszta 
és vegyes másodfokú egyenletek megfejtése. A négyzetgyök és köbgyök. 
Számolások gyökmennyiségekkel. Immaginarius számok és complex számok. 
Binomiális tétel, b) Geometria: A pont és az egyenes a síkban. Két, három, 
négy és több egyenesnek kölcsönös helyzete a síkban. A síkidomok meg
határozása. A távolságok viszonya és aránya. A háromszögek hasonlósága. 
A síkidomok területének kiszámítása. A kör kerületének és területének ki
számítása. Havonkint egy iskolai dolgozat. Kézikönyv: Dr. Wagner Alajos : 
Geometria, és Mauritz R .: Algebra. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.
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9 Természetrajz. Növénytan. Egyes növények leírása és meghatáro
zása. A növény szervei alaktani és biológiai szempontból. Chemiai alapisme
retek kísérleti alapon. A növény belső szerkezete és életjelenségei. Áttekintés 
a növényvilág fölött, növényleirás és meghatározás. Tankönyv: Dr. Szterényi 
Hugó: Növénytan, — segédkönyv: Cserey: Növényhatározó. Hetenkint 3 óra. 
— Szutórisz Frigyes.

10. Testgyakorlás, a) Rendgyakorlatok; b) Szabadgyakorlatok. Négy
ütemes szabadgyakorlatok egyoldalúan és ellentetten súlyzókkal és botokkal;
c) Szergyakorlatok. A tanulók 4 tíz tagból álló csapatban két előtornász 
vezetése mellett gyakoroltak. Oszszel és tavaszszal játékok a tornakertben. 
Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

d) Tornajátékuk a VI. osztálylyal együtt hetenkint 2 órában, dr. Wallen- 
tinyi S. vezetése alatt.

VI. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: Perényi V ieiMos.

1. Vallástan. A keresztyén egyház története. Az egyház megalakulása, 
az üldözések, N. Konstantin, az egyház megromlása, a reformatio úttörői. A 
reformatio, Luther s a többi reformátorok. A reformatio elterjedése, a harmincz- 
éves háború, a tridenti zsinat, a jezsuita rend és bukása. A protestáns, római 
katholikus, görög keleti egyház újabb története. Tankönyv: Bereczky Sándor: 
A keresztyén egyház története. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv  Kiváló lyrikusaink főbb műveinek olvasása alapján a 
lyrai műfajok elmélete. A Zrínyiász taglalása után az epikai műfajok elmélete. 
Katona J. Bánk bán-jának olvasása után a drámai műfajok elmélete. Emlékelve 
több lyrai költemény, azután még több nagyobb műnek tárgyalása házi olvas
mány gyanánt, az új tantervi utasítások tekintetbevételével. Havonkint írás
beli dolgozat. Kézikönyv: Poétika olvasmányokkal, Góbi Imrétől. Hetenkint 
3 óra. — Kubányi Béla, majd Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv. Tankönyvek: Sallustius, Vergilius, Cserny-Dávid: Latin 
stílusgyakorlatok, 2. rész. De bello Jugurthino 30. fejezet. Az Aeneis I. könyvé
ből szemelvények, a II. könyv egészen, ITI. könyv 1-—218. A stílusgyakor
latokból 16 fejezet. A régiségtanból: a rómaiak hivatalnokai, a népgyűlések; 
a rómaiak isteneiről, a papokról, a szokásos szertartásokról. Az alaktan és 
mondattan ismétlése. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. Hetenkint 5 óra. Márczius 
közepéig Húsz Ármin, azután Klemens T. J.

4. Görög nyelv, a) Nyelvtan. Az V. osztály nyelvtani anyagának ismét
lése után a (u végű és rendhagyó igék ragozása. A mondattanból: A névelő; 
az esetek használata. Az ige nemei és módjai. A mellékmondatok, b) Olvas
mányok. Xenophon életrajzának és írói munkásságának ismertetése mellett 
az olvasókönyvből 26 szakasz görög szövegnek magyarra és 10 szakasz 
magyar szövegnek görögre fordítása Ezenkívül Xenophon Anabasisának sze
melvényeiből az I., II., III. számú. A Memorabilia szemelvényeiből a követ: 
kezőknek fordítása: 1. Sokrates nézete az istenekről. 2. Az önuralom alapja
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minden erénynek. 3. Nem a kincsben van az élet boldogsága. 4 Herakles a 
váló-úton. Könnyebb lyrai szemelvények, c) Dolgozatok. A nyelvtan begya
korlására kéthetenkint felváltva egy-egy iskolai- és házi dolgozat. Kézikönyv: 
Maywald J. Görög nyelvtan és Görög olvasó- és gyakorlókönyv, II. r. Heti 
5 óra. — Klemens T. J.

5. Görögöt pótló magyar, a) Irodalmi olvasmányok'. Homeros Iliása 
és Odysseiája szemelvényekben, nagy súlyt fektetve a görög vallás, szokások, 
szóval az akkori görög élet megismerésére. Euripides «Iphigenia Taurisban» 
ez. tragoediájának olvasása és részletes tárgyalása. Magyar olvasmányok: 
Kemény János önéletírásából, Cserey Mihály históriájából, Apor Péter Meta- 
morphosisából, Zrínyi Miklós prózai olvasmányaiból, Salamon Ferencztől 
«A magyar honvédelem a XVI. században. Tankönyvek: Jancsó Benedek: 
M. irod. olvasmányok. Dr. Csengeri János: Plomeros Iliása bő szemelvények
ben, és Gyomlay Gyula: Homeros Odysseiája bő szemelvényekben. Kempf J .: 
Euripides Iphigeneia Taurisban. Időszakonkint 1 Írásbeli dolgozat. Heti 3 óra. 
— Teltsch Kornél.

b) Rajz. 1. Szemléleti rajz modellként beállított geometriai testekből 
alkotott testcsoportozatok után. 2. Renaissance-stílü díszítmények rajzolása s 
kifestése egyrészt Várday falimintái (E. 1—26), másrészt Steindl lapmintái 
után. 3. Egyszerűbb használati s díszítési tárgyak rajzolása valóság után. 
Középkori jellegzetes műalkotások ismertetése Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. N ém et nyelv, a) Nyelvtan: Az egyszerű és összetett mondat. Szó
rend. Beszélgetési gyakorlatok. Fordítás magyarból németre, b) Olvasmányok'. 
1. Prózaiak : Brockenreise, Ilsethal, Goethes Geburt und Jugend, Aus «Minna von 
Barnhelm». 2. Költőiek: Das Lied vom braven Mann, Der Fischer, Der Sänger, 
Der Zauberlehrling, Die Kranische des Ibykus, Der Taucher, Die Bürgschaft, 
Epigramme (Schiller). Röviden a német ballada-költészet története, különösen 
pedig Bürger, Goethe, Schiller ballada-költészetének jellemzése. Tankönyv: 
Hoffmann Mór: Német tan- és olvasókönyv, és Hirn L. és Paulay Ö.: 
Német nyelvtan. Kéthetenkint iskolai dolgozat. Heti 3 óra. — Telsch Kornél.

7. Történelem . Az új-kor története a westfáliai béke megkötéséig. A 
renaissance, a találmányok és felfedezések. A reformatio és ellenreformatio 
a rendesnél részletesebben s az átmeneti tantervre vonatkozó miniszteri uta
sítás tekintetbevételével. Tankönyv: Varga O ttó : Világtörténet. Újkor. Heten
kint 3 óra. — Gömöry János.

8. Mathematika. a) Algebra A hatvány és gyök általánosítása, tört és 
negativ, hatvány és gyök. Számolás logarithmusokkal. Exponentialis és irra
tionalis egyenletek. Imaginarius számok. Számsík. b) A sík trigonometriája. 
Heti órák száma 4. Tankönyv: Mauritz: Általános számtana. Wagner Alajos : 
Geometria. — Perényi Vilmos.

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. Tornajáték az V. osztálylyal együtt.
Collég. É r t . II
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VII. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök : P eskó Ö dön .

1. Vallástan. A magyar protestáns egyház története napjainkig. A refor
matio kezdete, elterjedése, fénykora. Az ellenreformatio, a gyásztized, a haj- 
nalodás, az egyház állapotának javulása időnkig. Az istentisztelet, egyházi 
alkotmány, egyházi .irodalom, prot. tanügy fejlődése. Evangélikus egyházunk 
alkotmányának ismertetése. Tankönyv: Bereczky Sándor: A magyarországi 
protestáns egyház története. Heti 2 óra. — Frenyó Lajos

2. Magyar nyelv. Kiváló lyrikusaink főbb műveinek olvasása alapján a 
lyrai műfajok elmélete. A Zrínyiász taglalása után az epikai műfajok elmélete. 
Katona J. Bánk bán-jának olvasása után a drámai műfajok elmélete. Emlékelve 
több lyrai költemény, azután még több nagyobb műnek tárgyalása házi olvas
mány gyanánt, az új tantervi utasítások alapján. Havonkint írásbeli dolgozat. 
Kézikönyv: Poétika olvasmányokkal, Góbi Imrétől. Hetenkint 3 óra. — 
Kubányi Béla, majd Vöröss Sándor.

3 Latin nyelv. Tankönyvek: Virgilius: Cicero beszédei és Cserny Dávid: 
Latin stílusgyakorlatok, 3. rész. Vergilius 6. könyve. A többi könyvek tartalma. 
A mű compositiója. Cicero de imperio Cn. Pompeji, in Catilinam I., II., III., IV. 
Egyes részek könyv nélkül is. A latin stílusgyakorlatokból 17 íejezet. A római 
igazságszolgáltatás. Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat. Hetenkint 6 óra. — 
Klemens T. János.

4. Görög nyelv. A jóni dialectus magyarázata mellett olvastatott Iliás 
VI., VII., Vili.; azután pedig az új-jóni dialectus legfőbb sajátságainak ismer
tetése után Herodot VIII. 1 -1 8 ., 21—22., 40—42., 49—102., 107—129.; IV. 1—9. 
Mindegyik olvasmány megkezdése előtt adattak a szükséges mythologiai, illetve 
históriai, valamint irodalomtörténeti bevezetések, nemkülönben az illető művek 
egész tartalmának és compositiójának ismertetése is. Nyelvtani ismétlések és 
gyakorlatok, szó- és írásbeli fordítások magyarból görögre (attikai nyelvre); 
ezen nyelvtani gyakorlatok hetenkint 1 órában történtek. Összesen heti 5 óra.
— Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Irodalom: A görög lyrai, epikai és 
drámai költészet története. Euripides: «Iphigeneia Tamásban» czímű drámája 
részletesen tartalmilag és szerkezetileg, b) Magyar irodalmi olvasmányok: 
Balassa Bálint istenes énekei és szerelmi dalai. A kurucz költészet. Kisfaludy 
Sándor: Plymfi dalaiból és regéiből. Kézikönyvek: Schill S .: Görög irodalom- 
történet. Kempf J .: Euripides Iphigeneia Taurisban. Jancsó Benedek: Magyar 
irodalmi olvasmányok. Időszakonkint egy Írásbeli dolgozat. Hetenkint 2 óra.
— Gömöry János.

c) Görögöt pótló rajz. I. Rajz (heti 1 óra). Figurális lapminták után 
(fejrészek és fejek, kezdetben csak contourban, később árnyékolással is).
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
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egyenes árnyéka a 2 képsíkon; az egyenesek vetítősíkjainak beforgatása a 
képsíkokba. Az egyenes valódi hossza és képsíkszögei. Az egyenesek viszony
lagos vonatkozásai. A sík beforgatása s képsíkszögei. A síkidomok ábrázolása 
s képsíkokra vetett árnyékaik. Metszősíkpár. Párhuzamos síkok. Egyenesnek 
átmetszése síkkal. Egyenesnek hajlásszöge általános helyzetű síkhoz. Lapszög. 
A kör ábrázolása. Tankönyv: Dr. Hornischek Henrik: Ábrázoló geometria. 
Hetenkint 1 óra. — Balló Aurél.

6. Ném et nyelv. Goethe «Hermann és Dorothea»-jának és Schiller 
«Wilhelm Tell»-jének olvasása és részletes tárgyalása. A német irodalom- 
történet ó- és középkorának rövid ismertetése többnyire olvasmányok alapján- 
Tankönyv: A Jeles írók Iskolai Tárában megjelent kiadások; Heinrich Gusztáv: 
Deutsches Lehr- und Lesebuch. Hónaponkint 1 dolgozat. Heti 3 óra. -— 
Teltsch Kornél.

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

8. M ennyiségtan, a) Algebra. A vegyes másodfokú egyenletek általános 
elmélete. Két másodfokú egyenletnek közös gyöke. Másodfokú egyenlet-rend
szerek. Redukálható egyenletek. Reciprok egyenletek. Az algebra és geometria 
összefüggése. Első- és másodfokú algebrai kifejezések geometriai ábrázolása. 
Maximum- és minimum-számítás. A végtelen sorok. Kamatos kamat és járadék- 
számítás ; a kölcsönök törlesztése, b) Geometria. A pont, az egyenes és a sík 
kölcsönös helyzete a térben. A testszögek, a testszögek alkotórészeinek kölcsö
nös összefüggése. A testszögek cóngruentiája. A testek általános tulajdonságai. 
A testek felületének és köbtartalmának kiszámítása. Kézikönyvek: Mauritz 
R .: Algebra és dr. Wagner Alajos: Geometria. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.

9. Term észettan. A szilárd csepfolyós és légnemű testek mechanikája. 
Hangtan és fénytan. Kézikönyv: dr. Wagner Alajos: Physika. Hetenkint 4 óra. 
— Peskó Ödön.

10. Testgyakorlás, a) Rendgyakorlatok, b) Szabadgyakorlatok. Négy- és 
nyolczütemes gyakorlatok súlyzókkal és botokkal, c) Szergyakorlatok. A 
tanulók 3 tíz tagból álló csapatban végezték a gyakorlatokat két előtornász 
vezetése mellett. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

d) Tornajátékok hetenkint 2 órában a VIII. osztálylyal együtt, Peskó 
Ödön tanár vezetése alatt.

VIII. O SZ T Á L Y .

Osztályfőnök: Húsz Á rmin, majd G ömöry János.

1. Vallástan. Keresztyén 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 
keresztyén élet által, az üdvösség rendje, erény, kötelesség, a kér. kötelességek.

i n
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Az egyház, a kegyelmi eszközök : keresztse", 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 a legújabb 
korig. Az egyes korok tárgyalásánál behatóbban foglalkoztunk a politikai, 
művelődési, művészettörténeti viszonyokkal. A kiemelkedőbb írók munkássá
gát tüzetesen tárgyaltuk részint magánolvasmányok alapján, részint együttes 
közös munkával. Tankönyv: Góbi Imre: A magyar irodalom története. Heti
3 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Tacitus Annaleseiből I. k. 33 fejezet. Horatius: Carm. 
I. 1, 2, 3; II. 1, 2, 3; III. 1, 2, 3, 4. Epod. 2. Satirarum I. 1; II. 6. De arte 
poetica. Cserny-Dávid: Stílusgyakorlataiból 12 fejezet. A római irodalomtör
ténete (Márton Jenő). Havonkint 2 Írásbeli dolgozat. Heti 5 órában tanította: 
Húsz Ármin, majd dr. Wallentínyi Samu.

4. Görög nyelv. Homeros Odysseiájából IX., X., XI., az egész mű tar
talma és szerkezete; a homerosi kérdés. Azután a szükséges írod- és philo- 
sophia-történeti bevezetés után Platon Apológiája és Kritonja. A nyelvtan 
ismétlése. A görög irodalom történetének áttekintése. Kéthetenkint egy írás
beli dolgozat. Összefüggő szöveg fordítása görögre és görög szöveg fordítása 
magyarra. Hetenkint 4 óra. — Klemens T. J.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Magyar irodalmi olvasmányul gróí 
Széchenyi «Hitel»-jéből, Wesselényi «Balítéletek» ez. műve, Kölcsey «Ország- 
gyűlési napló»-jából, «Nemzeti hagyományok» ez. értekezés. A görög irodalom 
történetéből a görög bölcsészet, történetírás és szónoklat főképviselői. Olvas
mányul Kriton, Szókratész védekező beszéde Platóntól. Kézikönyv: Dr.Jancsó B.: 
Magyar irodalmi olvasmányok. Alexander Bernát: Platon és Aristoteles, szemel
vények. Schill Salamon : Görög irodalomtörténet. Időszakonkint Írásbeli dol
gozat. Hetenkint 2 óra. — Kubányi Béla, majd Vöröss Sándor.

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

6. Ném et nyelv. Goethe «Iphigenie auf Tauris» ez. drámája egész ter
jedelmében. A német irodalpm története a reíormatiótól 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 társá- 
dalmi viszonyoknak fejlődésére. Kézikönyv: Ribári-Mangold: Magyarország 
oknyomozó történelme. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.

8. Mathematika. Tankönyv: Mauritz Általános számtana és Wagner
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Geometriája. A kombinatiók tana és Newton binomiális tétele. A mathematikai 
tananyag átismétlése. Heti 2 óra. — Perényi Vilmos.

9. Term észettan Tankönyv: Fehér Ipoly Kísérleti természettana. Hőtan, 
mágnesség, elektromosság. A physikai tudományok haladása. Hertz, Marconi, 
Röntgen. Heti 4 óra. — Perényi Vilmos.

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, majd Gömöry János.

11. Testgyakorlás. Szabadgyakorlatok és szergyakorlatok heti 2 órában. 
Peskó Ödön. — Tornajátékok a VII. osztálylyal együtt heti 2 órában, Peskó 
Ödön tanár vezetése alatt.

írásbeli dolgozatok a felső négy osztályban.

Magyar dolgozatok.

V. osztály. 1. Jó szokás-e teendőink halogatása? (Fejtegetés.) 2. A vásár- 
(Leírás.) 3. Hunyadi János. (Olvasmány vázlata.) 4. Szilágyi és Hajmási. (El
beszélés prózában.) 5. A hízelgés. (Erkölcsrajz.) 6 A magyar történet tanulása 
hasznos és fontos. (Értekezés.) 7. Legyetek szorgalmasak! (Buzdító beszéd.) 
Görögöt pótló tanfolyamban: 1. Az istenek szerepe áz Iliásban. 2. Odysseus 
bolyongásai. 3 A skythák szokásai.

VI. osztály. 1. Melyik az én legkedvesebb költőm és miért ? (Értekezés.) 
2. Volumnia. (Jellemrajz) 3. Mit köszönhet az emberiség a találmányoknak 
és fölfedezéseknek ? (Értekezés.) 4. A siklósi csata a Zrínyiászban. (Széptani 
fejtegetés.) 5. Az epos-iró technikai fogásai a Zrínyiászban. (Fejtegetés.) 6. A 
Coriolanus meséje. (Elbeszélés.) 7. Tiborcz jelleme. (Jellemrajz.) Görögöt pótló 
tanfolyamban: Achilles és Hektor jellemzése. Euripides Iphigeniájának szer
kezete. Mit akart Zrínyi a Török Afiummal (isk.).

VII. osztály. 1. Szülőföldemen. (Széptani fejtegetés.) 2. Branyiszkó ormán. 
(Emlékbeszéd.) 3. A csodás elem a Zrínyiászban. (Széptani fejtegetés.) Neve
zetesebb epizódok a Zrínyiászban. (Fejtegetés.) 5. Nagy Lajos jelleme. (Tör
téneti értekezés.) 6. Párhuzam «A király esküje» (Petőfi), és «V. László» 
(Arany János) között. (Széptani fejtegetés.) 7. Biberach jelleme. (Jellemrajz.) 
Görögöt pótló tanfolyamban: 1. Sophokles és Euripides Elektrájának össze
hasonlítása. 2. Balassa Bálint költészetének jellemzése. 3. A kurucz költészet 
történelmi vonatkozásai.

Vili. osztály. 1. A Zrínyiász jelességei. (Iskolai.) 2. Toldi szerelmének 
nőalakjai. 3. A reformatio elterjedésének hatása irodalmunkra, művelődésünkre. 
4. Mikes törökországi leveleinek jellemzése. 5. A mohácsi vész előzményei. 
(Történeti.) 6. A nemzeti öntudat általános ébredése a XVIII. század utolsó
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negyedében. 7. Az inductiv áramok kisülése evacuált csövekben. (Physikai.) 
Görögöt pótló tanfolyamban-. Kölcsey F. «Nemzeti hagyományok» ez. érteke
zésének ismertetése.

Nemet dolgozatok.

VII. osztály. 1. Womit macht uns Goethe im I. Gesänge seiner «H. u. D.» 
bekannt. 2. Die Ungarn zur Zeit der Führer (ford.). 3. Brief an einen Freund. 
4. Die französische Revolution nach der Erzählung des Richters ín H. und D. 
Goethes. 5. H. und D. und seine Quellen 6. Inhalt des I. Aufzuges von 
Wilhelm Teil. 7. Der Sieg auf dem Kenyérmező (ford.). 8. Womit macht uns 
Schiller im III. Aufzug des Wilhelm Teil bekannt. 9. Szabad théma.

Vili. osztály. 1. Welche Ereignisse brachten Iphigenie nach Tauris? 
2. Aus Kazinczy’s siebenbürgischen Briefe (Uebersetzung). 3. Zu welchem 
Zwecke lernen wir fremde Sprachen ? 4. Mit welchem Rechte zählen wir 
Mathias Corvinus zu den hervorragendsten ungarischen Königen ? 5. Die 
Gebräuche, Sitten und Bildung der Hunnen. (Uebersetzung.) 6. a) Ars longa, 
vita brevis (fejtegetés), b) Hunyadi wird von den Ungarn zum Regenten 
gewählt. 7. a) Der 88-te Brief des Mikes Kelemen'. (Uebersetzung.) h) Parallele 
zwischen Hunyadi János und Mátyás. (Uebersetzung.)

Szabadkézi rajz, m int szabad tantárgy.

A szabadkézi rajzban resztvettek az I — VIII. oszt. tanulók közül 52-en, 
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 s gypsminták utáni rajzban 
is gyakorolták magukat. — Balló Aurél.

Franczia nyelv.

A franczia nyelvet öt VII. osztálybeli tanuló mint haladó tanulta heti 
2 órában Mutschenbacher (Ahn) gyakorlati franczia nyelvtana szerint. A ren
des conjugatio ismétlése után a rendhagyó igék tanulása és begyakorlása. 
Az olvasmányok alapján a legfőbb mondattani szabályok. A gyakorlókönyv 
I. részéből 69, II. részéből 85 pensum szóval, és részben Írásban is Néhány 
összefüggő olvasmány (levelek). — Ludmann Ottó.
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D) Főgym nasium i tanulók.
A rövidítések magyarázata: áh. ág. h. evang.; ev. ref. evang. reform.; rk. rom. 
kath.; gk. =  gör. kath.; izr. =  izraelita vallású; m. =  magyar; n. =  német; t. =  tót anyanyelvű.

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje
á

I. OSZTÁLY.

Adriányi Ernő áh., n. . Mateócz, Szepes m., 1890. jan. 29.
Balló Lajos áh., m . . . L.-Szt.-Miklós, 1891. máj. 19.
Berényi Béla áh., m. . . . Eperjes, Sáros m., 1891. márcz. 13.
Berkovics Jakab izr., m. . Mernyik, Zemplén, 1892, márcz. 5.

5 Bialek István áh., t. Eperjes, Sáros m., 1889. decz. 12.
Bikfalvy Jenő ev. ref, m. . Homonna, Zemplén, 1891. jan. 22.
Böhm Jenő izr., m................. Eperjes, Sáros m., 1888 decz. 15.
Czirbesz György áh., m. , Losoncz, Nógrád m , 1890. máj. 22.
Demeter Lénárd áh., m. . Turány, Turócz m., 1892. jan. 2.

10 Edelmann Simon izr., n. . Orló, Sáros m., 1891. febr. 27.
Földi József, izr., m. . . Siroka, Sáros m , 1892. szept. 30.
Friedmann Izsák izr,, n. . Csircs, Sáros m., 1889. jul. 21.
Friedmann Simon izr., n. N.-Jakabvágás, Sáros, 1890. decz. 7.
Fuchs Gyula izr., t. Gombosfalva, Sáros, 1890. nov. 21.

15 Fuchs Joachim izr., t.** . Gombosfalva, Sáros, 1899. máj. 24.
Fuchs, Lajos áh., n. . . . Gülniczbánya, Szepes m., 1889. jul. 29.„
Geller Náthán izr., n. . S -Kellemes, Sáros, 1890. márcz. 19.
Goldmann Zachariás izr., n. . Orló, Sáros m., 1890. márcz. 11.
Grün Vilmos izr., n. Bolyár, Sáros m., 1892. ápr. 22.

20 Grünfeld Jenő izr., m. Miskolcz, Borsod m., 1891. jan. 20.
Guttmann Izsák izr., m. . Héthárs, Sáros m., 1889. aug. 24
Hirschfeld Jakab izr., m. . Eperjes, Sáros m., 1888. jun. 11.
Jung Zsiga izr., n................... H.-Lucska, Sáros m., 1892. aug. 16.
Kafka Ervin izr., n. . . . Göncz, Abaúj m., 1892. márcz. 4.

25 Keller Izrael izr., m. . . . Kassa, Abaúj m., 1891. márcz. 6.
Kineisz József rk., m. . . . Kassa, Abaúj m., 1891. decz. 27.
Kiss Lajos ev. ref., m.** . Debreczen, Hajdú, 1890. szept. 29.
Klein Jenő áh., in.................. Beszterczebánya, Zólyom, 1890. nov. 12.
Lehoczky Gyula áh., m. . Bártfa, Sáros m., 1890. nov. 21.

30 Lichtenstein Izrael izr., n. Girált, Sáros m., 1889. jul. 31.
Lustig Jenő izr., n.** . . . S -Kellemes, Sáros m., 1890. ápr. 2.
Mészáros Sándor rk. m.** . Szinye, Sáros m., 1890. jul. 16.
Moskovics Dezső izr., m. Eperjes, Sáros m., 1891. jan. 8.
Nagy Lajos ev. ref., m. . Lemes, Sáros m., 1890. nov. 23.

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

35 Nagy Sándor ev. ref., m. Lemes, Sáros m., 1889. jul. 21.
Olbricht Kornél áh., m. . . P.-Ráda, Pest-Pilis m., 1891. aug. 4.
Pálesch Ervin áh., m. . Hegybánya, Hont m , 1891. máj. 7
Reichmann Ábrahám izr., m. Kurcsin, Sáros m., 1890. jun. 25.
Reiff Frigyes rk., m. . . . Sz.-Újfalu,Pest Pilism., 1890.febr.5.

40 Repcsák József rk., m.** . . Dubrava, Sáros m., 1888. márcz. 10.
Rosenbaum Ervin izr., m* . Kis-V árda, Szabolcs, 1890. decz. 24.
Sándor Elek áh., m. . . . Debreczen, Hajdú m., 1891. febr. 5.
Schiller Rezső rk., m. . . . Késmárk, Szepes m., 1891. febr. 14.
Schulhoff Hugó izr., m.** Soóvár, Sáros m., 1891. márcz. 18.

45 Schütze Károly áh., n. Bécs, Ausztria, 1890. decz. 6.
Stark Nándor áh., m. . . . Szentes, Csongrád m., 1890. okt. 20.
Steinberger Márkus izr., n. . Úsz-Peklén, Sáros, 1889. szept. 22.
Stern Fülöp izr., n. . . . Soóvár, Sáros m., 1888. okt. 2.
Szabó Endre áh., m. . Kurittya, Borsod m., 1891. máj. 4.

50 Szehló Ervin áh. m.** . . Igló, Szepes m., 1890. jun. 11.
Szutórisz Dezső áh., m. . . Eperjes, Sáros m., 1891. febr. 14.
Vas Félix izr., m.** Remete, Szepes m., 1891. febr. 15.
Vozárik Géza áh., in. . . . Lapos, Sáros m., 1891. jan. 10.
Zimmermann Károly izr., m.** Vázsecz, Liptó m., 1890. okt. 5.

jVI a  g; á  n t a n  u 1 ó:

55 Róth Ármin izr., m.** . Rozsnyó, Gömör m., 1889. jun. 10.

II. OSZTÁLY.

Bogsch Sándor áh., n. . . Szepes-Váralja, 1889. febr. 19.
Borátko Rezső áh., m. Batizfalu, Szepes m., 1891. máj. 2.
Borhy Zoltán rk., m.** . . Kassa, Abaúj m., 1888 decz. 9.
Boronkay Zsiga áh., m. . . Fiume, 1890. jan. 8

5 Böhm Oszkár izr., m. . . Eperjes, Sáros m., 1890. jul. 18.
Fekete György áh., m. Varjúfalva, Sáros m., 1889. jul. 11.
Feld Ármin izr., m. . . . Eperjes, Sáros m., 1889. jan. 22.
Feldmann Adolf izr., n. . . Széplak, Abaúj m., 1890. jul. 21.
Fenyves Zoltán izr., n. N.-Sáros, Sáros m., 1888cápr. 11.

10 Ferderber Viktor izr., m. Eperjes, Sáros m, 1890. jun. 30.
Fleischer Aladár izr., n. . N.-Vitéz, Sáros m., 1890. jan. 2.
Földi Viktor izr., m. . . . Siroka, Sáros m., 1890. decz. 28.
Frankl József izr., m. . Ásguth, Sáros m., 1888. ápr. 15.
Friedmann Ármin izr., m. . N.-Sáros, Sáros m, 1888. okt. 21.

15 Gärtner Viktor izr., n. Eperjes, Sáros m., 1889. okt. 21.
Gottlieb Samu izr., m. . . Eperjes, Sáros m., 1890. aug. 27.

* Elmaradt. — ** Ismétlő.
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Grün Artur izr., m. . .
Grünstein Vilmos izr., n. 
Hartstein Oszkár izr'., n. . 

