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A c o lle g iu m i M agyar T á rsa sá g  történ ete .
• 1 8 2 7 —’1860. •

A történelem tanúbizonysága szerint a nemzetek irodalma többé-kevésbbé 
mindenkor összefüggésben volt politikai életükkel.

A mint az ég megeredt csatornáiból aláhulló esővíz áthatja a föld rétegeit, 
hogy előbb vékony erecskévé, később meg mind nagyobb patakká, folyammá 
egyesülve a tengerbe siessen s onnét elpárologva a magasba ismét mint esőt 
Ígérő felhő tömörüljön: éppen úgy hat ki egy-egy nagyobb politikai esemény 
is a nemzet minden rétegére s lesz az egyesek ennek nyomán támadó észre
vétele, véleménye általánossá, közhangulattá, mely ihletett ajkú költők és Írók 
által az irodalomban kifejezésre juttatva, ismét politikai események, átalakulások 
előidézőjévé válhatik.

Gondoljunk csak II. József korára. A «kalapos király» intézkedései minden 
hazafit megtámadva nemzetiességében, közhangulatként általános visszahatást 
szülnek, mely évek során keresztül uralkodik mint vezérelv a politikában. 
S vájjon miből táplálkozik ez a visszahatás ? Az irodalomból.

Avagy mit bizonyít az irodalom történetének nagyobbrészt a politikai 
események szerint való korszakokra osztása? Kétségkívül minél szorosabb 
összefüggést a politikai és irodalmi élet között.

Ha pedig ezt elismerjük, akkor azonnal be kell látnunk azt is, hogy nem 
csekély befolyással vannak a politikai események a nemzet művelődésének 
egyik legfontosabb eszközére, az irodalom létezésének egyik legszükségesebb 
feltételére, egy az irodalom harczosait kiképző intézményre : az iskolákra is.

Hisz az iskolák adnak irányt a fogékony ifjú lélek fejlődésének s az iskolák 
vezetői képezik nem ritkán az irodalom munkásainak javarészét.

Innen van az, hogy politikai esemény, az 1790/91-iki s a következő 
országgyűléseken a magyar nyelv művelése és minden téren való érvényre- 
juttatásáért folytatott küzdelem indítja meg az iskolákban is a törekvést 
nyelvünk föllendítésére, ápolására.

Coll. Ért. I
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A tanárok mindinkább nagyobb gondot fordítanak a magyar nyelv 
tanítására s buzdításukra az ifjúság Magyar Társaságokat alapít, melyek nyel
vünk elsajátítása, a nemzeti öntudat felébresztése s a nemzeti irodalommal való 
foglalkozás megszerettetése érdekében valóban sokat tesznek s melyek oly sok 
jeles férfiút szolgáltatnak irodalmunknak, hazánknak.

S talán mondanom sem kell, hogy e téren a protestáns iskolák járnak elől, 
melyekben mindenkor szabadabb szellem uralkodott, mint a hasonló katholikus 
intézetekben ; így Sopronban már 1790-ben megalakul a Magyar Társaság s Eper
jesen, e német-tót városban 1827-ben szintén megvetik a Magyar Társaság alapját.

Nem kicsinyelni való dolog az hazafisági szempontból, ha e nemzetiségi 
városban ilyen a lelkesedés a magyar nyelv diadalra juttatása mellett akkor, mikor 
még az országrendek közt is annyi ellensége van az eszmének, hogy csak 16 év 
múlva tud teljesen érvényre jutni. (Igaz, hogy ott más okok is játszanak közre!)

Nem kicsinyelni való dolog az eperjesi Collegiumnak ezen mozgalma, mert 
ha elmondhatjuk, hogy nemes hivatásuk volt a Magyar Társaságoknak, akkor 
kétszeresen nemes volt az eperjesié.

Hivatva volt ez nemcsak arra, hogy tagjai kebelében a nemzeti öntudatot fel- 
ébreszsze s a magyar nyelvet a maga szűkebb körén belül művelje, hanem arra is, 
hogy külső missiót teljesítve közreműködjék Eperjes város megmagyarosításánál.

E kettős feladat megoldásán fáradozott s fáradozik most is becsülettel 
immár 75 esztendeje.

I.

A M agyar T ársaság m egalap ítása é s  m egszilárdulásának kora.
1827 —  1833.

E háromnegyed századot átélt Magyar Társaság keletkezésének külső okát 
keresve, lehetetlen azt nem az 1825-iki Széchenyi-féle mozgalomnak tulajdonítani.

Az az óriási áldozat, melyet Széchenyi a magyar tudományos műveltség 
megteremtésének hozott, az a reményteljes bizalom, melyet Magyarország jövő
jébe, tehát a magyar ifjúságba helyezett, nem maradhatott hatás nélkül az isko
lákra s áldott gyümölcseit megtermetté az eperjesi Collegiumban is. Mindjárt 
1825-ben külön tanárt fogadnak Gresskovics József theologus személyében a 
magyar nyelv tanítására s a következő évben Dessewffy Tamás 1000 frtos ala
pítványt tesz a collegiumi magyar tanár 60 frtnyi tiszteletdíjának a biztosítására.

A magyar nyelvért való lelkesedés azonban ezzel még nem szűnik meg.
1827-ben eltávozik Gresskovics a Collegiumból s helyette Nemesányi 

Károly, miskolczi származású jogász veszi át a magyar nyelv tanítását, a kinek 
nevéhez fűződik egyszersmind a Magyar Társaság megalapítása is.

Ez a hazafias érzéstől áthatott férfiú ugyanis arra buzdítja a Collegium 
lelkesebb tanulóit, hogy a magyar nyelv minél nagyobb elsajátítása és ápolása 
czéljából magyar könyvtárt alapítsanak s olvasó-társasággá szervezkedjenek. 
S az eszme Greguss Mihály bölcseleti tanár támogatása mellett meg is valósul. 
Azonnal gyűjtést indítanak a collegiumi pártfogóság s ifjúság körében, maga 
Nemesányi .10 forintot s az ifjú Pulszky Ferencz, kinek Nemesányi az előző
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években nevelője volt, 5 forintot ajánl fel a Társaságnak. Pulszky Károly, 
Henszlmann Imre, Fáy András s még többen, főképen pedig Greguss Mihály 
könyvekkel gazdagítják a Társaság leendő könyvtárát.

A gyűjtés egyre folyik s az 1827/28. iskolai év végén a Társaság vagyona 
már 50 műből s mintegy 200 forintból áll.

Hogy kik voltak a Társaságnak első tagjai, azt nem tudjuk, úgyszintén 
azt sem, vájjon az olvasáson kívül fejtettek-e ki nagyobb tevékenységet is a 
tagok, vagy pedig nem. Valószínűbb, hogy az első évben kizárólagosan csak 
olvasó-társaság volt a Magyar Társaság.

Ezt bizonyítja a «Collegium Történetéin kívül az 1827-ből fennmaradt 
Emlékkönyv is, melynek első lapján a következőket olvashatjuk:

«Azon Nagylelkű Hazafiaknak T. T. Neveik, a’ kik vagy pénzbeli vagy Ha
zánk nyelvén írtt könyvekből álló szíves ajánlásaik által, a’ tsak most először Sz. k. 
Eperjes Várossában öszve-állott, a’ nemzeti nyelv kipallérozására törekedő ifjak
nak óhajtott tzéljokat a' magyar könyvtárt t. i. bővíteni és ápolgatni, kívánkoznak.»

A mint tehát látjuk, az első évben «a nemzeti nyelv kipallérozására törekedő 
ifjaknak» magyar könyvtár alapítása a czéljuk.

E mellett szól végül még az a körülmény is, hogy az első évről nincs 
jegyzőkönyv.

Itt ugyan azt is mondhatnék, hogy az első jegyzőkönyv egyszerűen el
veszett, talán a Collegiumot ért tűzvész alkalmával; ez azonban alaptalan fel
tevésnek bizonyul azonnal, mihelyest tekintetbe veszszük, hogy az Emlékkönyv 
s a későbbi jegyzőkönyvek mind megmaradtak, továbbá, hogy a Társaság a 
megalakulás első évében annyira el volt még foglalva a szervezkedéssel, hogy 
az olvasáson kívül más téren, bár szükségét belátta, nem igen működhetett.

A következő 1828/29-iki iskolai évben a szervezkedés terén már több 
tekintetben közeledést látunk az önképző-kör felé.

A Társaság törvényeket hoz, melyeknek másolata jegyzőkönyvbe van 
foglalva E törvények szószerint a következők:

«Az 1827. és 28., Észt. egybenálltt Eperjesi Magyar Társaságot kötelező 
Törvények.

1. Az Oskolai Törvények pontos megtartása, mindenek előtt szent 
kötelesség légyen.

2. A' Társaság tzéljának elérésére, a’ józan okosság súgárlása által okve- 
tetlen megkivántatik az egyesség; mellynél fogva minden rágalmazás, szemre
hányás, viszszavonás, a’ melly a’ Nemzetek és Nyelvek külömbségéből származ- 
hatik, tilalmasnak tartattik.

3. A’ rendelt órákra való szorgalmatos megjelenés minden tagjától a’ 
Társaságnak, szorosan megkivántatik.

4. A ki fontos okokon kivül, a’ mellyekről a’ Főgondviselő Tiszteletes és 
Tudós Greguss Mihály Professor úrnál számláland, a rendes órákat elmulasztani 
nem átalja, 30, az az harmintz Bétsi értékű krajtzárral büntettetik.

5. Hogy az ezen felül érdeklett órákra való megjelenés sikertelen ne 
legyen, törvényesen kötelességének tartsa minden tagja a’ közönségnek magát

í*
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tulajdon Munkák elkészítésekben gyakorolni; és a' kiszabott időre dolgát be
mutatni ; ha csak a’ 30 krból álló büntetés terhét elkerülni kívánja.

6. Mindenek felett az előadandó Literaturában, mindentől ollyan szorgalom 
kivántattik meg, hogy betsületérzése fenntartása mellett, a’ közönséges visgál- 
tattásnak idején emberül megállhasson.

7. Végezetre, hogy kiki magát a’ törvények szerént való életre saját keze 
alá Írásával kötelezze, elkerülhetettlennek itéltettik, már azért is, mivelhogy a’ 
Magyar nyelv tanulása alól, a Felsőség által senki sem vétettik ki.»

A mint e törvények is bizonyítják, a Társaság főczélja elérésére «a nem
zeti nyelv kipallérozására» már nemcsak magyar művek olvasása által törekszik, 
hanem az által is, hogy a hetenkint való összejövetelek alkalmával a magyar 
irodalmat is előadatja s így lehetőséget nyújtva a tagoknak az irodalmi alap
ismeretek elsajátítására, őket önálló munkák készítésére és beadására kötelezi.

Első előadója az irodalomnak minden valószínűség szerint Nemesányi Károly.
A második félévről vezetett jegyzőkönyvekben már az is fel van tüntetve, 

hogy az egyes gyűlésekre kinek kellett munkát hoznia s azok közül ki olva
sott fel s ki nem.

Bírálatokról azonban még nincs szó.
Végül a tagok névsorát is közli a jegyzőkönyv, mely szerint összesen 

95-en vannak két csoportra osztva: 80-an «a magyar literatura hallgatói», 
15-en «a magyar grammatika hallgatói». Az előbbiek közt van Henszelmann 
Imre és Örményi László is.

Első főjegyzője a Társaságnak Radványi Maximilián.
Végleg kialakul az eredetileg Olvasó Társaságból az igazi Magyar Tár

saság az 1829/30-iki iskolai évben, a mikor is a következő elrendelésével tetőzi 
be mintegy a Társaság két évig tartó szervezkedését:

«Az Eperjesi Nemes Magyar Társaság elrendelése az 1829. és 30. Esst.
Mindenek előtt szükség azt megjegyezni, hogy az 1827. és 8-dik Esztendőre 

hozattatottTörvények telljes valóságokban meg állapíttatnak s ezeknek talpkövére 
építtetik a’ Nemes Társaságnak ezidei elrendelése, a’ mely e következendőkből á l:

A)
A' hazai nyelvnek és az ezen való Tudományoknak mívelését úgymint fő czél- 

ját tekintvén ezen Társaságnak, e’czélra mostanában 4 út vagyon nyitva, úgymint:
I-ső: A’ Qrammatika, a’ mellynek különös törvényei s elrendelése mellett 

úgy kéj] tekiptetjQcJni mint egy a’ Társaság elő-oskolájának, a’ mellyben a' jövő 
Tagok kiíÍ9rnmltíFpdyá.n a' Társaságnak valóságos Tagjaivá válhatnak.

II.-or: A Magyar Literatura esmérete, a’ melly a? elölülő által adatván 
elő, a’ Társaság, üléseinek fél idejét foglalja el, s a’ mellynek szorgalmatos 
hallására minden társ köteleztetik.

I li -or; írásbeli gyakorlások .ps ezeknek jobbítgatása, a’ mellyfe nézve
e’ köyetkezendqk rendelhetnek;;

1. Minden társ köteles lészen a’ kiszabott időre egy rövidebb vagy 
hosszaik, szabad vagy mértékcs beszédű tulajdon kidolgozást hozni, és azt az 
Ülésben elé olvasni)
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2. Nincsenek ezen rendszabás alól kivéve a’ heljes fordítások is, csupán 
azzal az észrevétellel, hogy az illy esetben az eredeti textust, el szükség hozni 
az öszvehasonlítás véget.

3 Az eléolvasott munkát szabad kinek kinek megrostálni, és az észrevéte
leket egyenként elő hozni; ellenben a’ szerzőnek tellyes jussa vagyon magát védel
mezni, csak hogy mind a két rész illendőséggel és magát mértékelve védje állítását.

4. Azoknak a munkáknak, a’ mellyek az idő rövidsége miatt nem olvas
tathatnak elé, szerzői választanak magoknak két-két vizsgálót, a’ kiknek a 
munkát tisztán leírva azonnal által adják.

5. Ezen vizsgálóknak egyike és másika a’ munkát otthon ált nézi; észre
vételeit egy különös lapra felteszi és azt a jövő üléskor béhozván általadja az 
elől ülőnek, a’ ki is ismét a’ jövő Ülésben a' munkát és a’ kríziseket vizsgálás 
alá vetve azt észrevételeivel együtt vissza szolgálja a' szerzőnek.

6. Az elolvasott munkák közzűl a’ legjobbak, a’ mellyek arra érdemeseknek 
fognak itéltettni, Munkás- vagy is Érdem-könyvbe iratnak bé szerzőik által. 
A' mellynél a’ csinosságot és tisztaságot ajánljuk.

7. A’ ki Plagiátumot hoz a’ Társaságba s eléggé szemtelen lesz a’ lopott 
jószágot tulajdona helyett árulgatni, annak eszébe juttatjuk az aeszopusi 
Szajkónak sorsát.

8. A’ munkás Tagok ki fognak 7 nappal az előtt rendeltettni.
9. Azokra nézve pedig, a' kik ezen kötelességöket előre bé nem jelentett 

fontos ok nélkül elmulasztják, a’ múlt esztendei büntetésen kívül még az is 
háramlik, hogy kötelesek legyenek a munkát 7 nap alatt béhozni.

IV. -er: Declamatiók a’ mellyek inkább a’ helyes tiszta értelmes kimondás, 
mintsem az Actio kedvéért hozattatnak bé. Azonban mind a kettőt egybe 
lehet könnyen kapcsolni. S’ ennek okáért:

1. Minden Ülésből ki fognak ketten declamátoroknak ismét 7 nappal 
előre neveztetni.

2. Ezek vagy tulajdon munkáikat vagy szabad tetszések szerént választott 
prozaikus vagy poetíkus magyar szerzőkből rövid szakaszokat könyvnélkül 
fognak declamálni.

3. A’ Declamátor ellen, lelépvén ez a’ székrül szabad kinek kinek okos 
észre vételeket tenni, ’s ennek magát védelmeznie.

V. -ör: Könyvolvasás a’ mellynek rendszabásai a’ két Könyvtárnok köte
lességei mellett vágynak feljegyezve.

B)
S mivel hogy minden Társaságban, a’ mely bizonyos czélt akar elérni 

szükség az hogy szoros rend és alárendelés legyen, ennek okáért az Eperjesi 
Nemes Magyar Társaságnál a’ következendő Tisztségek hozattatnak bé, úgymint: 

I. A Fő-Felvigyázó. III. A Titoknok (jegyző).
II. Az Elölülő. IV. A Pénzbeszedő.

V. Két Könyvtárnok.

C)
Jónak tartjuk végtére ezen két pontot megjegyezni;
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I. -ör: Ha a 'Grammatikában találtatnának idővel olly tagok, a kik szor
galom által annyira vitték a tudományt, hogy a’ rendes Társak közzé beiktattat- 
hatnak, ez megtörténik egy próba munka helyben hagyásával. Ellenben

II. -or: Ha a rendes Társak között egy vagy más Tag olly esmeretlenséget 
találna mutatni a’ nyelv iránt, hogy itt helyét érdemmel nem tölthetné bé, az 
vissza fog tétettni a’ Grammatikusok közzé.

D)
Hogy pedig ezen így elrendelt Társaság meg mutathassa a publicumnak, 

mennyire ment légyen az Esztendő lefolyása alatt, a' közönséges Exámenek 
idejekor egy úgy nevezet Öröm Ünnepet fog tartani, a’ mellynek elrendelése 
felől idejében fog szó lenni.»

Valóban dicséretre méltó a Társaságnak eme szervezete, mely, bár egyes 
pontjai, mint pl. a declamátiók, csak később léptek életbe, a legszebb jövőt 
helyezte kilátásba.

Hogy megértette a Társaság nemes feladatát, eléggé bizonyítja az a 
körülmény, hogy lényegében ma is azon alapokon nyugszik, a melyeket ekkor 
vetettek meg számára.

Úgyszólván csak annyiban van lényeges eltérés az akkori és mostani 
Magyar Társaság között, hogy míg akkor az irodalmat az egyes üléseken adta 
elő az elölülő s kérdezte ki és adott belőle osztályzatot, addig mindez most 
a rendes tanórák keretén belül történik.

De a várakozásnak, melyet a jól megindult kezdet egy szép jövőt illetőleg 
keltett, nem tett eleget a Magyar Társaság a következő években.

Már a következő 1830/31 -iki iskolai évben mindjárt az első összejövetel 
alkalmával fájdalmát és rosszalását kénytelen Greguss Mihály főfelvigyázó ki
fejezni a múlt évi viszonyok felett s egyúttal a honi nyelvvel való buzgó foglal
kozásra s a rendre inti az ifjúságot.

Azonban, sajnos, sem e jeles férfiúnak figyelmeztetései, sem az egyes jobb 
érzelmű tagok példás szorgalma és igyekezete, sem a pártfogóknak a Társa
ságba vetett reményéről tanúskodó ajándékozások nem eredményezhetik 
a kívánt sikert.

A gyűlések elég rendben folynak ugyan, az elölülő literatura magyarázata 
után egy-két tag kielégítően ismétli át az előbbi gyűlésen előadottakat, a be
hozott munkákat beszedik, az előbb beérkezteket bírálataikkal együtt felolvas
sák, de azért nincsen gyűlés, melyen el ne hangzanék a panasz egyes tagok 
buzgalom- és komolyság-hiánya miatt.

Vagy a munkák kidolgozása rendetlen vagy kellő időre be nem hozzák 
azokat; sőt még egyesek a Társaságból ki is maradnak.

Hiába figyelmeztetik a Társaságot a törvények pontosabb megtartására, 
hiába tartja fenn magának a büntető és végrehajtó hatalmat a professzorok 
gyűlése, javulás nem áll be.

Nem az egész Társaságban van a hiba, hanem csak egyesekben ; e mellett 
bizonyít a gyűlések elég rendes lefolyása s az olyan eset, midőn a betűrendet 
mellőzve, a jobbaktól kérik be a munkákat.
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Igazán örvendetes eseménye ez iskolai évnek az 1831. elején megtartott 
örömünnep, melyen az ifjúság a grammatikából és litteraturából a censurát leteszi.

Az 1831/32. iskolai évben új elölülője van a Társaságnak, ki nagy 
ambiczióval lát a Kör vezetéséhez s azt tűzi ki czélul, hogy nem annyira az 
irók életrajzát fogja vele megismertetni, mint inkább műveik szellemét, akkori 
hatásukat, jelen értéküket.

Egyes tagok azonban nem méltányolják e szép igyekezetei, s már a 
második gyűlésen panasz hangzik fel többek ellen, kiket aztán azzal fenyeget
nek, hogy mint másodfokú büntetéssel, neveiknek jegyzőkönyvbe való írásával 
fognak büntettetni.

E büntetésre azonban már nem kerül a sor, sőt az év vége felé a 
panaszok is megszűnnek.

Fokozott szorgalommal tanulják az irodalmat s mindinkább több dolgozat 
kerül Érdemkönyvbe is, minők a Richter Dánielé, Kalmár Lajosé s különösen 
a Pulszky Ferenczé.

A viszonyok tehát megjavultak s vájjon miben találjuk azok előbbi 
szomorú képének magyarázatát?

Hogy erre a kérdésre megfelelhessünk, vessünk egy pillantást az iskolai 
viszonyokra, de különösen a tanulóknak az iskola falain kívül folytatott életére, 
mint a magyar társasági élet hátterére.

Biz’ az a legszomorúbb képet nyújtja. A legnagyobb fegyelmetlenség 
uralkodik a tanulók között, mire a pártfogósági közgyűlés egy választmányt 
kénytelen kiküldeni az ifjúság közt lábrakapott zabolátlanság fékezését eszközlő 
alkalmas fegyelmi szabályok készítésére.

De ez sem használ; míg végre is kénytelenek a tanulók féktelensége ellen 
katonai karhatalmat kérni.

Csoda-e hát, ha ily viszonyok közt a Magyar Társaságban is napirenden 
vannak a panaszok egyes tagok hanyagsága és rendetlensége miatt ? Csoda-e, 
ha az eszme, mely a Magyar Társaságot megteremtette s annak jobbjait folyton 
lelkesítette, nem hathatja át minden egyes tagját s így nem teremtheti meg 
azonnal áldott gyümölcseit is.

S ha most még ehhez hozzáveszszük, hogy? habár az igyekezet sokakban 
föllelhető, de kiválóan tehetséges tagja e korban a Társaságnak nem igen van, 
s végül, hogy a kezdet nehézségeit még egyes magyar-ellenes mozgalmak is 
súlyosbítják, akkor nem kicsinyelhetjük azt a munkát, melyet a Társaság az 
első 6 esztendő alatt végez.

Mert e belső küzdelmek közt szilárdul meg s szerez alapot a Társaság 
törvényei és szervezete által a következő 1833/34-iki iskolai évben belőle 
teljesen kialakult Önképzőkör számára.

* * *

A tanuló-ifjúság körében felmerült rendetlenségek, féktelenségek meg
szűnnek lassankint, hogy most már minden egyes képes legyen egy nemes 
czélért küzdő Társaságot éltető eszme megértésére és befogadására.
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í r .
A M a g y a r  T á r s a s á g  f é n y k o r a .

1833 —  1846 .

I.
Új korszak küszöbét lépi át a Magyar Társaság az 1833/34-iki iskolai 

évben. Az alapvetés nagy munkája befejezve, a kezdet nehézségei leküzdve 
már; egy közös czél lelkesíti az egyetértés jelszavával összesereglett ifjakat, 
eszméjük testet ölt: a Magyar Társaság valódi önképzőkörré lesz; mégpedig 
nem azért, mintha talán előbb egyáltalában nem foglalkozott volna az önképzés
sel és csak most fordulna feléje, s nem is csak azért, mert ezt tűzi ki czéljául 
— a mi különben is csak később következik be, — hanem azért, mert ettől 
az időtől fogva halad öntudatosan ebben az irányban.

De egyebet is jelent ez az átalakulás. Kezdetét jelenti a Magyar Társaság 
fénykorának, mely 1833-tól kezdve — két évi megszakítással — egészen 1846-ig 
tart. Hanem miért nevezhető ez az évtized a társaság fénykorának?

Azért, mert e korszakban voltak a legtehetségesebb tagjai s legjelesebb 
vezetői, mert e korszakban küzdött az ifjúság — az ország jobb érzelmű nagyjai 
példájára — legnagyobb lelkesedéssel a magyar nyelv teljes diadalra juttatása 
érdekében s végül, mert — egy esetet kivéve — e korszakban semmi külső 
körülmény sem zavarta a társaság m űködését; szóval, mert e korszakban volt 
meg a Magyar Társaságban a virágzás három feltételének: a tehetség-, igye
kezet- és külső lehetőségnek legteljesebb harmóniája.

Első és legnagyobb ténye az 1833-ban bekövetkezett átalakulás művének, 
a társasági törvények egészen újból való kidolgozása, a miben Sárosy Gyulának, 
a Magyar Társaság első nagy alakjának s talán legtevékenyebb tagjának van 
oroszlánrésze.

Ezen újonnan kidolgozott alapszabályok, melyek alapját képezik a mai 
Magyar Társaságnak is s melyeket nem egy hasonló irányú társaság kért el 
mintául a mienktől, a következők:

«Az 1833-dik Év November 2-dik napján újra alakúit Eperjesi Nemes 
Magyar Társaságot kötelező Törvények ’s Rendszabások.

1- ső: A Társaság Tagjai, rendes ’s rendkivülekre osztattnak, azon egy 
külömbséggel, hogy az utóbbiak, a Társaság Öröm Ünnepén, szerzeményeikkel 
elő nem léphetnek.

2- dik: A rendes Tagokat tészik az év kezdetén összeállt múlt évi rendes 
Tagok, vagy más Magyar Társaságtól mint ilyek, bizonyság levelet hozók, 
vagy a magukat megkülönböztető, ’s a rendes tagok által szótöbbséggel válasz
tandó rendkívüli Tagok.

3- dik: A már fennálló Társaságba lépni kívánók csak rendkívüli Tagoknak 
vétessenek, egy folyamodó levél ’s a Tagok által megbírálandó próbamunka 
benyújtása után; ha hogy magokat legalább 1 p. frt. letétele vagy a Társaktól 
hason értékűnek elösmért Könyv ajánlata, ’s a Társaság Törvényeinek meg
tartására aláírásokkal kötelezni akarják.
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4- dik: Jeleltessenek ki minden ülésben a jövő órára 3-an szavalok, kik 
ellen, a székről leléptek után, mindenki véleményét előadhatja; neveztessenek 
ki továbbá 3-an tagok, majd szabad, majd az előlülő úr által meghatározott 
tárgyból, készített munkák hozatalára a’ jövő 2-dik ülésbe.

5- dik: A ki a’ Társaságtól elegendőnek ítélt ok nélkül a szavalás, munka
hozás ’s az ülésekbe pontos megjelenés ellen háromszor vét, a’ Társaságból 
rekesztessék ki.

6- szor: Minden szerzemények az ülésekben felolvastatván, a jobbak szorosb 
megbirálás végett valamely Tagnak adattnak által, ki bírálását a’ folyó rend 
szerint minden munkák felolvastattása után hozandja e l; ezután is szótöbb
séggel jónak itéltettvén a’ munka, a Társaság Erdemkönyvébe iratik. Ellen- 
birálatok csak a’ Társak megegyezésével hozhatók.

7- szer: A munkák egyszeri körülmenetek után következik a’ tanátsko- 
zási óra, melyben a Kincs-, ’s Könyvtárnokok, Tárok állapotjáról számot adni, 
’s az utóbbiak az új könyveket a jegyzőkönyvbe való írás végett jelenteni tartoznak.

8- szor: A Tagok szótöbbséggel választják a’ Társaság Pártfogóját, Elöl
ülőjét, Tiszteit, ’s Tiszteletbeli Tagjait.

9- szer: A Tiszteletbeli Tagok nincsenek a Társaság Törvényei alatt, ’s 
szavazás alkalmával egy szóval bírnak.

10- szer: Minden önkény elkerülése végett, eképen korlátoltuk meg a 
Tisztek’ kötelességeit és Jogait:

a) A Pártfogó Jogaink védje, a’ Társak eloszlatával a’ Kincs-, ’s Könyvtár
nak őre.

b) Az Előlülő. Ennek jelenléte nélkül semmi alapos változás nem tör
ténhet, a’ Törvények Főfelügyelője, Bírálók, ’s némely Tisztek jelennemlétében 
rendkívüliek kinevezője; ha a’ szükség kívánja, rendkívüli üléseket kijelelni 
hatalmában áll. 2 szóval bír.

c) A Titoknok, reá bizatik a Társaság Jegyző Könyvének, ’s levelezeteinek 
híven ’s pontosan való vitele, szavaló ’s munkás Tagok kinevezése; egyszersmind 
pecsét őr, ’s az Elölülő jelennemlétében képviselője.

dj A Kincstárnok. Tárának állapotjárói a’ Társak kivánatára mindég, 
külömben tanátskozási órán tartozik számot adni; csak az Elölülő ’s Titoknok 
aláírásával erősített Levél, vagy a’ Társaság határozásánál fogva adhat ki valamit.

e) Két Könyvtárnok, egyik kiadja, a’ másik bészedi a könyveket, ’s 
kiadásaikat, ’s bévételeiket minden két hétben összehasonlítván, a’ törvényes 
időn túl könyveket megtartók neveit a büntetés bészedése végett a' Kincstárnok
nak adják által. Az új könyvek a bészedő kezébe jőnek ’s külső formájoknak 
rendben tartására, valamint a kiadó, az ócska könyvekre felügyelni tartozik; ’s 
ezen tiszt köztök akaratjok szerint vagy változik vagy nem. A’ kárt, ha egyikre 
sem sül, mind a’ kettő pótolja. Egyik jelennemlétében az Elölülő nevezi ki a’ 
másikat. Könyvet csak a Kincstárnoktól hozott, ’s a Taksák lefizetését jelentő 
bizonyság levél mellett adhatnak ki.

11- dik: A Társak mjnden fizetés, mások 1 p. frt. az alumnisták 30 x. 
lefizetése, vagy hason értékű Könyv ajánlata mellett kaphatnak könyveket.

12- dik: A Tár hetenkint kétszer nyílik, egy könyv 2 hétig tartható meg,
Coll. Ért. 2
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a ki nem jelentvén magát bé nem hozza 30 x. fizet v. ez. minden hétért, ’s 
mig ezen summát le nem teszi, más könyvet nem kap.

13- dik : Az Év végével az elköltöző Társak az Elölülő ’s Titoknok alá
írásával erősített bizonyság levelet 20 p. x. lefizetése után válthatnak.

14- dik: Az év Örömünneppel fejeztetik bé.»
íme, mily nagy a haladás az 1829/30-iki törvényekhez képest, mennyi 

átalakulás 1
A grammatika- és litteratura-hallgatókról nincs már szó, a mi azt jelenti, 

hogy a nevezett két tárgyat a rendes tanítási órákon adják elő ; de nem is 
lehet egy önképzőkörnek a feladata a grammatika és litteratura tanítása. 
Ezeknek az ismeretét, legalább részben, oda már mindenkinek magával kell 
hoznia. Az önképzőkörben csak eszköz a nyelv kezelése s az irodalom meg
ismerése, annak művelése, továbbá az alkotó, bíráló és előadó tehetség fej
lesztése érdekében.

A grammatika és litteratura tanulása helyébe tehát önálló munkák készí
tése, szavalási gyakorlatok, amazoknak írásbeli, ezeknek rögtönzött szóbeli 
bírálatai lépnek.

A tisztségek — melyeket még az előző években hoztak be — egyelőre 
megmaradnak ugyan, de már jogai és kötelességei kinek-kinek meghatározvák.

A grammatika- és litteratura-hallgatók megkülönböztetése helyébe a rendes 
és rendkívüli tagokra való felosztás lé p ; vannak ezenkívül még tiszteletbeli 
tagok is, a kik nincsenek ugyan döntő befolyással a Kör belső életére, de 
nagy előnyére válnak a Társaságnak a külvilággal való érintkezésnél.

Ezek a tiszteletbeli tagok rendesen a társaság azon munkás tagjai közül 
kerülnek ki, a kik többé már nem polgárai a Collegiumnak, hanem azért a 
Magyar Társaság iránt érdeklődéssel viseltetnek s ügyét hathatósan előmozdítják.

Ezen czélszerű törvényeken kívül nagyban hozzájárul a társaság felvirágoz
tatásához a Greguss Mihály helyébe pártfogónak megválasztott Vandrák András, 
ekkor a bölcsészet tanára.

Nemkülönben sokat köszönhet a társaság Székács József elölülőjének, a 
ki egyúttal a magyar nyelvet is tanítja a Collegiumban ez éven.

Az ő közbenjárásának köszönhető, hogy Vörösmarty, Bajza, Döbrentei, 
Czuczor, Toldy és más neves emberek mintegy 60 kötet könyvet ajándékoznak 
a Magyar Társaságnak. De másként is előmozdítja Székács a Kör anyagi 
föllendülését, a mennyiben 50 frttal gyarapítja a társaság vagyonát. E kedvező 
körülmények az amúgy is buzgó tagok lelkesedését csak fokozzák s a foko
zott lelkesedés és a többeknél nyilvánuló tehetség pezsgő életet, sikeres mun
kálkodást eredményez.

Meghozatják Toldy, Vörösmarty munkáit, Kisfaludy Károly összes műveit, 
Széchenyi Stádiumát; megrendelik a Tudományos Gyűjteményt, az Akadémia 
Évkönyvét és a Jelenkort. Mintegy 33 frtot gyűjtenek Kisfaludy K. szobrára j 
389 kötetből álló könyvtárukat pedig nemcsak a városbelieknek, hanem még 
az Eperjesen kívül lakóknak is rendelkezésükre bocsátják.

Szorgalmasan dolgoznak, bírálnak és szavalnak s mintegy 12 munka 
kerül Érdemkönyvbe.
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Azt is elhatározza a társaság, hogy egy pecsétet készíttet, melynek «nagy
sága garasforma, körülte: Az Eperjesi Magyar Társaság 1833., középtáján egy 
napsütött s hazánk czímerével ékesített oltár, rajta egy koszorú, melybe a 
múzsák egyike egy zsenge bimbót nyújt, ezen aláírással: kevés, de mindenünk». 
Milyen szép symboluma az önzetlenül lángoló hazaszeretetnek!

Méltó betetőzése a Társaság ez évi működésének az év végén megtartott 
örömünnep, továbbá az a szép buzdítás, melylyel Kalmár Lajos titoknok az 
utolsó (48.) gyűlés jegyzőkönyvét befejezi:

«Imé befejeztük! — megvetettük az alapot! — Utóink! ne hagyjátok az 
enyészetbe dőlni azt, a mit nagynehezen a semmiből kiemelénk!

Csak lelkesedés ! — lelkesedés s elenyésznek a’ feltornyodzó akadályok. — 
Csak hazaszeretet, —■ s a már-már elhamvadó szikra fénylő lobra törend keb
letekben, — s koszorúzva fogjuk látni buzgó iparunk tettét, — s nem folyt el 
hasztalan életidőnk.»

Nem is vált ez a buzdítás a pusztában elhangzó kiáltássá, mert a követ
kező 1834/35-iki évben ismét együtt találjuk a Magyar Társaságban a lelkesen 
munkálkodó ifjú sereget.

Belátják, hogy az érdemet jutalmazni, a tehetséget vezérlőszerephez kell 
juttatni, s azért, minthogy különben is «szükségük van egy mindent pontosan 
vivő tisztre, közóhajtásuk e hiányt Sárosy Gyulával pótolja ki». Az eltávozott 
Székács József előlülő helyébe Kovács Sámuelt választják meg, a ki Sárosyval 
együtt a magyar nyelvet is tanítja heti két órában.

Két jeles tagot is nyer ez évben a Társaság: Vachott Imrét és Haan 
Lajost, a kik három éven keresztül folytatott önképzőköri munkálkodásukkal 
nagyban hozzájárulnak a Kör szellemi nívójának emeléséhez. A legtevékenyebb 
működést azonban ekkor is Sárosy fejti ki.' Azonkívül, hogy könyvtárnok s 
ideiglenes titoknok, a 64 ülésnek, melyet ez éven tartanak, csaknem mindegyikén 
szerepel, hol munkájával, hol pedig szavalásával. Egyik jegyzőkönyv szerint 
példásan mutatá meg azt, hogy azon kis darab, mely annyiszor s mindig a 
társak megelégedetlenségével mondatott el, helyesen elszavalható».

íme a mester, ki példát ad a szavalásban való önképzésre! De munkái 
sem maradnak szavalási tehetsége mögött; mily nemes hévvel és ügyes tollal 
kel pl. a barna szemek védelmére, midőn egyik társa, Kovách Ágoston a kék 
szemeket énekli meg! S mellettük még Vachott, Haan és mások is kitűnnek 
költői tehetségük által.

Az 1835/36-iki évre ismét Kovács Sámuelt választják meg elölülőnek. 
A tagok sorában Vachott Sándort is ott találjuk már.

Hogy minő lelkesedés van éppen ezen kiválóbb ifjak szivében s hogy 
minő nagy tevékenységet kell kifejteniük, semmi sem bizonyítja jobban, mint 
az a körülmény, hogy csak 17 tagja vgn a társaságnak és mégis virágzik; 
áldásosán hat úgy be-, mint kifelé.

Legnevezetesebb belső intézkedésük a törvények módosítása. Kimondják, 
hogy a már fennálló társaságba lépők is rendes tagok, míg azelőtt ezek csak 
rendkívüliek lehettek s hogy a munkák névtelenül adandók be az elnöknél 
ki, ha azok elfogadhatók, szorosabb bírálatra adja ki valamely tagnak.

2*
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Helyet adnak az Érdemkönyvben az alkalmi verseknek is. Szabályozzák 
a mulasztást elkövető tagok ellen való büntető eljárást. Végül elhagyják a 
tanácskozási órákat, a mi azt jelenti, hogy a folyó-ügyeket ezentúl minden 
ülésen lehet elintézni.

Alig készülnek el azonban az alapszabályok eme módosításával, midőn 
egy váratlan esemény rövid időre hirtelen megszakítja a társaság működését: 
Kovács Sámuel elölülő leköszön s ennek következtében több tag kilép.

Hiábavaló a lelkesebbeknek minden igyekezete, az amúgy is csekély 
számú tagokból álló Kör még kisebbre zsugorodik össze s. így az első félév 
vége felé kénytelen feloszlani. Eloszlanak, «de nagyobbára csak úgy, mint 
fellegek nyári napon, hogy kis idő lefolytával (mintegy megújulva) annál 
nagyobb borúval födjék el a láthatárt s keblükből kétszeres erővel hullassanak 
tüzes villámokat». Ezt írja Vádlott Imre s igaza van. Mert a második félév 
elején már ismét összeállnak 35-en a Magyar Társaság megalakítására.

Legelőször is összevonják a pártfogói és elölülői hivatalt az elnöki tisztség
ben s erre az állásra Vandrák Andrást, az eddigi pártfogót hívják meg. Valóban 
sokat nyer ezzel az intézkedésével a társaság, mert ettől fogva az a tanár, a 
ki mint pártfogó vagy főfelvigyázó csak távolról kisérte figyelemmel műkö
dését s inkább csak a Kör képviselője, jogainak védője volt, most, mint elnök, 
jelen lévén az egyes gyűléseken, bölcsebb belátása szerint irányíthatja a Tár
saság munkálkodását s a bensőbb érintkezés által hathatósabban mozdíthatja 
elő felvirágoztatását. Legjobban meggyőz bennünket ezen állítás helyességéről 
éppen Vandrák Andrásnak mint elnöknek a szereplése.

A kiváló elnökön kívül azonban egy új jeles tagot is nyer a Társaság: 
Szakái Lajost, kit nyomban megválasztanak a csak most létesített főjegyzői 
tisztségre, míg aljegyzőnek Vachott Imrét teszik meg. Itt tehát ismét új hiva
tallal találkozunk, még pedig kettővel, melyek az eddigi titoknoki állás szét- 
darabolásából keletkeztek, azzal a meghatározással, hogy a főjegyző veszi fel 
az ülések lefolyásáról a jegyzőkönyvet s végzi a Társaság levelezéseit, míg az 
aljegyzőnek a jegyzőkönyvek letisztázásán kívül a munkahozók és szavalok 
kijelölése s a hiányzók ellenőrzése is kötelessége, s így részben a mai titkári 
teendőket is végzi. Tehát a Társaság tisztjei:

1836-ig:
Főfelvigyázó vagy pártfogó 
E l ö l ü l ő .............................

Titoknok . . . . . . .

Pénztárnok.
Két könyvtáros.

1836-tól:

. Elnök.

{Főjegyző. 
Aljegyző. 
Pénztárnok.
Két könyvtáros.

De más tekintetben is nevezetes haladással találkozunk. Ugyanis Vandrák 
nem akarja addig az elnökséget elfogadni, míg a társaság főczéljáról és alkot
mányáról őt fel nem világosítja. Hogy a tagok ennek eleget tegyenek, újonnan 
kidolgozzák törvényeiket s egyszersmind írásba foglalják a társaság milétét, 
czélját, tárgyát, körét és alkotmányát.

,
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Azért fontos ez főleg, mert itt van legelőször a társaságnak, mint önképző
körnek a czélja írásba foglalva, bár már bárom év óta halad ebben az irányban. 
E szerint «a társaság főczélja: tulajdon művelődés a tudományban, művészi 
ügyességben és szívnemesítésben előmenet, nem pedig más, magasabb, érettebb 
kort illető czélok.»

Csak miután így meggyőződik a Kör czéljának komoly és nemes voltáról, 
fogadja el Vandrák a felajánlott elnöki tisztet, hogy aztán évek hosszú során 
át vezesse és támogassa bölcs belátá saszerint azt a társaságot, melynek fénykora 
az ő nevéhez fűződik.

Jótékony hatása a társaságra mindjárt az első üléseken észlelhető. Ki- 
eszközli, hogy egyes lapokat ingyen kapjon a társaság, szavalásra tanító könyvet 
szereztet meg a tagok számára, versenyszavalatot rendez, a miről eddig még 
szó sem volt.

S lelkes buzgósága visszhangra talál a társaság tagjainak szívében. Az a 
35 ifjú, kiket az ezévi rendes tagok sorában találunk, kitartással munkálkodik 
azon czél irányában, melyet alapszabályaik a társaság czéljaként eléjük szabnak.

Vachott a lyrai költészetről értekezik, Sárosy pedig arról tart felvasást, 
milyennek kell lenni a társaságban a kritikának Gyakorolják a szavalást — 
s íme, mit szavalnak!

Részleteket Zalán futásából, Cserhalomból s a többi eposzokból, hogy 
midőn önmagukat képezik, egyszersmind lelkesedést is merítsenek a haza
szeretetre azokból a művekből, melyek leghívebben fejezik ki a nemzeti ébredést 
s legerősebb buzdítást nyújtanak az újjászületésre.

Ily körülmények közt nem csoda hát, ha a lelkesedés- és ügybuzgalomtól 
elragadtatott társaságnak kifelé való hatása is oly jelelentőségteljesen nyilvánul. 
Találkozunk ugyan ezzel már előbb is, a mint azt az egyes örömünnepek bizo
nyítják, de a külvilággal csak most lép a társaság igazán érintkezésbe.

Levelező-tagokat választanak, közülést tartanak, melyen a nemtagokat 
is szívesen látják; a jobb verseket lapokba küldik, 14 helybeli és 13 vidéki 
tiszteletbeli tagot választanak, kik közt ott találunk egy Dessewffy alispánt, 
Sárossy Tamás táblabírót, Tahy Albert szolgabírót, Tahy Gusztávot, Szinyei 
Mihályt, Pulszky Ferenczet s másokat.

Egyik ülésen «a vármegye tisztei közül 20-an jelennek meg» s midőn a tagok 
között vitatkozás támad a helyesírásról, abba a jelenlevő urak is beleszólnak.

Ünnepet rendez a társaság Berzsenyi emlékére, melyen Sárosy Gyula 
tart beszédet, négy tag pedig saját ódáját szavalja el.

De más eszközökkel is igyekeznek a nagyközönségre hatni s annak 
magyarosodását előmozdítani.

Sárosy és Vachott Imre lapot szerkesztenek, annak beszüntetése után 
pedig Kovács Sámuel és Sárosy kiadják a «Jáczint» czímű zsebkönyvet. Majd 
műkedvelő szinitársaságot alakítanak, mely részint a Kisfaludy, részint pedig 
a saját darabjaikat adja elő.

Ezekre viszonzásul megnyílnak az urak házai a tehetségesebb ifjak előtt 
s a Magyar Társaság közvetve a legbensőbb érintkezésbe lép Eperjes magya- 
rosodni kívánó közönségével.
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Szinte csapás a társaságra nézve, hogy a következő iskolai évben 
elveszti Sárosy Gyulát, a legtevékenyebb tagját, kinek javarészben föllendü
lését köszönheti.

Azonban, a kinek lelke oly annyira hozzáforrott a Magyar Társasághoz, 
nem hagyhatja azt el egészen egyszerre, megmarad a társaság tiszteletbeli 
tagjának. Meg hiszen nem is olyan szegény már tehetséges tagokban az a 
Magyar Társaság, hogy ezt a bajt is ki ne heverhetné. Bizonyítja ezt a tár
saság sikeres működése s az a sok életrevaló eszme és gondolat, mely a 
Körben ez évben is fölszinre kerül.

Mennyire figyelembe veendő ma is pl. egyik tagnak az a megjegyzése, 
hogy «kívánatos volna, ha a tagok észrevételeiket nemcsak puszta állításokkal, 
hanem okokkal is támogatva, tanítva adnák elő»; vagy Vachott Imre indít
ványa, midőn a bírálatoknak theoriával való összekapcsolását ajánlja. S a mikor 
arról értekeznek, hogy «mily befolyással vannak a nemzeti előhaladásra a 
Magyarországb m létező kisebb nyelvművi társaságok és hogy lehetne azokat, 
különösen pedig az eperjesi Magyar Társaságot legczélirányosabban szabályozni 
s nagyobb tökélyre emelni?» akkor csak örülhet a lelkünk, hogy az a Kör 
jó úton halad.

Más a baja a Magyar Társaságnak.
«A Lovassy László-féle mozgalom hatása alatt a kormány félelemmel 

tekint minden ifjúsági egyesületre.» Vandrák András leköszön a félév végén 
az elnökségről s így a társaság feloszlik.

Ezzel pedig a Magyar Társaság virágzásának első időszaka is befejeződik.

II.

Két évig tart a Magyar Társaság hallgatása. Tovább azonban már nem 
fojthatja magába az ifjúság forró vágyát, s az 1838/39-iki év második felében 
összeállnak 27-en a Magyar Társaság újból való megalapítására.

Jól megfontolt szándék, szilárd elhatározás birja őket e lépésre. «Öntöké
letesítésünk sokkal szentebb s lélekben fekvőbb czél, mintsem eléréséért minden 
módokat elkövetni készek ne lennénk», — írja a jegyzőkönyv előszavában a 
Társaság főjegyzője.

S a mint kitűzik maguknak a czélt, úgy meg is valósítják azt. Hiányoznak 
ugyan a régi gárda jelesei, mint Sárosy, Vachott Imre és mások, de résen 
állnak helyettük a fiatalabb nemzedék elsői : Halbschúh (Irányi) Dániel, Huns- 
dorfer (Hunfalvi) János, Christmann (Kerényj) Frigyes, Eőrdögh István és egy 
a régebbiek közül, ki már negyedízben tagja a Társaságnak, Haan Lajos.

Észre is veszi ezt a Társaság és igyekszik tehetségesebb tagjaira bízni a 
Kör vezetését. Haan Lajost arra az esetre, hogy ha Vandrák elnök köztük meg 
nem jelenhetik, ideiglenes alelnöknek választják meg, Halbschúh Dánielt pedig 
könyvtárnokká teszik. Tevékenységük hatással van a nem-tagokra is, kik közül 
mind többen lesznek a Társaság tagjaivá. Hogy mily nagyfontosságú hatással 
van a Magyar Társaság most is az egyesekre, elég legyen arra csak a Halbschúh 
esetét felhoznom, ki szónokká való kiképeztetését s későbbi sikereit elsősorban
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a Magyar Társaságnak köszönheti. Hatszor lép fel a Körben szavalattal. Az első 
még a gyengébbek közül való s már hatodik szavalata kifogástalan.

Magasabb fokra hág a tagok tevékenysége a következő iskolai évben. 
Pedig nincs is tanár-elnöke a Társaságnak, a mennyiben Vandrákot nagy
mérvben felszaporodott teendői elszólítják a Magyar Társaságtól, miért is 
helyébe Halbschúh Dánielt választják meg helyettes-elnöknek. Haan Lajost is 
elveszti a Kör, de megnyeri helyette Lisznyay Damó Kálmánt, a palóczok 
későbbi neves költőjét.

Örvendetes a szaporodás a tagok létszámát illetőleg is. 80 tagja van a 
Társaságnak, kik közül 41 rendes, 39 pedig tiszteletbeli.

Szinte bámulatos az a szorgalom, melyet egyes tagok kifejtenek. Hetenként 
két-, sőt néha többször gyűlnek össze s így az egész éven mintegy 74 ülést 
tartanak. Már mindjárt a második ülésen 13, a jövő ülésig megbírálandó munkát 
adnak b e ! 50 frtot gyűjtenek Mátyás király szobrára, mely összeg felét azonban 
a Kölcsey szobrára adják. Pályadíjat tűznek ki humorisztikus munkára, balladára 
és szavalásra Folytatják a «Jáczint»-ot. Érdemkönyvbe 34 munka kerül, melyek 
közül 11 a Lisznyayé, 5 a Kerényié, 4 az Eördöghé, egy eredeti és egy angolból 
való fordítás a Hunfalvié.

Nem az összes tagoké tehát az érdem, hogy olyan szép eredményt 
mutathat fel a Kör, hanem csak azoké a keveseké, kikre mindenkor büszkeség
gel gondol a Magyar Társaság, s kiknek kifogytával, majd mint látjuk, a Tár
saság aranykora is letűnik.

Hatásuk most még oly erős, hogy fény övezi az egész Magyar Társaságot, 
de azért a minden fényhü kísérője, az árnyék is szemünkbe ötlik már olykor-olykor.

Nem szabad azonban ezen csodálkoznunk, félnünk pedig még annál 
kevésbbé lehet tőle.

Hiszen szinte megszokottá vált már, hogy a jó, a lelkes s a nemes mellett 
a rossz, a közönyös, a parlagias gondolkozásé és érzésű is ott legyen; csak ne 
csüggedjenek amazok s ne harczoljanak nemtelen fegyverekkel, jótékony be
folyásuk emezekre el nem marad, erejük pedig a kiállott próba után csak 
gyarapodik. íme, egy példa r á !

A Társaságban észreveszik, hogy egyes tagok a munkahozás és gyűlés 
látogatás tekintetében rendetlenséget tanúsítanak, kilépni mindamellett nem 
akarnak, mert sajnálják az 1 frtnyi bánatpénzt.

Mit tesz a Társaság?
Felfüggeszti bizonytalan időre a törvények erre vonatkozó pontját, hogy 

a kiknek teher az önképzés gyönyörű munkája, minden anyagi veszteség nélkül 
foszthassák meg magukat tőle botorul.

Ki is zárhatná őket a Társaság kebeléből, de azt nem teszi. És mi 
annak az eredménye? Az, hogy a Társaságból senki sem lép ki s a rendet
lenségek megszűnnek.

Hát kifelé mint hat a Magyar Társaság? Ha nem is nagyobb arányokban, 
mint eddig, de mindenesetre messzibbre. Megválasztja levelező-társaságoknak 
a kassai, pataki, lőcsei és késmárki hasonló irányú köröket.

Ülésein megjelenik a pataki társaság jegyzője, úgyszintén a kassai Művelő
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dési Egyesület elnöke és jegyzője is. Ez utóbbiakkal együtt meghatározzák 
levelezésük czélját, mely a «szorosabb összefüggés, művelődési ipar ébresztése 
s az előbbiekből származó tudományos közlekedés »-ben áll.

Egymáshoz jobb munkákat és bírálatokat küldenek át. A kassaiaknak 
alapszabályait is elküldi a Magyar Társaság. A pataki társasággal hasonló irány
ban levelez, míg a lőcsei és késmárkit csak «közlő-társ»-nak tekinti.

Alig szedi azonban magát össze a Magyar Társaság, mintegy másfélévi 
zavartalan és sikeres működés Után már ismét kizökken a rendes kerékvágásból. 
Nem szakad meg munkálkodása, csak nagyon csekély térre szorul.

Az 1840/41-iki iskolai év elején ugyanis összegyűl 30 ifjú, hogy meg
alakítsa a Magyar Társaságot. A jegyzőkönyv szavai szerint azonban «a mostoha 
s győzhetlen körülmények gátolván ezen nemes törekvést, egy hajótört, szám
ban csekélyre olvadt, akaratban azonban nevekedett Privát Magyar Társaság 
áll össze». Hogy mit kelljen a «mostoha és győzhetlen körülmények» alatt 
érteni, azt csak sejteni lehet. Legvalószínűbb, hogy viszálykodást, egyenetlen
kedést. Külső körülmények nem igen befolyásolják az összesereglett ifjúságot, 
mivel tilalom esetén meg sem próbálkoznának a megalakulással s nem azért 
alakítanak Privát Magyar Társaságot, mert nyilvánosát nem szabad, hisz akkor 
már csak azért is tagjává lenne a Privát Magyar Társaságnak mind a 30 ifjú, 
míg így az csak 17 tagból áll; meg akkor alig lehetne a Társaság már 5 hónap 
múlva nyilvánossá. Tény az, hogy szakadás állott be köztük, ennek pedig való
színűleg az egyet nem értés volt az oka De nézzük a Társaság működését.

Biz’ az nem nagy eredményeket mutat fel. Nem is csoda. 14 tanuló, kik 
közt valami nagyobb tehetség sincs, elfoglalva a szervezkedés munkájával, 
bajlódva a kezdet nehézségeivel, nem igen fejthet ki olyan tevékenységet, a 
minőt már eddig megszoktunk a fénykorát élő Magyar Társaságnál. Dicséretre 
méltó a tagokban az igyekezet, a lelkesedés. Magának a Társaságnak pedig 
az a nagy érdeme, hogy — bár kevesekben — fentartotta és ápolta az önképző- 
köri munkálkodás iránt való szeretetet s mintegy alapul szolgál a második fél
évben belőle kialakult nyilvános Magyar Társaság szervezésénél.

Ez a Magyar Társaság már az előbbiek nyomán halad, bár nem az azoké- 
hoz hasonló sikerrel.

Elnöknek Terray Károlyt választják meg, mivel Vandrák nem akarja 
múlt évi hivatalát elfoglalni. Ez ugyan még nem volna a legnagyobb csapás 
a Társaságra nézve, ha különben jeles tagoknak bőviben volna (mint azt az 
1839/40-iki M. T. is bizonyítja).

Csakhogy a Társaság ama díszei közül csak Kerényi és Hunfalvi található 
a tagok között, sőt a következő évben már ők is elmaradnak.

Tehát már leáldozott a Társaság fénykorának napja? Nem. Csak egy kis 
felhődarab mögé bújt, mely alól előjön még, mielőtt a hegyek óriásai végkép 
elfednék szemünk elől.

Nem a tehetetlenség, sem nem a tespedés, nem is a minden magasabb 
tevékenységet lenyűgöző körülmények súlya, hanem csak valami lidércznyomás- 
féle nehezedik a Társaságra, melynek megszűntével azonban újból fellélekzik.

Ez pedig mindjárt a következő iskolai évben, 1841/42-ben áll be, a mikor
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is Vandrák elnöklete alatt ismét felfrissült erővel lát a Magyar Társaság 
munkához. Szinte túlbecsüli önmagát, midőn határozatilag kimondja, hogy 
mindenki akkor hozhat munkát, a mikor neki tetszik; mert ezzel ki van téve 
annak az eshetőségnek, hátha senki sem hoz egyszer dolgozatot. Hál’ Isten
nek, ilyen eset nem fordul elő. Dolgoznak szorgalmasan; különösen Újházy 
Károly, ki ügyes népdalokat ír, s Greguss Ágost, kinek 31 distichon formá
ban írt epigrammja s a «Sokrates oszlopa mellett» czímű monológja valódi 
dísze az Érdemkönyvnek.

Két új társasággal is levelezésbe lép a Magyar Társaság, nevezetesen a 
pozsonyival és selmeczivel. Sőt még két színdarabot is előadnak a kórház-alap 
javára. Azonban ezen szép eredmények daczára is nincs meg az összes társakban 
az a nemes ambiczió, melynek minden egyest vezérelnie kell, ha teljesen zavar
talanul, összhangzatosan akarnak egy társaság kebelében munkálkodni. Innen 
van, hogy két tagot kénytelen a Magyar Társaság kirekeszteni. A hanyatlás 
bélyegét azonban még csak a következő két év viseli magán.

Először is baj az, hogy Vandrák nem fogadhatja el az elnökséget s így 
az egyik ülésről a másikra kinevezett helyettes-elnökök vezetik a Társaság 
gyűléseit. Örvendetes, hogy ez az állapot csak egy félévig tart, mert 1843 február
jától már ismét Vandrák az elnök.

Másodszor azzal a különös s egyszersmind szomorú jelenséggel találkozunk 
itt sűrűbben, a mi ugyan már máskor is előfordult, hogyha valakinek baja van 
a Társasággal vagy egyesekkel, őket a Körbe beadott munkájában támadja 
meg, a minek aztán rendesen az a vége, hogy a szerzőt kizárják a Társaságból

De hanyatlást látunk a munkahozást illetőleg is ; ez az oka, hogy 1840. óta 
az örömünnepek is elmaradnak.

Másfelől azonban örömmel tapasztalhatjuk, hogy majdnem minden gyűlés 
jegyzőkönyve megemlékszik a könyvtárnak hol vétel, hol pedig adakozás útján 
való szaporodásáról, úgy, hogy az 1843/44-iki könyvtárvizsgálat alapján közölt 
kimutatás szerint a Társaság könyvtára már 542 kötetből áll.

így váltakoznak a Társaság hanyatlásának kezdetét jelző tünetek a virágzást 
még mindig eszünkbe juttató jelenségekkel, melyek azonban az idők múltával 
mindinkább kisebbségben maradnak amazokkal szemben.

De mielőtt az aranykor fénylő napja végkép lehanyatlanék, még egyszer 
felragyog az alkonyati ég peremét takargató felhőfoszlányok mögül, hogy mint 
a távozó vándor, visszatekintsen utoljára a határról, még egy utolsó isten- 
hozzádot intve szeretteinek.

Ezt az utolsó istenhozzádot regélik el nekünk az 1844/45-iki jegyző
könyvek lapjai.

Gondoljunk erre az évre szeretettel, kegyelettel és büszkeséggel, mert 
ennél méltóbb betetőzése úgy sem lehetne a Magyar Társaság fénykorának.

Mintha a közül az 53 ifjú közül, kik ez évben a Magyar Társaságot meg
alakítják, minden egyes érezné, hogy ez az év örök betűkkel lesz bevésve a 
Társaság szellemi történetének lapjaira s éppen azért semmi disszonantiának 
sem szabad megzavarni a szerény tehetség és buzgó igyekezet harmóniáját.

A mint összeállnak, legelőször is bizottságot küldenek ki a törvgjjyek..
Coll. Ért.
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megalkotására s csak miután ez elkészül munkájával, választják meg az elnököt, 
még pedig újból Vandrák András személyében.

Nyomban pezsgő élet indúl meg a Társaságban, melynek következtében 
több üdvös reform valósul meg. A törvényeket az ülések idejére kifüggesztik. 
Minden tag kap egy lapot, melyre a könyvtári mű kivevési és beadási napját, 
valamint czímét és számát jegyzik fel. Indítványozzák, hogy a szavalok előre 
közöljék darabjaik czímét; szóba jön egy színdarab előadása s egy, a jobb 
munkákat magába foglaló könyv szerkesztése és kiadása.

Eddig csaknem kivétel nélkül költői műveket adtak be a Körbe, most az 
elnök a magyar remekírók legjobb munkái felett való elmélkedésre szólítja fel 
a tagokat, mire egy tag tart is szabad előadást Jósika műveiről. Sem azelőtt, 
sem ezután még jó ideig szó sincs az őnképzőköri munkálkodás eme, talán 
legfontosabb ágának a műveléséről.

Mennyi életrevaló eszme, mennyi szép gondolat születik meg a Társaság
ban ez egy év alatt!

És, hogy a Magyar Társaságnak csak jó híre szárnyal szerte a hazában, 
annak is csak újabb bizonyságát látjuk megnyilatkozni.

Levéllel keresi fel a pápai képzőtársulat, Döbrentey könyvekkel ajándé
kozza meg, a legjobb érdemkönyvi munkák a Divatlapban látnak napvilágot.

S ha még mindez nem elég, itt van, a mire igazán büszkék vagyunk, 
mert lehetünk:

Április 17-ikén és 26-ikán megjelenik a Társaság ülésén Petőfi Sándor. 
Az első alkalommal azt ajánlja a Társaságnak, hogy «a szavalásnál czélszerű 
volna minden taglejtést elhagyni, kivált a kezdőkre nézve, mivel a kétfelé hajló 
ügyelés közt megoszolván a figyelem, a szavalás sikertelen leend» ; utóbbi meg
jelenésekor pedig fel is lép a Körben, elszavalván Vörösmarty Szép Ilonká-ját. 
A jegyzőkönyv szerint «fellépése e Társaságnak nagy örömet, a műnek helyes 
előadása pedig közkedvességet szerze».

Ugyanezen gyűlésen a jelenlevő Tompa Mihályt is felkérik szavalásra, ki 
engedvén a közóhajtásnak, május 4-ikén elszavalja Garay Kont-ját; fellépése 
szintén «nagy örömet és közkedvességet szerzett».

És itt megállók. Hadd szálljon lelkem vissza a képzelet szárnyán a múltba; 
hadd érezze ki szivem ama poros jegyzőkönyvek elmosódó betűi közül azt, 
a mit a szem úgyse láthat meg.

Egy emlékezetes év Eperjes történetében, egy feledhetetlenül dicső év a 
Magyar Társaság történetében! Mennyi baráti keblet talál itt Petőfi, a barátot 
látogató kedves vendég! A baráti szeretetnek és az ünnepelt költőért való 
rajongásnak mennyi kedves és magasztos nyilvánulása!

Az ifjúság fáklyásmenete, a baráti kör együtt töltött kellemes órái, a 
költői verseny — mindmegannyi feledhetetlen, de nem egyedüli, epizódja Petőfi 
itteni tartózkodásának. Mert, miután már Tompát, Kerényit és valamennyi 
barátját keblére ölelte, akkor íme eszébe jut, hogy van neki itt egy jó és hű 
barátja, a kit ugyan még sohsem látott, de a kit mégis nagyon szeret, mert 
lelke az övével rokon, mert az is úgy szereti ezt az édes hazát s annak drága

18

V



19

nyelvét, mint ő. És ekkor elindul, hogy színről színre lássa ezt az ismeretlen 
jó barátját: meglátogatja a Magyar Társaságot.

Elmegy oda, hogy az ő nagy magyar lelke kigyönyörködhesse és kiimád- 
kozhassa magát a magyar nyelvnek eme félreeső, nemzetiségi talajra épített 
templomában. Oh mily jól esik annak az igazán magyarul érző meleg szívnek, 
midőn nemzetiségünk legféltveőrzöttebb kincsének, az édes honi nyelvnek, 
gyönge, de lelkes szószólóit hallja!

Mint csügg szívvel és lélekkel a Társaság működésének sikerén, midőn 
azt bölcs tanácsával igyekszik fokozni!

Sőt ezzel meg nem elégszik. Példát ad a szavalásra. És a Társaság látja 
őt emelvényén; hallja a legnagyobb lyrikus ajkáról annak a gyönyörű lyrai 
elbeszélésnek, a Szép Ilonká-nak előadását.

O, ki csupa érzés, ő mutatja meg, hogyan kell a legnemesebb, a leg- 
szűziesebb szerelmet minden fázisával, a végtelen boldogságtól a halálos fáj
dalomig feltüntetni.

Költő lelke, hangja varázsa megeleveníti azt, a mit Vörösmarty elképzelt 
— s a jelenlevők átérezhetik azt!

De még ez sem elég!
Hallja még a Társaság egy a nemzet szivét vérig sebző igazságtalanságot 

megörökítő költemény előadását is attól a mélyen érző nagy költőtől, kinek 
szive olyannyira érezte ennek a hazának minden szenvedését, kinek keblében 
a későbbi szomorú napokban a haza szive dobogott: hallja Garay Kont-ját 
a Tompa ajkáról.

Örömnek és boldogságnak, a megdicsőülésnek perczei ezek a Magyar Tár
saságra nézve, melyekben csak a szív érez, csak a kebel dagad, de az agy pihen.

Igaz ez. De az is igaz, hogy sokat vesztett már azóta a fájdalom is, meg 
az öröm is éléből; eltompult az, megfogta a rozsda. Meg régen is letűntek már 
azok a napok, melyeket immár az emlékezetnek adott át a történet múzsája.

A ki pedig az emlékezet tárházában keresgél, annak bizony sok minden 
felötlik, amin a régiek talán nem is gondolkoztak, amin el nem tűnődtek.

Lám, így vagyok vele én is.
Valahányszor végig gondolom e szép jeleneteket, mindannyiszor eszembe 

jut: hátha a szilaj Petőfi ajkáról hallották volna Kont mennydörgő szavát, 
hátha a mélázó Tompa festette volna le előttük Szép Ilonka csöndes boldog
ságát, lassú hervadását ? 1

Itt hagyta már Petőfi barátait, el-, itt hagyta a Magyar Társaságot, a 
várost, hogy nemsokára Tompa is kövesse. S távozásuk után letűnik a Magyar 
Társaság fénykora is.

III.

A h a n y a t l á s  k o r a .
1846 —  1860.

A collégiumi Magyar Társaság történetének utolsó, s ha az elnevezésére 
tekintünk, a legszomorúbb korszakához értünk.

3*
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A legszomorúbb, mert eddig szebb napokat élt a Társaság, de azért még
sem örömtelen, nem rokonszenvtelen. Avagy nevezhetjük-e a bölcsen eltöltött 
férfikor után bekövetkező aggkort örömtelennek, elvesztik-e a tisztes aggok 
rokonszenvünket és szeretetünket, azért mert megöregedtek, mert szellemük 
világító napja hanyatló-félben van ?

Ugye-bár, nem ? Hisz nem maguk az okai hanyatlásuknak, az a természet 
örök törvényének követelménye. Úgy vagyunk a Magyar Társasággal is.

Nem oka az annak, hogy már nincsenek olyan tehetséges tagjai, mint 
ezelőtt; nem tehet róla, hogy már elérte a tetőpontot, mely számára kijelöltetett 
s melyről már csak lefelé haladhat.

A sikeres működés ama hármas alapja: a tehetség, igyekezet és lehetőség, 
melyeknek harmóniája a Társaság fénykorát megteremtette, nem támogathatja 
már többé egymást. A tehetség meggyöngül, ,a szélesebb körű tevékenység 
lehetősége külső nyomás következtében sokszor teljesen megszűnik e korban, 
csak az a harmadik, az igyekezet marad meg még legsértetlenebbül. S ez éppen 
a szerencse. Mert ez megtartja a Társaság iránt való érdeklődésünket és szere
tetünket s mert ennek következtében úgyszólván csak relativ hanyatlásról 
szólhatunk a hanyatlás korában.

Mondhatni karakterisztikus vonása ennek a kornak az a bizonyos igye
kezet, mely nem támogatva a tehetségtől, a közepesnél nagyobb sikert alig 
eredményez. Ez domborítja ki e kor jellemét, melynél fogva ez időben a Tár
saság munkálkodása határozottan s csaknem kizárólag benső értékű, a mi termé
szetesen első feladata is egy önképzőkörnek. így ismét csak arra az eredményre 
jutunk, hogy a Társaság ezidei működése csak az előbbihez viszonyítva mutat 
hanyatlást, mert magában véve körülbelül megfelel az önképzőkör feladatának.

Ilyen benső és pedig nem haszontalan munkálkodást fejt ki a Társaság 
mindjárt az első években.

Az 1845/46-iki évben csak könyvekre és lapokra 147 forintot adnak ki. 
A könyvtári műveket tudományos és szépirodalmi könyvtárba helyezik. Min- 
denik kezelésére 2—2 könyvtárost választanak. A következő év jegyzőkönyve 
pedig már egészen részletes kimutatást közöl a könyvtárak állapotáról. A szép- 
irodalmi könyvtár Regény, Költemény, Színmű, Divat- és politikai lapok, Zseb
könyvek, Jegyzőkönyvek és könyvlajstromok, Vegyes tartalmú könyvek elneve
zésű csoportokra oszlik, a tudományos pedig fiókok szerint van osztályozva. 
Amabban 348, emebben 242, összesen 604 kötet. De nemcsak rendbeszedik 
a könyvtárt, hanem arra is kiterjed figyelmük, hogy az rendben maradjon. 
Minden éven háromszor küldenek ki bizottságot átvizsgálására, úgyszintén a 
pénztár és jegyzőkönyv felülvizsgálására is.

Hogy a munkálkodás iránt való hajlamot még inkább felköltsék a tagok
ban, pályadíjakat tűznek ki. A pályázat eredménye 4 beszély, 4 ballada és 
4 vígjáték, melyek közül mindenik fajta elnyer egy-egy díjat. Az önképzés és 
önművelődés ügyét segítik elő, midőn a rendes üléseken kívül még rendkívüli 
szavalási órákat is tartanak, s midőn a mellett, hogy egymásután szerzik be a 
legjobb irodalmi termékeket, még 4 lapot is járatnak : a Pesti Divatlapot, Pesti 
Hírlapot, Életképeket és a Szépirodalmi Szemlét,
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A Társaság szervezetének fejlődését illetőleg nevezetes ez éven az az intéz
kedés, hogy az aljegyző helyébe, ki eddig a titkári teendők javarészét is végezte, 
titoknokot* választanak, s így ezzel megalapítják a máig is létező titkári hivatalt, 
azzal a csekély különbséggel azonban, hogy a mai titkárnak a Társaság irataira 
való felügyeletét ekkor még a szépirodalmi könyvtáros gyakorolja, mivel még 
nincs a Társaságnak titkári szekrénye.

Még egy új hivatalt létesít a Magyar Társaság, de már az 1847/48-iki 
iskolai évben, s ez az «ujságlapi ellenőr»-i tisztség. Kötelessége ennek az ellenőr
nek «az újságokat a postáról elhozni, azokat borítékkal ellátni s rájegyezvén 
az átadási és megtarthatási időt, az illető gazdáknak átadni -.

Hogy ezt megérthessük, tudnunk kell, hogy ekkor még nincs a Társaság
nak olvasó-terme, hanem a lapokat egyes tagoknál olvassák, kiknek erre alkalmas 
lakásuk van s kiket gazdáknak neveznek. Ezekhez a gazdákhoz kerülnek a lapok, 
pontosan meghatározva, ki-ki meddig tarthatja azokat magánál s kinek tartozik 
tovább adni. Az olvasás pedig úgy történik, hogy elsők a tisztviselők, azután jönnek 
a rendes-tagok, — elsőbbségük sors által eldöntve, — utolsónak az olvasó-tagok.

Megvan tehát a Társaságban az igyekezet, hogy a tagokat az önképzésben 
támogassa, üdvös intézményeket is létesít, évről évre hirdet pályázatokat, élén 
az ügybuzgó Vandrák áll, a tagok létszámát illetőleg örvendetesebb a szapo
rodás, mint valaha, hiszen pl. ez éven meghaladja a 100-at is; valami élénk 
tevékenység, kiváló eredmény a munkálkodás terén még sincs, hacsak ide 
nem számítjuk azt az évenként megjutalmazott 2—3 pályamunkát, meg azt az 
Érdemkönyvbe került néhány jobb dolgozatot. Legjobban bizonyít a siker 
csekélysége mellett az a körülmény, hogy már 3 év óta nem rendeznek öröm
ünnepet. Nincs annyi és olyan jó munka, a mennyivel és a milyennel a nagy- 
közönség elé lehetne lépni.

A Társaság nem oka ennek, de maguk az egyes tagok sem. Iparkodnak, 
a mennyire tőlük telik; hisz még az V. és VI. osztály tanulói is alakítanak pél
dájukra önképző-kört, komolyan veszik feladatukat, nem viszálykodnak ; bizony
sága ennek, hogy egyetlen-egy nagyobb fegyelmi eset sem fordul elő köztük.

Nem ítélhetünk el tehát senkit, sőt csak elismerésünkkel kell nekik 
adóznunk azért a kitartásért, melylyel küzdenek s a melyre bizony mindinkább 
nagyobb a szükség, mert immár a külső körülmények is elenségeikké szegődnek.

Megszűnik az önképzés csöndes munkája, helyébe az önvédelem küz
delmes harcza lép.

Elhangzik odakünn a nagy szó : «A haza veszélyben van !» És meghallják 
idebenn, távol az ország szivétől a Collégiumban s a Magyar Társaságban is.

A kik oly lelkes harczosai voltak a nemzet legszentebb ügyének az iskola 
falai közt, most kilépnek onnan a harcz mezejére, hogy azt a drága ügyet 
ott is védelmezzék.

Márcziusban megalakul Eperjesen a nemzeti őrsereg, melynek zászlaja 
alá lép nemcsak az érettebb ifjúság, hanem a fiatalabb tanárok is. Május 
végén bezárják az iskolát.

* Itt meg kell jegyeznem, hogy a titoknoki elnevezéssel ugyan már előbb is találkozunk, de alatta mindig 
a jegyzői tiszt értendő,
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A következő 1848/49-iki évre csak 38 új tanuló jelentkezik, novemberben 
már őket is szétbocsátják.

Kinek kell most a tudomány, midőn a haza megvédéséről van szó.
Egy tudomány van csak s azt ott tanítják liarczi riadó, ágyúszó mel

lett — a csatatéren . . .
Aztán közeledik a vég, a szomorú katasztrófa. Orosz kaszárnya és kór

ház a Collégium!
Hát az a szegény Magyar Társaság él-e még? Ugyan mért is élne?
Minek neked óh magyarom az önművelődés, minek a nyelv, ha el

veszett szabadságod!
Ne félj! Hű gondviselőd, kormányod gondoskodik is már róla, hogy 

ha ezt elvette, amaz se maradjon meg neked.
De te nem engedsz s nézd, nem enged az a lelkes kis csapat sem, mely ott 

küzdött veled a harczmezőn s itt küzd újból csak érted: a MagyarTársaságban.
1851. márcziusában már megalakul a Magyar Társaság.
És hiába áll több mint egy évtizedig a Collégium az absolut kormány 

üldözése alatt, a Magyar Társaság él s a mennyire a nyomás engedi, ki is 
fejti tevékenységét.

Ha tiltják «az új állami rendeletek a jegyző hivatalt», jól van, nem vá
laszt jegyzőt, de azért megörökíti az utókor számára évi működésének le
folyását: titoknokával beíratja a jegyzőkönyvbe a Társaság 1851-dik évi 
rövid történetét.

S az a pár szó, melylyel ezt Szontágh Kálmán titoknok bevezeti, többet 
beszél minden jegyzőkönyvnél.

«Nyelvében él a Nemzet! — kezdi — Nemzeti nyelv nélkül vagy még 
nem önálló, nem született, vagy már szédítő bukásához közel áll.

A nemzeti közös nyelv fűzi össze az egy haza polgárait egy nagy 
egészbe, az ád ösztönt tudományos kifejlődési komoly törekvésre, ez szül 
bizalmat a rokonajkú testvérlakók között, ez azon nagy kincs, melyet el
veszni, elnyomatni hagyni csak gyáva, korcs nemzedék foghat.

Gyáva, korcs nemzedék, e lealázó czímek távol legyenek mi tőlünk, 
nyíltan bátor és őszintén buzgók akartunk mi lenni s átlátván a csalhatatlan 
igazság szövétnekénél, hogy valóban, nyelv nélkül nincs s nem is gondolható 
nemzet sem, csekély erőnkkel bár, de szilárd, megtörhetlen akarattal s azon 
elvből is, hogy kis erekből támad a birodalmi folyó, — siettünk az utóbbi 
szerencsétlen két év által megrongált irodalmi épülethez egy-egy követ henge- 
ríteni támaszul és így a dicső elődeink által fáradozás-sziilte s áldozattal létre
hozott Magyar Társaságot hamvaiból új erővel kezdők építeni, megalakítani.»

E magasztos felfogása a Magyar Társaság feladatának, e buzgó lelkesedés 
magyarázza meg egyedül, hogy az újból való megalapítás eszméje megvalósulhat.

Ez pedig a legnehezebb.
A munkálkodásba majd csak belejönnek lassanként; hisz az év végén 

már pályázatot is hirdetnek s három művet meg is jutalmaznak.
De más téren is fejtenek ki tevékenységet: végleg rendbeszedik a 

könyvtárakat, melyekben már 683 kötet van elhelyezve.
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Különösen sokat köszönhet a Társaság buzgó elnökének, Herfurth József
nek, kinek vezetése alatt az 1851—52-iki évben még magasabb lendületet nyer 
működése. Már a jegyzői hivatalt is betölthetik ez éven. Be is töltik, még pedig 
két taggal, mely kettős jegyzőség az egész korszak folyamán végig megmarad.

Az alelnököt kivéve tehát minden egyes ma is létező hivatalnoka meg 
van a Társaságnak.

A Kör ez évi pályázatán négy munka nyer dijat; műkedvelői szin- 
előadást rendeznek, mely 105 frtot jövedelmez, a tagok létszáma növekvő
ben s e mellett a bánat, melyet a haza vérző sebe okoz, ott rágódik mind
nyájuk szivén; már pedig a míg ez a megszentelt fájdalom él a keblekben, 
a míg érzi az egyes, a mi a köznek fáj, addig nem kell félnünk a rút 
közöny hatalmától. Szinte megható az a szeretet, melylyel a Társaság a csak 
nemrég lejátszódott dicső küzdelmeken és azok héroszain s a kétségbeejtő 
jelen szomorú állapotán csügg. E korból vesznek tárgyat a feldolgozásra, e 
kor szelleme ihleti lelkűket.

«Kis Sándor» erdélyi hős titáni küzdelmén lelkesül az egyik, a «Csonka 
honvéd» sorsán kesereg a másik, «Mi vagy te, óh szabadság?» mereng el 
rajta a harmadik. «A gólyához» Tompától, a «Honvéd halála» Garaytól 
hangzik el a szavalok ajkáról. «Szép lázas álom, álma az időnek és kornak, 
mintegy sejtelme a jövőnek, miért valál te, hisz csak az angyal illeté csók
kal az álmodó idő homlokát» .. . sóhajtja a közel múlton tűnődő érző kebel.

Valóban olyan vonzó képet nyújt a Magyar Társaság, olyan biztató 
a működése, mintha a nagy megrázkódtatás után most újból biztos haladás
nak, sőt talán emelkedésnek nézhetne elébe.

Sajnos, ez be nem következhetik.
Kimondják a kemény tiltó szót s a Magyar Társaság 1853—1858-ig 

szünetelni kénytelen; legfeljebb könyvtárát használja. S így bár attól nem 
kell félnünk, hogy a régiek nyomába lépő újabb nemzedék elfelejti ez idő 
alatt: volt-e Magyar Társaság, de azért tapasztalnunk kell, hogy ez az 5 évi 
szünetelés mégis csak káros hatású a Magyar Társaságra nézve: mélyebben 
sülyeszti azt a hanyatlás ölébe.

Hiszen egy egészen új nemzedék alkotja meg, mely előtt nem állanak 
a régiek élő mintaképül, mely nincs edzve a kitartó önképző munkásságra 
s így bizony a siker alapjának harmadik támasza is meginog: az igyekezet. 
Hogy volt Magyar Társaság, arról meg nem feledkeznek, de hogy milyen 
volt, azt nem tartják szem előtt.

Ennek a képét tárja fel előttünk a Társaság története 1858—1860-ig, 
mely idő alatt nagyon szomorú jelenségekkel találkozunk.

Herfurth elnök többször meginti a tagokat restségükért; sőt azt is 
kénytelen kijelenteni, hogy ha nem fognak jobban igyekezni, a Körnek fel 
kell oszlania. Erre azonban mégsem kerül a sor.

Sőt ím egy ragyogó fénysugár tűnik elő a szomorú háttérből, mely 
szinte elfeledtet velünk minden sötétséget.

Mert él még a Társaságban a nagyok iránt való lelkesedés, lobog még 
a kegyelet szent lángja a szivekben.
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Hisz ünnepet ül a Társaság Kazinczy születésének századik évfordulóján 
1859. novemberében. . . .  És pedig minő ünnepet?!

Olyat, melynek hatása alatt áll az egész város. Az ünnepély végén 
Vandrák igazgató könyes szemekkel köszöni meg az ifjúságnak fáradozását 
s felkéri a Társaságot, hogy Herfurth ünnepi értekezését és Kosa Sándor 
jegyző pályadíj-nyertes ódáját nyomassák ki.

«Bár — így emlékszik meg a jegyzőkönyv az ünnepélyről — kisded, 
töredék hangja volt ez a hála hymnusának, mely most szerte zúgott a hazá
ban, de itt is az ünnepély alatt megteltek a szemek könyekkel s mindnyájan 
oly jól éreztük magunkat, mint midőn templomból távozik az elcsüggedt 
imádkozó, reményt, vigasztalást vive magával; nyugodt megelégedés és öröm 
sugárzott minden arczon és e sugarak az önbecsérzet nyilvánulásai valának.»

De nemcsak azért olyan kiemelkedő mozzanata a Kazinczy-ünnep a ha
nyatlás korának, mert alkalmat szolgáltat az egész város közönségének, hogy ki
örülhesse és kisírhassa magát a nemzeti nyelv nagy martyrjának emlékénél akkor, 
midőn a nemzeti szabadság vértanúinak úgysem mutathatja be nyíltan kegyelete 
áldozatát, hanem azért is, mivel fordulópontot jelöl meg a Társaság történetében.

Mert a mint az országos Kazinczy-ünnep a hajnal, az alkotmányos élet 
hajnalának közeledtét hirdeti: úgy jelenti a collégiumi ünnep is a Magyar 
Társaság új hajnalának hasadását, a hanyatlási kor sötétségének oszladozását

Szűnik a nyomás, új életre ébred lassanként a szúnnyadó test.
Új életre, mert a collégiumi Magyar Társaság már haldoklik, hogy át

alakuljon főgimnáziumi Magyar Társasággá.
Már 1860—61-ben is csak VII. és VIII. osztályos tanulók alakítják meg 

a Kört, bár még kebelében jog- és théologiai hallgatók is találhatók.
1861—62-ben azonban már csak gimnazisták kezében van a Társaság 

vezetése, miért is Vandrák elnök úgy nyilatkozik, hogy jónak látná, ha 
theologusokat és jogászokat is szereznének a Társaság számára. Meg is 
próbálják ezt, de fáradozásuk sikertelen marad ; a következő évben szintén 
nincs felhívásuknak eredménye.

Azután pedig már szó sincs efféle kísérletekről.
Tehát a Magyar Társaság fenntartása a gymnásiumi tanulók «gyengébb 

vállaira» szorult.
De hogy mégsem voltak e vállak gyengék, bebizonyodott. Mert él 

a főgymnásiumi Magyar Társaság ma is, működik már 40 éve szakadatlanul.
Sőt fog is élni s fogja hinteni az ifjúság szivébe áldást termő magjait, 

míg csak egy a magyar nyelv- és irodalomért s az önképzésért lelkesedő 
tanulója lesz a Collégiumnak.

Ennek pedig lenni kell, mert az a Társaság, melynek ilyen múltja van, 
mely annyi viszontagságon ment keresztül s a melynek oly nagy harczot 
kellett a mostoha sorssal, a rideg közönynyel megvívnia, a minőre csak 
a régiek lelkesedése s önzetlen honszerelme volt képes, nem pusztulhat el soha, 
hacsak a jelen és jövő nemzedéke Isten s önmaga ellen nem akar vétkezni.

Ne is vétkezzék! Úgy legyen!
Mikola János,

theol. hallgató.
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A C ollegium  év i tö rtén ete  1 90V s-ró l.

A Collégium belső életét az egyes tanintézeteknek itt egybefoglalt kimuta
tásai ismertetik; ez a bevezető évi történet tehát csak bizonyos külső eseménye
ket foglalhat magában, melyek ugyan részben az egyes intézetek belső életének 
eredményei, de csak kis részben ; nagyobb részt a Collégium kormányzatából foly
nak, melyekhez aztán egyes előre nem látott váratlan esetek is csatlakoznak. 
A Collégium évi történetének leírása tehát alig adhat valami egységes képet.

Van azonban néha ennek a külső történetnek is olyan lefolyása, melyen 
valami jellemzetes hangulat vonul végig. Ilyen a lefolyt iskolai év is. Ez az év 
azt a nemzeti lelkesedést tükrözi vissza, mely az egész országon végig hullámzott. 
Két nagy emlék kapcsolódik össze benne; az egyik Kossuth Lajos, a másik 
II. Rákóczi Ferencz nevéhez fűződik. Az elsőnek hangulatát Kossuth Lajos 
születésének 100-ik, a másodikét a kurucz szabadságharcz kezdetének 200-ik 
évfordulója támasztotta. Mind a kettő egy nagy eszmében, a nemzeti szabadság 
eszméjében forr össze s ad ennek a lelkes iskolai évnek kiválóan nemzeti 
jelleget, melyet két gyászeset meg-megszakított ugyan, de egységes hangula
tát föl nem bontotta.

Áttérve már most az év történetének egyes részleteire, legelőször is a 
Collégium igazgató-választmányának azon intézkedéseiről kell beszámolnunk, 
melyek az 1902/3. isk. évre vonatkoznak.

Az igazgató-választmány, 1902. évi június 29-ikén tartott ülésében a tanári
kar egyhangú javaslatára a Collégium igazgatójává Csengey Gusztáv theol. tanárt 
választotta meg ; az igazgatói állás betöltésének eddigi módját azonban megvál
toztatta. A módosítás a jegyzőkönyv 6-ik pontja szerint a következőkép hangzik:

«Az igazg.-választmány kimondja, hogy a Collégium négy tanintézete a 
coll. igazgatói állás betöltésénél ajánlati jogát akként gyakorolja, hogy a közös 
tanári értekezleten nem fejenként, hanem tanintézetekként történik a szavazás, 
mindenik tanintézet egy szavazatot képviselvén. Szavazategyenlőség esetén 
mindegyik ajánlat az igazgató-választmány elé terjesztendő.»

Az egyes intézetek vezetőivé a három év leteltével a következők vá
lasztattak m eg:

theol. d é k á n n á ............................. dr. Szlávik Mátyás,
jogakad. d é k á n n á .........................dr. Horváth Ödön,
tanítóképző-int. igazgatóvá . . . Gamauf György,
főgymn. igazgatóvá.........................Gömöry János.

Coll. Ért. 4
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A többi állásokat a következőkép töltötte be: coll. jegyzővé dr. Wallentínyi 
Samut, coll. pénztárossá dr. Flórián Károlyt, könyvtárossá Frenyó Lajost, eforussá 
Mayer Endrét; múzeumi őrökké, még pedig a phys. múzeum őrévé Perényi 
Vilmost, a term.-rajzi múzeum őrévé Szutórisz Frigyest, és számvizsg.-bizottsági 
taggá a lemondott Radvány Kálmán helyébe Kósch Árpádot választotta meg.

Az 1902/3. isk évet szeptember 14-ikén d. e. 11 órakor Csengey Gusztáv 
coll. igazgató, a coll. felügyelő s az ig.-választm. eperjesi tagjai, valamint a tanári
kar és az egybegyűlt ifjúság jelenlétében a következő beszéddel nyitotta meg:

„Nagyságos collégiumi Elöljáróság, tisztelt Kartársak, 
kedves Ifjúsági

Egy új iskolai év kezdődik ma ebben az ősrégi intézetben.
Először állok itt ma, ebben a fontos pillanatban azzal a feladattal, hogy 

oly közönség előtt beszéljek, mely egyesíti magában az intézet három fak
torát : a fenntartót, a tanítót és a tanulót, hogy e három faktor előtt elmondjam 
azokat a gondolatokat, melyeket az iskolai év kezdetének fontos alkalma 
támaszt bennem, kire a közbizalom az intézet igazgatását bízta.

Azok, a kik e bizalommal engem megtiszteltek, nagyon jól tudták, ki 
vagyok; tudták, hogy kevés szavú, csendes ember vagyok, ki ebben az inté
zetben ittlétem hosszú idején nyilvánosan egyszer sem beszéltem s az inté
zetnek csak egyszerű munkása voltam. Minthogy így ismer mindenki, senki 
sem fog tőlem fényes sikerű beszédet várni. De ha nem vagyok is beszédben 
ügyes, ha ebben a művészetben elődeimet meg sem közelíthetem, mégis — 
talán néhány egyszerű szóban meg tudom értetni azt, a mi fő: hogy e pilla
natban hivatásom magaslatának színvonalán állok.

A mi korunkban, a rohanó fejlődés századában minduntalan új eszmék, 
új találmányok, új viszonyok és új intézmények keletkeznek. Minthogy újak, 
az alkotás és alakulás jelenének alapján csak Ígéretet adhatnak, próbájuk 
a jövő. Gyakran megesik, hogy a jövő próbája nem váltja be az Ígéretet. 
A próbálkozás, experimentálás tévedésekhez, csalódásokhoz vezet.

Nem ilyen alkotás a mi intézetünk.
A mi intézetünket egy hosszú, majdnem harmadfél százados történeti 

fejlődés alkotta s erősítette meg. Egy harmadfél százados nemzeti traditió 
fundamentumán állunk m i; viharos viszontagságok, nagy szenvedések tették 
próbára intézetünk életerejét; a történeti fejlődés nagy múltjának tapasztalásai 
adják meg irányeszméit, alkották meg szervezetét.

A mi nagy történeti múltúnk biztos záloga jövőnknek.
De ez a nagy történeti múlt nagy kötelességeket is ró ránk és meg

szabja tevékenységünk irányát, melytől eltérnünk nem lehet, nem szabad.
Szükséges, hogy ezzel tisztában legyen intézetünk mind a három ténye

zője: a fenntartó, tanító és tanuló.
Hadd mutassak rá néhány szóval nagy történeti múltúnk irányeszméire 

és az azokból származó kötelességekre, nem a fenntartó- és tanítótestület ked
véért, hanem inkább a tanítványok épülésére, kiknek azt még meg kell tanulniok.

A mi történeti múltúnkat Bocskay, Bethlen, Thököly és a Rákócziak
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nagy küzdelmei Írták be nemzetünk történetének aranykönyvébe. Ennek 
a hosszú, véres, de fenséges küzdelemnek egy nagy alapeszméje van:

A magyar protestáns nemzeti szabadság.
Ez, tisztelt közönség, a mi intézetünk erős, hatalmas, megingathatatlan 

fundamentuma.
A Protestantismus életfeltétele a szabadság, mert a miből származott, 

a szabad gondolkozás szabadság nélkül lehetetlen. Csak szabad gondolkozás
ból származhatik meggyőződés s ennek alapfeltétele hitbeli dolgokban, de 
a tudományban is a lelkiismeret szabadsága.

De a protestantismus hazánkban csak a nemzeti szabadság alapján 
jöhetett létre s tarthatta fenn magát. Ezért küzdött, mert ez volt létfeltétele, 
jogalapja. A magyar protestantismus és a nemzeti szabadság egymást fedő, 
egymással egybeforrt fogalmak, melyeket elválasztani nem lehet. Azért az, 
a ki Magyarországon protestánsnak vallja magát, de a magyar nemzeti szabad
sággal ellentétbe jön, hazug ámító. Mert senki sem lehet nálunk igaz pro
testáns, a ki a magyar nemzeti szabadságnak nem híve.

Mert mi a hazafiság kritériuma általában ?
Az, hogy nemzeti legyen s érdeke a haza érdekével azonosuljon.
Az olyan felfogásra való helyezkedés, melynek súlypontja e hazán kívül 

esik, nem támaszkodhatik a hazaszeretet erős fundamentumára, mert vala
hányszor ez a hazán kívül eső súlypont olyan tevékenységre szólítja híveit, 
mely a haza érdekével ellentétbe jő : a rajta nyugvó felfogás hívei mind
annyiszor idegen érdekek szolgálatába szegődnek.

A magyar protestantismus idegen érdekeket nem szolgálhat, azokért 
soha nem lelkesülhet, soha nem buzgólkodhatik, mert érdeke a haza, a magyar 
állameszme érdekével egy és azonos. Ezért a magyar protestáns ember már ennél 
fogva is mindenkor igaz polgára az alkotmányos liberális magyar államnak.

Ennek a magyar nemzeti protestantismusnak volt minden időben erős 
bástyája az eperjesi Collégium, az ma is és kell, hogy az legyen a jövőben is.

Harmadfél százados nemzeti tradítió szentelte meg ennek az intézetnek 
törekvéseit, melyekből közszelleme megalakult s megszilárdult.

Azt mondhatná valaki, azok közül, a kik az egyhangú szürke színeket 
szeretik s legfeljebb contour-rajzok felfogására képesek, azt mondhatná egy 
ilyen szürke ember:

«Mi az a ti közszellemetek? Tudományt ad minden hazai iskola, ismere
teket terjeszt mindenik. A ti intézetetek sem más, mint egy a sok közül, ugyan
azzal a feladattal, melylyel az ugyanazon nemű többi intézetek is működnek.»

De a szürke embernek nincs igaza. Éppen azért, mert szürkének lát 
mindent, azért nincs igaza.

Tudományt adunk, ismereteket terjesztünk mi is, igaz, ugyanazon kere
tekben, mint a mi főiskolánk fakultásaival egynemű intézetek.

De más az, ha a tudomány chablonát adja valaki és más, ha lélekkel 
hirdetik azt.

És ha az a lélek századok traditiójának nemes ihletével munkál, bizto
sabb, igazabb annak hatása.

4*
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A magyar nemzeti Génius szentlelke hirdesse hazánkban a tudomány 
minden ágát, m ert’csak így fakadhat belőle igaz magyar nemzeti élet.

Hogy tudományt, ismereteket hamis felfogással, tendentiosus4ferdítések- 
kel is lehet terjeszteni, arrajnem egyjpélda van Európa művelődéstörténetében.

De én ezt most részletezni nem akarom.
A mi tudományunk, csak magyar nemzeti tudomány lehet.
A magyar nemzeti Génius ihlete'_ hatotta át a ’ mi harmadfél százados 

történeti múltúnkat. Nagy áldozatok, nagy szenvedések árán örökölte szelle
mét őseinktől a mi főiskolánk. Ennek őre itt a fenntartó testület, ennek 
apostola itt minden tanító, ennek ̂ sugallatát nyeri itLminden tanítvány.

A mi főiskolánk szellemének határa a hazaszeretet melege, az igazság 
világossága és a Humanismus szabadelvűsége.

A hazaszeretet melege hevíti a mi szivünket s kapcsol össze minket 
édes hazánk testvérfiaivá. Ez a'.hazaszeretet _ lelkesít minket, hogy a ~tküzdő 
ősök nagy ideálja felé törekedjünk, hogy örökké delkünkben csengjen^az az 
intő szózat, hogy a magyar boldog és szabad csak úgy lehet, ha szent örök
ségéhez, nemzeti múltjához^ hű marad. Nem zárja ez ki a továbbfejlődést, 
a modern átalakulást, hanem átnemesíti s a továbbfejlődést nemzetivé teszi. 
Sőt még azt is, a mit idegen népektől tanulunk el,^be tudja olvasztani nem
zeti fejlődésünkbe. Hiszen maga a Protestantismus is úgy olvadt bele nemzeti 
fejlődésünkbe, hogy magyarrá lett.

Az igazság terjeszti itt világosságát, az az igazság, mely tekintélyek 
előtt vakon meg nem hódol, hanem kei’esi az okozatok okát, mely nem enged 
megalkudni magával, mely helyes mértékkel mér mindent mindenkinek, 
melynek éltető ereje termékenyíti megfáz ifjúság lelkét, hogy nemes gyü
mölcsöt teremjen.

A humanisnms csarnoka ez, hol egyformán hangzik mindenkinek, Pál 
apostolként: zsidónak, görögnek egyaránt a testvériség egyenlőségének szent 
igéje. Ez a humanismus békét hirdet, türelmes és szelídedé ha kell: bátor és vi
téz, bátran és szabadon izén hadat mindennek, a mi a sötétség birodalmából való.

íme, tisztelt közönség, e néhány rövid szóban törekedtem összefoglalni 
nemzeti nagy múltúnk szent örökségének főgondolatait.

Te nemes ifjúság, tedd azokat magadévá, hasson át téged intézetünk 
szelleme, irányítsa 4törekvéseidet a küzdő ősök fenséges példája, mert te vagy 
a haza reménye, azért hát, a mit ez a remény Ígér, váltsd be becsülettel |

Legyen egy jelszavunk mindnyájunknak," azí a jelszó,'mely legutolsó 
nemzeti küzdelmünk hőseit lelkesítette s vezette győzelemre: előre!

Ezzel ezt az iskolai évet megnyitottnak nyilvánítom.“

Szeptember 19-ikén, a magyar^'szabadság lánglelkű bajnokának s Collé- 
giumunk volt tanítványának: Kossuth Lajosnak születése 100-ik évfordulója 
alkalmából, a Collégium nagyszabású emlékünnepet rendezett, melyen a vár
megye és város előkelősége s a termet zsúfolásig megtöltő nagyszámú kö
zönség jelent meg.
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Papp Zoltán «Kossuth-hymnus»-ának eléneklése után, melyet Kupi Gyula 
tanár vezetése alatt a tanítóképző ifjúságának énekkara adott elő, dr. Schmidt 
Gyula coll. felügyelő a következő beszéddel nyitotta meg az ünnepélyt:

Nagyérdemű ünneplő Közönség! Kedves Ifjúság!
Mai napon múlt 100 éve, hogy az elmúlt században Kossuth Lajos, a magyar 

nemzeti közéletnek egyik legkiválóbb alakja, szeretett hazánk s a magyar nemzet 
utólérhetetlenül hű és nagytehetségű fia, hozzánk közeli vidéken, az Ond folyó 
termékeny völgyében fekvő Monokon megpillantotta a napot.

Bölcsőjét nem környékezték sem családi hírnév, sem előkelő és nagyrangú 
rokonság, sem gazdagság, sem egyéb földi kincsek, melyek sok esetben az 
újszülött gyermek fejlődését és egész jövőjét biztosítani képesek.

De láthatatlanul ott virrasztóit bölcsőjénél a hazaszeretet, a népszabadság, 
a szónoki fenség és nagy lélek géniusza, ki csókjaival homlokát érintve, őt hazánk 
legnagyobb szónokául, nemzetünk legbátrabb reformátorának és felszabadítójá
nak, legszabadelvűbb törvényhozójának, legragyogóbb politikai írójának s a vész 
idejére leglelkesebb hon-védőjének avatta fel!

Valóban az emberi észnek ily rendkívüli és magasztos revelatiója, mint 
a milyet a nagy Kossuth életpályája mintaképül az utókornak fennhagyott, meg
győződésem szerint neveltetés által meg nem szerezhető, ez csak az emberrel 
vele született ritka égi adomány eredménye lehet.

Mert különben hogyan magyarázhatnék meg azon meglepő jelenséget, 
hogy miután a gymnásiális alsó-osztályokat S.-A.-Újhelyben végezve, melyekről 
maga azt írta, «hogy itt semmi reálist nem tanult» ; innen az eperjesi Collégiumba 
kerülve, s itt az 1816/19. években a rhetorikát, poezist, logikát és aesthetikát 
hallgatva, az akkor szokásban volt évzáró ünnepélyes közvizsga alkalmával 
«a lélek halhatatlanságáról» tartott szabadelőadásával ezen lángeszű ifjú már 
csodálatra ragadta és foglyává tette az egész hallgató-közönséget.

Ezt boldogemlékű atyámtól tudom, ki neki itt iskolatársa volt s előttem 
nem egyszer, de százszor a legnagyobb elragadtatással emlékezett meg azon 
óriási hatásról, melyet a zseniális ifjú, Kossuth Lajos ezen szabad előadásával 
nemcsak tanulótársainál, de nagytudományú tanárainál és a nagyszámú hallgató 
pártfogó uraknál is, itt a Collégium falai közt elért s emlékül reánk hagyott.

Midőn tehát mai napon a magyar nemzet zöme, születésének 100-ik év
fordulója s mauzóleumának alapkő-letétele alkalmából, hála- és emlékünnepet 
rendez nagy nemzeti felszabadítója dicsőítésére : akkor ősi Collégiumunk, mely
nek annáleseiben volt lángeszű tanítványának szellemalakja örökké élni fog, 
kötelességszerűen s örömmel áll az ünneplők sorába;

annyival inkább, mert mikép most említém, Kossuth Lajos szónoki diadalai
nak első szárnypróbálgatásai — apáink hallatára — itt e Collégium porond
ján hangzottak el.

Ünnepelni kívánjuk mi is : tudós tanárunk emlékbeszédével, költői dalla
mokkal, lelkes szavalattal és a zene édesen rezgő hangjaival Kossuth Lajos emlé
két, mert csak olyan nemzet érdemel jobb jövendőt, mely múltja nagy embereit 
szivében hordja s hálával viseltetik irántuk, kivívott nagy nemzeti alkotásaikért!
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Rövid megnyitóm keretében mellőznöm kell annak kifejezését, hogy mikép 
alakította át Kossuth Lajos hazaszeretete s kivételes rendkívüli egyénisége a félig 
holt feudális Magyarországot egy modern állammá, az osztályok és kiváltságok 
által széttagolt nemzetet egy, a modern jo g  és szabadság alapján álló nemzetté.

Mellőznöm kell, hogy rendkívüli tevékenysége, úgy irodalmi, valamint 
ragyogó szónoki fegyvereivel miket létesített nemzete javára s miket alkotott 
akár mint megyei és parlamenti szónok és törvényhozó, akár mint miniszter, 
kormányzó és honvédelmi-bizottsági elnök, a nemzet szabadsága- és független
ségéért folytatott dicsőségteljes küzdelemben.

Nem fejtegetem azt, hogy ő volt a jobbágyság felszabadítója, a rendiség 
megdöntője, a jogegyenlőség, egyenlő teherviselés s a honvéd név dicsőségének 
megteremtője, az alkut nem tűrő nemzeti önérzet hérosza;

hogy ő nemcsak anyanyelvével saját hazájában, hanem a külföldön is, sőt 
két világrészben, mesteri szónoklati beszédeivel a magyar ügynek és névnek 
szimpátiákat és dicsőséget szerzett, s mint száműzött is folytonosan hazánk 
szabadsága és függetlensége kivívásáért tevékeny volt.

Mindezekkel az emlékbeszéd behatóan fog foglalkozni.
De azon száz és száz koszorúhoz, melyekkel mai napon dicsőült nemzeti 

hősünk sírját a hálás nemzeti közérzület egyenlő virágligetté varázsolja át, 
csak egy babérlevéllel kívánok hozzájárulni én is, midőn a turini remete, a 
92 éves aggastyán utolsó üzenetét, utolsó nagyhorderejű politikai ténykedését s 
ennek döntő súlyát a magyar parlamentben, Önök emlékezetében felelevenítem.

1894-ben úgy a magyar társadalomban, valamint a felekezeti csoportokban, 
a törvényhatósági közgyűlésekben, a képviselő- és főrendek házaiban a leg- 
izgatottabb agitátió és harcz folyt a polgári- házasság és azzal egybefüggő 
szabadelvű intézmények meghonosítása és törvénybeiktatása tárgyában, mely 
izgalmas harcz a szabadelvű parlamentáris kormányt is bukással fenyegette : 
akkor hangzott fel utolsó szózata, hazája — szabadelvű alapokon nyugvó — 
szabadságát a sír szélén is imádó Kossuth Lajosnak, akkor érkezett a parla
menti függetlenségi párthoz utolsó üzenete, mely az egyházpolitikai javaslatok 
diadalát — parlamenti pártjának hozzájárulása által — azután biztosította.

Ez utolsó üzenete kivonatilag a következő volt: «Önök pártja hűtelen lenne 
önmagához, ha a magyar nemzetet a kötelező polgári-házasság és házasságjogi 
egyenlőség áldásától megfosztani segítené !

Elég minden napnak a maga feladata: most a házasságjogi reform- 
javaslatnak törvénynyé emelése a feladat : vigyék Önök ezt keresztül!» S a 
politikai bölcs és vezér ez utolsó intelmére -— keresztül is vitték!

Ez utolsó, áldásdús üzenete emlékéül hódolattal és hálával teszem le 
lélekben koszorú gyanánt szerény babérágamat távoli sírjára, s megköszönve 
a nagyérdemű közönségnek hazafias részvétét és szives megjelenését, melylyel 
emlékünnepünk fényét emelni szíveskedtek, — ezzel collégiumi ünnepélyün
ket megnyitottam.“

A megnyitó-beszéd után Csengey Gusztáv alkalmi ódáját szavalta el 
Bielek Aladár joghallgató. Az ünnepi beszédet Csengey Gusztáv coll. igazgató 
tartotta. Ezután a főgymn. ifjúsági zenekör játszotta el a Kossuth-indulót. Majd
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Russ Zoltán hittanhallgató lépett az emelvényre s szavalta el ez alkalomra irt 
ódáját. Ezt követte Farkas Imre «A vén czigány» czímű melodrámája, melyet 
Horváth Ödönné úrnő mesteri zongorakiséretével a jogakad. dékán : dr. Hor
váth Ödön szavalt el mély, igaz érzéssel A nagyszabású ünnepélyt Kölcsey 
Hymnusa zárta be, melyet az összes ifjúsággal a közönség is együtt énekelt

A fényes, lelkesítő emlékektől ragyogó ünnepély után egy komoly- 
fenségü gyászünnep következett: az aradi vértanúk emlékünnepe, melyet okt. 
6-ikán a Collégium ifjúsága a következő programút szerint tartott meg:

1. «Szózat», Egressitől, énekli a tanítóképző énekkara, 2 Megnyitó-beszéd, 
tartja Belicza András hittanhallgató. 3. «Október 6.», Kún Bélától, szavalja 
Moskovics Gyula VIII. o. tanuló. 4. Ünnepi beszéd, tartja Liszkay Miklós jog
hallgató. 5. «Október 6-dikán», irta és szavalja Bartos Pál hallgató. 6. «Hymnus», 
énekli a tanítóképző énekkara Kapi Gyula tanár vezetése mellett.

Az október 31-ikén megtartott deprekáczió alkalmával az ifjúság részéről 
Pollyák Jenő IV-ed éves hittanhallgató, a tanári-kar részéről pedig dr. Flórián 
Károly jogakadémiai tanár tartott beszédet.

Ugyanez nap délután ünnepelte meg a theol. hallgatóság a reformáczió 
kezdetének évfordulóját a következő műsorral: 1. «Ima», Oláh Károlytól, 
alkalmi szövegét irta Russ Zoltán ; énekli a theol. énekkar. 2. Elnöki megnyitó, 
tartja Belicza András testületi elnök. 3. «Hajdan és most», irta Csengey Gusztáv, 
szavalja Lányi Alfréd. 4. a) «Fohász», alkalmi szövegét irta Russ Zoltán; b) 
«Áldott az Úr .. .», Rudnich V.-től. Énekli négyszólamú női- és férfi-vegyeskar, 
Szánik Ernő theol. énektanár vezetése mellett. 5. Ünnepi beszéd, tartja Obál 
Béla. 6. «Karaffa», irta Porkoláb Gyula, szavalja Sexty Kálmán. 7. «Luther 
diadaléneke», énekli a theologiai énekkar.

November 30-ikán ritka szép ünnepély folyt le a Collégium nagytermében. 
A collégiumi (főgymnásiumi) Magyar Társaság ünnepelte fennállásának 75-ik 
évfordulóját. A Collégium imatermében végbement hálaadó istentisztelet után, 
a mikor az alkalmi beszédet Frenyó Lajos vallástanár tartotta, kezdődött dél
előtt 11 órakor a tulajdonképeni emlékünnep, nagyszámú előkelő közönség 
előtt. Pontjai a következő sorrendben folytak le: 1. A főgymnásiumi zenekar 
Erkel «Hunyadi László» operájának nyitányát játszotta el. 2. A Magyar Tár
saság elnöke Wallentínyi Samu főgymn. tanár tartotta a megnyitó-beszédet. 
3. Üdvözlő beszédek következtek: dr. Horváth Ödön a Széchenyi-kör nevében, 
Csontos József tanár a sárospataki ev. ref. Collégium tanári-kara és ifjúsága 
nevében, Strompf József tanár az iglói ev. főgymnásium nevében, Hrivnyák 
János tanár a késmárki ev. Lyceum nevében, dr. Wallentínyi Dezső tanár a 
rimaszombati egyesült prot. főgymnásium nevében, Belicza András hittan
hallgató a collégiumi hittanhallgatók, Boross Andor a joghallgatók testületé 
nevében üdvözölték lelkes szavakkal a Magyar Társaságot. 4. Wallentínyi 
Samu elnök felolvasta az üdvözlő leveleket és táviratokat. 5. Mittelmann Ár
pád elszavalta Csengey Gusztáv «Tavasz ünnepe» czímű alkalmi ódáját. 6. A 
főgymn. dalköre elénekelte Kapi Gyulának Tóth Kálmán «Árpád sírja» czímű 
költeményére szerzett dallamát. 7. Mikola János részleteket olvasott fel a Tár
saság történetéből. 8. Két szavalat következett a Társaság régi érdemkönyvéből:
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a) «A kék szem», Kovách Ágoston Endrétől, szavalta Herczegh József VII. o. 
tanuló; b) «A barna szemek», ellendarab Sárosy Gyulától, szavalta Toronszky 
Emil VII. oszt. tanuló. 9. «Hunyadi-induló», előadta a főgymnásiumi zenekar.

A ritka szép lefolyású ünnepélyt társas-ebéd követte a városi Vigadó 
kistermében.

Az 1903-ik év tavaszán, márczius I5-ikén, Magyarország újjászületésének 
nagy emlékét a coll. ifjúság különös fénynyel s nagy lelkesedéssel ünnepelte 
meg. Az emlékünnep pontjai a következők voltak: 1. Hazafias ima, tarja dr. 
Szlávik Mátyás theol. dékán. 2 Megnyitó-beszéd, tartja Borsos Andor jogász
testületi elnök. 3. «Előre!» Irta Tóth Kálmán, szavalja Linner Jenő joghallgató. 
4. «Szabadságdal», Houbert Károlytól, énekli a tanítóképző énekkara Kapi 
Gyula tanár vezetése mellett. 5. Emlékbeszéd, tartja Belicza András theol. tes
tületi elnök. 6. «Az utolsó honvéd», irta Farkas Imre, szavalja Liszkay Gyula 
VII o. tanuló. 7. «Harczi dalok», énekli a főgymn. dalkör. 8. «Kossuth-induló», 
előadja a főgymnásiumi zenekar.

Este 8 órakor a városi színházban műkedvelő-előadás volt a következő 
műsorral: 1. Hazafias költemények Thaly Kálmán gyűjteményéből. Szavalta 
Kovács Laura úrnő. 2. «A honvéd álma», illusztrált dialóg. Irta ifj. Porkoláb 
Gyula. Előadták Kribel Etelka úrhölgy (Géniusz) és Sexty Kálmán (honvéd). 
3. «Petőfi megdicsőülése», élőkép. 4. «Magyar dalok», énekelte Kovács Laura 
úrnő. 5. «Árpád ébredése», egyfelvonásos színmű. Irta Vörösmarty Mihály. 
Előadták: Mittelmann Árpád (Árpád), Kellő Gusztáv (sírszellem), Krupecz Ede 
(Irigység), Széli Ákos (Részvétlenség), Földi Dezső (Megvetés), Pazár Miklós 
(Gúny), Szojka Ernő (Rágalom), Mandl György (Csáb), Karlovszky Lajos 
(Kajánság), Krupecz József (Ehhalál), ifj. Semsey Boldizsár (költő), Hadady 
Erzsiké (színésznő), Borsos Andor (apa), Melczer Elek (napszámos), Kubo- 
wich Zoltán (öreg) és Linner Jenő (egy ifjú).

A szinielőadást igen vidám társasvacsora, majd táncz követte.
Azt a lelkes hangulatot, melyet az elmúlt s a most folyó évben a nagy 

nemzeti emlékek országszerte s Collégiumunkban is támasztottak, két rövid 
időn egymásra következő gyászeset zavarta meg:

Márczius 19-ikén halt meg Mérey Aurél, a Collégiumnak hosszú időn át 
helyettes-felügyelője s az ig.-választmány nagyérdemű tagja. Temetése nagy 
részvét mellett márczius 21-ikén ment végbe, mely alkalommal a sírnál a Coli
igazgatója tartott búcsúbeszédet.

Alig, hogy e gyászeset-okozta seb heggedni kezdett, egy újabb, ennél 
sokkal megrendítőbb halál híre szaggatta azt fel újra: Sarudy Vilmos jog
akad. tanár gyászos halálának híre.

Agg ember halála a természet kikerülhetetlen végzetét mutatja, a mibe 
belenyugszunk, mert másként nem lehet; de mikor az élet legtevékenyebb 
korában erőszakos halál sodorja a férfit a sírba, ez megrendít. Ez volt Sarudy 
kartárs esete. Impozáns alakja, erős testi szervezete hosszú életet Ígért, családi 
életének boldog kezdete arra mutatott, hogy ez a hosszú élet örömekben is 
gazdag lesz; de a túlfeszített szellemi munka megrongálta idegzetét, rossz
akaratú rágalmak megzavarták lelkének egyensúlyát, feldúlták családi életének
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békéjét, boldogságát. A meghasonlott lélek indulatos rohamai oly éles össze
ütközésekbe sodorták a társadalomban, hogy azok következtében már állása is 
tarthatatlanná vált. A halál, mit maga idézett elő, megváltotta szenvedéseitől. 
Messze otthonától a Duna hullámai borították el ezt a szépen indult s oly 
gyászosan végződő életet. Holttestét hazahozták. Temetése április 11-ikén 
ment végbe családjának, kartársainak s a városi közönségnek mély, igaz rész
véte mellett. A Collégium előtt egyik kartársa s volt tanítványa, dr. Flórián 
Károly, a következő beszéddel búcsúztatta e l:

„Ismét kihullott a kalapács egy munkásnak a kezéből, ki ott benn 
velünk együtt építette a hazai közművelődésnek, a hazai tudományosságnak 
a templomát!

Ismét kidőlt egy harczos a küzdők sorából!
Igen, kedves Kartársam ! Munkás voltál: a nemzet napszámosa! Harczos 

voltál: a hazai közoktatásügynek közkatonája 1
1891. augusztus 15-ikén főiskolánk fenntartó hatósága Veled, mint a 

Collégium egykori jeles növendékével töltötte be a megüresedett jogi tanszéket.
Azóta egy évtizednél is hosszabb idő telt e l!
És ez alatt az idő alatt buzgó voltál mint tanár, alapos mint szakférfiú 

és lelkes mint az ifjúság vezetője!
Buzgó és lelkiismeretes munkása voltál egy évtizeden át a hazai jogi szak- 

oktatásügynek. Bizonysága ennek az a tizenkét generáczió, mely a Te előadá
saidat hallgatta. Bizonysága vagyok ennek magam is, ki tanítványod voltam.

De sziveden viselted régi protestáns főiskolánknak, ennek a Collégium- 
nak az érdekeit is. Bizonyságai ennek a kartársak és az igazgató-választmány, 
kik hosszú éveken át Veled töltötték be a collégiumi jegyző fáradságos állá
sát, majd Reád ruházták a rektori tisztet, melyet a dicsőséges múlt tradicziói 
vesznek körül.

Az egyházélet mezején sem voltál idegen. Hisz tevékeny részt vettél a 
helybeli egyházközségünk belső életében és világi vezére voltál egy vidéki 
egyházközségnek is.

De munkaszereteted és münkabirásod talált még működési kört a nem
zeti élet más területén is: a közgazdaságnak nemcsak teóriáit hirdetted a 
katedráról, de részt vettél azok munkájában is, kik az igét testté teszik, a 
teóriát a praxisban alkalmazzák.

Tisztelt gyászoló Közönség ! t
Tetteink mérlege a siker, munkásságunk mértéke az eredmény, a melyet 

munkánk elér, de a szeretetnek mértéke nincs!
S mert mérhetetlen, tehát örök, tehát végtelen, mint maga a mindenség!
S e szeretet nevében vagyunk mi i t t ! Most, midőn az anyag enyésze

tének rettentő képe, az örök természet titkainak egyike élőnkbe tárul.
Az enyészet — a halál!
Ez néha langyos szellő, mely a százados, de már korhadt fát kidönti. 

Máskor pusztító fergeteg, mely derékon töri ketté az életerős tölgyet!
Igen ! A halál előtt teljes az egyenlőség! A halál nem ismer személy

válogatást !
Coll. Ért. 5
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Egyenlő előtte az életunt aggastyán és a munkabíró férfi; a szerető apa 
és a csecsemő gyermek; a lelki szegény és a törekvő tudós; a földhöz ragadt 
napszámos és a pazarló nagyúr!

A halállal szemközt látjuk csak: mi semmiség az emberi élet és annak 
minden magassága és mélysége.

A tiszavirág röppenése a napsugárban !
Egy-egy hullámfodra a zúgó haboknak ! Más és más a tenger fodra 

minden perczben és a tenger mégis ugyanaz.
Más és más egyének alkotják ezt az iskolát, ezt a várost, ezt a nem

zetet, ezt a földet minden órában...  és az iskola, a város, a nemzet, a föld 
mégis mindig ugyanaz.

A tenger változatlan. A világegyetem örök.
*

Mi a büszke ember ? A teremtés ura !
Kicsi pont a nagy végtelenségben !
Kicsi sajka a végnélküli tenger hullámain. Apró árbocza a szabad akarat, 

mely a sajka futását irányítja.
De jöhetnek dúló viharok, melyek ketté törik az árboczfát, mint gyermek 

a játékszerét. Iránytalanul hányódik a kicsi bárka a hullámok hátán. És a 
szélroham oda sodorja a kietlen sziklához, melyen ezer darabra törik.

Nem a teremtés urai vagyunk m i!
De parányi porszemecskék a végnélküliségben!
Hiszen kicsi pont csak a mi földünk is a világok miriádjaiban, az 

aeonok végtelenségében!
És ezt a csöppségünket soha nem érezzük jobban, soha nem érezzük 

inkább, mint a mikor a halál csontos kezét látjuk közelünkben.
Mert a halál számunkra a vég. De csak a mi számunkra!
A világegyetemben nincs halál, nincs születés; nincs vég és nincs kezdet, 

nincs ok és nincs czél...  hanem csak örökös lét van.
Ez a nagy harmónia, melynek zengése áthat a világokon, de a melynek 

összhangját oly kevesen értik meg, oly kevesen tudják felfogni.
Ez az örök harmónia hozzon megnyugvást szivünkbe!
Ha az anyag nem vész el e világon : nem vész el az anyag és szellem 

együttes munkája sem. Minden hatás nyomot hagy a nagy mindenség körében!
Minden munka megtermi gyümölcsét.
Te, kedves Kartársam, a jó munka harczosa voltál!
Hatásod el nem múlhat! Emléked el nem enyészhet!
Megőrzi azt a kartársak szeretete, hallgatóid szive és a Collégium története!
És most, midőn utoljára állottál meg ez «alma mater» kapójának küszöbe 

előtt, melyet annyiszor léptél át, hadd mondjuk mi is itt utoljára Neked a 
búcsú szavát: «Isten veled»!“

A szomorú történet gyászos emlékétől csak lassan tértek vissza a kedélyek 
a nagy nemzeti emlékek hangulatába, mi most az egész hazát székiben, liosz- 
szában áthatja.
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Kedvező átmenetet képezett erre egy, Collégiumunk történetében mara
dandó emlékű, lélekemelő ünnepély : a magyar protestáns iheologusok konferen- 
csiája Eperjesen április 29-ikén és 30-ikán. Erre a konferencziára a budapesti, 
kolozsvári, debreczeni, pápai és sárospataki ev. ref., a' pozsonyi és soproni 
ág. h. ev., tehát összesen hét theol. akadémiáról 33 ifjú jelent meg. Tisztele
tükre április 29-ikén este az Eperjesi Belmissiói Egyesület ezidén első vallásos 
estélyét tartotta. A bevezető és befejező éneket Szánik Ernő theol. énektanár 
vezetése mellett a theol. énekkar adta elő. Mayer Endre theol. tanár lelkes 
hangú, tartalmas elnöki megnyitója után Klingenmann «Őszi dal »-át Bartos Pál 
theologussal együtt, Durst Győző harmóniumkisérete mellett, Szlávik Mátyásné 
úrnő énekelte el mély érzéssel, nagy hatást idézve elő. Az ünnepi beszédet 
Harsányi Pál tartotta erős dogmatikai színezettel, de mély meggyőződéssel s 
elragadó szónoki hévvel. Majd a tanítóképző jeles zenekara adta elő Händel 
«Large» czímű zenedarabját. Két szavalat is volt. Az egyiket («A hitetlen») 
Kemény Lajos, a másikat Melczer Dezső eperjesi theologusok adták elő. Este 
a Bcrger-szállóban ismerkedő közvacsora volt. Másnap, április 30-ikán tartották 
meg a konferencziát. Istentisztelettel kezdődött az ev. templomban, hol Kiss 
Dániel pápai ref. theologus imádkozott és Czinkóczky János pozsonyi ág. h. 
ev. theologus prédikált. A konferencziát a Collégium nagytermében dr. Szlávik 
Mátyás dékán, mint a konferenczia díszelnöke, nyitotta meg lendületes beszédével.

A megnyitót hálás szavakkal köszönte meg Görömbei Péter debreczeni 
theologus, mint a konferenczia egyik elnöke. A konferenczia élénk megvita
tással kisért, kiváló értelemmel s szorgalommal kidolgozott s előadott tárgyai 
a következők voltak: 1. «Részletek Eperjes reformácziójából», Deák János 
eperjesi theologustól. 2. «A theologia s a természettudományok mai állása», 
Nagy Ferencz budapesti theologustól. 3. «Mit kívánnak társadalmunk újabb 
szellemi irányzatai (szocziálizmus stb.) a prot. lelkésztől», Kún Zoltán sáros
pataki theologustól. 4. «Milyen legyen a theologiai hallgatóknak belmissiói 
tevékenysége?», Kádár Géza kolozsvári theologustól. 5. A magyar prot. theolo
gusok szövetségének alapszabályai. Előadó volt a kiküldött bizottság meg
bízottja. 6. A külföldi ösztöndíjak ügye (Halle). Előadó Német Károly soproni 
ev. theologus. 7. Kónya Gábornak, a Közlöny felelős szerkesztőjének beszá
molója. 8. Beszámolások az egyes akadémiák részéről az általok végzett bel
missiói s azzal rokon munkákról. A konferenczián a Collégium mind a négy 
tanintézetének tanári-karán kívül Révész Kálmán abaúji ev. ref. és Hoznék 
Lajos sárosi ev. főesperes is résztvett.

Délben a Berger-szállóban megtartott százterítékű közebéden lelkes fel
köszöntők hangzottak el a hazai prot. theologiák tanárkarára és ifjúságára s 
főleg az ősrégi eperjesi Collégium mind a négy tanintézetének vezetőségére, 
első helyen dr. Schmidt Gyula, Collégiumunk nagyrabecsüléssel környezett s 
áldásosán működő felügyelőjére.

A következő nap az eperjesi theologusok, vendégeik tiszteletére, Bártfára 
és a zborói várra társas kirándulást rendeztek. Az eperjesi ünnepélyek lelkes 
hangulatban folytak le s a vendégek a hazafias és prot. tömörülés tekintetében 
maradandó benyomásokkal távoztak. A konferenczia költségeihez hozzájárult
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a tiszai ev. egyházkerület, az eperjesi ev. I. egyház, báró Prónay Dezső egyet, 
felügyelő, Keczer Miklós képviselő 100—100 koronával, a Collégium 200 koro
nával s az eperjesi evang. II. egyház és Rónay Albert hrabóczi földbirtokos 
50—50 koronával.

A konferenczia napján a konferenczia összes tagjait ifj. Draskóczy Lajos, 
az eperjesi ev. I. egyház buzgó és az ifjúságot szerető lelkésze vendégelte meg. 
A konferencziát mély benyomásokat keltő s magas szárnyalású főpásztori 
levélben Zelenka Pál püspök, táviratilag dr. Szabó Aladár budapesti reform, 
theol. igazgató és a berlini Tlieol. Verein elnöksége üdvözölte; viszont a kon
ferenczia meleg táviratban üdvözölte a hazai összes prot. püspököket, báró 
Prónay Dezső ev. egyet, felügyelőt, Keczer Miklós orsz. képviselőt és Rónay 
Albert földbirtokost.

Május 3-ikán volt a tanítóképző-intézetnek belépti-díjjal egybekötött 
Rákóczi-hangversenye Kisszebenben. A nagy gonddal betanult darabok méltó 
elismerést arattak. A hangversenyről részletesen a tanítóképző-intézet feje
zete számol be.

Május 12-ikén ment végbe a Collégium Rákóczi-ünnepélye, azon a napon, 
melyen 200 év előtt az első kurucz proclamatió megjelent.

Az emlékünnep Kéler Béla «Rákóczi-nyitány»-ával kezdődött, melyet a 
tanítóképző-intézet zenekara adott elő kitűnő betanulással, Kapi Gyula tk. tanár 
vezetése mellett. Az ünnepélyt — a programmtól eltérőleg — Csengey Gusztáv coll. 
igazgató nyitotta meg a következő tartalmú rögtönzött beszéddel:

„Mélyen tisztelt Közönség!
Collégiumunk felügyelője közbejött akadályok miatt nem nyithatja meg 

mai ünnepélyünket, s miután elutazott, köztünk meg sem jelenhet; reám hárult 
tehát, mint a Collégium ezidei igazgatójára, a megnyitás szerepe. Ehhez a 
szerephez kevés szavam lesz; II. Rákóczi Ferencz szabadságharczát egy nálam 
sokkal avatottabb kartársam fogja ismertetni; de engedje meg a mélyen tisztelt 
Közönség, hogy jelentőségét néhány szóval én is jellemezhessem.

A tengeri hajósoknak van egy rendkívül szép költői "regéjük: Volt 
egyszer régen, régen, a mesés hajdankorban egy csodaszép földrész, a neve 
Óceánia. Ennek a földrésznek boldog, gazdag népe 'volt, virágzó városait 
fantasztikus alakú paloták díszítették s pompás, dús növényzet vette körül. 
Földünknek egy rettentő katasztrófája azonban elsülyesztette ezt a csodaszép 
földrészt s helyét most az Atlanti Óceán tengere borítja el. A gazdag, boldog 
Óceánia elsülyedt, de nem tűnt el nyomtalanul. Néha-néha szép csendes napokon, 
mikor nem fúj szél s a tenger tükre síma, a hajósok bámulva látják, hogy 
a tenger síma tükrén egy-egy pompás város fantasztikus alakú palotái tűnnek 
fel bámulatosan szép növényzettől körülvéve. De jön egy szélroham, a tenger 
hullámai megmozdulnak s a bűbájos Fata Morgana képe szét illan, elenyészik.

Mélyen tisztelt Közönség! ilyen elsülyedt Óceánia a mi fenséges kurucz- 
világunk s fel-feltünő bűbájos Fata Morganája a független Magyarország ideálképe.

Ez a mi elsülyedt Óceániánk s bűvös Fata Morganája még sohasem 
ragyogott fel a múltból oly szívrehatóan, oly lélekemelőén, mint ebben az
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évben, és nekünk éppen ma, midőn a kuruczvilág kezdetének 200-ik évfor
dulóját ünnepeljük. Szinte látjuk, a mint hőseik szilaj paripáikon a futó labanczok 
után száguldanak s hallani véljük diadalmas «hajrá, hajrá!» kiáltásaikat.

De mozdul a vihar, a nehéz viszonyok vihara, szomorú jelenünk tengere 
fölhullámzik és az ideálkép bűvös Fata Morganája szétfoszlik, elenyészik.

De hát csak álom volna ez ? A független M agyarország ideálképe, a miért hősei 
küzdöttek, a miért vérüket ontották, csak a képzelet bűbájos tüneménye volna?

Nem, uraim, hölgyeim! — Az elsülyedt Óceánia csak rege, de a füg
getlen Magyarország eszméje egykor valóság volt az Árpádok, a Nagy Lajosok, 
a Hunyadiak korában. És a mi egykor valóság volt, az újra valóság lehet, csak 
legyen hitünk benne.

A mi elsülyedt Óceániánk a múltból ragyog vissza reánk, de a jövőbe 
világít. És ha hittel nézünk ebbe a szebb jövőbe, akkor ez a kép nem a tenger 
Fata Morganája, nem a puszták délibábja, nem képzelet többé, hanem a hitnek, 
a bibliának ama messiási országa, melyet a Megváltó Isten országának neve
zett. O mondta erről, hogy Isten országa bennünk él. Úgy van, mélyen tisztelt 
Közönség, ha mi rendületlen hittel nézünk a jövőbe, ha minden igaz magyarnak 
lelkében él az ideál, akkor a független Magyarország eszméje nem álom, nem 
képzelet, hanem olyan boldogító remény, melynek teljesülését a jövőtől várjuk.

Ezzel a szent reménynyel üdvözlöm most az egybegyűlt hazafias közön
séget s a független Magyarország szent hitével mai ünnepélyünket megnyi- 
tottnak nyilvánítom.“

A megnyitó-beszéd után Linner Jenő joghallgató szavalta el «A bújdosó 
Rákóczi» czímű gyönyörű kurucz-népkölteményt. Azután Káldy .Gyula kurucz- 
dalaiból énekelt el néhányat nagy hatással a' főgymnásiumi. ifjúság vegyes-kara. 
Most következett a programm főpontja, Gömöry János főgymnásiumi igazgató 
nagyszabású emlékbeszéde, melyben nemcsak II. Rákóczi Ferencz jellemét, 
működését domborította ki, hanem az egész kort oly élénk színekkel festette 
meg, hogy előadását a közönség feszült érdeklődéssel hallgatta végig. Azután 
ismét kurucz-dalok hangzottak föl Goll Jánostól, előadta a tanítóképző-intézet 
dalkara. Ezt követte Csengey Gusztáv «Lehel kürtje» czímű legendája, melyet 
Melczer Dezső hittanhallgató szavalt el. Az ünnepélyt a Rákóczi-induló fejezte 
be, melyet a főgymnásiumi ifjúsági zenekar adott elő.

A tavaszi deprekáczió áldozócsütörtök előtt való napon, szerdán, május 
20-ikán ment végbe, mely alkalommal az ifjúság részéről Bielek Aladár jog
hallgató, a tanári-kar részéről a coll. igazgató tartott beszédet.

Május 23-ikán tartotta meg a theol. Belmissiói Egyesület 2-ik vallásos 
estélyét a következő műsorral: 1. Kienzl: Vallásos ének a «Bibliai ember» 
czímű operából; játsza az ev. tanítóképző zenekara Kapi Gyula zenetanár 
vezetése alatt. 2. «Az apostolok», Lévay Józseftől; szavalja Tóth József ev. 
theologus. 3. «A kurucz király», felolvasás; tartja Csengey Gusztáv theol. tanár. 
4. «Az öregasszony meséje»,Váradi Antaltól. Melodráma. Előadja dr. Raffay 
Ferénczné úrnő, zongorán kiséri dr. Horváth Ödönné úrnő. 5. Gluck: «Ima»; 
énekli az evang. tanítóképző énekkara Kapi Gyula énektanár vezetése alatt.
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Június 1-jén a Collégium ősi pártfogósága közgyűlést tartott, melyben 
— miután az igazg.-yálasztmánynak általa választott tagjai közül kettő meg
halt, egy lemondott — három új tagot választott, névszerint megválasztotta 
Kósch Árpádot, dr. Sztehlo Jánost és Bielek. Lászlót.

Június 3-ikán tartotta a theol. Belmissiói Egyesület 3-ik felolvasó-estélyét 
a következő műsorral: 1. «Téged Isten dicsérünk», régi egyházi ének; énekli 
az ev. polgári leányiskola énekkara, Várkoly Szerén úrhölgy vezetése alatt. 
2. «Az utolsó fáklya», pályadíjat nyert költemény; írta és szavalja Kuss Zoltán 
III é. theol. 3. «Szeretnék meghalni» (Volrei morir), Tosti P.-től; énekli Fest 
Janka úrhölgy, zongorán kiséri Bakay Péter I. é. theol. 4. «Babylon és a 
biblia», felolvasás; tartja Mayer Endre egyes, elnök. 5. «G-moll», trió; elő
adják Treszler László III. é. (hegedűn), Mandel György (gordonkán), Bakay 
Péter (zongorán) I. é. theologusok. 6. «A kialudt oltár», dialog; írta Russ 
Zoltán III. é. theol ; előadják Ibrányi Hanna úrhölgy (Euniké, görög leány), 
Sexty Kálmán IV. é. theol. (Pál ap.). 7. «Maradj velünk», Stein K.-tól; énekli 
a theol. énekkar, Szánik Ernő énektanár vezetése mellett.

Különösen meleg örömmel s hazai ág. hitv. ev. egyházunk ez egyetlen 
ilynemű tanintézetének fényes jövője iránt egyre magasabbra fokozódó szép 
reménynyel emelhetjük ki azt a jelentékeny fejlődést, a melyet a jogakadémia 
élete ebben a tanévben is felmutatni képes.

Eltekintve attól a szomorú veszteségtől, mely a jogakadémiát egyik 
derék tanárának oly tragikus elhúnytával érte, — melyről az előbbiekben tet
tünk említést s a mely a jogi oktatás terén foglalkozók körében oly általános 
részvétet és sajnálatot keltett, — bízvást elmondhatjuk, hogy az a fejlődés, 
a melyet a jogakadémiának az élete ez elmúlt tanév folyamán felmutat, 
páratlanul áll ez ősi tanintézetünk eddigi történetében.

És itt nem csupán arról kell említést tennünk, hogy a hallgatóságnak 
a száma e tanévben eddig soha el nem ért magas fokra emelkedett, a mennyi
ben az elérte a 240-et, hanem mindenekfölött nagy örömmel kell reámutat
nunk arra, hogy az elmúlt tanév alatt eddig soha el nem ért mértékben 
sikerült megvalósítani azt a komoly törekvést, a mely a jogakadémia ügyeinek 
intézőinél oly annyira fontos figyelmet érdemel s a melyet ők szüntelenül 
szemük előtt tartanak, hogy t. i. a jogakadémia pénzalapjait lehetőleg gyarapítsák.

A pénzalapok gyarapítására vonatkozó lépések sorában elsőrangú fon
tosságú Sárosvármegye hazafias s a nemzeti közművelődés szent ügye iránt 
mindenkor annyira fogékony és áldozatkész közönségének az a határozata, 
a melyet 1902. deczember 15-ikén tartott közgyűlésében hozott, a mikor 
a collégiumi igazgató-választmány nevében benyújtott kérvényre, az állandó
választmány határozati-javaslatának egyhangú lelkesedéssel történt elfogadá
sával kimondotta és jegyzőkönyvbe igtatta a következőket:

«Tekintve, hogy a vármegye közönsége 1878. évi június hó 13-ikán 
hozott határozatával a Dessewffy Arisztid szobor-alap jövedelmének átenge
dése kapcsán eredetileg azt czélozta, hogy a vármegye dicső vértanújának 
emlékezete az által örökíttessék meg, hogy,) egy, nevéről elnevezett tanszék
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a jogakadémián e jövedelem átengedésével tartassák fönn, — tekintve, hogy 
ez a czélzat kitetszik a törvényhatóságnak 1898. június 13-ikán, illetve 
1902. márczius 17-ikén a szabadságharcz honvédjei emlékének megörökítése 
és a Kassán felállítandó egyetem ügyeinek pártolása tekintetében hozott 
határozataiból is, — tekintve, hogy a szobor-alapnak jövedelme egyfelől 
a kamatláb általános alábbszállása, másfelől a jogakadémiai tanszékek díja
zásának általános felemelése folytán a jelzett czélra többé elégtelen ; tekintve, 
hogy a vármegye közönsége teljes mértékben méltányolni tudja mindazon 
jelentékeny szellemi és anyagi előnyöket, a melyek az eperjesi jogakadémiá
nak fennállásából, működéséből és kifejlődéséből úgy általános hazai, mint 
különösebben Eperjes sz kir. város és Sárosvármegye érdekeinek szempont
jából erednek, — tekintve, hogy ezek az előnyök a jogakadémiának egyre 
fokozódó felvirágzása s ennek következtében a hazai legelső ilynemű intézetek 
sorába történt emelkedése folytán már mostan is egyre hatványozottabb 
mértékben észlelhetők, — tekintve különösen azt, hogy a jogi-vizsgálatok 
küszöbön álló reformja kifejezetten és határozottan az összes, megfelelően 
szervezett jogakadémiáknak s ezek között az eperjesi jogakadémiának is minél 
teljesebb mértékben leendő felvirágoztatását és kifejlesztését czélozza : a vár
megye közönsége -— bár sajnálattal ismeri be azt, hogy a törvényhatóság 
jelen anyagi körülményei nem teszik lehetővé a kérvényben körülvonalozott 
támogatásnak egészben való megadását — meleg elismeréssel a tanintézet 
eddigi működése iránt, s hogy a létesítendő reformoknak az eperjesi jog
akadémiára leendő kiterjesztésének biztosításához tőle telhetőleg hozzájáruljon : 
kimondja, hogy a Dessewffy Arisztid szobor-alapnak egy jogakadémiai tan
szék díjazására szánt s állandóan erre fordított jövedelmét a vármegyei kultur- 
alapból tíz évre, évente 2000 koronával pótolja s ezt az összeget 1903. január 
1-jétől számítva a szobor-alap jövedelmével együtt, évente a nevezett jog
akadémiai tanszék díjazására fordítja s egyben a jövőre is kilátásba helyezi 
azt, hogy a jogakadémiát, mint történeti jelentőségű és nagy hasznú intézményt, 
mindenkor a tőle telhető anyagi és erkölcsi támogatásban fogja részesíteni. 
Ezen határozat — közérdekű voltánál fogva — a vármegye hivatalos lapjában 
tétetik közzé azzal, hogy ellene a megjelenést követő nyolcz naptól számított 
15 napon belül a vármegye alispánjánál benyújtandó felebbezésnek van 
helye. Egyben a vármegye alispánja megbizatik, hogy jelen határozatot annak 
szabályszerű kihirdetése után a m. kir vallás- és közoktatásügyi minisztérium
hoz terjeszsze fel; végre erről a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi 
Collégiuma jegyzőkönyvi kivonat útján értesíttetik.»

A vármegyének ez a lelkes határozata igazán méltó arra, hogy szó- 
szerint megörökíttessék Collégiumunk «Értesítő»-jében s hogy arról mindenki 
tödomást vegyen, a ki e jogakadémia sorsa iránt érdeklődik, mert ez a hatá
rozat fogja lehetővé tenni azt, a mi Collégiumunk fentartó testületének régi 
terve, hogy a jogtanári székek számát egygyel ismét szaporítsa s hogy így 
a jogakadémia szervezetét ismét jelentékenyen közelebb hozza a királyi jog
akadémiák szervezetéhez.

Ebben az annyira fontos, mint a milyen nemes törekvésben az elmúlt
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tanév újabb kiváló támogatókat is szerzett ügyünknek. Ezek voltak: az 
Eperjesi Bankegylet, mely igazgatóságának 1903. február 4-ikén tartott gyűlé
sében kimondotta, hogy a jogakadémiának eddig évente rendelkezésre bocsáj- 
tott 200 korona összeget ezentúl évi 800  koronára emeli fe l; a Nagy sáros i 
Műmalom Részvénytársaság, melynek 1903. február hó 18-ikán tartott köz
gyűlése, az igazgatóságnak igen meleg- és szép szavakkal előadott javaslata 
alapján, 5000 koronát szavazott meg, oly rendeltetéssel, hogy ez az összeg 
a jogakadémia vagyonaként, mint alapítvány, e tanintézet czéljaira használ- 
tassék; nemkülönben az Eperjesi Takarékpénztár, melynek 1903. márczius' 
4-ikén tartott közgyűlése ugyan erre a czélra 4000 koronát szavazott meg 
s ezenkívül az évenként adományozni szokott 200 koronát is folyóvá tette.

Jogakadémiánk és Collégiumunk meg találta a módját annak, hogy 
ezekért a nagylelkű adományokért legőszintébb hálás köszönetét megfelelően 
juttassa kifejezésre, azonban azt hiszszük, hogy itt is elmulaszthatatlan és ked
ves kötelességet rovunk le, ha ezekre az összes nagyfontosságú határozatokra 
felhívjuk a közfigyelmet s ha azokat ezen a helyen is megörökítjük, azzal 
a forró óhajtással: vajha ezek az — egész országban oly általánosan mél
tánylást és elismerést keltett — határozatok minél több, hasonlóan nemes 
áldozatkészségnek szolgálnának buzdító példaadásul!

A tanárok irodalm i s társadalm i m űködése.

A Collégium egyes tanárainak, -— szorosan vett tanári működésükön 
kívül, — irodalmi, társadalmi s egyéb téren való tevékenységéről a követke
zőkben, számolunk b e :

Bruckner Győző, a Magy. Történelmi Társas, tagja. Következő művei jelentek 
m eg: Galeotto Marzio műve, mint művelődéstörténeti kútfő. 1901. Burg Bernstein 
und Schlainig. 1903. — Burg Recknitz. 1903. — Burg Lockenhaus 1903. — 
Johannes Ebenspanger. 1903. — A Széchenyi-körben tartott felolvasásai: A ma
gyar társadalmi élet a XV-ik században. Magyar művelődési mozzanatok a 
XII., XIII. és XIV-ik században.

Flórián Károly dr., rendes munkatársa a Huszadik Századnak, az Eperjesi 
Lapoknak és a Magyar Közéletnek. Az eperjesi ág. h. ev. I. egyház jogügyi bizott
ságának, az Eperjesi Vöröskereszt-fiókegyletnek és a Széchenyi-kör magyar
irodalmi szakválasztmányának jegyzője. Önállóan megjelent művei: A halott- 
hamvasztás. Eperjes. 1903. — A 4'2%-os osztrák járadék-adósság konverziója 
és a magyar állam évi járuléka. Budapest. Pollitzer és fia. 1903. — Felolvasást 
tartott a Magyar Túristaegyesület Budapesti Osztályában «Innsbrucktól Meránig» 
czímen és az Eperjesi Széchenyi-körben a halotthamvasztásról.

Fi'enyó Lajos, a Collégium és a Széchenyi-kör könyvtárosa, az eperjesi 
ág. h. ev. I. egyház tanácsának és iskolaszékének, valamint a Széchenyi-kör



41

magyar-irodalmi szakválasztmányának tagja, munkatársa az Ev. Családi Lapnak; 
írt az Ev. Egyház és Iskolába s a Prot. Egyházi és Iskolai Lapba. A Széchenyi- 
körben pályadíjat nyert «A kendei hársfa» czímű elbeszélésével.

Gamauf György, a kereskedelmi iskola igazgatója, az eperjesi ág. h. ev.
I. egyház gondnoka.

Gömöry János, az Eperjesi Tanári-kör e. i. elnöke, az Országos Tanár- 
egyesület és az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának tagja, az 
eperjesi ev. egyház presbytere.

s
Horovits Simon dr., dolgozótársa a Jogi Lexikonnak és a Magánjogi 

Codificatiónk czímü folyóiratnak.

Horváth Ödön dr., rendes dolgozótársa a Magyar Jogi Lexikonnak s az 
Eperjesi Lapoknak. Önállóan megjelent művei: Emlékbeszéd Ghillány József 
felett. Eperjes. 1902. — Jogakadémiák és jogi vizsgálatok. Budapest. 1903. — 
Kiváló társadalmi szereplésében: az Eperjesi Széchenyi-kör elnöke és a Sáros
vármegyei Jótékony Nó'egylet titkára.

Kubányi Béla, a Magyar Tud. Akadémia Nagy Szótárának dolgozótársa.

Mayer Endre, a collégiumi convictus ephorusa, a Szirmay-könyvtár könyv
tárosa, a coll. theol. ifjús. belmissiói egyesület elnöke, a sárosi evang. esperesség 
számvevőszéki elnöke és levéltárosa, a Luther-Társaság tud -Írod. szakválaszt
mányának tagja, az Eperjesi Kölcsönös Segélyző-egyesület vezető igazgatója; 
munkatársa a Prot. Egyházi és Iskolai Lapnak, az Evang. Egyház és Iskolának, 
a Prot. Szemlének, a Luther-Társaság Egyházirodalmi Értesítőjének.

Mikler Károly dr., az Eperjesi Lapok szerkesztője, az Evang. Egyház és 
Iskola munkatársa, a Széchenyi-kör igazgató-választmányának tagja, az eperjesi 
ev. I. egyház iskolaszéki elnöke.

Perényi Vilmos, a coll. természettani múzeum őre, az eperjesi ev. ref. 
missió-kör főgondnoka.

Peskó Ödön, az eperjesi ev. I. egyház presbytere.

Raffay Ferenc z  dr., az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-irodalmi szakválaszt
mányának tagja, több jogi szaklapnak és az Eperjesi Lapoknak munkatársa. 
Önállóan megjelent művei: Az egyesületi jog kodifikálása. -— Die Ungültigkeit 
der Ehe im Sinne des ungarischen Ehegesetzes. — Die Besitzlehre im Entwürfe 
des ung. alig. bürg. Gesetzbuches. Ez utóbbi magyarul is megjelent némi bőví
téssel e czím alatt: A magyar általános polgári törvénykönyv tervezetének 
birtoktana. Megírta továbbá a Magyar öröklési jogot, a mely legközelebb sajtó 
alá kerül. Végül «Cairo» czím alatt felolvasást tartott a Széchenyi-körben.

Szlávik Mátyás dr., munkatársa az Athenaeumnak, a Prot. Egyházi és 
Iskolai Lapnak, az Evang. Egyház és Iskolának, a Prot. Szemlének, az Erdélyi 
Múzeumnak; a hazai bölcseletet a «Zeitschrift für Philosophie» hasábjain 
ismerteti; a Prot. írod. Társaság igazgató-választmányának, a coll. igazgató-

Coll. Ért. 6
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választmánynak, az eperjesi ev. I. egyház presbyteriumának és iskolaszékének, 
a Széchenyi-kör igazgató-választmányának, Sárosvármegye törvényhatóságának 
és Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja.

Szutórisz Frigyes, a természetrajzi múzeum őre.

Vöröss Sándor, az ifjús. könyvtár és a kötelező házi-olvasmányok könyv
tárának őre, a Széchenyi-kör szinészeti-szakválasztmányának jegyzője. Felolvasást 
tartott a Széchenyi-körben «Női alakok Jósika regényeiben» czímen.