20 Heller Izidor izr., m. . .
Hirschfeld Márk izr., m. . 
llkovics Jenő izr., n.
Jászay Pál ev. ref., m. 
Klein Miksa izr., n.

25 Kósch István áh., m. . 
Körtvélyessy Géza rk., m. 
Krausz Fülöp izr., m. . 
Major István ev. ref., m. . 
Mayer Andor áh., m. . .

30 Mendlovics Sándor izr., m 
Müller Jenő izr., m. . .
Neumann Mór izr., n. . .
Palecskó Aladár áh., m.** 
Pankuch József áh., m.

35 Pazár Béla áh., m.** . .
Perényi Béla ev. ref., m. . 
Pollacsek Adolf izr., m. . 
Propper Ödön izr., m. 
Raisz Dezső áh., m . .

40 Schustek Jenő áh., m. . .
Schwalb Jenő izr., n.** 
Singer Ernő izr., m. 
Springer Mór izr., m. . .
Stehr Bertalan izr., m.

45 Szereday Szilárd áh., in. . 
Szklenár Pál áh., m. . .
Teörös Róbert rk., m. 
Tokár Antal rk., m. . .
Váradi Aladár izr., n. . .

50 Weiser Ferdinánd izr., m. 
Weisz Sándor izr., m. . .
Wollner Artur izr., m.

** Ismétlő.
Collég. Ért.

Bolyár, Sáros m., 1890. ápr. 10.
Keczer-Kosztolán, Sáros m., 1889.jun.23. 
Berettő, Sáros m., 1889. márcz. 12. 
Salgó, Sáros m., 1890. márcz. 24. 
Eperjes, Sáros m., 1890. máj. 1. 
S.-Kellemes, 1889 febr. 15. 
Bánkút, Arad m., 1889. nov. 25. 
Krucsó, Sáros m., 1888. decz. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1890. márcz. 22. 
Eperjes, Sáros m , 1888. aug. 16. 
L.-Szt.-Miklós, 1890. jul. 4. 
Csobád, Abaúj m., 1890. jul. 9. 
Eperjes, Sáros m., 1889. okt. 14. 
Budapest, 1889. decz. 27. 
N.-Jakabvágás, Sáros, 1889. jul. 10. 
Kaproncza, Sáros m., 1887.szept. 1. 
Eperjes, Sáros m., 1889. jan. 3. 
New-York, Amerika, 1889. ápr. 24. 
Dolova, Torontál m., 1887. máj. 4. 
V ág-Új hely, Nyitra, 1890. márcz. 20. 
S.-A.-Újhely, Zemplén, 1888. jul. 24. 
Eperjes, Sáros, m., 1891. márcz. 2. 
Eperjes, Sáros m., 1890. jan. 22. 
Eperjes, Sáros m., 1890. ápr. 16. 
Eperjes, Sáros m , 1889. febr. 19. 
Eperjes, Sáros m., 1890. máj. 13. 
Eperjes, Sáros m., 1890. nov. 2. 
Eperjes, Sáros m.; 1889. decz. 30. 
Vörösvágás, Sáros m., 1889. okt. 20. 
Csáklyó, Zemplén m., 1890. jul. 19. 
Eperjes, Sáros m., 1890. jun. 16. 
Técső, Mármaros m., 1889. okt. 2. 
Lőcse, Szepes m., 1890. okt. 28. 
Andrásfalva, Liptó m., 1889. decz.9. 
Eperjes, Sáros m., 1890. jun. 23. 
Kassa, Abaúj m , 1890. szept. 14.
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III. OSZTÁLY.
Bánó Iván áh., m. . 
tíott Gábor izr., n. . . .
Czoczkó Béla g k , m. . .
Elsász Sándor izr., m. .

5 Esztel Gyula áh., m. . .
Fenyves Miksa izr., n. 
Ferderber Jenő izr., m. 
Fiffik Árpád rk., m.
Filiette János rk., m. .

10 Fischer Sándor izr., m. . 
Freiberger Lajos izr., n. . 
Friedmann Sándor izr., n. 
Fülöp Gyula ev. ref., m. . 
Fűzy Árpád rk., m.

15 Galajda István rk., m. . .
Gamauf Ferencz áh., m. . 
Grün Bernát izr, n. . .
Hartmann Márk izr., n. . 
Keller Mór izr., m. .

20 Kirz Henrik izr., n.
Kribel Aladár áh., m. . .
Langer Henrik izr., n. 
Loncz Árpád rk., t.
Lövik Ernő áh., m.

25 Lutocska Lajos, áh., t. 
Moskovics Ignácz izr., m. 
Rolik Lajos áh., m.
Safran Alfréd izr., m. . 
Schneider István áh., in. . 

30 Schwarz Imre izr., m. . 
Silczer Lajos áh., n.** . 
Spira Ferencz izr., m. . .
Szűcs Gyula ev. ref., m. . 
Tomola Béla áh., m. . .

35 Vay Lajos ev. ref., m. 
Venetianer Artur izr., m. 
Weisz Hermann izr., n. . 
Weiszberger Dávid izr., n. 
Werther Henrik izr., n. . 

40 Woloszinovics Géza gk., m. 
'!* Ismétlő.

Roskovány, Sáros m , 1888. decz. 28. 
S.-Kellemes, Sáros, 1890. márcz. 26. 
Kassa, Abaúj m., 1889. febr. 21. 
Eperjes, Sáros m., 1889. máj. 12. 
Ofalu, Szepes' m., 1889. márcz. 20. 
N.-Sáros, Sáros m., 1887. jan 30. 
Eperjes, Sáros m., 1887. okt. 25. 
Eperjes, Sáros m., 1887. decz. 12. 
Eperjes, Sáros m., 1888. máj. 10. 
Szatmár, 1889. szept. 11. 
Alsó-Mérk, Sáros m., 1887. jan. 30. 
Göncz, Abaúj m., 1889. jun. 11. 
Sziget, Mármaros, 1888. szept. 22. 
Lemes, Sáros m., 1887. jun. 14. 
Bukócz, Zemplén m., 1888. aug. 6. 
Eperjes, Sáros m., 1889. jun. 23. 
Eperjes, Sáros m., 1889. decz. 20. 
Olysó, Sáros m., 1888. ápr. 5. 
Kassa, Abaúj m., 1889. ápr. 7. 
N.-Lomnicz, Szepes, 1889. jun. 20. 
Eperjes, Sáros m., 1888. máj. 4. 
Jakabfalu, 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. 
Edelény, Borsod m., 1888. jan. 29. 
Szinye-Lipócz, Sáros, 1890. jan. 17. 
Dobó, Sáros m., 1886. jan. 19. 
Eperjes, Sáros m., 1889. okt. 1.6. 
Altfratautz, Bukovina, 1885. nov. 27. 
Eperjes, Sáros m., 1887. okt. 13. 
Csáklyó, Zemplén, 1889. márcz. 29. 
Eperjes, Sáros m., 1888. jul. 21. 
Miskolcz, Borsod m., 1887. decz. 28. 
A.-Kubin, Árva m., 1888. okt. 18. 
Lapos, Sáros m., 1886. jul. 18. 
Kriegh, Szepes m., 1887. jun. 4. 
Eperjes, Sáros m., 1888. nov. 12. 
Eperjes, Sáros m., 1888. jan. 10.
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IV. OSZ'

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

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

10 Fuchs Jenő izr., m. .
Füzy Aba rk., m. . 
Gasparik Gusztáv áh., t. 
Gottlieb Leó izr., m. 
Guttmann Miklós izr.,

15 Gyurkovics Béla áh., t 
Horvay Sándor áh., m 
Hromják József gk., t. 
Ilkovies Zsiga izr., n. 
Jamniczky Gyula áh.,

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

25 Kulisek Milán áh., t. . .
Lefkovics Ferencz izr, n. 
Lehoczky Egyed áh., m. 
Linczényi Pál áh., m. . 
Lindgrün László áh., m.

^30 Merényi Gyula áh., m. 
Nádaskay Géza rk., m.
Nagy Dezső gk., m. . 
Nemes Károly áh., m.
Nitsch János áh., n.

35 Olbricht Ottó áh., m. . 
Palecskó Gyula áh., m.** 
Pálmai Kálmán rk., m. 
Palsák Sándor rk., m.** 
Paszternák Vilmos izr., m 

40 Petrovay György rk., m.
** Ismétlő.

TALY.
Varjúfalva, Sáros m., 1886. jan. 17. 
Eperjes, Sáros m., 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. 
Felső-Sebes, Sáros m., 1888. jan. 17. 
Hermány, Sáros m., 1887. szept. 1. 
Eperjes, Sáros m., 1888. jun. 22. 
Lemes, Sáros m., 1885. nov. 22. 
Dovalló, Liptó m , 1887. nov. 14. 
Tarnow, Gácsorsz., 1887. ápr. 18. 
Encs, Abaúj m., 1889. márcz. 12. 
N.-Jakabvágás, Sáros, 1887. máj. 25. 
Krompach, Szepes m., 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. 
Krucsó, Zemplén m., 1885. decz. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1887. nov. 20. 
Eperjes, Sáros m., 1886. decz. 27. 
Liptó-Szt.-Miklós, 1889. jan. 12. 
Berencs-Váralja, Nyitra m., 1886. okt. 1. 
N.-Vitéz, Sáros m., 1888. márcz. 12. 
Ladomér, Sáros m,, 1889. aug. 14. 
Kir.-Lehota, Liptó m., 1886. febr. 7. 
N.-Sáros, Sáros m., 1889. febr. 4. 
Zsarnócza, Bars m., 1888. ápr. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1888. ápr. 25. 
Lapispatak, Sáros m., 1887. ápr. 14. 
Diósgyőr, Borsod m., 1888. febr. 24. 
Bussócz, Szepes m., 1887. jun. 27. 
Budapest, 1888. aug. 28.
Eperjes, Sáros m., 1887. jan. 13. 
Péchújfalu, Sáros m., 1886. febr. 14. 
Eperjes, Sáros m., 1887. márcz. 10. 
S.-Kellemes, Sáros, 1887. decz. 25. 
Miskolcz, Borsod, 1888. márcz. 21.

13*
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Reich Lajos izr., n. . .
Rosenberg Henrik izr., n 
Singer Artur izr., m.
Stern Samu izr., m.

45 Stodola Iván áh., t.
Szabanos Miklós rk., t 
Szóbél Dezső Dávid izr., m 
Sztehlo Zoltán áh., m. 
Vasskó Antal áh., m. .

50 Vas Miksa izr., n. .
Velinszky Aladár rk., m.** 
Voloszinovics Gergely gl<:, m 
Weingarten Leo izr , n. . 
Zahler Géza izr., m.

A  I  .  i « .

55 Fried Vilmos izr., m.

Láda, Sáros m., 1887. jul. 16. 
Eperjes, Sáros m , 1888. febr. 19. 
Eperjes, Sáros m., 1887. decz. 25. 
Eperjes, Sáros m., 1887. jun. 20. 
Liptó-Szt-Miklós, 1888. márcz. 10. 
Eperjes, Sáros m., 1886. aug. 12 
Jernye, Sáros m., 1887. decz. 20. 
Eperjes, Sáros m., 1889. jan. 15. 
Kolomea, Gácsorsz., 1888. máj.-15. 
Remete, Szepesm., 1886. aug. 17. 
Zsalobina, Zemplén m., 1886. jul. 1. 
Soóvár, Sáros m., 1888. márcz. 10. 
S.-Kellemes, Sáros, 1888. febr. 24. 
Szt.-István, Sáros m., 1888. jun. 31.

i  n  t  a  m ii 1 ó  :
Makrancz, Abaúj m., 1888. febr. 19.

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

folyamba jár, g; pedig azt, hogy görögöt tanul

p. Atlasz Lajos izr., n. 
p. Bátori Bertalan rk., m.
p. Csabay Gyula ev. ref.,** n 
p. Czékus Kálmán áh., m.

5 p. Esztel Béla áh, m . . 
g. Fried Izidor izr., m. 
p. Friedmann Gyula izr., rí. 
g. Friedmann Manó izr., n. 
g. Fuchs András áh., t. .

10 p. Gamauf István áh., m. 
p. Geller József izr., n. 
g. Goldberger Izrael izr., n. 
p. Gottlieb Márk izr., n. . 
p. Greiner Béla áh., m. .

15 g. Grosz Sándor izr , m. . 
g. Grünfeld Dezső izr., m. 
g. Háber Béla rk., m* 
g Hegedűs János áh, m., 
g. Hercz Ignácz izr., n. .

20 g. Jamriska Péter áh., t. .

* K ilépett. — ** Ism élő.

Raszlavicza,Sáros m.,1888. febr 29. 
Kassa, Abaúj m., 1884. aug. 4. 
Szkáros, Gomör m., 1886. aug. 31. 
Kölese, Szatmár m., 1886 aug. 23. 
Ófalu, Szepes m., 1888. jan. 29. 
Göncz, Abaúj m., 1886. jul. 8. 
Lubócz, Sáros m., 1886. jun. 12. 
N.-Jakabvágás, Sáros, 1886. decz 5. 
Plavnicza, Sáros m., 1884. máj. 4. 
Eperjes, Sáros m, 1887. nov. 26. 
S.-Kellemes, Sáros, 1886. márcz. 4. 
Wellbacb, Szepes, 1886. márcz. 17. 
S.-Kellemes, Sáros m., 1886. okt. 9. 
Krompach, Szepes, 1887. szept. 10. 
Vörösalma, Sáros m., 1885. decz 25. 
Selmeczbánya, Hont, 1886. jan. 24. 
Eperjes, Sáros m., 1885. jan. 14. 
Kassa, Abaúj m., 1886. jun. 24. 
Pomikál, Sáros m., 1887. jun. 14. 
Libetbánya, Zólyom, 1885. máj. 13.
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g. Jancsó Lajos áh , m. . 
g. Jármay Pál áh., n. . 
g. Jeney András ev. ref., m 
g. Jeney Miklós ev. ref., m 

25 g. Jeney Zoltán ev. ref., m 
g. Kirz Jenő izr., n. . .
g. Lanstyák Dezső á h , m. 
g. Marczy Béla áh , m. . 
g. Müller Gyula izr., m. .

30 g. Nádaskay Sándor rk., m 
p. Plenczner Ferencz rk., m 
g. Podhradszky Jenő áh., m 
p. Rend Gyula unit., m * 
g. Schwalb Sándor izr., m. 

35 g. Szabó György áh., t. . 
g. Tartally József rk., t. . 
p. Venetianer Gyula izr., n. 

p.VoloszinovicsVladimir gk.,m 
p. Vujsz Károly rk., t.** .

40 g. Weinberger Ármin izr., m 
g. Weisz Vilmos izr., m .. 
p. Wenetianer Ernő izr., n. 
g. Zemán Pál áh., ni. . 
g. Zombory Bertalan áh., m

g-
g-
g '

P-
5 g.

g-
P-
g-
P-

10 g.
P-
P-
P-
P-

Tállya, Zemplén m , 1886. okt. 29. 
Bártfa, Sáros m., 1884. okt. 19. 
L.-Bénye,Zemplén m., 1887. máj. 7. 
L.-Bénye, Zemplén m., 1885. jul. 10. 
L.-Bénye, Zemplén m., 1888. jun. 17. 
N.-Lomnicz, Szepes m., 1887. ápr. 3. 
Legénd, Nógrád m., 1886. aug. 18. 
Kis-Szeben, Sáros m , 1885. máj. 23. 
N.-Jakabvágás,Sáros, 1886. decz. 16. 
Eperjes, Sáros m., 1886. szept. 20. 
Kassa, Abaúj m, 1886. aug. 15. 
Tordas, Fehér m., 1886. jun 18 
Segesvár, N.-Küküllő, 1884. ápr. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1887. jan. 29. 
Somos-Újfalu, Sáros, 1885. jan. 25. 
Szinye, Sáros m., 1886. jan. 29. 
Alsó-Kubin, Árva m., 1886. decz. 16. 
Eperjes, Sáros m., 1886. szept. 11. 
O-Lubló, Szepes m., 1886. máj. 12. 
Cleveland, Amerika, 1884. nov. 1. 
Márkusfalva, Szepes, 1887. febr. 28. 
Liptó-Szt.-Miklós, 1887. jan. 20. 
Lapos, Sáros m., 1887. okt. 4. 
Kis-Szeben,Sáros m., 1887.szept.26.

Mateócz, Szepes m., 1885. jun. 26 
Eperjes, Sáros m., 1883. nov. 24. 
Varannó, Zemplén m., 1886. jul. 6. 
Móriczföld,Temes in., 1881. nov 27. 
N.-Palugya, Liptó m., 1884. decz. 8* 
O-Lubló, Szepes m., 1885. nov. 12. 
Böőd, Abaúj m., 1886. okt 4. 
Homonna, Zemplén m.,1885.nov.27. 
Berzevicze, Sáros m., 1883. decz. 24. 
Karácsonmező, Sáros, 1886. aug. 15. 
Kohány, Sáros m., 1886. aug. 4. 
Eperjes, Sáros m., 1885. máj. 15. 
Lubotin, Sáros m., 1885. jun. 28. 
Mátyáska, Sáros m., 1885 jul. 29.

VI. OSZTÁLY.

Adriányi Géza áh., n. .
Bodnár Miklós rk., m.
Cséri Béla izr, m. .
Darvasi Gyula áh., m.
Devecska András áh., t. . 
Dlugolinszky Aladár rk., m.
Földi Ákos izr., m. . .
Frank Gusztáv áh., t. .
Friedmann Mendi izr., m.
Geiger Henrik izr., n.
Görgey István áll., m.
Janisch Tivadar áh., m. .
Kandi József izr., n. . .
Kányák Ferencz rk., t. .

* Kilépett. — ** Ismétlő.
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15 g. Kirz Gyula izr., n. . . .
g. Klauzer László áh., t.** . 
p, Klein Béla izr., m. . . .
p. Klein Manó izr., m. . .
g. Kopp Samu izr., n.

20 g. Körtvélyessy Adám rk., m. 
p. Kubek Antal gk, m. . .
p, Mohr Gyula áh., n. . .
p. Meliorisz Jenő áh., m. 
g. Schmilovics Ernő izr., m.

25 p. Schütze Gusztáv áh., n. . 
g. Siegelmann Jenő izr., m. 
g. Spira Gyula izr., n. . .
p. Stépán Sándor ev. ref., m. 
p. Szóbél Samu izr., n. . .

30 g. Szentistványi Artur áh.,m.** 
g. Tinschmidt Sándor áh., n.

M  a  g  á

g. Egermann Bernát izr., m.

VII. ■

g. Bárkány^ Jenő izr., m. 
g. Ehlert Márton rk., m. 
p. Fleischmann Andor izr., m. 
g. Freimann Jenő izr., n.

5 g. Gamauf Imre áh., m. . 
g. Getzler Izsák izr., n. . .
g. Gottlieb Mihály izr., m. . 
p. Klauszer József áh., m. . 
g. Krausz Mór izr, m. . .

10 g. Lefkovics Miksa izr., m. . 
p. Mauks Sándor áh., ni., 
p. Melczer László áh , m. 
g. Mikler Lajos áh., n. 
g. Moskovics Gyula izr., m. .

15 g. Rajczi Jenő rk., m. . . .
g. Reich Jenő izr., m. . .
g. Rosenberg Dezső izr., n. . 
g. Rosenfeld Ödön izr , m. . 
p. Safran Lipót izr., m. . .

** Ismétlő.

S z ü le té s  helye és ideje

Eperjes, Sáros m., 1886. jan. 6. 
Kis-Szeben, Sáros m., 1885. jan. 19. 
V anyarcz, Nógrád m.,1885. márcz. 1. 
Ónod, Borsod m , 1885. ápr. 9.

I Héthárs, Sáros m., 1885. nov. 25. 
Eperjes, Sáros m., 1885 márcz. 15. 
Piller-Peklén, Sáros m ,1885. nov.2. 
Gölniczbánya, Szepes, 1884. decz, 18. 
Kis-Sáros, Sáros m., 1886. márcz. 30. 
Kis-Szeben, Sáros m., 1887. márcz. 8. 
Becs, Ausztria, 1887. jan. 1. 
Eperjes, Sáros m., 1885. aug. 14. 
Eperjes, Sáros m., 1886. febr. 3. 
Zebegnyő,Zemplén m. 1886. nov. 27. 
Jernye, Sáros m., 1885. decz. 2. 
Tőke-Terebes, Zemplén, 1884, márcz. 22. 
Kis-Szeben, Sáros m.,.1883. aug. 21.

t a n  u 1 ó :

Kis-Szeben, Sáros m 1884. máj. 5. 

SZTÁ LY .

Eperjes, Sáros m„ 1885. aug. 28. 
Ungvár, Ung m., 1883. jun. 5. 
Bogdány, Sáros m., 1884. okt. 10. 
Kis-Szeben, Sáros m., 1883. nov. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1885. ápr. 20. 
Raszlavicza, Sáros m., 1883. febr. 27. 
Bochnia, Gácsorsz, 1884. decz. 8. 
Eperjes, Sáros m., 1883. ápr. 15. 
Bogdány, Sáros m., 1885. ápr. 5. 
Kassa, Abaúj m., 1885. jul. 16. 
Losoncz, Nógrád m., 1884. aug. 27. 
Eperjes, Sáros m., 1885. jul. 3. 
Budapest, 1883. jan. 19.
Zsebfalu, Sáros m., 1884. ápr. 1. 
Ó-Siska, Zemplén m., 1883. decz. 9. 
A.-Hrabócz,Zempl.,1886. márcz. 15. 
Eperjes, Sáros m., 1884. máj. 11. 
S.-A.-Újhely, Zempl., 1885 decz. 11.

I Szinye-Lipócz, Sáros, 1883. jun. 29.



95

N év, vallás, anyanyelv

20 g. Siegelmann Zsiga izr., n. 
g. Spanner Géza áh., m. . 
g. Stieglitz Ottó izr., n. . 
p. Szokol Gyula áh., t. . 
p. Sztopkó Nándor rk., m.

25 g. Szűts Béla ev. ref., m. 
p. Ungar Hermann izr., n. 
g. Uram József áh., t. . .
g. Valóczky János áh., t. 
g. Weinberger Ede izr., n.

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

V i l i .

g. Bindfeld Gyula izr., 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. KeszlerPinkászLipót izr.,n 
p. Knopfler Sándor izr., m. 
g. Lányi Alfréd áh., m. .

10 g. Laucsik Milos áh , t. . 
p. Lerner Elek izr., m. 
g. Löwenstein Dávid izr., n 
g. Martis János áh., t. . . . 
g. Megyaszay András ev. ref., m.

15 g. Mikola János áh., m. . 
p. Mittelmann Árpád izr., n. . 
g. Neumann Gyula izr., m. . 
p. Neumann Simon izr., n. .

. p. Pillér Bertalan rk., m.
20 g. Princz Vilmos izr., m. . .

g. Reich Adolf izr., n. . . 
g. Reich Izrael izr., n. . . . 
g. Rosenfeld József izr., m. . 
p. Rosenhain Zsiga izr., n. .

25 g. Rubovics Áron izr., m. 
p. Scholcze Antal áh., m.

Születés he ly e  és ideje

Héthárs, Sáros m., 1884. márcz. 22. 
Váralja, Szepes m., 1884’. jan. 10. 
Námesztó, Árva m., 1885. nov. 8. 
Vázsecz, Liptó m., 1885. okt. 27. 

S A.-Sebes, Sáros m., 1884. márcz. 28. 
Csáklyó, Zemplén m., 1886. febr. 6. 
Lubotin, Sáros m., 1884. nov. 23. 
Liptó-Szt.-Miklós, 1885. decz. 30. 
Mosócz, Turócz m., 1884. ápr. 4. 
Sebes, Sáros m., 1883. ápr. 12. 
Sztropkó, Zemplén, 1885. febr. 20. 
Eperjes, Sáros m., 1884. márcz. 17. 
Radács, Sáros m., 1883. okt. 3.

OSZTÁLY.

Hatvan, Heves m., 1884. márcz. 5. 
Encs, Abaúj m., 1883. aug. 7. 
Girált, Sáros m., 1884. szept. 10. 
Jernye, Sáros m., 1884. jan. 30. 
Eperjes, Sáros m., 1884. márcz. 27. 
Eperjes, Sáros m., 1885. jan. 14. 
Falkus, Zemplén, 1883. febr. 9.
M. -Kövesd, Zemplén, 1884. febr. 28. 
Váralja, Szepes m., 1882. jan. 2. 
Liptó-Szt.-Miklós, 1883. febr. 21. 
Eperjes, Sáros m., 1881. jan. 5. 
Eperjes, Sáros m., 1882. decz. 28. 
Lajosfalva,Torontál, 1883.szept. 17. 
Szepsi, Abaúj m., 1884. jun. 9. 
Tállya, Zemplén m., 1882. decz. 9. 
Selmeczbánya, Hont, 1882. decz. 2. 
Bessenyőpatak, Liptó m., 1884. máj. 26. 
Eperjes, Sáros m., 1882. jun. 3. 
Eperjes, Sáros m., 1883. decz. 2. 
Kassa, Abaúj m., 1882. jun. 14. 
Láda, Sáros m., 1882. decz. 20. 
S.-Kellemes, Sáros m., 1884. máj. 9. 
Kis-Szeben, Sáros m., 1885. jul. 5. 
Eperjes, Sáros m., 1881. szept. 3.
N. -Sáros, Sáros m., 1884. okt. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1883. jan. 17.
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Név, vallás, anyanyelv S zü le tés helye és ideje

g. Semmel Lipót izr., n. . . Eperjes, Sáros m , 1882. febr. 12.
g. Szekej András áh., t. . . Liptó-Szt.-Miklós, 1883. juh 25.
p. SzoboszlaiVinczeev.ref.,m. Kis-Peleske, Szatmár, 1883. jan. 17.

30 g. Valásek Pál áh., t. . . . Miava, Nyitra m., 1881. márcz. 17.
g. Vancsó Milos áh., t. . . Turócz-Szt.-Márton, 1884. szept. 4.
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E) N yilvános vizsgák a főgym nasium ban.

A mult 1901. évi május és junius hóban megtartott rendes érettségi 
vizsgára 20 tanuló jelentkezett, köztük egy olyan, ki az 1900. évi junius hóban 
tartott érettségi vizsgánál meg nem felelt és azért ismétlő érettségi-vizsgára 
utasíttatott. A jelentkezettek közül egy az osztály vizsgánál nem felelt meg és 
így csak 19-en vettek részt az Írásbeli érettségi vizsgánál. Minthogy azonban 
egynek Írásbeli dolgozatai elégtelenek voltak, csak 18-an bocsáttattak a szóbeli 
vizsgálathoz, mely 1901. évi junius 26. és 27. napjain nt. Glauf Pál rima- 
szombati főesperes úrnak mint a mélt. püspök úr helyettesének elnöklete alatt, 
nt. dr. Masznyik Endre pozsonyi ev. theol. akadémiai igazgató úrnak mint 
koimányképviselőnek jelenlétében tartatott.

A szóbeli érettségi vizsgálatnak-eredménye a következő volt:
Jeles osztályzatot n y e r t .......................................... . 4
Jó « «  2
Elégséges « «  9
Két hónap múlva teendő javító-vizsgára utasíttatott 3

Összesen . . .  18.
Az utóbbi három szeptember hó 4-ikén sikeresen tette le a javító-vizsgá

latot a rimaszombati egyesült protestáns főgymnasiumban.
A folyó tanévi érettségi vizsgára 33 tanuló jelentkezett, köztük kettő, a 

kik az 1901. évi érettségi vizsgánál 1 év múlva teendő ismétlő-vizsgára uta- 
síttattak. Minthogy a jelentkezettek közül kettő az osztályvizsgán bukott, azért 
az írásbeli érettségi vizsgára csak 31 ifjú volt bocsátható. Az Írásbeli vizsgálatok 
május hó 26—30. napjain tartattak.

A dolgozatok tételei a következők voltak :
1. Magyar dolgozatra : a) Jósika, Eötvös, Kemény regényírói működésének 

párhuzamba állítása után méltassuk Kemény regényeit, b) Józsefnek, a fel
világosult absolutismus képviselőjének hatása közművelődésünkre, nemzeti éle
tünkre. c) A sugárzó hő és mérő eszközei.

2. Latin dolgozatra : a) Fordítás magyarból latinra. « A rómaiak Jugurthának 
háborút üzennek.» b) Fordítás magyarra latinból: Cicero «De amicitia» ez. művé
ből : Az erényen alapuló barátság előnyei.

3. Görög dolgozatra: Ford. görögről magyarra: Homér Ilias XVI. 419—450.
4. Német dolgozatra-. Fordítás magyarról németre: Kölcsey Parainesiséből.
5. Mathematikai dolgozat-, a 1 Három munkás A., /?., C. együtt dolgozva 

15 nap alatt fejez be valamely munkát Ha. csak öt napig dolgoznának együtt 
s akkor A. távoznék, B. és C.-nek még további 15 napig kellene a munkát 
folytatni, hogy azt befejezzék. Ha 10 napi együttes munkálkodás után A. é.s 
B. távoznék, C. egyedül maradván, csak 20 nap múlva fejezné be a munkát. 
Kérdés: A., li. és C külön-külön mennyi idő alatt végezné el a szóban forgó 
munkát r — b) Mily nagy egy szabályos hatoldalú hasáb súlya, ha magassága 
5'4 m., alapjának kerülete 5 4 m., fajsúlya 112 m. ?

C ollég . É r t .  KJ
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A szóbeli érettségi vizsga junius 11., 12. és 13. napjain tartatott meg 
nt. Weber Samu szepesbélai főesperes úrnak mint a mélt. püspök úr helyettesének 
elnöklete alatt, ns. dr. Mágócsy-Dietz Sándor budapesti tud.-egyetemi tanár 
úrnak mint kormányképviselőnek jelenlétében. — A szóbeli érettségi vizsgára 
csak 28-an bocsáttattak, miután az Írásbeli vizsgán három tanulónak dolgozatai 
elégtelenek voltak, úgy hogy ezek egy év múlva teendő ismétlő érettségi
vizsgálatra utasíttattak.