Wallentínyi Samu dr., a Collégium és az eperjesi ev. I. egyház jegyzője, 
az Eperjesi Széchenyi-kör titkára, a collégiumi Magyar Társaság elnöke; belső
munkatársa az Eperjesi Lapoknak; egyes czikkeket írt a Magyar Szóba; szer
kesztette az Eperjesi Széchenyi-kör Évkönyvét.
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A) A  Collégium kormányzata.

a) Elnökség: Glauf Pál kishonti ev. esperes és egyházkerületi főjegyző, 
és dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő.

b) Igazgató-választmány: Tagok az egyházkerület képviseletében : Benczúr 
Géza ügyvéd és VI sz. kir. városi esperességi felügyelő Kassán; Csisko János 
ev. lelkész Kassán; Czékus László ev. lelkész Abaúj-Szántón; Gamauf György 
tképzőintézeti igazgató; Hajdú János zsegnyei ev. le lk é s z Münnich Kálmán 
bányaigazgató és a XIII szepesi város esperességi felügyelője Iglón; Kubinyi 
Géza orsz. képviselő és a gömöri egyházmegye felügyelője Gömör-Panyiton ; 
Radvány István kir. tanácsos, műmalmi igazgató és hegyaljai esperességi fel
ügyelő Miskolczon ; dr. Szi.ávik Mátyás theol. dékán Eperjesen ; Strauch Béla 
egyházkerületi jegyző és ev. lelkész Felkán ; T ahy József sárosvármegyei alispán 
Eperjesen; T erray Gyula gömöri ev. esperes Rozsnyón. A coll. pártfogóság 
képviseletében : Bánó Árpád főszolgabíró és sárosi esperességi felügyelő Osztró- 
patakon; Dessewffy Lajos földbirtokos Eperjesen; Farkas Lajos takarék- 
pénztári vezérigazgató Eperjesen; dr. Horváth Ödön kir. tanácsos, egyetemi 
magántanár és jogkari dékán Eperjesen; Klefner Gyula városi és coll. ügyész 
Eperjesen ; Kubinyi Albert földbirtokos és egyházfelügyelő Eperjesen ; Ludmann 
Ottó főgymn. tanár Eperjesen; Palugyay Gusztáv kir. törvényszéki elnök 
Eperjesen; Raisz Ede nyug. kir. főmérnök Eperjesen. Legújabban választattak 
meg collégiumi pártfogósági igazgatósági tagokká : Bielek László, Kósch Árpád 
és dr. Sztehlo János, mind a hárman eperjesiek.

A coll. választmány üléseiben megjelennek a Collégium tisztviselői is, 
hogy felvilágosítást adjanak, de hivataluk alapján szavazati joguk nincsen.

e j 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 Kálmán, Benczúr Géza és Csisko János ; a Collégium részéről: 
Kubinyi Albert és Palugyay Gusztáv.

d.) Pénzügyi bizottság: Tagjai: Kubinyi Aurél ügyvédi-kamarai elnök s 
Dessewffy Lajos; póttagok: dr. Sztehlo János ügyvédi-kamarai titkár s dr. 
Horváth Ödön jogkari dékán; hivatalból tagjai: a coll. jegyző, coll. ügyész 
és pénztáros. Az elnöki szék üres.

ej Számvizsgáló-bizottság: Elnök: F arkas L ajos ; jegyzője: dr. Wallentínyi 
Samu ; tagjai: Kósch Árpád, Raisz Ede, Csisko János.

6*
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B) A  Collégium tisztviselői.

1. Collégiumi igazgató: Csengey G usztáv theol tanár.
2. A collégiumi taninézetek dékánjai, illetve igazgatói:

a) Theologiai dékán: dr. Szlávik Mátyás.
b) Jogakadémiai dékán: dr. H orváth Ödön.
c)  Főgymnásiumi igazgató: G ömöry János.
d) Tanítóképző-intézeti igazgató : Gamauf György.

3. Coll. pénztáros: dr. Flórián K ároly jogakad. tanár.
4. Coll. jegyző és levéltáros: dr. W allentínyi Samu főgymn. tanár.
5. Coll. ügyész: Klefner Gyula ügyvéd.
6. Könyvtáros: F renyó Lajos főgymn. vallástanár.
7. Tápintézeti gondnok: Mayer E ndre theol. tanár.
8. Múzeum-őrök: Szutórisz F rigyes és P erényi Vilmos főgymn. tanárok.
9. Közös tanárértekezleti jegyző: V öröss S ándor főgymn. tanár.

10. A Szirmay-könyvtár őre: Mayer E ndre theol. tanár.

C) Collégiumi gyámintézet.

1. Elnök: Csengey Gusztáv coll. igazgató..
2. Pénztáros: Szutórisz F rigyes főgymn. tanár.
3. Jegyző: V öröss Sándor főgymn. tanár.

Collégiumi iskolaszolgák: F er en c z  J ános és K lein E m il .
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Jelentés a Collegium egyes tanintézeteire!.

I.

Theologia .

A )  A datok az intézet ezév i történetéhez.

Az 1902—1903. tanév a coll. theologián is a komoly és lelkiismeretes 
munkásság éve volt. A tanévet a dékán, a tanári-kar és az eddigelé még 
soha el nem ért szép számmal megszaporodott ifjúság jelenlétében, énekléssel, 
imával és beszéddel nyitotta meg, mely megnyitójában a dékán a Szentlélek 
segítségülhívása mellett az ifjúságot nemes, egyházi és hazafias hivatására figyel
meztetve, a komoly munkásságra, egymás között az ev. keresztyén theologu- 
sokhoz illő testvéries egyetértés és barátság ápolására és fejlesztésére hívta föl. 
Örömmel jelenthetjük, hogy abban a tekintetben az ifjúság az egyházkerület, 
Collégium s a tanári-kar örömére a várakozásnak minden tekintetben meg
felelt. Theologiánkat e tanévben is több ízben látogatta meg Zelenka Pál, 
tiszai ev. egyházkerületünk lángbuzgalmú püspöke s személyes megjelenésével, 
ritka figyelmével és főpásztori szavaival buzdította és serkentette a tanári-kart 
és az ifjúságot feladatai nemes, de terhes s hű betöltésére. így még a múlt 
tanév végén a dékán kíséretében hűségesen kalauzolta a Collégiumban s az 
internátus helyiségében s bőséges felvilágosításokkal látta el dr. Zsilinszky 
Mihály, bányakerületi ev. felügyelőt és vallás- s közoktatásügyi m. kir. állam
titkárt, hazai ev. egyházunk e nemeslelkű világi papját, ki tanintézetünk iránti 
nemes érdeklődésének oly gyakran adta már tanújelét. Továbbá a tanév alatt is 
többször látogatta meg a püspök Eperjest s mindnyájunk örömére, a tanév 
elején és végén személyesen vezette a theol. szak-, illetve papi vizsgákat. 
Őszinte hálánk és nemes elismerésünk kisérje továbbra is lelkes főpásztorunk 
áldásos munkásságát!

Theologusaink az elmúlt tanév alatt is úgy az előadások szorgalmas 
látogatásában, mint kifogástalan magaviseletükkel és vallásos-egyházi hivatá
sukra vonatkozó törekvésükkel buzgó tevékenységet tanúsítottak. Szavalataikkal 
az Önképző-körben, a Belmissiói Egyesület sűrűn látogatott vallásos esté
lyein, a Széchenyi-körben, a reformatiói emlékünnepen s a márcziusi hazafias 
ünnepeken Eperjes művelt közönségének osztatlan elismerésében részesültek. 
Közönségünknek igen szívesen hallgatott szónokai és szavaiéi évek óta a 
mi theologusaink.
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Örömmel jelenthetjük, hogy theologusaink e tanévben is részesültek a 
tiszai ev. egyházkerület s a Collégium áldozatkészségéből az internátus, con
victus s a tandíj kedvezményeiben. Az egyházkerület s a Collégium e bölcs 
és jóságos intézkedéseivel meg van adva a mód a theologusok létszámának 
folytonos gyarapodására s a máig is érzékenyen érezhető paphiány eloszla
tására. Anyagi gondoktól függetlenül, annál sikeresebben folytathatták komoly 
tanulmányaikat s szép hivatásuknak szentelhették idejüket. Továbbá jelentjük, 
hogy a máig is betöltetlen negyedik tanszék tárgyait a lefolyt tanév alatt is 
Mayer h. rendes tanár mellett a két helybeli ev. lelkész: ifj. Draskóczy Lajos 
és Liptai Lajos, valamint dr. Mikler Károly jogtanár látta el; s örömmel 
jelezzük e helyen, hogy theologusaink e tanévben is heti két órában a jog
tanári kar szívességéből jogi előadásokat hallgathattak. E tanév második felé
ben dr. Sarudy Vilmos, majd annak váratlan halála után dr. Mikler Károly 
tanulságos magán- és közjogi előadásait hallgatták a theologusok. E jogi elő
adásokkal más hazai ev. theologiai tanintézethez viszonyban, felette kedvező 
helyzetbe jutott a mi tanintézetünk. Egyházkormányzatunk s coll. igazgató
választmányunk további szerető gondoskodása mellett az egyházegyetem részé
ről jövő segély reményében s az isteni Gondviselésbe vetett hitünkkel bizton 
várjuk és reméljük, hogy a hazai ev. theologiák újjászervezését czélzó, 1903. évi 
márczius 26-iki egyetemes albizottsági javaslat elfogadásával theologiánk az 
újabb szervezés stádiumába lép s egy rendes- s egy magántanár behelyezé
sével s a tanári javadalmazás megjavításával tanintézetünk egy biztatóbb, szebb 
és jobb jövőnek néz elébe. Üdv és elismerés e javaslatért Zsilinszky Mihály 
albizottsági elnöknek, dr. Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, Gyurátz Ferencz 
és Zelenka Pál püspököknek, mint albizottsági tagoknak és fáradságos munká
jáért Glauf Pál esperesnek, mint bizottsági előadónak. A nekünk is vélemény- 
adás czéljából megküldött javaslatra a tanári-kar lelkes csatlakozását és véle
ményének elméleti és gyakorlati tekintetben való kifejtését a kar kérelmére 
az e téren igen tájékozott Mayer Endre tanár vállalta el. Sietünk kijelenteni, 
hogy e javaslat egyházunk szükségletének s theologiáink bizonytalan helyze
tének életképes gyümölcse, mely a jövőben a theologiák újjászervezését s a 
theol. szakoktatásügy egységesebb kiépítését czélozza, mely az elméleti és 
gyakorlati részletekben való hiánya mellett sem érdemli meg azt a táma
dást, a melyben Pozsony részéről kétfelől is részesítették. Eperjes örömmel 
és nyugodt lelkiismerettel várja e tanügyi tervezetnek egyetemes alapon való 
mielőbbi megvalósulását.

Örömmel és hálás elismeréssel említjük meg, hogy 1902. okt. 15,-i kelettel 
Szentgyörgyi Gusztáv eperjesi lakos s a Collégium egykori tanítványa, Mayer E. 
tanártársunk szives közbenjárására, néhai bátyja: Szentgyörgyi Lajos, volt jeles 
eperjesi theologus emlékére 1000 (egyezer) koronás alapítványt tett a mi 
theologiánkra, a legjobb bibliai tárgyú értekezés megjutalmazására. A tanári-kar 
őszinte hálával vette a nemeslelkű alapítványt s azt a püspöknek és a coll. 
felügyelőnek is bejelentette. A coll. pénztárban elhelyezett eredeti alapító-levél 
másolatban így hangzik;
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„ m á s o la t . A l a p í t ó - l e v é l .

Alul is irt Szentgyörgyi Gusztáv eperjesi lakos, mint az ág. h. ev. tiszai 
kerületi eperjesi Collégiumnak volt tanulója, megboldogult egyetlen és szeretett 
bátyámnak: Szentgyörgyi Lajosnak, a Collégium egykori jeles tanulójának 
emlékére, halálának 25-ik évfordulója alkalmából az eperjesi evang. kerületi 
Collégiumban theol. hallgatók részére, az alább következő' feltételek mellett, 
1000 K., azaz Egyezer koronás alapítványt teszek.

1. Az egyezer Koronás alapítvány örökre «Szentgyörgyi Lajos-pályadíj» 
nevét viselje annak hálás megörökítésére, hogy nevezett édes bátyám az eperjesi 
ősi Collégiumban az 1865—1876. években nyerte kiképeztetését s ezen idő 
alatt mint jeles s az iskola és tanárai iránt hálás tanuló kitartó szorgalommal 
s nemes ambiczióval gyűjtötte a szellemi kincseket, hogy hazájának s egyhá 
zának egykor hű fia és odaadó lelkes munkása legyen. De midőn már közel 
állott ahhoz, hogy jelesen letett lelkészi vizsgálata után magasztos czéljait meg
valósíthassa, rövid, de súlyos betegség után a könyörtelen halál véget vetett 
a legszebb reményekre jogosító fiatal életének.

2. Pályadíjul szolgáljon az egyezer koronás alapítványnak egy évi kamata.
3. A pályadíj kiosztása czéljából kötelessége a theol. tanári-karnak minden 

iskolai év elején az illető szaktanár ajánlatára egy bibliai tárgyú tételt kitűzni 
s az ifjúságot záros határidőn belül benyújtandó pályázatra felhívni.

4. A pályadíj a benyújtott dolgozatok közül a legjobbnak adandó; de 
ha a legjobbnak talált dolgozat tartalmilag szegény és sem tanulmányról, sem 
helyes gondolkozásról nem tesz tanúságot, akkor a pályázatot meddőnek kell 
tekinteni s a pályadíjat a következő évi jövedelemmel újra kitűzni (mely esetben 
két pályadíj tűzetik ki) s ha a pályázat az első évire nézve ekkor is meddő 
marad, az így lennmaradt egy évi jövedelem a tőke szaporítására fordítandó.

5. A pályázat titkos legyen; a dolgozatok a mindenkori dékánhoz kül
dendők ; bírálójuk a theol. tanári-kar, első sorban azonban a szaktanár.

6. Ha a theologia Eperjesen megszűnnék, akkor az egyezer korona jöve
delme a coll. főgymn. jó magaviseletű s haladású evang. tanulójának ösztöndíj 
czímén kiosztandó. Különös tekintetbe veendők szegény evang. tanítók fiai.

7. Míg az alapítványi egyezer koronát lefizetem, kötelezem magamat annak 
4°/0-os kamatát évente (június 1-jén) a collégiumi pénztárba fizetni.

Eperjesen, 1901. évi november hó 1-jén. Szentgyörgyi Gusztáv s. k.
Előttünk mint tanúk e lő tt: Vasskd J e n ő  s k., Mayer Endre  s. k.“

Ez alapítvány alkalmából az elhúnytnak emlékét következő életrajzi 
adataiban örökítjük meg: Született 1854. május 12-ikén Kükemezőn, hol 
atyja mint tanító működött. Gyermekéveit Margonyán töltötte. Az 1863-iki 
canonica visitatio alkalmával magyarul ő üdvözölte az iskola részéről Máday 
Károly püspököt. 1865-ben a collégiumi főgymnásium tanulója lett s több 
éven át Péchy Tamás-, majd Darvas kassai főispán- és Dessewffy József fiainál 
nevelősködött. A theologiát is Eperjesen végezte s jeles eredményű candida- 
ticumi vizsgát tett. Annak elvégzése után Dessewffy Pál, margonyai föld



48

birtokos házánál nevelősködött s a Szirmay-féle ösztöndíjjal külföldre készült. 
Meghalt 1876. november 2-ikán. Legjobb barátai közé Vasskó Gyula, pozsonyi 
theol tanár tartozott. Elhunyta alkalmából igen meleg elismerő-levelet írt 
a theologia akkori dékánjához, Tillisch Jánoshoz Vécsey Tamás dr. buda
pesti egyetemi tanár. Részünkről is áldassék az ő boldogító emlékezete!

Mint theol. tanintézetünket felette közelről érdeklő s valóban örvendetes 
körülményt megemlítjük, hogy a hazai protestáns theologusok ezévi értekez
letüket Eperjesen tartották. Lélekemelő volt annak kezdete, lefolyása és befeje
zése egyaránt. A hallott beszédek, a mélyreható tanácskozások s az együttes 
munkásságnak egyéb örvendetesen tapasztalt jelei jobb és szebb jövőt ígér
nek ez ifjú Thimotheusokkal hazai ev. és ev. ref. egyházunknak.

A konferenczia lefolyásának részletesebb rajzát s az arra tett szives ado
mányokat Értesítőnk megfelelő helyén találja meg a szives olvasó.

Ugyancsak örömmel megemlítjük, hogy a Belmissiói Egyesület kezde
ményezéséből theol. ifjúságunk újév óta énekléssel és imádsággal kezdi meg 
naponként a maga munkáját. Ezek a reggeli könyörgések kezdettől fogva 
mindvégig, leggyakrabban a dékán jelenlétében a legkomolyabban folytak le 
s tanintézetünk állandó, épületes szokását fogják a jövőben is képezni.

Végül még örömmel jelezzük, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter a dékánt ez évben is és pedig a tanév elején a rozsnyói s a tanév 
végén a pozsonyi evang. főgymnásium érettségi vizsgálataihoz kormánykép
viselőnek küldte ki. Hálás elismeréssel veszszük ez alkalommal is tanintéze
tünk kintüntetését.

B )  T a n á r i  t e s t ü l e t .

D ékán:

Dr, Szlávik Mátyás, a bölcselet doctora, a bölcseleti és systhematikai 
theol. tudományok nyilvános rendes tanára.

T anárok :

1. Csengey Gusztáv, az ó-szövetségi írásmagyarázati és történeti theol. 
tudományok nyilv. rendes tanára.

2. Ifj. Draskóczy Lajos, lelkész, a gyakorlati theol. tudományok tanára.
3. Dr. Horovitz Imre, az orvostudományok tudora, oki. kir. törvény- 

széki orvos, a közegészségtan tanára.
4. Liptai Lajos, lelkész, a bibliai szláv nyelv tanára.
5. Mayer Endre, az új-szöv. írásmagyarázati theol. tudományok nyilv. 

rendes tanára, coll. convictusi eforus, az ev. theol. internátus felügyelője, 
a Szirmay-könyvtár őre, a theol. ifjúság belmissiói egyesületének elnöke.

6. Dr. Mikler Károly, a jog- és államtudományok tudora, az egyház
jog s a köz- és közigazgatási jog tanára.

7. Szánik Ernő, tanító, az egyházi ének és liturgia vezetőtanára.
8. Dr. Szlávik Mátyás (lásd fentebb).
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C) V ég ze tt  tananyag .

1. E l ő a d o t t  t á r  g'y a k :

a) 1902—1903. tanév I-ső félév:
1. C sengey Gusztáv : Héber nyelv I. évf., heti 3 óra ; ó-szöv. exegesis 

II—IV. évf., h. 3 óra; egyetemes és protestáns egyháztörténet I—II.
évf., h. 4 óra és Izrael története I—II. évf., h. 3 óra.

2. Ifj. Draskóczy Lajos': Gyakorlati exegesis I—IV. évf, heti 1 óra.
3. Liptai Lajos: Bibliai szláv nyelv I—II. évf, heti 1 óra és III—IV. 

évf., heti 1 óra.
4. Mayer Endre: GörögHtyelv és hermeneutika I. évf., h. 3 óra; új- 

szöv. exegesis (Római levél) II—IV. évf., h 4 óra; neveléstan I—II. évf, h. 
3 óra és Jézus élete III—IV. évf., h. 3 óra.

5. Dr. Mikler Károly : Egyházjog III. évf, h. 3 óra.
6. Szánik E rn ő : Egyházi ének I—IV. évf, b. 2 óra.
7. Dr. Szlávik Mátyás: Encyclopaedia I. évf., h. 4 óra; bölcsészet- 

történet I. évf., h. 4 óra; német nyelv I. évf., h. 1 óra; keresztyén erkölcs
tan III—IV. évf, h. 4 óra és symbolika III—IV. évf., h. 2 óra.

b) 1902—1903. tanév 11-ik félév:

(איוב)

1. Csengey Gusztáv: Héber nyelv (בראשית) I. évf., h. 3 óra; ó-szöv.
exegesis (יחזקאל) II—IV. évf., h. 3 ó ra ; egyetemes és prot. egyháztörténet 
I—II. évf., h. 4 óra és Izrael története I—II. évf, h. 3 óra.

2. Ifj. Draskóczy Lajos : Gyakorlati exegesis I-—IV. évf., h. 1 óra és 
katechetika I—II. évf, h. 2 óra.

3. Dr. Horovitz Im re: Közegészségtan I II. évf. h. 2 óra.
4. Liptai Lajos: Bibliai szláv nyelv I—II. évf., h. 1 és III—IV. évf., h. 1 ó.
5. Mayer Endre : Görög nyelv (Máté ev. V—VII. és parabolák) I. évf, 

h. 3 ó ra ; neveléstörténet I—II. évf, h. 3 óra és új-szöv. exegesis (Római 
levél) II—IV. évf., h. 4 óra.

6. Dr. Mikler Károly: Egyházjog III. évf., h. 3 óra és válogatott kér
dések a magyar köz- és közigazgatási jog köréből III—IV. évf, h. 2 óra.

7. Szánik Ernő: Egyházi ének I—IV. évf, h. 2 óra.
8. Dr. Szlávik Mátyás; Bölcsészettörténet (modern bölcsészet) I. évf, 

h. 4 óra; német nyelv I. évf, h. 1 óra; vallástörténet” I —II. évf., h. 3 óra; 
kér. erkölcstan III—IV. évf., h. 4 óra és symbolika III — IV. évf, h. 2 óra.

2, S e  na i n a  r i u m o k.

aj E gész év i sem inarium ok:
1. Új-szöv. írásmagyarázati seminarium. II—IV. évf., h. 1 órában. Veze

tője Mayer Endre. A feldolgozott s megbírált dolgozatok czímei a követ
kezők voltak: Pál christologiája; az Úrvacsora Pálnál, összehasonlítva Luther, 
Calvin, Zwingli felfogásával; Pál apostol és a Cselekedetek könyvének glosso- 
laliája; Jézus teste és vére mint üdvösségünk forrása; János ev. christologiája; 
a logos eredete; a csodáról; Jézus bűntelensége, tekintettel szellemi jfejlődé-

Coll. Ért. 7
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sere; a kötés és oldás hatalma Máté 16, 18—19. alapján; a Szentháromság; 
a Tb'iQWfia Pál apostolnál; az Istenországának eredete, különösen az ószövet
ségben ; az ima az evangéliumokban ; az V.xxh}őtn jelentése Jézusnál és Isten
országához való vizzonya; a házasság és annak felbonthatósága Jézusnál; 
a farizeusokról; az örök élet János evangéliumában; a iilaan- fogalma; a nagy 
lakoma exegetikai magyarázata

A dolgozatok tételei az egyes hallgatók képzettségéhez viszonyítva, 
'haladásukra való tekintettel adattak ki s bíráltattak el. Egynéhány igen sike
rült dolgozattal is volt dolgunk, a melyek nagy szorgalomról s kutatásról 
tettek tanúságot; de egyébként is a seminariumok kitűnő képző s nevelő 
jelentősége évről évre jobban mutatkozik.

2. Rendszeres theol. seminarium. Ill—IV. évf., heti 1 óra. Vezetője: 
d>\ Szlávik Mátyás. Az Augustana Confessio olvasása, fordítása és hittani 
alapon való fejtegetése.

3. Gyakorlati theol seminariumok. Vezető: Mayer Endre.
a) Homiletikai seminarium. I — IV. évf., heti 1 óra. Az I. évesek nem 

kötelesek dolgozatot hozni, de a második félévben már egyes homiliák bírá
latára köteleztetnek; a II. évesek homiliákat, a III. évesek közönséges egy
házi-, a IV. évesek alkalmi beszédeket hoznak s a benyújtott beszédek felett 
bírálatot mondanak. Minden hallgató egy beszéd benyújtására köteleztetik. 
Benyújtatott s bíráltatot 26 dolgozat; ezek közül volt 5 alkalmi- (esketési, 
temetési, templomavatási, keresztelési s úrvacsorái), 6 közönséges egyházi 
beszéd s 15 homilia; 17 magyar, 7 tót és 2 • német nyelvű.

b) ■ Liturgikai seminarium. I —IV. évf., h. 1 óra. Az I. évesek egyházi 
beszédek elmondására kötelezvék, a többiek előzetes utasítás és tanulás után 
egyes egyházi cselekvényeknek liturgiái elemeit tanulják megismerni gyakor
latilag, hogy az életbe lépéskor legalább némi gyakorlottságuk legyen az 
istentisztelet liturgikailag helyes végzésében. Intézetünk abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy a coll tanítóképző-intézet növendékei is részt vehetnek 
e gyakorlatokban kántori teendők végzése által. Liturgikai gyakorlatok a téli 
időszakban tartatnak a collégiumi imateremben. J Ez évben összesen 11 (hat 
magyar, öt tót) gyakorlat tartatott.

c) Katechetikai seminarium. I—IV. évf, h. 1 óra. Rendszeres ’ vallás
tanítás a helybeli ág. hitv. evang. II. egyház gyakorlóiskolájában.JA gyakor
latok téli időszakban tartattak, minden pénteken 2—3-ig. Egyházunknak 
hálás köszönettel tartozunk, hogy iskoláit megnyitja előttünk ezen gyakor
latoknak tartásira. A tanítások közül egynéhány igen szép sikerű volt, a mi 
egyeseknek kiváló paedagogiai érzékéről tesz bizonyságot.

bj F é lév i s e m in a r iu m :

Egyháztörténeti seminarium a II. félévben. II. évfolyam, heti 1 óra. Veze
tője Csengey Gusztáv. Otthon való kidolgozás alapján az egyetemes egyház- 
történetből vett tételek tárgyaltattak s bíráltattak el. A dolgozatokat — ered
ményüket tekintve — dícséretreméltók voltak.
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1.
2 .

3.
4.
5.
6 .

7.
8. 
9.

10 .

11.

12 .

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20 . 

21 . 

22 .

23.
24.
25.
26. 
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

D ) T heologia i hallgatók.

I. ÉVFOLYAM.

Bakay P é t e r ..................................Puszta-Szent-Tornya, Békés vm., 1884.
Dzurányi D e z s ő ............................. Budapest, 1883.
Hamar J á n o s ..................................Hisnyó, Gömör vm., 1884.
Karlovszky Lajos .........................Stubnya-fürdő, Túrócz vm., 1882.
Kemény L a j o s ............................. Makó, Csanád vm., 1883.
Lányi A l f r é d ............................. ....  Szepesváralja, Szepes vm., 1882.
Mandl G y ö r g y ............................. Újvidék, Bács-Bodrog vm., 1882.
Mikola J á n o s ..................................Tállya, Zemplén vnx, 1882.
Mráz G y u l a ..................................Dobsina, Gömör vm., 1884.
Schleifer B e r t a l a n ........................ Szepesbéla, Szepes vm., 1884.
Tóth József.................................. • Abaúj-Szántó, Abaúj vm., 1882.
Wallrabenstein J a k a b ................... Járek, Bács-Bodrog vm., 1881.
Zeman Mihály.................................. Ráhó, Gömör vm., 1883.

II. ÉVFOLYAM.

Baráth K ároly.................................. Kocs, Vas vm., 1881.
Bartos P á l ....................................... Mende, Pest vm., 1882.
Csermák E lem ér........................ • Tót-Komlós, Békés vm , 1881.
Deák János.......................................Sajó-Gömör, Gömör vm., 1883.
Halát János ..................................Libetbánya, Zólyom vm. 1881.
Jakubik G y ö rg y .............................Bábaszék, Zólyom vm., 1882.
Kellő Gusztáv .  ........................ Bártfa, Sáros vm., 1882.
Lanstyák Gyula . . . . . . .  Legénd, Nógrád vm., 1882.
Licskó S a m u ..................................Zólyom-Radvány, Zólyom vm., 1883.
Morgenthaler F e ren cz ................... Járek, Bács-Bodrog vm., 1881.
Motyovszky P á l ............................. Irsa, Pest vm., 1880.
Obál B é l a .......................................Vas-Hidegkút, Vas vm., 1882.
Podsztrelen G y u l a ........................ Békéscsaba, Békés vm., 1882.
Szklenka G u s z t á v ........................ Zólyom, Zólyom vm., 1882.
Varga I m r e .................................. Igló, Szepes vm., 1883.

III. ÉVFOLYAM.

Hanesz E m i l ..................................Tiszolcz, Gömör vm., 1882.
Kotula E d e .................................. Drholecz, Morvaország, 1881.
Martincsek M á rto n ........................ L.-Szent-Péter, Liptó vm., 1881.
Melczer D e z s ő ............................. Ácsa, Pest vm., 1882.
Russ Z o l t á n ..................................T.-Földvár,J.-N.-K.-Szolnok vm. 1879.
Treszler László ..............................Rozsnyó, Gömör vm., 1880.

7*
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IV. ÉVFOLYAM .

35. Belicza A n d r á s ............................. Likér, Gömör vm., 1879.
36. Jeszenszky G y u l a ........................ Zólyom, Zólyom vm., 1879.
37. Kuszy E m i l .................................. Zólyom-Lipcse, Zólyom vm., 1882.
38. Lombos A l f r é d .............................Kukmér, Vas vm., 1879.
39. Pollyák J e n ő .................................. Beszterczebánya, Zólyom vm., 1879.
40. Sexty Kálmán.................................. Hajdúnánás, Hajdú vm., 1880.

1. jegyzet. Lombos A lfréd  a  b e rlin i tu d o m á n y - e g y e te m  th eo lo g ia i fa k u ltá s á n  tö lt i  a 
IV . ta n fo ly a m o t.

2 . jegyzet. A  le fo ly t ta n é v  a la tt  az e p e r je s i  t h e o lo g u s o k  a  k ö v e tk e z ő  e g y h á z k ö z sé g e k b e n  
e g y h á z i b e sz é d e t  t a r t o t t a k :

1. B elicza A. IV . E p e r je s ,  R im a sz o m b a t, D ú s a ,  N y u s ty a , L ik é r , A b o s , R im a b ré zó .
2 . Je sz e n sz k y  G y . IV . Z ó lyom , P a z d ic s .
3. K u szy  E m il IV . Z ó ly o m -L ip c se .
4. P o lly ák  J . IV . N y itra ,  E p e rje s , L ip ó tv á r ,  R im a sz o m b a t,  O ro sh áz a , K a p in é m e tfa lv a .
5. S e x ty  K . IV . D e b re c z e n , H a jd ú n á n á s .
6. Hanesz E. I I I .  Tiszolcz.
7 . K o tu la  E . I I I .  H o m o n n a .
8. M a rtin c se k  M. I I I .  L ip tó s z e n tp é te r .
9. R u ss  Z. I I I .  T is z a fö ld v á r ,  C zeg léd .

10 . B a rá th  K . II . E p e r je s .
11 . D e á k  J. II . E p e r je s ,  S a jó -G ö m ö r.
12. H a lá t J. I I . E p e r je s ,  L lb e tb á n y a , D u n a e g y h á z a .
13. Ja k u b ik  G y . I I . B á b aszé k , N y íre g y h á z a .
14. K ellő  G . I I .  K o rp o n a ,  B ártfa .
15. L a n s ty á k  G y . I I . A Isó -F e h é rk ú t,  L e g é n d .
16. L ic sk ó  S. I I . Z ó ly o m -R a d v á n y , D u n a e g y h á z a .
17. M o rg e n th a le r  F .  I I . J á re k , U j-S o ó v e , E p e r j e s ,  T isza k á lm án fa lv a .
18. D zu rán y i D . I. R im a sz o m b a t, D ú s a , M a rg o n y a
19. H a m a r  J. I. V iz e s ré t ,  H o lt-L e h o ta , M n is á n y .
20 . K a r lo v sz k y  L . I. E p e r je s .
21. S ch le ifer B. I. S z e p e sb é la , R ó k u sz .
22. T ó th  Jó z s e f  I. A b a ú j-S z án tó .
23. Z em an  M ih á ly  I. R á h ó , K eczeg én .
24. W a llra b e n s te in  J. I. J á re k , K á ty , T is z a k á lm á n fa lv a .

E ze n k ív ü l t ö b b  e s e tb e n  v é g e z te k  e g y e s  k i s e b b  (k e re sz te lé s i, a v a tá s i,  te m e té s i)  
e g y h áz i s z e r ta r tá s o k a t  is.

E )  T heologiai v izsgálatok .

a) Alapvizsgálat. Alapvizsgálatot tettek 1902. június 14-ikén Hanesz 
Emil, Kotula Ede, Martincsek Márton, Melczer Dezső és Tteszler László, illetve 
1903. február 28. és május 11-ikén Russ Zoltán II. é. theologusok. A folyó 
tanévi alapvizsgálatra (június 16—-17.) a szép számú II. éves theologusok már 
jelentkeztek, a melynek eredményéről csak a jövő évben számolhat be az Értesítő.

b) Szakvizsgálat. Az 1902. június 14-ikén, illetve szeptember 13-ikán 
Zelenka Pál püspök elnöklete alatt a következő végzett theologusok tettek 
szakvizsgálatot: Droba Márton, Jamriska János, Kalanda Gyula János, Pócza 
Ferencz és Harman Cyrill. Szakvizsgálati tételek a következők voltak. I. Rend
szeres theologia. A Gondviselés hitének befolyása a kér. erkölcsiségre. IJ. Az
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írás-magyarázat köréből: a) A keresztség eredete és jelentősége az új-szöv. 
iratok szerint; b) Dávidi szerzőség kérdése a zsoltár-költészetben, tekintettel 
exegetikailag a XXII. Zsoltárra.

Az e tanévi szakvizsgálatra (június 15., illetve szeptember közepe) hat 
végzett theologus jelentkezett.

c) Papi vizsgálatot tett és oklevelet nyert 1902. szeptember 13-ikán 
Zelenka püspök elnöklete alatt Harman Cyrill és Kalanda Gyula János.

F )  T heologiai egyesületek .

1. A th e o lo g ia i te s tü le t  s  a  k e b e lé b e n  fe n n á l ló  becsületbíróság-.

A  theol. testület az eperjesi ág. h. evang. kér. Collégium theologiájának 
összes szabályszerűen beírt hallgatóit magában foglaló testvéri közösség, mely
nek legfőbb czélja az ifjúság jó hírnevének fenntartásán és emelésén s más 
testületekkel, nemkülönben egyesekkel szemben való képviseltetésén kívül 
különösen az egyűvétartozás tudatának folytonos ébrentartása s a kölcsönös 
szeretet megszilárdítása. Czélját annak figyelmes szem előtt tartásával igyekszik 
megvalósítani, az esetleges súrlódásokat, félreértéseket a lehetőség szerint 
békés úton egyenlíti ki s csak végső esetben tereli az ügyet a kebelében 
fennálló becsületbíróság elé.

A megelégedés boldog érzetével mondhatjuk, hogy az elmúlt iskolai 
évben a becsületbíróságnak nem volt tárgyalni valója, a magasztos hivatásra 
való előkészületet semmiféle személyes ellentét nem zavarta. S ha valamikor, 
úgy a most lefolyt évben az egyetértő munkásságra kiváltképen nagy szükség 
volt. A theol. testület nagy feladat megoldása előtt állott. A tavalyi debreczeni 
prot. theologus konferenczián tett meghívása alapján a prot. theologiák kép
viselőit vendégeiül kellett fogadnia s magát a konferencziát előkészítenie. Hogy 
feladatának miként felelt meg, arról a konferencziáról s annak egész lefolyá
sáról szóló alábbi sorok számolnak be.

A theol. testület alakuló gyűlését Pollyák Jenő IV. é. h. h. korelnöklete 
alatt szeptember 9-ikén tartotta meg s tisztikarát a következőleg alakította 
meg: testületi elnök Belicza András IV. é. theologus; testületi jegyző Hanesz 
Emil III. é. theologus; becsületbírósági elnök Jeszenszky Gyula IV. é. theol.; 
becsületbírósági jegyző Bartos Pál II. é. theologus.

Az alakuló gyűlésnek egy fontos határozatáról külön is meg kell emlé
keznünk. Kimondta ugyanis a testület, hogy •— mivel az «Önképző- s önsegélyző
egyesület» ügye ezideig rendezve nincs, a tagoknak pedig úgy a theol. könyv
tárra, mint az önsegélyző által kezelt pénzre szükségük van — a régi alap
szabályok érvényben tartása mellett a könyvtárt s az önsegélyző-egyesületet 
ideiglenes kezelése alá veszi s megbízza az elnököt, hogy ezt a tanári-kartól 
mielőbb kérelmezze.

A tanári kar a kérelmet megokoltnak találván, annak helyt adott. A 
testület ennek alapján megválasztotta könyvtárosait Jeszenszky Gyula IV. é. 
th., Sexty Kálmán IV. é. th., Morgenthaler Ferencz II. é. th. és Obál Béla 
II. é. th. személyében, mig az «Önsegélyző-egyesület» vezetésére — melyről
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az alábbi fejezet szól — egy héttagú bizottságot küldött ki s annak műkö
déséért a tanári-kar előtt in corpore felelősséget vállalt.

Évenkénti ismerkedési estélyét a testület szept. 22-ikén tartotta meg. A 
testület összes tagjain s a theol. tanári-karon kívül a családias jellegű vacso
rán ifj. Draskóczy Lajos, Liptai Lajos helybeli ág. h. ev. lelkészek s theologiai 
magántanárok, dr. Mikler Károly jogakadémiai r. tanár s az egyházjog előadója 
és a jogásztestület képviseletében Bielek Aladár testületi elnök vettek részt.

A múlt hagyományainak megfelelően a testület most is törekedett, hogy 
szerepét a társadalmi élet terén tőle telhetőleg betöltse. Készséggel kivette a 
maga részét azon ünnepélyeken, a melyeket a Collégium négy tanintézetének 
ifjúsága együttesen rendezett, e mellett a testület által megtartott reformácziói 
emlékünnepély is méltóan sorakozik az előző évek szépen sikerült és nagy
számú előkelő közönségünk által tömegesen látogatott ünnepélyeihez.

Résztvett a testület a coll. pártfogóság, tanári-kar és ifjúság által Kossuth 
Lajos születésének 100-ik évfordulója alkalmából szeptember 19-ikén rendezett 
emlékünnepélyen, a mikor is Russ Zoltán III. é. th. saját ódáját szavalta el.

A collégiumi négy testvérintézet október 6-iki gyászünnepélyén az elnöki 
megnyitót Belicza András theol. testületi elnök mondta, míg az egyik szavalati 
pontot Bartos Pál II. é. th. töltötte be saját szerzeményű alkalmi ódájával.

A nagy nap emlékéhez méltó ünnepet ült a testület nagyszámú közönség 
jelenlétében október 31-ikén. A tömegesen látogatott ünnepély műsora a 
következő volt: «Ima», Oláh Károlytól, alkalmi szövegét írta Russ Zoltán; 
énekelte a theol. énekkar. Megnyitó-beszéd ; tartotta Belicza András test. elnök. 
«Majdan és most », Csengey Gusztávtól; szavalta Lányi Alfréd I. é. theologus. 
«Fohász» és «Áldott az Úr» ; énekli a női- és férfi-vegyeskar. Ünnepi beszéd; 
tartotta Obál Béla II. é. th. «Karaffa», írta ifj. Porkoláb Gyula; szavalta Sexty 
Kálmán IV. é. th. «Luther diadaléneke»; énekelte a theol. énekkar.

Jóleső örömmel emeljük ki, hogy a protestantizmus ’történelme ezen 
nevezetes napjának megünneplése alkalmából ismét sikerült az evangélium 
szellemétől áthatott buzgó és lelkes hölgyek szives közreműködése mellett a 
női- és férfi-vegyeskart összehozni s általa az ünnepély fényét emelni, a miért 
az illető hölgyek ezúton is fogadják a theol. testület hálás, őszinte köszönetét. 
Hasonlóan igaz háláját fejezi ki a testület Szánik Ernő theol. énektanár úr 
iránt is, a ki, mint a múlt években, úgy ez idén is valódi szakértelemmel, 
időt és fáradságot nem kiméivé, tanította és vezette az énekkart.

A collégiumi főgymnásium Magyar Társasága által, fennállásának 75-ik 
évfordulója alkalmával nov. 30-ikán tartott jubiláris ünnepélyen a theol. testület 
az elnököt, a jegyzőt, Kuszy ' Emil, Pollyák Jenő, Sexty Kálmán és Baráth 
Károly testületi tagokat bízta meg képviseletével. A kiküldöttek nevében 
Belicza András test. elnök üdvözölte a Magyar Társaságot.

A második félévet a theol. testület egy fontos és felette üdvös újítással 
kezdte meg. Kezdeményezésére ugyanis a theol. tanári-kar a legmelegebb 
rokonszenvvel beleegyezett abba, hogy az előadások minden reggel közös 
imával kezdődjenek. Február havától kezdve tehát harmonium kísérete mellett 
való ének után felváltva mondott könyörgésekben kértünk áldást napi fog-
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lalkozásunkra az Úrtól. Vajha a kezdet lelkesedése soha ki nem alvó, de 
folyton fényesebben világító tűz lenne a jövendőben is ! . . .

Fényesen s igen nagy közönség jelenlétében ünnepelte meg a Collégium 
testvérintézeteinek ifjúsága márczius 15-ikét, mely ünnepélyt dr. Szlávik Mátyás 
theol. dékán hazafias s magas szárnyalásé imája nyitotta meg. Az ünnepi 
beszédet ez alkalommal Belicza András theol. test. elnök tartotta. Este pedig 
a theol. testület a jogász-ifjúsággal a városi színházban szinielőadást tartott.

Ápr. 29 és 30-ika voltak testületünk ezévi történelmének legfényesebb s 
egyúttal legmaradandóbb emlékű napjai! Ekkor gyűltek össze ősi főiskolánk falai 
közé a hazai protestáns theologiák ifjúságának képviselői, hogy e vértől megter
mékenyített és megszentelt helyen tartsák meg szokásos évi konferencziájukat.

A theol. testület mélyen érezve e nagy és ritka' esemény fontosságát, 
minden lehetőt elkövetett arra nézve, hogy a konferenczia rendezése körül 
semmit el ne mulaszszon. Az előkészületek megtételére a test. elnök elnöklete 
alatt 12 tagú bizottságot küldött ki. A bizottság mindenekelőtt a költségek 
fedezetéről kívánván gondoskodni, beható tanácskozás után egy javaslatot 
terjesztett a testület elé, melynél fogva minden egyes testületi tag 10 kor.-val 
járuljon a költségekhez, míg a hiányzó összeg megszerzésére azt a módot 
ajánlta, hogy a testület forduljon kérő szózattal a Collégiumhoz, az eperjesi 
két ág hitv. ev. egyházhoz, a tiszai evang. egyházkerülethez s evang. egy
házunk egyes kimagasló nagyjaihoz. A testület a javaslatot egyhangúlag ma
gáévá tette, fejenként a 10 koronát megszavazta s a bizottságot megbízta, 
hogy a kérvényeket szerkeszsze meg és küldje el.

A bizottság a kapott utasításhoz képest eljárvá.i, a kérvényeknek nem 
is remélt eredménye lön! Br. Ptónay Dezső, az ág. hitv. ev. kér. egyháznak 
egyetemes felügyelője 100 kor.-t, Keczer Miklós cs. és kir. kamarás, ország- 
gyűlési képviselő 100 lfor.-t, Rónay Albert hrabóczi földbirtokos 50 koronát, 
a tiszai ág. h ev. egyházkerület 100 kor.-t, a Collégium 200 kor.-t, az eperjesi 
ág. h. ev. I. egyház 100 kor.-t, a II. egyház 50 kor.-t, dr. Horváth Ödön kir. 
tanácsos, jogakadémiai dékán 10 kor.-t és Ruthényi Béla gömör-ráhói föld- 
birtokos 10 kor.-t, összesen 720 kor.-t voltak kegyesek theologiai konferen- 
cziánk anyagi szükségleteinek fedezésére a rendező-bizottság kezeihez eljuttatni.

A minden tökéletes ajándék egyedüli adója: Isten fizesse meg nagylelkű 
pártfogóinknak nemes bőkezűségét, melylyel konferencziánk sikerét nagyban 
előmozdították s adja megérniök azt az időt, a mikor majdan láthatják, hogy 
bőkezű anyagi segélynyújtásuk hőn szeretett magyar protestáns egyházunk 
szellemi tőkéjének gyarapítására szolgál azon magasztos ideálok behatása folytán, 
melyeknek megvalósítására évenként tartani szokott konferencziáink törekednek !

A konferenczia programmjának összeállításánál kiváló gondot fordított 
a bizottság azon eszmékre, javaslatokra, melyeket a «Közlöny»-ben, mint 
a magyarországi prot. theologusok ezidő szerinti hivatalos lapjában az egyes 
akadémiák ifjúságai közzétettek. Az így összeállított programúi a következő 
volt: I. 1. Április 29-ikén d. u. 2 órakor a prot. theologus szövetség alap
szabályainak kidolgozására kiküldött bizottság ülése. 2. D. u. S'Á órakor 
belmissiói vallásos estély; felolvas Harsányi Pál debreczeni theologus. 3. D. u.
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7 órakor alakuló-közgyűlés a collégiumi I. sz. teremben. — II. AJ Április 
30-ikán reggel 8 órakor nyilvános istenitisztelet az ág. hitv. ev. templom
ban. 1. Jövel Szentlélek Ur-Isten, Töltsd be sziveinket bőven Mennyei ajándé
koddal, Szívbeli szent buzgósággal, Melynek isteni ereje Sok népet egy hitre 
vive. Légy velünk is te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel, Halleluja! 
Halleluja! 2. Végh János pápai th. imádkozik 3. Te szentségnek új világa 
Vezess igédnek útjára, Taníts az Istent vallanunk, Szívből Atyánknak mon
danunk. Add az igaz vallást nekünk, Egy legyen a mi mesterünk, Benne 
higyjünk, éljünk, haljunk, Jézus legyen csak bizodalmunk. Halleluja! Halle
luja ! 4. Czinkóczky János pozsonyi theologus prédikál. 5. Oh mi édes vigasz
talónk, Légy kegyes megoltalmazónk, Hogy megmaradjunk a hitben Veled 

^való egyességben. Erősítsd reménységünket, Szálld meg elménket, szivünket, 
Hogy végre hitünknek végét Elnyerjük lelkünk üdvösségét. Halleluja! Halle
luja! — B) A konferenczia tárgysorozata: 1. A konferenczia megnyitása 
dr. Szlávik Mátyás theol. dékán, díszelnöktől. 2. «Részletek Eperjes refor- 
mácziójából.» Előadó Deák János eperjesi theologus. 3. «A theologia s a ter
mészettudományok jelen állása.» Előadó Nagy Ferencz budapesti theologus. 
4. «Mit kívánnak társadalmunk újabb szellemi irányzatai (socziálizmus stb.) 
a protestáns lelkésztől?» Előadó Kún Zoltán sárospataki theologus. 5. «Milyen 
legyen a theologiai hallgatóknak belmissiói tevékenysége?» Előadó Kádár 
Géza kolozsvári theologus. 6. A magyar prot. theologusok szövetségének 
alapszabályai. Előadó Belicza András eperjesi theologus. 7. A külföldi ösztön
díjak ügye (Halle). Előadó Németh Károly soproni theologus. 8. Kónya 
Gábornak, a «Közlöny» felelős szerkesztőjének beszámolója. 9. Szerkesztő
választás. 10. Beszámolások az egyes akadémiák részéről az általuk végzett 
belmissiói s azzal rokon munkákról. 11. Jelen gyűlés jegyzőkönyvének hitele
sítésére bizottság kiküldése. 12. Esetleges indítványok s a konferenczia be
rekesztése imával. — III. Május 1-jén, kedvező idő esetén, kirándulás Bárt- 
fára és a zborói várra.

A meghívók kinyomatása és szétküldése után az egyes akadémiák 
(Budapest 9, Debreczen 10, Kolozsvár 4, Pápa 4, Sárospatak 4, Pozsony 1, 
Sopron 2) összesen 34 képviselőt jelentettek be, kiknek elszállásolásáról 
a Kuszy Emil IV. é. theologus elnöklete alatt kiküldött elszállásolási bizottság 
úgy gondoskodott, hogy tizennyolcznak a theol. internátusbán csinált helyet, 
tizenhatot pedig egyes vendégszerető házak fogadtak szívesen látott ven
dégekül, (Csengey Gusztáv úr, Liptai Lajos úr, dr. Horváth Ödön úr, Schroepfer 
Antal úr, Mayer Endre úr, dr. Milder Károly úr 2—2 ; Ludmann Ottó úr 1, 
Dahlström Anna úrhölgy 2 és Jármay Béláné 1 theologust voltak kegyesek 
magukhoz fogadni, a miért ezúton is a leghálásabb köszönetét mond a testület).

A vendégek egy része április 28-ikán este, más része pedig 29-ikén 
a délelőtti vonattal jött meg s már délben együtt ebédeltek a hazai nyolcz 
prot. theologiának kiküldöttei, mit csak azért említünk meg, mert éppen az 
eperjesi konferenczia volt az első, a melyen mind a nyolcz akadémia kép
viseltette magát! (Az első konferenczián csak ev. ref.-ok vettek részt, a má
sodikról Sárospatak, a harmadikról pedig Pápa hiányoztak.)
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Az első baráti üdvözlő kézszorítás után megkezdődött a komoly munka. 
Ápr. d. e. 29-ikén 2 órakor összeült a magyar protestáns theologusok szövet
sége alapszabályainak kidolgozására kiküldött bizottság, melyet a tavalyi 
debreczeni konferenczia alakított meg, Belicza András elnöklete alatt. A bizott
ság némi módosításokkal magáévá tevén az elnök által kidolgozott terve
zetet, egyúttal megbízza, hogy azt a közgyűlésen, mint a bizottság véleményét 
s javaslatát adja elő.

Az 5 1/3 órakor megtartott belmissiói vallásos estély lefolyásáról az Eper
jesi Lapok a következőleg számolt be olvasóinak: „A bevezető és befejező 
theol. énekkarnak Szánik Ernő énektanár által vezetett szép, összhangzatos 
előadása után a belmissió jelentőségéről és szükségességéről szóló lelkes és 
tartalmas megnyitót Mayer Endre tanár tartotta. Majd Klingenmann «Őszi 
dal» ez., Csengey Gusztáv igazgató-tanár és ismert nevű költő által fordított 
szövegét, Bartos Pál theologussal együtt, Durst Győző harmoniumkisérete mellett, 
dr. Sslávik Mátyásné úrnő adta elő. Igen kellemes hangját, mely hajlékonysá
gánál fogva különösen alkalmas a legmélyebb érzelmek kifejezésére is, nagyon 
sokszor élvezte már közönségünk; mostani fellépése, legszebb sikereinek egyike 
volt és sokszorosan kiérdemelte azt a meleg ovácziót, melyben — kísérőivel 
együtt — a díszes közönség méltán részesítette. Harsányi Pál, debreczeni 
theologus nagy ékesszólással fejtegette az isteni Gondviselésnek az emberiség 
történetébe való hármas belenyúlását, a bűneset, a bethlemi jászol s a reformáczió 
alkalmával és lelkes előadásával magával ragadta acollegiumi nagytermet telje
sen betöltött buzgó prot. közönséget. Händel «Large» czímű zenedarabját Kapi 
Gyula énektanár kitűnő vezetése mellett az ev. tanítóképző jeles zenekara adta 
elő. Két szavalat is volt. Az egyiket «A hitetlen»-t Kemény Lajos, a másikat 
Melczer Dezső eperjesi theologusok adták elő igen nagy hatással.

A vallásos estély után a konferenczia tagjai a Coll. 1. sz. termébe vonultak, 
a hol Isten szent lelkének segítségülhívása mellett, Belicza András az eperjesi 
theol. ifjúság nevében a legmelegebb szeretettel üdvözölte a testvéreket s az 
alakuló-gyűlést megnyitván, felhívta a kiküldötteket, hogy a konferenczia tiszti
karát válaszszák meg. Elnökök lettek Belicza András eperjesi th. és Görömbei 
Péter debreczeni senior, jegyzők pedig Németh Károly és Szalay Mihály soproni 
theologusok, mindannyian közfelkiáltással.

8 órakor közös, ismerkedő vacsorára gyűltünk össze, melyen a theol. 
tanári-karon kívül Szánik Ernő theol. énektanár is megjelent. Egész este fesz
telen jókedv, vidámság uralkodott a társaságban, melynek tagjai nemcsak 
ismerni, de szeretni is megtanulták egymást!

Április 30-ikán reggel 8 órakor nyilvános istentiszteletre gyűltünk össze a 
helybeli ág. hitv.ev.templomba, melyet az egyházi elnökség nagy hálára kötelező 
módon a legnagyobb készséggel engedett át ez ünnepélyes alkalomra. Az ifjúsá
gon kívül eperjesi híveink közül is igen sokan vettek részt az istenitiszteleten s 
valódi lelki épüléssel hallgatták úgy Végh Jánosnak magvas imaigéit, mint 
Czinkóczky Jánosnak az okosságról és a szelídségről, mint a prot. lelkész jel
lemző alapsajátságairól tartott igen tartalmas és szépen előadott beszédét.

Kilencz órakor kezdetét vette a tulajdonképeni tanácskozás, melyet dr. Szlá-
Coll. Ért. 8
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vik Mátyás theol. dékán-tanár, mint a konferencziának díszelnöke, meleghangú 
s a tőle megszokott nagy szónoki erővel előadott beszéddel nyitott meg. A 
beszéd tartalma a következő:

„Mélyen tisztelt Konferenczia l
A legnagyobb örömmel, vallásos buzgósággal és hazafias lelkesedéssel 

üdvözlöm a hazai prot. theologusok eperjesi konferenciájának összesen meg
jelent tagjait. Üdvözlöm őket, a konferenczia közelről és távolról megjelent 
tagjait abban az ősi Collégiumban, a melyben évszázadok óta elöljáróság, 
tanári-kar és ifjúság egyaránt igen nagy súlyt helyez a vallásos-erkölcsi, a 
tudományos és a hazafias művelődésre, a maga szoros összetartozásában és 
kölcsönös feltételezettségében s a melyben oly féltékenyen őrizzük egy Thököly, 
Rákóczi és Kossuth áldó szellemét, — valamint üdvözlöm őket, a testvér 
pozsonyi és soproni ev., nemkülönben a kolozsvári, budapesti, debreczeni, 
pápai és sárospataki ev. ref. theol. akadémiák mindnyájunk által szívesen 
látott képviselőit annak a tiszai ev. egyházker. elnökségnek nevében, a mely
nek mindenkoron igen nagy gondját képezte e Collégiumunk és abban theol. 
tanintézetünk anyagi és szellemi felvirágoztatása. Hiszen védőbástyája ez a 
mi szeretett «alma materiünk a maga négy tanintézetével itt a haza északi 
pontján és klasszikus talaján mind e mai napig a magyar nemzeti és evan
géliumi vallásos művelődésnek, s a múltban föl a márcziusi nagy napokig a 
vallási és lelkiismereti szabadságért s ezzel kapcsolatban az alkotmány szabad
ságáért vívott küzdelmekben Collégiumunk erősen volt érdekelve.

Lélekemelő magunk előtt látni a hazai prot. theologusok konferencziáját 
a maga teljes valóságában s tömörülésre és egységre vágyó törekvéseiben. 
Vallásos és hazafias lelkem maga előtt látja konkrét alakban azt az eszmét, 
a melynek én már fiatalabb éveimben is szószólója és harczosa valék a kathedrán 
és a sajtóban egyaránt, a melyet a ref. testvérekkel, főleg az író professzo
rokkal való szüntelen legbensőbb személyes viszonyaimban mindenkor gon
dosan ápoltam s a melynek erejében és egykori győzelmében vetett hitemet 
még az újabb és legújabb években itt is, meg ott is sajnosán tapasztalt szét
húzások sem voltak képesek lelkemben megingatni. Mert hát kérdem: melyik 
-— hazáját és egyházát igazán szerető — magyar prot. embernek ne dobogna 
hangosabban a szive az egységes magyar protestantizmus eszméjének halla
tára ? 1 Hisz' mellette szól a közös alap, az evangélium, mellette az élet nagy 
ítélőmestere, a tanulságokban gazdag história, mellette a közös tudományos 
fejlődés, a közös vallásos és nemzeti czél s végül mellette a közös ellenség, 
Luther és Kálvin «régi bősz ellene», a nálunk is oly hatalmasan mozgolódó 
ultramontanizmus.

De félre ne értsen senkisem engemet. Nem egyházkormányzati vagy 
pláne dogmatikai uniót sürgetek én, bár attól sem vonakodik az én hűsé
ges hazafias és vallásos lelkem, hanem az egyházirodalmi és egyháztársadalmi 
tömörülést és egyesülést hangoztatom én szüntelen magyar nemzeti és prot. 
vallási szempontokból egyaránt egyházi közéletünk összes ágaiban. Ilyen van is 
már részben a Prot. Írod. Társaságban, lehetett volna a hazai prot. tanári
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unióban s ilyenre kell törekednünk, ha megértjük az idők jeleit, napjainkban 
szüntelen a belmisszió s az evangelizáczió munkásságának összes ágaiban.

Önök konferencziája kedves ifjak, élő bizonyságul szolgálhat arra nézve, 
hogy miként lehetne megvalósítanunk tervszerlüeg és fokozatosan Magyar- 
országon anyaszentegyházunk hő szerelme által sugalmazott eme hazafias 
meggyőződésemet a tömörülés és az egyesülés tekintetében. Áldja meg az 
Isten önök nemes törekvéseit és fáradozásait a haza s az egyház szolgálatában ! 
Egyházirodalmi és társadalmi érintkezésükben — hogy br. Prónay Dezső egyet, 
felügyelőnk szavait idézzem — ne azt keressék, a mi bennünket elválaszt, hanem 
azt, a mi bennünket egyesít. Ez legyen állandóan követendő vezérfonaluk 
majdan hivatalos munkásságukban is hazai és egyházi közéletünk összes ágaiban. 
Ne feledjék el sohasem azt, a mit a közelmúlt napokban hazai prot. köz
életünk egyik kiváló vezéralakja, úgyszólván világi papja: Hegedűs Sándor 
oly szépen mondott el Komáromban a dunántúli ref. egyházkerület tavaszi 
közgyűlésén eképpen : A protestantizmus éltető eleme az öntevékenység. Ezt 
ápolni, fokozni és mélyíteni elsőrendű feladatunk. Szükségünk van erre az 
evangéliumi prot. kovászra mint egyházi, de nagy szükségünk van rá mint 
állami tényezőre. Mert a protestantizmus nem tekint se jobbra, se balra. Csak 
egyházának és hazájának él. A vallástalanság és a vak fanatizmus ellen a 
protestantizmus a tiszta kegyesség és az evang. szeretet fegyvereivel harczol; 
az internaczionalizmussal a haza és a nemzet érdekeit állítja szembe. Ez a 
keresztyén és magyar nemzeti szellem legyen ezentúl is egyházunk vezető lelke, 
éltető géniusza. Mi jó keresztyének és jó magyarok akarunk lenni ezután is.

A midőn végül ismételten is a konferenczia összes tagjait a főiskola s 
a tiszai ev. egyházkerület nevében a legmelegebben üdvözölném s tanács
kozásaikra Istennek megvilágosító kegyelmét és bőséges áldását kérném, a 
hazai protestáns theologusok jelen eperjesi konferencziáját örömmel és lel
kesedéssel megnyitom.“

A nagyhatású megnyitóért Görömbei Péter konferencziai társelnök fejezte ki 
az ifjúság hálás köszönetét. Ifj. Draskóczy Lajos a helybeli ág. h. ev. egyház 
nevében, Révész Kálmán abaúji ev. ref. esperes pedig egyházmegyéje nevében 
üdvözölték a konferencziát, mit Görömbei és Belicza társelnökök a legőszintébb 
hála szavaival köszöntek meg. Tisztelgett az ifjúság Kubinyi Albert egyház
felügyelőnél és dr. Schmidt Gyula collégiumi felügyelőnél, kik mindketten a leg
melegebb érdeklődést tanúsították ügyünk irányában, míg magyar prot. egyhá
zunk kilencz püspöke, nemkülönben bőkező pártfogóink előtt táviratilag fejezte 
ki mély hódolatát a konferenczia.

A programmpontokra részletesebben itt kiterjeszkedni nem akarok, — 
konferencziánk nyomtatott jegyzőkönyve, mely minden érdeklődőnek a leg
nagyobb készséggel rendelkezésére fog annak idején bocsáttatni, hű képet fog 
arról nyújtani; elégnek tartom megemlíteni az Eperjesi Lapok tudósítását, 
a mely szerint az előadók kiváló szorgalommal, mély értelemmel adták elő 
tárgyaikat, míg a gyűlés többi tagjai élénken megvitatták azokat.

A progtammnak legkimagaslóbb és a magyar prot. theologiai ifjúság 
életében bizonyára legmaradandóbb emlékű pontja a 6-ik, melyet a bizottság

8*
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megbízása folytán Belicza András referált. A gyűlés az alapszabály-tervezetet 
elfogadta s egyben kimondta a Magyar Protestáns Theologusok Szövetségének 
megalakulását. Ezzel a két testvérfelekezet jövendőbeli papjainak egymással 
való szeretetteljes érintkezése konkrét alapot és alakot nyert, a sok tag egy 
testté lett, hogy ezentúl, még mint lelkészek is, egy akarattal — bár külön
böző eszközökkel és tehetséggel — de egymást támogatva, együtt munkálják 
a magyar prot. egyháznak javát, boldogságát! . ..

Az alapszabályok a két testvéregyház legmagasabb fórumai, az ág. h. ev. 
egyetemes gyűlés és az ev. ref. convent elé terjesztettek megerősítés végett.

D. u. 1 '/2 órakor a városi Vigadóban százterítékű bankett volt, melyen 
számos lelkes tószt hangzott el.

A komoly munkának órái után következett a szórakozás ideje. Május else
jén a konferenczia tagjai s az eperjesi theologusok legnagyobb része dr. Szlávik 
Mátyás konferencziai díszelnökkel élén, a felsővidék egyik legrégibb városába, 
Bártfára rándultak. Gyönyörű, verőfényes májusi nap volt. Az üde természet 
tavaszi pompája oly magasztos, oly lélekemelő keretét képezte a bártfaiak 
irántunk való nagy szeretetének !...

Az állomáson az érkezőket nagyszámú közönség, az ev. egyház pres- 
byteriuma, Toperczer Albert felügyelője, Szlabey Mátyás, lelkésze, s a városi 
tanács fogadta. Utóbbinak képviseletében Arányi Dezső tanácsos lelkes üdvöz
lésére dr. Szlávik Mátyás és Harsányi Pál debreczeni theologus válaszolt s 
melegen megköszönték a lelkes és kitüntető fogadtatást. Az állomásról a menet 
az ev. templomba indult, a hol Simkó kántortanító kísérete mellett az ifjúság 
az «Erős vár a mi Istenünk» és «Jövel Szentlélek-Úristen» énekeket s a 
Hymnust énekelte. A bártfai nagytemplom s a városháza műemlékeit Arányi 
Dezső mutatta be bőséges magyarázatokkal. Az ifjúság tiszteletére rendezett 
fényes közebéden — melyen Bártfa közönségének szine-java jelent meg — 
lelkes beszédek hangzottak el a városra, az ev. egyházra s Bártfa városának 
tanintézeteire. A közebéd után a közönség egy részével együtt, az ifjúság, 
szívességből átengedett és mérsékelt árú kocsikon megtekintette a zborói 
Rákóczi-kastélyt, a benne levő templomot, a száz hársfát s a bártfai fürdőt. 
Az állomáson még egyszer búcsút mondott nekünk szives vendéglátóink 
nevében Arányi Dezső, mire Belicza András ismételten is kifejezte az egész 
ifjúság legőszintébb köszönetét.

Gyönyörű, verőfényes nap volt... a nagy történelmi múltnak magasztos 
emlékei megkapó harmóniába olvadtak össze a vendégszerető fogadtatással, 
a magyar szellemnek eme igazi megnyilatkozásával; a bártfai napnak emléke 
kitörülhetetlenül vésődött bele ifjú leikeinkbe !

Fogadják e helyen is, kik bennünket annyira kitüntetni szívesek voltak, 
leghálásabb köszönetünket!

A kiküldöttek jó része még május 1-jén tovább utazott, míg a többiek 
másnap délelőtt mondtak utolsó Isten-hozzádot városunknak, magukkal vivén 
sziveinknek meleg vonzalmát s igaz szeretetét! A testvéri ölelkezésnek nyoma 
nem fog elenyészni leikeinkben sohasem!

Theologiai konferencziánkkal kapcsolatban kell megemlékeznem a theolo-
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giai tanári-karnak ama meleg rokonszenvéről és élénk érdeklődéséről, melylyel 
ügyünket mindvégig kisérte. Atyai jóakaratú tanácsaikkal, nagybecsű útba
igazításaikkal nagyban hozzájárultak a konferenczia sikeres előkészítéséhez 
úgy anyagi, mint erkölcsi tekintetben, valamint annak megfelelő rendezéséhez, 
a miért hálánk csekély jeléül fogadják őszinte köszönetünket 1

Résztvett a testület a collégiumi pártfogóság, tanári-kar és ifjúság által 
május 12-ikén rendezett Rákóczi-ünnepélyen, melyen Melczer Dezső III. éves 
theologus Csengey Gusztávnak «Lehel kürtje* ez. legendáját szavalta.

A testület tagja volt az Eperjesi Széchenyi-körnek, melynek egyes esté
lyein több theologus tevékenyen is résztvett.

Folyó-ügyeinek elintézésére a testület az elmúlt évben 1 alakuló-, 5 rendes-, 
9 rendkívüli és 1 zárógyűlést, összesen 16 gyűlést tartott.

2 . T h eo lo g ia i Ö n seg é lyző -eg yesü le t.

A theologiai Önképző- s Önsegélyző-egyesület még 1901. évi novem
ber hó 9-ikén tartott gyűlésén elhatározta, hogy szervezetét megváltoztatja 
s a két kombinált 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 fölterjesztetett, mely után az Önképző- s 
Önsegélyző-egyesület, mint ilyen, a folyó-ügyek végzésére egy bizottságnak 
kiküldésével, valamint az elnöknek (Csengey Gusztáv) adott azon felhatalma
zásával, melynél fogva az a tanári-kar által majdan jóváhagyott alapszabályok 
alapján az Önképző-egyesületet újból megalakítja, — átmenetileg feloszlott. 
Több fontos oknál fogva ez a megalakulás az 1901—1902. iskolai évben 
meg nem valósult.

Úgyde a theologiai hallgatók jelentékeny része a volt egyesület anyagi 
támogatására és segélyére igényt tartva, a theol. tanári-kar az egyesületi 
vagyon kezelésével és a segélyezés eszközlésével a theologiai testületet bízta meg. 
Hogy a testület e feladatának eleget tehessen, 1902. szept. 14-iki gyűlésén az 
Önsegélyző-egyesület vezetésére egy héttagú bizottságot küldött, mely 1902. évi 
szept. 16-ikán így alakult meg: Belicza András elnök, Bartos Pál jegyző, 
Kuszy Emil ügyvezető-pénztáros, Pollyák Jenő, Sexty Kálmán, Hanesz Emil 
és Baráth Károly. E bizottság 9 ülést tartott, melyeken a beérkezett kérvé
nyeket intézte el, minden egyes esetben kedvezően, 24 theologiai hallgatónak 
599 koronát utalványozván ki.

A bizottság június 4-ikén számolt be működéséről, mikor is a theologiai 
testület a bizottságnak a felmentvényt megadta.

Az egyesület vagyona készpénzben és kötvényeken 1531 K. 48 f.
1902. június 2 - i k á n ................................................. 1345 „ 07 „

A gyarapodás tehát: 186 K. 41 f.
Az egyesület rendes-tagja a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak 

és a Luther-Társaságnak.
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3. T h e o lo g ia i O lva só kö r.

A theologiai Olvasókör az Önsegélyző-, valamint a testvér Belmissiói 
egyesület vezetése alatt ezidén is megalakult. Olvasóköri órák naponta délután 
5—7-ig tartattak.

Laptárosai Hamar János, Wallrabenstein Jakab és Zemán Mihály I. éves 
theol. hallgatók voltak.

Az Olvasókörbe a következő lapok jártak: Budapesti Hírlap, Egyetértés, 
Független Magyarország, Magyar Szó, Pesti Hírlap, Pesti Napló, Vasárnapi 
Újság, Kakas Márton, Eperjesi Lapok, Evang. Egyház és Iskola, Evangélikus 
Egyházi Szemle, Ev. Családi Lap, Ev. Egyházirodalmi Értesítő, Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap, Protestáns Pap, Evangélikus Homiletikai Folyóirat, 
Protestáns Szemle, Theologiai Szaklap, Jó Pásztor, Kis Tükör, Külmissió, 
Ébresztő, Gyámintézet, Theologusok Közlönye, Kolozsvári Egyetemi Lapok, 
Ev. Glocken, Allgemeine Missions-Zeitschrift, Zeitschrift für die innere Mission, 
Stuttgarter Sonntagsblatt, Berliner Jünglingsblatt, Zeitschrift für die praktische 
Theologie, Theol. Studien und Kritiken, Friedensbothe, Stráz na Sione. (Össze
sen 34; 24 egyházi és 10 világi; 25 magyar, 8 német és 1 tót nyelvű.)

A tiszai egyházkerület méltóságos és főtiszteletű elnöksége ez évben is 
50 K.-t utalványozott olvasókörünk költségeinek fedezésére. Dr. Sslávik Mátyás, 
Csengey Gusztáv és Mayer Endre theol. tanárok több lapot engedtek át olvasás 
végett Olvasókörünk számára. Hurtay György osztrólukai lelkész a szerkesztésé
ben megjelenő Ev. Egyházi Szemlét, az Eperjesi Lapok kiadóhivatala pedig 
az Eperjesi Lapokat ingyen küldte olvasókörünknek.

Fogadják jóltevőink e helyütt is hálás köszönetünket 1

4 . T h eo lo g ia i i f jú s á g i  B e lm is s ió i  E g ye sü le t.
\

Alakuló-gyűlését 1902. szeptember 12-ikére hívta össze Belicza András 
testületi elnök.

Mivel a három évre választott elnöki tisztség a múlt iskolai év végével 
lejárt, az alapszabályok értelmében a testületi elnök Belicza András hívta össze 
az egyesület tagjait. Az ő indítványára az egyesület nagy lelkesedéssel ismét 
nt. Mayer Endre theol. tanárt választotta meg elnökének. Titkár lett Pollyák 
Jenő IV. é. th .; főjegyző Baráth Károly II. é. th .; aljegyző Mikola János I. é. th.; 
laptáros Wallrabenstein Jakab I. é. th.

Az egyesület az elmúlt tanévben 1 alakuló-, 1 záró-gyűlést és 14 össze
jövetelt tartott.

Az összejöveteleken következő tárgyak felett tartattak felolvasások, illetőleg 
megbeszélések vagy szabad előadások: 1. Belmissióról. 2. Miként nyerhetjük 
el ama pünkösdi szent lelket? 3. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az 
igazságot. 4. A hitről. 5. Egyetmást a mai hitről. 6. Lelkész és tanító viszonya. 
7. A diakonissa-intézmény. 8. Mit kívánnak társadalmunk újabb szellemi irány
zatai a prot. lelkésztől? 9. Mikép gyakorolhatják a theologusok a belmissiót 
a theologia falain belül és kívül?
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Az egyesület nemcsak saját körén belül fejtett ki tevékenységet, hanem 
a nagyközönségre is igyekezett hatni s e czélból a Collégium nagytermében 
a közönség számára három vallásos-estélyt rendezett.

Ezen estélyek műsora a következő:
I. estély: április 2,'á-ikén. 1. XXIV. zsoltár, Klein B.-től; énekli a theol. 

ifjúság énekkara Szánik Ernő énektanár vezetése alatt. 2. Megnyitó; tartja 
Mayer Endre egyes, elnök. 3. «A hitetlen», irta id. Kemény Lajos; szavalja 
ifj. Kemény Lajos ev. theol. 4. «Őszi dal» Klingemanntól, szövegét fordította 
Csengey Gusztáv; énekli dr. Szlávik Mátyásné úrnő és Bartos Pál ev. theol. 
Durst Győző úr barmóniumkisérete mellett. 5. Felolvasás; tartja Harsányi Pál 
ev. ref. theologus Debreczenben. 6. «Large», Händl Gy.-től; játsza az ev. tanító
képző zenekara Kapi Gyula zenetanár vezetése alatt. 7. Szavalat; tartja Melczer 
Dezső ev. theologus. 8. «Luther diadaléneke»; énekli a theol. ifjúság énekkara 
Szánik Ernő énektanár vezetése mellett.

II. estély: május 16-ikán. 1. Kienzl: Vallásos ének a «Bibliai ember» 
czímű operából; játsza az ev. tanítóképző zenekara Kapi Gyula zenetanár veze
tése alatt. 2. «Az apostolok», Lévay Józseftől; szavalja Tóth József ev. theo
logus. 3. «Kurucz király», felolvasás; tartja Csengey Gusztáv theologiai tanár. 
4. «Az öregasszony meséje», Váradi Antaltól. Melodráma. Előadja dr. Raffay 
P'erenczné úrnő, zongorán kiséri dr. Horváth Ödönné úrnő. 5. Gluck: «Ima»; 
énekli az evang. tanítóképrő énekkara Kapi Gyula énektanár vezetése alatt.