A szóbeli érettségi vizsgának eredménye a következő:
Tisztán jeles osztályzatot n y e r t ............................. 3
Jeles osztályzatot nyert azonkívül m é g .................. 1
Jó « «  4
Elégséges « «  15
Két hónap múlva teendő javító-vizsgára utasíttatott 5

Összesen . . .  28.
A rendes évzáró osztályvizsgák a következő napokon tartattak m eg: 

május 14-ikén a VIII. oszt. vallástani vizsgája, május 13., 15—17., 21—24. napjain 
a VIII. oszt. többi évi vizsgái, junius 14—23. napjain az I—VII. oszt. vizsgái. 
Az évzáró ünnepély és az ifjaknak elbocsátása junius 26-ikán.

F) Ifjúsági torn aversen y .

F. évi junius hó 1-jén tartotta meg a két helybeli középiskolai tanuló- 
ifjúság a szokásos tornaversenyét, mely remek szép tavaszi időben nagyszámú 
közönség jelenlétében folyt le. Az ifjúság délután fél 4 órakor a tanárok veze
tése alatt vonult ki a játéktérre, hol 10 oszlopban állott föl. A Hymnus el- 
éneklése után szabadgyakorlat-sorozatot mutatott be az ifjúság. Utána mind
két intézetből 4—4 csapat szergyakorlaton mutatta be ügyességét; az alsó 
gymnasiumok növendékei pedig ezalatt különféle játékokban vettek részt.

Ezután következtek a versenyek, melyeknek eredményei a következők: 
Síkfutás 60 m.-nyire I. és II. osztály számára: I. osztály: 1. Horváth Ferencz, 
a kir. kath. főgyrnn. tanulója. 2. Knapp Mihály, a kir. kath. főgymn. tanulója. 
3. Mészáros Sándor, a coll. főgym. tanulója. — II. osztály: 1. Ullian Arthur, a 
kir. kath. főgymn. tanulója. 2. Hübschmann Zsiga, a kir. kath. főgymn. tanulója. 
3. Pazár Béla, a coll. főgym. tanulója. Síkfutás 80 m.-nyire III — IV. osztály 
számára: III. osztály: 1. Fűzy Árpád, a coll. főgymn. tanulója. 2. Máthé Béla, 
a kir. kath. főgymn. tanulója. 3. Gerbery Emil, a kir. kath. főgymn. tanulója.
IV. osztály: 1. Vény István, a kir. kath. főgymn. tanulója. 2. Szoncsó János, a 
kir. kath. főgymn., és Fűzy Aba a coll. főgymn. tanulója. (Holtverseny.) 3. Ilkovics 
Zsiga, a coll. főgymn. tanulója. Gátfutás 200 m.-nyire V—VIII. oszt. számára: 
1 Znakovszky Miklós, a kir. kath. főgymn. tanulója. 2. Janisch Tivadar, a coll. 
főgymn. tanulója. 3. Kriss István, a kir. kath. főgymn. tanulója. Súlydobás. 
(Csak súlydobásban versenyzők.) 1. Laczkó N. 1074 m., a kir. kath. főgymn. 
tanulója. 2. Znakovszky Miklós 1058 m., a kir. kath. főgymn. tanulója. 3. Kriss 
János 9 28 m , a kir. kath. főgymn. tanulója. Rúdugrás (csak rúdugrásban
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versenyzők): 1. Dobránszky Ede, akir. kath. főgymn. tanulója 2 77 m. 2 Klauszer 
József, a coll. főgymn. tanulója 2'42 m. 3. Bodnár Miklós, a coll. főgymn. tanulója 
2'42 m. Összetett verseny (rúdugrás és súlydobás): 1. Juhász János, a kir. kath. 
főgymn. tanulója. 2. Csornyák Oreszt, a kir. kath főgymn. tanulója. 3. Laucsik 
Milos, a coll. főgymn. tanulója. 4. Mankovics Ákos, a kir. kath. főgymn. 
tanulója. 5. Gerbery Aladár, a kir. kath. főgymn. tanulója. 6. Móhr Gyula, a 
coll. főgymn. tanulója.

Végre a két intézetnek 10—10 tagból álló csapatja füleslabdajátékban 
mérkőzött össze, melynek eredménye 4 : 0 goal a kir. kath. főgymn. javára.

A szép ünnepélyt a Szózatnak eléneklése zárta be, mely után az ifjúság 
ismét szép rendben a városba vonult.

A verseny 40 fillérnyi belépti-díj mellett tartatott. A begyűlt összeg 
121 kor. 90 fillért tett ki, mely a két intézet közt megosztva, a kirándulási 
alapok javára fordíttatott.

G) Iskolai intézm ények és ifjúsági egy letek  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 thermo- 
oszlop (60 kor.), egy Davy-lámpa (15 kor.), négy Bunsen-elem (30 kor.), két 
palaczk-elem (42 kor.), Kapillar-csövek (10 kor.).

A természetrajzi szertár szaporodása: Mikroscopicus praeparatumok: 
hat injectiókkal festett praep. (9 kor.), egy bacillus tuberculatus (3 kor. 60 fill.), 
egy pinus-átmetszet (1 korona), öt finomra csiszolt ásvány-lemez (12 kor.), 
a méh metamorphosisa (18 kor.); kitömött madarak: hirundo urbica (4 kor.), 
hirundo riparia (5 kor.), caprimulgus europeus (6 kor.), columba oenas (8 kor.), 
scolopax galinaco (6 kor.), parus major (3 kor.) parus pendulinus fészekkel 
(8 kor.), coturnia communis (6 kor.), somateria mollis (24 kor.).

A földrajzi gyűjtemény szaporodása: Vétel útján: Palesztina fali-térképe 
hozzávaló magyarázó füzettel (14 kor.). Dr. Kakúsz Béla úr ajándéka: Sächsischer 
und schlesischer Atlas, és Joh. Baptist Homann’s Atlas 1735.

A rajz-szertári gyűjtemény számára szereztettek be különféle használati 
tárgyak: korsók, vázák, szerszámok stb. mintákul a természet utáni rajzolás
hoz (20 korona).

A vegytani- és az éremgyűjtemény ez évben nem szaporodott.

II. Tornacsarnok és tornatér.

A nyári tornatér az 1891. évi őszszel egészen újonnan szereltetett lel 
700 koronányi költséggel. A tornacsarnok felszerelésében is különféle javí
tások, újítások és kiegészítések eszközöltettek 95 kor. kiadással. Egy legújabb 
szerkezetű ugró-mércze szereztetett be 30 koronányi árban.

13*
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111. K ö n y v t á r a k .

1. A nagy könyvtárak szaporodása és állománya a «Közös isk. intézmé
nyek» közt van kimutatva.

2. Algymnasiumi könyvtár. A könyvtárt a gymnasium alsó négy osztályá
nak tanulói használták; kiosztás hetenkint egyszer volt. A könyvtár ez évben 
60 kötettel gyarapodott; a kötetek száma 478 ; 414 magyar könyv, ide számítva 
a történelmi könyvtár 50 kötetét; német könyv van 64. Az algymnasiumi 
könyvtár számára járt még «Az én Újságom» czímű 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 tankönyvek
kel ingyen ellátni.'A könyvtár évről-évre szaporodik, részint egyes könyvkiadó- 
czégek adományából, részint az intézeti segélyegyletnek és a tanuló-ifjúságnak 
tankönyv-adományából. Fogadják mindazok, kik könyvtárunk gyarapodását 
elősegítik, e helyen is őszinte köszönetünket! Segítő-könyvvel elláttunk 80 tanulót 
194 könyvvel. A könyvtár őre Peskó Ödön.

IV. Ifjúsági istentisztelek s az ifjúság vallásos nevelése.

Ifjúsági istentiszteleteket a téli évszakban: Advent első vasárnapjától,— 
böjt ötödik vasárnapjáig összesen 13-at tartottunk. Éneklésünkhöz az orgona- 
kiséretet az elmúlt iskolai évben is a collegiumi tanítóképző-intézet IV. éves 
növendékei nyújtották. A lefolyt iskolai évben a würtembergi perikopák 
epistolai szövegei kerültek magyarázat alá az ifjúságnak megfelelő alakban.

Ifjúsági istentiszteleteinkben éppen úgy, mint a melegebb időszakban a 
gyülekezetieken, a tanárokkal együtt vesz részt a prot. ifjúság. Az istentiszteletek 
látogatását az osztályfők és a vallástanár szigorúan ellenőrizték, az egyházi 
beszéd tartalmáról pedig az ifjak kötelesek voltak beszámolni. A tanulók vallásos 
irányú lapokat is olvastak: több tanuló előfizetője volt az Evangélikus Családi 
Lapnak. A vallástanár pedig a Luther-Társaság vallásos tartalmú népies olcsó 
iratkáit is terjesztette a tanulók között.

Az ifjak a Collegium többi intézeteinek ifjúságával és tanáraikkal két
szer tartottak deprecatiót, illetőleg járultak az Úr asztalához: október 31-ikén 
és a Mennybemenetel ünnepe előtt. Ezenkívül szorgalmas látogatói voltak a 
theologusok által rendezett belmissiói felolvasásoknak.

V. A coll főgym nasium  ifjúságának seg é ly eg y leti, gyámintézeti és
egyéb gyű jtései.

A főgymnasium nyolcz osztályában eszközölt segélyegyesületi 'gyűjtés a 
lefolyt tanévben 283 koronát eredményezett. Nevezetesen az első osztály 
26 57 kor., a II. osztály 44'87 kor., a III. osztály 25'54 kor., a IV. osztály 
5494 kor., az V. osztály 38'97 kor., a VI. osztály 29'90 kor., a VII. osztály 
3L60 kor., a VIII. osztály 2418 koronát gyűjtött; különfélékből befolyt 
6’43 kor. (ezen összegben benne van azon 3 63 kor., mely a bold. Flórián J. 
tanár koporsójára tett koszorúra az ifjúság által gyűjtött összegből felmaradott).
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A segélyegyesület ezévi kiadásai a következők voltak: 1. a rozsnyói 
árvaház javára 15'60 kor., 2. a lielv. hitv. ösztöndíj-alapjának gyarapítására 
29 kor., 3. az e. e. e. gyámintézetnek 40 kor., 4. szegény tanulóknak ruhára 
64 kor.; összes kiadás: 148'60 kor. Maradvány 134'40 kor.; mely összeg a 
tőkealap gyarapítására fordíttatott.

A segélyegyesületi tőkealap kitesz jelenleg 5754'43 . kor.-t.
Gyűjtést rendeztünk az Egerben felállítandó Dobó-szoborra, melynek 

eredménye a következő volt: A tanárok adtak 7 kor. 10 fillért, az I. oszt. 
2'70, a II. oszt. 232, a III. oszt. 2'94, a IV. oszt. —‘86, az V. oszt. 4'51, 
a VI. oszt. T66, a VII. oszt. 222, a VIII. oszt 2 42, összesen 26 kor. 73 fillért, 
mely összeg a szoborbizottságnak beküldetett január 3-ikán. A Felv. Magy. 
Közművelődési Egyesület számára is gyűjtött az ifjúság 5 kor. 20 fillért, mely 
összeg az illető helyre beküldetett.

VI. 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 
közelebbi vidékre.

Október 4-ikén mintegy 70 ifjú 10 tanár vezetése mellett kirándult a 
Branyiszkóra. A festői szépségekben gazdag vidék, a dicső múltnak felidézett 
képei, az ott lefolyt lélekemelő, hazafias ünnepély kétségtelenül csak nemesí- 
tőleg, csak jótékonyan hatott a fogékony ifjú szivekre.

Sajnos, hogy ez. évben az időjárás a tavaszi kirándulásoknak nem ked
vezett. Annak daczára tettek a tanulók tanáraik vezetése alatt nagyobb kirán
dulásokat is.

1 A legteljesebb mértékben sikerült kirándulást rendezett a collegiumi 
főgymnasium dr. Wallentínyi, Kapi, Peskó, Teltsch és Vöröss tanárok veze
tése alatt tizenkilencz tanulóval Széphalomra, Borsiba, meg általában az ottani 
környékre. A háromnapos kirándulás a pünkösdi ünnepek alatt folyt le.

Bár az utazás alatt borús volt az idő, sőt az eső is esett, a kirándulók 
közt derült hangulat uralkodott s ezt csak fokozta a szives fogadtatás, mely
ben őket Sátoralja-Újhely részesítette. Az állomáson ugyanis zenekar s Metzner 
Gyula helyettes polgármester fogadta, és a főgymnasiumi ifjúság szónoka 
üdvözölte a kiránduló csapatot. Majd meguzsonnáztatta őket a város s csak 
miután kipihenték magukat, meg az eső is alábbhagyott, kerekedtek fel s 
indultak el a rendelkezésükre bocsátott kocsikon Széphalomra. Ott a hal
hatatlan nyelvújító egykori lakóhelyén emelt mauzóleum kupolája alatt folyt 
le megható komolysággal a lélekemelő ünnepély. A Hymnus eléneklése után 
Mittelmann Árpád VIII. o. t. szavalta el nagy sikerrel Tompa ódáját, majd 
Hartmann J. VIII. o. tanuló tartalmas beszédjét mondta el Rosenfeld Ödön
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VII. o. t. s végül a Szózatot énekelték el. Kazinczy sírját és ereklyéit is 
megszemlélték s igazán felmagasztosult lélekkel hagyták el e szent helyet. 
A városban vacsora után színházba mentek.

Újult erővel indultak másnap gyalog Borsiba, hogy megnézzék nem
zetünk másik nagy büszkeségének, II. Rákóczy Ferencznek szülőházát. Egy 
órai gyaloglás után el is érték a sáros kis falut és csakhamar sorra járták 
Rákóczy szülőházának helyiségeit. Az épületen levő emléktábla előtt szintén 
ünnepélyt tartottak kirándulóink, még pedig hasonló rendben, mint Széphal
mon, csakhogy itt a szavalatot Fényes Lajos VIII. o. t. adta, a beszédet pedig 
Mauks Sándor VII. o. t. Visszatérve Újhelybe a gépgyár telepét járták be s 
ebéd után búcsút és köszönetét mondva a vendégszerető városnak, Sáros
patakra indultak, hogy egy nem kevésbbé vendégszerető és barátságos intézet 
tanárai és tanulói közt fejezzék be méltókép kirándulásukat. Elhelyezkedvén 
a Collegium vendégszobáiban, a Rákóczy-vár megtekintésére indultak a kirán
dulók. Az ősi vár történelmi nevezetességű helyei, a hozzájuk fűződő emlé
kek, a bástyáról nyíló szép kilátás, mind-mind emelte a dicső múltakon me
rengő lélek hangulatát. De csakhamar más benyomások érintették a kirándu
lók fogékony lelkét a tudományok templomában. Néhány félóra múlva ugyanis 
a Collegiumba vezették vissza őket, hol a főiskola gazdag könyvtárát, szépé
szeti csarnokát, physikumát, természetrajzi gyűjteményét s egyéb termeit 
szemlélték meg. Ritka élvezet. Az eredményes tanulásra minden eszköz meg
van itt. Bent nyomda, kint a kerten kívül tágas udvar, az iskolától oldalt 
kórház. Valódi otthon ez iskola az ifjúság számára, mert az egész egy nagy 
család. S ezen család körében folyt le a kirándulóknak egész napja legzavar
talanabb örömök és mulatság közepette. Másnap délben búcsút mondtak e 
testvér-intézetnek, vendégszerető házigazdájuknak és visszatértek a Kazinczy 
és Rákóczy emlékezetén s a pataki Collegium megismerésén ébredt érzel
mekkel és godolatokkal Eperjesre.

A kirándulási alapból, mely a múlt tanév végén 825 kor. 59 fillért tett ki, 
az egyik kirándulás alkalmával egy tanuló nyert 8 kor. 18 fillérnyi segítséget. 
Ezen alap a «Középiskolai Tanáregyesület Eperjesi Köre a múlt év folyamán 
is rendezett felolvasásainak eredményéből intézetünknek juttatott 170 korona 
26 fillérnyi adományból 987 korona 67 fillérre nőtt.

A tornaverseny-alap, mely az 1900—1901. tanévben nagyobbmérvű segély
kiosztások folytán 89 kor. 88 fillérre apadott, kamataiból 103 kor. 88 fillérre 
szaporodott fel, mely összeghez az ezidei helyi tornaverseny alkalmával szedett 
belépti-díjaknak intézetünket illető része csatoltatni fog.

VII. A coll. főgymnasiumi «Magyar-Társaság».
Czélja: «a nemzeti magyar irodalom mennél behatóbb megismerése alap

ján első sorban a nemzeti eszmékért való igaz lelkesedés fölkeltése és ápolása, 
a magyar irodalmi nyelv szó-és írásbeli használatában való alapos önképzés; 
költői és szónoki remekművek egészben vagy részben való elszavalásával 
egyrészt a helyes előadás gyakorlása, másrészt az aesthet. műveltség és ízlés 
fejlesztése. Végül — a művelt külföld haladása és szépirodalmi remekeinek
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figyelembevételével — különösen a hazai tudományosság, művészet, költészet 
körébe tartozó s az iskolai oktatás kiegészítésére szolgáló magánolvasmányok 
alapján kijelölt vagy szabadon választott tárgyak önállóbb feldolgozásávál az 
öntudatos munkásságot előmozdítani s e munkák jóakaró, de komoly meg- 
bírálásával az önérzetes, lelkiismeretes működést elősegíteni». (Alapsz II.)

Szeptember 18-ikán tartotta meg a Társaság 74-ik alakuló-gyűlését, 
melyen Ludmann Ottó főgymnasiumi igazgató úr elnökölt.

A tisztikar következőképen alakult meg: Elnökké dr. Wallentínyi Samu 
főgymn. tanár urat választották meg, ki a megbízatást el is vállalta. Alelnök 
Mikola János VIII. o. b. t., titkár Hartmann Imre VIII. o. b. t., főjegyző 
Mittelmann Árpád Vili. o. b. t., aljegyző Mauks Sándor VII. o. b. t., főpénz
táros Princz Vilmos Vili. o. b. t., alpénztáros Safran Lipót VII. o. b. t., szép- 
irodalmi főkönyvtáros Pillér Bertalan VIII. o. b. t., alkönyvtáros Rosenfekl 
Ödön Vll. o. b. t., tudom, művek könyvtárosa Rosenfeld József VIII. o. b. t., 
laptáros Sztopkó Nándor VII. o. b. t. lett,

A rendes-tagok száma 51, pártoló-tagoké 36, összes létszám tehát 87 volt. 
Kilépett 1 rendes-, 1 pártoló-tag.

A tagok vasárnaponként tartották összejöveteleiket, a mikor is az egyes 
tagok szavaltak, szabad előadásokat tartottak, felolvastak s bíráltak. Volt 
összesen 28 rendes-, 1 rendkívüli, 2 díszgyűlés. Volt 61 szavalat, 2 szabad
előadás, 1 beszéd, 11 felolvasás. Dicsérendő lett Mittelmann Árpád Vili. o. 
b. t. 4, Moskovics Gyula VII. o. b. t. 1 szavalata. Méltánylandó le tt: Moskovics 
Gyula VII. o. b. t. 2, Bulissa, Lányi 1—1 szavalata. Jobb volt: Moskovics 2, 
Bindfeld, Keszler, Lányi, Martis, Knopfler, Neuman Gy., Mauks, Rosenfeld, 
Krausz, Willitn, Adriányi, Darvasi, Spira 1—1 szavalata. Dicsérendő lett Hartmann 
Imre «Kazinczy sírjánál» ez. beszéde. Méltánylandó volt Safran Lipót «Makai 
Emil»-ről czímű szabad előadása.

A tagok összesen 46 munkát adtak be. Érdemkönyvbe való Írásra méltatta 
ezek közül a Kör Hartmann Imre «Október 6.» és «Vonatkozások a szabadság- 
harezra Arany költészetében» czímű műveit; dicsérendő lett Mauks «Arany 
és Petőfi barátsága» czímű műve; méltánylandó volt: Martis János «Toldi 
Aranynál és Ilosvaynál», Rosenfeld József «Etele jellemzése», Valóczky «Buda 
halála csodaszerűsége», Fleischmann Andor «Visszapillantás nagy idők-, nagy 
emberekre» ez. műve, továbbá Uram József «A halál egyesít' ez. költeménye.

A Társaság ez évben is hirdetett pályázatot. Összesen 10 munka érke
zett be. A munkákat az egyes felkért tanár urak és a Kör kebeléből ala
kult bizottságok bírálták meg. Jutalomban csupán Mikola János VIII. o. b.xt. 
«A Magyar-Társaság története megalakulásától valódi önképzőkörré való ki
fejlődéséig» czímű műve részesült. A Társaság felkérte a szerzőt, hogy e művét 
folytassa és tiszteletdíjul 50 kor.-t állapított meg számára. Dicséretben részesült 
még Bindfeld 2 és Mikola János 2 munkája.

A szokásos versenyszavalatot a Kör május 4-ikén tartotta meg. Az első díjat 
Mittelmann Árpád VIII. o. b.t., a másodikat Moskovics Gyula VII. o b.t. nyerte el.

Hagyományos kegyelettel ülte meg a Kör az aradi Tizenhárom emlékét. 
Sikeres ünnepélyt rendezett, melynek műsora következő volt: 1. Hymnus.Énekli
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a főgymn. ifjúság. 2. Megnyitó. Tartja Mikola János Vili. o. b. t. 3. Október 
6-ikán. Szavalta Lányi A, e.i. alelnök. 4. Felolvasás. Tartja Hartmann Imre, 
e. i. titkár. 5. Október 6-ikán. Ábrányi E.-től Szavalja Mittelmann Á. 6. Szózat. 
Énekli a főgymn. ifjúság.

A Kör, elnöke indítványára elhatározta, hogy két hónapot tisztán Arany 
emlékének szentel. Ez idő alatt csupán az ő költeményeit szavalták', a fel
olvasások pedig működésének egyes ágait tárgyalták. Bő anyag állott a tagok 
rendelkezésére, hiszen Arany költészete egy egész világ; s sikerült is a Kör 
tagjainak egységes képet nyújtani a költőkirály alakjáról. Ezen tevékenységé
vel számolt be a Kör az egész város intelligencziájának márczius 2-ikán, 
Arany születésnapján rendezett ünnepélyén.

A kiválóan sikerült ünnepély műsora a következő volt: 1. Nyitány. 
Franke-től. Előadja a Zenekor. 2 Megnyitó. Tartja Mikola János Vili. o. b. t.
3. Arany emlékezete, Lévay Józseftől. Szavalja Bulissa Károly VIII. o. b. t.
4. Egyveleg Arany dalaiból. Zenéjét szerzetté Schmidt. Énekli a Dalkör.
5. Vonatkozások a szabadságharczra Arany költészetében. Iita és felolvasta 
Hartmann Imre Vili. o. b t. 6. Magyar dalok. Előadja a Zenekör. 7. Részlet 
Arany Katalin-jából. Szavalja Mittelmann Árpád VIII. o. b. t. 8. Verbunkosok 
indulója. Spohr-tól. Énekli a Dalkör.

A Kör vagyoni állapota a lefolyt iskolai évben a következő volt:
B e v é te l ...................  778 kor. 97 fill.
K ia d á s ...................  700 « 72 «
Maradvány . . .  78 kor. 25 fill.

A könyvtár 70 kötettel szaporodott.

VIII. Collegiumi főgymnasiumi Dalkör.

A coll. főgymasiumi Dalkör 1901. október 4-ikén alakult meg Ludmann 
Ottó főgymn. igazgató elnöklete alatt. Az elnök volt ezidén Gömöry János 
főgymn. tanár. A Kör tisztikara a következő volt: jegyző Lányi Alfréd Vili. o. t., 
pénztáros Szekej András VIII. o. t.; bizottsági tagok: Martis János Vili. o. t., 
Sztopkó Nándor VII. o. t., Darvasi Gy. VI. o. tg kottafelügyelők: Mikola János
VIII. o. t., Knopfler Sándor Vili. o. t., Greiner Béla V. o. t. és Jamniczky Gy. VI o. t.

A vezetés ez évben Kapi Gyula tanítóképzői énektanárra volt bízva, a ki 
nagy buzgalommal, lelkesedéssel és szakavatottsággal vezette a Dalkör tanítását 
és igen szép sikert ért el.

A tagok száma 84 volt; ezek között volt 49 rendes- és 35 pártoló-tag. 
Gyakorló-óráit hetenként kétszer tartotta a Kör, melyeken több darabot tanult be 
A Kör az 1902. márczius 2-ikán a Magyar Társasággal és Zenekörrel rendezett 
Arany-ünnepélyen két ponttal szerepelt: a «Verbunkosok indulójáéval és 
«Magyar dalok»-kal. Ezenkívül fellépett még a Kör junius 8-ikán az összes 
körökkel együtt rendezett zárógyűlésen, melyen «A rózsa és a szarvasbogár» 
czímtí darabot adta elő.

A Kör bevétele 114 korona 65 fillér.
A Kör ügyeinek elintézésére 5 gyűlést tartott.
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IX. Collegiumi főgymnasiumi Zenekör.

A coll. főgymn. Zenekör 1901. évi október hó 1-sején tartotta alakuló- 
gyűlését Szutórisz Frigyes tanár úr elnöklete alatt. A Kör tisztikara következő- 
képen alakult meg: pénztáros lett Valásek Pál VIII. o. t., felügyelő Gamauf 
Imre VII. o. t., jegyző Neumann Gyula VIII. o. tanuló. Karmesternek ezidén 
is Nedved Vilmos szerződtetett, a ki a zenekart a legnagyobb pontossággal és 
szakavatottsággal vezette.

A Zenekörnek 20 rendes- és 9 pártoló-tagja volt. A zenekar az egész 
éven át hetenkint 2 gyakorló-órát tartott, melyen az általa vagy a karmester 
által ajánlott darabokat tanulta. Ezek között volt 2 induló (Hunyady és El 
Paris . . .), 3 tánczdarab (Jeanette-polka, Just one girl . . . keringő-boston, Salz
burger Glockenspiel-Mazur), 8 magyar nóta (Cserebogár . . ., Csínom Jankó, 
csínom Palkó ..., Lehullott a . .., Nyisd ki babám . . ., Csendes éjjel..., Vörös 
bort ittam . . ., Megy a gőzös lefelé . . .). Továbbá 1 concertdarab (Nyitány) és 
1 Gavotte (A pesti lány).

A tagok örömmel s teljes odaadással karolták fel a Kör ügyét; munkás 
életét mi sem bizonyítja jobban, mint a többszöri nyilvános fellépés s a szép 
siker, melyet a Kör e fellépéssel aratott. A zenekar háromszor lépett fel nyil
vánosan : márczius 2-ikán a M.-T. által rendezett Arany-ünnepélyen a nyitány
nyal és magyar dalokkal; márczius 15-ikén a «Hunyady-induló»-val és junius 
8-ikán az ünnepélyes zárógyűlésen az «El Paris» indulóval és «A pesti lány» 
czímű Gavotte-tal.

A Kör az év folyamán 4 rendes- és 2 rendkívüli gyűlést tartott, melyen 
a felmerült ügyeket megbeszélte és elintézte.

A Kör vagyoni állapota a lefolyt iskolai évben a következő volt: 
Bevétel'. Tagsági díjakból . . . .  81 kor. 30 fill.

B ü n te tések b ő l................. 12 « 10 «
P ó tlé k .................................. 1 2 «  — «

Összesen . . . 105 kor. 40 fill.
Kiadás: Karmester d í j a .............. 100 kor. — fill.

V egyes.......................... 4 « 20 «
Összesen . . . 104 kor. 20 fill.

A bevételből (105 kor. 40 fill.) a kiadást (104 kor. 20 fill.) levonva, 
marad 1 kor. 20 fill.

A Körnek a jövő iskolai évben való újjászervezésével Gamauf Imre 
VII. o. t. és Gottlieb Mihály VII. o. t. bízatott meg.

X. A collegiumi főgym nasiumi Tornakor.

A coll. főgymnasiumi ifjúság körében a testedzés sikeres és szakszerű 
művelésére négy évvel ezelőtt alapított Tornakör ez évben is folytatta a maga 
áldásos működését. Hogy az ifjúságunk már fel tudja fogni a tornázásnak a 
testre nézve megbecsülhetetlen voltát, annak tanúbizonysága az, hogy azonnal 
az év elején 33-an iratkoztak be a Kör tagjaiul. Igaz, hogy e szám ki nem 
elégítő, hanem mégis haladást jelent a múlt évekhez képest. Ennyi tagból álló

Collég. Krt. 14
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Körünk működése természetesen nagymérvű ugyan nem lehetett, hanem e 
helyett annál intenzivebb munkásságot fejtett ki a Kör egyes tagjainak ügy- 
buzgósága.

A beiratkozottak szeptember 29-ikén alakították meg a Kört Peskó Ödön 
és Teltsch Kornél gymn. tornatanár urak társelnöklete alatt A tisztviselők 
kara pedig a következőkép alakult meg a tagok szavazati jogának érvényesítése 
útján : titkárnak Laucsik Milos VIII. o. b. t . ; előtornászóknak: Megyasszay 
András és Scholze Antal VIII. o. b. tanulók az I. csapat, Ehlert Márton és 
Klauszer József VII. o. b. tanulók a II. csapat és Mohr Gyula és Kubek Antal 
a III. csapat számára választattak meg.

Az alakuló-gyűlés után a Kör azonnal megkezdte működését s a tagok 
hetenkint 2 órában a vezető elnök-tanár urak által kiszabott gyakorlatok alapján 
és az előtornászók utasítása nyomán állandóan folytatták tornagyakorlataikat 
összesen 31 órában. A vezetők szakavatottsága és a tagok buzgósága ered
ményezte, hogy az elért eredményekkel bízvást meg lehetünk elégedve.

A téli rendes órákat nyáron football- és füleslabda-játékok váltották fel.
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IV.

TT anítók:épző=irLtézet.

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

A tanítóképző-intézet kiegészítésére czélzó intézkedések csak lasst! lépés
ben haladnak előre. Az intézet az 1898—1899-iki tanévben ugyan önálló, saját 
czéljaira szolgáló és a tanítóképző-igazgató vezetése alatt álló gyakorló iskolát 
kapott, s az 1899 —1900-ik tanévben négytanfolyamúvá lett; de a tanítás czéljai- 
nak jobban megfelelő tantermek, azok felszerelése, a tanszereknek máris ége
tően szükségessé vált gyarapítása, részben javítása, a gyakorló iskola számára 
az eddigi teljesen czélszerűtlen tanterme helyett teljesen megfelelő tanhelyiségek 
megszerzése és felszerelése, az ép oly elodázhatatlan szükségessé vált internátus 
felépítése, a tanári-kar kiegészítése — mind oly feladatok, melyeknek gyors és 
minden irányban megfelelő szerencsés megoldásától függ és várható az intézet 
izmosodása s tekintélye be- és kifelé.

A fentartó egyházkerület s kiváltkép annak fáradhatatlan püspöke Zelenka 
Pál úr ezen feladatok megoldása érdekében minden lehetőt megtesznek, de 
anyagi szegénységünk lépten-nyomon oly akadályokat gördítenek gondosko
dásuk elé, melyek folytán évről-évre el kell halasztani a máris égetően szük
ségessé vált fejlesztést. Zelenka Pál püspök úr a bajokon segítendő, egyetlen 
egy alkalmat sem mulaszt el, hogy valahányszor Eperjesen van szerencsénk őt 
üdvözölhetni, ez ügyben szakférfiak s a tanári-kar véleményét meg ne hallgassa, 
így a folyó tanévben 1901. szeptember hó 17. és 18-ikán tartott tanítóképesítő
vizsgálatok alkalmával és kiváltképen 1902. évi április hó 28. és 29-ikén be
hatóan ez ügygyei foglalkozott. De miután az eddigi akadály — a pénzhiány — 
elmozdíthatatlannak látszik és a tervbevett kisegítő ideiglenes intézkedés czél- 
hoz nem vezetett, a mennyiben oly épület, melyben egy tanár felügyelete alatt 
legalább 50 tanuló elhelyezhető lett volna, egyáltalában nem található s nem 
bérelhető. Internátusi intézményünk a maga sokféle hátrányával tovább is fenn 
fog maradni. Ez ügy további beható tanácskozás tárgyát képezte Püspök úrnak 
június hó 26—28-ikáig Eperjesen való tartózkodása idejében a tanítóképesítő
vizsgálatok alkalmával.

Az intézet állapotát illetőleg csak az a forró óhajunk maradt, vajha a 
kerületnek és a Püspök úrnak nemes czéljai minél hamarább és minél teljesebb 
mértékben valósulnának.



109

1. A  t a n á r i  s  t a n í t ó i  s z e m é l y z e t  m ű k ö d é s e .

A tanári-karban e tanévben változás nem állott be. Az általános tiszt
újításig Gamauf György bízatott meg ismét egy évre a tanári-kar ajánlatára az 
igazgatással. Az ötven tanuló számára berendezett internátus felügyeletével 
ismét Gerhard Béla tanár lett megbízva, szintén egy évre. Egy helyen tizennégy 
tanuló számára berendezett internátusbán a felügyeletet a gyakorlóiskolai tanító 
gyakorolta; többi kintlakók felett a felügyeletet gyakorolta az igazgató.

a) A tanári testület és munkaköre.

A tanári-karnak ez évben is egy hiányzó rendes tanárt kellett pótolnia. 
A kötelezett heti 22 órán felül mindegyik tanár még néhány órát vállalt el. 
De ekkép sem lehetett teljesen pótolni a hiányzó tanerőt; de mégis sikerült 
az osztály-összevonást annyira kikerülni, hogy csak a tótnyelv-, az ének-, rajz
és tornázás-tanításban kellett összevonni osztályokat.

I g a z g a t ó :

1. Gamauf György rendes tanár, osztályfő a III. és IV. osztályban. 
Tanít neveléstant az I., II. és IV., német nyelvet I—IV., földrajzot I—II., 
történetet, alkotmánytant III., IV., rajzot az I—IV. osztályban ; összesen 22 kö
telező és 7 pótló órában. Az önképző- és önsegélyző-egyesületek elnöke; 
a földrajzi, történeti és rajz-tanszerek, a könyvtár őre, a gyakorlóiskola igaz
gatója. Tanít 23 év óta.

'I' a ii A  i' o k :

2. Gerhard Béla rendes tanár, osztályfő az I. osztályban. Tanít magyar 
nyelvet az I., számtant a I —IV., mértant a II—IV., természetrajzot I—III., ter
mészettant és gazdaságtant a III. és IV. osztályban; összesen heti 22 kötelező 
és 4 pótló órában. Az internátus felügyelője, a mennyiségtani és természet- 
tudományi szerek őre. Tanít 2 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 5 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 11 órában. Tanári éveinek a száma 4.

5. Reményik Lajos gyakorlóiskolai 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 
tanítási gyakorlatainak vezetője; a gyakorló-iskolai tanszerek őre. Tanít — 
mint elemi iskolai tanító 8 évig, mint gyakorlóiskolai tanító 3 év óta i 
összesen 11 évig.
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Más-vallású tanulóink vallásiam oktatásával rnegbizatott:
1. Frenczel Bertalan, abaúj-vajkóczi ev. ref. lelkész, az eperjesi ev. ref. 

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

b) A  tanári-kar m ű k öd ése.

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 a tanároknál 
ugyan előfordult, de a tanulók kellő foglalkoztatásáról a tanári-kar ekkor is 
tudott gondoskodni.

A tanárkar ez évi 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 meg.

A tanári-kar ezt megelőzőleg már július és augusztus hónapokban is 
foglalkozott iskolai ügyekkel, különösen a tömegesen jelentkezők felvételével 
s elhelyezésével; mi utóbbi nem kis gondot okozott az igazgatónak, kinek ez 
ügyben két ízben Miskolczra kellett utaznia a püspököt informálni.

Szeptember 1—4. napjain jelentkeztek a tanulók, történt azoknak be
hatása és a hét helyen berendezett internátus- s externátusokban való elhelye
zése ; ekkor tartottuk a javító-, felvételi- s magántanulók vizsgálatait; ekkor 
folyt a gyakorlóiskolában a tanulók felvétele s behatása is.

Szeptember 5-ikén nyitotta meg a tanári-kar az iskolai évet, a midőn 
Gamauf György igazgató az ifjúságot kötelességeire figyelmeztette; ezt meg
előzte az ifjúság éneke s imádsága és befejezte az intézeti és internátusi rend
szabályok felolvasása.

Szeptember 6-ikán kezdődött a tanítás.
Szeptember 10—12-ikéig az igazgató távol volt a kerületi közgyűlésen 

Tátra-Lomniczon ; hasonlóképen szeptember 19—20-ikáig Miskolczon időzött 
s résztvett a Prot. Irodalmi Társaság közgyűlésén.

Szeptember 23—27-ikéig tartottuk az őszi tanítóképesítő-vizsgálatokat; 
még pedig 23—26-ikáig az írásbeli, 27-ikén — mélt. Zelenka Pál püspök úr 
elnöklete mellett — a szóbeli képesítő-vizsgálatot.

Október 4-ikén, a király nevenapján, ünnepelt az intézet tanítási szünettel.
Október 6-ikán az aradi vértanúk emlékezetére tartott kollégiumi gyász- 

istenitiszteletep s gyászünnepélyen résztvett a tanári-kar s ifjúság.
Október 13-ikán megtekintette az ifjúság egy része az igazgató és Gerhard 

Béla tanár vezetése mellett a kassai gyümölcskiállítást, élvén a kassai gazdasági
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egyesület nemeslelkű elnöksége által felajánlott ingyen belépéssel s szakszerű 
élvezetes vezetéssel; miért e helyen is hálás köszönetünknek kifejezést adunk.

Október 21-ikén részt vett az igazgató a bártfai állami elemi iskola felavató
ünnepélyén és az azzal kapcsolatosan tartott sárosmegyei ált. tanítógyűlésen.

Október 27-ikén résztvett a tanári-kar az ifjúsággal boldogult Erzsébet 
királyné mellszobor-leleplezési ünnepén.

Október 31-ikén és május 8-ikán tartottuk a szokásos deprecatiókat, a 
mikor is az ifjúság egy-egy műéneket adott elő s a kántori teendőket végezte.

November 8-ikán mutatta be dr. Eben az általa feltalált számológépet és 
tartott tanulságos előadást annak használatáról.

November 10—12-ikéig az igazgató távol volt Budapesten, a hol résztvett 
az egyetemes közgyűlésen.

November 17-ikén Kapi Gy. tanár 12 tanulóval résztvett az abaúj-fancsali 
ág. hitv. egyház két-évszázados fennállásának emlékünnepén, a hol a templom
ban az istenitisztelet alatt két műéneket adtak elő, s a délután tartott hang
versenyen szintén több darabot előadtak.

November 20-ikán átvette használatul az igazgató a püspök úr sürgetése 
s a collegiumi felügyelő elrendelése folytán a könyvtári helyiségül szánt kis
termet a Collegiumban, melyben a könyvtárt elhelyezte s azt egyszersmind 
igazgatói irodának is berendezte.

November 25-ikén és márczius 17-ikén tartotta a tanári-kar a szokásos 
hannadi ellenőrző értekezleteket, melyeknek eredményéről nemcsak a tanulók 
hanem szükség esetében az érdekelt szülők és gyámok is értesítve lettek.

Deczember 21-ikén és márczius 22-ikén kapták a növendékek a harmadi 
Értesítőket, s ekkor vette kezdetét a szokásos 2—2 heti karácsonyi és hús
véti szünidő is.

Április 11-ikén szünetelt a tanítás.
Apr. 28-ikán és 29-ikén s május 13-ikán és 14-ikén Zelenka Pál püspök úr 

látogatást tett az intézetben, mely alkalommal kétszer tartott értekezletet a 
tanári-karral, melynek tárgya az internátus felépítése és a jövő évi tanulói 
felvétel volt.

Május 14—20-ikáig tartattak a IV. osztálybeliekkel az osztályvizsgálatok, 
26—31-ikéig pedig a gyakorlóiskolában a tanítási vizsgálatok.

Június 2—13-ikáig az 1., II. és III. osztály vizsgálatai; június 15-ikén az 
ifjúság elbocsátása.

Június 16 — 21-ikéig a magántanulók vizsgálatai.
Június 22-ikén a gyakorlóiskolai tanulók vizsgálatai.
Június 21—25-ikéig az Írásbeli képesítő-vizsgál átok; június 26—28-ikáig 

a szóbeli képesítő-vizsgálatok — mélt. Zelenka Pál püspök elnöklete alatt.
A tanári-kar 23 értekezletet tartott, melyek közül két ellenőrző-értekezlet 

volt; nemcsak ezeken, hanem a többi értekezleteken is a növendékek erkölcsi 
magaviseletét és szorgalmát beható bírálat alá vette a tanári-kar. Az eredmény 
mindannyiszor a növendékeknek, szükség esetében a szülőknek vagy gyámok
nak tudomására hozatott, s így ekkép is hatott a tanári-kar a tanulók szor
galmának fokozására, erkölcsi magaviseletének javítására.
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2 A  t a n í t ó k é p z ő - n ö v e n d é k e k ,

a) N é v s o r .
I . osztály :

Argó lás Gyula, szül. 1877. szeptember 22-ikén Német-Palánkán, Bács-Bodrog 
vm., ág. hitv. ev. Atyja kereskedő. — Végzett tképzői I. tanf. Beján.

Berg Gusztáv, 1884. október 14-ikén Leibitzban, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Boczko Elek, 1884. julius 16-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

Darmó Márton, 1886. február 12-ikén Rozsnyón, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos, f. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Dinda István, 1885. augusztus 25-ikén Pazdicson, Zemplén vm , ág. hitv. ev. 
Atyja kertész, f. — Végzett 3 reálisk. oszt. Kassán, felvételi vizsgálattal.

Feijér Imre, 1887. márczius 21-ikén Pürkereczen, Brassó vm., ág. hitv. evang. 
Atyja lelkész. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Husszúfalván.

Fejér István, 1887. február 2-ikán Tatrangon, Brassó vm, ág. hitv. evang. 
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalván.

Gócza András, 1884. junius 3-ikán Hosszúfalu-Alszegen, Brassó vm., ág. hitv. 
evang. Atyja erdőőr — Végzett 6 polg. isk. oszt. Hosszűfalván.

Flavian János, 1885. deczember 31-ikén Vrbiczán, Liptó vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. — Végzett 4 polg isk. oszt. Liptó-Szt.-Miklóson.

Horvay Árpád, 1886. márczius 23-ikán Szepes-Váralján, Szepes vm., ág. hitv. 
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 reálisk. oszt. Lőcsén.

Hölcz Lajos, 1883. augusztus 22-ikén Nyiregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev. 
Atyja gazdálkodó, j. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyiregyházán.

Hritz János, 1886. április 7-ikén Ochtinán, Gömör vm., ág. hitv. ev. Atyja 
bányász. — Végzett 4 polg. oszt. Dobsinán.

Hyl József, 1885. márczius 19-ikén Bácsújfalun, Bács-Bodrog vm., ág. hitv. 
. evang. Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Modorban.

Jártnay Tivadar, 1886. október 14-ikén Bártfán, Sáros vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos, f . .— Végzett 4 gymn. oszt. Bártfán.

Jazudek Ferencz, 1883. október 3-ikán Bártfán, Sáros vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos, f. — Végzett 4 gymn. oszt. Bártfán.

Jeszenszky Vilmos, 1884. február 3-ikán Ruttkán, Turócz vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. — Végzett 3 polg. isk. oszt. Liptó-Szt.-Miklóson, felv. vizsg.

Kaján József, 1885. szeptember 7-ikén Orosházán, Békés vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Orosházán.

Kern János, 1887. február 16-ikán K.-Palugyán, Liptó vm., ág. hitv. evang. 
Atyja földmíves — Végzett 4 polg. isk. oszt. Liptó-Szt.-Miklóson.
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Klementik János, 1885. április 8-ikán Rozsnyón, Gömör vm, ág. liitv. evang. 
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Köpe János, 1886. deczember 15-ikén Türkösön, Brassó vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. — Végzett 4 polg isk. oszt. Hosszúfalván.

Kouttschnitt Páter, 1884. május 1-jén Cservenkán, Bács-Bodrog vm., ág. hitv. 
evang. Atyja jegyző. — Végzett 4 gymn. oszt. Halason.

Lojko Nándor, 1886. május 21-ikén Budaméron, Sáros vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tanító. — Végzett 3 polg. isk. oszt. S.-Gömörön, felvételi vizsg.

Magdó János, 1886. május 13-ikán Hosszúfalván, Brassó vm., ág. hitv. evang. 
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalván.

Manczók Balint, 1885. október 3-ikán Hosszúfalván, Brassó vm., ág. hitv. ev.
Atyja munkás, f. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Husszúfalván.

Mathern Róbert, 1886. április 29-ikén Eperjesen, Sáros vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Mátis István, 1887. junius 9-ikén Hosszúfalu-Alszegen, Brassó vm. ág. hitv.
evang. Anyja magánzó. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalván. 

Mendelényi János, 1887. augusztus 29-ikén F.-Szelin, Pozsony vm., ág. hitv.
evang. Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Halason.

Novák Mihály, 1886. szeptember 10-ikén Ruttkán, Turócz vm , ág. hitv. evang 
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.

Pál András, 1886. április 25-ikén Tatrangon, Brassó vm., ág. hitv. evang. 
Atyja íöldmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalván.

Pápai Károly, 1884. szeptember 27-ikén Nyustyán, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Miskolczon.

Ponicsan Mihály, 1885 október 1-jén Lajosfalván, Bács-Bodrog vm., ág. hitv. 
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagybecskereken.

Remenyik László, Í886. szeptember 1-jén Rimaszombatban, Gömör vm., ág. h. 
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombatban.

Scholcz Aladár, 1885. január 23-ikán Lőcsén, Szepes vm., ág. hitv. evang. 
Atyja számtiszt. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Scholcz László, 1886. márczius 24-ikén Leibitzen, Szepes vm., ág. hitv. evang. 
Atyja postamester. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Svirján Géza, 1883. julius 30-ikán Csetneken, Gömör vm., ág. hitv. evang, 
Atyja végrehajtó. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Szabó Samu, 1884. deczember 25-ikén Sajó-Gömörön, Gömör vm., ág. hitv. ev. 
Atyja íöldmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Szekeres Pál, 1885. január 17-ikén Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev.
Atyja földbirtokos. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

Szubulyi Mátyás, 1885. október 13-ikán Tarnóczon, Liptó vm., ág. hitv. evang. 
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Liptó-Szt.-Miklóson.

Collég. Ért. 15
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Teklesz Károly, 1885. julius 9-ikén Hosszúfalu-Alszegen, Brassó vm, ág. hitv. 
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalván.

lheil Emil, 1885. október 6-ikán Szászrégenben, Maros-Torda vm., ág. h. ev. 
Atyja iparos, y. — Végzett 4 reálisk. oszt. Debreczenben.

Zákorszky Lajos, 1884. julius 8-ikán Stoószon, Szepes vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Zámecsnik Adám, 1883. deczember 10-ikén Csabán, Békés vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos, f. — Végzett 4 gymn. oszt.

Összesen : 42 növendék.

I I .  o s z t á l y :

Becht József, szül. 1886. márczius 18-ikán Rácz-Kozáron, Baranya vm., ág. h. 
hitv. evang. Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Miskolczon.

Blaskovics Oszkár, 1883. szeptember 14-ikén, Sziládon, Nyitra vm., ág. hitv. 
evang. Atyja tanító. — Végzett tképzöi I. tanf. Znióváralján.

Bukovinszky 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.

Demeter Béla, 1885. márczius 30-ikán Turcsokon, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Fleischer Béla, 1883. május 22-ikén Páczin, Zemplén vm., ág. hitv. evang. 
Anyja szakácsné. — Ismétlő a helybeli tanítóképzőből.

Hajnal Károly, 1883. május 5-ikén Simonyin, Vas vm., ág. hitv. ev. Atyja 
földmíves. f. — Ismétlő Sopronból.

Hénel Imre, 1885. deczember 2-ikán Geczelfalván, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tanító, j-. Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagy-Rőczén.

Huszák József, 1883. márczius 1-jén Bajsán, Bars vm., ág. hitv. evang. Atyja 
földmíves. -  Végzett 4 gymn. oszt. Uj-Verbászon.

Javorniczky Dezső, 1886. deczember 13-ikán Kassán, Abaűj-Torna vm., ág. 
hitv, ev. Atyja honvéd-törzsőrmester. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.

Kézsmárszky Ernő, 1885. augusztus 14-ikén Kassán, Abaúj-Torna vm., ág. h. 
evang. Atyja vasúti kalauz. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Kézsmárszky Gyula, 1884. január 10-ikén Eperjesen, Sáros vm., ág. hitv. 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.

Knbicza Sámuel, 1885. február 18-ikán Pivniczán, Bács-Bodrog vm., ág. hitv. 
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Újvidéken.
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Kuszy Pal, 1884. január 9-ikén Német-Lipcsén, Liptó vm., ág hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

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

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

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

Oberländer János, 1885. junius 22-ikén Szolnokon, Abaúj-Torna vm., ág. hitv.
evang. Atyja gazdatiszt. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

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

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

Pazár Miklós, 1884. október 21-ikén Tisza-Szt.-Miklósou, Torontál vm., ág.
hitv. evang. 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, j. — Végzett 4 gymn. oszt. Iglón.

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

Sramkó Kálmán, 1885. szeptember 11-ikén F.-Musinyén, Zólyom vm., ág. h.
evang. Atyja gépész. — Végzett 4 gymn. oszt. Szarvason.

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.
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Szlivka Vilmos, 1884. márczius 29-ikén Hodrusbányán, Hont vm., ág. hitv.
evang. Atyja erdővédő. — Végzett 4 gymn. oszt.

Tamala Lajos, 1884. május 18-ikán Zsaskón, Árva vm., ág. hitv. ev. Atyja 
lelkész, f. — 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: 32 növendék.

I 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.

15*
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Buda Mihály, 1881. szeptember 18-ikán Ilosszúfalun, Brassó vm, ág. hitv. ev.
Atyja földművelő. f. — Végzett 6 polg. isk. oszt. Hosszúfalun.

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

Fcrencs Rezső, 1885. április 14-ikén Eperjesen, Sáros vm., ág. hitv. ev. Atyja 
iskolaszolga. — 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.

Gluts György, 1882. julius 1-jén Felsőerdőfalván, Szepes vm., ág. hitv. evang.
Atyja földművelő. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Hurtig Albert, 1882. október 25-ikén Krornpachon, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja könyvelő, f. — Végzett 4 polg. isk oszt. Kassán.

Joób Sándor, 1883. október 30-ikán Eperjesen, Sáros vm., ág. hitv. evang.
Atyja ügyvéd, f. Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Klug Gyula, 1884. január 1-jén Durandon, Szepes vm., ág. hitv. ev. Atyja 
földmívelő. — Végzett 4 gymn. oszt. Késmárkon.

Langhoffer Gyula, 1881. február 25-ikén Ispánmezőn, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító, i. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Mikler Kálmán, 1884. márczius 3-ikán Szepes váralján, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja csizmadia, f. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Petrás 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. 

Szlopovssky 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.

Zbavitel Lajos, 1883. február 15-ikén Hanusfalván, Sáros vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Zoller Sámuel, 1883. junius 14-ikén Gömőr-Panyiton, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja gazdálkodó. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Összesen: 20 növendék.
I V .  o s z t á l y :

Breuer Rezső, szül. 1881. julius 10-ikén Lőcsén, Szepes vm., ág. hitv. ev. Atyja 
gazdálkodó. — Előzőleg végzett 5 főreál-oszt. Lőcsén.

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 
tímármester. — Végzett 6 gymn. oszt. Rozsnyón,
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Gallay Daniel, 1883. november 24-ikén Pápocson, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító, f. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Haluska Gyula, 1882. február 8-ikán Ratkón, Gömör vm., ág. hitv. ev. Atyja 
iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt Sajó-Gömörön.

Karai Miklós, 1872. márczius 13-ikán Vasadon, Pest vm., ev. ref. Atyja föld
míves. f. — Végzett tanítókép. 111. oszt. Budapesten. Évközben kilépett. 

Klinsskó János, 1882. deczember 4-ikén Ratkón, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk, oszt. Nagy-Rőczén.

Linberger Frigyes, 1882. szeptember 1-jén Késmárkon, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja esperes-lelkész. — Végzett 4 gymn. oszt. Késmárkon.

Maczko 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. evang.
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Üchtinszky György, 1881. január 27-ikén Betléren, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos, y. — Végzett 4 gymn oszt. Rozsnyón.

Palkovics Sándor, 1883. julius 20-ikán Tamásfalván, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. -— Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombatban.

Foppe Réla, 1883. julius 14-ikén Miskolczon, Borsod vm., ág. hitv. ev. Atyja 
díjnok. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Miskolczon.

Sándor Lajos, 1881. junius 10-ikén Nemeskevi, Szilágy vm., ev. ref. Atyja 
gazdálkodó, y. — Végzett tkép. III. oszt. Évközben kilépett.

Sípos Gyula, 1881. márczius 22-ikén Teés, Veszprém vm., ág. hitv. ev. Atyja 
tanító, y. — Végzett 3 tképző-int. oszt. Győrben.

Stepanyák Antal, 1880. julius 7-ikén Eperjesen, Sáros vm., róm. kath. Atyja 
iskolaszolga. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Steinhübel Lajos, 1880. márczius 14-ikén Miskolczon, Borsod vm., ág. hitv. ev.
Atyja tisztviselő. — Végzett 6. polg. isk. oszt. Miskolczon.

Svecz János, 1881. április 23-ikán Zay-Ugróczon, Trencsén vrn.  ̂ ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett tképző III. oszt.

Tobik 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. Évközben kilépett. 

Zsák Andor, 1881. julius 20-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

Zsufovszky Sámuel, 1883. junius 27-ikén Jolsván, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagy-Rőczén.

Összesen: 24 növendék. Év végén 21.
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b) Statisztikai k im utatás.
A 129 folyamodó közül felvétetett 125, kik közül azonban csak 118-an 

iratkoztak be. Az év folyamán betegség folytán egy harmadéves és egy 
másodéves növendék hosszabb időn elhagyta az intézetet, de továbbra is az 
intézet kötelékében maradt, ép úgy, mint azon 12 tanuló, kik az egyik inter
nátusbán fellépett hagymáz miatt május havában elhagyták az intézetet ugyan, 
de az évvégi vizsgálatokon nagyobbrészt (a közelben lakók) megjelentek. 
Véglegesen elhagyta az intézetet évközben 3 negyedéves. Maradt az év végén 
115 növendék.

A beiratkozott 118 tanuló következőkép oszlik el:

rt) Általános áramlat szerint : 
Felvételért folyamodott . .

I. II. III. IV. Összesen

50 34 21 24 129
Felvétetett.................................. 47 33 21 24 125
B eiratkozott.............................
Alsóbb osztályból lépett:

42 32 20 24 118

a középiskola 4. oszt.-ból 16 — — — 16
a polgári-iskola VI. oszt.-ból 1 — — — 1
a polgári-iskola IV. oszt.-ból 21 — — — 21
más tanítóképzőből jött . 1 3 2 5 10
3 középisk. oszt. felvételével 3 — 3

Eltávozott évközben . . . . — — — 3 3
Maradt az év végén . . . . 42 32 20 2L 115

b) Kor szerint:
1871-ben született, tehát 31 éves — — — 1 \
1877-ben « « 25 « 1 — — — J
1879-ben « « 23 « — — — 1 1
1880-ban « « 22 « — — — 2 2
1881-ben « « 21 « —- — 4 6 10
1882-ben « « 20 < — — 2 7 9
1883-ban « . « 19 « 4 6 7 7 24
1884-ben « « 18 « 8 12 4 — 24
1885-ben « « 17 « 12 10 3 — 25
1886-ban « « 16 « 12 4 — — 16
1887-ben « « 15 « 5 — — — 5

42 32 20 21 118

c) Születési hely vagy illetőség szerint:
Eperjes v á r o s i ............................ 1 3 2 1 7
Gömör vármegyei . . . . 7 3 4 9 23
Szepes « . . . . . . 5 3 4 4 16
Brassó « ...................... 9 — 1 10
Abaúj-Torna « ...................... — 4 3 1 8
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1. 11. 111. IV. Összesen

Szabolcs vármegyei................... 3 1 2 1  ̂ 7
Liptó « ................... 3 1 2 1 7
Bács-Bodrog « ................... 4 1 _ 5
Sáros « . . . .  . 3 1 1 — 5
Békés « ................... 2 1 — — 3
Borsod « ................... — 1 — 2 3
Nógrád « ................... — 2 — 1 3
Zemplén « ................... 1 2 — — 3
Árva « ................... — 2 — — 2
Hajdú « ................... 1 1 — — 2
Pest-Pilis « ................... 1 — 1 2
T úrócz « ................... 2 — — — 2
Bars « ................... — 1 — — 1
Bihar « ................... — — 1 — 1
Csanád « ................... — 1 — — 1
Csongrád « ................... — 1 — 1

' Hont « ................... — 1 — — 1
Nyitra « ................... — 1 — "
Szilágy « ................... -- — 1 1
Trencsén « ................... — — 1 1
Vas « ................... — 1 — — 1
Veszprém « . . . . . . - — 1 1

42 32 20 24 118

d) Kerületek szerint:
Tiszai ág. hitv. evang. kér. . . 33 22 20 18 93
Bányai « « « « 7 6 — 1 14
Dunáninneni« « « . . 2 3 — 1 6
Dunántúli « « « . . — 1 — 1 2
Mint másvallásúakegy ker.-besem — — 3 3

42 32 20 24 118

e) Vallás sserifit:
Ágost. hitv. evang......................... 42 32 20 21 115
Ev. ref. v a llású ............................ — __ 2 2
Rom. kath. « .................................. — — — . 1 1

42 32 20 24 118

f )  Anyanyelv s s é f  int
M agyar............................................. 33 22 13 18 86
Német . .......................................... 3 3 4 3 13
T ó t ............................................ 6 7 3 3 19

42 32 20 24 118
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g) A szülök polgári állása szerint'.
I. II. III. IV. Összesen

Lelkész f i a ........................ 1 4 — 2 7
Tanító « ........................ 6 7 3 8 24
Iparos « ........................ 15 7 6 7 35
Kereskedő « ........................ 2 2 — — 4
Őstermelő « ........................ 8 7 6 4 25
Hivatalnok « ........................ 4 2 — 2 8
Egyéb értelmiségé' fia. . . 2 2 3 — 7
Szolgai viszonyban levő f ia . . 4 1 2 1 8

42 32 20 24 118

c) É vi seg é ly e zé s .
A fentartó egyházkerület az ág. hitv. evang. tanulókat az 1901—1902. 

tanévben a következő elengedésekben és segélyekben részesítette:
1. Tandíjmentességben részesült:

I. oszt. II. II I. IV. Összesen Koronáért.
Tiszaker. (a 20 kor.) 32 tan. 19 20 17 88 1760 K.

« (a 10 kor.) 1 <* — — 1 2 20 «
Más kér. (a 10 kor.) 9 « 11 — 2 22 220 «

Összesen 42 tan. 30 20 20 112 2000 K.
Koronaértékben 740 490 400 370 — —

2. Ingyen lakás-, fűtés-, világításban részesült (a 70 kor.):
I. oszt. II. III. IV. Összesen Koronáért.

Tiszakerületi 28 tan. 16 16 17 79 5530 K.
Más kerületi 2 « — — 1 3 210 «

Összesen 30 tan. 16 16 18 82 5740 K.
Összesen kor.-értékben 2100 1120 1260 1260 — —

3. Élelmezést (ebédet, vacsorát) kapott:
I. oszt. kor. II. kor. I I I. kor. IV. kor. Összesen Kor.-össz.