III. estély: június 3-ikán. 1. «Téged Isten dicsérünk», régi egyházi ének; 
énekli az ev. polgári leányiskola énekkara Várkoly Szerén úrhölgy vezetése 
alatt. 2. «Az utolsó fáklya», pályadíjat nyert költemény; irta és szavalja Kuss 
Zoltán III. é. theologus. 3. «Szeretnék meghalni» (Volrei morir), Tosti P.-től; 
énekli Fest Janka úrhölgy, zongorán kiséri Bakay Péter I. é. theol. 4. «Babylon 
és a biblia», felolvasás; tartja Mayer Endre egyes, elnök. 5. «G-moll», trió; 
előadják Treszler László III. é. (hegedűn), Mandel György (gordonkán), Bakay 
Péter (zongorán) I. é. theologusok. 6. «A kialudt oltár», dialog; irta Russ Zoltán 
II. é. theologus. Előadják Ibrányi Hanna úrhölgy (Euniké, görög leány), Sexty 
Kálmán IV. é. theologus (Pál apostol). 7. «Maradj velünk», Stein K.-tól; énekli 
a theol. énekkar Szánik Ernő énektanár vezetése mellett.

Egyik fontos feladata a Belmissiói Egyesületnek tankönyvek hiányában 
vezérfonálul szolgáló füzeteknek írásáról és sokszorosításáról gondoskodni, 
hogy azokat jutányos áron a theol. hallgatók között terjeszsze. A lefolyt iskolai 
évben dr. Szlávik Mátyás «Symboliká»-ját. «Theologiai Encyclopaedia»-ját, 
Mayer Endre «Új-szövetségi görög nyelvtan és Hermeneutiká»-ját, Csengey 
Gusztáv «Egyháztörténet» s «Izrael történet»-ét sokszorosította Főnix-lapokon.

Az önképzés és munkásság fokozása s egyesek buzdítása czéljából két 
pályadíjat tűzött ki az egyesület: egyiket belmissiói tárgyú értekezésre, másikat 
pedig vallásos tárgyú költői műre. A pályamunkák közül: «így haladnak az 
igazságért halók» jeligével ellátott, «Az utolsó fáklya» czímű költemény írója, 
Russ Zoltán III. é. th. nyerte el, kinek a díj, 20 koronás arany ki is adatott.
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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 iskolai 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 
elhelyezésnek 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 hihetőleg 
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 sikerülni fog.

A lefolyt iskolai évben összesen 36 hallgatónk lakott az internátusi 
lakásokban s az összes hallgatók közül csupán három lakott magánszálláson. 
Ezek az ifjak a Collégium által adott 4 szobában a convictus épületében és 
7 idegen helyen 9 kibérelt szobában voltak elhelyezve Mayer Endre theol. 
tanár s az illető háziak közös felügyelete s illetőleg vezetése alatt. A lakással 
járt kiszolgálat, fűtés, világítás és reggeli ; összes internátusi hallgatóink díj
mentesen kapták e jótéteményt. Ugyanezek a convictus jótéteményében is, 
azaz bizonyos összeg erejéig (40—124 kor.) való díj elengedésében is részesültek. 
Convictusi jótéteményeink Értesítőnk végén, «Tápdíjelengedések» czíme alatt 
olvashatók. Internátusunk fenntartásához egyházkerületünk körülbelül 2800 ko
ronával, főiskolánk convictusi-, Rochlitz-, Schwartz- és Novák-alapja pedig 
körülbelül 2600 koronával, összesen tehát 5400 koronával járulnak. Egyház
egyetemünknél hiába kopogtatunk, fedezet hiánya miatt semmit sem szavaz
hatott meg; bízunk azonban a jövőben s hiszszük, hogy onnan is sikerül 
segítséget kapnunk. Egyetemes egyházi gyámintézetünk ez évben is 200 kor.-t 
juttatott internátusunknak; vajha módját ejtené ez áldott intézet, hogy hatha
tósabb segélyben részesíthessen! Azonkívül a pesti német egyház 50 kor., a 
tokaji egyház-offertorium 3 kor. 13 fill, adományban részesítettek. Összes 
jóltevőink fogadják e helyütt is hálás és őszinte köszönetünket s kérjük, hogy 
intézetünket továbbra is gyámolítsák!

Internátusunknak nincsenek különös Írott szabályai, — becsületérzés, 
tisztességtudás, műveltség s mindenekfölött a jövő élethivatás a korlátok, 
a melyek kinek-kinek szabad mozgását irányítják s határolják. Reggel 7, 
illetőleg 7V2 órakor, este 9 órakor közös imádság tartatik. Újévtől ezen imák 
reggel 8 órakor a theologián tartattak; szombat este Irásmagyarázat van, a
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melyet sorrend szerint felváltva tartanak az internátus lakói. Egyébként idejüket 
szabadon használhatják, a mennyire azt tanulmányaik megengedik.

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

H )  Theologia i könyvtár,

A theol. könyvtárt ez évben a theol. testület kezelte, mivel az 1902. nov. 
9-ikén feloszlott Önképző-kör még meg nem alakulhatott. Könyvtárosok voltak: 
Sexty Kálmán és Jeszenszky Gyula IV. é., Obál Béla és Morgenthaler Ferencz
II. é. theol. hallgatók. A theol. könyvtár 7 szekrényben van elhelyezve.

A theol. könyvtár ez évben részint vétel, részint ajándékozás útján több 
művel szaporodott. Ajándékozás útján gyarapította a könyvtárt a Ksod. vasút 
iglói nevelőintézete. A könyvtár jelenlegi állapota körülbelül 3135 kötet és 
320 füzet, melyből azonban igen sok a régi bacháns és értéktelen mű, mi 
a kezelést igen megnehezíti, úgy, hogy annak rendezése égető szükség. A 
könyvtár-rendezés valószínűleg a jövő évben fog megtörténni. A könyvtár 
látogatottsága igen élénk volt: kivétetett összesen 847 mű 982 kötetben.

Azon kegyes jóltevők, kik könyvtárunkat e tanévben gyarapítani szívesek 
voltak, fogadják e helyütt is hálás köszönetünket!

Coll. Ért.
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J o g a k a d é  rn i a.

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

D é k á  n :

Dr. Horváth Ödön, királyi 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 nyilv. rendes tanára. Az első és második alapvizsgálati bizottságnak elnöke 
s utóbbinak, valamint az államtudom, államvizsgálati bizottságnak rendes tagja.

T a n á r o k i

Dr. Breyer Adolf, az orvostudományok tudora, ny. járásorvos, tisztelet
beli vármegyei 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, Sárosvármegye törvényhatósági 
bizottságának tagja, a magyar közigazgatási jog, a magyar pénzügyi jog és 
statisztika, valamint a jog- és államtudományi bevezetés nyilv. rendes tanára. 
A második alapvizsgálati és az államtudományi bizottságok rendes tagja. 
Collégiumi pénztáros.

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

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

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

kir. törvényszéki bíró, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a 
tételes-jogi speciál-collégiumok magántanára. A jogtud. államvizsgálati bizott
ság kültagja.

Dr. Máriássy Béla, a jogtudományok tudora, Sárosvármegye árvaszé
kének elnöke és törvényhatósági bizottságának tagja, a magyar közigazgatási 
jog köréből vett speciál-collégiumok magántanára. Az államtud. és a jogtud. 
államvizsgálati bizottságok kültagja.

II.
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Dr. Mikler Károly, a jog- és az államtudományok tudora, az ág. hitv. 
ev. egyetemes egyház tanügyi bizottságának tagja, egyházmegyei törvényszéki 
bíró és világi jegyző, a jogtörténet, egyházjog és európai államok legújabb 
történetének nyilv. rendes tanára. Az első alapvizsgálati és az államtudom, 
államvizsgálati bizottságok rendes tagja s utóbbinak elnöke. Mint prodékán : 
a dékán akadályoztatása esetén annak helyettese.

Dr. Raffay Ferencz, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
képesített egyetemi magántanár, a magyar magánjog, osztrák magánjog s a 
peres- és perenkívüli eljárás nyilv. rendes tanára. A második alapvizsgálati 
és a jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja.

Dr. Sarudy Vilmos, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
egyházfelügyelő, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. 
kir. város képviselőtestületének tagja, a nemzetgazdaság- és pénzügytan s a 
váltó- és kereskedelmi jog nyilv. rendes tanára. A második alapvizsgálati s a jog- 
tudományi államvizsgálati bizottságok rendes tagja, (j 1903. márczius havában.)

Dr. Szlávik Mátyás, bölcselettudor, theologiai dékán-tanár, Sárosvár
megye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. kir. város képviselőtestü
letének tagja, a Protestáns Irodalmi Társaság igazgató-választmányának tagja, 
a történeti és bölcseleti speciál-collégiumok nyilv. rendes tanára. A jog- és 
államtudományi kar e. i. jegyzője.

Dr. Sztehlo János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, Sáros
vármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. kir. város képviselőtestü
letének tagja, s az eperjesi ügyvédi kamara titkára, egyházfelügyelő, a tételes
jogi speciál-collégiumok magántanára. A jogtud. államvizsg. bizottság kültagja

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

E lső  a la p v iz s g á la ti  b izo ttsá g :

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.

M á so d ik  a la p v iz s g á la t i  b izo ttsá g :

Elnök: dr. Horváth Ödön, dékán. Helyettes elnök: dr. Mikler Károly, 
prodékán. Rendes tagok: dr. Horváth Ödön, dr. Sarudy Vilmos, dr. Raffay 
Ferencz és dr. Flórián Károly. Póttagok: dr. Horovitz Simon és dr. Szlávik Mátyás.

Á lla m tu d o m á n y i  á lla m v iz s g á la t i  b iz o tts á g :

Elnök: dr. Mikler Károly. Rendes tagok : dr. Horváth Ödön, dr. Mikler 
Károly és dr. Flórián Károly. Póttagok: dr. Horovitz Simon és dr. Szlávik Mátyás.

A z  á l la m tu d o m á n y i  á l la m v iz s g á la t i  b izo ttsá g  k ü l t a g j a i :

Dr. Berzeviczy Albert, v. b. t. t., a jogakadémiának volt tanára, nyug. 
államtitkár, országos képviselő,

9*
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Glos Károly, nyug. jogakadémiai tanár,
Hoffmann Mór, kir. pénzügyi tanácsos, kir. pénzügyigazgató,
Krayzell Aladár, városi tanácsos,
Mandics Ede, ügyvéd,
Dr. Máriássy Béla, jogakad. magántanár, Sárosvárm. árvaszékének elnöke, 
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. igazgató-választmány tagja» 
Usz Antal, nyug. árvaszéki elnök.

J o g tu d o m á n y i  d l la m v iz s g d la t i  b iz o ttsá g :

Elnök: dr. Horovitz Simon. Rendes tagok: dr. Horovitz Simon, dr. Sarudy 
Vilmos és dr. Raffay Ferencz. Póttagok : dr. Mikler Károly és dr. Flórián Károly.

A  jo g tu d o m á n y i  d l la m v iz s g d la t i  b iz o t t s á g  k ü l ta g ja i :

Kádas Miklós, kir. törvényszéki bíró,
Keczer Imre, kir. ítélőtáblái bíró,
Klefner Gyula, ügyvéd, a Collégium ügyésze,
Dr. Körtvélyessy Dezső, jogakad. magántanár, kir. törvényszéki bíró, 
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,
Dr. Máriássy Béla, jogakad. magántanár, Sárosvárm. árvaszékének elnöke, 
Palugyay Gusztáv, kir. törvényszéki elnök, a Ferencz József-rend lovagja, 

a coll. igazgató-választmány tagja,
Péchy Pál, kir. törvényszéki bíró,
Dr. Propper Adolf, ügyvéd, tiszteletbeli vármegyei ügyész s az eperjesi 

ügyvédi kamara ügyésze,
Raisz Béla, kir. ítélőtáblái bíró,
Schulek Gusztáv, nyug. jogakad. tanár, ügyvéd és váltójegyző,
Dr. Sztehlo János, jogakad. magántanár, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi 

kamara titkára, a coll. igazgató-választmány tagja,
Uhlarik Mátyás, kir. törvényszéki bíró,
Usz Antal, nyug. árvaszéki elnök.
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C) A z  e l ő a d o t t  t a n t á r g y a k .

ELSŐ FÉLÉV.

(Megerősítve a Nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minisztériumnak 1902. évi július hó 22-ikén 
44,6ól. sz. a. kelt m. rendeletével.)

A) Kötelezeti: tantárgyak.

I. évfolyam.

Bevezetés a jog- és államtudományokba, heti 2 óra. Előadó tanár dr. 
Flórián Károly. Szerdán és szombaton 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 délelőtt 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 d. e. 8—9-ig, a II. sz. tanteremben. -
Nemzetgazdaságtan, heti 5 óra. Előadó tanár dr. Sarudy Vilmos. Szombat 

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

III., vagyis jogtud. évfolyam.

Büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár dr. Horovitz Simon. Szombat kivé
telével naponta d. e. 10—11-ig, a III. sz. tanteremben.

Peres- és perenkívüli eljárás, heti 5 óra. Előadó tanár dr. Raffay Ferencz. 
Szombat délelőtt 10—11-ig és hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 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. Naponta 
d. e. 9—10-ig, a III. sz. tanteremben.

IV., vagyis államtud. évfolyam.

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

Magyar közigazgatási jog, heti 5 óra. Előadó tanár dr. Flórián Károly. 
Szombat kivételével naponta d. e. 8—9-ig, a IV. sz. tanteremben.
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Egyházi jog, heti 5 óra. Előadó tanár dr. Mikler Károly. Szerda kivé
telével naponta d. e. 9—10-ig, a IV. sz. tanteremben.

Magyar pé?iziigyi jog. heti 5 óra. Előadó tanár dr. Flórián Károly. Szom
baton délelőtt 8 —9-ig és hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön d. e. 10—11-ig, 
a IV. sz. tanteremben.

B) Speciál-Collégiumok.

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

iBölcselettörténet, 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 d. e. 11—12-ig, 
a II. sz. tanteremben.

A közigazgatás reformjáról, heti 2 óra. Előadó tanár dr. Máriássy Béla. 
Kedden és pénteken d. u. 2—3-ig, a II. sz. tanteremben.

Magyar szövetkezeti jog, heti 1 óra. Előadó tanár dr. £arudy Vilmos. 
Szerdán délután 3 —4-ig, a II. sz. tanteremben.

MÁSODIK F É L É V .

(Megerősítve a Nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. k ir. Minisztériumnak 1902. évi deczember hó 6 ikán
86,333. sz. a. kelt m. rendeletével.)

A) Kötelezett tantárgyak.

I. évfolyam.
' Római jog, heti 8 óra. Előadó tanár dr. Horovitz Simon. Naponta d. e. 

9—10-ig s szombaton d. e. 10—11-ig és hétfőn 11—12-ig, az I. sz. tanteremben.
Európai jogtörténet, heti 5 óra. Előadó tanár dr. Mikler Károly. Szombat 

kivételével naponta d. e. 10—11-ig, az I. sz. tanteremben.

II. évfolyam.

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

Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár dr. Raffay Ferencz. Szombat 
kivételével naponta d. e. 8—9-ig, a II. sz. tanteremben.

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

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

III., vagyis jogtud. évfolyam,

Magyar állam statisztikája, tekintettel Ausztriára, heti 5 óra. Előadó tanár 
dr.Flórián Károly. Szombat kivételével naponta d.e.8—9-ig, a III.sz.tanteremben.



Peres és perenkívüli eljárás, heti 5 óra. Előadó tanár dr. Raffay Ferencz. 
Szombat kivétel naponta d. e. 9—10-ig, a III. sz. tanteremben.

Büntető-jog, heti 5 óra. Előadó tanár dr. Horovitz Simon. Szombat kivé
telével naponta d. e. 10—11-ig, a III. sz. tanteremben.

IV., vagyis államtud. évfolyam.
(E z  a  fé lév  c s a k  a z o k ra  a  jo g h a llg a tó k ra  k ö te le ző , a  k ik  e g y év e s  ö n k é n te s i  s z o lg á la to t 
nem  te l je s í te n e k  s  i l le tő k  a  sz ü k sé g e s  h e ti  ó ra sz á m o t fő k é p  a  té te le s jo g i tá rg y a k b ó l  v á la sz 

ta n d ó  sp e c iá l-c o llé g iu m o k  so rá b ó l h a llg a tják .)

B) Speciál-Collégiuinok.

* Európai államok legújabb története, heti 4 óra. Előadó tanár dr. Mikler 
Károly. Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken d. e. 11—12-ig, az I. 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.

Bölcsé széttör tenet (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.

* Törvényszéki orvostan, heti 2 óra. Előadó tanár dr. Breyer Adolf. 
Hétfőn és csütörtökön d. u. 2—3-ig, a II. 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 II. 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. Szerdán d. u. 2—3-ig és 3—4-ig, az I. sz. tanteremben.

Váltó- és kereskedelmi-jogi gyakorlatok, heti 2 óra. Előadó tanár dr. Sarudy 
Vilmos. Hétfőn és kedden d. e. 8—9-ig, a IV. sz. tanteremben.

A sommás eljárásról, heti 2 óra. Előadó tanár dr. Sztehlo János. Szerdán 
és szombaton d. u. 2—3-ig, a III. sz. tanteremben.

Válogatott kérdések a magyar közjog és közigazgatási jog köréből, heti 
2 óra. Előadó tanár dr. Sarudy Vilmos. Szerdán és csütörtökön d. e. 8—9-ig, 
a IV. 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.

A magyar kormányszékek eredete és szervezetük fejlődése, heti 1 óra. Elő
adó tanár dr. Mikler Károly. Szombaton d. e. 11 — 12-ig, az I. sz. tanteremben.
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Kereskedelmi ügyletek joga. heti 2 óra. Előadó tanár dr. Sarudy Vilmos. 
Pénteken és szombaton d. e. 8—9-ig, a IV. sz. tanteremben.

Az államadósságokról, heti 2 óra. Előadó tanár dr Flórián Károly. Pén
teken és szombaton d. e. 7—8-ig, a II. sz. tanteremben.

I. Jegyzet. A  *-gal je g y z e t t  sp e c iá l-c o llé g iu m o k  o ly a n o k ,  a  m e ly e k  a  fen n á lló  sz a b á ly o k  
é r te lm é b e n  a  n é g y  é v i ta n fo ly a m o n  k e re sz tü l  e g y s z e r  o k v e t le n ü l  h a llg a ta n d ó k .

A Töm ényszéki orvostan a  jö v ő  ta n é v b e n  n e m  fo g  e lő a d a tn i .

II. Jegyzet. M in d e n  jo g h a llg a tó  h e te n k in t  l e g a l á b b  20  (húsz) ó rá t ta r to z ik  h a llg a tn i. 
A  m en n y ib e n  t e h á t  a  k ö te le z e t t  ta n tá rg y a k  ó ra s z á m a  a 2 0 -a t el n em  éri, a  h iá n y  a  sp e c iá l-  
c o llé g iu m o k  so rá b ó l s z a b a d o n  v á la sz tv a  p ó to la n d ó .  (S z e rv . sz a b . 24. §.)

O ly  jo g h a llg a tó k , k ik  jo g i ta n u lm á n y a ik  e l ő t t  v a g y  a z o k  m eg sza k ítá sá v a l e g y é v e s  
ö n k é n te s i  sz o lg á la to t te l j e s í t e t t e k ,  v a g y  m o z g ó s ítá s  f o ly tá n  k a to n a i  szo lg á la tra  b e h ív a t ta k  
é s  e g y  fé lévnél h o s s z a b b  id e ig  s z o lg á la tb a n  t a r t a t t a k ;  ú g y s z in té n  o ly jo g h a llg a tó k , k ik  ig a 
z o ljá k , h o g y  m in t e g y é v e s  ö n k é n te s e k  b e s o ro z ta tv á n ,  s z o lg á la t i  é v ö k e t ta n fo ly a m u k  b e fe je 
z é s é n e k  id e jé re  h a la s z to t tá k ,  a  m e n n y ib e n  h é t  s z a b á ly s z e r ű  fé lév  a la tt  a  re n d e le t i le g  e lő 
s z a b o tt  ta n tá rg y a k a t  h a llg a ttá k ,  e ze n  h é t  fé lé v ö k  a la p j á n  v é g b iz o n y ítv á n y t n y e rh e tn e k  s t a n 
fo ly a m u k  b e v é g z e t tn e k  te k in te n d ő .  (1889: X X V I. t . - c z ik k  1. §.)

A h a llg a ta n d ó  h é t  fé lé v  ö ss z e s  ó ra sz á m á n a k  le g a lá b b  is  150 ó rá t  kell k ite n n ie , oly- 
k é p ,  h o g y  az u to ls ó  h á ro m  fé lé v re  leg a lá b b  is 66 ó r a  e s s é k .  (V allás- é s  k ö z o k t.-ü g y i m in . 
r e n d .  2 8 ,3 0 0 -1 8 8 9 . sz. 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. É V F O L Y A M .

Ádámkovicb Béla g. kath. „ 
Adleff Dániel ág. ev., II. f. é. 
Agárdy János r. kath. . . .
Bachó Ede r. kath.................

5 Bakajsza Kornél A. r. kath.,I.f.é. 
Básthy Béla I. K. ev. ref. 
Bergmann Lajos ág. ev., I. f. é. 
Brózik Engelbert r. kath. 
Bújnák Kornél M. ág. ev.

10 Dalmay László A. K. r. kath. 
Dezső Sándor áe. ev . 
Ehrenfeld Samu izr., rk. h. I. f. é. 
Eiszeit Emil r. kath. . . .
Elefánti László ág. ev.

15 Erbes Milán r. kath. . .
Fényes Lajos izr....................
Földi Dezső izr......................
Fröhlich Gyula r. kath. . .
Gagesch Samu ág. ev.

20 Goldberger Samu izr. . .
Grúsz Sándor r. kath. . . .
Halmay Béla r. kath. . . .
Halom Vidor g. kel. . . .
Hanzély László M. I. ág. ev. 

25 Hanzlik András ág. ev. . .
Harkabusz András r. kath. . 
Hartmann Alfréd izr. . . .
Hollenkay János r. kath. . .
Holles Béla ág. ev................

30 Horka Alfréd r. kath. . . .
Horváth István r. kath. . .
Huszovszky Nándor r. kath., 

rkív. halig., II. f. é. . . .
Illés Bruno izr. II. f. é. . .
Institoris József ág. ev. . .

35 János Jenő róm. kath. . . .
Jeszenszky Károly G. ág. ev.

Coll. Ért.

Agyagos, Zemplén vm. 1882. 
Brassó, Brassó vm. 1881.
Léva, Bars vm. 1876.
Rózsahegy, Liptó vm. 1884. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1883. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1882. 
Paks, Tolna vm. 1881.
Huszt, Máramaros vm. 1880. 
Alsókubin, Árva vm. 1884. 
Budapest, Pest-P.-S.-K. vm. 1882. 
Szécsény, Nógrád vm. 1882. 
Érendréd, Szatmár vm. 1881. 
Lemes, Sáros vm. 1884.
Törökszentmiklós, J.- N.- K,- Szóin, 

vm. 1883.
Révaújfalu, Torontál vm. 1876. 
Girált, Sáros vm. 1884.
Kisszeben, Sáros vm. 1884. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1883. 
Volkány, Brassó vm. 1879. 
Jernye, Sáros vm. 1884.
Eperjes, Sáros vm. 1882.
Miskolcz, Borsod vm. 1881. 
Leppend, Kis-Küküllő vm. 1880. 
Szécsény, Nógrád vm. 1884. 
Radvány, Zólyom vm. 1883. 
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Sóvár, Sáros vm. 1883.
Losoncz, Nógrád vm. 1879. 
Márkusfalva, Szepes vm. 1880. 
Alsódomboru, Zala vm. 1882.

Aranybánya, Sáros vm. 1883. 
Budapest, Pest-P.-S.-K. vm. 1879. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1884. 
Debreczen, Hajdú vm. 1884. 
Mezőberény, Békés vm. 1883.

10
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Név, vallás Születés helye és ideje

Kardos Lajos ev. ref, . . .
Keviczky Dániel ág. ev. . .
Knopfler Ödön izr.................

40 Kovács Viktor ág. ev. . . .
Krupecz Ede ág. ev. . . .
Krupecz József A. ág. ev. 
Kustán Emil g. kath. . . .
László Sámuel ev. ref., II. f. é. 

45 Lehoczky Ede r. kath. . .
Lerner Elek izr......................
Luby Arnold r. kath. . . .
Mankovits Antal g. kath., rk. h. 
Mittelmann Árpád izr. . .

50 Nádaskay Oszkár r. kath. 
Nehiba Kálmán ág. ev. . .
Neményi Sándor izr. . . .
Oláh Zoltán ev. ref. . . .
Oniska György g. kath. . . 

55 Péterfreund Sándor izr. . . 
Petrovay Ákos r. kath. . .
Princz Vilmos izr...................
Rásó Béla ág. ev...................
Reich Izrael izr.......................

60 Rosenberg Sándor izr., rkív. h. 
Rosenfeld József izr. . . .
Rosenhain Zsiga izr. . . .
Rubovics Áron izr.................
Scholcze Antal ág. ev. . .

65 Schullerus Henrik R. ág. ev. 
Schwarcz Vilmos izr. . .
Silberstein Arnold izr. . . .
Szmatek Ervin ág. ev. . . 
Szmrecsányi Pál E. I. r. kath. 

70 Szoboszlai Vincze ev. ref. 
Szontagh Árpád ág. ev. . .
Takács Gyula g. kath. . .
Tar Károly ev. ref. . . . .  
Thuránszky Árpád ág. ev. . 

75 Tomaschoff Béla izr. . . . 
Turia Miklós g. kel. . . .
Vályi László g. kath., I. f. é.

Rozsnyó, Gömör vm. 1882.
Báth, Hont vm. 1883.
Nagyköves, Zemplén vm. 1885. 
Nagykőrös, Pest-P.-S.-K. vm. 1879. 
Vissnyó, Trencsén vm. 1883. 
Vissnyó, Trencsén vm. 1884. 
Lask, Zemplén vm. 1878.
Zilah, Szilágy vm. 1879.
Likavka, Liptó vm. 1884. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Demcsén, Liptó vm. 1884. 
Hrabszke, Sáros vm. 1884. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1882. 
Eperjes, Sáros vm. 1880.
Szák, Komárom vm. 1883. 
Eperjes, Sáros vm. 1882. 
Sajóörös, Borsod vm. 1883. 
Oláhsolymos, K-Küküllő vm. 1883. 
Ábrahámfalu, Szepes vm 1884. 
Gesztel y, Zemplén vm. 1881. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1882. 
Alsószeli, Pozsony vm. 1884. 
Sebeskellemes, Sáros vm. 1884. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Kisszeben, Sáros vm. 1885. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Nagysáros, Sáros vm. 1884. 
Eperjes, Sáros vm. 1883. 
Márpod, Szeben vm. 1883. 
Péchújfalu, Sáros vm. 1884. 
Istvánfalu, Szepes vm, 1883. 
Németlipcse, Liptó vm. 1883. 
Felsőszvidnik, Sáros vm. 1884. 
Kispeleske, Szatmár vm. 1883. 
Királyi, Gömör vm. 1884. 
Bajorvágás, Sáros vm. 1884. 
Zilah, Szilágy vm. 1881.
Nádasd, Liptó vm. 1885. 
Tyerchova, Trencsén vm. 1883. 
Plosszúaszó, Bihar vm. 1882. 
Kisléta, Szabolcs vm. 1884.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Várallyay L. Bertalan r. kath. Nyirlugos, Szabolcs vm. 1882.
Wagner Zsigmond izr., II. f. é. Szepesremete, Szepes vm. 1881.

80 Würtzler Vilmos ág. ev., II. f. é. Ferbegecz, Hont vm. 1880.
Zahorán Mátyás ág. ev. . Békéscsaba, Békés vm. 1877.

II. ÉVFOLYAM.

Bartkó Jenő ág. ev., II. f. é. 
Belohorszky Adolfág. ev.,II.f.é. 
Bobory György r. kath. . .

85 Bohács Mihály r. kath. . .
Branovacsky Szávag.kel.,II.f.é. 
Bruger Géza r. kath. . . .
Burger József ág. ev. .
Cseh János ág. ev..................

90 Deák Gyula ág. ev. . . .  
Deák Sándor r. kath. . 
Demiány Gyula ág. ev., II. f. é. 
Eremics Vitályos g. kel. . .
Erős József ág. ev.................

95 Fiam Sándor izr....................
Friedmann Sándor izr. . .
Gooss Gyula ág. ev. . .
Grósz Sándor izr...................
Guttmann Salamon izr.

100 Gyurgyev BoskoTivadarg.kel.
II. f. é.................................

Hedry Sándor r. kath. . .
Holénia László r. kath. . 
Horka Sándor r. kath. . .
Jelűnek Aurél izr., II. f. é. . 

105 Jovanovics Dusán g. kel. . 
Jovanovics Szilárd g. kel. 
Kaveschán József r. kath. 
Kende Dezső izr., II. f. é. . 
Kiár István izr., I. f. é.

110 Klein Lénárd ág. ev. . . .
Klein Zsigmond izr. . . .
Klimo Péter ág. ev. . . .  
Kocsán Kornél r. kath. . 
Koritsánszky Márton ág. ev. 

115 Kovalik Antal F. r. kath.

Ercsi, Fejér vm 1882.
Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1881. 
Jászberény, Jász-N.-K.-Sz. vm. 1883. 
Sóvár, Sáros vm. 1879.
Zenta, Bács-Bodrog vm. 1883. 
Kurima, Sáros vm. 1882.
Dobsina, Gömör vm. 1882. 
Nagyrőcze, Gömör vm. 1882. 
Bakabánya, Hont vm. 1883. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1881. 
Késmárk, Szepes vm. 1880. 
Mosorin, Bács-Bodrog vm. 1882. 
Simonyi, Vas vm. 1882. 
Tiszafüred, Heves vm. 1882. 
Lőcse, Szepes vm. 1881.
Brassó, Brassó vm. 1883. 
Kisvárda, Szabolcs vm. 1883. 
Alsósebes, Sáros vm. 1879.

Háncsa, Torontál vm. 1880. 
Radács, Sáros vm. 1883.
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Márkusfalva, Szepes vm. 1882. 
Budapest, Pest-P.-S.-K. vm. 1881. 
Révaújfalu, Torontál vm. 1877. 
Pancsova, Torontál vm. 1881. 
Nagyrőcze, Gömör vm. 1877. 
Nádasd, Borsod vm. 1881.
Oros, Szabocs vm. 1884. 
Alsókubin, Árva vm. 1880. 
Kisszeben, Sáros vm. 1881. 
Jamnik, Liptó vm. 1882. 
Gombosfalu, Sáros vm. 1881. 
Szmrecsány, Liptó vm. 1883. 
Námesztó, Árva vm. 1880.

10*
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Név, vallás Születés helye és ideje

Körtvélyessy Zoltán ev. ref 
Krajnák Pál ág. ev. . .
Kungl Károly r. kath., I. f. é 
Lantos Ágoston ev. ref. . 

120 Libertiny Zoltán ág. ev. . 
Lichtig Arthur izr. . . .
Linner Jenő r. kath. . .
Liptai Andor L. ág. ev. . 
Liszkay Miklós ág. ev.

125 Markó Jenő ág. ev. . .
Masson Sándor r. kath., II. f. é 
Melczer Elek ág. ev. . .
Muránszky Géza r. kath. . 
Nicolaus György ág. ev. . 

130 Novoszeleczky Elemér r. kath 
Pazár Miklós ág. ev. . .
Pétermann Jenő ág. ev. . 
Piso Simon S. g. kel. . .
Priviczky Ernő ág. ev., II. f. é 

135 Rieder Ernő r. kath., I. f. é 
Schindler András ág. ev. . 
Sebők Izidor izr., I. f. é. . 
Semsey József r. kath.
Simon László ev. ref., II. f. é 

140 Sommer Ignácz izr.
Sperling Károly izr. . .
Széli Ákos ev. ref. . . .
Szénási István ev. ref. . .
Szilárdfy István r. kath. .

145 Szojka Ernő r. kath. . .
Tapavicza Simon g. kel. . 
Teichner József izr. . . .
Telek Mihály r. kath. . .
Tyahun Gyula ág. ev.

150 Ungár Miksa izr. . . .
Wiesner Géza ág. ev. . .
Záhorszky Gyula ág. ev. .

Eperjes, Sáros vm. 1883. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1882. 
Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1881. 
Tokaj, Zemplén vm. 1883. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1881. 
Eperjes, Sáros vm. 1884. 
Beregszász, Bereg vm. 1882. 
Fakóvezekény, Bars vm. 1884. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1882. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1883. 
Törökbecse, Torontál vm. 1874. 
Eperjes, Sáros vm. 1883.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1880. 
Höltevény, Brassó vm 1881. 
Hunkócz, Ung vm. 1877. 
Tornallya, Gömör vm. 1883. 
Nagyrőcze, Gömör vm. 1883. 
Brád, Hunyad vm. 1881. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1882. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1872. 
Medgyes, Sopron vm. 1881. 
Szepsi, Abaúj-Torna vm. 1877. 
Deméte, Sáros vm 1883. 
TúrkeveJ.-N.-K.-Szolnok vm. 1880. 
Kissáros, Sáros vm. 1884. 
Czorsztyn, Galiczia 1877.
Makó, Csanád vm. 1883. 
TúrkeveJ.-N.-K.-Szolnok vm. 1880. 
Kúnszentmárton, J.-N.-K.-Szolnok 

vm. 1881.
Keczerpeklén, Sáros vm. 1883. 
Csurog, Bács-Bodrog vm. 1880. 
Bobrovnik, Liptó vm. 1882. 
Ungvár, Ung vm. 1882. 
Antalfalva, Torontál vm. 1881. 
Lubotin, Sáros vm. 1880. 
Bonyhád, Tolna vm. 1882. 
Miskolcz, Borsod vm. 1883.
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,
Név, vallás Születés helye és ideje

III. ÉVFOLYAM.

Bakó Béla ev. ref., I. f. é. .
Bán Sándor ág. ev.................

155 Bähr Rezső r. kath., I. f. é. 
Bielek Aladár ág. ev. . .
Bujkovszky Gusztáv ág. ev. . 
Bukorovics Boldizsár g. kel.,

I. f. é....................................
Cseh Béla, r. kath., I. f. é. . 

160 Dobay Károly ev. ref.
Fodor Kálmán ev. ref., I. f. é. 
Forster Károly ág. ev.
Gévay Béla r. kath. . .
Herschkovics Herman izr. 

165 Karczub Gyula g. kath , I. f. é. 
Kiszely János K. P. ág. ev. . 
Komáromi Ferencz izr., II. f. é. 
Kocsiss Géza ev. ref., I. f. é. 
Kubowich Zoltán r. kath.

170 Langhoffer László ág. ev.
Lefkovics Jenő izr.................
Legeza József g. kath.
Mód Gyula ág. ev.................
Nikodém János ág. ev. . .

175 Nikolics Bogoszav g. kel., I. f. é. 
Nyomárkay Béla ev. ref. . .
Papp István ev. ref. . .
Pawlas József r. kath. . . .
Plahy Károly r. kath. .

180 Rosenberg Miksa izr. . . .
Schreiber Mór izr...................
Semsey Boldizsár r. kath., II. f.é. 
Szeghy Andor ág. ev. . . •
Szende Vilmos izr.................

185 Tahy Pál r. kath, I. f. é. 
Tóth István ev. ref. . .
Unger Béla ág. ev., I. f. é. . 
Veszelovszky István r. kath.,

I. f. é....................................
Weichhart Valdemár ág. ev. 

190 Wolf Sándor izr.....................

Szatmár, Szatmár vm. 1882. 
Balassagyarmat, Nógrád vm. 1878. 
Oravicza, Krassó-Szörény vm. 1881. 
Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Lajosfalva, Torontál vm. 1881.

Tolvadia, Torontál vm. 1879. 
Orosháza, Békés vm. 1878. 
Balavásár, Kis-Küküllő vm. 1868. 
Felsőnyárad, Borsod vm. 1880. 
Körmöczbánya, Bars vm. 1880. 
Sztrabicsó, Bereg vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1877. 
Magyarizsép, Zemlén vm. 1882. 
Bát, Hont vm. 1882.
Tiszolcz, Gömör vm. 1880. 
P.-Helmecz, Ung vm. 1882. 
Nagykapos, Ung vm. 1880. 
Kúntapolcza, Gömör vm. 1882. 
Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Hajdúdorog, Hajdú vm. 1882. 
Simonyi, Vas vm. 1879.
Arad, Arad vm. 1877.
Pancsova, Torontál vm. 1879. 
Budapest, Pest vm. 1882.
Léh, Abaúj-Torna vm. 1878. 
Piskitelep, Hunyad vm. 1883. 
Viss, Szabolcs vm. 1881. 
Temesvár, Temes vm. 1879. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Kisszeben, Sáros vm., 1880. 
Tapolybisztra, Sáros vm. 1882. 
Eperjes, Sáros vm. 1881.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1881. 
llosva, Bereg vm. 1882.
Erdőd, Szatmár vm. 1879.

Zombor, Bács-Bodrog vm. 1876. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1881. 
Igló, Szepes vm. 1881.



78

Név, vallás

IV. ÉV
Andor Sándor r. k., I. f. é. . 
Austerlitz Tivadar izr., II. f. é. 
Behyna Dezső r. k., I. f. é.* . 
Bella Kálmán ág. ev., I. f. é* 

195 Borsos Andor ev. ref. . .
Bulla György r. k., I. f. é.* . 
Dán György g. kath. . .
Drács Pál r. kath.** . . .
Dulovics Rezső A. rk., I. f. é* 

200 Drobny János r. k., II. f. é.** 
Elszász Lajos izr., I. f. é. 
Erdőhegyi Ferencz ev. ref. . 
Farkas Lajos ág. ev., I. f é* 
Fest Zoltán ág. ev.** . . .

205 Freitag Imre ág. ev., I. f. é.*
Fricz Géza r. k......................
Friedmann Jenő izr. . .
Fuchs Izsó izr., II. f. é. . .
Ginovszky Miklós r. kath.** . 

210 Haas Andor izr.** . . . .  
Hajdúk Bertalan ág. ev.** .
Hánrich Lajos r. kath. 
Herkely Lajos r. kath.** . .
Panics Milán g. kel., I. f. é.* 

215 Jankóvich Ákos g. kath., II. f. é. 
Kerekes Pál r. kath. . . .
Kilb Gyula r. kath., I. f. é* 
Kleiner Béla ág. ev. . . .
Laczkó Lajos r. kath. . .

220 Lüley Kázmér r. kath., I. f. é. 
Magyar József r. kath. . .
Mauks Imre ág. ev. . . .  
Mihalovicsjózsefg.kath., I. f. é* 
Mikulics Sándor g.kath.,I.f.é* 

225 Neuwirth Ferencz izr.** . .
Paulay Jenő ev. ref, I. f. é. . 
Povázsay Tibor ág. ev.** . .
Richnavszky Oszkár r. k. 
Rosenberg Samu izr.** . .

230 Simonides Károly ág. ev., I. f.é.*

Születés helye és ideje

O L Y A M .

Szedlicze, Sáros vm. 1871. 
Eperjes, Sáros vm. 1880.
Lőcse, Szepes vm. 1880. 
Besenőfalva, Liptó vm. 1881. 
Abaúj-Szántó, Ab.-Torna vm. 1882. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1879. 
Rozália, Máramaros vm. 1877. 
Hosszúrét, Sáros vm. 1880. 
Savnik, Szepes vm. 1880. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1881. 
Beszterczebánya, Zólyom vm. 1880. 
Gyüre, Szabolcs vm. 1881. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Malaczka, Pozsony vm. 1879. 
Felka, Szepes vm. 1879.
Sóvár, Sáros vm. 1880.
Igló, Szepes vm. 1882. 
Alsóköröskény, Nyitra vm. 1881. 
Tiszaszajol, J.Nk.-Szolnok v. 1880. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1881. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1879. 
Eperjes, Sáros vm. 1878.
Izbiste, Temes vm. 1877. 
Dübrinics, Ung vm., 1878. 
Varannó, Zemplén vm. 1879. 
B.-Sz.-Miklós, Bereg vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1879.
Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Oszlány, Bars vm. 1879.
Eperjes, Sáros vm. 1871. 
Losoncz, Nógrád vm. 1881. 
Hervartó, Sáros vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1878. 
Sebeskellemes, Sáros vm. 1878. 
Tokaj, Zemplén vm. 1874. 
Tótkomlós, Békés vm. 1878. 
Eperjes, Sáros vm. 1881.
Kurima, Sáros vm. 1876. 
Szécsény, Nógrád vm. 1879.
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Név, vallás

Spitzer Berthold izr.**. . .
Stépán Aladár ág. ev\, I. f. é. 
Tokár Emil r. kath. . .
Tschurl Miksa ág. ev. .

235 Záhonyi Aladár J. ág.ev.,I.f. é.*

Születés helye és ideje

Pancsova, Torontál vm. 1880. 
Málcza, Zemplén vm. 1880. 
Sóvár, Sáros vm. 1878. 
Brassó, Brassó vm. 1880. 
Sajógömör, Gömör vm. 1880.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL MINISZTERI ENGEDÉLYLYEL

VIZSGÁZÓK.***

Faragó József ev. ref.1 
Förster Gyula ág. ev.2 
Hamza Gyula r. kath.8 
Liszkay Géza r. kath.4 

240 Weisz Károly ág. ev.5

Nagykőrös, Pest vm., 1876. 
Szepesolaszi, Szepes vm., 1862. 
Jászladány, J. Nk.-Szolnok v. 1873. 
Toporcz, Szepes vm. 1877. 
Dobsina, Gömör vm. 1871.

* Az e ls ő  fé lé v  v é g é n  v é g b iz o n y ítv á n y t n y e rt.
** A m á s o d ik  fé lév  v é g é n  v é g b iz o n y ítv á n y t n y e rt.

*** A  m in . e n g e d é ly  k e lte  é s  s z á m a :  ‘ 1901. febr. 8., 1810. s z . ; 2 1902. decz. 3., 
85,558. sz .; 8 1903. feb r. 12., 9496. sz .; 4 1902. au g . 8., 55,179. sz .; 6 1897. m áju s 28., 
32,099. sz.
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E) V i z s g á l a t o k .

Az 1902. évi jú n iu s  hó  1 -jétő l 1903. évi m á ju s  h ó  31 -ikéig m egtarto tt a la p -  és á llam 

vizsgálatok  (b e le é rtv e  az  ism étlő- és p ó tv iz sg á la to k a t  is) eredm énye a  k ö v e tk e z ő :

Vizsgálatok
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E lső alapvizsgálat . . 99 1 100 2 13 51 66 24 10 34
M ásodik alapvizsgálat 110 — 110 3 18 i 61 82 22 6 28
A llam tud. állam vizsg. 7 2 9 — 1 7 8 1 — ' 1
Jogtud. állam vizsgálat 17 2 19 1 2 7 10 6 3 9

Ö sszesen 233
1

5 238 6 34 126
1

166
1

53
1 19 1 72

1. Je g y z e t. A  n m . v a llá s -  é s  k ö z o k ta tá s ü g y i  m . k ir . m in isz té riu m  1902. m á rc z iu s  hó 
19 -ik én , 14,705. sz. a . k e l t  m a g a s  re n d e le te  é r t e lm é b e n  fe le m líte n d ő , h o g y  a  f e n t  k i te t t  idő 
a la t t  az e lső  a la p v iz sg á la to t  Erős József é s  Tapavicza Simon, a  m áso d ik  a la p v iz s g á la to t  Legeza 
József, Tóth István é s  Zlocha József, a jo g tu d .  á l la m v iz s g á la to t  p ed ig  Behyna D ezső  t e t t e  le 
k i tü n te té s s e l .  E z e k n e k  n e v e i  a  va llás- é s  k ö z o k ta t á s ü g y i  m . k ir. m in isz té riu m  Hivatalos Kóz- 
lönyéb e n  le e n d ő  k ö z z é té te l  v é g e t t  a  n e v e z e tt  m in is z té r iu m h o z  fel le t te k  te r je s z tv e .

2 . Je g y z e t. A n m . v a llá s -  é s  k ö z o k ta tá s ü g y i  m . k ir .  m in isz té riu m  1899. o k t ó b e r  3-ikán 
41,398. sz. a. k e lt  m a g a s  r e n d e le te  é r te lm é b e n  a z o k n a k  a  jo g h a llg a tó k n a k  n e v e i ,  «kik  jogi 
ta n u lm á n y a ik a t  s ik e r re l  fe je z té k  b e  é s  a  t a n á r t e s t ü l e t  e lő t t  m in t jó m a g a v is e le tü ,  szo rg a l
m as , k o m o ly  tö r e k v é s ű  if ja k  ism e re te se k » , a  h iv a t a l i  a lk a lm a zá so k n á l v a ló  k ü lö n ö s  figye
le m b e  ré sz e s íté s  c z é ljá b ó l, a  n m élt. m . k ir . ig a z sá g ü g y m in isz te r iu m h o z  fe lte r je s z te n d ő k . 
Ily  fe lte r je sz té s re  m é l tó n a k  e  ta n é v b e n  a  jo g a k a d é m i  ta n á r i  te s tü le té  Behyna Dezsőt, Bella 
Kálmánt, Bulla Györgyöt, K ilb  Gyulát és Záhonyi A ladárt ( I-ső  félév) ta lá lta .

3. Je g y z e t. Az e d d ig  fe lso ro lt a d a to k  ö s s z e g e z é s é ü l  s  k ö n n y e b b  á t t e k in th e t é s e  czél
já b ó l k ö z ö ljü k , h o g y  az  I - s ő  fé lév b en  19 t a n t á r g y  8 9  h e t ió r á b a n ; a  I l - ik  f é lé v b e n  p e d ig  
26 ta n tá rg y  85 h e t ió r á b a n  a d a to t t  elő. A ta n é v  a l a t t  a  jo g a k a d é m iá n  ö s s z e s e n  2 4 0  hallgató 
volt beírva, úgy , h o g y  a  h a llg a tó s á g  lé tsz á m a  t e k i n t e t é b e n  ez a  ta n in té z e t  a  h a z a i  tíz  jo g 
a k a d é m ia  k ö z ö tt  a  legelsők k ö z é  e m e lk e d e tt .  A  h a l lg a tó k  k ö z ö tt  v o l t : I -ső  é v e s  8 1 ;  I l-o d  
é v e s  7 1 ; I I I -a d  é v e s  3 8 ;  IV -e d  é v es  4 5 ; ta n f o ly a m  h a llg a tá s a  né lkü l m in isz te r i  e n g e d é ly ly e l 
v izsg ázó  5. Vallás szerint v o l t  : ág . h itv . ev. 74 ; r ó m . k a th .  70 ; izr. 5 0 ; ev. ref. 2 2 ;  g ö r .-k a th .  1 3 ; 
g ö r.-k e l. 11. Születési hely tekintetében v o l t : S á ro s  v á r m e g y e i  59, G ö m ö r vm . 16, S z e p e s  vm . 14, 
L ip tó  é s  Z em p lén  v m . 1 2 — 12, T o ro n tá l v m . 10 , A b a ú j -T o rn a  é s  H o n t v m . 8 — 8, J.-N .-K .- 
S z o ln o k  v m . 7, B á c s -B o d ro g , N ó g rá d , P e s t -P .-S .-K k ú n  é s  S zab o lcs vm . 6 — 6, B o r s o d ,  B rassó  
é s  U n g  vm . 5 —5, B a rs , B é k é s , B ereg  é s  S z a tm á r  v m . 4 — 4, Á rva, K .-K ü k ü llő  é s  T re n c sé n  
v m . 3 — 3, H a jd ú , H u n y a d ,  M á ram a ro s , P o z so n y , S z ilá g y , T e m e s , T o ln a , V a s  é s  Z ó ly o m  vm. 
2 — 2, A ra d , B ihar, C s a n á d ,  F e h é r ,  H ev es , K o m á r o m , K ra ssó -S z ö ré n y , N y itra , S o p r o n ,  S zeben  
é s  Z ala  vm . 1— 1, G á c s o rs z á g i  1.
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F) A k a d é m i a i  i f jú sá g i  e g y l e t e k .

/. J o g h a llg a tó k  te s tü le té .

A joghallg. testületének úgy belső, mint külső életét illetőleg, ha azt az előző 
évekével összehasonlítjuk, lehetetlen, hogy fejlődést és haladást ne tapasztaljunk.

A joghallgatók testületé I. félévi alakuló-közgyűlését szeptember 18-ik 
napján, II. félévi alakuló-közgyűlését pedig február hó 9-ik napján tartotta, 
melyeken a tisztviselők választása után az esküdtszéki alapon álló becsület
bírósági intézmény lelt ismét életbeléptetve. Megemlítendő, hogy van a testület
nek külön könyvtára, melyből hetenként egyszer kaphatott minden joghallgató 
könyveket; hasonlóképen rendelkezésére állott a joghallgató-ifjúságnak a Collé- 
gium nagy könyvtára és a Szirmay-féle könyvtár is.

Különben a közügyek költségeinek viseléséhez minden joghallgató fél
évenként 3 korona tagsági-díjjal járult.

A testületnek társadalmi szereplése e tanév alatt jóval felülmúlja az előbbi 
éveket. Ez nem csupán abban nyilvánult, hogy a testület — mint ilyen — az 
Eperjesi Széchenyi-körbe, mint az előző években is, a Kör igazgatóválaszt
mányának szives figyelme és előzékenysége folytán, igen kedvező feltételek 
mellett beléphetett s hogy tagjai a Széchenyi-kör estélyein és előadásain nagy 
számmal szerepeltek, de nyilvánult azokban a számos előadásokban és ünne
pélyekben is, melyeket maga a joghallgatók testületé, illetve annak irodalmi 
osztálya rendezett.

A tanév folyamán rendezett ünnepélyek között — eltekintve a testület 
október hó 4-ikén tartott ismerkedési estélyétől — mindenekelőtt ki kell emelni 
azt, hogy a jogakadémia és a Collégium többi intézeteinek ifjúsága a magyar 
szabadság lánglelkű bajnokának, a Collégium volt tanítványának Kossuth Lajos
nak, születése 100-ik évfordulóját 1902. szeptember hó 19-ikén különös benső- 
séggel, méltó fénynyel ünnepelte meg.

Ez ünnepély sorozata a következő volt:
1. «Kossuth-hymnus», Pap Zoltántól; énekli a tanítóképző-ifjúságának 

énekkara, Kapy Gyula tanár vezetése alatt.
2. Megnyitó; tartja dr. Schmidt Gyula, a Collégium felügyelője.
3. O da; írta Csengey Gusztáv, szavalja Bielek Aladár joghallgató.
4. Ünnepi beszéd; tartja Csengey Gusztáv, a Collégium igazgatója.
5. Kossuth-induló; előadta a főgymn. ifjúsági zenekar.
6. Ó da; írta és előadta Russ Zoltán theologus.
7. «A vén czigány», melodráma; írta Farkas Imre, zenéjét szerezte Farkas 

Lajos. Előadták: Horváth Ödönné és dr. Horváth Ödön, a jogakad. dékánja.
8. Kölcsey Hymnusa; énekelte az összes ifjúság.
A szinültig megtelt collégiumi díszteremben a város összes előkelősége 

között jelen voltak elsősorban az 1848/49-es honvédek, élükön Dessewffy Lajos 
elnökükkel. Este a jogakadémia ifjúsága egy fényesen sikerült fáklyásmene
tet rendezett.

Coll. Ért. IJ,
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Az aradi gyásznapnak évfordulóját a jogakadémia és theologia egyesült 
ifjúsága, a tanítóképző-intézet szives közreműködése mellett, méltó fénynyel 
ünnepelte meg október 6-ikán a következőképen:

I. Délelőtt 9 órakor a testület ifjúsága küldöttségileg vett részt a helybeli 
róm. kath. templomban tartott istenitiszteleten, majd testületileg, saját lobogója 
alatt, vett részt az ág. hitv. ev. templomban tartott gyász-istenitiszteleten, melyen a 
hazafias imát, testületünk felkérésére, dr. Szlávik Mátyás dékán-tanár mondotta.

II. Délelőtt II órakor kezdődött a Collégium nagytermében az ifjúság 
emlékünnepélye, következő műsorral:

1. Szózat; előadta Kapy Gyula tanár vezetése mellett a tképző-int. énekkara.
2. Megnyitó-beszéd; tartotta Belicza András theol. testületi elnök.
3. Szavalat; előadta Liszkay Gyula főgymn. VII. oszt. tanuló.
4. Ünnepi beszéd; mondta Liszkay Miklós joghallgató.
5. Oda; írta és szavalta Bartos Pál theologus.
6 Himnusz; énekelte a tanítóképződntézet énekkara.
Halottak napján a jogakadémiai ifjúság testületileg kereste fel elhúnyt 

hírneves tanárainak és egyik korán sírba szállt kollegájának sírját s meg
koszorúzásokkal kapcsolatosan Csupka András sírjánál Bielek Aladár, Vandrák 
András sírjánál Langhoffer László, Herfurth József sírjánál Liszkay Miklós, 
dr. Meliórisz Béla sírjánál Kerekes Pál, és Keszler Béla joghallgató sírjánál: 
Rosenberg Miksa tartott emlékbeszédet.

A magyarnemzet örökemlékezetű örömnapját, márczius 15-ikét, a szokott
nál fényesebben ülte meg ezidén a joghallgatók testületé, és pedig a Collégium 
összes tanintézeteivel együtt. Az ünnepély lefolyása a következő vo lt:

I. Márczius 14-ikén este fáklyásmenet fényesen kivilágított városon ke
resztül a Fekete-sas szállóig, melynek erkélyéről Liszkay Miklós joghallgató 
beszédet mondott, Varga Imre theol. pedig a «Talpra magyar»-t szavalta. — 
II. Márczius 15-ikén d. e. 11 órakor collégiumi ünnep. Műsor: 1. Hazafias ima; 
tartotta dr. Szlávik Mátyás theologiai dékán-tanár. 2. «Szabadságdal», Houbert 
K.-tól; énekelte a tanítóképző énekkara Kapy Gyula tanár vezetése mellett. 
3. Megnyitó-beszéd; tartotta Borsos Andor jogásztestületi elnök. 4. «Előre»; 
írta Tóth Kálmán, szavalta Linrter Jenő joghallgató. 5. Harczi dalok; énekelte 
a coll. főgymn. énekkara. 6. Emlékbeszéd ; tartotta Belicza András theol. tes
tületi elnök. 7. «Az utolsó honvéd»; írta Farkas Imre, szavalta Liszkay Gyula 
főgymn. VII. o. t. 8. «Kossuth-induló» ; előadta a főgymn. zenekar.

Este a városi színházban 8 órakor a joghallgatók testületé, a theologiai 
ifjúság közreműködésével, műkedvelői előadást rendezett következő műsorral: 
«A költő álma», dialog. Hazafias szavalatok és énekpontok, Kovács Laura 
által előadva. Élőképek: Petőfi álma. Vörösmarty Mihály: Árpád ébredése.

Nem mulaszthatjuk el, miszerint az összes szereplőknek e helyütt is 
köszönetét mondjunk, valamint dr. Stephány Nándor úr, Eperjes sz. kir. város 
rendőrkapitányának is a szives rendezésért hálánkat fejezzük ki.

Meg kell emlékeznünk arról is, hogy a jogakadémia ifjúsága a folyó 
tanév alatt szintén résztvett a magyar egyetemek és főiskolák 1903. május hó 
11. és 12-ikén Budapesten tartott országos diákkongresszusán és az ezzel kap
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csolatos — a budapesti egyetem által 1903. május hó 10-ikén rendezett — 
országos Rákóczi-ünnepélyen, hol is a testület képviseletében Borsos Andor 
jogásztestületi elnök, Brózik Engelbert alelnök és Bielek Aladár, az irodalmi
osztály elnöke jelentek meg. Felemlítendő, hogy Borsos Andor testületi elnök 
kongresszusi alelnökké, Brózik Engelbert alelnök kongresszusi jegyzővé lett 
megválasztva. Kiküldöttjeink a debreczeni, sárospataki, egri és máramarosszigeti 
főiskolákkal együtt megalkották a vidéki főiskolák országos diákszövetségét, 
melynek kongresszusa 1903. október havában Debreczenben lesz megtartva.

Kiemeljük azt is, hogy a jogakadémia hallgatói nagy számmal léptek be 
az Eperjesi Torna- és Vívóegyesületbe, a melynek részéről a legnagyobb előzé
kenységet tapasztalták. Ily minőségben több versenyen is resztvettek, a melye
ken több ízben nyertek nemcsak egyénileg jutalmakat, de jelentékeny részük 
volt az említett egylet sikereiben is. így volt ez különösen a Magyarországi 
Tornaegyletek Szövetségének 1903. május 31-ikén és június l-jén Budapesten 
tartott .országos ünnepén és versenyein is, a melyen a joghallgatók közül 
számosán vettek részt.

Bensőleg fájó szívvel emlékszünk meg szeretett tanárunknak, dr. Sarudy 
Vilmosnak elhúnytáról, kinek április hó 11-ikén végbement temetésén a jog
akadémia testületileg jelent meg, koszorút helyezve ravatalára, gyászjelentést 
bocsátva ki — ezáltal fejezvén ki őszinte részvétét a szeretett tanár el- 
húnyta alkalmából.

Fájdalommal említjük meg korán s legszebb éveiben hirtelen elhúnyt 
kartársunk: Lichtig Elek III. éves joghallgató 1903. augusztus hó 12-ik napján 
gyászos halálát.

A tanév folyamán a testület tisztikara a következő volt: I. félévben: 
Elnök Bielek Aladár, majd Nikodém János s Borsos Andor; alelnök Lang- 
hoffer László, majd Brózik Engelbert; főjegyző Holénia László, majd Szoyka 
Ernő; aljegyző Básthy Béla, majd Friedmann Sándor; ellenőr Unger Béla; 
pénztáros Bella Kálmán; könyvtáros Cseh János, majd Muránszky Géza. Választ
mányi tagok: Holénia László, Szende Vilmos, Kocsán Kornél, Ghynovszky 
Miklós, Erdőhegyi Ferencz; póttagok: Tahy Ödön Pál, Grúsz Sándor. Becsület
bírósági elnök: Kubowich Zoltán, majd Bakó Béla; alelnök Szeghy Andor; 
titkár Schindler András; Il-od titkár Krupecz József. Irodalmi-osztály elnöke 
Liszkay Miklós, majd Bielek Aladár; titkár Zahorán Mátyás. — II. félévben: 
Elnök Borsos A ndor; alelnök Libertiny Zoltán, majd Brózik Engelbert; fő
jegyző Friedmann Sándor; aljegyző Petrovay Ákos; pénztáros Langhoffer 
László; ellenőr Erőss József; könyvtáros Wiesner Géza. Választmányi tagok: 
Básthy Béla, Adamkovich Béla, Szoyka Ernő, Schindler András, Hánrich 
Lajos, Nyomárkay Béla, Szeghy Andor; póttagok: Koritsánszky Márton, 
Tomasoff Béla, Luby Arnold, Szmatek Ervin. Becsületbírósági elnök Kaveschán 
József, majd Tóth István; alelnök Krupecz József, majd Weichhart Valdemár; 
I-ső titkár Krupecz Ede, majd Simon László; Il-od titkár Grúsz Sándor, majd 
Szénássy István. Irodalmi-osztály elnöke Bielek Aladár; titkár Melczer Elek, 
Választmányi tagok: Nyomárkay Béla, Szoyka Ernő.

íi*
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2. J o g h a llg a tó k  s e g é ly  egylete.
Az 1869. évben megalakult Eperjesi Jogász Segélyegyesület a lefolyt 

tanévben is igyekezett alapszabályaiban kifejezett czélját megvalósítani. Czélja  ̂
a jogakadémia 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.

Az egyesület tagjainak száma 58. Alaptőkéje 1903. jan. 1-jén 14,902 K. 
62 f. volt, mely összeg a múlt tanévi Értesítőben kimutatott összeggel szem
ben 595 K. 28 f. növekedést mutat. Ez a joghallgatók járulékaiból, utólagos 
colloquiumi díjakból és egyesek adományaiból származott.

Az egyesület tisztikara a következő v o lt: az első félévben elnök Dulovich 
R. Árpád, alelnök Bella Kálmán, titkár Kiár István, pénztáros Lüley Kázmér, 
ellenőr Grúsz Sándor; választmányi tagok: Hánrich Lajos, Kavechán József, 
Liszkay Miklós, Muránszky Géza. — A második félévben elnök Grúsz Sándor, 
alelnök Muránszky Géza, titkár Kende Dezső, pénztáros Schindler András, 
ellenőr Belohorszky Adolf; választmányi tagok : Básthy Béla, Hánrich Lajos, 
Liszkay Miklós, Masson Sándor.

Az alakuló-közgyűléstől eltekintve, az év folyamán 4 rendes- és 4 választ
mányi ülést tartott.

Segélyben az egyesület a következőket részesítette: az 1-ső félévben: 
•Fodor Kálmán 40 K., Cseh János 40 K., Drács Pál 30 K., Gévay Béla 20 K., 
Kocsán Kornél 18 K., Teichner József 18 K., Deák Gyula 18 K , Liptai Andor 
15 K., Wiesner Géza 15 K., Bújnák Kornél 15 K., Erőss József 15 K., Klirno 
Péter 15 K., Tapavicza Simon 11 K.; összesen 270 K. — A Il-ik félévben: 
Erőss József 30 K., Klimo Péter 30 K., Kocsán Kornél 30 K., Cseh János 
25 K., Drács Pál 25 K., Teichner József 25 K., Jankovich Ákos 25 K., Deák 
Gyula 25 K., Kaveschán József 25 K., Tapavicza Simon 20 K., Liptai Andor 
20 K., Plahy Károly 20 K., Wiesner Géza 20 K., Bújnák Kornél 16 k. 50 f., 
Kardos Lajos 15 K.; összesen 37.6 K. 50 fillér. Az egész évben kiosztás alá 
került tehát 646 K. 50 fillér.

A «deménfalvi dr. Meliórisz Béla jogtanár segélydíj» alapítvány kamatját, 
azaz 9—9 K.-t az első félévben Gévay Béla, a Il-ik félévben pedig Tapavicza 
Simon nyerte.

3. E p erje s i J o g á sz -Y w ó e g y le t.

A Jogász-Vívóegylet 1902. évi október hó 1-jén kezdte meg működését 
46 taggal. Tisztviselői voltak: elnök (I-ső félévben) Paulay Jenő, (Il-ik f. é.) 
Erdőhegyi Ferencz, alelnök Semsey József, titkár Markő Jenő, főjegyző Bobory 
György, jegyző Borsos Andor, pénztáros és vívómester Dobay Károly, torna
művezető Eremics Vitályos, ellenőr Bujkovszky Gusztáv.

Az egylet vívómestere 1903. június 4. és 5. napjain szépen sikerült nyil
vános vívóakadémiát rendezett a városi színházban, a melyen az egyletnek 
több tagja vett részt. __________



4. A  M a g y a r  T ú r is ta e g y e s ü le t  E perjesi Jog á sz-o sztá lya .
A nemes túristaság eszméjét szép fekvésű vármegyénkben a M. T. E. 

Eperjesi Jogász-osztálya propagálja. Hat éve már, hogy bár szerény eszkö
zökkel, de azért lankadatlan tűzzel folytatja a harczot a még mindig oly nagy
mérvű társadalmi közönynyel szemben, mely hazánkban a túristaság nemes 
sportja elé óriási akadályokat gördít. És oka ennek a kitartó és végre is 
győzelemmel, fényes eredménynyel kecsegtető harcznak azon hazafias köte
lességben rejlik, mely a honismeret terjesztését, az idegenforgalom emelését 
parancskép állítja oda tagjaink elé, bizton remélvén, hogy kitartó munkássá
gának, tiszta önzetlenségének fényes eredményét egy fontos nemzeti kultu
rális misszió győzelmében látni fogja.

Az osztály alakuló-gyűlését 1903. évi márczius hó 3-ikán tartotta. Ekkor 
választotta tisztviselőit is. Elnökké Weichhart Valdemár III. é. jh.-t, ügyvivő
titkárrá és egyszersmind jegyzővé Teichner József II. é. jh.-t, pénztárossá 
Grúsz Sándor I. é. jh.-t. Ezeken kívül választatott még négy rendes választ
mányi tag. Ügyeit az osztály három rendes és egy választmányi gyűlésen 
tárgyalta. Az osztály ez iskolai évben nagyobbrészt belügyeivel volt elfoglalva, 
ezek mellett azonban folytatta a már az előző években megkezdett útjelzé- 
seket is. Az osztály több kisebb és egy nagyobb kirándulást rendezett, t. i. 
a világhírű dubniki opálbányához és csiszolóhoz. A bányaüzemvezetőség előzé
kenysége lehetővé tette a kiránduláson résztvett tagjainknak úgy a bányák, 
mint a csiszoló megtekintését és gazdag tapasztalatokkal bővítvén ismereteiket, 
nagy hálára kötelezte őket a bányaüzemvezetőség iránt. Fogadják e helyütt 
is Szembratovics Sándor kir. mérnök és Gregor József főellenőr az osztály 
hálás köszönetét.

Az osztály a túristaság megkedveltetése végett tagjai között ez évben 
is túra-díjakat (érmek) és esetleg tiszteletdíjakat fog kiosztani, még pedig 
mind rendes-, mind pártoló-tagjai között. Lesz I—II. ezüst-, III. kis méretű 
ezüst-, IV—V. bronz-érem, ha legalább tíz pályázó jelentkezik.

A folyó évben Mátrafüreden tartandó vándorgyűlésen az osztályt két 
tagja fogja képviselni. Jelenleg az osztálynak 3 dísztagja, 1 tiszteleti-tagja, 
24 rendes- és 3 pártoló-tagja van. Jelvénye a M. T. E. jelvénye.

5. J o g a k a d é m ia i i f jú s á g i k ö n y v tá r .
Az eperjesi joghallgatók testületé könyvtárának állapota az 1902/1903. 

tanév végén szaporodott: Vétel útján 25 kötettel, ajándékozás útján 61 kötettel.
A könyvtár állománya az év végén 1246 kötet volt.
Ajándékozni szívesek voltak: A vallás- és közoktatásügyi-, a honvédelmi-, 

a földmívelési- és a kereskedelmi miniszterek, a Budapesti és Kolozsvári Tud- 
egyetemek, Győr sz. kir. város, Glós Károly nyug. jogtanár 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.



8 6

K őgymnasium.

A) A datok  az 1902—1903-iki ta n é v  tö rtén e téh ez .

III.

1. Őszinte sajnálattal kell jelentenünk, hogy Huss Ármin tanártársunk 
betegeskedése miatt nyugalomba vonult. Már a múlt tanév második felében 
sem taníthatott betegsége miatt és így a Collegium igazgató-választmánya le
mondását — sajnálattal bár — elfogadta. A nyugalomba vonuló főgymnasiumi 
tanár lelkes, odaadó, a kötelességteljesítésben bárkinek például szolgáló mun
kása volt a Collégiumnak. Az 1869/70. tanév óta, tehát csaknem 33 évig mű
ködött intézetünkben, a mely idő alatt nemcsak mint a latin nyelv és törté
nelem szakavatott tanára fordította erejének legjavát a reá bízott tanulók er
kölcsi és értelmi kiképzésére, hanem a Collégium javán más irányban is önzet
lenül fáradozott* Úgy tanártársai, mint tanítványai melegen érző jó szívéért 
szerették. A társadalmi téren is nagy tevékenységet fejtett ki. Több pénzinté
zetnek és társadalmi intézménynek volt számottevő vezérembere; különösen 
melegen érdeklődött egyháza ügyei iránt, a melynek az utolsó években — 
mint gondnok — kiváló szolgálatokat tett. Szivünkből kívánjuk, hogy sikerüljön 
helyreállítania megrongált egészségét, hogy így élvezhesse a megérdemelt nyu
galmat családja boldogságára, mindnyájunk igaz örömére.

2. A Húsz Ármin nyugalombavonulásával megüresedett tanszékre a coll. 
igazgató-választmány — pályázat mellőzésével — Vöröss Sándort hívta meg, 
a ki a szintén betegeskedő Kubányi Bélát a múlt tanévben közmegelége
désre helyettesítette.

3. Az állammal kötött szerződés értelmében a coll. igazgató-választmány 
a 14-ik tanári állásra szintén pályázatot hirdetett s ezt a kiváló képzettségű 
Bruckner Győzővel töltötte be.

4. Dr. Austerlitz Mayer eperjesi rabbi, a ki több éven keresztül vallás- 
oktatásban részesítette a főgymnasium neol. izr. tanulóit s e minőségében meg
nyerte a tanári-kar nagyrabecsülését és tiszteletét, a hitoktatói állásáról beteg-

* Szaktárgyain kívül előszeretettel foglalkozott a természettudományokkal. A lepi" 
dopterologia (lepkészet) terén kifejtett működése a külföldi szakkörök előtt sem volt isme
retlen, sőt e réven a külföldön jobban ismerték, méltányolták, mint idehaza. Lepkékről 
irt értekezései hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg. Tagja volt több természet- 
tudományi társulatnak.
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scge miatt lemondott, minek folytán az izr. hitközség a vallástanítással Fleisck- 
viann Mór izr. elemi iskolai igazgatót és Székely Adolf izr. tanítót bízta meg.

5. Szieber Ede kir. tanácsos és tankerületi főigazgató úr 1902. deczember
4., 5., 6. napjain látogatta intézetünket mint miniszteri megbízott és deczember 
6-ikán értekezletet tartott a főgymn. tanári-karral, mely alkalommal megelé
gedését fejezte ki a tanárok működése felett, de az intézet elhelyezésére nézve 
megjegyezte, hogy a tantermek általában, különösen pedig a rajzterem a nagy
számú tanuló-ifjúság befogadására nem alkalmas, e mellett kellő számú helyiség 
sincs; egyben felhívta a tanári-kart, hogy a jövőre nézve e hiányok megszün
tetésére lépéseket tegyen.

A főgymn. tanári-kar, a mely különben régen érezte e hiányoknak hát
rányos voltát, a főigazgató felhívására a coll. végrehajtó-bizottság márczius hó 
25-ikén tartott értekezletén indítványozta, hogy az állami beruházási segély 
igénybevételével a főgymnasium számára új épület emeltessék.

A végrehajtó-bizottság ez értekezleten belátván az új főgymn. épület 
szükséges voltát, a következő lelkes határozatot hozta:

«A végrehajtó-bizottság egyhangúlag és nagy lelkesedéssel 
pártolja elvben azt az eszmét, hogy a coll. főgymnasium számára 
új épületet emeljünk s felhívja a főgymnasium tanári-karát, hogy 
ez ügyben terjeszszen egy részletes, mindenre kiterjedő memoran
dumot, illetőleg javaslatot az igazgató-választmány elé.»

Hiszszük és reméljük, hogy a Collégiutn felvirágzását szivén viselő igazg.- 
választmány hatáskörében mindent elkövet, hogy az új épület ügye mielőbb 
a megvalósulás stádiumába jusson.

6. A Collégium egyes intézeteinek örvendetes fejlődése, a tanulók lét
számának gyarapodása az iskolaszolga teendőinek gyarapodását vonta maga 
után, miért is az igazgató-választmány a második iskolaszolgai állás szervezé
sének szükségét kimondotta s a coll. végrehajtó-bizottságot felhatalmazta e 
szolga munkakörének megállapítására s az állás betöltésére. A coll. végrehajtó
bizottság Klein Emil tartalékos cs. és kir. szakaszvezetőt választotta meg egy 
próba-évre; állásában az igazgató-választmány megerősítette.

B) T a n á r i  te s tü le t s az  e lő ad o tt tan tá rg y ak .
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i Balló Aurél .........
r. tanár

Rajzoló mértan I— IV. 
Gör.pót. rajz V—VIII. 18 A rajzszertár őre.

2 Bruckner Győző ..
h. tanár

Földrajz I. 
Latin IV., V. 
Történet V.

18 A IV. osztály főnöke

3 Frenyó Lajos .. ..
r. tanár

Vallástan I—VIII. 
Szépírás I. 17

Az ifjúsági istenitiszte
letek vezetője. A nagy
könyvtár őre.
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4 Gömöry János .. ..
r. tanár

Physikai földrajz III. 
Történ. VI.,VII., VIII. 11 Igazgató.

5 Klemens T. János..
r. tanár

Német III. 
Görög V., VII. 
Latin VIII.

18

6 Kubányi Béla.........
r. tanár

Történet III.
Magyar V.
Gör. pót. V.,VII.,VIII. 
Bölcsészet VIII.

17

7 Ludmann Ottó .. ..
r. tanár

Görög VI.,VIII. 
Német VII., VIII. 15

A coll. ig.-választmány 
tagja. Franczia nyelvet 
tanít.

8 Perényi Vilmos.. ..
r. tanár

Mennyiségtan I., III., 
V, VII.

Physika VII.
17 A physikai múzeum őre. 

A VII. osztály főnöke.

9 Peskó Ödön .........
r. tanár

Mennyiségtan I I , IV., 
VI., VIII.

Physika Vili.
17

A kölcsönkönyvtár őre. 
A Markovics- és Torna
kor elnöke. A VIIl-ik 
osztály főnöke.

10 Szutórisz Frigyes..
r. tanár

Term.-r. I., II.,IV., V., 
Földrajz II.
Szépírás II.

17
A tandíj és az ifjúsági 
segélypénztár kezelője. 
Az V. osztály főnöke.

11 Schöpflin Géza .. ..
h. tanár

Latin II., VI. 
Magyar VI. 
Görögöt pótló VI.

17 A Dalkör elnöke. A VI 
osztály főnöke.

12 Teltsch Kornél. ..
r. tanár

Magyar II., IV. 
Német IV, V , VI. 18

ATorna-kör elnöke.A fő- 
gymn. tanári-kar jegy
zője. A II. o. főnöke.

13 Dr.Wallentínyi Samu
r. tanár

Latin III, VII. 
Magyar III, VIII. 18

A Magy. Társ. elnöke. A 
coll. igazg.-vál. jegyzője. 
A III. osztály főnöke.