Tiszakerületi 26 tan. 16 17 15 . 74
1335 1050 1010 1000 4395

Más kerületi 3 » 10 — — 13
100 520 — — 620

Összesen 29 tan. 26 17 15 87
Koronaértékben 1435 1570 1010 1000 5015

Tehát a kerület részéről nyújtott jótétemény:
1. Tandíj elengedésben.........................  2000 korona.
2. Ingyen l a k á s ...................................  5740 «
3. Élelmezés............................................. 5015 «

12,755 korona.
Ez összeghez a collegium! tápintézet 700 korona elengedéssel járult.



A felvételnél és a jótététemények 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 p. egy-egy jótéteményes évért 40—40 kor.-t visszatérítenek az intézetnek.

Collegiumi ösztöndíjban részesültek:
Tobik János IV. oszt., Breuer Rezső IV. oszt. és Petrás János III. oszt. 

tanulók, egyenként 8'40 korona.

3. A z  i n t é z e t i  s z o lg á k .

Kertész hiányában az intézeti kert mívelése- és rendbentartásáról az inter- 
nátust vezető felügyelő-tanár gondoskodik, mely munkában a növendékek 
is résztvesznek.

Intézeti szolgául a collegiumi négy intézet közös szolgája : Ferencz János 
alkalmaztatik; az internátust kiszolgálják Petrik Anna és férje.

4. A z  i n t é z e t i  é p ü l e t  é s  f e l s z e r e l é s e .
Intézetünk a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának 

egyik alkotórésze lévén, négy tantermünk, egy könyvtári helyiségünk — mely 
az igazgatónak irodául is szolgál — egy kis helyiség tanszereink számára s egy 
közös tanári termünk a Collegiumban van elhelyezve.

Gyakorlóiskolánk az «Eperjes városi és vidéki» ág. hitv. evang. egyház 
épületében van, Arok-utcza 48. sz. alatt Kiépítése és czélszerű berendezése 
égető szükség intézetünkre nézve.

Saját intézeti tornatermünk nincsen, a testgyakorlat tanítására a colle
giumi főgymnasium tornacsarnokát használjuk.

Az intézeti irattár még mindig az igazgató magánlakásának egyik szobájá
ban van elhelyezve.

A helyiségek felszerelését néhány nélkülözhetetlen pótlással ez iskolai 
évben is gyarapítottuk.

5. T a n s z e r e k  g y a r a p o d á s a .

a) Az intézet könyvtára a jelen iskolai évben a következő művekkel 
gyarapodott: Vétel útján: Az «Evang. egyház s Iskola» (lókor.); «A magyar 
Méh» (4 kor.); «Nemzeti Iskola» (18 kor.); dr. Balló József: A magyar népoktatás
ügy szervezete (P80 kor.); Huber Károly: Összes férfi négyesei (10 kor.).

Ajándék útján: A vallás- és közoktatásügyi m. kir minisztertől: Az Osztrák- 
Magyar Monarchia írásban és Képben, 2 kötet. Jelentés Magyarország köz-, 
oktatásügyéről 1900-ban, 1 kötet. — A földművelésügyi minisztertől: Selyemfonó
ipar állapotáról, 2 füzet. — Gyámintézet, 1 kötet. — Akadémiai Értesítő, 
12 füzet. — Külmissió, 3 füzet. — Néptanítók Lapja 1901. évfolyam és az 
1902. évről 6 hónapról. —» Herkules, folyó évi füzetek. — Staub Mór; Tan
eszközök és iskolaberendezések, 1 kötet. — Karácsony Jenő: Hamis, hibás

C ollég . É r t. 16
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és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig, 1 kötet (2'80 kor.). — Sassi Nagy 
Lajos: A XX. század igazi népnevelői, 1 kötet (1 kor.). •— Tanítóképző-intézeti 
Értesítők 1900/1. évről, 26 darab.

Fogadják nemesszivű ajándékozóink az intézet hálás köszönetét!
A könyvtár jelenlegi állapota:

Könyvtárunk nyolcz nagy szekrényben van elhelyezve s következő
leg oszlik e l:

I. Theologia, philosophia . 185 mű, 238 köt. ért. 171-90 kor
II. N eveléstan.................... 364 « 490 « « 1062-90 «

III. Földrajz, történet . . . . 250 « 412 480-19 «
IV. Magyar-német irodalom 241 « 356 « « 394-50 «
V. Mennyiségtan .............. 111 « 155 « « 65-97

VI. Természettudomány . . 170 215 « 292-30 <C
VII. Classica, philologia . . . 35 « 41 « « 10-55 «
VIII. Vegyesek....................... 88 188 « « 137-75 «

IX. Zeneművek.................... 262 « 367 « « 424-20 «
X. É rtesítők ....................... 431 « 460 « « — «

Folyó évi gyarapodás . 16 55 köt. és fűz., « 42-60
Összesen . 2153 mű, 2980 köt. és fűz., ért. 3082-86 kor.

Tanszergyűjtemények:
I. Természettudomány . . . 159 mű, 1565 darab, értéke 780-11 kor.

II. Földrajz, történet . . . . 32 . 40 « 360 — «
III. írva-olvasás .................... 4 « 42 <r « 17-— «
IV. Rajzeszközök................. 28 « 474 <t « 196-80 «
V. Taneszközök................. 11 « 29 « « 2284 — «

Összesen . 234 mű. 2150 darab, értéke 3637 91 kor.

6. A z  i n t é z e t i  k e r t  é s  g a z d a s á g .
Az intézet kertje 3463 in.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 gazdaságtani 
oktatásban a III. és IV. osztály részesült heti egy-egy órában.

A méhészeti ismeretek elsajátítására alkalmas és eléggé felszerelt méhesünk 
van. Méhállományunk azonban elpusztult. A gyakorlati méhészkedéshez szükséges 
útbaigazításokat a tanulóknak Gamauf György igazgató adja saját méhesében.

7. A z  i n t e r n á t u s .
A tanítóképző-intézettel kapcsolatos internátus elhelyezésében és beren

dezésében ez évben is 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 is megbízva

A kilencz internátusi szobában, melyek egyben háló- és dolgozó-szobákul 
használtattak, 51 tanuló volt elhelyezhető, a többi közül 10 tanuló Gamauf 
házában, 14 egy más magánházban volt elhelyezve, 16 tanuló Remenyik tanító,
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2 tanuló Kapi tanár felügyelete alatt; továbbá 25 tanuló felügyelet nélkül 
magánházaknál és 11 tanuló egyrészt a szülői háznál, másrészt, mint teljesen 
saját költségükön felvett növendékek, magánházaknál voltak elhelyezve.

A szobák tisztántartására és a rendre a szobafelügyelők vigyáztak. A fel
ügyeletet az internátusbán lakó felügyelő-tanár, a künnlakók felett az igaz
gató gyakorolta.

A sokszoros és gyakori együttlét a tanulókkal, bő alkalmat adott a fel
ügyelő tanárnak és igazgatónak, különösen a házában lakó tanulóknál arra, 
hogy az ifjúságnál időnként fel-fellépő kisebb-nagyobb gyarlóságokat nyese
gesse, 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 vacsorá
ból áll. Erről részletesebb tájékozást nyújt collegiumi Értesítőnk «Convictus»- 
ról szóló része.

Internátusi tanulóink napirendje a következő volt:
6 ó ra : Felkelés.

6—6*/* « Mosakodás, öltözködés, ágyak rendbehozása.
6—7 « Munkaidő.

7 « Reggeli.1>Ix> « Zongora, orgona, harmonium.
7—73/4 « Szabad idő.

7 7 * -8 « Reggeli ima az orgonateremben.
8 -1 2 « Munkaidő. Vasárnap és ünnepnap 71/a— 11 <

12
12—1 

12 1/a —  1

1 4
4—6
6— 7 

7
7— 8
8— 9»/, 

91/,
9V .-10

úra között
istentisztelet.

Ebéd.
Szabad idő.
Vasárnap és ünnepnap : 121/*—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 e v e lé s ,  f e g y e l e 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 minden- 
oldalú nemesedésében keresendők.

16*
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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. A reggeli közös áhítatoskodásnál mindannyiszor jelen volt 
az igazgató. Az esteli ájtatoskodásokon a felügyelő tanár időnként jelen volt 
s személyes példájukkal járultak hozzá azok igazi czéljának biztosításához. 
Állandóan ügyeltünk arra, hogy ifjúságunk a szokásos istentiszteleteken 
illően résztvegyen.

1901. október 31-ikén, a reformatio emléknapján, és 1902. május 8-ikán 
a 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 Egyesületének vallásos estéin s ezek közül 
kettőn, szives felkérésre, 4 énekszámot adott elő 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 
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 több 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. 1901. okt. 
6-ikán résztvettünk az aradi gyásznap 52-ik évfordulója alkalmából rendezett 
collegiumi emlékünnepen, hol ifjúságunk egy alkalmas ének előadásával juttatta 
kifejezésre hazafias kegyeletét. Hazafias lelkesedéssel ünnepeltük márcz. lú-ikét 
d. e. együtt a többi collegiumi intézet ifjúságával, d. u. pedig, szükebb 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 1901. szept. 8-ikán tartottunk meg.

Kegyeletének adott kifejezést ifjúságunk 1901. nov. 14-ikén dr. Meliorisz 
Béla és november 22-ikén Flórián Jakab coll. tanárnak temetése alkalmával, 
midőn egy-egy gyászéneket adtak elő.

Tanulóink szépészeti ízlésének és önálló fellépésének fejlesztését Önképző
körünk tekinti feladatául; a társas-műveltség elsajátítására és fejlesztésére 
pedig úgy hatottunk, hogy tanulóinkat művelt családokhoz ajánlottuk tanítókul 
s megengedtük egyes szinielőadások látogatását; ezenkívül 16—16 tanulónk
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résztvett a Széchenyi-kör zeneestéin, melyekre a jegyeket a Kör igazgató
választmánya szívességből ez évben is rendelkezésünkre bocsátotta.

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. 50 fillér, az ág. hitv. ev. gyámintézetre 3 kor. 10 fillér; a gyakorló- 
isk. árvaházi gyűjtése 3 kor. Gyűjtést rendezett az ifjúság a Mikes Kelemen- 
emlékszoborra, mely 5 kor. 04 fillér, és az egri Dobó István szobrára, mely 
4 kor. 40 fillér eredmény volt. Ezeket rendeltetése helyére juttattuk.

2. O k ta tá s .

a) B e v é g z e t t  t a n a n y a g .

A tanítás a folyó tanévben lehetőleg az állami tanterv alapján folyt; 
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.

1. Vallástan. Hetenkint 2 óra. Egyháztörténet. Tankönyv: A keresztyén 
anyaszentegyház története. Irta: Pálfy 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. 
Kk.: 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-irás). 2. A fecske (diktandó- 
irás). 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. Ném et nyelv. Hetenkint 2 óra. Tanítja Gamauf Gy. Értelmes olvasás, 
fordítás magyarból németre, németből magyarra ; német nyelven beszélgetés. 
27 gyakorlat és több darab könyvnélkülözve. Kézikönyv: Szabó L.: Német 
nyelvgyakorló.



126

5. Tót nyelv. Hetenkint 1 óra. A beszédrészekről. Főnév ejtegetése. 
Fordítási gyakorlatok. Tankönyv: Glósz Miksa: Gyakorlati tót nyelvtana. 
Tanár: Liptai Lajos.

6. Földrajz. Heti 2 óra, tanítja Gamauf György. Magyarország részlete
sebben, természetes és politikai viszonyai; Bosznia és Herczegovina, Dalmáczia; 
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
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 ki-ki 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 czift'ázásra 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 ki-ki 
tehetségéhez képest haladt elő, de 150 gyakorlatot mindegyik köteles volt elérni. 
Tanár: ifj. Kapi Gyula.

12. Egyházi ének. I—II. psztály. Heti 1 óra. Hang-és hallásképző gyakor
latok és choralok begyakorlása. —- Karének. I—IV. osztály. Heti 1 óra. Férfi
karra alkalmazott egyházi, alkalmi, ünnepi és világi dalok.

13. Szabadkézi rajz. Heti 2 óra. Egyes vonalak, ezeknek egyenlő részekre 
osztása és összetétele különféle alakokká; különféle görbe vonalak, mértani, 
ékítményi és növényi alapformák árnyékolással és a nélkül. Tanár: Gamauf Gy.
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14. Szépírás. Meti 1 óra. Magyar szép- és ütenyirás. Német szépírás. 
Egyszerű rondirás. Vezérfonal: Vajda Páltól. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

15. Testgyakorlat a III. osztálylyal együtt. Hetenkint 1 óra. Tanította 
Reményik Lajos.

Szabadgyakorlatok-. Sorakozás. Igazodás. Fordulatok. Fej-, törzs-, kéz-, 
láb-, váll-gyakorlatok.

Összetett szabadgyakorlatok: 16, 28, 48 cs 80 negyedes gyakorlatok. 
Fűzérek. Botgyakorlatok. Játékok. Katonai rendgy xkoriatok a m. kir. honvéd
gyalogság szabályzata nyomán.

Szcrgyakorlatok'. Egyszerű és összetett gyakorlatok a karfán, nyújtón, 
gyűrűn, ferde és függő létrán, mászás rúdon és kötélen ; hosszúság- s magasság
ugrás. Bak-, lógyakorlatok, palló-gyakorlatok. Kötélhúzás. Ezeken kívül gya
korolták magukat a tanulók rugó- és füleslabdajátékokban és súlydobásban.

II. O S Z T Á L Y .

Osztályfő: ifj. K api G yula.

1. Vallástan. Heti 2 óra. Bibliai ismertetés és bibliai történetek. Batizfalvy- 
Bereczky: Biblia-ismertetés czímű tankönyv szerint. 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. Kk.: 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: 

Ertelmesség. Tiszta magyarság. Kellemesség. Szépirály kellékei: Szóképek: 
Hasonlat. Metaphora. Személyesítés. Névmásítás. Tárgymásítás. Túlzás. Ékesítő 
jelzők. Körülirás. 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. Térftvény. 
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. Ném et nyelv. Heti 1 óra. Olvasás, fordítási gyakorlatok; beszélgetési 
gyakorlatok. Tankönyv: Felsmann I.: Német nyelvtan. Tanár: Gamauf Gy.

5. T ót nyelv a III. és IV. osztálylyal együtt, a) Kezdők csoportja: a 
melléknév ejtegetése, fokozása; a névmások; számnevek. Igeragozás. Tan
könyv : Glósz. Heti óraszám 1. — b) A III. és IV. osztálylyal együtt haladók 
csoportja. Heti 1 óra. Lukács evangeliomának fordítása, fontosabb részeinek 
emlézése. Tankönyv: Új-testamentom. Tanár: Liptai Lajos.
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6. Földrajz. Heti 2 óra, — tanítja Gamauf György. Ázsia, Afrika, 
Amerika, Ausztrália földrajza. A csillagászati földrajzból: látóhatár, világtájak, 
tetőpont, tetővonal, lábpont, tetőkörök, délkör. A föld gömbalakja, fok
hálózata, nagysága, forgása; következtetések földünk forgásából, a föld ten
gelyének 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
es ellenlakók, ellenlábasak; egy-, két- és körárnyékúak. Csillagidő, napidő, a 
napi nap egyenlőtlen hossza. Csillagi és fordulati vagy polgári év. A hold 
távolsága a földtől, nagysága, mozgásai és fényváltozásai; holdfogyatkozás, 
napfogyatkozás. A hold természete. Időszámítás. A bolygók; a nap; az üstö
kösök; az álló csillagok. Kk.: Kozma Gyula: Általános földrajz, és Gamauf 
György: Csillagászati földrajz (kőnyomatos lenyomat).

7. Számtan. Heti 2 óra. Algebrai számok. A négy alapművelet algebrai 
számokkal. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. 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 vonalú idomok összeillősége és hasonlósága, az összeillőségi és hasonló
sági tételek alkalmazása, szerkesztési feladatok. Egyenes vonalú idomok terü
lete. Idomok egymásra való átalakítása. Kézikönyv: dr. Moönik és dr. Pechány: 
Mértan tanítóképző-intézet számára. Tanár: Gerhard Béla.

9. Term észetrajz. 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. Tanár: 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 1 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,
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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. osztálylyal együtt. Heti 1 óra. (Lásd: I. osztály.)
14. Szabadkézi rajz. Heti 2 óra. Nehezebb ékítmények s növények 

árnyékolva; emberi fejek és testrészek. Tanár: Gamauf György.
15. Testgyakorlat a IV. osztálylyal együtt. Heti 1 óra. (Lásd: I. osztály.)

III. O S Z T Á L Y .

Osztályfő: G amauf György igazgató-tanár.

1. Vallástan. Heti 2 óra. Káté. A tízparancsolat. Az apostoli hitvallás. 
A mi-Atyánk. 0 - és új-testamentomi történetek. Tankönyv: Győry— Adorján 
Kátéja. Hereczky: Bibliai történetek. Tanár: 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 3 órában tanítottak a gyakorló- 
iskolában. A tanításokat hetenként egyszer megbírálták.

3. Költészettan. Heti 2 óra. A művészetek és azok felosztása. A szép 
és fajai. A fenséges és kellem. A rythmus. A magyar hangsúlyos és időmértékes 
verselés. A költészet felosztása. Epika: Eposz. Monda Rege. Legenda. Költői 
elbeszélés. Ballada és románcz. Mese. Novella. Rajz és regény. Lyra: 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. Ném et nyelv Heti 1 órában, tanítja: Gamauf György. Értelmes olvasás ; 
fordítás magyarból németre, németből magyarra. Igenév s ejtegetései, hasz
nálata. Szórendek használata. Kézikönyv: Felsmann József: Német nyelvtan.

5. T ót nyelv. Kezdők és haladók csoportja. Heti egy-egy óra. (Lásd: II. oszt.)
6. Történelem  Heti 3 óra. Tanítja Gamauf György. A történelem tárgya ; 

őstörténet. Egyptom, Chaldea, Assyria, A médek és persák története. A görögök 
és rómaiak története. A népvándorlás népei, Mohamed, Nagy Károly, Német
ország és a pápák. A keresztesháborúk kora és azok eredménye. A középkor 
művelődése A felfedezések és feltalálások. Reformatio és ellenreformatio Franczia-
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országban, 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. 
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 összehasonlító, 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. Fluor - vegyületek. 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 súlyoknál 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,
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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
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 enhannonikus 
átmenetek. A non hangzat és alkalmazása. Kézikönyv: Benkő Henrik: Össz
hangzattan. Tanár: iíj. Kapi Gyula.

13. Orgona. Heti 2 óra. R. Palme «Der praktische Organist» ez. müve 
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. Játszták az egyházi énekórán tanult egyházi énekeket.

15. Ének a IV. osztálylyal együtt. Heti 1 óra.
16. Szabadkézi rajz heti 2 órában, tanítja Gamauf György. Rajzolás 

gypsminták és kéregpapirból készült testek után. Népiskolai tananyag.
17. Testgyakorlat az I. osztálylyal együtt. Heti 1 óra. (Lásd : I. oszt.)

IV. O S Z T Á L Y .

Osztályfő: Gamauf G yörgy igazgató-tanár.

1. Vallástan. Heti 2 óra. Tankönyv : Bereczky : Keresztyén hit- és erkölcs
tan. 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 3 óra. Tanítja: Gamauf György. Neveléstörténet. 
A nemzeti és keresztyén neveléstanítás körében kiválóan a következő moz
zanatok : A görögök, rómaiak, izraél. A kér. vallás hatása a nevelésre; első 
keresztyének; keleti s nyugati egyház és a szabadulási törekvések a közép
korban; Magyarország oktatásügye a középkorban. Reformátorok és a nép
iskola kezdete; jezsuiták. Reálismus, poetismus 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. Kk.: Dr. Kiss 
Áron: Nevelés- és oktatástan története.

Gyakorlat. A IV-ik osztály növendékei heti 2 félórában tanítottak a 
gyakorlóiskolában az egész -osztály jelenlétében; ezeket a tanításokat azután

17*
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hetenként 1 órában megbírálták. Ezenkívül felváltva egy-egy hétig önállóan, 
kezelték a népiskola egyes tantárgyait, majd egymásután több tantárgyat. 
Általában azon voltunk, hogy növendékeink a népiskola önálló vezetését minél 
teljesebben elsajátítsák.

3. Magyar 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. Havonk. egy-egy házi feladat. Kézikönyv: Dr. Boros 
Gábor: A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

4. Ném et nyelv. Heti 1 óra. Olvasás, fordítás, beszélgetési gyakorlatok, 
igeragozás. Tanár: Gamauf György.

5. Tót nyelv. Heti 1 — 1 óra. Kezdők és haladók csoportja a II. és 111-ik 
osztálylyal együtt.

6. Történet. Heti 2 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 2 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. M ennyiségtan. 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. Mocnik és dr. Pechány: 
Mértan, tkpző-int. használatára. Tanár: Gerhard Béla.

9. Fizika és kémia. Heti 2 órában. F izika: 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. 
Erők 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,
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nád- és szőlőczukor, borszesz, szeszfőzés, eczetsav, zsírok, szappanfőzés és gyertya
gyártás, gyümölcssavak, illóolajok és gyanták, festékek, kelmefestés. Tankönyv: 
Dr. Kovács János: Fizika és Kémia II. r. Tanár: Gerhard Béla.

10. Gazdaságtan. Heti l 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. Zeneszerkeszés. Heti 1 óra Önálló jó basszus szerkesztése s számjelzése. 
Dallamra való szerkesztése a különféle modulatiók alkalmazásával. Anon-hangzat. 
Átmeneti és váltó hangok. A tételek figuratiós átváltoztatása. Choral-dallamoknak 
szerkesztése. Tankönyv: Benkő Henrik: Összhangzattan. Tanár: ifj. Kapi Gy.

12. Orgona. Heti 1 óra. R. Palme «Der angehende Organist» ez. művé
ből nagyobb elő- és utójátékok a choral-játékhoz alkalmazva. Végezték a 
deprecatiói istentiszteletet két ízben.

13. H egedű, heti 1 óra. Tanár: Kapi Gyula.
14. Ének a III. osztálylyal együtt. Heti 1 óra.
15 Szabadkézi rajz. Heti 2 óra. Gypsminták utáni rajzolás. Tan.: GamaufGy.
16. Testgyakorlat a II. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. (Lásd: II. osztály.)

b) A tanítóképző-intézet óraterve az 1900— 1901. évben.
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I. II. III. IV.

1 Vallástan....................................... 2 2 2 2 8 8
2 Neveléstan:

a) e l m é l e t .................................. 3 3 3 3 1 2 1 2

b) g y a k o r l a t * ............................. — 2 3 2 7 7
3 Magyar nyelv és irodalom . . . 3 3 2 2 1 0 1 0

4 Német 7iyelv.................................. 2 1 1 1 5 5
5 Tót nye lv ....................................... 1 1 1 1 4 3
6 Mennyiségtan:

a) s z á m t a n ............................. 3 2 2 1 8 8
b) m é r é s t a n ............................. — 1 2 1 4 4

7 Történeti tárgyak:
a) f ö l d r a j z .................................. 2 2 — — 4 4
b) t ö r t é n e l e m  s a l k o t m á n y t a n  . — — 3 4 7 7

8 Természettudományok:
a)  t e r m é s z e t r a j z ........................ 2 2 — — 4 4
b) f iz ik a ,  k é m i a .................................... — —- 2 2 4 4
c) g a z d a s á g t a n .................................... — — 1 1 2 2
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E
T a n t á r g y a k

Az osztályok heti órái
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aN(AUoC/5 I. I I I . IV.

9 Ének és zene:
a) egyházi ének ........................ 1 1 1 1 4 2
b) k a r é n e k .............................. 1 1 1 1 4 1
c) zongora és orgona . . . .
d ) zeneelm élet.........................

2
1

2
1

2
1

1
1

7
4

7
4

e) hegedülés . . . . . . . 2 1 .1 1 5 5
10 Raja és szépírás:

a) r a j z ....................................... 2 2 2 2 8 4

11
b) szépírás..................................

Testgyakorlás ..............................
1
1 1

_

1 1
1
4

1
2

Összesen . . -29 28 30 28 116 104

* Az összfogialó 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 agav ise leti e lőm enetel.
A növendékek ezévi magaviseletét, szorgalmát és előmenetelét a követ

kező táblázat tünteti fel:
1. Magaviselet '.

j ó .......................................
szabályszerű . . . .

I.
40

2

II.
32

III.
20

IV.
21

Összesen
113

2
Összesen . . 42 32 20 21 115

2. Szorgalom:
k i ta r tó ........................ 8 5 8 8 29
e l é g ............................. 17 19 10 13 59
csekély ........................ 17 8 2 — 27

Összesen . . 42 32 20 21 115
3. Általános osztályzat:

k i t ű n ő ........................ 2 1 4 3 10
je le s ............................. 6 3 6 6 21
j ó ........................................ 15 12 6 8 41
e lég ség es .................... 2 8 2 4 16
elégtelen egy tárgyból 6 4 — — 10

« két « 9 4 2 — 15
s több « 2 — — — 2

Összesen . . 42 32 20 21 115
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Javító-vizsgálatra bocsáttatik 25 tanuló, az I-ső osztály ismétlésére utasít- 
tatik 2 tanuló.

Általában az a tapasztalásunk, hogy a tanuló-ifjúságnak minden irányú 
alakulása kedvezőbb az év végén, mint az év elején, s úgylátszik, hogy az
1. tanfolyamba felvettek eddig korlátlanabb szabadságot élveztek s a szigorúbb 
fegyelemhez nehezebben tudnak hozzászokni, mint a már több évig az intézet 
kötelékébe tartozók.

d) Az ifjúsági egyesü letek  m űködése.

I. Intézetünknek Önképzőköre van, mely e tanévben is megalakult. Czélja 
paedagogiai, más tudományi vagy szépirodalmi dolgozatok készítése, felolva
sása és megbírálása, valamint költői müvek szavalásával az iskolai ismereteket 
szabadon továbbfejleszteni, nemkülönben mintaleczkék készítése, előadása- s 
bírálásával a gyakorlati képességet nevelni és fejleszteni.

Elnök Gamauf György, igazgató; már 23 éve, hogy az önképzőkört 
vezeti. A rendes tagok száma 75, az olvasó tagok száma 40 volt. Titkár: 
Tóbik János negyedéves; főjegyző: Palkovics Sándor negyedéves; jegyző: 
Huszák József másodéves; pénztáros: Steinhübel Lajos negyedéves; könyv
tárosok: Poppe Béla negyedéves és Petrás János harmadéves növendékek.

A Kör munkásságát gyűlésein fejtette ki Tartott ez évben az alakuló 
és évzáró ülésen kívül 22 rendes-, 2 rendkívüli s egy díszülést márczius 15-ikén, 
melyen lelkesen megünnepelte a nagy idők nagy napjának évfordulóját.

A Kör tevékenysége elsősorban is az alapszabályok módosításában nyil
vánult, melyet szükségessé tett a tagok számának emelkedése. E tekintetben 
főtörekvésünk oda irányult, hogy minden egyes tag szabadon kifejthesse 
tehetségét s minden tag lehetőleg minél több időt fordítson önképzésére s 
már itt megszeresse az életben ki nem kerülhető önképzést, s a munka-meg
osztás elvénél fogva az eddigi főjegyzői teendők megosztattak ez alkalommal 
legelőször választott titkár és főjegyző közt; a könyvtár kezelése is két 
könyvtárosra bizatott.

A rendes üléseken meghallgatott és megbírált a Kör 23 munkát, két 
szabad előadást, egy szónoklatot és 57 szavalatot. A munkák közt volt 17 
paedagogiai, 4 szépirodalmi s két egyéb tárgyú. Ezek közül dicséretre 
érdemesíttetett 5, sikerült volt 3, méltányoltatott 7, tudomásul vétetett 4, 
s 4 el lett vetve; a két szabad előadás és szónoklat megdicsértetett. A sza
valatok közül dicséretet kapott 14, sikerült 10, méltányoltatott 22, 9 tudo
másul vétetett s kettő elvettetett.

A rendkívüli üléseken a pályamunkák és versenyszavalatok felett ítélt 
a Kör. A kitűzött három pályadíjra csak három pályamunka adatott be; ezek 
közül csak a «Szónoki beszéd márczius 15-ikén» czímű munka érdemesíttetett 
az első pályadíjra, melyet — 12 kor.-t — Petrás János III. éves növendék 
nyert el. A másik két dolgozat szerzője megdicsértetett, de a díjakat nem 
lehetett kiadni, mert a pályázat föltételeinek nem feleltek meg.

A 9 versenyszavaló közül a kitűzött három díjat a következeik nyerték
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el: az első díjat — 8 kor.-t — Műszák József II. éves; a második díjat' — 
6 kor.-t — Csiskó Dezső IV. éves; a harmadik díjat — 4 kor.-t — Stefanyák 
Antal IV. éves növendékek.

Az egész év alatt felolvasott s legjobbnak talált munka Tóbik János 
titkárnak «A tanító s az önképzés» czímű dolgozata az erre a czélra kitűzött 
6 kor. pályadíjat nyerte e l; végre a Fabriczy János-alap ezévi — 7 20 kor. — 
kamatját a gyakorlóiskolában tartott legjobb számtani tanításért Haluska Gyula 
IV. éves növendék nyerte el.