14 Vöröss Sándor .. ..
r. tanár

Magyar I, VII. 
Latin I. 
Történet IV.

17
Az ifjúsági könyvtár őre. 

A collégiumi tanári-kar 
jegyzője. Az I.o.főnöke

A tornát Peskó Ödön a IV., VI., VIII. osztályban heti 2—2 órában, Teliseit Kor
nél az V., VII. oszt.-ban heti 2—2 órában, Durst Győző el. tanító az T., II.,
III. oszt.-ban heti 2—2 órában tanította. Mindhárom képesített tornatanár 

A játékdéhitánok vezetője volt Teltsch Kornél az I. és II. osztályban, Wallen- 
tlnyi Samu dr. a III., IV., V., VI. osztályban, Peskó Ödön a VII. és VIII. 
osztályban, heti 2—2 órában.
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Ac éneket Szálúk Ernő elemi iskolai tanító tanította az I., II. osztályban heti
1—1 órában, a protestáns éneket a III., IV. osztályban heti 1 órában. 

Vallástant tanítottak:
Wick Béla kir. kath. főgymn. r. hittanár. Tanította a róm. kath. vallás

tant heti 4 órában.
Hatna Gyula gör. kath. r. hittanár, eperjes-egyházmegyei áldozár és szent- 

széki ülnök. Tanította a gör. kath. vallástant heti 2 órában.
Az izr. vallástant tanították: Neuwirth Dávid az eperjesi hitközs. rabbija, 

Fleüc/imann Már izr. el. isk. .igazgató és Székely Adolf izr. el. iskolai tanító.

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 : Vöröss Sándor.

1. Vallástan. Ószövetségi 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: Tanultunk a mondatról, ennek nemeiről, 
részeiről, a szók fajtáiról; az igéről és hajlításáról, a névszók nemeiről, hajlí- 
tásáról s a szavak kapcsolatáról a mondatban. — b) Olvasmány: A mesék és 
regék közül: Fehérló fia, A farkastanya, A róka, a medve és a szegény ember, 
A királyfi és neje, Krisztus és a madarak, A Tisza eredete, A gonosz mostoha, 
János vitéz. A mondák és történeti elbeszélések közül: Rege a csodaszarvasról, 
Attila, Isten ostora, Attila udvarában, A magyarok bejövetele, A magyarok 
kalandozása a vezérek alatt, Botond bárdja, Lehel kürtje, A magyarok a szt.- 
galleni monostor alatt, Géza fejedelem megtérése, Szt.-István a magyar nép 
apostola, Csanád vitéz, Magyar lovagvilág, Szt.-László füve. A magyar föld és 
népe köréből: A puszta fiai közt, Téli világ, Flárom fiú, Katonadalok, Hadnagy 
uram, Nyalka huszár. Ezen olvasmányokat feldolgoztuk nyelvi és tárgyi szem
pontból, nagy súlyt fektetve a tartalom szép és helyes elmondására. Havon- 
kint két Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Négyesy László: Magyar olvasókönyv, I. 
Ugyanattól: Magyar nyelvtan, I. Hetenkint 5 óra. — Vöröss Sándor.

3. Latin  nyelv, a) Nyelvtan: A magyar nyelvben előforduló latin szók 
összegyűjtése után a latin olvasás és Írás. A declínatiók tüzetes tárgyalása. 
A melléknév fokozása. Adverbium. Számnevek és névmások. A coniugatio 
cselekvő alakja. — b) Olvasmány: Róma története a királyok alatt. Egyes fejeze
teket könyv nélkül is tanultunk. Kisebb mondatok fordítása a nyelvtan begyakor
lására. Havonkintkét írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: Dr. CsengeryJános: Latin 
olvasó- és gyakorlókönyv; Latin nyelvtan,]. Hetenkint 6 óra. — Vöröss Sándor.

Coll. É rt, 12
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4. Földrajz. Földrajzi alapismeretek. A magyar korona országai vidéken
ként tárgyalva; megyék, városok. Tankönyv: Dr. Kőrösy A.: A magyar király
ság földrajza. Hetenkint 3 óra. -— Bruckner Győző.

5. Természetrajz. Csonthéjas-, dió-, alma-, czitrom-, bogyó-, tök-gyümölcs. 
Továbbá a hüvely-, tok-gyümölcs és a makk. Fenyő. Házi-állatok. A ház kör
nyékén élő állatok, mezei és erdei állatok. Néhány tavaszi növény leírása. Tan
könyv : PaszlavszkyJózsef: Kis természetrajz. Hetenkint 2 óra. — Szutórisz Frigyes.

6. Számtan. Bevégzett tananyag. Mennyiségek. Mértékegységek. Négy 
alapművelet egész számokkal. A számok oszthatósága. Legnagyobb közös osztó. 
Legkisebb közös többszörös. Négy alapművelet tizedes és közönséges törtekkel. 
Tankönyv: Szíjártó—Arany. Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos.

7. Rajzoló geometria. A pont és az egyenes vonal. Az egyénes helyzetei. 
Távolságok összehasonlítása. A szög keletkezése és mérése. Egyenes vonalú 
idomok. Háromszögek, négyszögek, sokszögek. Körbe és kör körül irt sok
szögek A kör. A kör érintője. Középponti és kerületi szög. Két kör viszonylagos 
helyzete. A síkidomok kerülete és területe. Hetenkint egy mértani, illetve mér
tani idomokon alapuló díszítményi rajz. Tankönyv: Dr. Horti Henrik: Rajzoló 
geometria. Hetenkint 3 óra. — Balló Aurél.

8. Szépírás. Magyar Írás : kis és nagybetűk. Hetenkint 1 óra. —Frenyó Lajos.
9. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszeri kulcsok, hang

közök, méreti-, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 
15 (adventi, karácsoni, böjti, húsvéti és reggeli énekek) a II. osztálylyal kö
zösen. Világiak közül 19 komoly és víg dalok, kurucz-dalok. Kézikönyv: 
Zsasskovszky F .: Egri Dalnok 1-ső füzete. Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

10. Torna, a) Testgyakorlatok: 1. Rendgyakorlatok: Arcz- és oldalsor- 
alakítás, a szakasz-alakítás, sorbontás legegyszerűbb nemei. Járás, kanyarodás, 
rendek és kettősrendek alakítása helyben. 2. Szabadgyakorlatok. Támadó, 
védő, lebegő állások térdelés nélkül. Kar- és láblendítések és lökések, törzs- 
hajlítások és forgatások. Egyszerű és négyütemes gyakorlatok kézi szerekkel 
vagy a nélkül. 3. Szertornázás: Magas-ugrás, távol-ugrás, alacsony nyújtó, 
magas nyújtó, alacsony korlát, pózna, 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: Teltsch K ornél.

1. Vallástan. Újszövetségi bibliai történetek az új-testamentomból 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
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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 N yelvtan: Induticve haladva foglalkoztunk a szó
képzéssel, összetételekkel, a szavak jelentésével, határozókkal, szórenddel, össze
tett mondatokkal, b) Olvasmányok: A magyar történetből: Nagy Lajos, a Hunya
diak kora, a mohácsi vész; e korok általános jellemzése, az uralkodó eszmék ki- 
domborodása, a szereplők jellemrajza. A görög történetből: Lykurgos, Aesopus, 
Fáy meséi; leírások : A vaskapu, Az utolsó szó Istenhez. Költői, olvasmányok : 
Konti Szibinyáni Jánk. Mátyás anyja. Mátyás király Gömörben. A keresztútról. 
Kenyérkő. Jézus és a nép. Ősz elején. A puszta télen. Egy szegény asszony 
könyve. A jó öreg korcsmáros Családi kör. A kisbéres. Tamás vitéz. A vámos- 
újfalusi jegyző. Az obsitos. Honfidal. A költemények legnagyobb részét könyv 
nélkül is tanultuk. Tankönyv: Négyesy L .: Magyar nyelvtan, II. Négyesy L .: 
Magyar olvasókönyv, II. Havonkint két írásbeli dolgozat. Hetenkint 1 óra. 
— Teltsch Kornél.

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, bj O lvasm ányok: A rómaiak története a királyok alatt. Tullus Hostilius, 
Ancus Martius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus. Néhány 
egyszerűbb mese. Egyes fejezeteket könyv nélkül is tanultunk. A nyelvtan 
gyakorlására kisebb mondatok fordítása magyarból latinra. Havonkint két 
iskolai Írásbeli dolgozat: fordítás magyarból latinra. Kézikönyvek: Dr. Csengery 
János: Latin olvasó- és gyakorlókönyv; Latin nyelvtan, I. Hetenkint 6 óra. 
Schöpflin Géza.

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

5. Természetrajz. Őszi flóra. Majmok. Tengeri emlősök. Erszényes emlősök 
A ház környékén, a vizek, a tó és a mocsár madarai. A rét, mező s erdő madarai. 
Csúszó-mászók. Kétéltűek. Halak. Csigák. Bogarak. Méh. Lepkék. Rovargyűjtés 
Tankönyv : PaszlavszkyJ.: Kis természetrajz. Hetenkint 2 óra. - Szutórisz Frigyes.

6. Számtan. Előnyös számolási eljárások. Korlátolt pontosságú szám
műveletek. Arányosság, Kettős tételre tartozó feladatok megoldása következ
tetéssel. Viszony és arány. Az arányok átalakítása. Kettős tételre tartozó felada
tok megoldása arányokkal. Százalékszámítás és alkalmazása. Öszetett kettős
tételre tartozó feladatok megoldása következtetéssel, felbontással egyszerű 
kettős-tételre tartozó feladatokra és összetett kettős-tételre tartozó feladatok 
rövid megoldása. Kézikönyv: Arany—Szíjártó: Számtan II., III. rész. Heten
kint 4 óra. — Peskó Ödön.

7. Rajzoló geometria. A testekről általában. A testek általános tulaj
donságai. Szögletes testek (hasábok, gúlák). Gömbölyű testek (henger, kúp, 
gömb). A szabályos testek. A testek felszínének és köbtartalmának a kiszámí
tása. Testhálók és testminták készítése. — Általános rész : A sík származtatása 
s térbeli helyzetei. Az egyenes a térben. Az egyenes és a sík kölcsönös helyzete. 
Két és több síknak kölcsönös helyzete. A testszög. A testek egybevágósága,
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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. Tankönyv: Horti Henrik: Stereometria. Hetenkint 
3 óra. — Balló Aurél.

8. Szépírás. Német- és kerek-irás begyakorlása. Hetenkint 1 óra. — 
Szutórisz Frigyes.

9. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszer, kulcsok, hang
közök, méreti, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 15 
(adventi, karácsom', 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: W allentínyi Samu dr.

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: A nyelvtani ismeretek rendszeres össze
foglalása: hangtan, szótan, mondattan. -  b) Olvasmányok: Elbeszélések a 
magyar történelemnek a mohácsi vész utáni korából: Buda eleste, Eger ostroma, 
Zrínyi Szigetvárott, Bocskai és a hajdúk, Buda visszafoglalása, Zrínyi Ilona* 
Vitam et sanguinem, Széchenyi István gr. — Elbeszélések a római világból: 
A római köztársaság fontosabb eseményei. •— Hazai képek: A peleskei nótá
rius a Hortobágyon, Mit csinál a gólya ? A legelső magyar komikus, Kötél 
áztatva jó. — Költemények : Dobozi M. és hitvese, Török Bálint, Szondi, 
Arokháti Lőrincz, Pókainé, Rákócziné; — a hazafias és vallásos lyrából: 
Rákóczi szántó a török alatt, Hymnus, Szózat, Búcsú, Rózsavölgyi halálára, 
Plarangszó, Mikes. — A költemények legnagyobb részét könyv nélkül is 
tanultuk — Az olvasmányokat közös munkában dolgoztuk fel alaki, tárgyi, 
tartalmi szempontból, a történelmi olvasmányoknál kiterjeszkedve az illető 
kor vezér eszméi jellemző vonásaira. — Tankönyv: Négyessy László: Rend
szeres magyar nyelvtan. U. a .: Magyar Olvasókönyv HI.Havonkint — 2 írás
beli dolgozat: elbeszélések az olvasmányok alapján és leírások a közvetlen 
szemlélet alapján. Heti 4 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: A  mondattan meghatározása és felosztása: 
az egyes mondatrészek: alany, állítmány, jelző, genitivusszal és ablativusszal 
kifejezett jelzők; a tárgy, a határszó, accusativusszal, dativusszal, ablativusszal
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és genitivusszal kifejezett határozók, praepositiós főnévvel kifejezett határozók; 
a beszédrészek használata mondatrészekül, tüzetesen az ige, az egyes idő- 
alakok használata; az egyszerű mondatok nemei. — b) Olvasmányok: A római 
köztársaság történetéből : Gaius Martius Coriolanus; Cornelius Neposból: De 
Miltiade, De Themistocle. — Versek: Cato gnómáiból, Költői idézetek. Mesék 
Phaedrusból: De lupo et aquo, De leone sene, De rana rúpia et bove, De 
pavone ad Junonem, De vulpe at uva. — Az olvasmányok alapján fordítás 
magyarból latinra. — Havonkint 2 Írásbeli dolgozat a mondattan begyakor
lására. — Tankönyv: Dr. Csengery János: Latin nyelvtan, II. U. a.: Latin 
olvasó- és gyakorlókönyv a III. o. számára. Heti 6 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

4. Német nyelv. Olvasás és Írás, az alaktan és a 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 
Abend. Der Garten Der Wald. Das Essen. Der Sonntag. Die wandelnde Glocke. 
Der Rabe und der Fuchs. Der Fuchs und der Bock. Das Spielzeug der Riesen. 
Die Riesen und die Zwerge. Die Geschöpfe der Erde Der Kaiser in der 
Schule. Seltsamer Spazierritt. Die Zeit. Die Sonnenstrahlen. Die Elster und 
ihre Kinder. Die Stufenleiter. Der wohlthätige Graf. Das blinde Ross. Fordítás 
magyarból németre. Havonkint két írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Endrei Ákos : 
Német nyelvkönyv, I. kötet. Hetenkint 4 óra. — Klemens T. János.

5. Történelem. Magyarország története a mohácsi vészig. Kézikönyv: 
Dr. Szigethy Lajos: A magyarok története. Heti 3 óra. — Kubányi Béla.

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

7. Számtan. Kamatszámítás. Váltó, értékpapiros, állampapiros. Határidő
számítás. Arányos osztás. Elegyítési számítás. Arany- és ezüst- számítás. Kama
tos kamatok számítása Lánczszabály. Tankönyv: Szíjártó—Arany: Számtan. 
Hetenkint 3 óra.

8. Rajzoló geometria. A constructiv planimetria alapfeladatai. Távolságok 
és szögek alapműveletei. Távolságok viszonya. Merőleges és párhuzamos egye
nesek szerkesztése. A háromszög-, négyszög- és sokszögekre vonatkozó szer
kesztések adott alkotórészek alapján. Idomok átalakítása egyenlő területű 
másféle idomokká. Területek osztása. Idomok hasonlósága és symmetriája. 
Pythagoras tantétele. Stilizált levelek rajzolása, Várday falimintái nyomán. 
(A. 1—20.). Heti 2 óra. — Balló Aurél.

9. Ének. Azon egyházi dallamok taníttattak be, melyek úgy közönséges 
vasárnapokon, mint főbb ünnepeken Adventtői Szentháromság vasárnapjáig 
énekeltetnek, és pedig: Zengd lelkem az új reggelt; Dicsérd Istent keresz- 
tyénség; Az éj ím’ érkezik; Bizony meglészen az idő; Minden ember csak 
halandó; Isten, oh szent Isten; Istentől el nem állok; Most nyugosznak az
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erdők. Jövel Szentlélek-Úristen; Jehova, csak neked éneklek; Én lelkem, mire 
csüggedsz e l; Erős vár nekünk az Isten, Jertek hozzám, Krisztus mondja 
Dicsőség mennyben Istennek; Eljött hozánk az üdvösség; Gályarabok éneke 
Hetenkint 1 óra. -— Szánik Ernő.

10. Torna, a) Testgyakorlatqk: Rendgyakorlatok. A szabatos menetelés 
gyakorlása; fejlődések, kanyargások, rendek és kettősrendek alakítása. Szabad
ás szergyakorlatok, mint az első osztálynál. Heti 2 órában. — Durst Győző. 
b) Tornajatékok heti 2 órában, dr. Wallentínyi Samu vezetése alatt.

IV. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: B ruc k n er  G yőző.

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 cv. középiskolai ifjúság számára, és a Szentírás. Hetenkint 
2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Stilisztika. Nyelvkincs. A stílus általános és különös 
tulajdonságai. Verstanból a magyar, klasszikái és nyugateurópai versformák. 
A legfontosabb ügyiratok. Olvasmányok és költemények a tanult anyag min
den részéhez. Nagyobb olvasmány: Arany Toldija. Kézikönyv: Négyesy L.: 
Stilisztika. Lehr Albert: Toldi, Arany Jánostól. Havonkint két írásbeli dolgo
zat. Hetenkint 4 óra. — Teltsch Kornél.

3. Latin nyelv. Módok, idők, összetett mondatok szerkesztése, acc,- cum 
infin., participium, gerundium és supinum a megfelelő pensumokon begya
korolva. Szótanulás az olvasmány kapcsán etyrrtologikus csoportokban; a 
szóképzés kiegészítése; az olvasmányból phrasisok gyűjtése és tanulása Prózai 
olvasmány: C. Julius Caesar: De bello Gallico: Caesarnak a helvétekkel viselt 
háborúja. I—XXL fejezet. Költői olvasmány: Az emberi nemnek négy kor
szaka; Icarus; Baucis és Philemon; Midas király. A költői olvasmányok 
többnyire emlékelve is. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Dávid 
István: Rövid latin nyelvtan; Gyakorlókönyv és latin olvasókönyv. Heten
kint 6 óra. — Bruckner Győző.

4. Német nyelv, a) Nyelvtan: Inductive haladva hangtan, az alaktanból 
a III. osztályban tanultak kiegészítése, a mondattanból az egyszerű és összetett 
mondatok. A német szórend szabályai. — b) Olvasmányok: Die Bremer Stadt
musikanten. Einkehr. Der Glockenguss zu Breslau. Brief an den Onkel. Der 
Alpenjäger. Der Kyffhäuser. Barbarossa. Das deutsche Volk befreit sich von 
der Herrschaft der Römer. Das deutsche Land. Am Rheinstrom. Das Gewitter. 
Sprüche. Heinrich der Finkler. Die Erfindung des Schiesspulvers. Beszélgetési 
gyakorlatok a nyelvtanra való tekintettel. Fordítás magyarból németre. Havon
kint két Írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Endrey Ákos: Német nyelvkönyv, II. kötet. 
Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.
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5. Történelem. Magyarország története a mohácsi vésztől napjainkig, 
tekintettel a kulturális viszonyokra. Magyarország a jelenben: földje, kiterje
dése, terményei, ipara, kereskedelme, népe, közigazgatása, törvénykezése, alkot
mánya és Ausztriához való viszonya. Kézikönyv: Dr. Szigethy Lajos: A ma
gyarok története. Hetenkint 3 óra. — Vöröss Sándor.

6. 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. Tankönyv: 
Dr. Szterényi Hugó: Növénytan. Segédkönyv: Cserey: Növényhatározó. Heten
kint 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

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

8. Rajzoló geometria. Tankönyv: Dr. Horti H., IV. Tananyag: A kúp
szeletek (kör, kerülék, hajtalék és mentelék) 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. Ének a III. osztálylyal együtt.
10. Testgyakorlás, a) Rend- és szabadgyakorlatok. Szergyakorlatok. Játé

kok. Hetenkint 2 óra. Peskó Ödön. —■ b) Tornajátékok a III. osztálylyal együtt. 
Hetenkint 2 óra. Dr. Wallentínyi Samu.

V. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: Szutórisz Frigyes.

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 : Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés és 
a Szentírás. Heti 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Rhetorika. Az általános szerkezettan előrebocsátása 
után a prózai műfajok: a leírás, az elbeszélés, a történetírás, értekezés, a beszéd- 
és az irányművek elmélete a legjellemzőbb olvasmányok fejtegetése alapján. 
Beemlézve a Parainesis legszebb részei. Havonkint házi- vagy iskolai dolgozat. 
Kézikönyv: Rhetorika Négyesy Lászlótól. Hetenkint 3 óra. — Kubányi Béla.

3. Latin nyelv. Prózai olvasmány. Cicero: Pro A. Licinio Archia poeta. 
Költői olvasmány. Ovidius: Trist. IV. 10. (a költő önéletrajza); Metam. VI. 
146—312 (Niobe); P'ast. I. 469- 556 (Evander és Carmenta Latiumba érkezése. 
Hercules és Cacus); II. 813—852 (A regifugium); II. 195 — 242 (A Fabiusok 
veszte); II. 617—638 (Caristia); II. 83—118 (Arion) és I. 7-1—80 (Újév napja). 
Az olvasottak nyelvi és tárgyi magyarázata. A római régiségekből: A polgári jog 
természete, terjesztése, megszerzése és elvesztése; coloniae, municipia, praefec
turae; a pénzügy; a hadügy; családi s házi viszonyok és szokások (név, házasság, 
elválás, nőtlenség, házak, fürdők, a mindennapi élet, társasjátékok, ruházkodás,



96

a haj és szakái viselete, az idő beosztása). Szótanulás az olvasmány kapcsán 
etymologikus csoportokban. írásbeli dolgozatok: havonkint kétszer, fordítás 
magyarból latinra (mindegyik időszakban egy-egy fordítás latinból magyarra). 
Kézikönyvek: Cicero két beszéde; dr. Csengery János : Szemelvények Ovidius- 
ból; Cserny Dávid : Latin stílusgyakorlatok. Heti 6 óra. — Bruckner Győző.

4. Görög nyelv. Az olvasás és irás begyakorlása után a főnév, mellék
név, igehatározó, számnév, névmás és az w-végű igék az attikai nyelvjárás 
szerint. Megfelelő szó- és Írásbeli fordítási gyakorlatok. Kézikönyv: Dr. Maywald 
József Görög nyelvtana és Görög gyakorló- és olvasókönyve. Havonkint két 
írásbeli dolgozat. Hetenkint 5 óra. — Klemens T. János.

5. Görögöt pótló tanfolyam, á) Görög Írod. olvasmányok: Homeros Iliasa 
és Odysseiája bő szemelvényekben a tartalmi összefüggés szemmeltartásával. 
Homeros élete. A homerosi eposok sorsa. A homerosi kérdés Homeros vallás- 
és világnézete. Szemelvények Herodotos történeti művéből. — M agyar írod- 
olvasmányok: Gyöngyösi István, Mindszenty Gábor, Kemény János, Bethlen 
Gábor és Cserey Mihály műveiből szemelvények. Időszakonkint egy Írásbeli 
dolgozat Kézikönyvek: Dr. Badics Ferencztől Magyar Írod. olvasmányok, I.; 
Homeros Iliasa dr. Csengery Jánostól; Homeros Odysseája dr. Gyomlay 
Gyulától; Szemelvények Herodotos tört. művéből dr. Geréb Józseftől; Görög 
vallás- és művészet dr. Geréb Józseftől. Heti 3 óra. — Kubányi Béla.

b) Rajz. Görög és középkori síkdíszítrnények rajzolása és festése Várday 
falimintái nyomán (D. 1—24.); azonkívül szemléleti rajz modellként beállított 
mértani testek, majd testcsoportozatok után. Ókori jellegzetes műalkotások 
ismertetése. Heti 2 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv, a) Nyelvtan. A hangzók változásai, a beszéd- és mondat
részek. Beszélgetési gyakorlatok a tanultak begyakorlására. Fordítás magyarból 
németre. — b) Olvasmányok: Prózaiak: Frau Berta. Die Posaune des Gerichts. 
Der Herbstmorgen. Der Vesuv. Die Erfindung des Papiers. Nicht der Schule, 
sondern dem Leben. Fichtes Rede an die deutsche Nation. Költőiek: Der 
Schenk von Limburg. Das Glück von Edenhall. Die Sonne bringt es an den 
Tag. Das Grab im Busento. Loreley. Die beiden Grenadiere. Das Kind der 
Lorge. Schwäbische Kunde. Legende. Abschied vom Leben. Des Knaben 
Berglied. Uhland, Heine és Körner életének és költészetének nevezetesebb 
mozzanatai. Tankönyv: Hoffmann Mór: Német tan-és olvasókönyv. Hirn L. 
és Paulay Ö.: Német nyelvtan. Hetenkint 3 óra. Havonkint két Írásbeli dol
gozat. — Teltsch Kornél.

7. Történelem. Az ó-kor története a nyugat-római császárság bukásáig 
(476.) a földrajzi ismeretek ébrentartása mellett és különösen az erkölcsi, mű
velődési és művészettörténeti mozzanatok kiemelésével. Az ó-kori történelem 
kútfői és segédeszközei. Kézikönyv: Dr. Szigethy Lajos: O-kor. Hetenkint 3 
óra. — Bruckner Győző.

8 Mathematika. Bevégzett tananyag: a) Algebra: Elsőfokú egyenletek 
több ismeretlennel. A hatvány és gyök fogalma. Binom négyzete és köre. 
Négyzetgyök és köbgyök. Arithmetikai és geom. sorok elemei, b) Geometria : 
A sík geometriája. Congruentia és hasonlósági esetek a háromszögben. Húr
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és érintő szabályos sokszögek. A kör és részei. Kerület és terület. Tankönyv: 
Wagner Alajos: Algebra és geometria. Hetenkint 3 óra. — Perényi Vilmos.

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

10. Testgyakorlás, a) Rcndgyakoilatok, b) Szabadgyakorlatok súlyzókkal 
és botokkal, c) Szergyakoliatok. A tanulók négy csapatban, két-két főtornász 
vezetése mellett gyakoroltak. Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

d) Tornajátékok. Pletenkint 2 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

VI. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: Schöpflin Géza.

1. Vallástan. A keresztyén egyház története. Az egyház megalakulása, 
az üldözések, Nagy 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 műfajoknak, a Zrínyiász taglalása után az epikai műfajoknak és Shakspere 
Coriolanusának tárgyalása alapján a drámai műfajoknak elmélete. Katona József 
«Bánk bán »-ja. Könyv nélkül több lyrai költemény. Több nagyobb mű tár
gyalása házi olvasmány gyanánt. Havonkint írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Góbi 
Imre: Poétika. Hetenkint 3 óra. — Schöpflin Géza.

3. Latin nyelv. Titi Livii ab urbe condita 1. XXI. c. 1 —18; 32—38. 
Vergilii Aeneidos 1. I. 1—156; II. 1—370; 506—566 ; 634—804. Az olvasottak 
nyelvi és tárgyi magyarázata. Hadi régiségek. Könyv nélkül : prózai és verses 
részletek. Hetenkint egy órán stílusgyakorlatok a nyelvtan ismétlésével kap
csolatban. Havonkint két írásbeli iskolai dolgozat magyarból latinra; idősza- 
konkint egy dolgozat latinból magyarra. Kézikönyvek: Bartal Antal és Mal- 
mosi Károly: Livius; dr. Cserép József: Szemelvények Vergilius Aeneiséből, 
Cserny-Dávid: Latin stílusgyakorlatok. Heti 5 óra. — Schöpflin Géza.

4. Görög nyelv. Az V. osztály nyelvtani anyagának ismétlése után a 
/«-végű és rendhagyó igék ragozása. A mondattanból: az esetek használata, 
az ige nemei és módjai, az ige névi alakjai, a mellékmondatok. Kézikönyv: 
Maywald J. görög nyelvtana. Olvasmányok és gyakorlatok Maywald J. görög 
gyakorló- és olvasókönyvéből, még pedig annak II. részéből, Xenophon élet
rajzának és írói munkásságának ismertetése után szemelvények az Anabasisból 
I—VIII. és Sokrates Memorabiliáiból I., II., IV., V., VI., VIII. A nyelvtan be
gyakorlására kéthetenkint egy fordítás magyarról görögre. Hetenkint 2 óra. 
Ludmann Ottó.

Coll. Ért. 13
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5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Irodalom: Aiscbylos Agamemnonjának 
és Sophokles Antigonéjának részletes tárgyalása s ezzel kapcsolatban a görög 
tragédia vázlatos története. A görög lyra rendszeres története a görög lyrikusok 
olvasása alapján. A magyar irodalomból a klasszikus iskola ismertetése. Az 
olvasmányok fejtegetése. Időszakonkint egy Írásbeli házi dolgozat. Kéziköny
vek: Váradi Antal: Aischylos Agamnonja; Csiky Gergely: Sophokles Anti
gonéja; Sarudy Ottó: Görög lyrai szemelvények; Badics Ferencz: Irodalmi 
olvasókönyv, II. Hetenkint 3 óra. — Schöpflin Géza. — b) Rajz: 1. Szemléleti 
rajz modellként beállított mértani testekből alkotott testcsoportozatok után.
2. Renaissance-stilű díszítmények rajzolása s kifestése Várday falimintái után.
3. Egyszerűbb használati s díszítési tárgyak rajzolása valóság után. Középkori 
jellegzetes műalkotások ismertetése. Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv, a) Nyelvtan: Az egyszerű és összetett mondatok. Szó
rend. Beszélgetési gyakorlatok. Fordítás magyarból németre, a nyelvtanra való 
tekintettel, b) Olvasmányok: 1. Prózaiak: Brockenreise Das Ilsethal. Goethes 
Geburt und Jugend. Aus «Minna von Barnhelm». 2. Költőiek: Der wilde Jäger. 
Der Fischer. Der Sänger. Die Kraniche des Ibykus. Der Taucher. Die Bürg
schaft. Epigramme von Schiller. Bürger, Göthe és Schiller balladaköltészetének 
rövid jellemzése. Tankönyv : Hoffmann M .: Német tan- és olvasókönyv ; Hirn 
L. és Paulay Ö .: Német nyelvtan. Kéthetenkint iskolai dolgozat. Hetenkint 
3 óra. — Teltsch Kornél.

7. Történelem. Az újkor története a westfáliai béke megkötéséig. A 
renaissance, a találmányok és felfedezések. A reformatio és ellenreformatio 
a rendesnél részletesebben. Tankönyv: Varga O ttó : Világtörténet. Újkor. He
tenkint 3 óra. — Gömöry János.

8. Mennyiségtan, a) Algebra: A hatvány és gyök fogalmának általá
nosítása negativ és tört kitevőkre. Számrendszerek. A Iogarithmálás. Exponen- 
tialis egyenletek megoldása, b) Geometria: A szabályos sokszögek s azoknak 
megoldása. A trigonometriai függvények értelmezése, értékváltozásai, ábrázo
lásuk, összefüggésük. A derékszögű, egyenlőszárú és ferdeszögű háromszögek 
és a szabályos sokszögek megoldása. Goniometria és goniometriai egyenletek 
megfejtése. Kézikönyvek: Mauritz: Általános számtan és Wagner Alajos: Geo
metria. Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

9. Természetrajz. Állattan. A VI. osztály úgy, mint az V. osztály.
10. Testgyakorlás, a) Rend- és szabadgyakorlatok. Szergyakorlatok. 

Játékok és kirándulások. Hetenkint 2 óra. —- Peskó Ödön.
b) Tornajátékok az V. osztálylyal együtt. Hetenkint 2 óra. — Dr. Wal- 

lentínyi Samu.

VII. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: Perényi V ilmos.

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
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alkotmányának ismertetése. Tankönyv: Bereczky Sándor: A magyarországi 
protestáns egyház története. Heti 2 óra. — ■ Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv és irodalom. A magyar irodalom története Kisfaludy 
Károlyig. (1820.) Az egyes korok tárgyalásánál behatóbban foglalkoztunk a 
politikai, művelődési és művészettörténeti viszonyokkal. Tüzetesen tárgyaltuk az 
írók életét és munkásságát részint magánolvasmányok alapján, részint együttes, 
közös munkával. A magyar nyelv rendszerének áttekintése, figyelemmel a nyelv 
történeti fejlődésére. Havonkint egy Írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Beöthy 
Zsolt: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése, I. Szinnyei József: 
A magyar nyelv. — Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv. Cicero «Pro Sestio» ez. beszéde tüzetesen, Cicero élete, 
munkássága, a beszéd keletkezése, tárgya, szerkezete. Vergilius Aeneisének
VI. éneke behatóan. Vergilius élete, működése, az Aeneis tartalma, jellemzése. 
Homeros, Vergilius és Dante alvilága. Sallustius «Bellum Catilinae» ez. műve 
cursive. A régiségtani ismeretek kiegészítése, rendszeres összefoglalása. A nyelv
tanból részletesen: az egyszerű mondat. Havonként két Írásbeli dolgozat: fel
váltva fordítás latinból magyarra és magyarból latinra. Tankönyvek: Cicero 
Pro Sestio (Várkonyi Ö.), Vergilius Aeneise (Cserép), Sallustius Bellum Catilianae 
(Pecz), dr. Schmidt Márton : Római régiségtan. Heti 5 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

4. Görög nyelv. Homeros Iliásának I., III. és VI. éneke. Irodalomtörténeti 
tájékoztatás. Az ión dialectus. Herodotos VI. 94—107., 109—121., 132—137;
VII. 198—229. Herodotos élete és művének méltatása. Nyelvtani ismétlések 
és gyakorlatok, szó- és Írásbeli fordítások magyarból görögre (attikai nyelvre). 
Havonkint egy írásbeli dolgozat. Heti 5 óra. — Klemens T. János.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Thukydides és Demosthenes kapcsolatos 
olvasmányokkal magyar történetírókból (Budai Ezsaiás, Budai Ferencz, Virág B., 
Kazinczy F., Kölcsey, Bajza, gr. Teleki József, Horváth M., Szalay L., Salamon F.) 
és szónokokból (Kölcsey, br. Wesselényi Miklós, gr. Széchenyi István, Szemere 
Bertalan, br. Eötvös József, Kossuth Lajos és Deák Ferencz). A görög irodalom 
korszakai és főképviselői. Időszakonkint egy Írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: 
Görög irodalomtörténet Schill S.-től; Demosthenes Philippikái, ford. Borsos 
Károly. Magyar irod. olvasókönyv dr. Badics Ferencztől, III. kötet. Hetenkint 
3 óra. — Kubányi Béla.

U) Rajz. Testcsoportok s nehezebb használati és díszítési tárgyak (iskolapad, 
kocsikerék, korsó, mérleg, szekér stb.) tárgyak rajzolása valóság után. Újabb- 
kori jellegzetes műalkotás bemutatása és ismertetése. Az év végén figurális 
rajz. Heti 2 óra. — Balló Aurél.

6. Német. Göthe Hermann és Dorotheájának olvasása és beható elemzése. 
A német irodalomtörténet áttekintése a XVII. századig, lehetőleg olvasmányok 
alapján. Kézikönyv: Heinrich Gusztáv, Német tan- és olvasókönyv, III. köt.; 
Hermann és Dorothea iskolai czélokra szánt külön kiadása. Havonkint egy 
dolgozat. Heti 3 óra. — Ludmann Ottó.

7. Történelem. Egyetemes történelem a magyar nemzet történetével 
kapcsolatosan 1648-tól 1871-ig. Európa és Amerika nevezetesebb államainak

13*
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földrajza. Kézikönyv: Varga Ottó: Világtörténet. Újkor. U. a. Politikai föld
rajz. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.

8. Mathematika. Tankönyv: Wagner: Algebra és Geometria. Heti órák 
száma 3. Bevégzett tananyag: 1. Mindenféle egyenlet. Négyzetes, magasabb- 
rendű, finom és redukálható egyenletek. A másodfokú függvény maximuma 
és minimuma. Határozatlan egyenletek. Arithmetikai és geom. progressiv. 
A végtelen geom. progressiv. Kamatos kamat- és járadék-számítás. 2. Stereo- 
metria. — Perényi Vilmos.

9. Fizika. Tankönyv: Szekeres: Kísérleti természettan. Hetenkint 4 óra. 
Bevégzett tananyag: Mechanika. Aerostatika és dynamika. Hydrostatika és 
dynamika. Akustika. Optika. — Perényi Vilmos.

10. Testgyakorlás, aj Rendgyakorlatok, bl Négy- és nyolczütemes 
szabadgyakorlatok botokkal és súlyzókkal, c) Szergyakorlatok. Hetenkint 
2 óra. — Teltsch Kornél.

d) Tomajáíékok a VIII. osztálylyal együtt, heti 2 órában. — Peskó Ödön

VIII. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: Peskó Ödön.

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. 
Az egyház, a kegyelmi eszközök: keresztség, úrvacsora, az egyházi hivatal. 
A lélek halhatatlansága, — bizonyítékai. Mindez a dogmatörténetre, de kivált 
az ágostai hitvallásra való tekintettel tárgyalva. Kézikönyvek: Zsilinszky-Hörk: 
Keresztyén hit- és erkölcstan; Paulik János: Az ágostai hitvallás. Hetenkint 
2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv és irodalom. A magyar irodalom története a legújabb 
korig, kiterjeszkedve az egyes korok politikai, művészettörténeti és művelődési 
viszonyaira, az idegen irodalmi áramlatok hatására. Az egyes kiválóbb irók 
működésének tüzetesebb jellemzése magánolvasmányok és közös munka 
alapján. Tankönyv: Góbi Imre: A magyar irodalom története. Heti 3 óra. 
Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Tacitus Annaleseibö'l I. k. 50 fejezet. Horatius Carm. 
I. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 34; III. 1, 13, 30. Satirarum I. 1,9. 
De arte poetica. Latin stilusgyakorlatok. A római irodalom története. Havon- 
kint 2 Írásbeli dolgozat. Heti 4 óra. — Klemens T. János.

4. Görög nyelv. A görög drámának keletkezése, fejlődése, belső és 
külső sajátságait tárgyaló bevezetés után Sophokles Elektrája egész terjedel
mében. Azután Homeros Odysseájából VI., VII., IX.; az egész mű tartalma 
és szerkezete; a homerosi kérdés. A görög irodalom történetének áttekintése, 
írásbeli dolgozatok: összefüggő szöveg fordítása görögre és görög szöveg 
fordítása magyarra. Heti 4 óra, — Ludmann Ottó.
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5. Görögöt pótló tanfolyam, aj Görög irodalmi olvasmányok: Platóntól 
Apologia, Kriton. A görög művészet remekeinek történeti ismertetése szem
lélet alapján: Idó'szakonkint egy Írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Platon és Aris
toteles, szemelvények, szerk. Alexander Bernát. A görög vallás és művészet 
dr. Geréb Józseftől. Heti 2 óra. — Kubányi Béla.

b) Rajs. I. Fejek rajzolása basreliefek után (czeruzával, majd szénnel), majd 
gypsminták utáni rajzolás. Heti 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. Metszési 
és érintési feladatok. Tankönyv: Dr. Horti Henrik: Ábrázoló geometria. Heti 
1 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv. Goethe «Iphigenie auf Tauris» ez. drámája egész ter
jedelmében, beható aesthetikai magyarázatokkal. A német irodalom története 
a reformátiótól a legújabb korig, lehetőleg olvasmányok alapján. Kézikönyv: 
Heinrich G.: Német tan- és olvasókönyv, III. köt. Havonkint egy Írásbeli dol
gozat. Heti 3 óra. — Ludmann Ottó.

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

8. Mennyiségtan, aj Algebra. A combinatio tanának feladata. Permutatio. 
Combinatio. Variatio. Newton binomiális tétele és általánosítása negativ és 
tört kitevőre. A végtelen geometriai haladvány. — b) Geometria Gömb
háromszögtan. A sinus, cosinus tétel Gausz képletei. Csillagászati feladatok 
megoldása. A mennyiségtan főbb tanainak átismétlése. Kézikönyvek: Mauritz: 
Általános számtan, és Wagner: Geometria. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

9. Természettan. Hőtan. Mágnesség és elektromosság. Az újabb talál
mányok, u. m. a drótnélküli táviratozás és a Röntgen-sugarak ismertetése 
kísérletekkel. A kosmographia elemei. Kézikönyv: Wagner Alajos: Physika. 
Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

10. Philos, propaedeutika. Lélektan: Bevezetés; az érzéki, jelentő képek; 
az érzés; az akarat, a lelki élet megbetegedései. — Logika: Elemtan, fogalmak, 
ítéletek és következtetések. Rendszertan: a meghatározás, felosztás, a meg- 
bizonyítás; a módszer, a tudományok elveiről és rendszeréről. Kk.: Böhm 
Károlytól: Tapasztalati lélektan. Logika. Hetenkint 3 óra. — Kubányi Béla.

11. Testgyakorlás, á) Rend-, összetettebb szabadgyakorlatok lés szer
gyakorlatok. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

b) Tornajátékok a VII. osztálylyal együtt, heti 2 órában. — Peskó Ödön.
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írá sb e li do lgozatok  a  fe lső  n ég y  osztályban .

M a g y a r  d o lg o z a to k .

V. osztály. 1. Mily jó feltételekkel kezdtem meg a tanévet? 2. Mikes 
Kelemen LXlI-ik levelének tartalma. 3. Miért kell szüleinket szeretnünk? (Olv. 
alapján.) 4. A tél örömei. 5 Prini Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálint
nak fogságokról czímű mű tartalma. 6. Ki szüntelen előbbre nem törekszik, hátra 
marad. (Fejtegetés.) 7. Levél a szülőkhöz. (Tárgy: Magyar nyelvi tanulmányaim 
ez évben.) 8. Rákóczi Ferencz halála. (Olv. alapján.) 9. A beszéd értelmi tar
talmáról. (Rhet. értekezés.) Görögöt pótló tanfolyamban: 1. Harczi fegyverek 
az Iliasban. 2. Odysseus és családja. 3. Achilles jelleme.

VI osztály. 1. A tél. 2. Honnan meríti a történetiró anyagát? 3. Arany 
János Oszszel czímű költeményének poétikai fejtegetése. 4. Egy elbeszélő
költemény ismertetése. 5 Az elégia elmélete. (Kisfaludy Mohácsa alapján.) 6. A 
csodás elem a Zrínyiászban. 7. Zrínyi, mint epikus hős. 8. Az eszményítés a 
költészetben. 9. Tullus Aufidius. (Jellemkép a Coriolanusból.) Görögöt pótló 
tanfolyamban: 1. A kar szerepe Aischylosnál és Sophoklesnél. (Agamemnon 
és Antigone alapján.) 2. A görög elégia 3. Berzsenyi '«Magyarokhoz» czímű 
ódája és Hoiatius III. könyvének 6. ódája. (Párhuzam.)

VII. osztály. 1. Ágnes asszony. (Széptani fejtegetés.) 2. Qualis vir, talis 
oratio. (Oktató beszéd.) 3. Drámai művek a protestáns korban. (Irodalomtör
téneti értekezés.) 4. Szabadon választott tétel kidolgozása. 5. II. Rákóczi 
Ferencz szabadságharcza. (Történeti értekezés.) 6. Fiamnak. (Széptani fejte
getés.) 7. Mikes Kelemen leveleiről. (Irodalomtörténeti értekezés.) 8. Csokonai 
Dorottyája. (Irodalomtörténeti és széptani fejtegetés.) — Görögöt pótló tan
folyamban:1. Antigone tragikuma. 2. Deák Ferencz Húsvéti czikkének főgon
dolatai. 3. Elektra rövid tartalma.

VIII. osztály. 1. Kossuth Lajos születésének 100 éves fordulóján. (Szó
noki beszéd.) 2. Balassa költészete. 3. Mit köszönhet nemzetünk a protestan
tizmusnak ? 4. Homeros, Vergilius és Tasso hatása Zrínyire. 5. Milyen hatás
sal van a meleg a testekre ? 6. A Bocskai-féle felkelés következményei. 
7. Kemény, mint regényíró. Görögöt pótló tanfolyamban: 1. Sokrates. (Jellem
rajz.) 2. Micsoda igazságokra tanít Platon Kritonja.

N é m e t  d o lg o z a to k .

VII. osztály. Uebersetzung eines Briefes von Mikes Kelemen. 2. Schil
derung des Zuges der Vertriebenen nach Goethe’s «Hermann u. Dorothea». 
3. Was verursachte den Ausbruch der Revolution in Frankreich. 4. Der ver
schwenderische Sohn. (Uebersetzung.) 5. Verteidigung des Winters gegen 
seine Ankläger. 6. Die Freuden des Winters. 7. Der Kampf der Burgunden 
und Hunnen in Etzelburg. Kurz erzählt nach dem Niebelungenlied. 8. Die 
historische Entwickelung Grossbritanniens. (Uebersetzung.) 9. Sommernacht. 
(Uebersetzung aus dem Ungarischen von Eötvös József.)
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VIII. osztály. 1. Wie kam Iphigenie nach Tauris und unter welchen Um
ständen lebte sie daselbst ? 2. Das Kunstgewerbe und die geistige Bildung 
der Ungarn zur Zeit der Einwanderung. (Uebersetzung.) 3. Die Wichtigkeit 
der griechischen Nationalspiele. 4. Die Stadt Debreczen. (Uebersetzung.)
5. Inhalt und Grundgedanke der Ode «Die beiden Musen» von Klopstock.
6. Karakteristik und Verdienste Ludwig’s des Grossen, König von Ungarn. 
(Uebersetzung.)

S z a b a d k é z i  r a jz ,  m i n t  szabad  ta n tá r g y .

A szabadkézi rajzban resztvettek az I—Vili. oszt tanulói közül 46-an, 
kik hetenkint kétszer (szerdán és szombaton d. u. 1—3-ig) nyertek oktatást. 
A kezdők egyszerűbb ékítmények, stilizált levelek (Zsitvay-félék), a haladók pe
dig nehezebb ornamentek, továbbá figurális és tájképminták rajzolásában s a 
gipszminták és természet utáni rajzban gyakorolták magukat. —- Balló Aurél.

F r a n c z ia  n ye lv .

A franczia nyelvet kilencz tanuló (az V—VII. osztályból) tanulta heti 
2 órában, Mutschenbacher gyakorlati franczia nyelvtana szerint: főnév, mellék
név, számnév, névmás, az ige rendes conjugatiója és a legfőbb rendhagyó 
igék. Az olvasmányok alapján a legfőbb mondattani szabályok. 236 pensumot 
szóval és részben Írásban is fordítottunk; egynéhány összefüggő olvasmányt 
könyvnélkül tanultunk. — Ludmann Ottó.
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D) F ő g y m n a s iu m i tanu lók .
A rövidítések magyarázata: ág. h. ev . á g o s ta i  h i tv a l lá s ú  e v a n g é lik u s ;  ev. re f. e v a n g . 
r e fo r m á tu s ;  rk .  =  ro m . k a th . ;  gk. g ö rö g  k a th  ; g  k e l.  =  g ö rö g  k e le t i ;  izr. iz ra e l i ta  

v a llá s ú ;  m . =  m a g y a r ; n. =  n é m e t ;  t .  — t ó t  an y an y e lv ű .

Név, vallás, anyanyelv j Születés helye és ideje

I. O S Z T Á L Y .

Arje Jenő izr., m. .
Arje Leo izr., m. . . .
Atlasz Béla izr., n. . . .
Baumöhl Lajos izr., n.

5 Barkány Hugó izr., n. . . 
Czirbesz György áh. ev., m.* 
Czirbesz Tamás ág. h. ev., m 
Dzurik Gyula János á. g. h., m 
Ferencz József ág. h ev., t. 

10 Freibergér Bernát izr., n .. 
Fried Vilmos izr., n. . .
Friedmann Henrik izr., m. 
Friedmann Izsák izr., n * . 
Friedmann Salamon izr., n. 

15 Frohmann Béla ág. h. ev., m 
Führer András ág. h. ev., m 
Fülöp József izr., m. . .
Gärtner Artur izr., n. . 
Goldmann Géza izr., m. .

20 Gottlieb Gyula izr., n .. .
Grossmann Artur izr., t. . 
Grynaeus Géza ág. h. ev., m 
Gyurkovics Aladár á. g. h., m 
Jancsó Lajos ág. h. ev., m. 

25 Jarzsembszky Dezső rk., m 
Jeney Kálmán ev. ref., m. 
Jesztrebényi Lajos á. g. h , m. 
Kende János izr., m. . .
Klein Henrik izr., n. . .

30 Klein Manó izr., m. . .
Kobilicz Artur ág. h. ev., m 
Koc Ferencz rk.. n .. . .
Kopp Sándor izr., n. . .

* Ismétlő.

Eperjes, Sáros m., 1893. márcz. 30. 
Eperjes, Sáros m., 1891. jún. 30.
M. -Raszlavicza, Sáros, 1892. máj. 6. 
Kotterbach, Szepes, 1890. aug. 20. 
Sebeskellemes, Sáros, 1891. okt. 29. 
Losoncz, Nógrád m., 1890. ápr. 22. 
Losoncz, Nógrád m., 1892. jún. 24. 
Kapinémetfal u, Sáros, 1892. m árc. 1. 
Eperjes, Sáros m., 1892. febr. 18. 
Sebeskellemes, Sáros, 1891. decz. 9. 
Keczerpeklén, Sáros, 1891. jan. 21. 
Eperjes, Sáros m., 1891. márcz 5. 
Plavnicza, Sáros m., 1889. jul. 21. 
Eperjes, Sáros m., 1891. márcz. 9. 
Kisszeben, Sáros m., 1893. szept. 26. 
Jolsva, Gömör m., 1891. márcz. 28. 
Tass, Szabolcs m., 1892. aug. 3. 
Eperjes, Sáros m., 1892. jan. 3. 
Szadek, 1890. decz. 30. 
Sebeskellemes, Sáros, 1892. jan. 31. 
Eperjes, Sáros in., 1892. szept. 1. 
Eperjes, Sáros m , 1892. márcz. 6.
N. -Jakabvágás, Sáros, 1889. aug. 7. 
Miskolcz, Borsod m., 1889. decz. 11. 
Lemes, Sáros m., 1891. nov. 3. 
Legyesbénye, 1892. jul. 10.
Rank, Abaúj m., 1892. okt. 25. 
Gálszécs, 1893. febr. 8. 
Nagysáros, Sáros m., 1891. ápr. 24. 
Sebeskellemes, Sáros, 1890. aug. 7. 
Eperjes, Sáros m., 1892. jan. 7. 
Késmárk, Szepes m., 1891. nov. 18. 
Héthárs, Sáros m., 1891. aug. 10.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

Korach Imre izr., m. . . . Vágás, 1890. aug. 3.
35 Kósch Frigyes ág. h. ev., m. Eperjes, 1891. jul. 30.

Kribel Dezső ág. h. ev., m. Eperjes, 1891. aug. 12.
Liebmann Miksa izr., m. . . Aranyidka, 1892. máj. 10.
Löwy Vilmos izr., m. . . . S.-A.-Újhely, Zemplén, 1892. nov. 6.
Makatura János ág. h. ev., t. Kisszeben, Sáros m., 1890. jul. 30.

40 Mandel György izr., n. . . New-York, 1892. márcz. 29.
Matherny Lajos ág. h. ev., m. Eperjes, 1891. okt. 3.
Mayer András ág. h. ev., m. Varannó-Hosszúmező, 1892 aug. 7.
Mészáros Lajos rk., m. . . Szinye, Sáros m., 1892. jan. 14.
Moskovitz Béla izr., m. . . Eperjes, 1892. aug. 11

45 Nádaskay József rk., m. . Eperjes, 1890. decz. 30
Papp Jenő ág. h. ev., m .. Teschen, 1891. nov. 11.
Petrovay Zoltán rk., m. . . Déva, Hunyad m 1892. ápr. 13.
Reich Dávid Ignácz izr., m. Varannó, Zemplén, 1889. okt. 25.
Reisz Jenő izr., m.................. Sz.-Simony, Gömör, 1891. febr. 19

50 Rosenfeld Béla izr................. Csörgő, Zemplén m., 1892. aug. 20.
Rosenthal Artur izr., m. . . Eperjes, 1891. okt. 13.
Schiller Rezső rk., n. . . Késmárk, Szepes m., 1891. febr. 14.
Schwarcz Lajos ág. h. ev., nr. Eperjes, 1891. nov. 17.
Stark Nándor ág. h. ev., m* Szentes, Csongrád m., 1890. okt. 20.

55 Szabó Endre ág. h. ev., m.** Kurittyán, 1891. máj. 4.
Szekeres Béla ev. ref., m. . Zsebfalu, Sáros m , 1892. máj. 23.
Szereday Zsignrond á. h. e v., m. Ófalu, Sáros m., 1891. nov. 6.
Tarnovszky Miklós gk., m. . Eperjes, 1892. okt 25.
Tomola Gyula ág. h. ev., m. t. Eperjes, 1891. febr. 3.

60 Vasskó Gyula ág. h. ev., m. Kolomea, Galiczia, 1892. máj. 12.
Weisz Ernő izr., m. . . . Lapispatak, Sáros m., 1891. jul. 18.
Zipser Artur izr., m. . . . Eperjes, 1891. jan. 7.

II. OSZTÁLY.

Adriányi Ernő ág. h. ev., n. Mateócz, Szepes m., 1890. jan. 29.
Altmann Simon izr., n* . . Eperjes, Sáros m., 3 889. decz. 23.
Balló Lajos ág. h. ev., m. . L.-Szt.-Miklós, 1891. máj. 19.
Berényi Béla ág. h. ev., m. . Eperjes, Sáros m., 1891. márcz. 13.

5 Berkovics Jakab izr., m. . Mernyik, Zemplén, 1892. márcz. 5.
Bialek István ág. h. ev., t. . Eperjes, Sáros m., 1889. decz. 12.
Bikfalvy Jenő ev. ref., m. Homonna, Zemplén, 1891. jan. 22.
Demeter Lénárd ág. h. ev., m. Turány, Turócz m., 1892. jan. 2.
Földi József izr., m. . . . 

* Kilépett. — ** Ismétlő.

Siroka, Sáros m., 1892. szept. 30.

Coll. Ért. 14
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Név, vallás, anyanyelv [ Születés helye és ideje

10 Friedmann Lipót izr., n. ** . 
Friedmann Simon izr., n. 
Fuchs Gyula izr., t. . . .  
Fuchs Joachim izr., t. . . .
Geller Náthán izr., n. .

15 Grün Vilmos izr., n. . . .
Grünfeld Jenő izr., m. 
Guttmann Izsák izr., m. . 
Hercz Dávid izr., n.** . 
Hirschfeld Jakab izr., m. . .

20 Hirschfeld Márk izr., n. . 
Hudecz Lajos ág. h. ev., m.
Jung Zsiga izr., n...................
Keller Izrael izr., m. . . .
Kineisz József r. kath., m.

25 Klein Jenő ág h. ev., m. . 
Lehotszky Gyula ág. h. ev.,m. 
Lichtenstein Izrael izr., n.
Lustig Jenő izr., n.................
Maixner Emil r. kath. m., .

30 Matyuga Kamii ág. h. ev., m. 
Mészáros Sándor r. kath., m. 
Nagy Lajos ev. ref, m. . .
Pálesch Ervin ág. h. ev., m. 
Peschkó Pál ág. h. ev., n. .

35 Reichmann Abrahám izr., m. 
Repcsák József r. kath., t. . 
Sándor Elek ág. h. ev., m. . 
Schütze Károly ág. h. ev., n. 
Steinberger Márkus izr., n. .

40 Stern Fülöp izr., m. . . .
Szklenár Pál ág. h. ev., in* 
Sztehlo Ervin ág. h ev., m. 
Szutórisz Dezső ág. h. ev., m. 
Vozárik Gyula ág. h. ev., m.

45 Zimmermann Károly izr., n.
IV1 a g á n

Edelmann Simon izr., m.

Kapivágás, Sáros m., 1892. jan. 22. 
N.-Jakabvágás, Sáros, 1890. decz. 7. 
Gombosfalva, Sáros, 1890. nov. 21. 
Gombosfalva, Sáros, 1889. máj. 24. 
S.-Kellemes, Sáros, 1890. márcz. 19. 
Bolyár, Sáros m., 1892. ápr. 22. 
Miskolcz, Borsod m., 1891. jan 20. 
Héthárs, Sáros m., 1889. aug. 24. 
Gáboltó, Sáros m., 1891. nov. 15. 
Eperjes, Sáros m, 1888. jun. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1890. máj. 1. 
Tiszolcz, Gömör m., 1888. ápr. 14. 
H.-Lucska, Sáros m., 1892. aug. 16. 
Kassa, Abaúj m., 1891. márcz. 6. 
Kassa, Abaúj m., 1891. decz. 27. 
B e sz te rc z e b á n y a , Z ólyom , 1890. n o v .  12 . 

Bártfa, Sáros m., 1890. nov. 21. 
Girált, Sáros m., 1889. jul. 31. 
S.-Kellemes, Sáros m., 1890. ápr. 2. 
Poprád, Szepes m., 1891. jan. 11. 
Liptóúj vár, Liptó m., 1890. decz. 28. 
Szinye, Sáros m., 1890. jul. 16. 
Lemes, Sáros m., 1890 nov. 23. 
Hegybánya, Hont m., 1891. máj. 7. 
F'elka, Szepes m., 1891. jan. 23. 
Kurcsin, Sáros m., 1890. jun. 25. 
N.-Sáros, Sáros m., 1888. márcz. 10. 
Debreczen, Hajdú m., 1891. febr. 5. 
Bécs, Alsó-Ausztria, 1890. decz. 6. 
Uszpeklén, Sáros m., 1889. szept. 22. 
Sóvár, Sáros m , 1888. okt. 2. 
Csáklyó, Zemplén m., 1890. jul. 19. 
Igló, Szepes m., 1890. jun. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1891. febr. 14. 
Lapos, Sáros m., 1891. jan. 10. 
Liptóvázsecz, Liptó m., 1890. okt. 5.

t a n u l ó :

Orló, Sáros m., 1891. febr. 27.

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

III. OSZTÁLY.

Bogsch Sándor ág. h. ev.,n. m. 
Boratkó Rezső ág. h. ev., m. t 
Borhy Zoltán r. kath., m. t. . 
Boronkay Zsigmond á h.e.,m.t 

5 Böhm Oszkár izr., m. n. . 
Csajka Vladimir ág. h.e.,t.m.n. 
Fekete György ág.h.ev,m.t. 
Feldmann Adolf izr., m. n. t. 
Fenyves Zoltán izr., n. m. t. 

10 Ferderber Viktor izr., m. 
Filliette János r.kath ,n.m.t* 
Fleischer Aladár izr., n. m. t. 
Földi Viktor izr., m. n t. 
Friedmann Ármin izr., n. m. t. 

15 Gärtner Viktor izr., n. m. t. 
Gottlieb Samu izr., n. m. 
Grün Artur izr., m. t. . . .
Grünstein Vilmos izr., n.m.t.** 
Hartstein Oszkár izr., n. m. t. 

20 Heller Izidor izr., n. m. t. . 
Ilkovics Jenő izr., n. m. . 
Jászay Pál ev. ref., m. . .
Klein Miksa izr., n. rrf t. 
Kósch István ág. h. ev., m. n. 

25 Körtvélyessy Géza r. k., m. t. 
Kraus Fülöp izr., n. m. t. . 
Liszczényi József ág.h.ev.,m t. 
Lutocska Lajos ág.h.ev.,t.m* 
Major István ev. ref., m. . .

30 Mayer Andor ág. h. ev., m.t. n. 
Mendlovits Sándor izr., m.n.t. 
Michna Mihály ág. h. ev., m. t. 
Neumann Mór izr., n. m. t. . 
Palecskó Aladár ág.h. ev.,m.t. 

35 Pazár Béla ág h. ev., m. n. t. 
Perényi Béla ev. ref., m. n. t. 
Propper Ödön izr., m. n. t. . 
Raisz Dezső ág. h. ev., m. n. 
Rozmann Dezső ág.h.ev.,m.n.

* Ismétlő. — ** Meghalt.

Szepesváralja, Szepes, 1889. febr. 19. 
Batizfalu, Szepes m., 1891. máj. 2. 
Kassa, Abaúj m., 1883. decz. 9. 
Fiume, 1890. jan. 8.
Eperjes, Sáros m., 1890. jul. 18. 
Mosócz, Turócz m , 1889. jan. 18. 
Varjúfalu, Sáros m., 1889. jul. 11. 
Széplak, Abaúj m., 1890. jul. 21. 
N.-Sáros, Sáros m., 1888. ápr. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1890. jun. 30. 
Eperjes, Sáros m., 1888. máj. 10. 
Nagyvitéz, Sáros m , 1891. jan. 2. 
Siroka, Sáros m., 1890. decz. 28. 
Eperjes, Sáros m., 1888. okt. 21. 
Eperjes, Sáros m., 1889. okt. 21. 
Eperjes, Sáros m., 1890. aug. 27. 
Bolyár, Sáros m , 1890. ápr. 10.
K. -Kosztolán, Sáros, 1889. jun. 23. 
Berettő, Sáros, 1889. rnárcz. 12. 
Salgó, Sáros m., 1890. márcz. 24. 
S.-Kellemes, Sáros, 1889. febr. 15. 
Bánkút, Arad m., 1889. nov. 25. 
Koncsó, Sáros m., 1888. decz. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1890. márcz. 22. 
Eperjes, Sáros m., 1888. aug. 16.
L. -Sz.-Miklós, Liptó m , 1890 jul.4. 
Királylehota, 1890. febr. 6. 
Németlipcse, 1888. jan. 19. 
Csobád, Abaúj m., 1890. jul. 9. 
Eperjes, Sáros m., 1889. okt. 14. 
Budapest, 1889. decz. 27. 
Drágabártfalva, Bereg, 1889. ápr. 8. 
Kaproncza, Sáros, 1887. szept. 1. 
Eperjes, Sáros m., 1889. jan. 3. 
Dolova, Torontál m., 1887. máj. 4. 
Vágújhely, Nyitra, 1890. márcz. 20. 
Eperjes, Sáros m., 1891. márcz. 2. 
Eperjes, Sáros m., 1890. jan. 22. 
Abaújszántó, Abaúj, 1889. decz. 1.

14*



108

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

40 Schustek Jenő ág.h.ev , m.n.t. 
Schwalb Jenő izr., n. m. t. . 
Singer Ernő, izr., m. n. . . 
Springer Mór izr., m. n t. . 
Stehr Bertalan izr., in. n. t* 

45 Szereday Szilárd ág. h. ev., m t. 
Tokár Antal rk., m. t. . . 
Turla János g. kel., m., . . 
Váradi Aladár izr., n. m. t. 
Veiser Ferdinánd izr., n. m. t. 

50 Veiszberg Jenő izr., n. m. t. 
Wollner Artur izr., m. t. . .

Eperjes, Sáros m., 1890. máj. 13. 
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, 1889 okt. 20. 
Técső, Mármaros m., 1888. okt. 2 
Hosszúaszó, Bihar m., 1889. jan 17. 
Lőcse, Szepes m, 1890 okt. 28. 
Andrásfalu, Liptó m , 1889 decz. 9. 
Kőporuba, Trencsén, 1890. jul 4.

IV. O S Z T Á L Y .

Bánó Iván ág. h. ev., m. t. n 
Bott Gábor izr., n. m. t. . 
Csorna Zoltán ev. ref, m.** 
Czoczkó Béla gk., m. . .

5 Elsász Sándor izr., m. . . 
Esztel Gyula ág. h. ev., m. 
Fenyves Miksa izr., n .. .
Ferderber Jenő izr., m. . 
Fiffik Árpád rk., m. . .

10 Fischer Sándor izr., m. . 
Freiberger Lajos izr., n. . 
Friedmann Sándor izr., n. 
Führer Pál ág. h. ev., m. n. t 
Fülöp Gyula ev. ref., m. .

15 Fűzy Árpád rk., m.
Galajda István rk., m .. .
Gamauf Ferencz ág. h. ev , m 
Grün Bernát izr^ n. . .
Hartmann Márk izr., n. .

20 Keller Mór izr., m. . . .
Körtvélyessy Ferencz, rk., m.** 
Kriebel Aladár ág. h. ev., m 
Langer Henrik izr., n. . .
Loncz Árpád rk., t. . .

25 Lövik Ernő ág. h ev., m. 
Maixner Elek r. k., m. n. t. .

* Meghalt. — ** Ismétlő.

Roskovány, Sáros, 1888. decz. 28. 
S.-Kellemes, Sáros, 1890. márcz. 26. 
Alsószende, Abaúj, 1889. febr. 4. 
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 
Szatmár, 1889. szept. 11. 
Alsómérk, Sáros m., 1887. jan. 30. 
Göncz, Abaúj m., 1889. jun. 11. 
Jolsva, Gömör m., 1889. szept. 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., 1889. ápr. 5. 
Kassa, Abaúj m., 1889. ápr. 7. 
Eperjes, Sáros m., 1886. decz. 27. 
Eperjes, Sáros m , 1888. máj. 4. 
Jakabfalu, Sáros m., 1888. febr. 13. 
S.-Kellemes, Sáros, 1887. nov. 13. 
Varannd, Zemplén, 1889. márcz. 13. 
Igló, Szepes m., 1889 máj. 20.
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Moskovics Ignácz izr., n. m. t 
Römer Henrik rk., m. n. t. 
Safran Alfréd izr., m. . .

30 Schneider István ág. h. ev., m 
Schwarz Imre izr., m. . . 
Spira Ferencz izr., m. .
Szűcs Gyula ev. ref., m. . 
Tomola Béla ág. h. ev., m. 

35 Toronszky Elek gk., m. t. ruth 
Várallyay László rk., m. . 
Vasskó Antal ág. h. ev., m. n* 
Vay Lajos ev. ref., m. n. 
Venezianer Artur izr., m. n. t 

40 Vojtovics István gk., t. m. 
Voloszinovics Gergely gk., md 
Weisz Hermann izr., n. m. t 
Weiszberger Dávid izr., n. m. t 
Werther Henrik izr., m. n. t

]VI a g £

45 Görgey István gk., m .. .

Zsebfalu, Sáros m., 1888. jan. 4. 
Landok, Szepes m., 1889 máj. 20. 
Szinyelipócz, Sáios, 1890. jan. 17. 
Dobó, Sáros m., 1886. jan. 19. 
Eperjes, Sáros m., 1889. okt. 16 
Eperjes, Sáros m., 1887. okt. 13. 
Csáklyó, Zemplén, 1880. márcz. 29. 
Eperjes, Sáros m., 1888. jul. 21. 
Belovezsa, Sáros m., 1888. jul. 26. 
C zifra szá llás ,. S z a b o lc s , 1888. m árcz. 25. 

Kolomea, Galiczia, 1888. máj. 15. 
Miskolcz, Borsod m., 1887. decz. 28. 
Alsókubin, Liptó m , 1888. okt. 18. 
Fulyán, Sáros m., 1887. szept. 1. 
Sóvár, Sáros m., 1888. márcz. 10. 
Lapos, Sáros m., 1881. jul. 18. 
Krig, Szepes m., 1887. jun. 4. 
Eperjes, Sáros m., 1888. nov. 12.

t a ii ülő;

N y íreg y h áza , S z a b o lc s , 1875. aug . 15.

V. O SZ T Á L Y .

Jegyzet : | > a  n é v  e lő t t  azt je len ti, h o g y  az  ille tő  ta n u ló  a  g ö rö g ö t p ó t ló  tan fo ly am b a  
j á r ;  a  g ö rö g ö t t a n u ló k  n in c s e n e k  m egje lö lve .

p. Antal Pál rk, m . . .
Bakalyár Pál ág. h. ev., t. 

p. Bárkány Miklós izr., m. . 
Baumöhl József izr., n. . 

5 p. Berényi Gyula ág.h. ev.,m. 
p. Boros Gábor ág. h. ev., m. 

Eichler Salamon izr., m. n. t 
Fábry Béla ág. h. ev. m. 
Fleischer Dezső izr., n. . 

10 Friedmann Márkus izr., m.
Fuchs Jenő izr., m.** . 

p. Gottlieb Leó izr , m. . 
Grün Vilmos izr., n. t. m. 
Guttmann Miklós izr., n. m. 

15 Hegedűs János á.h.eL, m. t.
Henszelmann A. á.h.e.,m.n.

Eperjes, Sáros m., 1888. jan. 13. 
Varjúfalva, Sáros m., 1886. jan. 17. 
Eperjes, Sáros m., 1888. aug. 13. 
Kolcsó, Szepes in., 1888. aug. 27. 
Sály-Darócz, Borsod, 1887. okt. 9. 
Atkár, Heves m., 1887. szept. 18. 
Tolcsva, Zemplén m., 1887. febr. 14. 
N.-Sáros, Sáros m., 1888. szept. 5. 
N.-Vitéz, Sáros m., 1889. febr. 10. 
Felsősebes, Sáros m., 1888. jan. 17. 
Eperjes, Sáros m., 1888. jun. 22. 
Tarnow, Gácsorsz , 1887. ápr. 18. 
Kamjunka, Szepes, 1887. márcz. 22. 
Encs, Abaúj m., 1889 márcz. 12. 
Kassa, Abaúj m., 1886. jun. 24. 
Krompach,Szepes m., 1888. szept. 3.

* Ismétlő — ** Meghalt
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Név, vallás, anyanyelv

p. Horvay Sándor á.h.ev., m.
Hromják József gk., t. . 

p. Ilkovics Zsiga izr., n. .
20 Kadanecz Pál á. h.ev., t.** 

Kárpáti János á. h. ev., n. m. 
p. Klein Bernát izr., t. m. n. 
p. Kocsik Gyula rk , t. m.** 

Lefkovics Ferencz izr., n. 
25 Lehoczky Egyed á. h.e., m. 

p. LevendovszkyK.rk.,t.m.** 
Linczényi Pál á. h. ev., m. 
Lindgrün László á.h.ev., m. 
MedzihradszkyE.á.h.e.,m.t. 

30 p. Merényi Gyula á. h. ev., m. 
p. Nádaskay Géza rk., m. . 
p. Nádaskay Sándor rk., m.* 
p. Nagy Dezső gk., m. n. t. 
p, Palecskó Gyula á.h.e., m.n. 

35 p. Palsák Sándor rk , m. t.** 
Petrovay György rk., m. . 
Reich Lajos izr., n. m. t. . 
Rosenberg Henrik izr., n. 
Soltész Vilmos á.h.ev,t.m. 

40 Stern Bernát izr., in. .
Stern Samu izr., m. . .
Stodola Iván á. h. ev., t. m. 

p. Szóbél Dezső izr., m. n. t. 
Sztehlo Zoltán á.h.e.,m.n.t. 

45 p. Voloszinovics Vlad. gk.,m. 
p. Weingarten Leo izr., n. m. 

Zahler Géza izr., m. n. t. .
JVI a  g ; .

p. Fried Vilmos izr., m. .

VI.
p. Atlasz Lajos izr., n. m.

Fried Izidor izr., irt. n. 
p. Friedmann Gyula izr.,n.m 

Friedmann Ernán.izr.,n.m. 
5 Fuchs András á. h.ev.,t.m 

* Ismétlő. — ** Kilépett.

Születés helye és ideje

Krompach,Szepesin., 1888.szept.3. 
Szulin, Sáros m., 1887. jul. 17. 
Kellemes, Sáros m., 1885. máj. 18. 
Lajosfalva, Torontál, 1886. jan. 15. 
Busócz, Szepes m., 1887. jun. 27. 
Krucsó, Zemplén m., 1885. decz. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1886. jun. 26. 
N.-Vitéz, Sáros m., 1888. márcz. 12. 
Ladomér, Sáros m., 1889 aug. 14. 
N.-Sáros, Sáros m , 1884. márcz. 20. 
Király-Lehota, Liptó, 1886. febr. 7. 
N.-Sáros, Sáros m., 1889. febr. 4. 
Liptóújvár, Liptó m., 1888. szept.8. 
Zsarnócza, Bars m., 1888. ápr. 11. 
Eperjes, Sáros m, 1888. ápr. 25. 
Eperjes, Sáros m., 1880. szept. 20. 
Lapispatak, Sáros m., 1887. ápr. 14. 
Eperjes, Sáros m., 1887. jan. 13. 
Eperjes, Sáros m , 1887. márcz. 10. 
Miskolcz, Borsod m., 1888.márcz.21. 
Láda, Sáros m., 1887. jul. 16. 
Eperjes, Sáros m., 1886. febr. 19. 
Mosócz, Túrócz in., 1888. febr. 11. 
Lukó, Sáros m., 1887. jun. 5. 
Eperjes, Sáros m., 1887. jun. 20. 
Liptó-Szt-Miklós, 1888. márcz. 10. 
Jernye, Sáros m., 1887. decz. 20. 
Eperjes, Sáros m., 1889. jan. 15. 
Eperjes, Sáros m., 1886. szept. 11. 
Sebeskellemes, 1888. febr. 24. 
Szt.-István, Sáros in., 1888. jun. 30.
.n uló:

I Makrancz, Abaúj m., 1884. febr. 19. 

O S Z T Á L Y .

! Raszlavicza, Sáros m., 1888. febr. 29. 
Göncz, Abaúj m., 1886. jul. 8.

.t. Lubócz, Sáros m., 1886. jun. 12. 
t. N.-Jakabvágás, Sáros, 1886. decz. 5.

I Sáros-Plavnicza, 1884. máj. 4.
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P-
P-

10

15

P-
P-

20

25

30

Gamauf István á. h. ev., m. 
Geller József izr., n. m. . 
Goldberger Izrael izr., n m. t. 
Goldberger Zoltán izr., ni. t. 
Gottlieb Márk izr., n .. .
Greiner Béla á. h. ev , m. 
Grosz Sándor izr., m .. 
Hercz Ignácz izi , n. . 
Jancsó Lajos á. h. ev., m. 
Jeney Zoltán ev. ref., m. 
Kirz Jenő izr., n. .
Lantos Károly á. h. ev., m. 
Lorencz István á. h. ev., m. 
Marczy Béla á. h. ev., m. 
Müller Gyula izr., m. . .
Plenczner Ferencz rk., m. 
Podhradszkyjenő á.h.e.,m. 
Schwalb Sándor izr., m. . 
Szabó György á. h. ev., t. 
Tartally József rk., t. . .
Venezianer Gyula izr., n .. 
Weinberger Ármin izr., m. 
Weisz Vilmos izr., ni. 
Wenetianer Ernő izr , n. . 
Zemán Pál á. h. ev., m. . 
Zombory Bertalan á.h.e.,m.

Eperjes, Sáros m., 1887. nov. 26. 
S.-Kellemes, Sáros m.,1886.márcz.4. 
Welbach, Szepesm.,1886.márcz.l7. 
Vörösalma, Sáros m., 1887. jun. 14. 
S.-Kellemes, Sáros m., 1886. okt. 9. 
Krompach, Szepes, 1887. szept. 10. 
Vörösalma, Sáros m., 1885. decz.25. 
Pomikál, Sáros m., 1887. jun. 14. 
Tállya, Zemplén m., 1886. okt. 29. 
L.-Bénye, Zemplén m., 1888. jun. 17. 
N.-Lomnicz, Szepes m., 1887. ápr. 3. 
L.-Sz.-Miklós, Liptó, 1887.márcz.28. 
L.-Sz.-Miklós, Liptó, 1887. márcz.28. 
Kisszeben, Sáros ni., 1885. máj. 23. 
N.-Jakab vágás, Sáros, 1886. decz.l 6. 
Kassa, Abaúj m., 1886. aug. 15. 
Tordas, Fehér m., 1886. jun. 18. 
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. 
Cleveland, Amerika, 1884. nov. 1. 
Márkusfalva, Szepes, 1887. febr. 28. 
Liptó-Szt.-Miklós, 1887. jan. 20. 
Lapos, Sáros m., 1887. okt. 4. 
Kisszeben, Sáros m., 1887. szept. 26.

VII. O S Z T Á L Y .

Adriányi Gézaá.h.ev., n. m. 
p. Antony Pál á.h.ev., m. n. t * 

Balogh István ev. ref., m 
Bodnár Miklós rk., m.

5 p. Darvasi Gyula á. h. ev., m 
Devecska András á.h.ev.,t 
Frank Gusztáv á.h.ev., t 

p. Friedmann Mendi izr., m 
Geiger Henrik izr., n.

10 p. Görgey István á. h. ev., m 
p. Grofcsik Béla rk., m. t. 

Herczeghjózs. ev.ref.,m. n.

* K i l é p e t t .

Mateócz, Szepes m , 1885 jun. 26. 
Kövi, Gömör m, 1885 jan. 31.
A -Szántó, Abaúj m., 1886 jul. 24. 
Eperjes, Sáros m., 1883. nov 24. 
Móriczföld,Temesm., 1881 nov 24. 
N.-Palugya, Liptó m., 1884. decz 8. 
Homonna,Zemplén m ,1885.nov 27. 
Berzevicze, Sáros m., 1883. decz 24 
Karácsonmező,Sáros, 1886 aug 15 
Kohány, Sáros m., 1886. aug. 4. 
Sztropkó, Zemplénm ,1885. nov. 17. 
Homonna, Zemplénin., 1886 decz.7.
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Név, vallás, anyanyelv Születési helye és ideje

p. Janisch Tivadará. h. év.,m. 
p. Kandi József izr., n.

15 p. Kányák Ferencz rk., t. .
Kirz Gyula izr., n. m. 

p. Klauszer Józs. á.h.ev., m.t.
Klauzer László á.h.ev.,t m. 

p. Klein Béla izr., m.
20 p. Klein Manó izr., m. .

Kopp Samu izr, n.
Körtvélyessy Adátn rk., m. 

p. Kubek Antal gk., m. . .
p. Libay Béla rk., m.

25 Liszkay Gyula ev. ref., m. 
p. Mohr Gyula á. h. ev., n.

Schmilovics Ernő izr., m 
p. Schütze Gusztáv á.h.ev., n.

Siegelmann Jenő izr , m.
30 Spira Gyula izr., n. .

p. Stépán Sándor ev. ref., m. 
p. Szóbél Samu izr., n. .

Szentistványi Art á. h. e ,m.
Toronszky Emil gk.,m r. t

35 TinschmidtS.á h.e,n .m.t.
WeinbergerM izr.,n. m.t *

Eperjes, Sáros m, 1885. máj. 15. 
Lubotin, Sáros m., 1885. jun. 28. 
Mátyáska, Sáros m , 1885. jul. 29 
Eperjes, Sáros m, 1886. jan. 6. 
Eperjes, Sáros m., 1883. ápr. 15. 
Kis-Szeben, Sáros m., 1885. jan. 19. 
V anyarcz, Nógrád m., 1885.márcz.l. 
Ónod, Borsod m., 1885. ápr. 9. 
Héthárs, Sáros m., 1885. nov. 25. 
Eperjes, Sáros m., 1885. márcz. 15. 
Piller-Peklén, Sáros m., 1885. nov. 2. 
Eperjes, Sáros m., 1886. febr. 6. 
A.-Szántó, Abaúj m , 1884. ápr. 4. 
Gölniczbánya, Szepes, 1884.decz. 18. 
Kis-Szeben,Sárosm , 1887 márcz 8. 
Bécs, Ausztria, 1887. jan. 1. 
Eperjes, Sáros m., 1885. aug. 14. 
Eperjes, Sáros m., 1886. febr. 3. 
Zebegny ő, Zemplén m., 1886.no v.27. 
Jernye, Sáros m., 1885. decz. 2. 
T ő k e - T e r e b e s ,  Z em p lén , 1884. m árcz. 22. 

Belovezsa, Sáros m., 1885. okt. I. 
Kis-Szeben, Sáros m., 1883. aug. 21. 
Sztropkó,Zemplén m., 1885.febr.20.

Vili. O S Z T Á L Y .

Bárkány Jenő izr., m. 
Bende Miklós á.h.ev., m.** 
Ehlert Márton rk , m. 

p. Fleischmann Andor izr., m. 
5 Freimann Jenő izr., m. . 

Gamauf Imre á. h. ev., m. 
Getzler Izsák izr., n. . .
Gottlieb Mihály izr., m. . 
Krausz Mór izr., m. . .

10 Leikovics Miksa izr, m. 
Löwenstein D. izr ,n.m.t.** 

p. Mauks Sándor á. h. ev., m. 
p. MelczerLászló á.h.ev.,m. 

Mikler Lajos á. h. ev., n.

* Ismétlő. — ** Kilépett.

Eperjes, Sáros m., 1885. aug. 28. 
Budapest, 1885. jun. 21.
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 
Bogdány, Sáros m., 1885. ápr. 5. 
Kassa, Abaúj m., 1885. jul. 16. 
Eperjes, Sáros m., 1882. decz. 28 
Losoncz, Nógrád m., 1884. aug. 27. 
Eperjes, Sáros m, 1885. jul. 3. 
Budapest, 1883. jan. 19.
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Név, vallás, anyanyelv

15 Moskovics Gyula izr., m 
Rajczi Jenő rk., m.
Reich Jenő izr., m. 
Rosenberg Dezső izr., m 
Rosenfeld Ödön izr., m. 

20 Safran Lipót izr., m. .
Siegelmann Zsiga izr., m 
Spanner Géza á. h. ev., m 
Stieglitz Ottó izr., n. . 

p. Sztopkó Nándor rk., m. 
25 Szűts Béla ev. ref., m. 

p. Ungár Hermann izr., n. 
Uram József á. h. ev., t 
Valóczky János á. h. ev., t 
Weinberger Ede izr., n. . 

30 Weingarten Vilmos izr.,m.

Születés helye és ideje

Zsebfalu, Sáros m., 1884. ápr. 1. 
Ó-Siska, Zemplén m., 1883. decz9. 
A.-Hrabócz, Zempl., 1886. márcz. 15. 
Eperjes, Sáros m., 1884. máj. 11. 
S.-A.-Újhely, Zempl., 1885. decz. 11. 
Szinye-Lipócz, Sáros, 1883. jun. 29. 
Héthárs, Sáros m., 1884. márcz. 22. 
Szepesváralja, 1884. jan. 10. 
Námesztó, Árva m , 1885. nov. 8. 
A.-Sebes, Sárosm., 1884. márcz. 28. 
Csáklyó, Zemplén m., 1886. febr.6. 
Lubotin, Sáros m., 1884. nov. 23. 
Liptó-Szent-Miklós, 1885. decz. 30. 
Mosócz, Turócz m., 1884. ápr. 4. 
Sebes, Sáros m., 1883. ápr. 12. 
Eperjes, Sáros m., 1884. márcz. 17.

Coll. Ért.
15
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E) N yilvános v iz sg á la to k  a főgym nasium ban.

A folyó tanévi érettségi vizsgálatra 30 tanuló jelentkezett, közülök kettő, 
a kik az 1902. évi érettségi vizsgálatnál egy év múlva teendő ismétlő-vizsgálatra 
utasíttattak. Minthogy a jelentkezettek közül három az osztály vizsgálaton bukott, 
azért az írásbeli érettségi vizsgálatra csak 27 ifjú volt bocsátható. Az Írásbeli 
vizsgálatok május hó 25—29-ik napjain tartattak.

A dolgozatok tételei a következők voltak:
1. Magyar dolgozatra: a) A magyar testőrség irodalmi jelentősége, b) 

A cseh és magyar érintkezés története, c) II. Rákóczi Ferencz szabadsághar- 
czának 200-ik évfordulóján. (Szónoki beszéd.)

2. Latin dolgozatra: Cicero: In Verrem act II. 4. cap. 48—49. (Vetus 
est haec opinio . .. custodirique videatur.)

3. Görög dolgozatra: Xenophon Cyropaediájából I. 4., 18—19.
4. Német dolgozatra: Kölcsey Ferencz: A hazaszeretetről.
5. Valamely háromjegyű számnak következő tulajdonságai vannak: A 

számjegyek összege 12, a százasok és tízesek helyén álló számjegyek összege 
2-vel nagyobb az egyesek helyén álló számjegynél és ha a számjegyeket for
dított sorrendben Írjuk, akkor az új szám 198-czal nagyobb az eredeti szám
nál. Melyik az a szám?

6. Valamely csőnek külső sugara 12 cm., vastagsága 3 cm. és hosszúsága 
30 cm., mily nagy az ugyanakkora köbtartalmú gömbnek sugara és felszíne?

A szóbeli érettségi vizsgálat nagytisztelettí Materny Lajos, tiszavidéki ág* 
h ev főesperes úrnak, mint a mélt. püspök úr helyettesének elnöklete alatt, 
nagys. Markusovszky Sámuel pozsonyi lyceumi igazgató úrnak, mint kormány- 
képviselőnek jelenlétében június 16—18. napjain tartatott meg. A szóbeli érett
ségi vizsgálat eredményét a következő tanév Értesítője fogja közölni.

A rendes évzáróosztály vizsgálatok a következő napokon tartattak meg: 
május 11-ikén a VIII. osztály vallás-vizsgálata, május 13—lő., 18—19. és 23-ikán 
a Vili. osztály többi vizsgálatai, június 9 —13., 15., 19., 20. napjain az I—VII. 
osztály vizsgálatai. Az évzáró ünnepély és az ifjaknak elbocsátása június 24-ikén.

F) Ifjúsági tornaverseny .

A folyó tanévben — a miniszteri rendelet értelmében —• kerületi torna
versenyeket rendeztek a középiskolák. A kerületi tornaversenyt a kassai és 
beszterczebányai tankerület Lőcsén tartotta meg május hó 20. és 21. napjain. 
Intézetünkből 41 tanuló vett részt a lőcsei versenyen, kik Perényi Vilmos, Peskó 
Ödön és Teltsch Kornél tanárok vezetése alatt május hó 20-ikán indultak el 
Lőcsére, hol résztvettek az ugyanazon napon tartott főpróbán és május hó 21-ikén 
a versenyen. Intézetünk a következő versenyekben került ki győztesnek: 
ci) a póznamászásban Antal Pál V. o. t. mint első, ezüstérmet, Tartally József
VI. o. t. mint második, bronzérmet nyert; b) a függeszkedésben Klauzer József
VII. o. t. mint második, bronzérmet kapott; c) a síkfutásban Gamauf István
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VI. o. t. a 100-méteres futásban, mint második, bronzérmet, Janisok Tivadar
VII. o. t. a 150-méteres futásban, mint első, ezüstérmet nyert. Egy nyolcztagból 
álló mintacsapat gyakorlatokat mutatott be a nyújtón s oklevelet nyert. Ok
levéllel tüntette ki a versenybíróság a tíz tagból álló füleslabda-csapatot is, mely 
a rózsahegyi kir. kath. főgymn. csapatjával mérkőzött össze és a mérkőzésben 2:0 
arányban győzött. Az ifjúság május hó 22-ikén délben tért vissza a versenyről.

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: czinkpólusok 
(1 kor. 60 fill.), galvanoplasztikai készülék (5 kor. 60 fill.), 4 kgr. kéneső (36 kor.), 
20 drb lapos szénpólus (12 kor.), 10 drb lapos czinklemez (10 kor.), 10 drb 
elempohár (16 kor.), diaphragma kétfolyadékú Bunsen-elemhez (8 kor.), 8 drb 
hengeralakú czink (72 kor.), 2 diaphragma (2 kor.).

A természetrajzi szertár gyarapodott vétel útján 20 tárgygyal: Gadus 
morrhua (12 kor.), Anquilla vulg. (8 kor.), Petromyzon fluviatilis (10 kor.), Exo- 
coetus volitans (9 kor.), Lucioperca saudra (7 kor.), Peria fluviatilis (6 kor.), 
3alms fario (7 kor.), Esoxlucius (8 kor.), Cyprinus carpio (7 kor.), Torpedo 
narmorata (12 kor.), Leuciscus alburnus (4 kor.), a hal belső szervei kikészítve 
8 kor. 5 fill.), Clupeaharcugus (3 kor.), Cyprinus amarus és auratus (3—3 kor.), 
Thyunus vulgaris (7 kor.), Amphioxus lanceolatus (3 kor.), Thymallus vulgaris 
6 kor.), Amblystoma mexicana (10 kor.), Chameleon vulgaris (9 kor.); összesen 
42 korona 5 fillér értékben.

A földrajzi gyűjtemény szaporodása vétel útján: Kogutowicz Manó: A 
5ld térképe Mercator-projekczióban (22 kor.), Körösi: Az európai államok 
yarmatainak térképe a XVIII. század végén (22 kor.), Kogutowicz Manó: 
'.özépeurópa falitérképe (22 kor.), Márki Sándor: Magyarország Nagy Lajos 
órában (16 kor. 50 fill.).

A rajzszertári gyűjtemény számára beszereztettek különféle használati tár
jak, mintákúl a természet utáni rajzoláshoz (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 fel 

0 koronányi költséggel. A tornacsarnok felszerelésében is különféle javítások> 
tások és kiegészítések eszközöltettek 95 kor. kiadással. Egy legújabb szer- 
!etű ugró-mércze szereztetett be 30 koronányi árban.

III. K ö n y v t á r a k .
1. A nagy könyvtárak szaporodása és állománya a «Közös isk. intézmé- 

:k» közt van kimutatva.
15*
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2. Ifjúsági könyvtár. A könyvtárt a gymnasium négy alsó osztályának 
növendékei használták; kiosztás lehetőleg minden héten volt. A könyvtár gon
dozására a tanári-kar Vöröss Sándor tanárt kérte fel. A kötetek száma 437; 
373 magyar könyv, 64 német könyv. A könyvtár gyarapítására a tanári-kar 
ez évben is 50 koronát fordított; vétel útján 26 kötet, ajándékozás útján pedig 
9 kötet könyvvel gyarapodott a könyvtár.

Vétel útján.: Benedek Elek: 1. Mondák és legendák, 2. Mesék és mondák 
Mátyás királyról. 3. A tatárjárás mondái. 4. A honfoglalás mondái. 5. A madár
mesék. 6. Egry György: Erdőn, mezőn. 7. Gaál Mózes: Balassa vitéz. 8. Há
rom székelyfiú. 9. Víg elbeszélések. 10. Szondi két apródja. 11. A furfangos 
diák. 12. A haza bölcse. 13. Véres napok. 14. Bem hadsegéde. 15. Kupa pogány 
vezér. 16. Egy magyar testőrifjú. 17. Garády Viktor: Hol a vitéz? 18. Gerő 
Attila: Az igazság diadala. 19. Jánosi Gábor: Olasz földön. 20. Jókai Mór: 
Kis Dekameron. 21. Radó Vilmos: Üjváry Miklós, a magyar Robinson. 22. 
Rákosi Viktor: Hős fiúk. 23. Sebők Zsigmond: A kis mérnökök. 24. Szerelem- 
hegyi Tivadar: A feketesereg pusztulása. 25. Tábori Róbert: Szabadsághősök. 
26. A temesvári királybíró.

Ajándékozás útján-. 1—2. Dolinay Gyula: Történelmi-Arczképcsarnok, 
3 A szorgalom jutalma, 4. Szeresd a hazát (Vöröss Sándor tanár ajándéka). 
5. Uzdi Péter: Ifjabbik Robinson (Matherny Lajos I. o. t. ajándéka). 6. Donászy 
Ferencz: Toldi Miklós (Vay Lajos IV. o. t. ajándéka). 7. Mikszáth Kálmán: 
Almanach 1896-ra (Wenetianer Artur IV. o. t. ajándéka). 8. Rudnyánszky: 
Rózsa és Aladár; Rózsa Miklós: Az őserdők lakója (Grynaeus Géza I. o. t. 
ajándéka). 9. Krónikás: Dózsa, a parasztkirály (Zipser Artur I. o. t. ajándéka).

3. Kötelező házi olvasmányok könyvtára. Az újabb tanterv értelmében 
szükséges, hogy a tanulók a magyar nyelvi oktatással kapcsolatban otthon, 
magánúton olvassanak el egyes nevezetesebb műveket. A tanterv ezeket a 
műveket, mint kötelező házi olvasmányokat vette fel. A tanári-kar könyvtárt 
szervezett e művekből és gondozásával Vöröss Sándor tanárt bízta meg. Könyv
kiadó czégek, tanárok és tanulók ajándékozása útján már eddig voltak egyes 
művek a felsőbb osztályú tanulók használatában, de a könyvek tervszerű és 
nagyobb számú példányokban való beszerzése az idén kezdődött. A könyvtár 
gyarapítására a tanári-kar 50 kor.-t fordított. A könyvtár állománya 234 kötet.

Arany János: Buda halála (5 drb), Toldy estéje (10 drb), Válogatott 
balladái (5 drb). Balassa Bálint: Válogatott költeményei (10 drb). Berzsenyi 
Dániel: Költemények (1 drb). Lord Byron : Manfred (4 drb). Cserei Mihály 
Históriája (10 drb). Csokonai V. Mihály: Dorottya (6 drb), Ódái (1 drb). 
Czuczor Gergely: Hőskölteményei (1 drb). Deák Ferencz: Első felirati beszéde 
(5 drb), Két fölirata (3 drb). Gyöngyösi István: Kemény János (1 drb), Mu
rányi Venus (1 drb). Gyulai Pál: Arany János. Emlékbeszéd (4 drb), Vörös
marty életrajza (1 drb), Emlékbeszédei (1 drb). Jókai Mór: Az új földesúr 
(2 drb). Kardos Albert: A kuruczvilág költészete (10 drb). Katona József: 
Bánk bán (6 drb). Kazinczy Ferencz: Pályám emlékezete (10 drb), Levelei 
(4 drb), Összes költeményei (1 drb). Kármán József: Fanny hagyományai (3 drb).
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Kisfaludy Károly: A kérők (12 drb), Csalódások (1 drb). Kisfaludy Sándor: 
Válogatott regéi (10 drb), Kossuth Lajos beszéde [1848. jul. 11.] (5 drb). 
Kovács Antal: Magyar népdalok (5 drb), Kölcsey Ferencz : Válogatott beszédei 
(11 drb), Válogatott versei (4 drb). Madách Imre: Az ember tragédiája (1 drb). 
Moliére: A fösvény (4 drb), A botcsinálta doktor (1 drb). Morvay Győző: 
Válogatott népballadák (4 drb). Nansen: Éjen és jégen át (7 drb). Petőfi Sándor: 
Összes költeményei (3 drb). Shakspere: Julius Caesar (4 drb), Macbeth (2 drb), 
János király (1 drb), Coriolanus (8 drb). Sophokles: Antigone (6 drb), Elektra 
(2 drb.) Szemelvények a régi magyar népies költészetből (4 drb). Tinódi 
Sebestyén: Históriás énekei (15 drb), Budai Ali basa históriája (2 drb). Tóth 
Kálmán: A király házasodik (10 drb). Vas Gereben: Egy alispán (1 drb). 
Verseghy Ferencz: Válogatott lyrai költeményei (5 drb). Vörösmarty Mihály: 
A két szomszédvár (2 drb), Az áldozat (1 drb).

4. 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 
64 tanulót 123 könyvvel. A könyvtár őre: Peskó Ödön.

IV. Ifjúsági istentiszteletek s az ifjúság vallásos nevelése.

Az ifjúság vallásos nevelésére kiváló gondot fordít a főgymnásium egész 
tanári kara. Őszszel és tavaszszal a gyülekezeti istentiszteleteket látogatja taná
raival együtt az ifjúság, télen át pedig a vallástanár rendszerint advent I-ső 
vasárnapjától böjt V-ik vasárnapjáig minden vasárnapon tart ifjúsági istentisz
teletet, melyeken az ifjúság a tanárokkal együtt vesz részt. Az 1902/3. iskolai 
évben 16 ifjúsági istentiszteletet tartottunk, melyeken a vallástanár szabad 
textusokat magyarázott az ifjúságnak. Az osztályfők, valamint a vallástanár a 
templombajárást szigorúan ellenőrzik, sőt a vallástanár követelte, hogy az ifjak 
az istentiszteleti beszéd tartalmáról beszámoljanak. 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 
terjesztette az ifjak között.

A Collégium többi intézeteinek ifjúságával és tanáraikkal az ifjak kétszer 
tartottak deprecatiót, illetőleg járultak az úrvacsorához: október 31-ikén és a 
mennybemenetel ünnepe előtt. Megünnepeltük a reformáczió emlékünnepét 
is tanulók és tanárok nemcsak azzal, hogy deprecatiót tartottunk akkor és 
az Úr asztalához járultunk, hanem résztvettünk a theologusok által rendezett 
reformácziói emlékünnepélyen is. Különben tanulók, tanárok szorgalmas láto
gatói évről évre a theologiai belmissiói egyesület vallásos estélyeinek is.

Megemlítendő még, hogy az 1902/3. iskolai évben a meglévőkhöz 8 db 
énekeskönyvet szereztünk az ifjúság használatára. Egyébiránt mint mindenben, 
úgy a vallásos nevelés terén is szeretettel s jó példaadással igyekeznek a
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tanárok az ifjakra hatni, hogy belőlük ilyen módon hitben hű, meggyőződésben 
szilárd, az egyházhoz ragaszkodó evangyéliumi keresztyéneket neveljenek.

A Békéscsabán felállítandó Luther-szobor javára a prot. tanulók osztá
lyonként a következőképen adakoztak: I. oszt.: 4 k. 96 f. II. oszt.: 5 k. 44 f.
III. oszt.: 4 k. 68 f. IV. oszt.: 3 k. 50 f. V. oszt.: 2 k. 74 f. VI. oszt.: 3 k. 
40 f. VII. oszt.: 5 k. 66 f. VIII. oszt.: 5 k. 30 f. Összesen 35 k. 68 fillér-

V. Iskolai kirándulások.

Ebben a tanévben is akadtak buzgó tanárok, a kik nem kiméivé fárad
ságot, sem költséget, kirándulásokat tettek a tanulókkal, hogy a növendékek 
szellemi látókörét ezen az úton is kiszélesítsék, lelkűket pedig a természetalkotta 
szépségek szemlélése által nemesítsék. Szutórisz Frigyes, a természetrajz tanára 
több ízben, tavaszszal majdnem hetenkint, kivitte tanítványait a város környé
kére természetrajzi kirándulásokra. Az osztálytanárok is kirándultak osztályaik
kal a természeti szépségekkel megáldott és történeti emlékekben gazdag köze
lebbi vidékre.

Sikerült kirándulást rendezett október 4-ikén a főgymn. ifjúságának mint
egy 100 tagja Bártfára és Zboróra dr. Wallentínyi Samu, Peskó Ödön, Frenyó 
Lajos és Teltsch Kornél tanár urak vezetése alatt.

Bár maga az idő nem kedvezett a kiránduló csapatnak, a kis csapat jó 
kedvét elrontani nem volt képes; fokozódó lelkesedéssel közeledett az a város 
felé, a hol az állami gymnasium több tanára szives előzékenységgel fogadta. 
Ezeknek kalauzolása mellett nézték meg először a játékgyárat s azután meg 
a várost. A városháza, plébánia-templom, a sok régi ház: mind egy-egy neve
zetessége Bánfának és Felvidékünknek, melyhez a történelmi emlékek egész 
sora fűződik. Alig tudtak betelni ezen régiségek megtekintésével és éber figye
lemmel kisérték a magyarázatokat, melyek által vezetőik ezen emlékek történeti 
jelentőségét megismertetni törekedtek. Testileg elfáradva ültek aztán ebédhez, 
hogy délután új erővel foghassanak Zboró megtekintéséhez.

Az idő rövidsége nem engedte meg, hogy magát a várat közelebbről 
megtekinthessék, de talán sokkal meghatóbb képet nyújtottak messzebbről a 
bomladozó falak a maguk néma, komoly fenségében.

Mily változó érzelmeket idéztek elő a vár alatt két sorban elhúzódó fák, 
a nagy Rákóczi kedvenczei, a száz hársfa, a rég elmúlt idők sok örömének 
és keservének ezen élő tanúi!

Megilletődéssel szivükben,— kezükben, kalapjuk mellett egy-egy falevéllel, 
melyet bizonyára nem egy tett a nagy férfi, e szent hely és e nap emlékezetére 
félre, — mondtak búcsút e helynek, hogy a vár alatt elterülő várkastélyt meg
szemléljék. A régies színezetű épület a maga tágas folyósóival, repkény be
futotta falaival, tornyaival, a várudvarban hosszan elterülő ágyúval és a várat 
körülvevő gyönyörű kerttel: mind egy-egy újdonság a kirándulók szemei előtt. 
Nehezen is váltak meg e kedves helytől, hová őket mind a természet szépsége, 
mind a régi dicső idők emléke egyaránt vonzotta és miután mindezekre egy 
utolsó búcsúpillantást vetettek, elhajtattak a bártfai fürdőbe és innen vissza a
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városba. Ezzel véget is ért a kirándulás és a jóízűen elköltött vacsora után ismét 
jókedvvel és egy-két kedves emlékkel s tapasztalattal tértek vissza Eperjesre.

A kirándulók ezúton is hálás köszönetét mondanak a bártfai gymn. 
tanári-karnak, így elsősorban Vass Antal gimn igazgatónak, továbbá a bártfai 
ev. egyház érdemes felügyelőjének, Toperczer Albertnek s mindazoknak, kik 
szives vendégszeretetükkel, előzékeny felvilágosításaikkal a kirándulás sikerét 
biztosították s reájuk nézve felejthetetlenné tették.

VI. A coll. főgymnasiumi Magyar Társaság.
A főgymnasiumi Magyar Társaság jelen iskolai év szeptember 6-ikán 

tartotta 75-ik alakuló gyűlését Gömöry János főgymnasiumi igazgató úr veze
tése alatt, a melyen egyszersmind tisztviselőit is megválasztotta.

Az elnökség elfogadására dr. Wallentínyi Samu főgymn. tanár urat kérte 
fel, ki a megbízást el is vállalta. Alelnökké Mauks Sándor VIII. o. t., titkárrá 
Lefkovits Miksa VIII. o. t., főjegyzővé Rosenfeld Ödön VIII. o. t., aljegyzővé 
Klauzer László VII. o. t., majd ennek évközben az intézetből való kilépése 
íolytán Toronszky Emil VII. o. t., főpénztárossá Safran Lipót VIII. o. t., 
alpénztárossá Adriányi Géza VII. o. t., szépirodalmi főkönyvtárossá Gamauf 
Imre VIII. o. t., alkönyvtárossá Móhr Gyula VII. o. t., tudományos művek 
könyvtárosává Sztopkó Nándor VIII. o. t., laptárossá Darvasi Gyula VII. o. t., 
majd ennek évközben történt leköszönése folytán Liszkay Gyula VII. o. t 
rendes-tagokat választotta meg a Társaság.

A Magyar Társaság rendes-tagjainak száma 64, a pártoló-tagoké 31 ; 
a tagok összes létszáma tehát 95 volt. Az év folyamán kilépett 2 rendes-tag. 
A rendes-tagok hetenként egyszer, összesen 26 rendes- és egy rendkívüli 
gyűlést tartottak. A gyűléseken a beérkezett műveket előre kijelölt bírálók 
bírálták, a kijelölt — esetleg önként jelentkező — tagok szavaltak, vagy pedig 
felolvastak. A szavalatokat és felolvasásokat a Kör azonnal megbírálta. Szavalat 
volt 62, szabadelőadás 8, felolvasás 12. Ezek közül dicsérendő érdemfokozatot 
nyert Klauszer József VII. o. t. 2, Darvasi Gyula VII. o. t. 1, Moskovics 
Gyula VIII. o. t. 1, Herczeg József VII. o. t. 1 és Janisch Tivadar VII. o. t. 
1 szavalata. Méltánylandó volt Janisch Tivadar VII. o. t. 3, Liszkay Gyula
VII. o. t. 3, Moskovics Gyula VIII. o. t. 2 és Herczeg József VII. o. t. 1 
szavalata. Jobb volt Herczeg József és Toronszky Emil VII. o. tanulók 2—2, 
Balogh István, Spira Gyula, Szentiványi Artur, Klauszer József és Kányák 
Ferencz VII. o. tanulók 1—1, Krausz Mór VIII. o. t. 1, Lorencz IstvánVI. o. t. 2 
és Fried Izidor VI. o. t. 1 szavalata.

A szabadelőadások közül dicséretet nyert Mauks Sándor VIII. o. t. szabad
előadása Munkácsynak «Honfoglalás» és «Siralomházban» ez. festményéről és 
Toronszky Emilnek «Az olvasmányok fontosságáról» (tartott szabadelőadása.

Méltánylandó volt Mauks Sándor, Spanner Géza és Szóbél Dezső 1—1 
szabadelőadása.

Jobb volt Szóbél Dezső 1 szabadelőadása.
A felolvasások közül méltánylandó volt Mauks Sándor és Spanner Géza

VIII. o. tanulóknak «Milyen volt a bujdosó kuruezok élete» ez. felolvasása,
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Lefkovits Miksa VIII. o. t. «Ocskay László a balladában, Jókai regényében 
és Herczeg drámájában» ez. felolvasása és Gamauf Imre VIII. o. t. «A kuruez 
kor költészete» ez. felolvasása. Jobb volt Klauzer László VII. o. t. «II. Rákóczi 
Ferencz» és Liszkay Gyula VII. o. t. «Kuruez és labancz» ez. felolvasása.

Az alapszabályok értelmében a Kör ezidén is pályázatot hirdetett. Össze
sen 13 pályamunka érkezett be; ezek közül pályadljat nyert Mauks Sándor 
Vili o. tanulónak «Kossuth, mint szónok és író» ez. értekezése, Toronszky 
Emilnek «A vándor czipó» ez. költemény aesthetikai fejtegetése és Liszkay 
Gyulának «Álomkép» ez. költeménye. Dicséretet nyert Éhlert Mártonnak «Az 
élet költemény» ez. költeménye és Toronszky Emilnek «Kossuth, mint szónok 
és író» czímű értekezése.

A szokásos versenyszavalatot a Kör május 10-ikén tartotta meg, mely 
alkalommal a komoly szavalatra kitűzött pályadíjat Moskovits Gyula, a víg 
szavalatra kitűzött díjat pedig Liszkay Gyula nyerte el.

A Kör élénk működésének máskülönben is fényes tanújelét adta, a 
mennyiben több sikerült ünepélyt rendezett. Szeptember hó I9-ikén zártkörű 
ünnepélyt rendezett Kossuth Lajos születésének 100-ik évfordulója alkalmából. 
Az ünnepély műsora a következő volt: 1. «Hymnus», énekelték a tagok. 
2. Megnyitó, tartotta Mauks Sándor. 3. Alkalmi szavalat, előadta Darvasi 
Gyula. 4. Alkalmi felolvasás, tartotta Lefkovits Miksa. 5. Szavalat, előadta 
Liszkay Gyula. 6. «Kossuth-induló», előadta a főgymn. zenekar. Hagyományos 
kegyelettel ülte meg a Kör az aradi Tizenhárom emlékét. Sikerült ünnepélyt 
rendezett, melynek műsora a következő volt: 1. «Hymnus», énekelték a tagok. 
2. Megnyitó, tartotta Mauks Sándor. 3. Alkalmi szavalat, előadta Klauszer 
József. 4. Alkalmi felolvasás, tartotta Lefkovits Miksa. 5. Szavalat, előadta 
Moskovics Gyula. 6. «Szózat», énekelték a tagok. A Társaság ezévi működésé
nek fénypontját képezi a Kör fennállásának 75-ik évfordulója alkalmából 
rendezett nagyszabású ünnepély. Egymásután érkeztek az üdvözlő-iratok és 
táviratok, a melyekben elismerték a Társaságnak a nemzeti eszmékért való 
igaz lelkesedés fölkeltésében és ápolásában szerzett érdemeit. Elismerték, hogy 
méltán ünnepli meg fényes múltját, mert történetével irodalmunk legszebb 
virágzása szorosan összefügg és a magyar nyelv, a hazafias érzés ápolása által 
nemzetünk számára északkeleten hatalmas végvárat teremtett. S mindenki 
ismeri a nagy eszméket, melyek a hazafias lelkesedés nagy éveiben a Társa
ságot létre szólították; a fényes példákat, melyek működésében vezetői voltak; 
a dicső ősök erkölcsben tiszta hagyományait, miket a hálás utódok minden
kor megtartottak és a a legnemesebb czélt, melynek elérésére a Társaság 
mind e mai napig tagjainak egyesült erejével törekszik.

Már napokkal az ünnepély előtt tömegével érkeztek az üdvözlő-iratok, 
átiratok, táviratok. Üdvözölte a Kört Zelenka Pál tiszamelléki ev. püspök, 
Berzeviczy Albert v. b. t. t., Beöthy Zsolt egyetemi tanár, Vécsey Tamás 
előbb collegiumi igazgató, most egyetemi prorector, Bernáth Elemér debreczeni 
kir. ítélőtáblái elnök, Schneller István kolozsvári egyetemi tanár, Bancsó Antal 
soproni theol. dékán, Hörk József pozsonyi theol. tanár és dr. Serédy Lajos 
dr. Szigethy Lajos volt elnökei a M. T.-nak stb., ezenkívül: a pozsonyi, soproni,
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szarvasi, a nyíregyházi, budapesti és nagyszebeni főgymnasium tanári-kara, 
továbbá a késmárki főgymn. Kazinczy-önképzőköre, a szarvasi főgymn. 
Vajda-önképzőköre, a soproni lyceum Magyar Társasága, a budapesti ág. h. 
ev. főgymn. Arany János-köre, a nyitrai egyházi főgymn. Bessenyei-köre, a 
rozsnyói főgymn. Petőfi-önképzőköre és a Sárospataki Erdélyi-önképző- 
társulat. A sárospataki Collégiumot Csontos József, az iglói főgymnsiumot 
Stromp József, a késmárkit Hrivnyák János, a rimaszombatit dr. Wallentínyi 
Dezső tanárok, az eperjesi Joghallgatók Testületét Borsos Andor test. elnök, 
a Hittanhallgatók Testületét Belicza András test. elnök képviselték, kik lelkes, 
gyújtó beszédjeikkel úgyszólván magukkal ragadták a Collegium nagytermét 
betöltő előkelő, nagyszámú közönséget.

Az ünnepély után társas ebéd volt, melyen résztvett városunk előkelő
sége s a hol egymást érték a tósztok. Szeretett vendégeink kedves emlékekkel 
távoztak ünnepélyünkről és reméljük, hogy nem egyhamar fogják elfelejteni 
az itt töltött néhány napot és lélekemelő ünnepélyünket.

A Kör — elnöke indítványára — elhatározta, hogy két hónapot tisztán a 
kurucz-kor emlékének szentel. Ezidő alatt csupán a kurucz-kor költői emlékeit 
szavalták, a felolvasások pedig szintén a kurucz korból merítették tárgyaikat. 
Bő anyag állott a tagok rendelkezésére, hiszen alig van politikai történetünk
nek korszaka, a melynek olyan hatalmas költészete lenne, mint épp a kurucz- 
kornak. S a Kör tagjainak sikerült is egységes képet nyújtani a kurucz-kor 
költészetéről. Ezen tevékenységével számolt be a Kör a Coll. tanári karának 
és az ifjúságnak a márczius elején rendezett zártkörű Rákóczi-ünnepélyen. Az 
ünnepély műsora a következő volt: Ének, előadta a főgymn. dalkör. 2 Meg
nyitó, tartotta Mauks Sándor. 3. Alkalmi szavalat, előadta Janisch Tivadar. 
4. Alkalmi felolvasás, tartotta Liszkay Gyula. 5. Szavalat, előadta Klauzer 
József. 6. «Rákóczi-induló», előadta a főgymn. zenekar. A Magyar Társaság 
hálás köszönetét mond a tanári-karnak, mely osztatlan érdeklődéssel kisérte 
működését és mindazoknak, a kik működését jóakarattal méltatták

VII. Collégiumi főgymnasiumi Dalkör.

A coll. főgym. Dalkör 1902. szeptember 10-ikén alakult meg Schöpflin 
Géza tanár elnöklete alatt. A Kör tisztikara a következő volt: jegyző Darvasi 
Gyula VII. o. t., majd Sztopkó Nándor VIII. o. t.; pénztáros Janisch Tivadar 
VII. o. t.; bizottsági tagok: Stieglitz Ottó VIII. o. t., Liszkay Gyula VII. o. t., 
Grósz Sándor VI. o. t., Zahler Géza V. o. t.; kottafelügyelők: Lefkovics 
Ferencz V. o t. és Springer Mór III. o. t.

A vezetés ez évben is ifj. Kapi Gyula tanítóképző-intézeti énnektanárra 
volt bízva, a ki nagy buzgalommal, lelkesedéssel és szakavatottsággal vezette 
k Dalkör tanítását és igen szép sikereket ért el.

A tagok száma 103 volt; ezek között volt 76 rendes- és 27 pártoló
tag. Gyakorló-órát hetenkint kétszer tartott a Kör, melyeken több darabot 
tanult be. Négyszer lépett föl nyilványosan: november 31-ikén a Magyar 
Társaság 75 éves jubileumán «Árpád sírja» czímű darabbal, márczius 15-ikén

Coll. Ért. 16
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«Szabadságharczi dalok »-kai, május 12-ikén a Rákóczi-ünnepen «Kurucz 
dalok »-kai, végűi az ifjúsági Körök záróünnepén.

A Kör ügyeinek elintézésére összesen hat gyűlést tartott.
Összes bevétel 1 I 1 korona 75 fillér. — Kiadás 42 korona 04 fillér.
A Kör jövő évi újjászervezésével Liszkay Gyula VII. o. t., Kányák

Ferencz VII. o t ,  Klein Béla VII. o. t. és Fried Izidor VI. o. t. bízattak meg.

VIII. Collégiumi főgymnasiumi Zenekör.

A coll. fó'gymn. Zenekör 1902. szept. 9-ikén tartotta alakuló-gyűlését, 
melyen elnökül Szutórisz Frigyes főgymn. tanárt választotta meg. A Kör tisztikara 
következőképen alakult meg: jegyző lett Gottlieb Mihály VIII. o. t., pénztáros
Gamauf Imre VIII. o. t., felügyelő Spira Gyula VII. o. t. A Kör vezetését
Nedwed Vilmos karmester volt szives magára vállalni, a ki a zenekart nagy 
szakavatottsággal vezette.

A tagok száma összesen 36 volt, ezek közül rendes-tag 23, pártoló-tag 13. 
A Kör az általa választott darabok begyakorlása czéljából hetenként két órát 
tartott; a gyakorló-órákon a rendes-tagok kivétel nélkül tartoztak megjelenni.

A Kör nemes ambiczióval végezte feladatát, melynek legfényesebb bi
zonyítéka az az általános tetszés, a melyben a Kör minden fellépte alkal
mával részesült.

A Kör ötször lépett a nyilvánosság elé, még pedig: szeptember 19-ikén 
a Kossuth-ünnepélyen, november 30-ikán a Magyar Társaság jubiláns ünnepén, 
márczius 15-én a nemzeti ünnepen, május 12-ikén a Rákóczi-ünnepélyen és 
május 24-ikén a gymnasiumi körök záróünnepélyén. Ez ünnepélyek legtöbbjén 
a Dalkörrel és a Magyar Társasággal karöltve működött.

A Kör ügyeinek elintézése czéljából az elnök vezetése alatt hét köz
gyűlést tartott.

A Körnek a jövő iskolai évben való újjászervezésével Gamauf István 
VI. o. t. és Adriányi Géza VII. o. t. bízattak meg.

A Kör vagyoni állapota a lefolyt iskolai évben a következő volt:
Bevétel: a) tagság i-d íjakból............................................. 91 kor. 90 fill.

b) hátralék a tagsági-díjakból és büntetésekből 25 » — »
c) p ó tlék .....................................................................20 »• — »

Összesen . . . 136 kor. 90 fill.
Kiadás; a) karmester d í j a .............................................100 kor. -— fill.

b) vegyes k iad ás..................................................... 21 » 50 »
Összesen . . .121 kor. 50 fill. 

A tiszta maradék tehát 15 kor. 40 fill.

IX. A collégiumi főgymnasiumi Tornakor.

A coll. ifjúság körében a testedzés sikeres és szakszerű művelésére az 
öt évvel ezelőtt alapított Tornakör ez évben is folytatta a maga áldásos 
működését. A beiratkozott 33 tag szeptember hó 13-án tartotta meg alakuló
gyűlését Pcskó Ödön és Teltsch Kornél gymn. tornatanár urak társelnöklete
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alatt. A tisztviselők kara pedig a következőkép alakult meg a tagok szavazati 
jogának érvényesítése útján: Titkárnak Ebiért Márton VIII. o. t.; előtorná- 
szóknak: Uram József és Safran Lipót VIII. o. tanulók az I-ső csapat, 
Klauszer József és Móhr Gyula VII. o. tanulók a Il-ik csapat és Dániel Szabó 
György VI. o. tanulók a IIl-ik 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 tornagyakor
lataikat, melyeket nyáron a füleslabda-játék váltott fel.

Hogy a Kör mily intenzív munkásságot fejtett ki a múlt évekhez 
képest, arra tanúbizonyság a lőcsei tornaverseny, melyről 5 éremmel és 
2 díszoklevéllel tért haza a győztes csapat még pedig első díjat nyert 
futásból, mely egy ezüst - éremmel lett jutalmazva: Janisch Tivadar VII. o. t.; 
másodikat, azaz bronz-érmet nyert: Gamauf István VI. o. t. Első díjjal, azaz 
ugyancsak ezüst-éremmel lett kitüntetve (pózna-mászásból) Antal Pál V. o. t.; 
második helyen pedig Tartally József VI. o. t., ki egy bronz-érmet nyert- 
Ugyancsak második díjat, azaz bronz-érmet kapott Klauszer József VII. o. t. 
a függeszkedésből. A két oklevelet pedig a szertornázásból és füleslabda
játékból nyerte a collégiumi csapat, mely játék eredménye 0:2  volt a coll. 
csapat javára. Valóban a vezetők szakavatottsága és a tagok buzgósága ered
ményezte azt a fényes sikert, mely mindenesetre buzdítólag fog hatni az ifjúságra.

X. A coll. főgymnasium ifjúságának segélyalapjai és különböző gyűjtései:

I. Kirándulási segély-alap vagyona 1242 98 kor. IL Zenekör vagyona 
64 25 kor. III. A tornaverseny segély-alapja 93 13 kor. IV. Ifjúsági segély
pénztár vagyona az iskolai év végén 6700'— kor. V. Az ifjúsági segélypénztár 
havi gyűjtése következő eredménynyel járt: I. oszt. 1230, II. oszt. 1848, 
III. oszt. 4213, IV. oszt. 20'95, V. 36'96, oszt. VI. oszt. 17'90, VII. oszt. 32' 19, 
VTI. oszt. 32 93, különfélékből 4'26, összesen 218'43 kor. Kamat és múlt évi 
maradék 198'39, összes jövedelem 416 82 korona.

Segélyben 4 tanuló részesült: egy tanuló kapott egy rend ruhát, egy 
téli-kabátot, kettő pedig czipőt, összesen 63 korona értékben.

A jolsvai siketnéma-intézet javára rendezett gyűjtés eredménye a követ
kező volt: I. oszt. 190, II. oszt. —'70, III. oszt. 140, IV. oszt. P20, V. oszt. 
— '50, VI. oszt. 2 30, VII oszt. —'50, VIII. oszt. T50, összesen 10'— korona.

16*
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TT anítólcép^ő-intézet.

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

A tanítóképző-intézet kiegészítésére czélzó intézkedésekről ismét csak 
ugyanazt mondhatjuk, mint az előző években, hogy tudniillik lassú lépésben 
haladnak előre. Az intézet az 1898—1899-iki tanévben ugyan önálló, saját 
czéljaira szolgáló és a tanítóképző-igazgató vezetése alatt álló gyakorlóiskolát 
kapott, s az 1899 — 1900-ik tanévben négytanfolyaművá lett; de a tanítás czéljai- 
nak jobban megfelelő tantermek, azok felszerelése, a tanszereknek máris ége
tően szükségessé vált gyarapítása, részben javítása, a gyakorlóiskola számára 
az eddigi teljesen czélszerűtlen tanterme helyett teljesen megfelelő tanhelyiségek 
megszerzése és felszerelése, az épp 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 űr 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 szerencsénk van őt 
üdvözölhetni, ez ügyben szakférfiak s a tanári-kar véleményét meg ne hallgassa, 
így a múlt tanévben 1902. junius hó 26., 27., 28. és szeptember hó 13. napjain 
tartott tanítóképesítő-vizsgálatok alkalmával behatóan ez ügygyei foglalkozott. 
Internátusi intézményünk a maga sokféle hátrányával tovább is fenn fog 
maradni. Ez ügy további beható tanácskozás tárgyát képezte Püspök úrnak 
f. é. junius hó 26—27-ikéig Eperjesen való tartózkodása idejében, a tanító
képesítő-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.

1. A tanári s  tan ító i s z e m é ly ze t m űködése.
A tanári karban e tanévben változás nem állott be. Gamrnif György tanár 

az intézet igazgatója s egyszersmind a házában tíz tanuló számára berendezett 
internátus felügyelője. Az ötven tanuló számára berendezett internátus felügye
letével Gerhard Béla tanár van megbízva. A húsz tanuló számára egy külön épü
letben berendezett internátusbán Remenyik Lajos gyakorlóisk. tanító gyakorolta 
a felügyeletet; a többi kintlakók felett a felügyeletet az igazgató gyakorolta.

IV.
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a )  A tan á r i  te s tü le t  é s  m unkaköre .
A tanári karnak ez évben is hiányzó egy 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, mert az egyik egyház lel
készét kellett a vallástan- és tótnyelvi oktatással megbízni és a gyak.-iskolai taní
tónak egy osztályban neveléstant és valamennyi osztály tornatanítását kellett elvál
lalnia. 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, alkot
mánytant III, IV., rajzot az I—IV. osztályban ; összesen 22 kötelező és 7 pótló 
órában. Az önképző- és önsegélyző-egyesületek elnöke; a földrajzi, történeti és 
rajz-tanszerek, a könyvtár őre, a gyakorlóiskola igazgatója. Tanít 24 év óta-

' I ’ a n á r  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. A tanári értekezlet jegyzője. Tanít 3 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 zenei tanszerek őre. Tanít 6 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 5.

5. Reményik Lajos gyakorlóiskolai tan ító ; a tanítóképző-intézetben tanít 
módszertant a III. osztályban és testgyakorlatot az I—IV. osztályban heti köte
lező 7 órában. A tanítóképző-növendékek tanítási gyakorlatainak vezetője; a 
gyakorlóiskolai tanszerek őre. Tanít mint elemi iskolai tanító 8 évig, mint 
gyakorlóiskolai tanító 4 év óta; összesen 12 évig.

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

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

b) A tanári kar m ű ködése.
A tanárok működése ez évben nem folyhatott le zavartalanul és szaka

datlanul. Különféle ragályos betegségek járványosán léptek fel, minek folytán 
két tanár a családjában előfordult ragályos betegség miatt három hétre, az
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igazgató gégehurut miatt két hétre kénytelen volt az iskolától távol maradni. 
Egy-két napig tartó megbetegedés a tanároknál azonkívül is előfordult, de 
a tanulók kellő foglalkoztatásáról a tanári kar ekkor is tudott gondoskodni. 
A gyakorlóiskolai tanító márczius hó 28-ikától kezdve folyton betegesked
vén, a IV. és III. éves növendékek helyettesítették őt s végezték a tanítást 
a gyakorlóiskolában.

A tanárkar ezévi működését szeptember hó 1-jén kezdte meg, a be
iratkozáshoz a szükséges előkészületeket megtevén, a tanulókat az internátusi 
szobákba beosztván ; az órarendet is ekkor állapította meg.

A julius és augusztus hónapokban is kellett az igazgatónak az iskolai 
ügyekkel foglalkoznia, különösen a tömegesen jelentkezők felvételével s el
helyezésével, mi utóbbi nem kis gondot okozott az igazgatónak, kinek ez 
ügyben két ízben Miskolczra kellett utaznia a püspököt informálni. Az igaz
gató Miskolczon a kerületi közgyűlésen is résztvett augusztus havában.

Szeptember 1—4. napjain jelentkeztek a tanulók, történt azoknak be
hatása és a három helyen berendezett internátus- s több helyütt az externá- 
tusokban való elhelyezése; ekkor tartottuk a javító-, felvételi-s magántanulók 
vizsgálatait; ekkor folyt a gyakorlóiskolában a tanulók felvétele s beiratása is.

Szeptember 5-ikén nyitotta meg a tanári kar az iskolai évet, a midőn 
az igazgató az ifjúságot azon kötelességekre, melyek a jövevény-tanulókra 
várnak, s azok teljesítésére figyelmeztette; ezt megelőzte az ifjúság éneke 
s imádsága és befejezte az intézeti és internátusi rendszabályok felolvasása.

Szeptember 5. és 6-ikán tartattak a IV. oszt. magántanulók vizsgálatai.
Szeptember 8—13-ikáig tartottuk az őszi tanítóképesítő-vizsgálatokat; 

még pedig 8—12-ikéig az írásbeli, 13-ikán — mélt. Zelenka Pál püspök úr 
elnöklete mellett — a szóbeli képesítő-vizsgálatot.

Szept. 26-ikától okt. 1-jéig az igazgató távol volt; ez idő alatt három 
napot Budapesten töltött s résztvett az egyetemes gyűlésen.

Október 4-ikén, a király nevenapján, ünnepelt az intézet tanítási szünettel.
Szeptember 24—27-ikéig Kapi Gyula tanár magánügyben elutazott.
Október 6-ikán az aradi vértanúk emlékezetére tartott collégiumi gyász

istentiszteleten és gyászünnepélyen résztvett a tanári-kar és az ifjúság.
Október 7-ikén a tanári-kar s a IV. o. növendékei részt vettek a Sáros

vármegyei Alt. Tanítóegylet közgyűlésén.
Október 11-ikén kapta az igazgató azt az örvendetes értesítést a püspök 

úrtól, hogy 5 drb iskolai harmoniumot 900 kor. értékben szerzett az intézet 
számára. 1903. márcz. 8-ikán pedig újabban tapasztaltuk a püspök úrnak az intézet 
iránt táplált jóakaratát és gondoskodását, a mennyiben egy, még igen jó karban, 
igen erős, szép hangú zongorát küldött, melynek értéke legalább is 300 kor.

Október 31-ikén és 1903. május 20-ikán tartottuk a szokásos depreca- 
tiókat, a mikor is az ifjúság confirmált, a tanári-karral együtt az úrvacsoránál 
résztvett s az ifjúság egy-egy műéneket adott elő s a kántori teendőket végezte.

November 17-ikén és 1903. márczius 16-ikán tartottuk a szokásos har
madik főellenőrző értekezleteket, melyeknek eredményéről nemcsak a tanulók, 
hanem szükség esetében az érdekelt szülők vagy gyámok is értesítve lettek. A
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tanulók előmenetele s magaviseleté egyébiránt minden értekezleten a megbeszélés 
tárgyát képezte és szükség esetében megfelelő intézkedés is azonnal megtörtént.

November 19., 20., 21., 24. és 26. napjain a tanári karnak nehány III. 
évesek ellen - minthogy tanulói kötelességükről megfeledkeztek — vizsgálatot 
tartott s a rendesnél szigorúbb ítéleteket hozott. A rend helyreállt s a köte
lességükről megfeledkezett tanulók fokozottabb szorgalommal s jobb maga
viselettel iparkodtak hibájukat jóvátenni. A legvétkesebbet közöttük, a bujto- 
gatót az intézetből ki kellett utasítani (decz. 20.).

Decz. 20-ikán és 1903. ápr. 3-ikán kapták a növendékek a harmadi Értesí
tőket s ekkor vette kezdetét a szokásos karácsonyi és húsvéti 2—2 heti szünidő.

Márczius 15-ikén a collégiumi hazafias ünnepélyen résztvett a tanári-kar 
az ifjúsággal, a mely alkalommal egy műéneket adott elő; a megelőző napon 
az Onképző-kör is külön tartott igen sikerült hazafias ünnepet.

Márcz. 18-ikán a selyemtenyésztési miniszteri megbízottól 60 drb Selyem
tenyésztők Naptárát kaptuk; május 10-ikén 22 drb Selyemtenyésztési Utasítást, 
ezeket csak a IV. évesek közt, amazokat valamennyi tanuló közt osztottuk ki.

Május 3-ikán az Onképző-kör kezdeményezésére egy nagyobb szabású 
s minden oldalról teljes elismerésben részesült, tánczczal egybekötött hang
versenyt rendezett az ifjúság a tanári kar támogatása mellett az eperjesi Tanítók 
Háza és az ifjúsági Önsegélyző-alap javára, mely az erkölcsi elismerésen és 
sikeren kívül egy-egy intézménynek 100 kor. 18 fillért jövedelmezett.

Május 11-ikén Zelenka Pál püspök úr rövid ideig tartó látogatásban 
részesítette az intézetet.

Május 25—30-ikáig tartottuk a IV. oszt. növendékeivel az évzáró osz
tályvizsgálatokat.

Junius 8--13-ikáig az I., II., III. osztálybeliekkel az évzáró vizsgálatok 
folytak s 14-ikén az ifjúság elbocsátása történt.

Junius hó 15—20-ikáig a magántanulók vizsgálatait tartottuk.
Junius 22—25-ikéig a képesítő-vizsgálatok Írásbeli része és junius hó 

26—27-ikéig folytak le a szóbeli képesítő-vizsgálatok Zelenka Pál püspök úr 
elnöklete mellett.

Örvendetes látogatásban részesült az 1902-iki júniusi képesítő alkalmával 
a tanítóképző-intézet, a mennyiben nmélt. Zsilinszky Mihály államtitkár úr 
ekkor két ízben hosszabb ideig résztvett a képesítő-vizsgálatokon s teljes 
megelégedésének adott kifejezést.

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 tanítóképző-növendékek.
a) N é v s o r .

I. osztály:
Bencze János, szül. 1887. junius 10-ikén Kövin, Gömör vm., ág. hitv. evang.

Atyja löldmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.
Danis János, 1884. junius 21-ikén Ratkón, Gömör vm., ág. hitv. evang. Atyja 

iparos. —■ Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön. Ismétlő.
Dóbisz Lajos, 1886. április 13-ikán Ratkón, Gömör vm., ág. hitv. evang. Atyja 

tanító — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombaton.
Fiedler István, 1887. augusztus 15-ikén Tállyán, Zemplén vm., ág. hitv. evang.

Atyja iparos. — Végzett 4 polg isk. oszt. Sajó-Gömörön.
Fiedler Nándor, 1887. január 8-ikán Tállyán, Zemplén vm., ág. hitv. evang. — 

Végzett 4 polg. isk. oszt. magánúton.
Fischer Károly, 1888. márczius 9-ikén Dobsinán, Gömör vm., ág. hitv. evang.

Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Dobsinán.
Fuhrmann János, 1886. október 7-ikén Ménhárdon, Szepes vm., ág. hitv. evang.

Atyja földbirtokos. — Végzett 4 polg. isk oszt. Késmárkon.
Gratz Emil, 1887. február 9-ikén Malduron, Szepes vm., ág. hitv. evang. Atyja 

tanító. -— Végzett 4 gymn. oszt. Iglón.
Greisiger Ödön, 1886. augusztus 2-ikán Gölniczbányán, Szepes vm., ág. h. ev.

Atyja tisztviselő. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.
Gyurkovics Béla, 1887. május 25-ikén Német-Jakabvágáson, Sáros vm , ág. hitv.

evang. Atyja lelkész. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen a Collégiumban. 
Hnustyán András, 1886. augusztus 12-ikén Szemlakon, Arad vm., ág. hitv. ev.

Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Szarvason.
Holéczy György, 1885. márczius 17-ikén Breznóbányán, Zólyom vm., ág. hitv.

evang. Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.
Hricz János, 1886. április 7-ikén Ochtinán, Gömör vm., ág. hitv. evang. Atyja 

bányamunkás. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Dobsinán. Ismétlő.
Huray Gyula, 1885. deczember 16-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv.

evang. Atyja iparos. •— Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.
Hyl József, 1885. márczius 19-ikén Bács-Újfalun, ág. hitv. evang. Atyja nyug.

tanító. — Végzett 4 polg isk. oszt. Modorban.
Ivanovics Oszkár, 1886. február 15-ikén Pozsonyban, ág. hitv. ev. Atyja nyug.

tisztviselő. — Végzett 4 gimn. oszt. Aszódon.
Jani János, 1887. deczember 26-ikán Hosszúfalun, Brassó vm., ág. hitv. ev.

Atyja földmíves. — Végzett 4 polg isk. oszt. Hosszúfalun.
Kadanecz Pál, 1886. január 15-ikén Lajosfalván, Torontál vm., ág. hitv. ev.

Atyja földmíves. — Végzett gymn. V. oszt.-ból (eperjesi Coll.) évközben. 
Kmeczik György, 1885. julius 25-ikén Buczlón, Sáros vm., ág. hitv. ev. Atyja 

földmíves. — Végzett 4 gimn. oszt. Nyíregyházán.
Coll. Ért. 7
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Krajecz Jenő, 1886. junius 27-ikén Kövin, Gömör vni, ág. hitv. [evang. Atyja 
iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Lantysák Dezső, 1886. augusztus 18-ikán Legenden,1 Nógrád vm., ág. hitv. ev. 
Atyja lelkész. — Végzett 5 gimn. oszt. Eperjesen, a Collégiumban.

Liska József, 1886. szeptember 28-ikán Dobsinán, ág. hitv. ev. Atyja iparos. — 
Végzett 4 polg. isk. oszt. Dobsinán.

Lovay Gyula, 1884. augusztus 26-ikán Szepes-Merényben, ág. hitv. ev. Atyja 
tisztviselő. — Végzett 4 gimn. oszt. Rozsnyón.

Pálmai Kálmán, 1886. február 14-ikén Pécsújfalun, Sáros vm., rom. kath. 
Atyja vasúti altiszt. — Végzett 4 gimn. oszt. Eperjesen, a Collégiumban

Pmichly László, 1885. május 22-ikén Bolháson, Somogy vm., rom. kath. Atyja 
iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Pinkafőn. Ismétlő.

Pepo György, 1883. márczius 23-ikán Ambrózfalván, Csanád vm., ág. hitv. ev. 
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Petyke László, 1884. márczius 16-ikán Ónodon, Borsod vm., ev. ref. Atyja f, 
volt tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt., mint magántanuló.

Sipkay György, 1886. február 12-ikén Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev. 
Atyja iparos. — Végzett 4 gimn. oszt. Nyíregyházán.

Sramkó Károly, 1887. julius 10-ikén Nagyrőczén, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyrőczén.

Stitnyiczky Gyula, 1884. decz. 1-jén Molnárka-pusztán (Ostyán), Gömör vm, 
ág. hitv. evang. Atyja erdőőr. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyrőczén.

Schneider János, 1887. január 22-ikén Taporczon, Szepes vm., ág. hitv. ev. 
Atyja tanító. — Végzett 4 gimn. oszt. Késmárkon.

Ssentpéieri Gyula, 1887. augusztus 1-jén Betléren, Gömör vm., ág. hitv. ev. 
Atyja f, volt mérnök. — Végzett 4 gimn. oszt. Rozsnyón.

Szomolnoki Lajos, 1887. julius 17-ikén Abaúj-Szántón, ág. hitv. ev. Atyja iparos. 
Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

T/iaisa Kálmán, 1887. február 12-ikén Újpesten, ág. hitv. ev. Atyja f, volt iparos. 
Végzett 4 polg. isk. oszt. Újpesten.

Tomesz Lajos, 1887. márczius 23-ikán Kövin, Gömör vm., ág. hitv. ev. Atyja 
iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyrőczén.

Virosztek János, 1887. február 24-ikén Klenóczon, Gömör vm., ág. hitv. ev. 
Atyja erdővéd. — Végzett 4 gimn. oszt. Rimaszombaton.

Zajácz János, 1886. október 21-ikén Tiszolczon, Gömör vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tisztviselő. — Végzett 4 gimn. oszt. Rimaszombaton.

Zámbory Endre, 1888. augusztus 8-ikán Kassán, Abaúj-Torna vm., ág. hitv. ev. 
Atyja iparos. — Végzett 4 reálisk. oszt. Kassán.

Összesen: 38. Évközben kilépett 3, kiutasíttatott 1; maradt az év végén: 34 tanuló.
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I I .  osztály :

Verg Gusztáv, szül. 1884. október 14-ikén Leibitzban, Szepes vm., ág. It. ev.
Atyja iparos. — Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Uoczkó Elek, 1884. julius 16-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. evang.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

Rreuer Mihály, 1881. október 17-ikén Dobsinán, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 1 tanítóképzőt Iglón.

Damit> Márton, 1886. február 12-ikén Rozsnyón, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Dinda István, 1885. augusztus 25-ikén Pazdicson, Zemplén vm., ág. hitv. ev.
Atyja f, volt kertész. — Végzett 3 reálisk. oszt. Kassán; felvételi vizsgálattal. 

Fcijér Imre, 1887. márczius 21-ikén Pürkereczen, Brassó vm., ág. hitv. evang.
Atyja lelkész — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalván.

Gócsa András, 1884. junius 3-ikán Hosszúfalu-Alszegen, Brassó vm., ág. hitv.
evang. Atyja erdőőr. — Végzett 6 polg. isk. oszt. Hosszúfalván.

Haviar János, 1886. deczember 31-ikén Vrbiczán, Liptó vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Liptó-Szt.-Miklóson.

Horvay Árpád, 1885. márczius 23-ikán Szepes-Váralján, Szepes vm, ág. hitv.
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 reálisk. oszt. Lőcsén.

Jár may Tivadar, 1886. október 14-ikén Bártfán, Sáros vm, ág. hitv. evang.
Atyja iparos. j\ — Végzett 4 gymn. oszt. Bártfán.

Jazudck 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.

Kálydi Ferencz, 1881. augusztus 26-ikán Komlód-Tótfalun, Szatmár vm., ev.
reí Atyja tanító. — Végzett 1 tképző oszt. Debreczenben.

Kern János, 1887 február 16-ikán K.-Palugyán, Liptó vm., ág. hitv. evang.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Liptó-Szt.-Miklóson. 

Klementik János, 1885. április 8-ikán Rozsnyón, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Kope János, 1886. deczember 15-ikén Türkösön, Brassó vm , ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalván.

Kruttschnitt Péter, 1884. május 1-jén Cservenkán, Bács-Bodrog vm., ág. hitv.
evang. Atyja jegyző. — Végzett 4 gymn. oszt. Halason.

Kuszy Gyula, 1885. márczius 8-ikán Német-Lipcse, Liptó vm, ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 1 tképző oszt. Iglón.

Loyko Nándor, 1886. május 21-ikén Budaméron, Sáros vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tanító. — Végzett 3 polg. isk. oszt. S.-Gömörön; felvételi vizsg.
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Mathem Róbert, 1886. április 29-ikén Eperjesen, Sáros vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Molitorisz János, 1882. február 27-ikén Ponikon, Zólyom vm., ág. hitv. evang.
Atyja erdőőr. — Végzett 1 tképző oszt. Léván.

Novák Mihály, 1886. szeptember 10-ikén Ruttkán, Turócz vm., ág. ltitv. evang.
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.

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, 1886. szeptember 1-jén Rimaszombatban, Gömör vm., ág. h.
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombatban. 

Sckolcs 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 

Szabó Samu. 1884. deczember 25-ikén Sajó-Gömörön, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja földmíves. — 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.

Szlabej Lajos, 1886. február 21-ikén Tiszolczon, Gömör vm, ág. hitv. evang.
Atyja földmíves. — Végzett 1 tképző oszt. Iglón.

Theil Emil, 1885. október 6-ikán Szászrégenben, Maros-Torda vm., ág. h. ev.
Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 reálisk. oszt. Debreczenben.

Tőkés János, 1884. november 16-ikán Karczagon, Jász-Nagykún-Szolnok vm., 
ev. ref. Atyja tisztviselő. — Végzett 1 tképző oszt. Debreczenben. 

Záhorszky 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 y, volt iparos. — Végzett 4 gymn. oszt.

Összesen: 35 növendék. Évközben kilépett 1; maradt az év végén : 34 tanuló.

III. osztály.

Becht József, szül. 1886. márczius 18-ikán Rácz-Kozáron, Baranya vm, ág. hitv.
evang. Atyja tanító — Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Miskolczon. 

Blaskovics Oszkár, 1883. szeptember 14-ikén Sziládon, Nyitra vm., ág. hitv.
evang. Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Galgóczon. 

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. ev. Atyja 
földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. A.-Kubinban.
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Danda- 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. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Hajnal Károly, 1883. május 5-ikén Simonyin, Vas vm., ág. hitv. evang. Atyja f, 
volt földmíves. — Végzett 4 gymn. oszt. Sopronban.

Hénel Imre, 1885. deczember 2-ikán Geczelfalván, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja j*, volt tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagy-Rőczén. 

Javorniczky Dezső, 1886. deczember 13-ikán Kassán, Abaúj-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.

Kratky Béla, 1884. október 22-ikén Abaúj-Szántón, róni. kath. Atyja iparos. -— 
Végzett 2 tképző-int. oszt. a gör. kath. tképzőben, Eperjesen.

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

Kuszy Fái, 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. 

Nikelszky 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 f, volt iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön. 

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

Fazár Miklós, 1884. október 21-ikén Tisza-Szt.-Miklóson, Torontál vm., ág.
hitv. evang. Atyja f, volt orvos. — 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 f, volt lelkész. — Végzett 4 gymn. oszt. Iglón.
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Simonyi 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.

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

Összesen: 31 növendék. Évközben kilépett 3, kiutasíttatott 1; maradt az év 
végén 27 növendék.

I V .  osztály :

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

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

Buda Mihály, 1881. szeptember 18-ikán Hosszúfalun, Brassó vm., ág. hitv. ev.
Atyja f, volt földmívelő. — Végzett 6 polg. isk. oszt. Hosszúfalun. 

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

Glatz György, 1882. julius l-jén Felső-Erdőfalván, Szepes vm., ág. hitv. evang.
Atyja földmívelő. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Hartig Albert, 1882. október 25-ikén Krompachon, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja f, volt könyvelő. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.

Húszak József, 1883. márczius l-jén Bajsán, Bars vm., ág. hitv. evang. Atyja 
földmíves. — Végzett 4 gymn. oszt. Uj-Verbászon.

Joób Sándor, 1883. október 30-ikán Eperjesen, Sáros vm., ág. hitv. evang.
Atyja f, volt ügyvéd. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Klug Gyula, 1884. január l-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 f, volt tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön.

Mikler Kálmán, 1884. márczius 3-ikán Szepesváralján, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja f, volt csizmadia. — 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,
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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.

Szatnuelisz Alfréd, 1885. január 5-ikén Lőcsén, Szepes vm., ág. hitv. evang.
Atyja kocsigyártó. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon. 

Szlopovszky 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.

Tóth Károly, 1884. márczius 21-ikén Simonyin, Vas vm., ág. hitv. ev. Atyja 
földmíves. — Végzett 3 tképző oszt. Sopronban.

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 Gömör-Panyiton, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja gazdálkodó. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajó-Gömörön. 

Összesen: 20 növendék.

jVI a g á n t a n u l ó k :

I. osztály:
Andrik Pál, ág. h. ev. tanító. 
Eperjessy Barna, ev. ref. tanító. 
Grünwald Samu, izr, nevelő. 
Héderváry István, ev. ref. tanító. 
Szabó István, ág. h. ev. tanító. 
Textorisz Lajos, ág. h. ev. tanító.

II. osztály:

Fedák István, róm. kath. tanító. 
Fövenyessy János, ev. ref. tanító. 
Makay Márton, ev. ref. tanító. 
Tepliczky Margit, ág. h. ev. tanítónő * 
Tóth Kálmán, ev. ref. tanító.
Várady Gyula, ev. ref. tanító.

III. osztály:

Batek Ilona, róm. kath.*
Dudás János, ág. h. ev. tanító.

Hotarek János, róm. kath. tanító. 
Jurák János, ág. h. evang. tanító. 
Lipcsei Endre, róm kath. tanító. 
Máry József, ev. ref. tanító.
Viski Sándor, ev. ref. tanító. 
Zimmermann Ödön, izr., nevelő. 
Zolnay Gergely, ev. ref. tanító.

IV. osztály:
Bordé István, ev. ref. tanító.
Brünn Vilmos, izr., nevelő.
Dér János, ev. ref. tanító.
Geitner Ella, ág. h. evang*
Kerekes Barna, ev. ref. tanító. 
Keresztes Jenő, ev. ref. tanító.
Kovács Zoltán, ev. ref. tanító.
Lőrincz Mariska, ág. h. ev. tanítónő* 
Molnár János, ág. h. ev. tanító.
Nagy Sándor, ev. ref. tanító.
Pintér János, róm. kath., nevelő

* A n é g y  n ő -m a g á n ta n u ló  a  n m é lt.  va llás- és k ö z o k ta tá sü g y i m in isz te r  ú rn a k  74,396. sz. 
r e n d e le té n e k  k ib o c s á tá s a  e lő t t  n y e rv é n  e n g e d é ly t m a g á n v iz sg á la tra , u g y a n c sa k  a  n m élt. 
va llás- é s  k ö z o k ta tá sü g y i m in is z te r  ú r  14,210. szám ú re n d e le té b e n  « te lje s  k észségge l»  já ru lt  
ah h o z , h o g y  n e v e z e tte k  in té z e tü n k b e n  fo ly ta th a s sá k  é s  b e fe je z h e s sé k  ta n u lm á n y a ik a t.
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Seres István, ev. ref. tanító. Szabó Andor, ev. ref. tanító.
Sonkoly Béla, ev. ref. tanító. Vladár János, ág. h. ev. tanító.
ifj. Sztankovics Lajos, ev. ref. tanító. Wágner Márton, ág. h. ev. tanító.

A magántanulók vizsgálati eredménye :
I. o sz t. II. o s z t .  II . o sz t. IV . osz t. Ö s s z e s e n

J ó .................................. . . — — — 1 1
E lé g s é g e s ................... . . 2 1 2 8 13
Egy tárgyból elégtelen . . — — 1 2 3
Két tárgyból elégtelen . . 3 4 3 1 11
Több tárgyból elégtelen . . 1 2 2 4 9
Visszalépett................... . . — — — 1 1

6 7 8 17 38

b) S t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s

A 132 folyamodó közül felvétetett 128, kik közül azonban csak 124 irat
kozott be. Az év folyamán betegség folytán egy negyedéves, egy másodéves 
és egy elsőéves növendék hosszabb időre elhagyta az intézetet, közülök csak 
egy jelentkezett évzáróvizsgálatra, a többit betegsége megakadályozta a meg
jelenésben, de továbbra is az intézet kötelékében maradt. Véglegesen elhagyta 
az intézetet évközben 8, kiutasíttatott 2, maradt az év végén 114 növendék; 
még pedig: az I-ső osztályban 33, a Il-ik osztályban 34, a III-ik osztályban 27, 
a IV-ik osztályban 20 tanuló.

A beiratkozott 124 tanuló következőkép oszlik el:

a) Általános áramlat szerint: 
Felvételért folyamodott . . .

I. II. III. IV. ö s s z e s e n

43 37 32 20 132
Felvétetett.................................. 42 35 31 20 128
B eiratkozo tt............................. 38 35 31 20 124
Alsóbb osztályból lépett . . . — 30 30 19 79
Ism étlő ....................................... 3 — — — 3
A gymnasium IV. oszt.-ból. . 16 — — — 16
A polgári iskola IV. oszt.-ból . 16 — — — 16
A reáliskolából . . . . . . 1 — — — 1
Más tanítóképzőből . . . . 2 5 1 1 9
Évközben eltávozott . . . . 4 1 3 — 8
Kiutasíttatott............................. 1 — 1 — 2

Maradt az év végén . . . 33 34 27 20 114
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b) Kor ssérüli:
1881- ben született, tehát 22 éves
1882- ben » . 21 .
1883- ban > » 20 »
1884- ben » » 19 »
1885- ben » » 18 »
1886- ban » » 17 »
1887- ben » » . 16 »
1888- ban » » 15 »

I. 11. III. IV. 1Összesen

1
4
5 

13 
13
2

1
1
2

10
9

10
2

5
12
10

4
2
7
4
3

5
3

15
30
27
27
15
2

38 35 31 20 124
c) Születési hely vagy illetőség szerint'. 