A Kör könyvtárát ez évben újonnan rendezte, s használás által hiányossá 
lett több művet kiselejtezett; a könyvek kényelmesebb elhelyezésére egy új 
nagy szekrényt szerezett be.

A könyvtár gyarapodott vétel útján 11 művel 38 kötetben, ajándékozás 
útján 3 művel 3 kötetben.

A könyvtár jelenlegi állása 509 mű 589 kötetben
A kör a következő lapokat járatta: Magyar Szó, Budapesti Hírlap, 

Vasárnapi Újság, Politikai Újdonságok, Világkrónika, Borsszem Jankó, Uram 
Bátyám, Család és Iskola, Eperjesi Lapok; Állatok Világa füzetes vállalat. 

Az Önképző-kör vagyoni állása:
Bevétel:

1. Múlt évi egyenleg készpénzben . . . 265 kor. 59 fii.
2. Régibb tag ság i-d íjak b ó l.........................133 « 40 «
3. Ezévi tagsági-díjakból..............................133 « 30 «
4. Régibb újságok eladásából . . . .  3 « 20 <
5. Lapok a lb é r le te ................................... 7 « —- «
6. Könyvtári je g y z é k é r t ................................10 « — «
7. Fabriczy-alap 200 kor. utáni kamat . 7 « 20 «

Összesen 559 kor. 69 fii.
Kiadás:

1. Lapok előfizetése......................................... 92 kor. 21 fii.
2. Könyvek.................................................. 209 « 41 «
3. Könyvszekrény.............................................. 46 « — «
4. Könyvtári jegyzék nyomatására. . .  10 « — «
5. Olvasóterem és vegyesek ...........................13 « 98 «
6. Pályadíjakra................................................... 36 « — «
7. Fabriczy-alap 7'20 kor. pályadíjra . . 7 « 20 «

Összesen 424 kor. 80 fii.
Vagyon :

1. Egyenleg készpénzben . . . . . . .  134 kor. 89 fii.
2. Régibb tagsági-díjakból követelés . . 239 « 40 «
3. Ezévi tagsági-díjakból követelés . . . 283 « 20 «
4. Betéti könyvecske......................... 22 « 04 «
5. Fabriczy-alap............................................2 1 5 «  6 0 «
6. Gamauf G y ö rg y -a lap .................... 32 « 34 « 927 kor. 47 fii.
7. Könyvtár, szekrények, zeneművek, hangszerek . . . .  2226 « 06 «

Összesen 3153 kor. 53 fii.
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A Fabriczy János-alap gyarapításához hozzájárultak: a tanítványok gyűj
tése 1 kor. 06 fillér, Stoll Ernő nyíregyházi tanító 5 korona.

Fogadják hálás köszönetünket!
1901. augusztus havában a 10 év előtt végzett növendékek találkozása . 

alkalmából egy Gamauf György-alap létesítését határozták el, s az alap létesí
téséhez hozzájárultak: Jaeger Gyula tanító 20 kor., Mendelényi Ede tanító 
10 kor., Reniényik Lajos tanító 2 kor.; összesen 32 korona.

II. Az 1890—91. iskolai évben alakította Gamauf György igazgató s az 
önképzőkör elnöke a segélyző-egycsületet, melynek czélja a növendékeket szorult
ságukban kisebb kamatnélküli kölcsönökkel vagy segélyekkel támogatni.

A segélyző-egyesület vagyoni állása:
Bevétel:

1. Múlt évi egyenleg készpénzben . 8 kor. 56 fii.
2. Régibb tagsági-díjakból ................... 32 « 46 «
3. Ezévi tagsági-díjakból........................ 39 « —
4. Régibb kötvények u t á n ................... 44 « -— «

Összesen . 124 kor. 02 fii.

Kiadás:
1. 1901. május 28-iki kassai kirándulásra 20 kor. 34 fii.
2. Kötvények visszaváltása az Önképzőtől 63 « 40 «
3. Új kötvényekre kiadva........................ 36 « 82 «

, Összesen . 120 kor. 56 fii.

Vagyon :
1. Egyenleg készpénzben........................ 3 kor. 46 fii.
2. K ötvényekben....................................... 168 « 42 «
3. Régibb tagsági-díjakból követelés . . 56 « —
4. Ezévi tagsági-díjakból követelés 73 90
5. 1901. máj. 28. kassai kirándulási kölcsön 29 <C — «

Összesen . 330 kor. 78 fii.
Gamauf György,

igazgató , elnök.
Steinhübel Lajos,

pénztáros.
Tobik János,

titká r .

e) V i z s g á l a t o k .

Az iskolai évvégi vizsgálatok:
Május 14—24-ig a IV. oszt. rendes tanulók vizsgálata.

« 26—31-ig a IV. oszt. rendes tanulók vizsgálata a tanításból.
Junius 2—13-ig az I., II. és III. oszt. rendes tanulók vizsgálata.

« 16—20-ig a magántanulók vizsgálatai.
« 22-ikén a gyakorlóiskolai tanulók vizsgálata.
« 21—25-ig képesítő Írásbeli vizsgálatok.
« 26—28-ig képesítő szóbeli vizsgálatok.
Collég Krt. 18
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T anítóképesítő-vizsgálatok  az 1901. évben.

I. Az 1901. évi junius havi tanítóképesítőre 21 tanítójelölt bocsáttatott: 
intézeti rendes tanuló ekkor végzett IV. éves tanuló 9, régebben végzett 1 ; 
lelkész 1, az intézet III. ozstályát mint rendes-, a IV. osztályt mint magán
tanuló végzett 2 jelölt; intézeti magántanuló 8; összesen 21.

A vizsgálat előtt visszalépett 2, vizsgálat közben 1.
A vizsgálaton résztvett tehát 18 jelölt.
Vallásra nézve volt: ág. hitv. ev. 12, ev. ref. 2, rom. kath. 1, izraelita 3.
A jelöltek közt 1 nő is volt.
A junius 24—27. napjain megtartott Írásbeli vizsgálatokon a jelöltek a 

következő, a püspök úr által kijelölt tételeket dolgozták k i:
1. Neveléstan. Mely módszer és minő eszközökkel szerezheti meg a 

tanító tanítványainak szeretetét és a szülők becsülését?
2. Német. (Fordítás magyarból németre.) «Kövessük atyáink példáit» ez. 

olvasmány.
3. Méréstan. 1. Egy szabályos hatszög egyik oldala 23 dm.; mekkora a 

vele egyenlő területű két kerülete ?
2. Egy kocsi első kerekének átmérője 82‘6 cm., a hátulsó kerék területe 

pedig 10675146 cm.2 Hányszor fordul meg a hátulsó kerék, mialatt az első 
148 fordulatot tesz ?

3. Egy dm.8 ezüst-ötvényből hány drb. ötkoronást vernek ? Az ötkoronás 
átmérője 36 mm., vastagsága 2'5 mm.

4. Egy egyenlő oldalú üres henger belső átmérője 27'6 cm. Mekkora az 
űrtartalma s mennyivel nagyobb a bele tökéletesen illő gömb köbtartalmánál?

4. Természettudományok, a) Természetrajz és gazdaságtan. 1. Miben 
egyeznek meg és miben különböznek a hüllők és kétéltűek testük szerkezetéi, 
életmódjukat és szaporodásukat illetőleg?

2. A növények mely szervükkel és mily alakban veszik fel táplálékukat 
és ezt hogy alakítják át ?

3. Az oltási módok és az oltás sikerének feltételei.
a) Tavaszi munkák a gyömölcskertben és a faiskolában.
b) A physika és chemia köréből:
1. A víz magaviseleté halmazállapotának változásakor.
2. Nem párhuzamos erők eredője. Megszerkeztendő három különböző 

irányú és nagyságú erő eredője.
3. Eső, jégeső, hó, harmat, dér.
4. A világító gáz és a gázgyártás melléktermékei.
5. Rajz Koczkákból összeállított csoportozat szabadkézzel való rajzolása 

a távlat szabályai szerint.
b) Zeneszerkesztés. Leírandó fejből: «Jövel Szentlélek-Uristen» ez. dallam 

első két sora és megzenésítendő vegyes-karra. (Orgona-letét).
7. Német nyelvi értekezés. Morgenstund hat Gold im Mund.
8. Tót nyelvi értekezés. Obraz dobreho ucitele (A jó tanító képe).
9. Szépírás. Egy-egy lap német és magyar Írás.



139

A junius hó 28. és 29-ik napjain megtartott szóbeli képesítő vizsgálat 
eredménye:

Képeslttetett a 18 jelölt közül 17, még pedig:
Kitűnő általános osztályzattal három, u. m. Ivanovics Győző, Molitor 

Gusztáv és Vohaner Győző volt intézeti növendékek.
Jeles általános osztályzattal négy, m. p. Barta Elemér, Buchalla Ervin 

4 oszt.-t végzett rendes növendékeink, Boldis István és Pavella Gyula 3 oszt.-t 
végzett rendes tanulóink.

Jó  általános osztályzattal négy, u. m. Lajos István intézeti növendék 
ev. ref. vallásé, Golecz József rk., özv. Kreisz Gyuláné ág. hitv. ev. és Weisz 
József izr. magántanulók.

Elégséges általános osztályzattal hat, u. m. Istványik János, Molnár Emil 
és Scholcz Pál intézeti ág. hitv. ev., Cservenák János, Hammel Árpád ág. hitv. ev. 
és Salgó (Schlesinger) Dezső izr. magántanulók.

Elégtelen osztályzattal 2 tantárgyból egy, u m. Bakoss János ev. ref. 
magántanuló.

Magyar tannyelvű iskolákra hét, u. m. Barta Elemér, Istványik János, 
Lajos István, Vohaner Dezső, Golecz József, Hammel Árpád, özv. Kreisz Gy.-né

Miagyar és német tannyelvű iskolákra öt, u. m. Buchalla Ervin, Ivanovics 
Győző, Molitor Gusztáv, Salgó Dezső és Weisz József.

Magyar és tót annyelvű iskolákra öt, u. m. Molnár Emil, Scholcz Pál, 
Boldis István, Pavella Gyula és Cservenák János.

Ág. hitv. ev. kántori hépesítést nyert 9 jelölt, u. m .:
Kitűnő általános osztályzattal három, u. m. Ivanovics Győző, Molitor 

Gusztáv és Vohaner Dezső.
Jeles általános osztályzattal keltő, u. m. Buchalla Ervin és Pavella Gyula
Jó általános osztályzattal kettő, u. m. Molnár Emil és Boldis István.
Elégséges általános osztályzattal kettő, u. m. Istványik János és Scholtz Pál

II. Az 1901. évi szeptember hó 23—27-ik napjain megtartott képesítő
vizsgálatra bocsáttatott 10 jelölt, kik közül azonban csak 6 jelentkezett; ezen
kívül 1 (Bakoss János) magyar nyelv-, irodalom- és természettudományokból 
j avító-vizsgálatra j elentkezett.

A 6 jelölt közül 3 ág. hitv. ev., 2 ev. ref. és 1 róm. kath, volt; közöt
tük van egy ág. hitv. ev. nő.

Kender Pál kivételével, ki régebben a még három tanfolyamé képző
intézetet végezte, valamennyien magántanulók.

A szeptember hó 23—26-ik napjain megtartott Írásbeli vizsgálatokon a 
6 jelölt a püspök ér által kijelölt következő tételeket dolgozta k i:

1. Neveléstan:
Szüksége van-e a tanítónak a tanulók nevelése szempontjából a szülők 

kel való érintkezésre ?
2. Fordítás magyarból németre:
«Légy szülőid iránt háládatos» czímű olvasmány.

18*
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3. Méréstan:
a) Hány nap alatt fed be 4 munkás, naponként 8 órát dolgozva, oly 

téglalap-alakú háztetőt, a melynek hosszúsága 24 m., átlója 25 m., ha 1 mun
kás 10 óra alatt 10 m2 területet fed be ?

b) Egy háztető, melynek 4 oldala közül kettő egyenlő szárú trapéz, 
2 háromszög-alakú palával fedendő b e ; a háztető gerincze 10'4 m., az egyik- 
eresz 24 m., a másik 13'6 m. hosszú, a gerincznek a padlástól való távolsága 
6'4 m. Mibe kerül a háztető befedése, ha 1 m 2-nyi terület 3 50 kor.-ba kerül ?

c) Egy gömb köbtartalma 179-5 dm3. Mennyibe kerül felületének be- 
aranyozása, ha 1 dm2-ért 1'20 kor. fizetendő?

d) Egy négyzetes hasáb alap éle 5 dm. Köbtartalma egyenlő egy 8’5 
dm.-nyi sugárral biró gömb köbtartalmával; mekkora a hasáb magassága ?

4. Természettudományok.
a) Természetrajz, gazdaságtan.
1. A mészkő és alkalmazásai.
2. A gyökér és levél szerepe a növény életében.
3. Őszi munkák a gyümölcsösben.
4. Alacsony törzsű fák nevelése.
b) Természettan, vegytan.
1. A víz magaviseleté halmazállapotának változásakor.
2. A szivattyús, kutak és a vizi-puska.
3. A párolgásról. Mitől függ a párolgás gyorsasága?

- v 4. A világító eszközök.
5. Rajz.
Égy koczkacsoport rajzolása szabadkézzel a távlat törvényei szerint.
6. Zeneszerkesztés.
Töltessék ki középszólamokkal «így dicsérjük Istent» ez. dallam (I. tenor 

és II. bassus adva van).
7. Tótnyelvi értekezés.
Povinosti uöitele v spolecnosti lídske. (A tanító kötelessége az emberi 

társadalomban.)
7. Szépírás.
Egy lap német és egy lap magyar Írás.
A szeptember hó 27-ikén tartott szóbeli képesítő-vizsgálat eredménye:
Bakoss János ev. ref. vallású magántanuló a magyar nyelv, irodalomból 

s a természettudományokból a javító-vizsgálatot elégséges eredménynyel kiált
ván, oklevelet kapott elégséges általános osztályzattal magyar tannyelvű iskolára.

A többi hat jelölt következőképpen képesíttetett:
Jeles általános osztályzattal egy, u. m. Szabó István ev. ref. magántanuló.
Jó általános osztályzattal kettő, u. m. Kozákovics Ede r. kath. és Sáfár 

István ev. ref. magántanulók.
Elégséges általános osztályzattal három, u. m. Kender Pál ág. hitv. ev. 

régebben végzett intézeti rendes tanuló, Aczél Sándor ág. hitv. ev. és Hronyecz 
Mariska ág. hitv. ev. magántanulók.
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Magyar tannyelvű iskolákra valamennyien lettek képesítve, kivéve Kender 
Pált, ki tót tannyelvű iskolára is képesíttetett.

Kántori képesítést egy sem nyert.
Ekkép az 1901. év folyamán oklevelet nyert 24 jelölt, kik között 2 nő volt-

C) E g é s z s é g ü g y .
Ifjúságunk egészségi állapota az elmúlt tanévben teljesen kielégítőnek 

nem mondható. Nemcsak viszonylagosan, hanem általában rendkívül sok bete- 
gedési esetünk volt. Rendkívül sok egy-két napig tartó, enyhébb lefolyású 
megbetegedések meghűlés, gyomorrontás folytán fordultak elő. Hosszabb és 
súlyosabb betegségek is fordultak elő több számmal, mint máskor. Több 
esetben hosszabb időre vissza kellett küldenünk egyeseket a szülői házhoz, 
így egy tanulót 1901. decz. 7-ikén, ki csak 1902. április 17-ikén térhetett 
vissza; egyet május 6-ikán kellett hazaküldeni; egy hosszabb ideig az intézet
ben fekvő beteg volt, mostanáig sem gyógyult ki teljesen; egy tüdővészesen 
küldetett haza, s csak 2 havi távoliét után jött vissza, természetesen nem 
egészen kigyógyultan; egy másik csakugyan ebben a betegségben távozott 
haza s csak az iskolai év végén tért vissza a vizsgálatokra.

Nagy veszély fenyegette az intézetet f. é. április hó végén. Az egyik 
externátusban, a hol 14 növendék Reményik L. gyakorlóiskolai tanító fel
ügyelete alatt el volt helyezve, két súlyos és két könnyebb lefolyású hagymáz- 
eset fordult elő. Az erélyes intézkedésnek volt köszönhető, hogy több bete- 
gedési eset nem fordult elő, s innen az internátusba s a többi externátusokba 
nem hurczoltatott szét a betegség. Az ott lakó két negyedéves tanuló azon
nal a betegség fellépésekor máshová helyeztetett á t ; a betegek, míg a beteg
ség mibenléte kiderült, szigorú orvosi felügyelet alatt voltak s azonnal a kór- 

* házba vitettek. Kettő egy hét múlva haza távozott; kettő május végéig a 
kórházban maradt s gyógyultan haza távoztak; a többi nyolez is a nagyobb 
bajnak elejét veendő, haza küldettek, s azok, kik Eperjeshez közelebb laknak, 
az évvégi vizsgálatokon megjelentek. A baj oka hihetőleg a hazulról, Brassó- 
vármegyéből érkezett, útközben talán kissé megromlott s mohón élvezett zsíros 
húsfélék lehetlek.

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 diakonissza is odaadó, fáradságot nem ismerő testvéri sze
retettel ápolta, házi-orvossággal ellátta, és fájdálmaikat feláldozó ápolásával 
enyhítette. Miért e helyütt is hálás köszönetünket fejezzük ki neki.

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-választmány végzi.
A tanító-képesítő vizsgáló-bizottságnak tagjai jelenleg a következők: 

Elnökség: Zelenka Pál püspök és Szent-Iványi Árpád egyházkerületi felügyelő.
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Tagok: ifj. Draskóczy Lajos eperjesi, és Zemán János abosi lelkészek, Kubinyi 
Albert egyházfelügyelő, Kertscher Ede iglói tanító, Jurin Samu jolsvai igazg.- 
tanító és a tanári-kar.

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 resztvettek a munkában más téren 
is, ott, a hol a társadalom vagy az egyesületi élet tőlük szolgálatokat követelt.

Ganiauf György igazgató, a kereskedő-tanoncziskolának az igazgatója; 
az I. egyháznak gondnoka; iskolaszéki tag; a coll. igazgató-választmánynak 
választott tagja; a Sárosmegyei Általános Tanítóegyesület egykoron elnöke, 
most választmányi tagja.

Gerhard Méla tanár a Széchenyi-kör népnevelési szakoszt. választm tagja.
Kapi Gyula az országos zeneegyesületnek választmányi tagja.
A temetéseknél való éneklés czéljából mindjárt az év elején megalakult 

tanulóinkból a «temetési énekkar» a helybeli ág. hitv. evang. I. egyház kántorá
nak, Durst Győzőnek vezetése alatt. E kar tehetségéhez képes és sok jóakarattal 
teljesítette kötelességét s ezévi működése is meggyőzött bennünket arról, hogy 
az e tárgyban 1899. április 24-ikén hozott «Szabályzat»-ra nem volt szükség.

Intézetünk állandó összeköttetésben volt ez évben is környékünk egy
házaival, lelkészeivel és tanítóval. Több egyház, közvetlenül intézetünkhöz 
fordult, hogy iskolái számára tanítót ajánljunk. Sajnos, hogy az ilyen felszólí
tásoknak aránylag kevés alkalommal tudtunk eleget tenni. A karácsonyi, húsvéti 
és pünkösdi ünnepeket több ügyesebb tanulónk felhasználta, hogy vidéki 
egyházainkban az istenitiszteleteken mint kisegítő kántor résztvegyen. A kántori 
teendőkben való önálló gyakorlást különben itthon is volt alkalmuk űzni 
nagyobb tanulóinknak, a mennyiben a theologiai hallgatók heti «liturgikai» 
gyakorlatain a kántori teendők végzése III. és IV. oszt. tanulóink kötelessége 
volt. Ugyancsak III. és IV. oszt. tanulóink teljesítették a kántori teendőket 
téli időben a helybeli ág. hitv. ev. leányiskola és gyakorlóiskolánk növendékeinek 
katechisationalis tanításain, valamint a coll. gymn. ifjúsági istenitiszteletek alkal
mával, melyek téli időben a tanítóképző orgonatermében tartatnak.

E) Gyakorló elem i népiskola .
A tanítóképző-intézettel 1899. szeptember 1-től szerves kapcsolatban álló 

osztatlan, vegyes gyakorló népiskolába 57 ág. hitv. ev. növendék jelentkezett és 
vétetett fel. Ebből 34 fiú, 23 leány; 37 eperjesi, 20 vidéki (a közel falvakból) i 
6 magyar, 51 tót anyanyelvű; 40 tandíjfizető, 15 kedvezményes, 2 ingyenes. 
A tanítás magyar nyelven folyt. Az Eperjesi ág. hitv. ev. gyámintézeti Nő
egylet karácsonykor hét növendéket ruhával látott el. Fogadja nemes csele
kedetéért e helyütt is a növendékek és az intézet őszinte háláját!

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, a nevelést
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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 III-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 tantárgy tanítási módszerének 
gyakorlati elsajátítása mellett kiváló gonddal voltunk a nemzetiségi vidék meg- 
magyarosításának 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 10 gya
korlati tanítást végzett. Egy-egy IV-ed éves az egész tanév alatt 30 félórában 
tanított, melyből 20 félóra helyettesítésre 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 6 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 osstatlan iskolák számárat ez. füzet szolgáltatta.

A Il-od évesek hallgatólagosan vettek részt a gyakorlóiskolai 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 vizs
gálta felül. A kijavított leczke szerint megejtetett azután a tanítás.

A rend és fegyelem tartására is súlyt fektettünk. A rendtartási könyve
ket a IV-ed évesek önállóan is vezették.

2. A gyakorlóiskola 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, minden hall; Isten mindenütt lakik, ő lélek. I—X. paran
csolat. Reggeli, ebéd előtti, ebéd utáni, esteli imák. Miatyánk.
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2. lrva-olvasás. Gönczy ABC. nyomán a kis- és nagybetűk folyékony 
Írása és olvasása. Népmesék, költemények.

3. Beszéd-értelewgyakorlatok. Az iskolai élet, az udvar és környéke, az 
utcza, az ember, az idő, a helység és határa. Közlekedési eszközök stb.

4. Számtan 1—20-ig terjedő számkörben a hét művelet, Fabriczy János 
módszere szerint. Szám-irás.

5. Rajz Tiszta rajzlapon különféle tárgyak kicsinyített alakjai.
6. Ének. (Lásd: az V—VI. osztálynál.)
7. Testgyakorlat. Fej-, törzs-, kar-, lábgyakorl. Labdajátékok. Kirándulások.
8. Kézimunka. (Lásd: az V—VI. osztálynál.)

II. osztály.

1. Vallástan az I. osztálylyal együtt.
2. I>esséd-érteletngyakorlatok, 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 szépirási módja szerint: az összes magyar és német betűk 
kis- és nagy alakjai. Ütenyirás, tollbamondás, másolás.

5. Számtan Moénik—Orbók tankönyve szerint 1—100-ig terjedő szám
körben ; fejbeli számolás valamennyi művelet keretében.

6. Ének 
- 7. Rajz

8. Testgyakorlat
9. Kézimunka

mint fent.

III. osztály.

1. Vallástan. Ruttkay Sándor kézikönyve nyomán : aj Bibliai történetek: 
Jézus születése. A magvető. A tékozló fiú. Jézus halottakat támaszt. A gazdag 
és Lázár. Farizeus és publikánus. Baltazár. Béketűrő Jób. Jézus csudatettei. Ádám 
és Éva. Keresztelő János. Saul stb. b) Káté: Hitvallás, Miatyánk. A szentségek.

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.
4. Számtan. K k.: Moönik-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. hnek
7. Rajz
8. Testgyakorlat
9. Kézimunka

mind a hat osztály együtt.
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IV. osztály.

1. Vallástan. Ruttkay Sándor Vallástana. a) 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 hűn 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 Tisza vidék 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. Mecnik-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
8. Testgyakorlat mind a hat osztály együtt.
9. Kézimunka j

V —VI. osztály.

1. Vallástan. Bibliai történetek ismétlése. Káté. Egyháztörténelem Ruttkay 
Sándor kézikönyvé 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: 
Egyszerű, összevont és összetett mondatok. Polgári ügyiratok. Kisebb érteke
zések és leírások. Életrajz.

3. Földrajz. Simonyi Jenő tankönyve szerint: Osztrák-magyar monarchia. 
Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália. A szárazföld. A szárazföldi vizek. 
A tenger. Az emberfajok. A föld alakja és nagysága. A föld mozgása.

4. Történelem. Kézik.: Dr. Baróti Lajos: A magyar nemzet története. 
A magyarok Hunyadi Mátyást királylyá választják. A kenyérmezei diadal. 
Mátyás elfoglalja Bécset. Mátyás király Gömörben. A parasztlázadás. A mohácsi 
csata. Dobozi Mihály és hitvese. Jurisics Miklós. Eger hősi védelme. Zrínyi 
Miklós a szigetvári hős. Zrínyi Miklós a költő. Buda visszavétele. II. Rákóczi 
Ferencz fogsága, bujdosása és halála. A törökök kiűzése. Az 1741-iki pozsonyi 
országgyűlés. Mária Terézia. II. József. Széchenyi István gróf. Kossuth Lajos. 
A kiegyezés. I. Ferencz József.

5. Alkotmánytan. írta dr. Csiky Kálmán. A magyar állam és nemzet.
Collég. í r t .  1q
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Osztrák-magyar monarchia. A királyi felség. Az országos kormány. Az ország- 
gyűlés. Képviselők választása. Iparügy. Honvédelmi kötelesség. Tankötele
zettség. Az egyházak és hitfelekezetek.

6. Természetrajz. Báthory Nándor Természetrajza nyomán: Sófélék. 
Éghető ásványok. Kőnemű- és földes-ásványok. Drágakövek. Fémek és érezek. 
Kőzetek. Az ásványtan összefoglalása. Miből lesz a virágos növény és a gyümölcs ? 
Az ibolya. Kökörcsin. Ibolya. Rózsa.

7. Természettan. Irta Vargyas Endre. Hangtan. A fényről. A délibáb. 
A színekről. A szem és a látás. A hő. A hőmérő. A gőz. A légköri csapadék.

8. Egészségtan és illemtan. Irta 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.

9. Számtan. Moönik-Orbók kézikönyve alapján: Alapműveletek egész 
számokkal, közönséges és tjzedes törtekkel. Egynevű és összetett hármasszabály. 
Társaságszabály. Arányiatok. Kamatszámítás.

10. Mértan. Győrffy szerint: Pont, vonal, síkok. Terület- és kerület
számítás. Kör.

11. Rajz. Emberi testrészek. Tájképek.
12. Testgyakorlat, valamennyi osztály együtt.
13. Ének. Egyházi énekek: Ébredj fel szívem s vigadj. Dicsérlek Uram 

tégedet. Uram Jézus, fordulj hozzánk. Mennyből jövök most hozzátok. A nap 
immár elenyészett. Midőn mi végső Ínségben. Szerelmes Jézus! vájjon rmt 
vétettél ? Úrnak szolgái mindnyájan. Dicsérd Istent keresztyénség. Jézus Krisztus, 
én életem. Krisztus, te vagy életem. Áldott az egek Ura. Uram, hallgass meg. 
Kegyes Jézus, itt vagyunk. Jézus, én bizodalmám. Ki csak Istenre dolgát hagyja. 
Keresztyének. Jézust el nem bocsátom. Mennynek, földnek teremtője. Erős vár 
a mi Istenünk. Uram, rosszuk cselekedtem. Világi énekek: Hymnus. Szózat. 
Árpád apánk. Adjon Isten a magyarnak jó napot. Járjatok be minden földet. 
Jaj, de fáj. Eltörött a hegedűm. Csínom Palkó. Tisza vizén megy a hajó. Este 
van már. Szépen virul a gyöngyvirág. Kis bokréta. Hármat csillog a virágon. 
Ej, de mi lelt ma engemet. A szabadban. Kerek az ég. Van nekem, van 
nekem. Kördal. Játékdalok.

14. Kézimunka. Püspök úr ő Méltósága megbízásából heti 4 órában taní
totta Reményik Lajosné. Bevégzett anyag: 10 pár harisnyakötő. 16 pár harisnya. 
4 drb álika. 40 drb párnabetét. 10 vég csipke. 1 lámpatálcza. 4 pár keztyű. 
1 drb merkelő-kendő. 5 drb tálczakendő. 3 drb női ing. 1 drb kötény. Foltozás. 
Hímzés (fehér és színes). 1 horgolt kendő.

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 .

I. osztály.
Chován Dorottya 
Handzus Mária 

elköltözött 
Havrilla Mária 
Hlavathi Lénárd Anna

5 Kapi Gyula 
Kascsák Ferencz 
Késmárszky Berta 
Késmárszky Lajos 
Kmécz Ilona
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10 Kollár Szabó András 
Kollár Szabó István 
Kris Pál 
Kusnyir Ilona 
Ifj. Lénárd Anna

15 Lutocska Zsófi
év elején kilépett

Nemesik István 
Novotny István 
Partilla Lajos 
Reményik Anna 

20 Tomkó Anna.

II.
Jeglinger Mária 
Kacsmárik István 
Kacsmárik János ' 
Kascsák Verona 

5 Kubecskó Emma 
Kusnyir Lajos
Lutocska Márton 

év elején kilépett
III.

Chován Anna 
Hajdú Árpád 
Hajdú Borbála 
Halkó Aranka 

5 Hamborszky Béla 
Hlavathi Lénárd Mária 
Hudák Árpád

osztály.
Id. Lénárd Anna 
Partilla Béla 

10 Pribulla János 
Szedlák András 
Zaleha György 
Zaleha Károly.

osztály.
Kusnyir István 
Kusnyir Mária 

10 Lipták András 
Lőrincz József 
Petrik Károly 
Székely Katalin.

Bakács Mihály 
Fejtkó András 
Kmecz György

IV. osztály.
Kmecz Győző 

5 Kmecz Mária 
Szedlák György.

V —VI. osztály.
Halkó Gyula Kollár Szabó Mátyás
Hlavinkó Mária 5 Kusnyir Gyula.
Hurny Mihály 

csak beiratkozott

Fj F ölvétel az 1902— 1903. iskolai évre

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi eperjesi Coll. tanítóképző-intézet
1. osztályába az 1902—1903. tanévre felvételért folyamodhatnak oly éptestű, 
egészséges tanulók, kik életük 15. évét már betöltötték, 18 évesnél nem időseb
bek és a gymnasium, reáliskola vagy polgári iskola négy alsó osztályát leg
alább elégséges eredménynyel elvégezték.

Rendes tanulók lehetnek ág. hitv. ev. és más vallásúak.
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületbeliek tandíjmentességet élveznek és az 

internátusba (szállás, világítás, fűtés, kiszolgálat) ingyen vétetnek fel.
Ág. hitv. ev. más egyházkerületbeliek fizetnek tandíjat 10 kor., inter- 

nátusi lakásért évi 60 kor.
19*
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Más vallásúak fizetnek tandíjat 2ü kor. s azon esetre, ha az internátus
bán hely van, évi 60 kor. Különben saját maguk gondoskodnak lakásról.

A collegiumi convictusi ellátásban (ebéd-vacsora) minden tanuló része
sülhet. Felszerelés czímén minden résztvevő kivétel nélkül egész évre 1 kor. 
40 fillért fizet. Az első félév terjed szept. 1-jétől deczember 31-ikéig s díja 
ebédért és vacsoráért 50 kor., csupán ebédért 32 kor.; a második félév ter
jed január 1-jétől junius végéig s díja ebéd- és vacsoráért 74 kor,, csupán 
ebédért 46 korona.

A jelentkezés a coll. ephorusnál történik.
Ág. hitv. ev. növendékek évi 110 kor. erejéig részesülhetnek convictusi 

díj-elengedésben; rendkívüli esetekben nem evang. vallásúak is részesülhet
nek kedvezményekben.

Minden tanuló kivétel nélkül iskolai díj czímén évi 14 kor.-t tartozik fizetni.
Fölvételért és segélyezésért folyamodni kell. A tiszai ág. hitv. ev. egyház- 

kerület mt. és ft. püspökéhez intézett kérvények f .  é. július 41-ig az intézet 
igazgatóságánál nyújtandók be. A folyamodványokhoz a következő okmányok 
csatolandók:

aj 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) Újraoltási bizonyítvány.
d) Iskolai bizonyítvány a gymnasium vagy reáliskola, vagy polgári iskola 

negyedik osztályának sikeres elvégzéséről. (Az iskolai bizonyítvány ideiglenesen 
Értesítővel is helyettesíthető.)

e) 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. július hó 1-ig az igazgatósághoz kell beküldeni. A ki kettőnél több tárgy
ból kapott elégtelen osztályzatot, az osztályismétlésre utasíttatik.

Nem kifogástalan erkölcsi magaviseletéi, vagy bármely tantárgyból elég
telen érdemjegygyei osztályozott tanuló a következő isk. évben intézeti segélyben 
nem részesíthető. .

A fölvett és beirt tanuló köteles:
a) az iskolai díjat, tandíjat, convictusi felszerelést a beiratkozás alkalmával 

lefizetni. A tandíj félévi clőlegcs részletekben is fizethető ;
l) 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 
vagy kapezát, 6 törülközőt, 12 zsebkendőt, 1 szalmazsákot, 1 vánkost 2 vánkos- 
czihával, l paplant 2 paplanlepedővel, 2 ágylepedőt, 1 ágyterítőt; fésűt, fog
kefét, ruhakefét és 3 czipőkefét.

Jótéteményes ág. hitv. ev. tanulók kötelesek közvetlenül az intézet elvég
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zése után négy évig tanítani a kerület valamely népiskolájában, vagy pedig 
egy-egy jótéteményei évért 40—40 kor.-t viszatérítenek az intézet pénztárába.

Minden tanuló a felvételről s a nyert jótéteményről idejekorán értesítést kap.
A kik elfogadható okokból magántanulói minőségben akarják folytatni 

tanulmányaikat, azok a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület mt. és ft. püspökéhez 
intézett s kellően fölszerelt kérvényeiket az igazgatóságnál nyújtsák be. A 
magántanulók által fizetendő díjak osztályonként a következők: iskolai díj 
14 K., tandíj 40 K .; protestánsok vizsgadíja 24 K.; nem protestánsok vizsga
díja 40 K. Magántanulók képesítővizsgálati díja 40 K. Az iskolai díj a beiratás- 
kor, a tandíj és a vizsgadíj a vizsgálat megkezdése előtt fizetendő.

A jövő 1902 — 1903 isk. év f. é. szeptember I-jén kezdődik. A javító- és 
magántanulók vizgálatai szept. 1—3-ig, a beiratások ssept. /. napján fognak 
megtartatni. A tanítás szept. hó 5-ikén veszi kezdetét.

A gyakorlóiskolai növendékek felvétele.

A tanítóképző-intézet osztatlan, vegyes 'gyakorló népiskolájában a be
hatások f  é. szept. hó 1—4-ik napjain fognak megtartatni. A tanítás szept.
5- ikén kezdődik.

Az első osztályba felvétetnek oly éptestű fiú- és /^«/gyermekek, kik
6- ik életévöket betöltötték és himlő ellen sikeresen beoltattak.

A tanulók által fizetendő tandíj a következő:
a) Az «Eperjes-városi és vidéki ág. hitv. ev. egyház» tankötelesei részére 

7 K Ezek első sorban jogosítottak fölvételre.
b) Más ág. hitv. ev. tankötelesek részére 12 K.
c) Nem ág. hitv. ev. tankötelesek részére 16 K.
A tandíj a beiratáskor fizetendő s abból tanulónként 1 korona tanítói 

nyugdíjra (30 f.) és iró- s rajzeszközökre (70 f.) fordíttatik.
Szegény és jóigyekezetű tanulók a tandíj fizetése alól egészben vagy 

részben felmentetnek. Az erre vonatkozó okmányokat az egyházi elnökség 
útján f. é. ssept. 15-ig az igazgatósághoz kell juttatni.

Bárminő felvilágosítást szívesen a d : Gatnauf György, igazgató-tanár.
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Kö^ös iskolai. intézmények.

A) K ö n y v t á r a k .

a) Coll. könyvtár. Gyarapodott a folyó tanévben:
1. Vétel útján: A M. Tud. Akadémia Almanachja 1 k. Mókás Gyula: 

A herczegszöllősi kanonok 1 k. Dr. Masznyik Endre: Dr. Luther Márton 
műveiből fordítások 1 k. Urbanitzky: Die Elektricität 1 k. D. T. Todd : Nép
szerű csillagászat 1 k. Dr. Thanhoffer: Az anatómia és a divat 1 k. Huber: 
Ausztria Il-ik és Ili. k. Baksay Sándor: Homérosz Iliásza 1 k. Jánosi: Az 
aesthetika története 111-ik k. Az 1901. évi törvények 1 k. Kemény Zsigmond: 
Gyulai Pál 2 k. Férj és nő 1 k. Beszélyek és regénytöredékek 2 k. Özvegy és 
leánya 1 k. A rajongók 1 k. Zord idők 1 k. Dr. Karácsonyi János: A hamis 
stb. oklevelek jegyzéke 1 k. D. Oscar Holtzmann : Leben Jesu 1 k. D. K. F. 
Nösgen : Der Schriftbeweis für die evang. Rechtfertigungslehre 1 k. W. Kohnert: 
Die Dogmatik 1 k. Dorner: Geschichte der prot. Theologie. Bartal Antal: 
A magyar latinság szótára 1 k. Horvát történeti repertorium 1 k. B. Eötvös 
József: Beszédek 3 k. Nővérek 1 k. Elbeszélések 1 k. Magyarország' 1514-ben 
2 k. A karthausi 1 k. A falu jegyzője 2 k. Knackfuss: Algemeine Kunst
geschichte 2 k. Finály Henrik: A latin nyelv szótára 1 k. Arany János: Hátra
hagyott prózai dolgozatai 1 k. Levelezései 2 k. Dr. P. Schwartzkopff: Das 
Leben, nach dem Tode 1 k. — Akadémiai Értesítő. Archeológiái Értesítő. 
Archeológiái Közlemények Akadémiai tagok felett mondott beszédek. Buda
pesti Szemle. Egyet, philologiái közlöny. Egészség. Értekezések a nyelv- és 
széptudományok köréből. Értekezések a mathematika és természet köréből. 
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Értekezések a történet köréből. 
Irodalomtörténeti közlemények. Magyar nyelvőr. Magyar paedagogia. Petermann 
Geogr. Mittheilungen. Protestáns egyház és iskolai lap. Történeti életrajzok. 
Századok. Zeitschrift für die österr. Gymnasien. Zeitschrift für phys. u. ehern. 
Unterricht. Mathematikai és természettudományi Értesítő. Ethnographia. Törté
nelmi tár. Protestáns Szemle. Evangélikus egyházi és családi lap. Evangélikus 
családi lap és irodalmi értesítő. Gyámintézet. Luther-társaság és a protestáns 
irod. társaság összes kiadványai. Zeitschrift f. d. evang. Religionsunterricht.

2. Ajándékozás útján: B. e. Flórián Jakab még életében a következő köny
veket adományozta könyvtárunknak: Kovács Martiny: Compendium matheseos. 
Pozsony 1832. 1 k. Marc Aurél. Breslau 1793. 4 k. Kudrun. Lipcse 1853. 1 k. 
E. Burckhardt: Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit 1815—1832. 7 f. 
Curtmann: Lehrbuch der Erziehung und des Unterrichts 1855. Leipzig. 1 k.
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Dr. Richard Volkmann: Die Rhetorik der Griechen und Römer. Berlin 1872. 1 k. 
Friedrich Niemeyer: Die Geschichten und Lehren der heiligen Schrift. 1 k. 
Halle 1811. Diesterweg: Rheinische Blätter 1859, Köln. August Ernesti Clavis 
Ciceoniana. Halle 1769. 1 k. Cornelius Nepos. 1827, Zürich 1 k. Christliche 
Religionsgesänge. Pesth, 1824. 1 k. Karl Lachmann: Der Niebelunge Noth und 
die Klage. 1851, Berlin. 1 k. B. H. Lhardy: 1 lerodotos. 1852, Leipzig. 1 k. 
J. Péczely: ^ummarium historiae resentioris Europae. 2 k. Griesbach: Novum 
testamentum graece. Lipsiae 1825. 1 k. L U. Facsi: Homers Odyssee. 1853. 2 k. 
Leipzig. Plutarchi vitae parallelae 1852. Xenophon: Anabasis 1 k. Lipcse. 
Dr. Kórbuly Imre: Magyarország közjoga 1871, Pest. 1 k. J Kollár: Schema
tismus generalis ecclesiarum et scholarum ev. ang. conf. in Hungária 1838. 
M. Götzinger: Stylschule. Schaffhausen, 1854. 1 k. Homeri Carmina. Lipcse, 
1850. 1 k. Fr. Fries: Witzen, Glaube u. Ahndung. 1805. Jena, 1 k. Reiche: 
Der Führei auf den Lebenswege. Keresztyén énekeskönyv. Pozsony. 1 k. Die 
wichtigsten Schicksale der ev. Kirche. 1828. 1 k. Xenophon : 'idof.iv jtioviitiodiri’. 
Lipcse, 1816. 1 k. Dr. J. Müller: Lateinische Stilistik. 1876, Nürnberg. 1 k. 
Protestáns naptár 1855. Első évfolyam, Pest. 1 k. Dr. O. Frick és Richter: 
[.ehrproben und Lehrgänge. 1884, Halle. 1 f. Entwurf zu einem Gesetze. Bécs, 
1856. 1 f. Honcamp: Elementar-Unterricht, 1848. Xenophon: Cyropaedia. 
B. e. Meliorisz Béla hátrahagyott könyvtárából: Fabiny Teofil: A magyar 
bűnvádi eljárás törvényjavaslata. Plitzig: Annalen der deutschen u. ausländ. 
Kriminal-Rechts-Pflege, 26 kötet. I. Hübner: Stadts-Zeitungs-u. Conversations- 
I .exicon, 1 k. E. Kelemen: Institutiones juris privati hungarici, 4 k. A. Kövi: 
Summarium elementarum juris prudentiae hungaricae, 1 k. A. Kövi: Elementa 
juris prudentiae hung. 1 k. Articuli dietales, 1741. 1 k. Klupathy Antal: A 
magyar kereskedelmi jog kézikönyve, 3 k. A Kubinyi: Enchiridion lexici juris 
1810. 1 k. C A. Martini: Lege naturali positionis, 1782. 1 k. P. L. Perghold: 
Adversus naturalistas apologetici libri III. Kovachich: Vettigia comitiorum 
apud hungaros Dr. Nagy Ferencz: Kereskedelmi jog. G. Schellers: Deutsch
lateinisches Lexicon, 4 k. A. Vivozsil: Das Staats-Recht des Königreichs 
Ungarn, 2-ik k. Bärnet Smith: History of thes english Parliament, 2 k. Chr. 
Volf: Philosophia primative ontológia, 1 k. P. Szletnenics: Elementa juris 
hung. 4 k. Cornelius Nepos: De vitis excellentium imperatorum 1. k. Tidier 
Ambrosius: Antipapistisches Journal, 8 k. Minnellius J.: Valeria Maximi dicto
rum gaetrumque memorabilium, 1 k. Niepoort: Rituum, qui olim apud romanos 
obstinuerunt, 1 k. Pethe Ferencz: Nemzeti gazda, 1816. 1 k. Steller: Liber 
exercitiorum, 1650. Kézirat. Vezel: Belphegor, 1776. 1 k: S. F. Lebens-Be
schreibung Karls des XII. 1. k.

Kolossy István cs. és hir. huszárszázados ajándéka: Tausend und eine 
Nacht. 1—4., 9—10., 13—15., 17—18. kötetek (hiányos). Pauler T. Észjogi 
előtan 1 k. Büntető jogtan 2 k. Vega: Logaritmisch-trigonometrisches Hand
buch 1 k. Hármas kis tükör 1 k. Catalagi bibliothecae, hungaricae Szechenyiano 
regnicolaris suplementum II. 1807. Sokféle. Folyóirat 1833. M. T. Ciceronis 
orationes selectae 1 k. Demosthenes beszéde. Berzsenyi Dániel versei 1 k. 
Eredeti magyar játékszín. Kisfaludy Sándor második k. (Hiányos.) Csergő:
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Historia tabulae judiciariae districtuali transdanubianae 1 k. Erdélyi múzeum 
1817. IX-ik í. Virág Benedek: Satirák Horatiusból. 1820. Peretsényi Nagy 
László Albius Tibullus versei 1 k. Választók névsora Eperjes városában 1848. 
Az Üdvözítőnek zörgetése az embernek ajtaja előtt 1834. Psenyeczky Nagy 
Mihály: Kér. vallástan Luther kis katechismusával 1847. 1 k. J. Laurentzi 
Solennia memoriae lustralis bibliothecae kis-honthianae in Alsó-Szkálnok 
(hiányos), Récsy Emil: Magyarország közjoga (hiányos). A. Kubinyi^Enchiridion 
lexici juris 1 k. Nyiri István : A tudományok összvességének 2. és 3. kötetje. 
1831. Nolle: Mythologia. Buda, 1796. 1 k. Nagy Pál: Vitéz Simonyi József 
élete 1 k. Ezenkívül több füzet.

A Collegium egy ismeretlen jóakarójától : Hunfalvi János: Európa álla
mainak, rövid statisztikája 1 k. Dr. Pauler Tivadar: Bűntetőjogtan 1 k. 
Suhayda János: A magyar polgári anyagi magánjog rendszere 1 k. Karvassy 
Ágost: Népszerű nemzetgazdászati tudomány 1 k. Dr. Korbuly Imre: Magyar- 
ország közjoga 1 k. Pásthy Károly: Kecskemét közoktatásügye a múltban és 
jelenben 1 le. Hangay Oktáv: Tanári vakácziók 1 k (Szerzőtől.) Dr. Wagner 
Lajos: A pozsonyi m. kir. állami tud.-egyetem tervezete 1 f. (Szerzőtől.) 
Dr. Müller József: A franzfeldi nyelvjárás 1 f. (Szerzőtől.) Dr. Wonaszek 
A ntal: A Jupiter felületi képződményeinek periodicitása (a kartali csillag
vizsgáló-intézettől). S. Augustini ab Hortis: Topographische Beschreibung 
des Flusses Poprád 1 f. Duka Tivadar: Levelek a boer-angol háborúról 1 f. 
(Szerzőtől.) Kudora Károly: Könyvtárban 1 k. Jelentés a magyar nemzeti 
múzeum 1900. évi állapotáról. Szana Tamás: Száz év a magyar művészet 
történetéből 1 k. Czímjegyzék a pápai ev. ref. főiskola könyvtárának több
szörös példányairól 1 f. Dr. Walkó R .: A magyar orvosok szervezkedése. 
Az osztrák-magyar, monarchia VII. és Vili. k. (A vall.* és közokt.-ügyi minisz
tériumtól.) A bányai ág. hitv. ev. egyház tiszti czím- és névtára 1 f. Forster 
Gyula: III. Béla emlékezete. (A vall.- és közokt.-ügyi miniszter ajándéka.) 
Dr. Weisz Kér. János: Világtörténet 6. és 7. k. (Szabó Ferencz, eleméri plé
bános ajándéka.) Dr. Raffay Ferencz: A magyar házassági jog 1 k. (Szerzőtől.) 
A premontrei-rend százados ünnepe l f. Szemere Miklós: Négy országgyűlési 
beszéd 1 f. Flórián Károly: A socialismus és a magántulajdon 1 f. (Szerzőtől.) 
Dr. Staub Mór: Tanszerek és berendezések az 1900. évi párisi nemzetközi 
kiállításon 1 k. A pápai ev. ref. Collegium könyvtárának katalógusa 1 k. 
Hivatalos Közlöny. (Közokt. miniszt) Egészség. (Az orsz. közegészs. egy.) 
Orsz. Tanáregy. Közlöny (Ludmann Ottó ajándéka).

fínjancnrics Gyula földbirtokos egy kétezer kötetből álló könyvtárat és gazdag 
térképgyűjteményt ajándékozott a Coll. könyvtárának. Még rendezve nincsen.

Végül b. e. Binder Károly, nyugalmazott evang. tanító, végrendeletében 
a Collegiumnak hagyományozta rendkívül becses könyvtárát. Rendezés alatt van.

Ez adományok is fényesen bizonyítják, hogy az az éltető szellem és 
áldozatkészség, a mely a protestáns iskolákat évszázadokon keresztül fenn
tartotta, még ma is él és tettekben is megnyilatkozik. Hálás köszönet az 
adományozóknak; példájuk hasonló áldozatkészségre buzdítsa azokat, a kik 
Collegiumunk felvirágzását bármilyen irányban előmozdíthatják.



3. Csere útján\ 160 programra.
A könyvtárra fordított összeg : 750 korona.
A könyvtár állománya — programm és duplikátumokon kívül :

8535 szakmunka........................... 11,139 kötet
(a Bujanovics- és Binder-könyvtáron kívül)

61 folyóirat............................  517 « 27 füzet
1347 m á s n e m ű .......................  3458 «

A könyvtárból 385 művet vettek ki 444 kötetben.
b) A Szirmay-könyvtár az elmúlt iskolai év alatt csak a következő 

művekkel gyarapodott: Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben 
369—395. és Engler & Prantl: Die natürlichen Pflanzenfamilien 207—214. 
folytatólagos füzetei. Az alaptőke megfelelő kamatjai, a mint nagyobb összegre 
felszaporodnak, kiválóbb szakművek vásárlására fognak fordíttatni.

A könyvtár állománya megközelítőleg a következő: theol. művek 508 
kötet; bölcsészet-paedagogiai 874 k .; jog- s államtudományi 737 k .; történeti 
3706; földrajzi 886; nyelvészeti 5767 (legtöbbnyire 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.

Kivétetett összesen 42 mű 58 kötetben.

B) Tandíj elengedések.

I. a) Az 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 Záhonyi Aladárnak, 
mint dékáni Írnoknak, s végül a főgymnasiumban : Martis I., Lányi 
A., Megyasszay A., Laucsik M., Valásek P., Mikola J., Spanner G.,
Mikler L., Valóczky J., Devecska A., Fuchs A., Jancsó L., D. Szabó 
Gy., Marczy B., Kadanecz P., Nitsch J., Körtvélyessy D., Tomola B.,
Schneider J., Jamriska P. és Fuchs L. tanulóknak........................  418 K.

b) Az első félévi tandíj fele elengedtetett: Herschkovits H.,
Vitéz Gy., Zlocha J., Bella K., Bulla Gy., Hegedűs F. és Saxun J. 
joghallgatóknak, nemkülönben a főgymnasiumban: Princz Vilmos,
Görgey J., Friedmann M., Köp S., Grünfeld D., Reich L., Lehoczky 
E., Bakalyár P., Jamniczky Gy., Rosenberg H , Horvay S , Freiberger 
L., Veisz H., Bogsch S., Mendlovics S., Feld A., Szklenár P., Czirbesz
Gy. és Lehoczky Gy. tanulóknak . ............................................  311 K.

ej Az első félévi tandíj negyede elengedtetett: Langhoffer L.,
Behyna D. és Buszek K. joghallgatóknak....................................... 30 K.

II. a) A második félévi tandíjat egészen elengedte a tanári-kar 
a jogakademián Záhonyi Aladárnak, mint dékáni írnoknak, és a fő-

Collég. Ért. 20
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gymnasiumban: Fuchs L., Lehoczky Gy., Sándor E., Tomola B.,
Schneider J., Körtvélyessy D , Kadanecz P., Nitsch J., Jancsó L.,
Jamriska P., Fuchs A , Marczy B., D. Szabó Gy., Devecska A., Valóczky 
J., Mikler L., Spanner G., Laucsik M., Megyasszay A., Mikola J.,
Valásek P., Lányi A. és Martis J. tanulóknak..................................  454 K.

b) si második félévi tandíj fele elengedtetett: tíeblavy J., Cseh 
J., Tapavicza S., Záhorszky Gy., Herskovits H., Mészáros Gy., Vitéz 
Gy., Zlocha J., Behyna D., Bella K., Bulla Gy. és Saxun J. jog
hallgatóknak, nemkülönben a főgymnasiumban: Pálesch E., Bogsch
5., Veisz H., Freiberger L,, Lehoczky E., Horvay S, Reich L.,
Jamniczky Gy., Bakalyár P., Rosenberg H., Friedmann M., Görgey J.,
Köp S., Weinberger E. és Prinz V. tanulóknak . » .......................  375 K.

c) A második félévi tandíj negyede elengedtetett: Deák Gy.,
Erős J., Kaveschán J., Kocsán K., Körtvélyessy Z., Liptay A., Piso
5., Schindler A., Teichner J., Telek M., Tyahun Gy., Ungár M.,
Halmos B. és Langhoffer L. joghallgatóknak.................................. 140 K.

A tandíjelengedések főösszege: 1728 K.

C) T ápdíjelen ged ések .

I. a) As egész tanévre á /24 K. tápdíjból a theologusok követ
kező elengedésben részesültek: 20 K .: Kellő Gusztáv, Sarudy József,
Russ Zoltán és Lombos Alfréd ; 30 K .: Bartos Pál; 40 K .: Baráth 
Károly, Halát János, Lanstyák Gyula, Morgenthaler Ferencz, Szklenka 
Gusztáv és Varga Imre; 50 K.: Podsztrelen Gyula; 60 K.: Deák 
János, Jakubik György, Licskó Samu, Motyovszky Pál, Obál Béla,
Hanesz Emil, Melczer Dezső és Pócza Ferencz ; 70 K.: Sexty Kálmán;
80 K .: Jeszenszky Gyula és Pollyák Jenő ; 100 K .: Tresztler László
és Kuszy Emil; 124 K .: Belicza András és Jamriska János . . . 1558 K.

b) As első féléiden elengedtetett a 62 K. fé lévi tapdíjból 40 K .:
Záhonyi A , Bella K., Simonidesz K. és Zlocha J. joghallgatóknak 
és Lányi A , Mikola J., Spanner G, Mikler L., D. Szabó Gy. és
Fuchs A. főgymnasiumi tanulóknak . . ..................................  300 K-

c) 62 K  tápdíjból elengedtetett 20 K ; Langhoffer L., Vitéz 
Gy., Záhorszky Gy. és Liszkay M. joghallgatóknak és Valásek P.,
Martis J., Laucsik M., ValócZky J., Devecska A., Jamriska P., Jancsó
L., Jamniczky Gy. és Gasperik főgymn t a n u ló k n a k ...................  260 K.

d) 62 K. tápdíjból elengedtetett IO K. : Erős J , Beblavy J.,
Tyahun Gy., joghallgatóknak és Székely A., Uram J., Jármay Pál,
Marczy B , Bogsch S., Lanstyák D., Czékus K. és Fuchs L. tanulóknak. 110 K

II. a) A második félévben 62 K. tápdíjból elengedtetett 60 K .:
Zlocha J., Záhonyi A., Záhorszky Gy., Simonidesz K. joghallgatók
nak és D. Szabó György, Fuchs A.. Mikola J., Lányi A. főgymn. 
ta n u ló k n ak .............................................................................................. 240 K.
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b) 20 K. elengedtetett: Langhoffer L., Forster K., Deák Gy.,
Erős J., Beblavy J. és Cseh J. joghallgatók és Jancsó L., Jamriska 
P., Mikler L., Devecska A., Spanner G., Gasperik G., Valóczky J.,
Jamniczky G y, Laucsik M. és Valásek P. főgymn. tanulóknak . 320 K.

c) 10 K. elengedtetett : Schindler A , Liptai A. joghallgatóknak 
és Marczy B., Fuchs L., Frank G., Bogsch S., Mohr Gy., Uram J.,
Pálesch E , Jármay P. és Martis J. főgymnasiumi tanulóknak . . 110 K.

A tápdíjelengedések főösszege: 2898 K.