Eperjes v á r o s i .................... 1 1 2 4
Gömör várm egyei.................... 13 7 3 4 27
Szepes » .................... 5 5 3 5 18
Abaúj-Torna vármegyei . . . 2 5 2 9
Sáros » . . . 3 3 — 1 7
Szabolcs » . . . 2 2 1 2 7
Bács-Bodrog » . . . 1 2 1 1 5
Brassó » . . . 1 3 — 1 5
Zemplén » . . . 2 1 2 — 5
Liptó > . . . — 3 1 — 4
Békés » . . . — 2 1 — 3
Nógrád » . . . 1 — 2 — 3
Zólyom » . . . 1 1 1 — 3
Csanád » . . . 1 — 1 — 2
Torontál » . . . 1 — 1 — 2
Turócz » . . . —• 2 — — 2
Vas » . . . — — 1 1 2
Arad » . . . 1 — — — 1
Árva » . . . — —- 1 — 1
Baranya » . . . — •— 1 — 1
Bihar » . . . — — — 1 1
Borsod » . . . 1 — — — 1
Csanád » . . . — — 1 — 1
Hajdú » . . . — — 1 — 1
Hont » . . . — — 1 — 1
Jász-Nagykún-Szolnok várm. . — 1 — — 1
Nyitra várm egyei.................... - — — 1
Pest-Pilis-Solt-Kiskún várm. 1 — — — 1
Maros-Torda vármegyei . . . — 1 — — 1
Pozsony » . . . 1 — — — 1
Szatmár » . . . — 1 — — 1
Somogy » . . . 1 — — — 1
Horvátország............................. —. — 1 — 1

38 35 31 20 124
Coll. Ért. 18
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d) Kerületek szerint: 
Tiszakerületi.............................

I. II. III. ' IV. Összesen

27 26 18 18 89
B á n y a k e rü le ti........................ 7 7 8 1 23
Dunáninneni.........................• 1 — 2 — 3
Dunántúli . . . . . . . . — — 2 1 3
Másvallásúak............................. 3 2 1 6

38 35 31 20 124

e) Vallás szerint:
Ágostai hitv. evang................... 35 33 30 20 118
Evang. református................... 1 2 — 3
Róni. k a th o l ik u s .................... 2 — 1 3

38 35 31 20 124

f i  Anyanyelv szerint:
M agyar....................................... 28 28 24 14 94
N é m e t....................................... 6 3 2 4 15
T ó t ............................................ 4 4 5 2 15

38 35 31 20 124

g) A szülők polgári állása szerint: 
Lelkész f ia ............................. 2 3 6
Tanító » ............................. 5 5 7 3 20
Iparos » ............................. 18 16 7 4 45
Kereskedő . . . . . . . . — — 2 — 2
Őstermelő » ............................. 5 4 6 8 23
Hivatalnok » ............................. 2 6 _ — 8
Egyéb értelmiségű fia . . . 2 — 2 3 7
Szolgai viszonyban levő fia. . 4 3 4 2 13

38 35 31 20 124

c) É v i  s e g é l y e z é s .

A fentartó egyházkerület az ág. hitv. evang. tanulókat az 1902—1903. 
tanévben a következő elengedésekben és segélyekben részesítette:

1. Tandíjmentességben részesült:

I. oszt. II. III. IV. Összesen Koronáért.
Tiszaker. (á 10 kor.) 26 tan. 24 18 18 87 870 K.

« (a 5 kor.) --- « 1 — 1 5 «
Más kér. (á 10 kor.) 2 « — 3 5 50 «

Összesen 28 tan. 26 21 18 93 925 K,
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2. Lakás, fűtés, világítás, takarítás jótéteményében részesült:

I. oszt. II. III. IV. Összesen Koronáért.
Tiszaker. (á 70 kor.) 21 tan. 23 17 14 75 5250 K.

t (á 21 kor.) 1 « — 1 1 3 63 *
« (a 28 kor.) --  « — — 1 1 28 «
« (a 7 kor.) 1 * — — — \ 1 7 «

Más kér. (ä 70 kor.) 1 « — — — 1 70 «
« (a 42 kor.) 1 « — — — 1 42 «

Összesen 25 tan. 23 18 16 82 5460 K.
Koronaértékben 1610 1610 1211 1029 —

3. Élelmezés (ebéd, vacsora) jótéteményében részesült
I. oszt. kor. II. kor. III. kor. IV. kor. Összesen Kor.-össz.

Tiszaker. 17 tan. 21 19 14 71
884 1240 1000 1040 4164

Más kér. 7 « 4 6 1 18
300 200 272 60 832

Más-vallású 1 « — — — 1
6 — — — 6

Összesen 25 tan. 25 25 15 90
Koronaértékben 1190 1440 1272 1100 5002

Tehát a kerület részéről nyújtott jótétemény :

1. Tandíjelengedés . . 925 korona.
2. Lakás . . 5460 «
3. Élelmezés . 5002 « -■

Összesen . . . 11,387 korona.

Az élelmezéshez a collégiumi tápintézet 700 korona elengedéssel járult.
A felvételnél és a jótétemények kiosztásánál a tanulók kifogástalan 

erkölcsi magaviseleté, szorgalma és szüleik szegénysége irányadó; egyenlő 
minősítés mellett szegény lelkészek és tanítók jóigyekezetű fiait és az árvákat 
előnyben részesítjük.

Az intézet ág. hitv. evang. jótéteményes tanulói kötelezik magukat, hogy 
a IV. oszt. elvégzése után négy évig tanítanak a kerület valamely népiskolájában, 
vagy p. egy-egy jótéteményes évért 40—40 kor ,-t visszatérítenek az intézetnek.

Collégiumi ösztöndíjban részesültek:

Glatz György IV. oszt. tanuló . . . 11 korona.
Klug Gyula IV. oszt. tanuló . . . . . 8
Zoller Samu IV. oszt. tanuló . . . . . 8
Kaján József II. oszt. tanuló .............. 8

Összesen . . . 35 korona.
18*
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3. A z  in té ze ti  szo lgák .
Az intézeti kert mívelése- és rendbentartásáról az internátust vezető 

felügyelő-tanár gondoskodik, mely munkában a növendékek is résztvesznek.
Intézeti szolga 3 collégiumi intézet (jog, theologia és tanítóképző) közös 

szolgája: Ferencz János; az internátust kiszolgálják Petrik Anna és férje.

4. A z in té z e ti  ép ü le t é s  fe lszerelése.
Intézetünk a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collégiumának 

egyik alkotórésze lévén, négy tantermünk, egy könyvtári helyiségünk — mely 
tanári szobául és az igazgatónak irodául is szolgál — egy kis helyiség tan
szereink számára a Collégiumban van elhelyezve.

Gyakorlóiskolánk az «Eperjes városi és vidéki» ág. hitv. evang. egyház 
épületében van, Árok-utcza 48. sz. alatt. Kiépítése és czélszerű berendezése 
égető szükség intézetünkre nézve.

Saját intézeti tornatermünk nincsen, a testgyakorlat tanítására a collé
giumi főgymnásium 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. A k ö n y v tá r  és ta n s ze re k  gyarapodása .
a) As intését könyvtára a jelen iskolai évben a következő művekkel 

gyarapodott:
Vétel útján: Az evang. Egyház s Iskola (12 kor.), A Magyar Méh (4 kor.), 

Nemzeti Iskola [1902. év végéig] (18 kor.), Magyar Iskola (5 kor.), Somogyi 
Ede: Magyarok és Szumirok (4 kor.), Halász Ferencz: Állami Népoktatás 
(4 kor.), Dr. Fináczy Ernő: Magyarország közoktatástörténete Mária Terézia 
korában II. k. (7 kor.), Borbély Sándor : Emlékkönyv a siketnémák váczi orsz. 
kir. intézete 100 éves fennállásának ünnepe alkalmára (2 kor.), Brahms J .: 
Magyar tánczok 4 kézre 4 füzet (3 kor. 60 fill.), Händel: Largo, zenekari mű 
(1 kor. 50 fill.), Behr T .: Csárdás-Album, 4 kézre (5 kor.).

Ajándék útján: Szemere M.: Négy országgyűlési beszéd, Gyermekvédő
intézetek Magyarországon (1899.). A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
tériumtól: Magyarország közoktatásügye 1901-ben. Akadémiai Értesítő. — 
Néptanítók Lapja. — Hivatalos Közlöny. — Gyámintézet. — Külmissio. — 
Herkules. — A gömöri ág. hitv. ev. egyházmegye tanítóegyletének Évkönyve 
1902. — Jelentés a rozsnyói evang. fiú- s leányárvaházról 1902. — 25 darab 
tanítóképző-intézeti Értesítő és 27 kötet dr. Szlávik Mátyás theologiai dékán 
útján a néhai Fabriczy János tanítóképző-intézeti tanár könyvtárából. Hálás 
köszönetünk az ajándékokért.

b) Tansserek gyarapodása: Zeneszerek : 5 drb iskolai harmonium (900 kor.), 
egy zongora (300 kor.).
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Méhészeti szerek: műlép, fejvéd, keztyű, füstölő (20 kor. 10 fill.), fogó, 
méhészkés, fenékkaparó (8 kor. 60 fill.).

A könyvtár tehát gyarapodott 50 kötet- s füzettel. Van összesen 3057 
kötet és füzet.

6. A z  in téze ti k e r t  és gazdaság.

Az intézet kertje 3463 m.2 területű s főkép gyümölcsfák nevelésére szolgál. 
Az őszi és tavaszi hónapokban mind a négy osztály foglalkozott a gyakorló
kertben a bennlakó felügyelő-tanár vezetése mellett. Rendszeres gazdaságtani 
oktatásban a III. és IV. osztály részesült heti egy-egy órában.

A méhészeti ismeretek elsajátítására alkalmas és eléggé felszerelt méhe
sünk van. Loyko Sándor nyugalmazott tanító két köpű méhet ajándékozott 
az intézetnek. Fogadja ajándékáért e helyütt is köszönetünket.

7. A z in tern á tu s.

A tanítóképző-intézettel kapcsolatos internátus elhelyezésében és beren
dezésében ez évben változás nem történt. Az internátusi felügyelettel Gerhard 
Béla tanár lett megbízva.

A kilencz internátusi szobában, melyek egyben háló- és dolgozó-szobákul 
használtattak, 53 tanuló volt elhelyezhető, a többi közül 10 tanuló Gamauf 
házában, 24 egy más magánházban volt elhelyezve, Reményik tanító felügye
lete alatt; továbbá 25 tanuló felügyelet nélkül magánházaknál és 7 tanuló a 
szülői háznál volt elhelyezve.

A szobák tisztántartására és a rendre a szobafelügyelők vigyáztak. 
A felügyeletet az internátusokban az ott lakó felügyelő-tanárok: Gerhard 
Béla és Reményik Lajos, a künnlakók és a .saját házában lakók felett az 
igazgató gyakorolta.

A sokszoros és gyakori együttlét a tanulókkal, bő alkalmat adott a fel
ügyelő tanároknak és igazgatónak arra, hogy az ifjúságnál időnként fel-fellépő 
kisebb-nagyobb gyarlóságokat nyesegessék, a mutatkozó nemesebb tulajdono
kat ápolják, erősítsék, személyes példájukkal is oda hassanak, hogy tanulóink
ból művelt,' munkás s minden tekintetben önálló protestáns tanítók legyenek.

Az internátusi tanulók élelmezése a collégiuini convictusi ebédből és 
vacsorából áll.

Internátusi tanulóink napirendje a következő volt:
6 ó ra : Felkelés.

6—6\/2 « Mosakodás, öltözködés, ágyak rendbehozása
6—7 « Munkaidő.

7 « Reggeli.
7 -7 V . « Zongora, orgona, harmonium.
7—73/4 « Szabad idő.

7*/*—8 « Reggeli ima az orgonateremben.
8—12 « Munkaidő. Vasárnap és ünnepnap 71/2—11

istentisztelet.
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12 óra: 
12—1

12V,—1 «

1—4
4 - 6
6— 7 «

7
7— 8 «
8— 9V, * 

91/, *
91/a—10 *

Ebéd.
Szabad idő.
Vasárnap és ünnepnap: 12l/a—4 óráig zongora, orgona, 

harmonium. Szabad foglalkozás.
Munkaidő.
Zongora, orgona, harmonium. Szabad foglalkozás. 
Hegedülés.
Vacsora.
Szabad idő.
Munkaidő.
Esteli ima.
Lefekvés.

B) A z  i n t é z e t  m ű k ö d é s e .

1. N evelés, fegye lem .
Ifjúságunk nevelése ez évben is különös gondja volt tanárkarunknak. 

Erezzük és tudjuk ugyanis mindannyian, hogy tanári munkásságunknak leg
értékesebb gyümölcsei éppen tanulóságunk jóirányú fejlődésében s minden- 
oldalú nemesedésében keresendők.

Az ifjúság valláserkölcsi érzületének fejlesztése czéljából rendes napi 
munkánkat az orgonateremben közös reggeli imával kezdtük; esténkint pedig 
a tanulók, a napi fáradalmak befejezéséül, az internátusokban ugyancsak közös 
hálaimát tartottak. A reggeli közös áhítatoskodásnál gyakran jelen voltak az 
igazgató és a tanárok. Az esteli ájtatoskodásokon is a felügyelő tanárok időn
ként jelenvoltak s személyes példájukkal járultak hozzá azok igazi czéljának 
biztosításához. Állandóan ügyeltünk arra, hogy ifjúságunk a szokásos isten
tiszteleteken illően résztvegyen.

1902. október 31-ikén a reformatio emléknapján, és 1903. május 20-ikán 
a tanári kar és ifjúság, család módjára, a többi collégiumi intézettel közösen 
az Úrvacsorához járultunk. Az ezt előkészítő, valóban protestáns jellegű ünne
pélyeken ifjúságunk orgonálással és egy-egy alkalmi karénekkel vett részt. 
Az egyházias jó szellem felébresztésére és ápolására megjelent ifjúságunk a 
collégiumi theologiai hallgatók Belmissiói Egyesületének vallásos estéin s ezek 
közül kettőn, szives felkérésre, több énekszámot és zenedarabot adott elő ifj. 
Kapi Gyula zenetanárunk vezetése alatt.

Tanulóságunk erkölcsi magaviseleté általában kielégítőnek mondható. 
Voltak azonban esetek, midőn tanárkarunknak szigorúbb eszközökhöz is kel
lett nyúlnia, sőt két esetben kizáratást is kénytelen volt a coll. végrehajtó
bizottságnak ajánlatba hozni, s a bizottság a tanári kar javaslatát helyben is 
hagyta. 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 a többi coll.
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tanintézetek hazafias tanárkarai és ifjúsága, helybeli egyházaink, Eperjes szab. 
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. 1902. évi 
október 4-ikén a király nevenapját ünnepeltük, 6-ikán résztvettünk az aradi 
gyásznap 53-ik évfordulója alkalmából rendezett collégiumi emlékünnepen, 
hol ifjúságunk egy alkalmas ének előadásával juttatta kifejezésre hazafias 
kegyeletét. Hazafias lelkesedéssel ünnepeltük márczius 15-ikét d e. együtt a 
többi collégiumi intézet iíjúságával, d. u. pedig, szűkebb körben, Önképzőkörünk
ben, melyen a tanári kar teljes számban résztvett.

A collégiumi 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 
tanári kara is résztvesz. Közös collégiumi ünnepély az iskolai év megnyitása, 
melyet ez iskolai évben 1902. szeptember 14-ikén tartottunk meg.

Kegyeletének adott kifejezést ifjúságunk dr. Sarudy Vilmos jogakadémiai 
tanár temetése alkalmával, midőn 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 s a táncziskolába járást; ezen
kívül 16—16 tanulónk résztvett a Széchenyi-kör zeneestéin, melyekre a jegyeket 
a Kör igazg.-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 
gyakorlóiskolában. A gyűjtések eredményét (a rozsnyói ág. hitv. ev. árva
házra 4 kor., az ág. hitv. ev. gyámintézetre 4 kor. 92 fillér, a gyakorlóiskola 
árvaházi gyűjtése 4 kor. 10 fillért) rendeltetésük helyére juttattuk.

2. O kta tás.

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 B é l a .

1. Vallástan. Hetenkint 2 óra. Egyháztörténet. Tankönyv: A keresztyén 
anyaszentegyház története. írta: Pálfy József. Előadó tanár: Liptai Lajos.

2. Neveléstan. Hetenkint 3 óra, tanítja Gamauf György. Test- és egész
ségtan. Az emberi test alk >tórészri; a csontrendszer, annak kóros változatai
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az iskolázás ideje előtt s alatt. Az iskolai pad. Az izomrendszer; véredény- 
rendszer. A bőr szerkezete, működése s ápolása. A légzés és azt befolyásoló 
jótékony és kártékony körülmények. Tengéleti működés; a táplálkozás és 
szervei; a tápanyagok és italok. Az idegrendszer kifejlődése, ápolása, óvása 
a különböző életkorokban. Az érzékszervek s gondozása. Fertőző s ragályos 
betegségek. Segélynyújtás a gyakoribb betegségek és életveszélyek alkalmával. 
K k.: dr. Schermann: Test- és egészségtan.

3. Magyar nyelv . Heti 3 óra. Rendszeres magyar nyelvtan. Olvasmányok 
tárgyi magyarázatokkal és nyelvtani elemzéssel. Költemények könyvnélkül. 
Tankönyv: Halász Ignácz: Rendszeres magyar nyelvtan. Tanítja Gerhard Béla.

4. Ném et nyelv. Hetenkint 2 óra. Tanítja Gamauf Gy. Értelmes olvasás, 
fordítás magyarból németre, németből m agyarra; német nyelven beszélgetés, 
27 gyakorlat és 9 darab könyvnélkülözve. Kézikönyv: Szabó L : Német 
nyelvgyakorló.

5. Tót nyelv. Hetenkint 1 óra. A beszédrészekről általában. A főnév 
neme, erre vonatkozó szabályok és kivételek. A főnév ejtegetési mintái mel
lett szavak emlékelése és fordítási gyakorlatok. Tankönyv: Glósz Miksa: 
Gyakorlati tót nyelvtana. Tanár: Liptai Lajos.

6. Földrajz. Heti 2 óra, tanítja Gamauf György. Magyarország részle
tesebben, természetes és politikai viszonyai ; Bosznia és Herczegovina, Dal- 
máczia ; Ausztria ismertetése. Európa természetes és politikai viszonyai. Kézi
könyv : Kozma Gyula : Általános földrajz.

7. Számtan. Heti 3 óra. Alapfogalmak. Számok és számjegyek. A tizes 
számrendszer. Más számrendszerek. Számok áttétele más számrendszerbe. Más 
rendszerbeli számokkal való számolás. Számolási műveletek egynevű, majd 
többnevű egész- és tizedes számokkal : fejben és Írásban. Időszámolás. Szá
mok 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 kisebbí
tett összeggel. Tankönyv: Schultz Im re: Arithmetika és Algebra. Tanár: 
Gerhard Béla.

8. Term észetrajz. Heti 2 óra. Az állatok életnyilvánulásai. Az állat 
testének belső szerkezete. A szervek és működésük. A szaporodás. Egy
némely biológiai jelenség. Az állatok csoportosítása, A gerinczesek, ízeltlábúak, 
lágytestűek, férgek, tüskésbőrűek, tömlősök, véglények állatköre. Tankönyv : 
dr. Szterényi Hugó : Állattan. Tanítja : Gerhard Béla.

9. Harmonium. Heti 2 óra. Reinhard A. harmoniumiskolája alapján ki
ki haladt tehetsége szerint előre.

10. Zeneelmélet. Heti 1 óra. A hang keletkezése és tulajdonságai. Hang
szerek. Énekhang. 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
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zenei rythmus. Előadási jelek. A szokás alapján rövidített hangírás. A czifrá- 
zásra 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 vagy parallel 
hangnemek. A hangnemek rokonsága. A harmonium- s hegedűórák alatt csendes 
foglalkozásképen különféle írási gyakorlatokat készítettek, a melyek fokozato
san az összhangzattanra vezetnek rá. Kézik. : Berecz Ede: A zene alapelmélete.

11. Hegedű. Heti 2 óra Hohmann-féle hegedűiskola füzete alapján ki-ki 
tehetségéhez képest haladt elő, de 150 gyakorlatot mindegyik köteles volt elérni.

12. Egyházi ének. I—II. osztály. Heti 1 óra. Hang- és hallásképző gyakor
latok és az első 27 choralnak begyakorlása a Dunántúli Zenepártoló Egyesü
let által kiadott «108 ág. hitv. ev. dallam» ez. kézikönyve nyomán. — Karének. 
I—IV. osztály. Heti 1 óra. Férfikarra alkalmazott egyházi, alkalmi, ünnepi és 
világi dalok. A zenei tárgyak tanára ifj. Kapi Gyula.

13. Szabadkézi rajz. Heti 2 óra. Egyes vonalak, ezeknek egyenlő részekre 
osztása és összetétele különféle alakokká; különféle görbe vonalak, mértani, ékít- 
ményi és növényi alapformák árnyékolással és a nélkül. Tanár: Gamauf György.

14. Szépírás. Heti 1 óra. Magyar és német szép- és ütemirás. Vezér
fonal Vajda Páltól. Tanár : ifj. Kapi Gyula.

15. Testgyakorlat. Mind a négy oszt. két csoportra osztva; az I. és III., a II.és 
IV. osztálybeliek képeztek egy-egy csoportot. A tananyag mind a négy csoport
ban ugyanaz volt. Hetenk. 2—2 óra. Tanította Reményik L. — Sorakozás, igazo
dás, fordulatok; fej-, törzs-, váll-, kéz-, újj-, lábgyakorlatok. Népisk torna módszere: 
Füzérek, bot-, súlyzó-gyakorlatok. Katonai rendgyakorlatok. — Szergyakorlatok; 
Egyszerű és összetett gyakorlatok a karfán, nyújtón, gyűrűn, ferde és függő létrán, 
póznákon és kötélen. Hosszúság- és magasság-ugrás. Bak-, ló-, lebegőfa-gyakorl.

II. O S Z T Á L Y .

Osztályfő: ifj. Kapi Gyula.

1. Vallástan. Hetenkint 2 óra. Az ó- és újtestamentom könyveiről általá
ban és különösen. Az ó-testamentomból az összes történeti és tanítói könyvek, a 
prófétai könyvek közül a nagy próféták. Az újtestámentomból az evangéliu
mok és az apostolok cselekedeteinek könyve, a levelek közül különösen a 
rómaiakhoz írt levél. A bibliai történetekre nagy súly fektetve. Tankönyvek: 
Batizfalvy-Bereczky: Bibliai ismertetés. Bibliai történetek. 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.: Emericzy Géza: Tapasz
talati lélektan ; dr. Kiss Áron: Rövid nevelés-oktatástan.

Gyakorlat (lásd lejebb «Gyakorlati kiképzés»-nél).
3. Irálytan. Heti 3 óra. Egyszerű és szépirály. Egyszerű irály kellékei: 

Értelmesség. Tiszta magyarság. Kellemesség. Szépirály kellékei: Szóképek: 
Hasonlat Metaphora. Személyesítés. Névmásítás. Tárgymásítás. Túlzás. Ékesítő

Coll. Ért. 19
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jelzők. Körülírás. Alakzatok: Szó- és gondolat-alakzatok Az anyaggyűjtés módja: 
tapasztalás, haszonnal való olvasgatás és gondolkodás. Az anyag elrendezése. 
Vázlatok. Írásművek felosztása és szerkesztése. Leirás. Elbeszélés. Értekezés. 
Szónoki beszéd. Közélelbeli fogalmazványok : Levél. Üzleti levelek. Folyamod
vány. Hirdetmény. Okiratok: Bizonyítvány. Nyugtatvány, Számadás. Térítvény. 
Elismervény. Felmondás. Végrendelet. Szerződés. Kölcsönszerződés. Kezességi, 
adásvételi, csere, bérleti, munkabéri és szolgálati, társasági szerződés. Meghatal
mazás. Engedmény. Utalvány. Váltó. Ezen műfajokra minták dolgoztattak- 
Kézikönyv : Szántó Kálmán : Magyar irálytan. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

4. Ném et nyelv. Heti 1 óra. Olvasás, fordítási gyakorlatok ; beszélgetési 
gyakorlatok. A főnév mint állítmány; az ige jelen, jövő és múlt ideje. 3 gya
korlat; írásgyakorlatok tollbamondás és szabadon; 5 darab könyvnélkülözve. 
Tankönyv: Szabó L .: Német nyelvgyakorló.

5. T ót nyelv. A II., III., IV. o. két csoportra osztva tanulják a tót nyelvet.
a) A kezdők csoportja; heti 1 óra. Tananyag: a melléknevek ejtegetési 

mintái, melléknevek fokozása, névmások, számnevek az ige és annak ragozása; 
fordítási és beszélgetési gyakorlatok.

b) A haladók csoportja; heti 1 óra. Tananyag: Az apostolok cseleke
deteinek könyve fordítva és emlézve. Előimádkozási gyakorlatok.

Tankönyv a kezdőknél: Glósz : Gyakorlati tót nyelvtan; a haladóknál: 
Új-testámentom, és dr. Baltik Imakönyve: Tanár: Liptai Lajos.

6. Földrajz. Heti 2 óra, — tanítja Gamauf György. Ázsia, Afrika, 
Amerika, Ausztrália földrajza. A csillagászati földrajzból: látóhatár, világtájak, 

'tetőpont, tető vonal, 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
és ellenlakók, ellenlábasok ; egy-, két1 és körányékúak. 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. K k .: 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 terű-
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lete. Idomok egymásra való átalakítása. Kézikönyv: dr. Mocnik és dr. Pechány : 
Mértan tanítóképző-intézet számára. T anár: Gerhard Béla.

9. Természetrajz. Hetenkint 2 óra. Növénytan. A növény szervei: a 
gyökér, a szár; a levél, a levél biológiája; a virág, a virágzat, a virág biológiája, 
magabeporzás, szél útján való beporzás, virágok és rovarok ; a termés, a ter
més és mag biológiája. A növény életjelenségei: a táplálkozás, szaporodás, és 
mozgási tünemények. Virágtalan növények: moszatok, gombák, zuzmók és 
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 ötöd és nyolczas haladásokról. Szólamvezetés 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.

12. Orgona. Heti 2 óra. R. Palme Orgonaiskolájának I. füzetéből az első 
két harmadban harmóniumgyakorlatok, majd a harmadik harmadban az orgo
nán pedál-gyakorlatok és az egyházi énekórán betanult 54 darabnak a játszása.

13. Ének az I. osztálylyal együtt. Heti 1 óra. Annak anyagának ismét
lése mellett ugyanazon könyvből folytatólag 27 choral, t. i. 27—54-ig.

Karéneket lásd ugyanott. A zenei tárgyak tanára ifj Kapi Gyula.
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 2 óra. (Lásd: I. osztály.)

III. O S Z T Á L Y .

Osztályfő: Gamauf György igazgató-tanár.

1. Vallástan. Heti 2 óra. Káté. A tízparancsolat. Az apostoli hitvallás. 
A mi-Atyánk. A keresztség és az úrvacsora Ó- és új-testamentomi történetek. 
Tank.: Győry—Adorján Kátéja. Bereczky: Bibliai történetek. Tanár Liptai L.

2. Módszertan. Tanította heti 3 órában Reményik Lajos. Bevégzett 
anyag: A népiskola feladata és kifejlődése. A népiskolai tanulmányok. Tan
terv, tanmenet. Órarend. A tanítás alakjai. A tanítás elvei. Vallástanítás módja. 
Irva-olvasás tanításának régibb és újabb módja. Az olvasás tanítása, olvasmá
nyok tárgyalása. Nyelvtanítás. A magyar nyelv tanítása a tótajkú és német
ajkú iskolákban. A direkt-módszer. Földrajz, történelem, alkotmánytan, számtan, 
természettudományok, kézimunka és énektanítás módja. Kézik: Dr. Dittes

19*



148

Frigyes után Gyertyánffy és dr. Kiss: Népiskolai módszertan. Valamennyi 
tantárgy tanítási menete, egy-egy mintaleczke Tanítók jogai- és kötelessé
geiből: a tanítói választás módja, nyugdíjtörvény, korpótlék, tanítók adója, 
tanítók katonaügye, tanítói egyesületek.

Gyakorlat. A III. oszt. növendékei heti 3 órában tanítottak a gyakorló- 
iskolában. Egy-egy növendékre 4 félóra esett. 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. Oda. 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 : Szántó Kálmán : 
Poétika és poétikai olvasókönyv. Tanár : ifj. Kapi Gyula.

4. Német 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. Tót 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 ellenreformatioFranczia- 
országban, Angliában; az angol forradalom; a barminezéves 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. Moönik és dr. Pechány: 
Mértan tanítóképző-intézet használatára. Tanár: Gerhard Béla.
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9. Term észetrajz és vegytan. Heti 2 órában. Ásványtan. Termés-elemek. 
Kénes ásványok. Chlor-vegvületek. Fluor-vegyületek. Oxygén-vegyületek. Szer
ves eredési! 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. Össszetett és egyszerű testek. A 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, fasúly 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 villamos-áram és főbb 
hatásai. Tankönyv: dr. Kovács János: Fizika. Tanár: Gerhard Béla.

11. Gazdaságtan. Heti 1 órában. A talaj és eredete, különféle talajok 
tulajdonságai. A növény-élet kellékei. A talajmívelés és eszközei. Trágya, 
trágyázás. A vetés és előkészületei, módja és ideje. A növény ápolása a vetés 
után. A növény letakarítása és a termények eltartása. Növénytermelés: gabona
félék, hüvelyes-növény, kapás-növ., olajnöv., fonalnöv., kereskedelmi és takar
mánynövény. Rét- és legelőmívelés. A méhek. A méh-lakások. A méhek ápolása 
és szaporodása. A méhek ápolása és táplálása a rajzás után. A méhek beteg
ségei és ellenségei. Teleltetés. Kertészet. Gyümölcskertészet: a gyümölcsfa 
szaporítása s nevelése, gyümölcsfa-mívelés, gyümölcsfa-értékesítés, gyümölcsfák 
betegségei és ellenségei. Tankönyv: H. Kiss Kálmán: Mezei gazdaság- és 
kertészettan. Tanár: Gerhard Béla.

12. Zeneszerkesztés. Heti 1 óra. A fő- és mellék-hetedhangzatok ismétlése. 
Az alterált, módosított hangzatok. A diatonikus, chromatikus és enharmonikus 
átmenetek. A non hangzat és alkalmazása. Kézik.: Benkő Henrik: Összhangzattan.

13. Orgona. Heti 2 óra. R. Palme «Der praktische Organist» ez. műve 
nyomán könnyebb előjátékok a szokottabb hangnemekből. Az egyházi ének
órán tanult 54 éneknek orgonán való kisérése.

14. Hegedű. Heti 1 óra. A Hohmann-féle hegedűiskola I-ső füzetét, a 
tehetségesebbek Hoffmann Hegedűiskoláját folytatták magasabb fekvésekben. 
Játszták az egyházi énekórán tanult egyházi énekeket.

15. Ének a IV. osztálylyal együtt. Heti 1 óra. A II. osztály anyagának a 
«108 ág. hitv. ev. egyházi dallam» ez. könyvből 27—54. számáig való ismétlése 
mellett, 54—81- sz.-ig terjedő új choráloknak begyakorlása. Énekgyakorlás
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Concone énekgyakorlatai alapján. Karéneket lásd az I. osztálynál. A zenei 
tárgyak tanára: ifj. Kapi Gyula.

16. Szabadkézi rajz heti 2 órában ; tanítja Gamauf György. Rajzolás 
gypsminták és kéregpapirból készült testek után. Népiskolai tanagyag.

17. Testgyakorlat az I. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. (Lásd: I. oszt.)

IV. O S Z T Á L Y .

Osztályfő: Gamauf György igazgató-tanár.

1. Vallástan. Heti 2 óra. Tankönyv: Bereczky: Keresztyén hit- éserkölcs- 
tan. A vallástanítás módszere. A vallástanítás szüksége, kezdete módja. Kik hiva
tottak a vallásos nevelés eszközlésére? Az anyag beosztása. A vallás tárgyairól 
általában és különösen. 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, izrael. A kér. vallás hatása a nevelésre ; első 
keresztyének; keleti s nyugati egyház és a szabadulási törekvések a közép
korban; Magyarország oktatásügye a középkorban. Reformátorok és a nép
iskola kezdete; jezsuiták. Realismus, pietismus és gyümölcsei; magyar oktatás
ügy a XVI—XVII. században. Rosseau 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 oktatás
ügye; a magyar közoktatás és népoktatási törvényeink 1848-íóla jelenig, tekin
tettel a mai paedagogia jelentékenyebb igényeire. K k.: Dr. Kiss Áron: Nevelés- 
és oktatástan története.

Gyakorlat. A IV-ik osztály növendékei heti 4 félórában tanítottak a 
gyakorlóiskolában egy csoport jelenlétében; ezeket a tanításokat azután 
hetenként 1 órában megbírálták. Ezenkívül felváltva egy-egy félnapig önállóan 
kezelték a népiskola egyes tantárgyait, majd egymásután több tantárgyat. 
Egy-egy növendék tíz alkalommal tanított 20 félórában. Általában azon voltunk, 
hogy növendékeink a népiskola önálló vezetését minél teljesebben elsajátítsák.

3. Magyar irodalomtörténet. Heti 2 óra. Régibb és újabb, különösen 
a XIX. századbeli írók és költők életrajza, működése és befolyása az illető 
korszak irodalmára. Megfelelő irodalmi művek olvasása és értelmezése. Régibb 
irodalmunkból: Tinódy, Balassa, Zrínyi, Gyöngyössy, Pázmány, Mikes. Újabb 
irodalmunkból: Bessenyei, Csokonai, Kazinczy, Kisfaludy S., Berzsenyi, Kölcsey 
és Katona; Kisfaludy K, Vörösmarty, Petőfi, Tompa és Arany; Jósika, Eötvös, 
Jókai, Szigligeti, Madách. Havonként egy-egy házi és iskolai feladat. Kézikönyv: 
Szántó Kálmán: A magyar nemzeti irodalomtörténet. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

4. Ném et nyelv. Heti 1 óra. Olvasás, fordítás, beszélgetési gyakorlatok, 
igeragozás. Tanár: Gamauf György.Tankönyv: Felsmann József: Német nyelvtan.

5. Tót nyelv. Heti 1 — 1 óra. Kezdők és haladók csoportja a II. és III. o. együtt.
6. Történet. Heti 2 óra, tanítja Gamauf György. A magyarok története. 

Hazánk története a magyarok letelepedése előtt. A magyarok s ősi művelt
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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. Moénik és dr. Pechány: 
Mértan, tképző-int. használatára. Tanár: Gerhard Béla.

9. Fizika és kémia. Heti 2 órában. Fizika: Mozgás. Állandó és változó 
sebességű mozgás. Szabad esés. Hajítás. Erő és tömeg. Különböző erők: nehéz
kedés, tapadás, összetartó erő, rugalmasság. Mozgó testek eleven ereje, akadásai. 
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, 
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 1 órában. Gazdasági állattenyésztés. Selyemhernyó
tenyésztés. Konyhakertészet. Szőlőmívelés, borkészítés és kezelés. Kertészeti 
gyakorlatok az intézet gyakorló-kertjében. Tankönyv: H. Kiss Kálmán: Mezei 
gazdaság- és kertészettan. Tanár : Gerhard Béla.

11. Zeneszerkesztés. Heti 1 óra. Önálló jó basszus szerkesztése s szám
jelzése. Dallamra való szerkesztés a különféle modulatiók alkalmazásával. 
A non-hangzat. Átmeneti és váltó hangok. A tételek figuratiós átváltoztatása. 
Chorál-dallamoknak szerkesztése. Tankönyv: Benkő Henrik: Összhangzattan.

12. Orgona. Heti 1 ó. R. Palme «Der angehende Organist» ez. művéből s a 
tanulók magukválasztotta nagyobb elő- s utójátékok a choraljátékhoz alkalmazva.

13. H egedű, heti 1 óra. Részben Holzmann iskolája, de nagyobbára 
Hoffmann magasabb fekvésű technikai és metodikai darabjai s kettősfogású 
gyakorlatai. Heti 1 órában gyakoroltak a többi osztályok jelesebb játszóival 
zenekari darabokat is.



14. Ének a III. osztálylyal együtt. Heti 1 óra. A III. oszt. egyházi énekei
nek 54—81. sz.-ig való ismétlése mellett, 82—108-ig terjedő új choráloknak 
begyakorlása. A zenei tárgyak tanára: ifj. Kapi Gyula.

15. Szabadkézi rajz. Heti 2 óra. Gypsminták utáni rajzolás.Tan.: Gamauf Gy.
16. Testgyakorlat a II. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. (Lásd II. osztály.)

152

b )  A tan ítóképző-in téze t ó ra te rv e  az  1902— 1903. évben .

e
T a n t á r g y a k

Az osztályok heti órái 'Cd

° bf
^  .
O  cd 
i—< i--

‘cd ' O  cdN
cni_
OC/) I. II. III. IV.

a> S 
< 0

C  „  £
CJ 'n

1 VaUástan........................................ 2 2 2 2 8 8
2 Neveléstan:

a) elmélet................................... 3 3 3 3 12 12
b) gyakorlat*............................. — 2 2 2 6 6

3 Magyar nyelv és irodalom . . . 3 3 2 2 10 10
4 Német n ye lv .................................. 2 1 1 1 5 5
5 Tót nyelv ....................................... 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 ré s ta n ............................. — 1 1 1 3 3

7 Történeti tárgyak: 
a) földrajz................................... 2 2 4 4
b) történelem s alkotmánytan . — — 3 4 7 7

8 Természettudományok: 
a) természetrajz......................... 2 2 2 6 6
b) fizika, k é m ia ........................ — — 2 2 4 4
c) gazdaság tan ........................ — — 1 1 2 2

9 hnek 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) harmonium és orgona 2 2 2 1 7 7
d) zeneelm éle t......................... 1 1 1 1 4 4
e) hegedülés............................. 2 1 1 1 5 5

10 Rajz és szépírás:
a) r a j z ....................................... 2 2 2 2 8 4
b) szépírás.................................. 1 — — — 1 1

11 Testgyakorlás .............................. 2 2 ' 2 2 8 4

Összesen . 1 30 29 32 29 120 106
* Az ö ssze fo g la ló  je l  együttes ó rá k a t  j e l e n t ; a  n e v e lé s ta n  gyakorlati ó ra sz á m a i 

p e d ig  az egész osztály r é s z v é te lé r e  v o n a tk o z n a k  ; a  g y a k o r ló isk o la i  csoportos v a g y  
egyénenkénti fo g la lk o zá s  id e je  u g y a n is  az ó r a te r v b e n  n in c s  fe ltü n te tv e .
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Órarend a z  1902—1903. isko la i évben.

Ó ra O sz tá ly Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

8—9
i.

ii.
ni.
IV .

S z á m ta n
O rg o n a
V a llá s ta n
N e v e lé s ta n

F ö ld ra jz  
V a llá s ta n  
M ag y ar n y e lv  
T e rm é s z e t ta n

T ó t  n y e lv  
T e rm é sz e tra jz  
T ö r té n e t  
M ag y ar n y e lv

N e v e lé s ta n  
M é rtan  
V a llá s tan  
G y a k .- isk . lá tog .

F ö ld ra jz  
V a llá s ta n  
M agyar n y e lv  
T e rm é s z e tta n

S z á m ta n
F ö ld ra jz

1 E g y h áz i é n e k

9—10
I.

II.
III.
IV .

N e v e lé s ta n  
M ag y ar n y e lv  
S z á m ta n  
V a llá s ta n

V a llá s tan
Z en e e lm é le t
T e rm é sz e tra jz
A lk o tm á n y ta n

N e v e lé s ta n  
M agyar n y e lv  
N e v e lé s ta n  
M é rtan

N é m e t n y e lv  
S z á m ta n  
H e g e d ű  
V a llá s tan

V a llá s ta n
N e v e lé s ta n
T e rm é sz e tra jz
H e g e d ű

S z é p írá s
T e rm é sz e tra jz
N e v e lé s ta n
N e v e lé s tan

10— 11
I.

II.
III.
IV .

H e g e d ű
S zám tan
N e v e lé s ta n
T ö r té n e t

M ag y ar n y e lv
H e g e d ű
N é m e t
G y a k .- isk . lá to g .

M ag y ar n y e lv
F ö ld ra jz
O rg o n a

R ajz
H e g e d ű
R ajz
S zá m ta n

N é m e t n y e lv  
M ag y ar n y e lv  
S zám tan  
G y a k .- isk . lá tog .

H a rm o n iu m  
N e v e lé s ta n  
T a n ítá s i  b írá la t  
G a z d a sá g ta n

11 — 12
I.

II.
III.
IV .

R ajz

R ajz
M ag y ar n y e lv

S zám tan
R ajz

R ajz

H e g e d ű
N e v e lé s ta n
M é rta n

—
N é m et

O rg o n a

R ajz
G a z d a sá g ta n  

1 R ajz

Z e n e e lm é le t

T ö r té n e t  
T a n ítá s i  b írá la t

2—3
I.

II.
III.
IV .

M ag y ar n y e lv  
G y a k .- isk  lá tog . 
T ö r té n e t  
O rg o n a

H a rm o n iu m  
G y ak .-isk . lá tog . 
T e rm é s z e tta n  
N e v e lé s ta n

1 T e m e té s i  k a r  
I g y a k o rló  ó rá ja

) T ó tn y e lv  > h a la d ó k .
1 a k e z d ő k  g y ak .-isk .

j E g y h áz i é n e k

T e rm é s z e tta n
T ö r té n e t

j Ö n k é p z ő -k ö r

3—4
I.

II.
III.
IV .

T e rm é sz e tra jz  
G y a k .- isk . lá tog . 
O rg o n a  
N é m e t ny e lv

1 K a ré n e k  
1 (v ilági dal)

L itu rg ik a i  g y a k o r

i T ó tn y e lv  
í k e z d ő k  
1 h a la d ó k  g y ak .-isk .

T e rm é s z e tta n
O rg o n a
G y a k .- isk . lá to g . 
A lk o tm á n y ta n

6—7 I., III. 
11., IV.

T o rn a
T o rn a _ T o rn a

T o rn a

V a sá rn a p  é s  ü n n e p n a p o k o n  7 , 8  ó ra k o r  az eg y ik  ré sz e  a  n ö v e n d é k e k n e k  a  tó t  is te n it is z te le tre ,  10 ó ra k o r  a  m á s ik  ré sz e  a  n ö v e n 
d é k e k n e k  a  m ag y ar, i lle tv e  n é m e t  is te n it is z te le tre .

I

CJi
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c) T anulm ányi e lő m en ete l és m agaviselet.
Az év végéig m aradt növendékek ezévi magaviseletét, szorgalmát és elő

menetelét a következő táblázat tünteti f e l :
1. Magaviselet:

j ó .................................
szabályszerű. . . .

I.
33

II.
33

III.
16
11

IV.
19

Összesen
101

11
összesen: 33 33 27 19 112

2. Szorgalom:
k i t a r t ó .................... 3 10 6 7 26
e l é g ......................... 20 16 13 12 61
c s e k é ly .................... 10 7 8 — 25

összesen: 33 33 17 19 112
3. Általános osztályzat:

kitűnő......................... — — — 3 3
j e l e s ......................... 5 12 5 5 27
j ó ............................. 16 11 12 7 46
elégséges.................... 1 4 3 4 12
elégtelen egy tárgyból 1 5 4 — 10

» két » 10 — 2 — 12
» több » — 1 1 — 2

összesen: 33 33 27 19 112
Javító-vizsgálatra bocsáttatik 22 tanuló, a 11-ik osztály ismétlésére utasít- 

tatik 1 tanuló, a III-ik osztály ismétlésére u tasítta tik  1 tanuló.
Általában az a tapasztalásunk, hogy a  tanuló-ifjúságnak m inden 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, m int a már több évig az intézet 
kötelékébe tartozók.

A tanulmányi előmenetel osztályonként és tárgyanként.

T a n t á r g y Kitün. Jeles Jó Elégs. Elégt. össz

1. osztály:
1 Vallástan ............................. 6 10 5 7 5 33
2 Neveléstan............................. 2 6 6 18 1 33
3 Magyar nyelv......................... — 2 12 15 4 33
4 Német nyelv......................... 2 4 13 14 — 33
5 Tót nyelv ............................. 4 13 4 — — 21*
6 Földrajz................................. 1 7 12 13 — 33
7 Számtan................................. — 2 8 14 9 33
8 Természetrajz......................... — 9 13 9 2 33
9 Zeneelmélet ......................... — 8 20 5 — 33

10 Harmonium ......................... 4 13 9 6 1 33
11 Hegedű ................................. 8 9 13 2 1 33
12 Ének ..................................... — 2 21 8 2 33
13 Rajz......................................... 1 14 17 1 — 33
14 Szépírás................................. 10 5 16 2 — 33
15 T orna ..................................... 7 5 15 6 — 33
16 írásbeliek külső alakja......... 10 5 16 2 — 33

Összesen ......... 55 114 200 122 25 j 516
* 12 a  t ó t  n y e lv  ta n u lá s a  a ló l fel v a n  m e n tv e .
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T a n t á r g y Kitün. Jeles Jó Elégs. Elégt. össz

II. osztály:
1 Vallástan ............................. 8 14 4 5 2 33
2 Neveléstan............................. — 9 13 10 1 33
3 Magyar nyelv ..................... 1 9 16 6 1 33
4 Német nyelv ......................... 1 10 12 10 — 33
5 Tót nyelv ............................. 4 9 2 2 — 17*
6 Földrajz................................. 2 8 16 6 1 33
7 Számtan................................. 1 6 16 10 — 33
8 Mértan ................................. 1 5 13 11 3 33
9 Természetrajz......................... 2 8 18 5 — 33

10 Zeneelmélet ......................... 1 11 10 11 — 33
11 Orgonálás ............................. — 14 6 12 1 33
12 Hegedülés ............................. 1 12 7 13 — 33
13 Éneklés ................................. 1 10 8 12 2 33
14 Rajzolás................................. 10 16 7 — 33
15 Tornázás................................. 12 5 10 6 33
16 írásbeliek külalakja ............. 4 15 14 , — _ 33

Összesen......... 49 161 172 119 11 512

III. osztály:
1 Vallástan ............................. 7 4 8 7 1 27
2 Neveléstan............................. 3 7 12 5 — 27
3 Tanítási gyakorlat................. — — 13 14 — 27
4 Magyar nyelv ..................... 1 5 8 13 — 27
5 Német nyelv ......................... — 2 7 18 — 27
6 Tót nyelv ............................. 3 9 3 5 — 20*
7 Történet................................. 2 9 7 9 — 27
8 Szám tan................................. 1 — 11 14 1 27
9 Méréstan................................. 2 — 10 12 3 27

10 Természetrajz......................... 5 1 14 7 — 27
11 Természettan......................... 2 3 11 9 2 27
12 Gazdaságtan ......................... 2 8 11 6 — 27
13 Zeneszer kesztéstan................. 2 7 12 6 — 27
14 Orgonálás ............................. 1 2 11 13 — 27
15 Hegedülés............................. 2 5 9 9 2 27
16 Éneklés ................................. 1 10 5 9 2 27
17 Rajzolás................................. — 8 11 8 — 27
18 Tornázás................................. 8 13 6 — — 27
19 írásbeliek külalakja ............. 1 12 14 — — 27

Összesen ......... 43 105 183 164 11 504

IV. osztály:
1 Vallástan ............................. 7 5 2 5 — 19
2 Neveléstan............................. 4 4 5 6 — 19
3 Tanítási gyakorlat................. — 3 15 1 — 19
4 Magyar nyelv......................... 4 5 7 3 19

Átvitel ......... 15 17 29 15 — 76

* A többi felmentve.
20*
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T a n t á r g y Kitün. Je le s Jó E légs. E lé g t . Ossz.

Áthozat ......... 15 17 29 15 _ 76
5 Német nyelv ......................... 2 — 7 10 19
6 Tót nyelv ............................. 1 4 4 2 11*
7 Történet................................. 5 4 5 5 19
8 Alkotmánytan ..................... 4 4 9 2 19
9 Számtan.................................. 2 3 7 7 — 19

10 Mértan ................................. 3 2 7 7 - 4 - 19
11 Természettan......................... 1 5 7 6 — 19
12 Gazdaságtan ......................... 3 5 7 4 — 19
13 Zeneszerkesztéstan................. 4 5 7 3 — 19
14 Orgonálás ............................. 3 7 5 4 — 19
15 H egedülés............................. 5 7 4 3 19
16 Éneklés ................................. 5 3 8 3 — 19
17 Rajz.......................................... 4 5 8 2 — 19
18 T orna..................................... 8 6 2 2 — 18*
19 írásbeliek külalakja............. 7 5 7 — 19

Összesen . . . . . . 72 82 123 75 — 352
* A többi felmentve.

Ó r a m u l a s z t á s .
I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt. Összesen

562 óra 594 óra 610 óra 189 óra 1955 óra.

Egyetlen egy óráig sem mulasztott
I. . 
4

II.
9

III. IV.
5

Összesen
18

1—10 órát m ulasztott................. 12 12 4 8 36
11—20 7 4 8 4 23
21 — 30 » T> ................. 4 2 8 1 15
31—40 » » ................. 1 1 2 — 4
41—50 y> » ................. 2 2 2 — 6
51—60 ■» » — 1 1 1 3
61—70 » » — — — — —

71—80 — — — — —

81—90 » » . . . . . . — 1 — — 1
85 1 — — — 1
97 » » . . . . . . 1 — — — 1

118 — 1 — — 1
157 » » — — 1 — 1
162 » » . . . . . — — 1 — 1

Összesen ......... 32 33 27 19 111
Vizsgálat:ra jelentkezhetett............. 1 — — 1

» nem jelentkezett ......... — 1 — 1 2
Év végéig m arad t......... 33 34 27 20 114 növ.

Óramulaszt, átl. egy-egy mulasztóra 20 24-7 225 13'5 óra. Átlag egy-
egy mulasztóra 22 óra. Az összes mulasztás 90% -a betegeskedésből ered. E szám is 
arra int, hogy az internátusi viszonyokon segíteni kell — egészségi szempontból.
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d) Az ifjúsági e g y esü le tek  m űködése .

I. Az ifjúság kebelében mint az előző években, úgy ez idén is megalakult 
az Önképzőkör, melynek czélja paedagogiai, más tudományi vagy szépirodalmi 
dolgozatok készítésében önállóságra törekedni. Ezen dolgozatok a rendes 
ülések keretében felolvastattak és megbíráltattak. Ezenkívül költői művek 
szavalásával az iskolai ismeretek fejlesztése, a mihez hozzájárultak a minta- 
leczkék készítése, előadása és megbírálása által a gyakorlati képesség növe
lése és fejlesztése.

Elnök Gamauf György, igazgató; már 24 éve, hogy az Önképzőkört 
vezeti. A rendes tagok száma 90 és az olvasó tagok száma 29 volt. Titkár 
Petrás János IV. éves, főjegyző Bercsényi Pál IV. éves, jegyző Gócza András 
II. éves, pénztáros Glatz György IV. éves, könyvtárosok Szlopovszky Péter 
IV. éves és Kaján József II. éves növendékek.

A Kör munkásságát a rendes üléseken fejtette ki. Tartott ez évben az 
alakuló-ülésen kívül 25 rendes-, egy rendkívüli, egy záró- és márczius 15-ikén 
egy díszülést, melyen lelkesen megünnepelte a szabadságharcz emléket, a 
következő műsorral: 1. Hymnus; énekelte a kör. 2. Emlékbeszéd; tartotta 
Petrás János. 3. «Talpra magyar» ; szavalta Zoller Samu. 4. Elbeszélés; irta és 
felolvasta Bercsényi Pál. 5. «Szabadság ünnepén» ; irta és szavalta Kaján József.
6. Magyar dalok ; játszta a zenekar. 7. «Egy gondolat bánt engemet« ; szavalta 
Mikler Kálmán. 8. Szózat; éneklelte a kör.

A rendes üléseken meghalgattatott és megbíráltatott 21 munka, egy 
szabadelőadás és 51 szavalat. A munkák közt volt paedagogiai 6, költemény 
6, szépleirás 6, elbeszélés 2, jellemrajz 1. A szabadelőadás dicséretet nyert, 
úgyszintén a munkák közül 11, sikerült 3, méltányoltatott 1, tudomásul vé
tetett 5, tudomáson kívül hagyatott 1. A szavalatok közül dicséretet nyert 21, 
sikerült 12, méltányoltatott 10, tudomásul vétetett 8.

A rendkívüli üléseken a pályamunkák és versenyszavalatok felett ítélt a 
Kör. A kitűzött két-két pályadíjra csak egy pályamunka lett beadva; ezek 
közül a díjak közül azonban egyre sem érdemesíttetett a munka, mivel a 
pályázat feltételeinek nem felelt meg.

A hat versenyszavalók közül a kitűzött három díjat a következők 
nyerték el: az első díjat, 10 kor.-t Kaján József II. éves; a második díjat, 
8 kor.-t Bercsényi Pál IV. éves; a harmadik díjat, 6 kor.-t jHuszák József 
IV. éves növendékek.

Az egész év alatt felolvasott s legjobbnak talált munka Petrás János 
titkárnak «Valami a nevelésről» czímű dolgozata az erre a czélra kitűzött 
12 kor. pályadíjat nyerte el; végre a Fabriczy János-alap ezévi 7‘20 korona 
kamatját a gyakorlóiskolában tartott legjobb számtani tanításért Petrás János 
IV. éves növendék nyerte.

A Kör könyvtára ez évben is gyarapodott, még pedig: Vétel útján a 
következő művekkel: Juhay Il-ik osztály tanítója: Pásztori L. útmutatás a 
nézleti oktatáshoz. Geöcze: Az akarat nevelése. Mosdóssy: Félszegségek a 
nevelésben. Pethes: Gyermek-psychologia. Ribot: Az emlékezet betegségei.
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Dr. Pacsére Quintilianus és Plutarchos. Somogyi G. : Nagy Brittánia közokta
tásügye. Kfírösy H.: Paedagogiai Kalauz. Peres J . : A beszédértelemgyakor- 
latokról. Komáromi L .: Fáy András mint paedagogus. Schön J .: A szoczia- 
lizmus ismertetése. Samu J .: Élet- és nevelési rajzok. Ember J .: Az apró 
emberek tndománya. Krausz J.: Didaktikai elmélet és gyakorlat. Dr. Göőz I. 
Tanítók tanácsadója. Jánossy G.: Olasz földön. Magyar Remekírók 15 kötete. 
Br. Eötvös műveiből 5 kötet.

Ajándékozás útján a következő művekkel: nm. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ajándéka: Mocsári Béláné Keleti utazása. Rió: Betyárok, Kuszy 
Gyula II. éves tk. növ. ajándéka. Jókai M ór: Petőfiné Szendrey Júlia naplója 
és levelei, Szlopovszky Péter IV. éves tk. növ. ajándéka.

A könyvtár gyarapodott vétel útján 37 művel 37 kötetben, ajándékozás 
útján 3 művel 3 kötetben.

A könyvtár jelenlegi állása a 40 kötet német művel együtt: 533 mű 
620 kütetben.

A Kör a következő lapokat já ra tta : Magyar Szó, Budapesti Hírlap, 
Vasárnapi TJjság, Politikai Újdonságok, Világkrónika, Borsszem Jankó, Uram- 
bátyám, Család és iskola, Magyar Kisdednevelés és Népoktatás, Néptanítók 
Lapja, Eperjesi Lapok, Állatok Világa füzetes vállalat.

Az Önképző-kör vagyoni állása:
Bevétel:

1. A múlt évi maradvány . . . . . 134 89 kor.
2. Régibb tagsági-díjak...................................18490 «
3. Ezévi ta g sá g i-d íja k .............................. 92'— «
4. Lapok a l b é r l e t e ................................... 24’— «
5. Könyvtári jegyzékek..............................  22*25 «
6. Fabriczy-alap k a m a t a i .........................  7*20 «

Összesen 465*24 kor.
Kiadás:

1. Lapok előfizetése...................................  125*44 kor.
2. K ö n y v tá r.................................................. 189*60 <
3. Könyvtári jegyzék nyomtatása . . . 60 50 «
4. Olvasóterem és v e g y e se k ....................  8*14 «
5. P á ly a d í ja k .........................36*— kor.
6. Fabriczy-alap pályadíj . . 7*20 « 43*20 <

Összesen 426 88 kor.
Vagyon:

1. Készpénz-maradvány............................................. 38*36 kor.
2. Régi tagdíjkövetelés............................................. 338— «
3. Ezévi tagsági-díjak ............................................. 369*60 «
4. Betéti-könyvecskén............................................. 23*24 « 769*20 kor.
5. Fabriczy-alap ( b e t é t ) ............................................219*97 «
6. Gamauf-alap (betét)............................................. 37*77 « 257*74 «
7. Könyvtár, szekrények, zeneszerek, h a n g s z e re k ...................  2326*— «

Összesen 3352*94 kor.
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A Fabriczy-alap gyarapításához hozzájárult ez évben: N. N. 1 '06 kor., 
Stoll Ernő tanító 5 kor.; összesen 606 kor.

1901. augusztus havában a 10 év előtt végzett növendékek találkozásuk 
alkalmából Gamauf-alapot létesítettek; ez alap gyarapításához hozzájárult ez 
évben: Petkovics Sándor, Tóbik János, Kuchta Lajos 1—1 koronával, — 
összesen 3 korona.

Fogadják az adakozók a Kör hálás köszönetét!
Az Önképző-kör kebelében — az elnök buzdítására — többen össze- 

állottak s zenekart alakítottak; eleinte Nedwed V. zenetanító vezette be őket 
az összhangzatos kari működésbe; későbben Kapi Gyula intézeti zenetanár 
vette át az alkalmi zenekar vezetését. A zenekar szeretetteljes működésének 
gyakran adta jelét a nyilvánosság előtt: a theologusok belmissiói előadásain, 
a május hó 17-ikén tartott Rákóczi-ünnepélyen, de kiváltkép a május 3-ikán 
rendezett jótékonyczélú hangverseny alkalmával Kisszebenben, mely 200 35 kor. 
tiszta jövedelmet eredményezett; ez összegnek a fele az eperjesi Tanítók Háza 
másik fele az Önsegélyző-alap javára lett beszolgáltatva. E hangverseny műsora 
a következő: 1. Kéler Béla: Rákóczi-nyitány. Előadja a tanítóképző-intézet 
ifjúságának zenekara. 2. Brahms J.: Magyar tánczok. Zongorán előadják Zbavitel 
Lajos IV. éves és Becht József III. éves tképző-int. növ. 3. Szavalat. Előadja 
Spiegel Ervina úrhölgy. 4. Goll János: Kurucz dalok. Énekli a tképző-int. ifjú
ságának dalkara. 5. Melodráma. Előadja Dúzs Erzsiké úrhölgy, zongorán kiséri 
Tomeskó Stefiké úrhölgy. 6. Magyar népdalok. Czimbalmon játssza Obál Béla úr,
7. Vonós-négyes. Előadják I. hegedűn Petrás János IV. éves, II. hegedűn Mikler 
Kálmán IV. é., violán Bercsényi Pál IV. é., és gordonkán Becht József III. é. tképző- 
intézeti növendékek. 8. Szavalat. Előadja Huszák József IV. éves tképző-int. növ. 
9. Goll János: Rákóczi-induló. Énekli a tképző-int. ifjúságának dalkara.

Ifjúságunk e fellépése által fegyelmezettségével, komoly törekvésével 
általánosan elismerést szerzett magának s az intézetnek jó hírnevét gyarapította.

II. Az 1890—91. iskolai évben alakította Gamauf György igazgató s az 
Önképző-kör elnöke a Segélyző- egyesületet, melynek czélja a növendékeket 
szorultságukban kisebb, kamatnélküli kölcsönökkel vagy segélyekkel támogatni.

A Segélyző-egyesület vagyoni állása:
Bevétel:

1. Múlt évi m arad v án y .............................  3'46 kor.
2. Régibb tagsági-díjak............................. 46’— «
3. Ezévi ta g sá g i-d íja k .............................  28'60 «
4. Régibb kötvényi követelések . . . .  69'22 «
5. Kassai út-kölcsön visszatérítése . . . 8’— «
6. Kisszebeni hangverseny jövedelme . . 100T7 «

Összesen 25545 kor.
Kiadás :

1. Segély a zenekarnak....................................... 7’— kor.
2. 1902—3. k ö tv é n y e k re ........................  36'— «

Összesen 73’— kor.
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Vagyon:
1. Maradvány készpénzben . . . . . 212-45 kor.
2. Kötvényekben (91 '20 -J- 36 kor.) . . 127.20 «
3. Régibb tagsági-díjak hátraléka . . . 83-80 «
4. Ezévi tagsági-díjak hátraléka . . . . 91-90 «
5. 1901. évi kassai kirándulási kölcsön . 21— «

Összesen 536 35 kor.
Gamauf György, Glatz György, Petrás János,

ig a zg a tó ) elnök. p én z tá ro s . t i t k á r .

e) A v i z s g á l a t o k  r e n d j e .

Május 22 
< 25-
« 26- 
« 27-
« 28- 
* 29-
« 30-

-2 3
ikén
ikán
ikén
lkán
ikén
ikán

Június 8-ikán 
-ikén 
-ikén 
-ikén 
-ikén 
-ikán 
-ikén 
-ikén 

-17- 
-19- 
-25- 
-27-

9-
10-
11-

12-
13-
15-
15-

16 -  

18- 
22 -  

26-

ikán a IV. oszt. tanítási vizsgálata a gyakorlóiskolában, 
délelőtt vallástan és tót nyelv.

« neveléstan és német nyelv.
« magyar irodalom és zene.
« történet és alkotmánytan.
« számtan és mértan.
« természettan, gazdaságtan, 

délután testgyakorlat.
1., II., III. osztály: vallástan és tót nyelv.
1., II., III. « neveléstan és német nyelv.
1., II., III. « magyar nyelv, földrajz, történet.
1., II., III. « számtan, mértan.
1., II., III. « természetrajz, természettan, gazdaságtan.
L, II., III. « zene és ének, torna.
délelőtt az ifjúság elbocsátása, 
a magántanulók írásbeli vizsgálata.

ikén az I., II., III. oszt. magántanulók szóbeli vizsgálata, 
ikén a IV. oszt. magántanulók szóbeli vizsgálata, 
ikén képesítői Írásbeli vizsgálatok 
ikén képesítői szóbeli vizsgálatok.

Tanítóképesltő-vizsgálatok az 1902. évben.

A folyó évi iskolai Értesítő a tanítóképesítő-vizsgálatok előtt adatván ki, 
az iskolai év végén tartott képesítő-vizsgálatokról csak a következő évi iskolai 
Értesítőben lehet jelentést tenni.

Ez alkalommal az 1902. évben tartott képesítőkről számolhat be az igazgató.
Az ág. hitv. ev. egyházegyetem 1894. évben tartott közgyűléséből kiadott 

Szabályzat értelmében a képesítő-vizsgálatok elnöksége a tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerület elnöksége: mélt. s ft. Zelenka Pál püspök úr és mélt. Szentiványi 
Árpád úr. Ez alkalommal is mélt. s ft. Zelenka Pál püspök úr személyesen 
elnökölt a képesítő-vizsgálatokon; a világi elnök helyettese volt nagys. Kubinyi 
Albert egyházfelügyelő úr; a bizottság tagjai: ifj. Draskóczy Lajos eperjesi,
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Zemann János abosi lelkészek, Jurin Samu jolsvai igazgató-tanító, Kertscher Ede 
iglói tanító és a tanítóképzői tanári kar.

I. Az 1902. évi junius hónapban tartott képesítőre bocsáttatott: intézeti 
rendes tanuló — kik május 31-ikén végezték a IV. osztályt — 21, úgymint: 
Breuer Rezső, Csiskó Dezső, Deme Lajos, Gallay Dániel, Haluska Gyula, 
Klinszkó János, Linberger Frigyes, Maczkó András, Molnár Mihály, Kárpáti 
(Nitsch) Emil, Kárpáti (Nitsch) Vilmos, Ochtinszky György, Palkovics Sándor, 
Poppe Béla, Sipos Gyula, Stefanyák Antal, Steinhübel Lajos, Svecz János, 
Tóbik János, Zsák Andor, Zsuffovszky Samu. Ezek — Stefanyák Antal kivéte
lével, ki róm. kath. vallásé — mind ág. hitv. evangélikusok.

Részben mint rendes és magánúton, részben tisztán csak magánúton, 
részben más intézetben végzettek 15-en bocsáttattak képesítő-vizsgálatra. Ezek:

Hyl Kornél ág. hitv. ev., a négy osztályt mint rendes tanuló Modor
ban végezte.

Balogh Gyula ev. ref., 6 gymn. oszt. végzett, a III. és IV. oszt. mint 
magántanuló nálunk.

Barcza János ev. ref., az I. és II. oszt. mint rendes tanuló Debreczen- 
ben, a III. és IV. oszt. nálunk mint magántanuló.

Bocskay János róm. kath., az I—III. oszt. mint rendes tanuló Iglón, a 
IV. oszt. mint magántanuló nálunk.

Falusi Pál ág. hitv. ev., az I—III. oszt. mint rendes tanuló, a IV. oszt. 
mint magántanuló nálunk.

Hirn Henrik izr., az I —II. oszt. a budapesti izr. tanítóképzőben, a III. 
és IV. oszt. mint magántanuló nálunk.

Klein Gyula az I—IV. oszt. mint magántanuló nálunk.
Kuchta Lajos az I—III. oszt. mint rendes, a IV. oszt. mint m. t. nálunk.
Majtényi Zsigmond izr., az I. oszt. Szatmárott mint rendes tanuló, a 

II—IV. oszt. vizsgálat alól felmentve a 71,763—1901. sz. miniszteri rendelettel 
és ennek alapján a 3412—1901. püspöki engedélylyel.

Paulovszky Pál róm. kath., az I—IV. oszt. mint magántanuló nálunk.
Dvorszky Ilona róm. kath., az I. oszt. mint rendes tanuló Kassán, a 

II—IV. osztályokat nálunk mint magántanuló 14,210—1902. febr. 29. sz. mi
niszteri engedélylyel.

Özv. Janiga Vinczéné ev. ref., mind a négy osztályt mint magántanuló 
nálunk, szintén a 14,210—1902. febr. 29. sz. min. engedélylyel.

Schmögner Jánosné ág. hitv. ev., oki. óvónő, a III. és IV. oszt mint 
magántanuló nálunk, szintén a 14,210. sz. min. engedélylyel.

Szlaboczky Vilma ág. hitv. ev., oki. óvónő, a III. és IV. oszt. mint 
magántanuló nálunk. (14,210 - 1902. sz. m. r.)

Török Lenke ev. ref., oki. óvónő, a III. és IV. oszt. nálunk mint magán
tanuló. (14,210—1902. sz. m. r.)

A miniszter úr t. i. e rendeletével azokra nézve, kik egy korábbi minisz
teri rendelet előtt már felvétettek a tanítóképzőbe, hatályon kívül helyezte 
s ezeknek megengedte, hogy nők létükre nálunk, férfi-tanítóképzőben, állam- 
érrvényes tanítóképesítő-vizsgálatot tehessenek.

Coll. Ért. 21
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E szerint van tehát 31 férfi- és 5 nőjelölt; 22 a kik rendesen végezték 
a tanítóképző 4 évfolyamát,
4 jelölt, a ki mind a négy osztályt mint magántanuló végezte,
1 jelölt, a ki csak három osztályt mint magántanuló s egy osztályt mint

rendes végezte.
1 jelölt a gymn. VI. oszt. elvégzése után két osztályt mint magántanuló végzett. 
1 jelölt, ki két osztályt mint rendes, két osztályt mint magántanuló végzett. 
3 jelölt mint okleveles óvónő csak két tanfolyamot végzett magánúton.
3 jelölt, ki három osztályt mint rendes, egy osztályt mint magántanuló végzett, és 
1 jelölt, ki csak az első osztályt mint rendes tanuló végezte.

A vizsgálaton résztvett mind a 36 jelölt.
Vallásra nézve volt: ágost. hitv. evang. vallású 25, ev. ref. vallású 4, 

róm. kath. 4, izraelita 3.
A junius 22—25. napjain megtartott Írásbeli vizsgálatokon a jelöltek a 

mélt. s ft. püspök úr által kijelölt következő tételeket dolgozták ki:
1. Neveléstan:
Hogyan gyakorolja be a tanító legjobban a gépies, értelmes és szép olvasást?
2. Német nyelv. (Fordítás németből magyarra.)
«Der Einsiedler und der Bär» czímű olvasmány.
3. Méréstan:
a) Egy téglalap-alakú helyiség padlóját, a melynek két szomszédos oldala 

közül az egyik 2 m.-rel nagyobb a másiknál, a két szemközti sarok egymás
tól való távolsága pedig 10 cm., oly szabályos hatszög-alakú czémentlapokkal 
rakják ki, melyek egy-egy oldala 15 cm. Hány ily lapra van szükség?

b) A telkesítéskor valaki egyenlő oldalú háromszög-alakú szántója helyett, 
a melynek oldala 150 m., téglalap-alakot kap. A téglalap hosszúsága a szé
lesség kétszeresénél 30 m.-rel rövidebb. Mekkora a téglalap hosszúsága és 
szélessége ?

c) Az egyenes kúp-alakú agyagtömegből, melynek magassága 2 5 m., 
alapjának sugara pl. 65 cm., 12 egyenlő nagyságú golyót gyúrnak. Mekkora 
egy-egy golyó köbtartalma és sugara ?

d ) Egy dm.3 ezüst-ötvényból hány darab ötkoronást vernek ? Az öt
koronás átmérője 36 mm., vastagsága 2—5 mm.

4. Természettudományok.
d) Természetrajz és gazdaságtan :
1. A termés és mag vándorlása szél útján.
2. A porczellánföld keletkezése, porczellánedények gyártása.
3. A ragadozó emlős-állatok jellemző tulajdonságai.
4. Eperfatenyésztés.
b) Természettan és vegytan:
1. A víz magaviseleté halmazállapotának változásainál, olvadási és párol

gási meleg.
2. A villamos-áram melegítő, chemiai és delejes hatásai és ezen hatá

sok felhasználása.
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3. A sósav és salétromsav előállítása és tulajdonságai. Királyvíz.
4. A szeszes erjedés feltételei. Sörgyártás.
5. Rajz. Koczkákból összeállított csoportozat szabadkézzel való rajzolása 

a távlat törvényei szerint és árnyékolva. Az 5 tanítónőjelölt külön-külön sík- 
díszítményi minta után rajzol.

6. Zeneszerkesztés. «A próféták megmondották» czímíí chorál, vegyes
karból átírandó férfi-karra.

7. Német-nyelvi értekezés. Das Erntefest.
8. Tót-nyelvi értekezés. Bohastvi telesné záduchó ölovoka neéini átastnym.
9. Szépírás. Egy-egy lap német és magyar Írás.
A június hó 26., 27. és 28-ik napjain megtartott szóbeli képesítő-vizsgálat 

eredménye:
Képesíttetett a 36 jelölt közül mind, még pedig:
Kitűnő általános osztályzattal három, úgymint: Breuer Rezső, Klinszko 

János, Tóbik János.
Jeles általános osztályzattal 11, úgymint: Csiskó Dezső, Deme Lajos, 

Falusi Pál, Gallai Dániel, Haluska Gyula, Kárpáti Emil, Kuchta Lajos, Och- 
tinszky György, Palkó vies Sándor, Steinhübel Lajos, Zsák Andor.

Jó általános osztályzattal 17, úgymint: Balogh Gyula, Barcsa János, 
Bocskay János, özv. Janiga Vinczéné, Kárpáti Vilmos, Klein Gyula, Linberger 
Frigyes, Maczkó András, Majtényi Zsigmond, Molnár Mihály, Paulovszky Pál, 
Poppe Béla, Stefanyák Antal, Szlaboczky Vilma, Svecz János, Török Lenke, 
Zsuffovszky Sámuel.

Elégséges általános osztályzattal 5, úgymint: Dvorszky Ilona, Hirn Henrik, 
Hyl Kornél, Sipos Gyula, Schmögner Jánosné.

Magyar tannyelvű iskolára képesíttetett 21, úgymint: Balogh Gy., Barcsa 
J., Bocskay J., Csiskó D., Deme L., Dvorszky I., Gallay D , özv. Janiga V.-né, 
Majtényi Zs., Ochtinszky Gy., Palkovics S., Paulovszky P., Poppe B., Sipos Gy., 
Stefanyák A., Steinhübel L.,’ Szlaboczky V., Schmögner L.-né, Tóbik J., Török 
L., Zsák A.

Magyar-német tannyelvű iskolára 6, u. m .: Breuer R., Hirn H., Kárpáty 
Emil és Vilmos, Klein Gy.

Magyar-tót tannyelvű iskolára 9, u. m .: Falusi P., Haluska Gy., Hyl K, 
Klinszko J., Kuchta L., Maczkó A., Molnár M., Svecz J., Zsuffovszky S.