D) Az 1901 — 1902. tanévben ösztöndíjakban részesültek:
1. A theologián.

a) A külföldön tanuló theologusok közül:
1. Kovács Zsigmond soproni hitjelölt Erlangenben,

a Jozeffy-félében...................................................... 80 K. — fii.
2. Harman Cyrill eperjesi hitjelölt Rostockban, a

Schwartz-félében.................................................   .______ 80 « — «
Összesen 160 K. — fii.

b) Az Eperjesen tanuló theologusok közül:
1. Jamriska János, a Róth—Teleky-félében . . .  70 K. — fii.
2. Belicza András, « « « . . .  70 « — «
3. Kuszy Emil, « * « . . .  70 « — «
4. Sexty Kálmán « « « . . .  70 « — «
5. Tresztler László, « « « . . .  70 « — «
6. Matyovszky Pál, « « « . . .  70 « —
7. Obál Béla, « « « . . .  70 « — «
8. Bartos Pál, « « « . . .  70 « — «
9. Kellő Gusztáv « « « . . .  70 « — «

10. Deák János « « « . . .  70 « -— «
11. Halát János « « « . . .  70 « — *
12. Baráth Károly, az Újházy-félében )
13. Varga Imre, . . « « j ' '
14. Hanesz Emil, a Suhajda-félében......... 40 « — «
15. Kuszy Emil, a Sárossy-félében |
16. Lanstyák Gyula, « ' « j
17. Pollyák Jenő, a Roskoványi-félében |
18. Podsztrelen Gyula, « «- f
19. Licskó Samu, a Benczúr-félében......... 100 « — «
20. Jakubik György, aJD uka-félében......... 82 « — «
21. Pócza Ferencz, a P a u e r-fé lé b e n ......... 50 « — «
22. Kuszy Emil, a Szlávik János-félében . . 20 « — «
23. Belicza András, az Ehn-félében |
24. Jeszenszky Gyula, « « )
25. Morgenthaler Ferencz, a bécsi ev. esp. segélyd.-ban_____200 « — ♦

Összesen 1630 K. 60 fii.
(Jolleg. Tírt. 2U*
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2. A jogakademián

1. Bujanovics Rezső, a Bujanovics Lukács-félében . . . 1800 K. — fii.
2. Bella Kálmán, Róth—T eleky-fé le ................................... 70 « —- «
3. Zlocha József, « « . ..............................  70 « — «

Zlocha József, dr. Meliorisz B. jogtanár-féle . . . .  45 « — «
4. Klimo Vladimir, Róth—T e le k y -fé le .............................. 70 « — «
5. Simonides Károly « « .............................. 70 « — «
6. Záhonyi Aladár, Újházy-féle............................................. 123 « — «
7. Herschkovics Hermann, Propper E lek -fé le ...................  100 « — ’«
8. Záhorszky Gyula, dr. Meliorisz B. jogtanár-féle . . .  45 « — «
9. Tapavicza Simon, dr. Horváth Ödön-féle . . . . .  50 « — «•

10. Erős József, dr. Flórián K .-féle........................................ 50 < .— «
11. Langhoffer László, Wagner-féle..................................  32 « — «
12. Vitéz Gyula, Roskoványi-féle............................................. 32 « — «
13. Beblavy Iván, « .............................................  16 « — «
14. Fodor Kálmán, dr. Máriássy B .- fé le .............................. 20 « — «
15. Bielek Aladár, Jettim-féle . .    160 « -— «
16. Legeza József, budai Mária Terézia-féle......................... 240 « — «
17. Eliássy Sándor, Bodonyi-féle c sa lá d i.............................. 200 « — «
18. Kerekes Pál, K oháry-féle.................................................  300 « — «
19. Luby Pál, M arczibányi-féle............................................. 240 « — «
20. Buszek Károly, Jövedéki bírság-alapból........................  400 « — «
21. Sztankay Géza, budai Mária T e ré z ia - fé le ...................  300 « — «
22. Schmiedt Oszkár, Tartler-íéle.    680 « — «
23. Tschurl Miksa, «   680 « — «
24. Mikulics Sándor, Kotradov-féle........................................  200 « — «
25. Dudinszky György, Duchnovics-féle..............................  1 0 0 «  — «
26. Saxun János, Segélyegylettől .   92 « — «
27. Zlocha József, « ........................................ 92 « — «
28. Halmos Béla, «   73 « — «
29. Cseh János, «   50 « — «
30. Erős József, «   57 « — «
31. Kocsán Kornél, «   45 « — «
32. Záhorszky Gyula, «   20 « — «
33. Jankovich Ákos, «   40 « — «
34. Gévay Béla, «   47 « — «
35. Fodor Kálmán, «    32 « —• «
36. Deák Gyula, «   20 « — «
37. Wiesner Géza, «   20 « — «

Összesen 6681 K. *— fii.
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3. A főgymnasiumban
1. Tinschmidt Sándor a Löffelholz-félében........................ 24 K. — fii.
2. Gamauf Imre « « . . . . . . . 24 « -- «
3. Laucsik Miklós a Sárossy-félében.................................. 16 « 80 «
4. Fekete György « « . ......................... 16 « 80 «
5. Kadanecz Pál « « .................................. 16 - 80 «
6. Jamriska Péter az Ujházy D ániel-félében .................... 8 « 40 «
7. Gamauf Ferencz « « « .................... 8 « 40 «
8. Pálesch Ervin a M eltzl-félében....................................... 4 « 20 «
9. Tomola Béla a Keczer-félében....................................... 8 « 50 «

10. Horvay Sándor « « ....................................... 8 * 50 «
11 Mohr Gyula « « ....................................... 8 « 50 «
12 Devecska András a Kuksz-félében.................................. 20 .« — «
13. Lehoczky Egyed a Holeganz-félében............................. 12 « — «
14. Bakalyár Pál a Szontágh-félében.................................. 16 « -- «
15. Fuchs András « « ......................... ...  . 16 « — «
16. Jancsó Lajos a R oskoványi-félében............................. 16 * 80 «
17. Vancsó Miklós * « ............................. 16 « 80 «
18. Valóczky János « « .............................. 16 « 80 «
19. Dániel Szabó György a W agner-fé lében .................... 32 « -- «
20. Martis János a Klementisz-félében.................................. 11 * 20 «
21. Jamniczky Gyula « « .................................. 11 « 20
22. Marczy Béla a Bánóczy-félében....................................... 33 « 60 «
23. Lányi Alfréd « « ....................................... 33 « 60 «
24. Mikler Lajos « « ....................................... 33 « 60 «
25. Spanner Géza a Kükemezey-félében............................. 28 « -- «
26. Fuchs Lajos a takarékpénztáriban.................................. 20 « -- «
27. Weisz Hermann « .................................. 20 « -- «
28. Schneider István « .................................. 20 « --- «
29. Rosenberg Henrik « 20 « — «
30. Rubovics Áron az Izraelita ö sz tö n d íjb a n .................... 80 « -- «
31. Perényi Béla a Református « . . . . . . . 16 « -- «
32. Nitsch János az Ujházy Á rpád-félében........................ 124 « -- «
33. Szutórisz Dezső a Furmann János-félében................... 14 « 40 «
34 Mikola János a Vandrák A ndrás-fé lében .................... 100 « -- «
25. Dániel Szabó György a Jettim -félében........................ 120 « -- «
26. Sándor Elek a Jettiin-féle árvadíjban............................. 120 « -- «
27. Lehoczky Gyula a Jettim-féle alapból ruházati segélyt 100 « -- «

Összesen : 1196 K. 90 fii.
4. A tanítóképző-intézetben.

1. Tóbik János az Ú jházy-félében....................................... 8 K. 40 fii.
2. Breyer Rezső a Klementisz-félében.................................. 8 « 40 «
3. Huszák József az Újházy-félében....................................... 8 « 40 «

Összesen 25 K. 20 fii.
Az ösztöndíjak főösszege 9693 K 70 fii.
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E) C o n v i c t u s .

Főiskolánk convictusa az elmúlt iskolai évben oly látogatott volt, mint 
soha s minthogy ennek megfelelően nincs berendezve, csak a legnagyobb 
erőmegfeszítéssel s nehézségekkel lehetett a követelményeknek megfelelni. 
A jóakarat és iparkodás lehetővé tette, hogy nagyobb panaszok nem for
dultak elő az év alatt.

A tiszai egyházkerület az 1901. évben is igen nagy összeggel járult 
különösen a tanítóképző tanulóinak ellátásához, mert ezeknek élelmezésére az 
említett esztendőben 3590 koronát fordított. A convictusi pénztár az előirt 
díjakból való elengedésekre a theologusoknál 1200, a joghallgatóknál 606, a 
főgymn. tanulóknál 870, a tanítóképző tanulóinál 934 koronát, összesen tehát 
3610 koronát fordított. Ezeken kívül 8 gymn. tanuló, mint portáns, teljes 
ellátásban részesült, a mit 1400 koronára lehet tenni. Végül az oekonomus és 
senior díjmentessége 276 kor. A jótétemények főösszege tehát 8876 korona.

Az itt számokban kifejezett jótékonyság mellett nagy gondot fordítottunk 
arra, hogy az ételek jó minőségben és mennyiségben kerüljenek asztalra, hogy 
azok a különböző korú s szervezetű ifjak testi és lelki fejlődését előmozdítják, 
s hogy ez mily nehéz feladat, könnyen beláthatja mindenki, a ki az ily intézet 
viszonyait szemügyre veszi.

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 szalonná
val), csütörtökön borsó, pénteken báb, 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), minden szerdán délben lencse és sertéspecsenye krumplival, hordó
káposztával vagy olykor aszalt-szilvával. A sertéspecsenye helyett némelykor 
marha- vagy borjúsült adatott. Sátoros-ünnepek alkalmával mindkét napon 
ebédre és vacsorára pecsenyét adtunk. Úgy az ebédhez, mint a vacsorához 
személyenkint egy-egy negyed kenyér járt, körülbelül 16 dekagr. súlyban.

Convictusi díjak voltak: ebéd és vacsora díja az első félévben 50 korona, 
a második félévben 74 kor., az ebéd díja az első félévben 32 kor., a második 
félévben 46 korona (vacsorát magában nem lehet kapni). Ezen díjakon felül 
minden beiratkozó felszerelés czímén egy iskolai évre 1 kor. 40 fillért fizetett.

A convictus kiadásainak fedezésére szolgál: a) az alaptőkének (97,000 kor.) 
kamata; b) a convictus tagjai által fizetett díjak, a mely czímen 1901-ben 
18,608 kor. 42 fill.; c) a szuplikáczióból befolyó összeg 2081 kor. 96 fill.; 
d) adományok s szuplikáczió megváltása czímén 106 kor. 54 fillér. Összesen 
20,796 kor. 92 fillér. A kiadások főösszege 22,489 kor. 95 fillér. A bevétel és 
kiadás közötti különbözet, 1693 kor. 03 fillér, a tőke kamatjából fedeztetett.
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* Az 1901. évi szuplikácziónak eredménye a következő : 1. Treszler László
1. tlieol. gyűjtött Eperjesen 157 kor. 50 fillért (a szuplikánsnak járó összeggel 
együtt 180 koronát); 2. Pazár Miklós I. tkp. Erdély nyugati részében 61 kor. 
82 fill. (123 kor. 65 fi); 3. Bélák János II. tkp. Erdély keleti részében 207 kor. 
26 fill. (414 kor. 52 fi); 4. Simkovics Pál I. tkp. Borsod-, Heves-, Hajdú-, 
Jász-Kún-Szolnokmegyékben 98 kor. 67 fill. (148 kor.); 5. Szolár Pál II. tkp. 
Szabolcs-, Szatmár-, Biharmegyékben 248 kor. 38 fill. (372 kor. 56 fi); 6. Gallo 
Pál III. tkp. Liptó-, Árva-, Turóczmegyékben 24 kor. (36 kor.); 7. Kuss Zoltán 
I. tlieol. Zólyom-, Hont-, Barsmegyékben 135 kor. 70 fill. (203 kor. 54 fi);
8. Pócsa Ferencz III. theol. Nógrádmegyében 145 kor. 54 fill. (218 kor. 30 fi);
9. Relicza András II. theol. Abaűj-Tornamegyében 77 kor. 80 fill. (116 kor. 
70 fi); 10. Sexty Kálmán II. th. Gömörmegyében 161 kor. 20 fill. (241 kor. 
80 fi); 11. Jeszenszky Gyula II. th. Budapesten és Pestmegyében 250 kor. 34 fill. 
(432 kor. 10 f.); 12. Pollyák Jenő II. th. Békés-, Csanád-, Csongrád- és Arad- 
megyékben 237 kor. 64 fill. (356 kor. 45 fi); 13 Lányi Alfréd VII. o. t. Szepes- 
megyében 114 kor. 31 fill. (171 kor. 47 fi) 14. Martis János VII. o. t. Zemplén-, 
Ung-, Bereg-, Ugocsa-, Máramarosmegyékben 78 kor. 47 fill. (117 kor. 70 fi);
15. Valásek Pál VII. o. t. Pozsony-, Nyitra-, Trencsénmegyékben 79 kor. 43 fill. 
(121 kor. 55 fi); 16. Húszak József II. tkp. Bács-Bodrog-, Tolna-, Torontál- 
megyékben 113 kor. 34 fill. (170 kor.); 17. Jakubik György 1. theol. Sáros
megyében 104 kor. 25 fill. (139 kor.). Összesen 22.9.5 kor. 66 fill. (3563 kor. 
34 fi) Szuplikáczió megváltása czímén küldtek: a pozsonymegyei ev. esperesség 
24 kor. 42 fill., a körmöczbányai egyház 7 kor. 30 fill., a ruszti egyház 2 kor., 
a győri egyház 24 kor., a kőszegi 4 kor. s a mosonyi esperesség 14 kor.-t; 
összesen 75 kor. 72 fili -t. Az adományozók között felemlítendők: az Eperjesi 
Takarékpénztár 40 korona adományát ez évben is folyósította. A Nagysárosi 
Műmalom a szokásos egy zsák búzalisztet ez évben is megadta. Miklósi Mihály 
mészáros, marhahús-szállítónk a sátoros ünnepek alkalmával összesen 60 kgr. 
borjúhúst, Mihalidesz Lajos hentes, zsír- és sertéshús-szállítónk pedig ugyan
csak ezen alkalomból 50 kgr sertéshúst adományozott.

Szuplikánsaink az elmúlt esztendőben is szép eredménynyel gyűjtöttek 
intézetünk javára, mely körülmény egyrészt ifjaink buzgólkodásában és ügyes
ségében, másrészt a nagyközönség áldozatkészségében leli magyarázatát. Csak 
sajnálnunk lehet, hogy egyes egyházmegyék s egy egyházkerület minden el
fogadható ok nélkül nem engedik, hogy szuplikánsaink területükön gyűjthes- 
senek. Az az ígéret pedig, melyet a szuplikáczió megváltására tettek, annyira 
valóvá vált, hogy szuplikáczió megváltása czímén 75 korona 72 fillért kaptunk 
onnan, a honnan körülbelül 600 kor. bevételünk volt.

Intézetünk összes jótevőinek s pártfogóinak, a kik a messze távolból is 
megemlékeztek rólunk, ez alkalommal is hálás köszönetét mondunk jókedvű 
adományaikért. Különösen nagy hálára köteleznek bennünket azon lelkész és 
tanító urak, a kik szuplikánsainkat házaiknál szívesen fogadják, ellátják s jó 
tanácsaikkal útbaigazítják; nemkülönben az egyes egyházaknak is, a melyek 
áldozatot hoznak intézetünk felvirágzásáért. De nem szabad megfeledkeznünk 
az adományokat gyűjtő ifjaink érdemeiről sem, mert az ő kitartásuknak s
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ügyességüknek köszönhető, hogy az ország különböző részeiben lakó párt
fogóinkat felkeresve, gyűjtötték össze a fent kiirt tekintélyes összeget. Kedves 
ifjak, ti is fogadjátok a főiskola hálás köszönetét!

Beneficiumban kétszer részesült ifjúságunk, u. m.: márczius 15-ikén a 
Dessewffy István családi alapítványából, és márczius 19-ikén a Ganczaugh 
József-féle alapból.

Az 1901 —1902. isk. évben 247 coll. polgár iratkozott a convictusba, 
tehát 25-tel több, mint az előző évben, s kétszerié több, mint ennek előtte 
6—8 esztendővel. Ezek közül csupán ebédre járt 25 ifjú.

A convictus tagjainak e tekintélyes száma a négy intézet if|úsága között 
ekkép oszlik m eg:

theol. jogh. gymn. tanító-k.
32 50 57 108

Vallás szerint volt (zárjelben a tavalyi számok):
ág. h. ev. ev. ref. rom. kath. g kath. g. kel. izraol

Theologus: 32 (23) — —
Joghallgató: 29 (25) 3 (15) 8 (16) 2 (7) 4 (1) 4 (5)
Főgymn.: 46 (45) 1 (—) 4 (—) 1 (—)■ — 5 ( —)
Tanítóképző: 108 (74) — — —

Összesen: 215 (167) 4 (15) 12(16)  3(7)  4(1)  9 T>
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 1/3-a s a főgymn. ifjúságnak J^-e; az egész 
főiskolai ifjúságnak körülbelül 3/s 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 idejövő ifjúságnak 2/s-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 ehhez 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 czímén minden tag az egész évre 1 kor. 40 fillért fizet. 
Az első félév terjed szeptembertől decz. végéig s díja ebédért és vacsoráért 
50 kor., csupán ebédért 32 kor.; második félév terjed január l-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 
lefizeti. Azon szegénysorsú ág. hitv. ev. főgymn. és jogakademiai ifjak, a kik 
kifogástalan erkölcsi magaviselet inellett a tudományokban is kellő haladást 
tanúsítanak, az előirt convictusi díjak egy részének elengedésében részesülhetnek, 
ha ez iránt kellőleg felszerelt kérvénynyel fordulnak a collegiumi hatósághoz. 
Az elengedés félévenként 5— lő fr t  erejéig történik. A kéi'vények a convictus 
eforusánál a collegiumi igazgató-választmányra czímezve nyújtandók be; a
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benyújtás határideje szept. 13. és január 31.; később benyújtott kérvények nem 
vétetnek figyelembe. A kérvények mellékletei: hatóságilag kiállított szegénységi 
bizonyitvány és az előző félévi tanulmányi kimutatás vagy leczkekönyv.

A theologia hallgatói és a tanítóképző tanulói, a mennyiben convictusi 
jótéteményeik internátusi lakásukkal kapcsolatban szavaztatnak meg, illetékes 
dékánjuknál s illetőleg igazgatójjiknál az általok 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. 
vallásé akadémikusok : hittan-és joghallgatók által tölthetők be. Az oeconomus 
főbb kötelességei közé tartozik a húsnak felvágása s kiosztása, gondoskodás 
arról, hogy mindenki elegengő 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 étkezés 
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 művelt 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 j— még ingyen lakás, fűtés, kiszolgálás, 
reggeli és világítás jótéteményében is részesülnek

A portánsok mosáson kívül teljes ellátásban részesülnek.
A jövő évi étlap a következő: Ebédre — a szerdát kivéve, a mely 

napon krumpli- vagy bableves adatik — lesz mindennap marhahús és marhahús
leves kétszer árpakásával (hétfőn és pénteken), kétszer rizskásával (kedden 
és szombaton) s kétszer tésztával (vasárnapon és csütörtökön); azonkívül 
vasárnappal kezdve a következő ételek: sertés- vagy másnemű sült káposztá
val, savanyú-krumpli, káposzta, galuska (túróval, lekvárral vagy mákkal), 
borsó árpadarával, bab és krumpli. Vacsorára pedig, a vasárnappal kezdve,

Col lég £ r t . 21



162

a következő étetek 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 1ji kenyér (16 dekagr.).

Kik ennél bővebb felvilágosítást kívánnak, forduljanak a convictus ezidő 
szerinti eforusához: Mayer Endre theol. tanárhoz, vagy a Coll. igazgatóságához.

F) M a r k o v i t s - k  ö r.

Az eperjesi ág. hit. ev. kér. Collegium «Markovits-köre» 1901.szept. 21-ikén 
tartotta meg alakuló gyűlését Peskó Ödön főgymn. tanár elnöklete alatt, melyen 
egyúttal tisztviselőit is megválasztotta. Titkárrá lett Spanner Géza VII. o. t., 
pénztárossá Weingarten Vilmos VII. o. t., könyvtáros Bárkány Jenő VII. o. t., 
jegyzőnek még múlt évben Hartmann Imre VIII. o. t.-t választották.

Hogy a Kör tagjainak a gyorsírás terén szerzett haladásáról meggyőződjék, 
ez évben is megtartotta szokásos írásversenyeit. A deczember 15-ikén rende
zett versenyen dícsérő-oklevelet nyertek: Kircz Jenő V., Jamriska Péter V., 
Nitsch János IV, Bakalyár Pál IV., Venetianer Gyula V., Gottlieb Márk V., 
Moskovits Zsiga III., Zahler Géza IV. o. t. Jegyzőkönyvi dicséretben része
sültek: Czoczkó Béla III., Safran Alfréd III., Szűcs Gyula III., Bárkány Mik
lós IV., Baumöhl József IV., Czékus Kálmán V., Dániel-Szabó György V., 
Fuchs András V., Woloszinovits Wladimir V., Schütze Gusztáv VI. o. t. 
Második írásversenyét a Kör 1902. márczius 12-ikén tartotta. Ez alkalommal 
oklevelet nyertek: Jamriska Péter V., Kircz Jenő V., Bakalyár Pál IV., Weisz 
Herman III., Venetianer Gyula V., Fuchs András V., Schütze Gusztáv VI. o. t. 
Jegyzőkönyvi dicséretben részesült: Gottlieb Márk V., Nitsch János IV., Zahler 
Géza, Dániel-Szabó György V, Körtvélyessy Dezső IV., Bárkány Miklós IV., 
Moskovits Zsiga III. o. t. A haladók közül oklevelet nyert Spanner Géza VII., 
perczenként 190 szótag, és Weinberger Ármin V., perczenként 120 szótag. 
Jegyzőkönyvi dicséretben részesült Kopp Samu VI. o. t.

Harmadik záróversenyét a Kör május 28-ikán tartotta, a mikor a kezdők 
részére 3, a haladók számára 2 díjat tűzött ki. A kezdők közül az első 6 koronás 
díjat Weisz Hermann III. o. t., a második díjat, 4 koronát Jamriska Péter V., 
a harmadik 2 koronás díjat Dániel-Szabó György V. o. t. nyerte el. Ä díjjal 
kitüntetett munkák mellett volt több igen szép Stenogramm is, ezeket a Kör 
oklevéllel, vagy jegyzőkönyvi dicsérettel tüntette ki. Oklevelet kapott: Bakalyár 
Pál IV., Kircz Jenő V., Venetianer Gyula V., Nitsch János IV., Schütze Gusztáv 
VI. o. t., Moskovits Zsiga III. o. t. Jegyzőkönyvi dicséretben részesült: Fuchs 
András V., Paszternák Vilmos IV., Baumöhl József IV., Safran Alfréd III. o. t. 
A haladók közül az első díjat a 200 fokon Spanner Géza VII. o. t., a másodikat 
a 130 fokon Weinberger Ármin V. o. t. Oklevelet nyert Rajczi Jenő VII. o. t.

A Kör vagyoni állapota a következő:
B e v é te l............................................................174 K. 64 f.
K i a d á s ........................................................... 157 « 38 «

Marad tehát 17 K. 26 «
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Belső életében fejlődött a Kör az által, hogy a tagokat munkák beadására 
kötelezte. Hartmann Imre jegyző a két legjobb munka díjazására egy öt- és 
egy háromkoronás jutalmat tűzött ki. Az elsőt Jamriska Péter V. o. t., a má
sodikat Dániel-Szabó György V. o. t. munkája nyerte el.

A Kör ez idén is képviseltette magát az «O. M. Gy. E.» Szegeden ren
dezett írásversenyén és az elért eredmény ismét csak életrevalóságának szép 
tanújelét adta. A szegedi városi főgymn. gyorsíró-kör által hirdetett levelező- 
és vitaírási pályázaton Körünk több tagja vett részt, a. mikor is Jamriska 
Péter V. és Dániel-Szabó György V. o. t. levelező,. Spanner Géza VII. o. t. 
pedig vitaírási stenogrammjával nyert oklevelet.

A rendes tagok száma 47, még pedig 36 kezdő, 11 haladó és 6 pártoló 
tag. A kezdők Spanner Géza VII. o. t. vezetése alatt heti 2 órában tanultak 
Vikár Béla tankönyve nyomán, a haladók előadója Belicza András III. é. hittan
hallgató volt. Összesen 7 gyűlést tartott a Kör, melyeken folyó-ügyeit intézte 
el és a beérkezett munkákat megbírálta. A junius 4-ikén tartott zárógytílésen 
jövő évi jegyzővé Spanner Géza VII. oszt. tanulót választotta és őt a Kör 
újjászervezésével megbízta.

G) Collegiumi gyám intézet.

1. Theologia gyűjtése . . . . . . . 15 K. — f.
2. Jogakademia « . . . . . . . 18 « --  «
3. Főgymnasium « ........................ . 40 « --  «
4. Tanítóképző-intézet gyűjtése . 3 « 10 «

Összesen . 76 K. 10 f.
mely összegből a .központba küldendő 20 kor. levonásával, egyenként 10 kor. 
segélyben á kis-szebeni s a német-jakabvágási ev., s az andrásfalvi és lőrincz- 
falvi ev. ref. egyházközségek részesíttettek.

H) Kerületi árvaház.

1. Theologia g y ű jté se .......................... 15 K. — f.
2. Jogakademia «  30 * — «
3. Főgymnasium «  15 « 60 «
4. Tanítóképző-intézet gyűjtése . . . .  7 « 50 «

Összesen . 68 K. 10 f.,
mely összeg az árvaház pénztárába Rozsnyóra beszolgáltatott.

I) Adom ányok és hagyatékok.

Meliorisz Ilka úrnő «dr. Meliorisz Béla jogtanár ösztöndíj-alapít
ványa» a jogakademián................................................ ....  . 4000 K .— f.

Meliorisz Ilka úrnő «dr. Meliorisz Béla jogtanár segélydíj-alapít-
vány» a Jogász Segélyegyletnél............................................ 400 « — «

21«
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Meliorisz Ilka úrnő «dr. Melioris/, Béla jogtanéi' ösztöndíj-alapít
ványa» a főgymnasiumnál......................................................  200 K. — i.

Eperjesi Takarékpénztár a jogak ad em iára ..................................  200 « — «
Eperjesi Takarékpénztár a c o n v ic tu s ra ..............................................40 « — «
Eperjesi Takarékpénztár 4 algynrnasiumi, nem magyar ajkú, a 

magyar nyelvben legjobb előmenetelt tett növendék jutal
mazására ...................................................................................  80 « — «

Farkas Lajos takarékpénztári vezérigazgató úr a Jogász Segély
egyletnek .................................................................................... 4 « — «

Hoffmann Mór pénzügyigazgató úr a Jogász Segélyegyletnek . 12 « — «
A Vandrák A.-féle ösztöndíj-alapra befizették a 4-ik évi 

részletet:
Bergmann Ernő . . . .  . . .  20 K. — f.
Dr. Flegmann J e n ő ...................................20 « — *
Dr. Glós K á r o ly ........................................20 « — «
Dr. Jancsó G y ö r g y ...................................20 « — «
Dr. Tahy M ihály ........................................20 « — «
Tors Kálmán (4. és 5 .) ..............................40 « — « 140 « — «

A Hazslinszky Frigyes-féle ösztöndíj-alapra 
befolyt 3-ik évi illeték fejében :

Dr. Ardó Alfréd ré s z é rő l.........................50 « — «
Dr. Brósz László «  50 « — «
Dr. Elischer Viktor «  50 « — «
Fuhrmann Gyula «  20 * — «
Hazslinszky Gusztáv «  20 « — «
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor részéről . 50 « — «
Dr. Rosenfeld Samu részéről . . . . 20 « — « 260 « — «

Főgymn. izraelita tanulók ösztöndíjára :
Berger Samu évi já ru lé k .........................20 « — «
Hollaender E. (nyolczadik részlet) . . 20 « — « 40 « — «

Dr. Horváth Ödön jogkari dékán ösztöndíj
adománya ................................................................ 50 « — «

Dr. Flórián Károly jogtanár ösztöndíj-adom. 50 « — »
Dr. Máriássy Béla jogtanár ösztöndíj-adom. 20 « — « 120 « — *

Összesen . 5496 K. — f. 
Fogadják a tisztelt adományozók ezúttal is a Collegium hálás köszönetét!



Az

egyes

taninté

zetek

Az ifjúság száma
A. jj e i r O t : ív k Viszony  

a múlt 
évhez

1
T

an
dí

je
le

ng
ed

és
be

n 
ré

sz
es

ül
t |

Ö
sz

tö
n

d
íj

b
an

 
ré

sz
es

ü
lt

 
*

In
gy

en
 l

ak
ás

ba
n 

ré
sz

es
ül

t 
|

T
áp

dí
je

le
ng

ed
és

be
n 

ré
sz

es
ül

t

V a ] 1 í s a anyanyelve lakhelye
b

eí
ra

to
tt

az
 I.

 fé
lé

vv
el

 v
ég

ze
tt

el
tá

v
o

zo
tt

k
iz

ár
at

o
tt

m
eg

h
al

t

az
 é

v
 v

ég
én

 v
o

lt

ág
. 

h
it

v
. 

ev
.

ev
. 

re
f.

u
n

it
ár

iu
s

ro
m

. 
k

at
h

.

g
ö

r.
 

k
at

h
.

g
ö

r.
 

ke
l.

iz
ra

el
it

a

f
m

ag
y

ar

n
ém

et

tó
t

le
n

g
y

el

ro
m

án

sz
er

b

ru
th

én

sá
ro

sv
ár

m
eg

y
ei

v
id

ék
i

19
00

—
19

01
-b

en
 v

ol
t

N
ö

v
ek

ed
és

A
p

ad
ás

Q1 1 3 0 31 1 4 4 1 3 1 3 0 2 2 9 31 9 A 9 Q 2 71 flcUlU^la.

Jogakad. 2 2 1 1 5 2 3 — 1 8 3 7 2 2 0 — 5 9 1 5 7 4 8 1 8 7 1 8 7 1 2 6 — 1 5 3 1 6 8 2 3 2 11 2 7 2 5 — 16

Fó'gymn. 3 4 1 — 5 — — 3 3 6 1 0 5 1 9 1 3 9 7 — 1 7 0 2 2 3 8 4 3 4 — — — 2 4 0 1 0 1 3 2 4 17 — 51 3 5 7 2 6

Tképző 1 1 8 3 — — 1 1 5 1 1 5 2 — 1 — — — 86 1 3 1 9 — — i 1 2 1 0 6 8236 — 1 1 2 3 8 2  8 7

Összesen 7 1 1 : 1 5 3 2 — —  6 6 4 323141 1 .9 9 22 7 1 1218510119 73 1 2 6 3 1 6  4 0 5 660 62 11 221 88:118 156

Á t t e k i n t é s  a C o l l e g i u m  i f j úságár ól .
VI.





167

A j övő  tanévet  i l l ető tudnivalók.
VII.

Az eperjesi ev. kér. Collegium főgymnasiumában és tanítóképzőintézeté
ben a beiratások f.é. szept. 12.,3. napjain; a főgymnasiumban és a tanítóképző
intézetben szept. 4-ikén kezdődnek az előadások. A jogakademián szept. 1-jétől 
szept. 12-ikéig és a theologián szept. 1-jétől szept. 8-ikáig tartatnak a beira
tások s az előadások szept. 16-ikán, illetve 9-ikén kezdődnek.

A coll. megnyitó-ünnep szeptember 14-ikén d. e. 11 órakor a coll. nagy
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 39Ö4. sz. a. kelt rendelete értelmében kötelesek beiratásuknál kereszt
leveliiket, illetőleg hiteles születési bizonyítványukat felmutatni; azok pedig, 
kik életük tizenkettedik évét betöltötték, kötelesek azonkívül orvosi bizonyít
ványnyal igazolni, hogy másodízben védhimlőoltásnak sikerrel vetették magu
kat 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 törvény követelte 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 z e t .  A tandíj a theologián az összes hallgatóknak el van 
engedve; a jogakademián 80 kor., nem számítva a 4 kor. 40 fill, 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 másvallásúak 20 kor. tandíjat fizetnek. Ezenfelül egyéb 
díjakra (orsz. tanári nyugdíjra, kórházra és felszerelésekre stb.) minden növen
dék egyenként 14 kor.-t fizet. Tandíjelengedésben a tanulók vallásfelekezeti 
különbség nélkül részesülnek. A convictusnak tagja bármely tanintézethez 
vagy vallásfelekezethez tartozó collegiumi hallgató vagy tanuló lehet; elenge
désben azonban csak evang. vallású részesülhet. Végül pedig, mivel sok függ 
a tanulónál attól, hogy hol, kinél és kivel lakik, az óvatosság követelménye az, 
hogy ne bízza magát a véletlenre s ne engedjen a vasútnál vagy vendéglőkben 
ajánlatot tevők hívásának. Csak oly lakást fogadjon a tanuló, a melyről a coll. 
igazgatónak vagy a főiskola bármely tanárának tudomása van. A bejelentett 
lakások felől a coll. pedellus ad útbaigazítást. & ie-aze-atnaás-
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