Ágost. hitv. evan%. kántori képesítést nyert 21, úgymint:
Kitűnő általános osztályzattal 2, még pedig: Klinszko János, Kárpáti E.
Jeles általános osztályzattal 8, még pedig: Csiskó D., Falusi P., Haluska 

Gy., Kuchta L., Ochtinszky Gy., Palkovics S., Tóbik J. és Zsák A.
Jó általános osztályzattal 11, úgymint: Breuer R., Deme L., Gallay D., 

Kárpáti V., Linberger F., Maczkó A., Molnár M., Poppe B., Sipos Gy., Stein
hübel L., Zsuffovszky S.

II. Az 1902. évi szeptember hó 8—13. napjain megtartott képesítő 
vizsgálatra bocsáttatott 9 jelölt.

21*
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Ezek a következők:
Bedők Pál ág. hitv. ev., a tképző I—III. oszt. Sopronban mint rendes, 

a IV. oszt. mint magántanuló nálunk végezte.
Böszörményi László ev. ref., a tképző I—IV. oszt. mint magántanuló 

nálunk végezte.
Karay Miklós ev. ref., a tképző I. oszt. mint rendes tanuló Nagy-Kőrösön, 

a II. és III. oszt. Budán, a IV. oszt. nálunk mint magántanuló végezte.
Lőrincz Mariska ág. hitv. evang., okleveles óvónő, a tképző III. és IV. 

oszt. mint magántanuló nálunk (a 14,210— 1902. febr. 19. sz miniszt. enged.).
Molnár János ág. hitv. ev., a tképző I—IV. oszt mint magántanuló nálunk.
Sonkoly Béla ev. ref., a tképző I. és II. oszt. mint rendes tanuló Debre- 

czenben, a III. és IV. oszt. mint magántanuló nálunk.
Turóczy Endre ág. hitv. ev., a tképző 1. oszt. Félegyházán, a II. és III. 

oszt. Pápán mint rendes, a IV. oszt. mint magántanuló nálunk.
Urva János r. kath., a tképző I. és II. oszt. Iglón mint rendes, a III. és 

IV. oszt. mint magántanuló nálunk.
Vladár János ág. h. evang. a tképző I. oszt. mint rendes tanuló Znió- 

váralján, a II —IV. oszt. mint magántanuló nálunk.
E szerint van 8 férfi- és 1 nő-tanítójelölt.
Vallásra nézve van : ágost. hitv. evang. 5, ev. ref. 3, és róm. kath. 1.
Előkészültség tekintetében van:

2, a kik a tképző mind a 4 osztályát mint magántanulók végezték.
2, « « « « 3 oszt. mint rendes, 1 oszt. mint mag-tan. végezték.
2,  « « «  «  2 «  « « 2 «  «  « «  *

2, « « « « 1 «  « « 3 «  « « «  «
1, a ki óvónői oklevele alapján a tanítóképző III. és IV. osztályát végezte 

mint magántanuló.
A vizsgálaton mind a 9 jelölt vett részt.
A szeptember hó 8—11. napjain megtartott Írásbeli vizsgálatokon a jelöltek: 

a mélt. s főt. Zelenka Pál püspök úr által kijelölt következő tételeket dolgozták ki
1. Ncreléstan ;
A figyelemfentartás eszközei a népiskolában.
2. Német (fordítás magyarból németre).
A kert. (Olvasmány.)
3. Méréstan:
a) Egy négyzetalakú házhelyet vettünk 1218 50 kor.-ért, négyzetméte

renként 50 fillérjével; mennyibe kerül a házhely körül építendő kerítés, ha 
méterenként 2 kor. 80 fillért fizetünk?

b) Hány nap alatt kaszál le 8 munkás, naponként 10 órát dolgozva, 
olyan téglalap-alakú területet, melynek hosszúsága 1386 m., átlója pedig 
1840 m., ha 4 munkás 2 nap alatt, naponként 8 órát dolgozva, 4800 m2-nyi 
területet kaszál le?

c) Egy szabályos négylap (tetraéder) egy-egy éle 4 dm.: mekkora a felülete?
d) Mennyi a súlya azon üres vasgolyónak, melynek átmérője 48 cm., 

a fala 5 mm. vastag s a fajsúlya 7'4 kgr.
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4. Természettudományok:
ci) Természetrajz, gazdaságtan:
1. A levél szerepe a növénytáplálkozásnál.
2. A mészkő féleségei és alkalmazásuk.
3. A kétéltűek jellemzése, a. béka fejlődése.
4. A szüretelés, a szüretelés sikerének tényezői.
b) Természettan, vegytan:
5. A légsúlymérők és alkalmazásuk.
6. Inga, másodpercz inga, a szabadesési gyorsulás meghatározása az 

inga segítségével.
7. A keverék és vegyület közötti különbség.
8. A szeszes erjedés feltételei. Szeszfőzés.
5. R ajz:
Egy koczkacsoport rajzolása a távlat törvényei szerint, árnyékolással.
6. Zeneszerkesztés-.
«Dicsérd én lelkem a dicsőségnek ...» ez. choralnak tömött szerkesztésbe 

való helyezése s az összes hangzatok meghatározása és számjelzése.
7. Szépírás:
Egy lap német és egy lap magyar szépírás.
8. Tótnyelvi értekezés ;
Obraz dobrého uéitele.
A szeptember hó 13-ikán tartott szóbeli képesítő-vizsgálat eredményé:
Jó általános osztályzattal 1, u. m. Lőrincz Mariska oki. óvónő.
Elégséges osztályzattal 4, u. m. Böszörményi László, Karay Miklós, Urva 

János és Vladár János.
Javító-vizsgálatra utasíttatott 4, u. m.: Bedők Pál számtanból, Molnár 

János földrajz és számtanból, Sonkoly Béla számtanból, Turóczy Endre szám
tan- és természettan-vegytanból.

így tehát ez alkalommal csak öten kaptak oklevelet.
Valamennyien magyar tannyelvű iskolára lettek képesítve.
Kántori képesítést egy sem kapott.
Ekkép az 1902. év folyamán a két ízben tartott képesítő-vizsgálat alkal

mával 41 jelölt kapott oklevelet s 21-en kaptak kántori képesítést.

C) E g é s z s é g ü g y .

1. Testi nevelés. Növendékeink közül 7 a szülői házban kapott ellátást; 
89 a három internátusbán volt elhelyezve; 28 a városban szétszórva, magán
házakban lakott. A szülői házban lakók, valamint az internátusokban elhelye
zett növendékek testi nevelésére különös gond volt fordítható. Az internátusok 
az érintkezést a bennlakó felügyelő tanárokkal megkönnyítették, valamint a 
testi nevelést ezélzó törekvéseinket jobban előmozdították Elősegítették azt a 
rendszeres étkezés, a gondosan elkészített s tápláló ételek a coll. convictus- 
ban, továbbá a rendszeres tornázás, a tanulók szobáinak gyakori szellőztetése,
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tisztítása úgy nyáron, mint télen, és elegendő fűtés télen; reggelenkint a nyak 
és mell mosdatása hideg vízzel nyáron és télen; a szabadban való tartózkodás 
szép és esős, és hideg időben is; korcsolyázás; rövid kirándulások és séták. 
Különösen kiemelendő, hogy mind a három internátusbán kitűnő ivóvíz van 
s ilyen egy-két magánszálláson is található volt.

2. Egészségügy. Három betegedési eset szükségessé tette, hogy az illetők 
elhagyják az intézetet s a szülői házhoz visszatérjenek; kettő tüdővész miatt, 
mely oly erőt v.ett rajtuk, hogy az évzáró-vizsgálatokhoz sem jöhettek; a har
madik gyomorbaja miatt, de ebből kiépült s az évzáró-vizsgálatokhoz eljöhe
tett; három növendék 3—4 hétre távozott haza, de aztán egészségesen vissza
térve, folytatta tanulását.

Az intézeti orvos, dr. Holénia Gyula, több ízben megvizsgálta az ínter- 
nátusokat, melyek a kor igényeinek ugyan nem felelnek meg teljesen, de — 
tekintve a körülményeket — az okvetetlenül szükségesek mindig pótolva lettek. 
Dr. Lakner Árpád városi tiszti-orvos két ízben vizsgálta meg a növendékek 
szemeit, de trachomamenteseknek találta mindannyiszor. 1903. márczius havá
ban a közegészségügyi bizottság és ismételve dr. Térey Ödön osztálytanácsos, 
közegészségi felügyelő, a megyei és városi főorvossal, a városi kapitánynyal 
és a tanfelügyelővel megvizsgálták az internátusokat s a Gerhard Béla és 
Reményik Lajos tanárok vezetése alatt levő internátusokban több kifogásolni 
valót találtak, valamint a gyakorlóiskolát is kifogásolták. Tekintve, hogy új 
internátus és gyakorlóiskola építése már több ízben lett kilátásba helyezve, 
s tekintve, hogy az építkezés már addig nem várathat magára, a meddig már 
várakozni kellett: a kifogások legnagyobbrészt azonnal pótolva lettek, minthogy 
azok legnagyobbrészt csakis csekélységekre vonatkoztak. S bizonyára még 
alaposabban lehetett volna a bajokon segíteni, ha a bizottság az .igazgatót a 
látogatásról értesítette volna, a mint azt máshol el nem mulasztani köteles
ségének tartotta. Az internátusok — sok hiányaik daczára — sem közegész
ségi, sem köztisztasági szempontból kifogás alá nem eshettek. Emlékezet óta 
— daczára annak, hogy a városban oly gyakran hagymáz-, vörheny-, himlő
betegség járványosán lép fel — ily betegedési esetek nem fordultak elő sem 
a tanítóképző-intézetben, sem a gyakorlóiskolában.

1903. év január hótól kezdve május 15-ikéig városunkban 87 hasihagymáz- 
eset fordult elő, s intézetünk teljesen mentt volt ettől a betegségtől, míg a 
többi testvérintézetek ezt nem mondhatják magukról. Haláleset sem fordult 
elő nálunk.

Az intézeti orvos az év folyamán a tanulókat több ízben megvizsgálta.
A legtöbb betegség gyorsan múló volt. Ilyen esetek fordultak elő,

még pedig:
, légzőszervezet b e teg ség e i.....................................30 eset,
szív- és vérkeringési betegségek . . . .  2 «
emésztési b a j o k ..................................   67 «
to rokgyu ladás........................................................30 «
s z e m b a jo k ......................................................  6 «
fü lb a jo k .................................. ..... . , . . 4 «



167

bőrbetegség.....................................................  2 eset,
s e b z é s ...............................................................  1 0 «
fo g h ú z á s ..........................................................  27 «

Ez esetekben 173 orvosi vény lett kiállítva.
Tekintetbe véve, hogy a betegedési esetek legnagyobb száma a régi inter

nátusbán fordult elő; tekintetbe véve, hogy a sok betegedés az óramulasztási 
eseteket is rendkívül fokozza; tekintetbe véve azt, hogy a gyógykezelési költ
ségek évről évre rohamosan emelkednek (1896-ban 36 növendék mellett csak 
14 kor. 20 fillért tett ki, míg most háromszor annyi növendék, a költség már 
több, mint 25-ször annyi!); tekintetbe véve első sorban azt, hogy a gyakori 
iskolai mulasztás mennyire hátráltatja a tanulmányi előmenetelt: mindez intő 
jel, hogy elérkezett ideje annak, hogy a kor kívánalmainak megfelelő épületbe 
helyeztessék el az intézet, gyakorlóiskola és internátus!

D) Á l t a l á n o s  ü g y e k .

Intézetünk fentartó testületé a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület; kor
mányzó hatósága közvetetlenül a tiszai ág. hitv. evang egyházkerület nevében 
Zelenka Pál püspök és Szentiványi Árpád egyházkerületi felügyelő, közvetve 
a collégiumi igazgató-választmány, mely a kerület által választott két elnök- és 
12 választott s a Collégium ősi pártfogósága által is 12 választott tagból áll. 
Az igazgató az igazgató-választmánynak, a coll. végrehajtó-bizottságnak tagja.

Az egyházkerületi tanítóképesítő-bizottságnak elnöksége az egyházkerü
leti elnökség, négy választott tag és a tanári testület.

A tápintézetet, melynek jótéteményeiben a Collégium négy intézetének 
tanulói részesülhetnek valláskülönbség nélkül, az ephorus vezeti, ki a főzésre 
stb. a szükséges személyzetet szerződteti; a rend fentartására, az ételek kiosz
tására seniort, oeconomust és portánsokat alkalmaz.

Tanárkarunk az egész iskolai év alatt állandó kitartással és lelkiismere
tesen végezte nevelői és tanítói nehéz teendőit, erejük és idejük javarészét 
intézetünknek szentelte. Mindazáltal szívesen résztvettek a tanárok a munká
ban más téren, a hol az egyház, a társadalom vagy egyesületi élet tőlük szol
gálatot követelt.

Gamauf György igazgató a helybeli kereskedelmi iskola igazgatója; az 
I. egyháznak gondnoka s e minőségben az egyháztanácsnak, az iskolaszéknek 
s több bizottságnak tagja is; a Sárosvármegyei Általános Népnevelőegyesületnek 
volt elnöke, jelenleg választmányi tagja; a Prot. Irodalmi Társaság és a Tanító
képző-tanárok Országos Egyesületének tagja.

Gerhard Béla tanár a Széchenyi-kör népnevelési szakosztályának és a 
Tanítóképző-tanárok Országos Egyesületének tagja.

Ifj. Kapi Gyula tanár több egyletnek tagja.
A temetéseknél való éneklés czéljából az iskolai év elején megalakult 

tanulóinkból a temetési kar, a helybeli ág. h. ev. I. egyh. kántora, Durst Győző
nek vezetése alatt. E kar tehetségéhez képest és sok jó akarattal teljesítette
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kötelességét, s Durst Győzőnek az intézet s ifjúság iránt érzett jóindulata 
teljes elismerésünket érdemelte ki.

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 egy
házainkban is az istentiszteleteken mint kisegítő-kántor résztvegyen. A kántori 
teendőkben való önálló gyakorlást különben itthon is volt alkalmuk űzni 
nagyobb tanulóinknak, a mennyiben egyrészt a helybeli két kántort gyakran 
helyettesítették, másrészt a theologiai hallgatók heti liturgikai gyakorlatain a kán
tori teendők végzése III. és IV. o. tanulóink kötelessége volt. Ugyancsak III. és 
IV. oszt. tanulóink teljesítették a kántori teendőket a coll. gymn. ifjúsági isten
tiszteletek alkalmával, melyek téli időben a tanítóképző orgonatermében tartatnak.

Növendékeink már több esetben tartották Alma Materükben 10 évi talál
kozójukat; de eddig tudtunkkal maradandóbb emléket nem hagytak maguk 
után e találkozásuk. Az 1901. évben tartott összejövetelről jegyzőkönyvet is 
vettek fel, s ennek az Értesítőbe való közlésére kifejezett óhajtásra, alább 
készségesen adunk helyet. *

T í z é v e s  találkozó j egyzőkönyve .
Felvétetetett Eperjesen, 1901. évi augusztus hó 22-ikén d. e. '/a 11 órakor 

a Collégium zenetermében; a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület eperjesi 
tanítóképző-intézetében 1891-ik év julius havában tanítói oklevelet nyert 
pályatársak tízéves találkozásuk alkalmából.

Jelen voltak : A volt tanulótársak részéről: Halbsch Gusztávnész. Kampauer 
Irma Eperjesről. Jaeger Gyula egyh. tanító Selmeczbányáról. Kicsiny Gyula 
egyh. tanító Ispánmezőről (Gömör megye). Michalovits Emil egyh. tanító Kis- 
Zellőről (Nógrádm.). Neupauer Mihály községi tanító Szepes-Béláról, jelenleg 
a szepes-bélai közs. isk. igazgatója és Reményik Lajos tanítóképző-intézeti 
gyakorlóiskolai tanító Eperjesről.

A tanári kar részéről: Gamauf György tképző igazgató. Gerhard Béla 
tképző tanár, egykor ezen intézet tanítványa; Kapi Gyula tképző zenetanár, és 
Reményik Lajos, az intézet gyakorlóiskolájának vezetője.

Nem voltak jelen: Blozsán Kálmán mező-kovácsházai tanító; Loykó 
Vilmos békés-csabai egyh. tanító; Such János békés-csabai áll. el. iskolai 
igazgató és Zacher Sándor homok-bödögei egyházi tanító.

1. Neupauer Mihály a jelen- és távollevő társai nevében, a teljes szám
ban összegyűlt tanárokat a szeretet és hálás érzéstől áthatott szép beszédben 
üdvözölte. Utalt Diogenes esetére, kit tanítója Antisthenes, valamely csekély 
ok miatt elűzött. Diogenes a veréssel sem törődve, újból felkereste tanítóját, 
nem akart tőle elválni. Rámutat a történelemre, melyben azt olvassuk, hogy 
a fejedelmek, királyok és császárok a legnagyobb tisztelettel viseltettek egykori 
tanítójuk iránt. Minket ugyan nem űztek el, de szeretetükkel és atyai gon
doskodásukkal annyira magukhoz lánczoltak, hogy tíz év után csak gyenge
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hálánknak adunk kifejezést, midőn az akkori tanári kar ma már csak egy 
élő tagjának jöttünk megköszönni azt a jótéteményt, mely a tudomány és 
nevelés által bennünket emberré tett. Érzi — úgymod a szónok, — hogy 
bárminő nagy szolgálatot teszünk valaha egykori tanítónknak, az ő jótéte
ményét soha eléggé meg nem háláljuk.

A rövid, de tartalmában magvas beszédet a hallgatók éljenző tetszés
sel fogadták.

2. Gamauf György, az intézet igazgatója, mint az egybegyűlt egykori 
tanítványok volt tanára, megköszöni az imént szép szavakban nyilvánított hű 
ragaszkodást, mély tiszteletet és hálát. Ékes szavakban mond köszönetét a 
Mindenhatónak, hogy embernevelő munkája nem ment az enyészetnek, hanem 
él, virágzik és gyümölcsöt terem, melyről jelenlevő tanítványai oly szép bi
zonyságot tesznek. Kéri, hogy iránta s az intézet iránt táplált benső, igaz 
szeretet el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten áldását kéri úgy a jelen- 
mint a távollevőkre. Maradjanak — végzé beszédét a szónok — a hazának 
hű fiai s az egyházának hű munkásai, hogy az intézet jó hírneve távol bér
ezek között is fennálljon.

A nagy tetszést és lelkesedést szült remek szavakat mindenki szívébe 
véste; a volt tanárt, a tanítványok igaz jó barátját megéljeneztük.

3. Reményik Lajos indítványozza, hogy a mai találkozás alkalmából az 
egyházkerület főpásztora: Zelenka püspök, mint az intézet nemes gondolko
zásé atyja táviratban üdvözöltessék.

Az indítvány általános helyesléssel találkozván, a következő táviratot 
intéztük Öméltóságához:

Távirat: «Zelenka püspök, Miskolcz. Az eperjesi tképző intézet tíz év előtt 
végzett növendékei mai találkozásuk alkalmából hálás szívvel üdvözlik 
fenkölt érzelmű s jóságos főpásztorukat. Kampauer, Jaeger, Michalovits, 
Kicsiny, Neupauer, Reményik.»

Öméltósága még aznap felelve, az alábbi választ adta:
«Távirat: Reményik Lajos tanítóképzői tanítónak, Eperjes. Gyöngéd 

figyelműkért fogadja és tolmácsolja testvéries köszönetemet és üdvkivána- 
taimat, találkozásuk a közélet sikerdús mezején is legyen oly szerencsés, 
mint a mai, legyen annak Istentől folytatása. Zelenka püspök.»

4. Jaeger Gyula a mai találkozás s az édes viszontlátás örömétől átha- 
tottan felhívja társait, hogy egy alap létesítésével járuljanak közös hálánk 
megpecsétléséhez.

Az indítvány felkaroltatván, minden hosszabb eszmecsere nélkül, a 
hála és ragaszkodás jeléül azon egyén iránt, kit mindenha szeretünk, felette 
tiszteljük és becsüljük, kinek tanítása és nevelése áldásként hatott reánk, 
elhatároztatott, hogy az alap neve «Gamauf György alap» legyen. Czélja 
az, hogy a tiszakerület legszegényebb ág. h. ev. tanítójának jó magaviseletű 
s szorgalmas fiai, a ki az intézetben megszakítás nélkül a tanítói pályára 
készül, kamataiból ‘íGamauf-ösztöndíjy név alatt teljes ingyenes ellátásában 
részesüljön. Az alapot egyelőre 15 (tizenöt) éven keresztül évi 2 (kettő) 
korona befizetéssel gyarapítjuk, mely befizetés mindenkor az eperjesi tanító-
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képző kebelében fennálló Önképzőkör elnökénél történjék. A befolyó össze
get az imént említett Önképzőkör elnöke valamely pénzintézetnél gyümöl- 
csözteti s számadását a szokásos évvégi iskolai Értesítőben közzéteszi.
Egyúttal felhatalmaztatik, hogy az önként megszavazott évi két korona 
esetleges hátralékát törvényes úton is behajthatja. Fölhívja úgy a végzett, 
mint a végzendő tanítókat, illetve tanítójelölteket, hogy e nemes czél szol
gálatában álló alapítványt támogatni kiki erkölcsi kötelességének ismerje.

Jelen jegyzőkönyvi pont a kötelezvény teljes értékével bír.
5. Reményik Lajos ismerteti az 1900-ik évben tanítói oklevelet nyert 

tanítók kötelezvényét, melyben Gamauf György tanár érdemdús működésé
nek 1904-ik évben rendezendő 25 éves jubileumának keresztülvitelére köte
lezték magukat, egyúttal a társak részvételét kéri.

Nagy lelkesedéssel kimondatott, hogy Gamaui György igazgató áldás
dús tanári működésének 25 éves fordulójára 1904-ik évben rendezendő 
ünnepély anyagi és erkölcsi sikeréhez minden erejüket felhasználják s 
csatlakoznak a rendező-bizottság tagjaihoz.

6. Kicsiny Gyula a baráti érzelem hangján azon óhajának ad kifejezést, 
hogy a találkozást 15 (tizenöt) év múlva ismételjük meg.

Kicsiny Gyula javaslata határozattá emeltetett, s kimondatott, hogy a 
találkozást Eperjesen 15 (tizenöt) év múlva megismételjük.

7. Michalovits Emil a társak nevében barátságos szerény ebédre hívta 
meg a tanári kart.

Miután a meghívás elfogadtatott, az Alma Matertől búcsút vettünk 
azon ígérettel, hogy tizenöt év múltán újból meglátjuk.

8. A szerény ebéd elfogyasztása után — a kegyelet adójának lerovása 
végett — Fabriczy János néhai tanárunk sírjához vonultunk.

Jaeger Gyula rövid emlékbeszéde mély megilletődéssel érte szivünket 
s egy-egy könnyet hullatánk drága halottunk sírdombjára.

A találkozás ezzel véget érvén, kiki övéihez sietett egy nap édes mara
dandó emlékeivel.

Eperjes, 1901. évi augusztus hó 22-ikén.

Jelen jegyzőkönyvet szerkesztette: Reményik Lajos

Hitelesítjük:
N eupauer M ihály

közs. is k . ig a zg a tó  ta n ító  Szepes-Bélán.

Jaeger Gyula 
Selm eczbányán .

M ichalovits E m il
Kis-Zeltőn.

K icsiny Gyula 
Ispánm ezön.
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E) Tanitóképző-intézeti gyakorlóiskola.
A tanítóképző-intézettel 1899. szeptember 1-től szerves kapcsolatban 

álló osztatlan, vegyes gyakorlóiskolába 56 ág. h. ev. növendék jelentkezett 
és vétetett fel. Ebből 34 fiú, 22 leány; 35 eperjesi, 21 vidéki (a közel fekvő 
falvakból); 9 magyar, 47 tót anyanyelvű; 38 tandíjfizető, 16 kedvezményes, 
2 teljesen ingyenes. A gyakorlóiskola tanítási nyelve: a magyar. Az Eperjesi 
ág. h, ev. gyámintézeti Nőegylet karácsonykor nyolcz növendéket meleg 
ruhával, Írószerekkel látott el. Fogadja nemes cselekedetéért e helyütt is a 
növendékek és az intézet őszinte háláját.

1. A tanítóképző növendékek gyakorlati kiképzése.
A tanítóképző növendékek gyakorlati kiképzésére nézve ez évben sem 

történt változás. Az előző években használt kiképzési mód mindaddig meg 
nem változtatható, míg a gyakorlóiskola a tanítóképző-intézettel egy fedél 
alá nem kerül. A gyakorlóiskola mintegy 10—15 percznyi távolságra fekszik 
a tanítóképző-intézettől s így a foglalkozó tanítóképző növendékek meg nem 
figyelhetik a gyermekek naponkénti fogadtatását, illetve a tanítás előtti rend 
fenntartására be nem folyhatnak.

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 
egészen körén kívül állónak tekinti. Ennek egyik főokát 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.

Gyakorlóiskolánk 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.

Gyakorlóiskolánkban 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 gyakorlóiskolai tanulók 
felvételénél, mely alkalommal megfigyelték a tanuló fogadtatását s az iskola; 
élethez való szoktatás módját és 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.
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A TII-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 gyakorlóiskolában.

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 az osztatlan iskolák számára» 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 könyvet 
két a IV-ed évesek önállóan is vezették.

2. A gyakorlóiskola bevégzett tananyaga az 1902 1903. évben:
I. osztály.

1. Vallástan. A beszédértelem-gyakorlatok alapján kifejtetett: Szeresd 
társaidat. Kíméld az állatot. Légy hálás szüleid és jótevőid iránt. A másét ne 
bántsd. Ne csufolódj 1 Isten teremtő, fentartó, mindenttudó, mindentlátó, ő 
mindenütt ott van, ő lélek stb. Imák, egyházi énekek.

2. Írás-olvasás. Tomcsányiné-Czukrász Róza «A magyar gyermek első 
olvasókönyve» ez. tankönyve nyomán az összes kis- és nagybetűk folyékony 
Írása és olvasása. Népmesék, népmondák és kisebb költemények emlézése.

3. Reszédértelemgyakorlatok. Az iskola és környéke; a helység és határa; 
a légkör és tüneményei. Az ember; az emberek őszi, téli és tavaszi foglal
kozása. Faliképek olvasása.

4. Számtan. 1—20-ig terjedő számkörben a két művelet. Számirás. Kézi
könyv : Moönik—Orbók Számolókönyve I. oszt. számára.

5. Rajz. Pontozott rajzfüzetekben különféle alakok.
6. Ének. (Lásd az V—VI. osztálynál.)
7. Téstgyakorlat. Fej-, törzs-, váll-, kéz-, lábgyakorlatok.
8. Kézimunka a leányok részére. (Lásd az V—VI. osztálynál.)

II. osztály.
1. Vallástan az I. osztálylyal együtt.
2. Reszédértelemgyakorlatok, mint az I. osztályban.
3. Olvasás. Kézikönyv: Dr. Göőz-Schön-Trajtler: «Nemzeti olvasókönyv» 

a II. osztály számára. Valamennyi olvasmánynak gépies olvastatása; néhány 
olvasmányt tartalmilag is tárgyaltak. Költemény-emlézés.

4. Írás. Vajda szépirási módja szerint valamennyi kis- és nagybetű üteny 
szerint való Írása. Másolás.

5. Számtan. Moénik-Orbók tankönyve szerint 1—100-ig terjedő szám
körben fejbeli számolás az összes műveletek keretében. Számirás.
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7. Rajz
8. Testgyakorlat
9. Kézimunka

mint az I. osztálynál.

III. osztály.
1. Vallástan. Ruttkay Sándor kézikönyve alapján a tízparancsolat és 

hitvallás bő fejtegetése az idevágó bibliai történetekkel kapcsolatban.
2. Olvasás. Tankönyv: Göőz-Schön-Trajtler: «Nemzeti olvasókönyv» a

III. osztály számára. Valamennyi olvasmány folyékony és értelmes olvasása, 
az olvasottaknak tartalmi és alaki tárgyalása. Költeményemlézés. Fogalmazás.

3. írás, mint a Il-ik osztályban.
4. Számlán. Kézikönyv: Moónik-Orbók: Számolókönyv a Ill-ik osztály 

számára. 1 — 1000-ig terjedő számkörben valamennyi művelet. Hármasszabályú 
példák. Közönséges törtek értelmezése.

5. Földrajz. Reményik Lajos Sárosvármegye földrajza szerint a földrajzi 
alapfogalmak. Környékleirás. Eperjes város ismertetése. Sárosvármegye leírása. 
Utaztatás a térképen, különös tekintettel a térkép jegyeire.

6. Ének. (Lásd V—VI. osztálynál.)
7. Rajz. Tiszta rajzlapon díszítmények.
8. Testgyakorlat . , ,,, . . t mind a hat osztály együtt.
9. A.(jsífHwikéi j

IV. osztály.
1. Vallástan a III-ik osztálylyal együtt. Az anyag ugyanaz.
2. Olvasás. Nemzeti olvasókönyv nyomán az összes olvasmányok értelmes 

és hangsúlyos olvasása. A hűn és magyar mondakör fejtegetése és beemlézése. 
Fogalmazásból a mondattani rész és néhány rövidebb leírás. Költemények.

3. írás. (Lásd a Il-ik osztálynál.)
4. Földrajz. Simonyi Jenő Földrajza szerint: Az Alföld leírása. A Tisza- 

vidék róna megyéi. A Bakony-, Vértes- és Pilis-hegység vidéke. Balaton, Sió és 
Dráva vidéke. A Rába és Rábcza vidéke. Az északnyugati felföld. Az észak
keleti felföld. A délkeleti felföld. Fiume ,és a magyar tengerpart. Horvát- 
Szlavonország. Hazánk áttekintése.

5. Számtan. Mocnik-Orbók tankönyve alapján: Számolás a végtelen szám
körben. Közönséges törtekkel való számolás. A mértékrendszer betetőzése. 
Hármasszabály. Kamatszámítás. Mértani előfogalmak.

6. Rajz. Magyar stílű díszítmények; tollrajzolás.
7. Ének
8. Testgyakorlat 1 mind a hat osztály együtt.
9. Kézimunka )

V —VI. osztály.
1. Vallástan Bibliai történetek ismétlése. Káté. Egyháztörténelem Ruttkay 

Sándor kézikönyve nyomán: Az egyház keletkezése és fejlődésének története. 
A hitjavítás története. A protestáns egyház története hazánkban. A magyar
honi ág. hitv. evang. egyház szervezete.
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2. Olvasás. Göőz-Schön-Trajtler-féle Olvasókönyv szerint: az összes 
olvasmányok értelmes, hangsúlyos és szép olvasása. Az elolvasottaknak sza
badon való elmondása és átalakítása. Király-mondakör fejtegetése és emlé- 
zése. Költemények.

3. Fogalmazás, tekintettel a magyar nyelv sajátságaira, a kifejezéseknek 
másokkal való felcserélésére. Ügyiratok. Leírások stb.

4. Földrajz. Simonyi Jenő tankönyve szerint: Magyarország vidékei. 
Osztrák császárság tartományai. Európa többi államai, Ázsia, Afrika, Amerika 
és Ausztrália.

5. Történelem. Dr. Kiss Áron Magyarok története czímű tankönyve sze
rint: A népvándorlás. Árpád a honalkotó. Az első fejedelmek. Szent István, 
Szent László. Könyves Kálmán. Ibik Endre. IV-ik Béla. Az utolsó Árpádok. 
Róbert Károly, Nagy Lajos. Zsigmond. Hunyadi János. Mátyás király A Jagellók.

6. Alkotmánytan. Irta Mayer Miksa. Bevégzett anyag: A családról. A köz
ségekről. Törvényhatóságokról. Az államról és az államhatalomról. Képviselő- 
választásokról. Az országgyűlésről.

7. Természetrajz. Báthory Nándor tankönyve nyomán: Emlős-állatok. 
Páratlanújjú patások. Párosújjú patások. Orrmányosak. Rovarevők. Röpkedők. 
Rágcsálók Majmok. Uszólábúak. Özetek. Tyúkfélék. Galambok Úszómadarak. 
Gázlók. Éneklők.

8. Természettan. Irta Vargyas Endre. Testek közös tulajdonságai. A testek 
egyéb tulajdonságai. Az egyszerű gépek. Folyékony testek. Légnemű testek.

9. Egészségtan és illemtan. Ruttkay Sándor füzete nyomán : A levegő, 
lakás, ruha, eledel, ital, alvás, tisztaság és gyógyítás

10 Számtan. Moönik—Orbók tankönyve szerint: Alapműveletek egész szá
mokkal, közönséges és tizedes törtekkel. Összetett hármasszabály. Kamatszámítás.

11. Mértan. Győrffy János A mértan elemei czímű tankönyve szerint: 
Pont és vonal. Egyenes vonal. Görbe vonal. A szög. Kerületmérés. Terület
mérés. Testmértan.

12. Rajz. Magyar eredetű díszítmények.
13. Testgyakorlat. Lásd az I-ső osztálynál.
14. Ének. Egyházi énekek: Dicsérlek Uram tégedet. Mennynek, földnek 

teremtője. Hogy naponként Uram. Magasztallak én téged. Szivem szerint Úr
isten. A nap immár elenyészett. Az éj ím érkezik. Most nyugosznak az erdők. 
Áldott iaz egek ura. Mennyből jövök most hozzátok. Keresztyének. A próféták 
megmondották. Jézus, én bizodalmám. Adjunk hálát az Úrnak. Jer dicsérjük 
Istent. Isten, óh szent Isten. Miatyánk, ki vagy mennyekben. Erős vár a mi 
Istenünk. — Világi énekek: Hymnus. Szózat. Lengyel hymnus. Túl a Tiszán. 
Van neki. Szomorúan szól. Vetettem violát. A falu nagyon be van kerítve. 
Jön a hajnal. Levegőben szépen szól. Bíró uram Őszi dal. Tavaszi induló. 
Árpád apánk. Eltörött a hegedűm. Adjon Isten a magyarnak jó napot. Csínom 
Palkó. Tisza vizén megy a hajó.

15. Kézimunka. Leányok részére. Püspök úr Öméltósága megbízásából 
heti 4 órában tanította Reményik Lajosné. Bevégzett anyag: 10 pár harisnya
kötő, 15 pár női- és gyermek-harisnya, 6 pár álika, 35 drb párnabetét, 11 vég
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csipke, 2 pár keztyű, 4 drb merkelő kendő, 6 drb tálczakendő, foltozás, fehér 
és színes hímzés, 4 drb hímzett és merkelt törülköző, 1 drb asztalfutó (merkelt), 
2 drb asztalterítő, 2 drb miliő, 2 drb sál, 2 drb horgolt gyermek-rekli, fő- 
kötőcskék, dunyhakötők.

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.
Cziel János 
Hamborszky Lajos 
Hován János 
Kapi Jenő (nem tanköteles)

5 Kuhlöffel József 10

II. osztály.
Degró Mária Kollár Szabó István
Hován Dorottya Kriss Pál
Hlavati Lénárd Anna Kubecskó Emma
Huszka Barna Ilona Kusnyír Ilona

15 Jéglinger Mária 25 Kusnyir Lajos
Kapi Gyula Lénárd Anna
Késmárszky Berta Partilla Béla
Késmárszky Lajos Reményik Anna
Kmecz Ilona Szabó Béla

20 Kollár Szabó András (elköltözött).

III. osztály.
30 Gajdos Margit Pribulla János

Gulyás Anna Sebej Mária
Kacsmárik István Szedlák András
Kacsmárik János Zaleha György
Kascsák Verőn 40 Zaleha Károly

35 Lőrincz József
IV. osztály.

Bakács Mihály Kusnyir István
Hajdú Árpád Kusnyir Mária
Halkó Aranka Lipták András
Hamborszky Béla 50 Petrik Károly

45 Hován Anna Székely Katalin
Hudák Árpád

V —VI. osztály.
Fejtkó András 55 Kmecz Mária
Halkó Gyula Szedlák György.
Kmecz György

Lénárd Dorottya 
Olejáf Nliklós 
Partilla Lajos 
Pribulla Margit 
Sebej István.
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F) F ö lv é te l  az 1903— 1904. iskolai évre.

A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerületi eperjesi Coll. tanítóképző-intézet 
I osztályába az 1903—1904. 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.
Más vallásúak fizetnek tandíjat 20 kor. s azon esetre, ha az internátusbán 

hely van, évi 60 kor. fizetésért lakást is kaphatnak. Különben lakásról és étke
zésről maguk tartoznak gondoskodni.

A collégiumi 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 szeptember 1-jétől deczember 31-ikéig s díja 
ebédért és vacsoráért 50 kor, csupán ebédért 32 kor.; a második félév ter
jed január 1-jétől június végéig s díja ebéd- és vacsoráért 74 kor., csupán 
ebédért 46 korona.

Ág. hitv. ev. növendékek részesülhetnek convictusi kedvezményben.
Minden tanuló kivétel nélkül iskolai d íj 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. julius 10-ig az intézet 
igazgatóságánál nyújtandók be. A folyamodványokhoz a következő okmányok 
csatolandók :

aj Születési bizonyítvány.
b) Tiszti -orvosi, illetve intézeti orvosi bizonyítvány arról, hogy folyamodó 

teljesen ép, egészséges, érzékszervei tökéletesek, beszélőszerve hibátlan, tüdeje 
erős és egészséges s hogy trachomában nem szenved. Bárminő, testi vagy 
szellemi fogyatkozásban szenvedők az intézetbe nem vehetők fel.

c) Ujraoltási bizonyítvány.
d) Iskolai bizonyítvány a gymnasium vagy reáliskola, vagy polgári iskola 

negyedik osztályának sikeres elvégzéséről. (Az iskolai bizonyítvány ideiglenesen 
Értesítővel is helyettesíthető.)

ej Községi bizonyítvány a szülők vagyoni állapotáról és a családtagok 
számáról

Egy vagy két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanulók a követ
kező isk. év elején javítóvizsgálatot tehetnek. Az ezért benyújtandó kérvényeket 
f. é. julius hó 1-ig az igazgatósághoz kell beküldeni. A ki kettőnél több tárgy
ból kapott elégtelen osztályzatot, az osztályismétlésre utasíttatik.

Nem kifogástalan erkölcsi magaviseletű, vagy bármely tantárgyból elég
telen érdemjegygyei osztályozott tanuló a következő isk. évben intézeti segélyben 
nem részesíthető.
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A fölvett és beirt tanuló köteles:
a) az iskolai díjat, tandíjat, convictusi felszerelést a beiratkozás alkalmával 

lefizetni. A tandíj félévi előleges részletekben is fizethető;
b) a lakásdíjat, konviktusi díjat félévenként vagy havonként előre befizetni
Intemátusi tanuló köteles magával hozni: tisztességes nyári és téli öltözetet;

egy téli-kabátot; legalább 6 nappali és 3 hálóinget, 6 gatyát, 6 pár harisnyát 
vagy kapczát, 6 törülközőt 12 zsebkendőt, 1 szalmazsákot, 1 vánkost 2 vánkos- 
czihával, 1 paplant 2 paplanlepedővel, 2 ágylepedőt, 1 ágyterítőt; fésűt, fog- 
kefét, ruhakefét és 3 czipőkefét.

Jótéteményei; ág. hiti’, ev. tanulók kötelesek közvetlenül az intézet elvég
zése után négy évig tanítani a kerület valamely népiskolájában, vagy pedig 
egy-egy jótéteményes évért 40 — 40 kor.-t visszatérítenek az intézet pénztárába.

Minden tanuló a felvételről s a nyert jótéteményről idejekorán értesítést kap.
A kik elfogadható okokból inagántanulói 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 behatás
kor, a tandíj és a vizsgadíj a vizsgálat megkezdése előtt fizetendő

A jövő 1903—1904 isk év f. é. szeptember 1-jén kezdődik. A javító- és 
magántanulók vizsgálatai szept. 1 —3-ig, a beiratások szept. 4. napján fognak 
megtartatni. A tanítás szeptember 5-ikén veszi kezdetét.

A gyakorlóiskolai növendékek felvétele.

A tanítóképző-intézet osztatlan, vegyes gyakorló népiskolájában a be
iratások f. é. szept. hó 1 — 4-ik napjain fognak megtartatni. A tanítás szept.
5- ikén kezdődik.

Az első osztályba felvétetnek oly éptestű fiú- és leánygyermekek, kik
6- ik életévöket betöltötték és himlő ellen sikeresen beoltattak.

A tanulók által fizetendő tandíj a következő:
a) Az «Eperjes-városi és vidéki ág. hitv. ev. egyház» tankötelesei részére 

7 K. Ezek első sorban jogosítottak felvételre.
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 jóigyekezetü tanulók a tandíj fizetése alól egészben vagy 

részben felmentetnek. Az erre vonatkozó okmányokat az egyházi elnökség 
útján f. é. szept. 15 ig az igazgatósághoz kell juttatni.

Bárminő felvilágosítást szívesen a d : Gamauf György, igazgató-tanár.

Coll. Ért. 23
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Közös iskiolai 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. Kossuth Lajos 

iratai 9-ik kötet. Dr. Gombos Ferencz Albin : Középkori krónikások I. Paulus 
Diaconus 1 k. Weiler W .: Physikbuch 1 k. Dr. Pékár Károly: A filozófia 
története 1 k. Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára 1 k. Knackfuss: 
Allgemeine Kunstgeschichte III. kötet 1 k. Der Protestantismus am Ende des 
XIX-ten Jahrhunderts 35—50. füzet 16 füzet. Csecsetka: Egyházjog 1 k. Dósa: 
Egyházjog 1 k. Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária 
Terézia korában II. k. 1 k. Sonthey Róbert: Nelson életrajza 1 k. Dicey A. V : 
Bevezetés az angol alkotmányba 1 k. Friedjung Henrik: Harcz a német 
hegemóniáért I. 1 k. Némethy Géza: Vergilius élete és művei 1 k. Báró 
Eötvös József összes munkái: XI., XII., XIII;—XV. 5 k. Lányi Bertalan: A 
bányajog alapelvei 1 k. Dr. Hegedűs Lóránt és Dr. Fellner Frigyes: A tőzsde 
megadóztatása 1 k. Wittmann Ernő: Nemzetközi és időközi magánjog 1 k. 
Dr. Rusz Andor: Az értékpapír forgalom megadóztatása 1 k. Zsögöd Gros- 
schmied Béni: Magánjogi előadások I. füzet 1 k. Halász Sándor dr. és Man- 
dello Gyula d r.: Közgazdasági Lexikon 3 k. Szinyei József: Magyar Írók 
élete és munkái 73—79. füzet 7 f. Lehman-Ring: Handelsgesetzbuch 2 k. 
Staub Hermann : Kommentar zum Handelsgesetzbuch 2 k. Durenger-Hachen
burg : Das Handelsgesetzbuch 3 k.

Schälle Albert: Die Steuern 2 k Eötvös Károly Lajos: Az egyházi 
közigazgatás kézikönyve 2 k. Dr. Kolosvári Sándor: Az erdélyi ev. ref. egy
házkerület egyházjoga 1 k. Hajnik Imre: Magyar bírósági szervezet és perjog 
az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt 1 k. Armstvong A. Richárd: Isten 
és lelek 1 k. Szuhay Benedek: Az egyházlátogatás 1 k. Illés József dr.: 
Magyar házassági vagyonjog az Árpádok korában 1 f. Illés József dr..: Az 
újkori alkotmányfejlődés elemei 1 k. Illés József dr.: Az Anjou-kori társa
dalom és az adózás 1 f. Pázmány Zoltán : A haszonélvezet a római jogban 
1 k. Hörk József: Prot. egyházjog 1 k. Kossutány: Prot. egyházjog 1 k. 
Jancsó Sándor: Kálvin élete és egyházpolitikája 1 f. Ferdinandy Géza: Az 
államalkotó szerződések a magyar közjogban 1 f. Jogtudományi Közlöny 
szerkesztősége: A felsőbíróságok gyakorlata 1 k. Neupart János: Új kalen
dárium MDCCLIV. Pozsony 1 k. Köstlin Julius d r.: Luther’s Theologie 2 k. 
Buchwald Georg: Doktor Martin Luther 1 k. Loois Friedrich d r .: Grund-

V .
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limen der Kirchengeschichte 1 k. Erhard Albert d r.: Der Katholicismus und 
das XX. Jahrhundert 1 k. Erhard Albert d r.: Liberaler Katholicismus 1 k. 
Magy. kir. közp. statiszt. hivatal: A magyar korona országainak 1901. évi 
népszámlálása I. rész 1 k. Cholnoky Jenő: A levegő fizikai földrajza 1 k. 
Makay István: Fizikai Laboratorium I. 2 k. =  57 k., 27 f. Akadémiai Érte
sítő. Archeológiái Értesítő. Akadémiai tagok felett mondott emlékbeszédek 
Athaeneum. Budapesti Szemle. Egészség. Egyetemes Philologiai Közlöny 
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Értekezések a mathemati- 
kai és természettudományok köréből, Értekezések a társadalomtudományok 
köréből. Értekezések a történettudományok köréből. Ethnographia. Evangé
likus Családi Lap. Evang. Egyház és Iskola. Gyámintézet. Irodalomtörténeti 
Közlemények. Közlemények a nyelv- és széptudományok köréből. Közlemé
nyek az irodalom köréből. Közlemények a mathematikai és természettudo
mányok köréből. Közlemények a nyelvtudományok köréből. Magyar Nyelvőr. 
Magyar oklevélszótár 1— 5 f. Magyar filozófiai társaság közleményei I—VIII. 
Magyar Paedagogia. Mathematikai és természettudományi Értesítő. Nyelv- 
tudományi közlemények. Petermans Mittheilungen. Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap. Protestáns Szemle. Századok. Történeti Életrajzok. Történelem- 
Tár. Zeitschrift für den evangelischen Religionsunterricht. Zeitschrift für die 
oesterreichisch. Gymnasien. Zeitschrift für den physischen und chemischen 
Unterricht s a Protestáns Irodalmi Társaság és a Luther-társaság kiadványai.

2. Ajándékozás útján: Mandics Edétől: Sue’s Sieben Todsünden 6 k. 
Remellay Gusztáv: Árpád Ilon és Vatta Etel 2 k. Dr. Elornung: Die neuesten 
Manifestationen aus der Geisterwelt 1 k. Alvinczy Sándor: A franczia társa
dalom 1 k. Lang: Hermeneutik des römischen Rechts l k. Thibaut: Lehr
buch der Geschichte und Institutionen des römischen Rechtes 1 k. Szeniczey 
Gusztáv: Az új polgári törvénykezési eljárás, Pest 1869. 1 k. Dr. Dégen 
Gusztáv: A magyar váltójog 1 k. Karvasy Ágost: Az alkotmányi és igazság
ügyi politika 1 k. Karvasy Ágost: Pénzügyi Tudomány 1 k. Fülöp Lajos: 
Mythologia és reveláczió 4 k. Nieritz Gusztáv: Der Paukendoktor, die Brüder 
u. der Exorcismusstreit 1 k. Bulwer E. L .: Die Pilgrime am Rhein 2 k. Bulwer 
E. L .: Der Gelehrte 2 k. Bulwer E. L : Athens Grösse und Verfall 4 k. 
Dr. Márkus Dezső: Jogi Szemle IV. köt. 1—26. fi, V. k. 1 fi =  32 k 1 fi 
Dr. Raffay Ferencz-X.ö\\ A hűtlen elhagyás mint házasságbontó ok 1 k. Házas
sági perrendtartás 1 k. A párbérkérdés megoldása 1 fi Észrevételek a polgári 
perrendtartásról szóló törvényjavaslat XI. czíméhez 1 fi Die Ungültigkeit der 
Ehe im Sinne des ungarischen Ehegesetzes 1 f. Die Besitzlehre im Entwürfe 
des ung. alig. bürgerl. Gesetzbuches 1 fi A különvagyon és közszerzemény 
kodifikálása 1 k., saját műveit 3 k.

M. N. Múzemtól: Jelentés a Múzeum 1901. évi állapotáról 1. A Magyar 
Nemzeti Múzeum múltja és jelene 1 k. =  1 k. 1 fi

A múzeumok és könyvtárak országos bizottságától: Utasítás a népkönyv
tárak szervezésére 1. fi

M. kir. vall. és közokt. miniszt. Magyarorsz. közoktatásügye 1901-ben 1 k.
Szemere Miklós orsz. képv.-től: Országgyűlési beszéd a hadseregről 1 fi

23*
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Szercday Szilárd III. o. tanulótól: Dictionaire frangois alleman-latin i k. 
Vocabularium Latino-galico-germanicum 1 k. Sturm Joannes Maréi Tullü 
Ciceronis Epistolarum libri VII. Tyrnaviae 1718. 1 k. Eruditionis scholasticae 
pars prima : Vestibulum Rerum et Linguanum Fundamenta exhibens. Debre- 
czini 1724. 1 k. C. Plinii Historia naturalis 1 k. Balajthy József: Munkács, 
azaz Munkács városának és várának topographiai, geographiai, históriai és 
statisztikai leírása 1 k. =  5 k.

Stépán Sándor VII. o. t.-tól: Carlovszky Sig.: Logica. Cassoviae 1815. 1 k.
Ozv. Mikulik Józsefnétöl: A gömöri ág. hitv. ev. esperesség* története 

czímű nagybecsű kéziratot, mely boldogult férjének kiváló munkája s egy 
láda könyv, mely utóbbiak rendezés alatt vannak.

Fogadják e nagylelkű adakozók a Collégium hálás köszönetét, példájok 
pedig másokat is hasonló áldozatkészségre buzdítson, hogy mindazok, a kik 
tehetik, Collégiumunk felvirágzásához jó szívvel járuljanak hozzá.

3. Csere útján 157 firtesítő. B e. Binder Károly könyvtára az iskolai 
év folyamán rendbe hozatott. Van benne 970 kötet, 640 füzet a töbszörös 
példányok leszámításával, azonkívül számos hírlap és hirlapczikk, kézirat, kép 
és proklamáczió. Különösen gazdagon van képviselve a magyar és német 
irodalom, a hymnologia, egyháztörténet és világtörténet, valamint a természet- 
tudomány. Az 1848/49-re és Eperjes városára vonatkozó gyűjtemény pedig 
ritkaságszámba megy. 1848/49-re vonatkozó könyv van 37 kötet, 33 füzet, 
kép 40, kézirat 17, hírlap és hírlapi közlemény 21. proklamáczió 83 darab. 
Eperjesről szóló mű 22 kötet, 108 füzet, irat 36 darab, kép 12; ezenkívül 
számos egyes lap, illetőleg levél. A Binder-féle hagyaték 1330 szak- és 45 
vegyes munkát tartalmaz.

A múlt iskolai évben kapott Bujanovics-féle adomány rendezés alatt áll.
A könyvtárra fordított összeg 1902-ben : 1289 kor. 40 f.
A könyvtár állománya — programm és duplikátumokon kívül:

9947 szakmunka 12,186 kötet
63 folyóirat 538 » 147 füzet

1392 másnemű 3503 »
A könyvtárból 269 művet vettek ki 395 kötetben.

b) A Szirmay-könyvtár az elmúlt iskolai évben gyarapodott: az Osztrák
magyar monarchia Írásban és képben utolsó füzeteivel s így a mű teljessé lett. 
Engler & Prantl 215—216. folytatólagos füzeteivel. Dr. Pékár Károly: A filozófia 
története, 1 kötet. Rendeletek Tára, 1898— 1901. évi köteteivel. Rudolf Sohm 
Kirchenrecht, 1 kötet. Besnyő Béla: Justinianus institutiói, 1 kötet. Dr. Vécsey 
Tamás: Római jog, 1 kötet, és Római családi jog, 1 kötet. Kovács Ferencz: 
Római jog, 1 kötet. Dr. Schwarcz Gusztáv: Institutiók és pandekták, 1 kötet. 
Dr. Sohm Rudolf (ford. Mautner Dezső és Schiller József) Institutiók, 1 kötet- 
Krueger, Mommsen és Schoell: Corpus iuris civilis, 3 kötet. Kossuth Lajos: 
Irataim 9-ik kötete, 1 kötet. Ezeken kívül több nagyobb mű rendelés alatt áll.

A könyvtár állománya megközelítőleg a következő: theol. művek 508 kötet; 
bölcsészet-paedagogiai 874 k.; jog- s államtudományi 737 k.; történeti 3706;
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földrajzi 886; nyelvészeti 5767 (legtöbbnyire latin auctorok, angol, franczia 
s német irodalmi művek); szépművészeti 77 k ; természettudományi 353 k.; 
orvostani 151; mathematikai 46; hadügyi 70; ipar, kereskedelmi 163; gazdaság
kertészeti 275; alchymia, szabadkőművesség s hasonlók 257; encyclopaediai 
művek 221; vegyes különfélék 302; kalendáriumok 149 kötet. — Összesen 
14,542 kötet.

Kivétetett összesen 18 mű 30 kötetben.

B) T andíje lengedések .

A theologiában a tiszai ev. egyházkerület s a coll. igazgató-választmány 
együttes határozata értelmében a theologusok mind a két félévben tandíj- 
mentesek. (A tanítóképző-intézet növendékeire nézve lásd a IV-ik fejezetet.)

A többi intézetek hallgatói s tanulói közül a következők részesültek 
tandíj-elengedésben, és pedig:

I. a) Air első félévi tandíjat egészen elengedte a tanári-kar:
A jogakadémiában (40 k.) Záhonyi Aladárnak, mint dékáni Írnok
nak; a főgymnáziumban (18 k.) Ferencz József, Lehoczky Gyula,
Sándor Elek, Schneider István, Thomola Béla, Kadanyecz Pál,
Kárpáti János, D. Szabó György, Fuchs András, Jancsó Lajos,
Marczy Béla, Devecska András, Friedmann Mendel, Mikler Lajos,
Spanner Géza, Valóczky János tanulóknak....................................... 328 K.

/;) Az első félévi tandíj fele elengedtetett: A jogakadémián :
Cseh János, Deák Gyula, Erős József, Tapavicza Simon, Teichner 
József, Záhorszky Gyula, Fodor Kálmán, Forster Karoly, Hers- 
kovich H , Langhoffer László, Bella Kálmán, Bulla György jog
hallgatóknak. A főgymnasiumban: Jesztrebényi Lajos, Hudecz Lajos,
Pálesch Ervin, Bogsch Sándor, Freyberger Lajos, Führer Pál, Weisz 
Hermann, Bakalyár Pál, Horvay Sándor, Lehoczky Egyed, Reich
Lajos, Rosenberg Henrik, Kopp Samu, Mohr Gyula tanulóknak . 366 K.

c) Az első félévi tandíj negyede elengedtetett: Guttmann Sala
mon, Koritsanszky Márton, Pétermann Jenő, Schindler András és 
Kerekes Pál joghallgatóknak...............................................................  50 K.

II. a) A második félévi tandíjat egészen elengedte a tanári-kar:
A jogakadémián: Langhoffer Lászlónak, mint dékáni Írnoknak.
A főgymnasiumban : Matherny Lajos, Ferencz József, Hudecz Lajos,
Lehotzky Gyula, Sándor Elek, Schneider István, Thomola Béla, Kár
páti János, Lehotzky Egyed, D. Szabó György, Fuchs András, Jancsó 
Lajos, Marczy Béla, Devecska András, Friedmann Mendel, Smilovics 
Ernő, Spanner Géza, Valóczky János, Weinberger Ede tanulóknak 382 K.

b) A második félévi tandíj fele elengedtetett: Bújnák Kornél,
Elefánti László, Holles Béla, Nehiba Kálmán, Rásó Béla, Rubovics 
Áron, Cseh János, Deák Gyula, Erős József, Tapavicza Simon,
Teichner József, Záhorszky Gyula, Herschkovics Hermann, Forster 
Károly joghallgatóknak. A főgymnasiumban: Czirbesz György,
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Pálesch Ervin, Bogsch Sándor, Freyberger Lajos, Weisz Hermann,
Bakalyár Pál, Reich Lajos, Rosenberg Henrik, Kopp Samu, Mikler
Lajos, Uram József tanulóknak ............................................................ 379 K.

c) A második félévi tandíj negyede elengedtetett: Básthy Béla,
Harkabusz András, Jánoss Jenő, Kardos Lajos, Guttmann Salamon,
Halom Vidor, Kaveschán József, Klimó Péter, Koritsanszky Márton,
Schindler András, Kerekes Pál joghallgatóknak ............................. 110 K.

A tandíjelengedések főösszege : 1615 K-

C) T á p d íj-e len g ed ések .

I. a) As egész tanévre a 124 K. tápdijból a theologusok a követ
kező elengedésben részesültek: 20 K .: Karlovszky Lajos I. th.,
Zemán Mihály és Russ Zoltán III. th .; 25 K .: Bakay Péter I. th. 
és Dzurányi Dezső I. th .; 30 K.: Kotula Ede III. th., Martincsek 
Márton III. th. és Melczer Dezső III. th .; 40 K .: Kemény Lajos 
I. th., Wallrabenstein Jakab I. th., Lanstják Gyula II. th. és Szklenka 
Gusztáv II. th .; 50 K .: Mráz József I. th., Lányi Alfréd I. th., Halat 
János II. th., Kellő Gusztáv II. th., Morgenthaler Ferencz II. th.,
Podsztrelen Gyula II. th. és Varga Imre II. th. ; 60 K .: Hamar István 
I. th., Schleifer Bertalan I. th., Baráth Károly II. th., Bartos Pál II. th.,
Deák János II. th., Jakubik György II. th., Licskó Sámuel II. th.,
Motyovszky Pál II. th., Obál Béla II. th. és Hanesz Emil III. th. ;
80 K .: Tóth József I. th. és Jeszenszky Gyula IV. th .; 100 K.:
Kuszy Emil IV. th. és Pollyák Jenő IV. th .; 124 K.: Tresztler 
László III. (senior), Belicza András IV. (ökonomus) és Sexty Kál
mán IV. ( s e n io r ) ...................................................................................  2042 K

b) As első félévben engedtetett 20 K .: Erős József, Forster 
Károly, Langhoffer László, Simonides Károly, Záhorszky Gyula 
joghallgatóknak és Bakalyár Pál, Devecska András, Fuchs András,
Jancsó Lajos, Kadanyecz Pál, Kárpáti János, Mikler Lajos, Spanner
Géza, D. Szabó György, Valóczky János főgymn. tanulóknak . . 300 K.

cl As első félévben elengedtetett 15 K. : Cseh János, Deák Gyula 
joghallgatóknak és Frank Gusztáv, Marczy Béla, Mohr Gyula
főgymn. tanu lóknak ..............................................................................  75 K-

d) As első félévben elengedtetett W K  : Bújnák Károly, Elefánti 
László, Lipthay Andor, Liszkay Miklós, Tyahun Gyula joghallgatók
nak és Jesztrebényi Lajos, Uram József főgymn. tanulóknak . . 70 K.

II. a) A  második félévben elengedtetett 40  K.\ Deák Gyula,
Liszkay Miklós, Langhoffer László joghallgatóknak és Mikler Lajos,
Spanner Géza, Valóczky János, Devecska András, Dániel Szabó 
György, Fuchs András, Jancsó Lajos, Bakalyár Pál, Kárpáti János 
főgymn. tanu lóknak ....................................... . .............................  520 K.

Átvitel 3007 K.
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Áthozat 3007 K.
b) A második félévben elengedtetett 30 K.\ Bújnák Károly,

Elefánti László, Cseh János joghallgatóknak és Frank Gusztáv, Mohr
Gyula, Marczy Béla főgymn. ta n u ló k n a k ....................................... 180 K.

c) A második félévben elengedtetett 20 K : Holles Béla, Nehiba 
Kálmán, Rásó Béla, Lipthay Andor joghallgatóknak és Uram József,
Bogsch Sándor főgymn. ta n u ló k n a k ................................................  120 K.

d) A második félévben elengedtetett 15 K : Klimó Péter, Wiesner
Géza jo g h a llg a tó k n ak ..................................................... ....  • • ____ 30 K.

A tápdíjelengedések főösszege: 3337 K

D) Az 1902— 1903. isk. évben  ösztöndíjakban  részesü ltek :
1. A theologián.

a) A külföldön tanuló theologusok közül:
Pócza Ferencz eperjesi hitjelölt Greifswaldban,

Jozeffy-félében.......................................................... 80 K. — fii.
Lombos Alfréd eperjesi hitjelölt Berlinben, a Schwarz- 

fé lé b e n ......................................................................... 80 « — «
Összesen 160 K. — fii.

Az Eperjesen tanuló theologusok közül:
Belicza András, a Róth—Teleky-félében................... 70 K. — fii.
Kuszy Emil, « « « ................... 70 « — «
Sexty Kálmán, « « « ................... 70 « — «
Treszler László, « « « ................... 70 « — «
Motyovszky Pál, * « « ................... 70 « — «
Obál Béla, « « « ................... 70 « — «
Bartos Pál, « « * ................... 70 « — «
Kellő Gusztáv, « « « ................... 70 « — «
Hallát János, « « « ................... 70 « — «
Deák János, « « * ................... 70 « — «
Mikola János, « « « ................... 70 « — «
Schleifer Bertalan, « « « ................... 70 < — «
Wallrabenstein Jakab,« « « ................... 70 « — «
Kemény Lajos, « * « .................... 70 « — «
Tóth József, « « « .................... 70 « — «
BartOS Pál, | a  S z e n t g y ö r g y i - f é l é b e n ......................... 40 « —
Deák János, j p á ly a m ű v e  a la p já n  .................................... 40 « — «
Lányi Alfréd, a W ag n e r-fé lé b e n .................... ....  ■ 32 « — «
Podsztrelen Gyula, ) a  R o s k o v á n y i................................. 16 « — «
Szklenka Dániel, J fé lé b e n  ........................................... 16 « — «
Hamar János, a Sárossy-félében.................... ..... 18 « — «
Mráz Pál, a Szlávik János-félében .............................. 20 « — «
Baráth Károly, a Benczúr-félében .............................. 100 « — «

Átvitel 1332 K. — fii.

I
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Áthozat 1332 K. — fii.
Jakubik György, az Újházy-félében.............................. 120 « — «
Kellő Gusztáv, I az Éhn félében p á l y a - .................  80 * — «
Licskó Samu, j művük alapján   80 « — «
Hanesz Emil, a Suhajda-félében................................... 40 « — <
Kuszy Emil, a Pauer-félében........................................ 50 « — «
Sexty Kálmán, a Sexty-félében...................................  130 « — «

Összesen 1832 K. — fii.
2. A jogakadémián.

Elefánti László, Róth—T eleky-fé le .............................  70 K. — fii.
Elefánti László, dr. Meliórisz B. jogtanár-féle . . .  90 « — «
Záhorszky Gyula, Róth—T e le k y -fé le ..........................  70 « — «
Záhorszky Gyula, dr. Meliórisz B. jogtanár-féle . . 90 « — «
Záhonyi Aladár, Ú jházy-féle........................................ 60 « — «
Langhoffer László, « * ........................................  6 0 «  — *
Herschkovics Hermann, Propper Elek-féle . . . .  100 « — «
Erős József, dr. Horváth Ödön-féle.............................. 50 « — «
Kardos Lajos, dr. Flórián Károly-féle........................  20 « -— «
Deák Gyula, W agner-féle.............................................  32 • — «
Keviczky Dániel, R oskoványi-féle..............................  32 « — «
Rásó Béla, « « ..............................  1 6 «  — «
Liptai András, « « ..............................  1 6 «  — «
Adleff Dániel, Trauschenfels-féle...................................  600 « — «
Bújnák Kornél, Jettim -féle.............................................  120 « — «
Gagesch Samu, Schmidt A. E .-fé le ..............................  238 « — «
Luby Arnold, P alugyay-fé le ........................................  240 « — «
Takács Gyula, orsz. tanítói s e g é ly a la p ...................  100 « — «
Piso Simon, G o z sd u -fé le ............................................. 500 « — «
Bielek Aladár, Je ttim -fé le ............................................. 160 « — «
Legeza József, Budai M. T erézia-féle ......................... 240 « — «
Kerekes Pál, K o h á n y i- íé le ........................................  300 « — «
Tschurl Miksa, T a r t le r - f é le ........................................  680 « — ♦
Fodor Kálmán, Segélyegylettől...................................  40 « — «
Cseh János, «   65 « — «
Drács Pál, « . . . . . . . .  55 « — «
Gévay Béla, «   20 « — «
Kocsán Kornél, «   48 « — «
Teichner József, «   43 « — «
Deák Gyula, «   43 « — «
Liptai Andor, «   35 « — «
Wiesner Géza, «   35 « — «
Bújnák Kornél, «   31 ♦ 50 «
Erős József, «   45 « — «
Klimó Péter, «   45 « — «

Átvitel 4389 K. 50 fii.
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Athozat 4389 K. 50 fii.
Tapavicza Simon, Segélyegylettő l............................. 31 — »
Jankovich Ákos, « ................... ....  • 25 T> — >
Kaveschán József, « ............................. 25 — »
Plachy Károly, « ■ ......................... 20 —
Kardos Lajos, « ............................. 15 » — »

Összesen 4505 K. 50 fii.
3. A főgymnasiumban.

Devecska András VII. a Róth—Teleky-félét . . . 70 K. fii.
Mikler Lajos VIII. o. t. a Bánóczy-félében . . . . 35 —
Marczy Béla VI. o. t. » » . . . . 35 » —
Lehotszky Gyula II. o. t  » » . . . . 35 » — 3>
Matherny Lajos I. o. t. » » . . . . 35 » — »
Maixner Emil II. o. t. a Klementisz-félében . . . 11 » — »
Maixner Elek IV. o. t. » » . . . 11 > — »
Dr. Szabó György VI. o. t. a Duka Tivadar-félében 85 » — »
Szutórisz Dezső II. o. t. Furmann János » 15 » —
Lehoczky Egyed V. o. t. a Holleganz » 12 » — »
Weinberger Ede VIII. o. t. Izraelitái ösztöndíj . 90 » — »
Tomola Béla IV. o. t. K ecze r-fé léb en ................... 9 » —
Pálesch Ervin II. o. t. » » ................... 9 — »
Tomola Béla IV. o. t. Kuksz Istvánné-félében . . 26 » — »
Hudecz Lajos II. o. t. a Kükemezey » . . . 28 » —
Gamauf Imre VIII. o. t. a Löffelholz » . . . 24 — »
Tinschmidt Sándor VII. o. t. » » . . . 24 — »
Ferencz József I. o. t. a Meliórisz » . . . 9 » — »
Perényi Béla III. o. t. a Református ösztöndíjban 20 » — »
Mohr Gy. VII. o. t. Roskoványi-félében................... 16 » — »
Jancsó Lajos VI. o. t. » » .................... 16 » — »
Valóczky János VIII. o. t. a Sárossy-fél ében . . . 18 » — »
Fekete György III. o. t. » » . . . 18 » — »
Devecska András VII. o. t. » » . . . 18 — »
Fuchs András VI. o. t. Szontágh Sámuel-félében 16 — »
Bakalyár Pál V. o. t. » » » 15 » — »
Schneider István IV. o. t. a Takarékpénztáriban . 20 — >
Weisz Hermann IV. o. t. » ■ • 20 — »
Neumann Mór III. o. t. » • • 20 » — »
Weiser Férd. III. o. t. » ■ • 20 > — »
Sándor Elek II. o. t. » • 23 » 26 »
Goldmann Géza I. o. t. » ■ • 20 > — »
Kárpáti János V. o. t. az Üjházy Árpád-félében . 120 — »
Gamauf Ferencz IV. o. t. » Dániel » ■ • 8 —
Spanner Géza VIII. o. t. a Vandrák » • • 100 » —

Összesen: 1051 K. 26 fii.
Coll. É rt. 24
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4. A tanítóképző-intézetben.
Glatz György, a K lem entisz-félében........................  11 K. — fii.
Klug Gyula, az Ú jházy-félében..................................  8 «  — «
Zoller Samu, « « « ..................................  8 «  — «
Kaján József, « « « ..................................  8 « — «

Összesen 35 K. — fii. 
Az ösztöndíjak főösszege 7583 K. 76 fii.

E) C o n v i c t u s .

A lefolyt iskolai év alatt igen sok bajjal s nehézséggel kellett küzdenünk, 
hogy a convictus megfeleljen a maga rendeltetésének. A tagok száma ez évben 
ismét emelkedett, az élelmiszerek közül a zsír és sertéshús ára erősen fel
szökött s helyiségeink nem elég nagyok s czélszerűtlenek ily nagy szám 
befogadására. Collégiumunk hatósága meggyőződvén az állapotok tarthatat
lanságáról, egy új s a czélnak megfelelő convictus építését határozta el, a 
mely hihetőleg a jövő iskolai év alatt felépül s adatik át rendeltetésének. 
A sok nehézség daczára sikerült mégis kielégíteni a jogosult kívánságokat.

Tiszai egyházkerületünk a lefolyt 1902. évben ismét nagy áldozatot 
hozott a tanítóképző- s hittanintézet hallgatóinak convictusi ellátására, mert 
ebben a két intézetben ismét örvendetesen emelkedett a tanulók száma. Az 
elmúlt évben ugyanis a theologusok ellátásához 352 koronával, a tanítóképző 
tanulóinak ellátásához 4175 koronával, összesen tehát 4527 koronával járult. 
A convictusi pénztár is tetemes összeget fordít szegénysorsú s jó tanulók 
díjmentes s olcsó élelmezésben való ellátása czéljából. A convictusi pénztár 
terhére teljesen díjtalanul elláttatott az ökonomus (124 kor.), 4 portáns (596 kor.) 
s két félportáns (124 kor.), az ebéddíj fizetése alól pedig felmentetett a négy 
senior (304 kor.). A theologusok convictusi jótéteményére a conv. pénztár 
1200 koronát: a joghallgatóknak 515 koronát, a főgymn. tanulóknak 695 kor.-t 
engedett el az előirt díjakból, míg a tanítóképző tanulóinak conv. ellátásához 
700 koronával járult. Megjegyzendő még, hogy a portánsok teljes ellátásban 
részesültek, a mi az ebéd és vacsorán kívül körülbelül 480 koronára tehető. 
A jótétemények főösszege tehát az elmúlt 1902. évben 9265 kor.

Az itt számokban kifejezett jótékonyság mellett nagy gondot lordítottunk 
arra, hogy az ételek jó minőségben és mennyiségben kerüljenek asztalra, hogy 
azok a különböző korú s szervezetű ifjak testi s lelki fejlődését előmozdítsák, 
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 bab, szombaton tört-krumpli és vasárnap
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káposzta sertéspecsenyével (az őszi hónapokban káposzta helyett tökkáposzta 
adatott). A levesben ugyanilyen sorrendben adatott árpakása, rizskása, tészta, 
árpakása, rizskása és tészta. Vacsorára adtunk hétfőtől kezdve a következő 
ételeket: bab, borsó, gulyáshús vagy sertéspörkölt, krumpli, galuska (fehér- vagy 
juhtúróval), minden szerdán délben lencse és sertéspecsenye krnmplival, 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 dijak 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 s jótéteményeinek fedezésére szolgál: a) az alap
tőkének (100,000 korona) kamata; b) a convictus tagjai által befizetett díjak, 
a mely czímen 1902-ben a kerületi segélylyel együtt 22,725 korona jött b e ; 
c) a szuplikáczióból befolyt összeg 2786 kor. 37 fill.; d) különféle adományok 
s a szuplikáczió beváltása czímén való jövedelem 592 kor. 77 fill. Összesen 
26,104 kor. 14 fill. Ennek ellenében a kiadások főösszege 25,570 kor. 15 fill. 
A különbözeti összeg a tőke kamatából fedeztetett.

Az 1902. évi szuplikácziónak eredménye a következő: 1. Bartos Pál 
I. theol. gyűjtött Eperjesen 175 kor. 20 fillért, mely összegből az intézetnek 
jutott 153 kor. 30 fillér. 2. Kellő Gusztáv Szepesmegyében 160 kor. 54 fill, 
(a szuplikánsnak járó összeggel együtt 240 kor. 80 fill.). 3. Valóczky János 
VIII. o. t. Liptó-, Turócz-, Árvamegyékben 89 kor. 74 fill. (134 kor. 60 f.). 
4. Beblavy Iván joghallgató Pozsony-, Nyitra-, Trencsénmegyékben 87 kor. 
59 fill. (133 kor. 38 fill.). 5. Halát János I. theol. Bars-, Hont-, Komárom-, 
Fejérmegyékben 95 kor. 60 fill. (143 kor. 40 fill ). 6. Licsko Samu I. theol. 
Zólyommegyében 113 kor. 60 fill. (170 kor. 40 fi). 7. Jakubik György I. theol. 
Gömörmegyében 160 kor. 84 fill. (241 kor. 25 fi). 8. Lanstják Gyula I. theol. 
Nógrádmegyében 200 kor. 20 fill. (300 kor. 29 fi). 9. Motyovszky Pál I. theol. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegyében 130 kor. 87 fill.. (196 kor. 30 fi). 10. Jeszenszky 
Gyula III. theol. Budapesten 163 kor. 84 fill. (310 kor. 20 fi). 11. Szklenka 
Gusztáv I. theol. Bács-Bodrogmegyében 110 kor. 34 fill. (165 kor. 50 fill.)
12. Podsztrelejt Gyula I. theol. Békés-, Csanád-, Csongrád-, Aradmegyékben 
344 kor. 74 fill. (517 kor. 10 fill.). 13. Bélák János III. tanítóképző tanuló 
Erdély déli s keleti részében 275 kor. 03 fill. (550 kor. 06 fi). 14. Bartos Pál 
I. theol. Erdély északi s nyugati részében 163 kor. 81 fill. (327 kor. 62 fi). 
15. Szolár Pál III. tanítókp. Szabolcs-, Szathmár-, Bihar-, Szilágymegyékben 
309 kor. 80 fill. (464 kor. 70 fi) 16. Látiyi Alfréd VIII. o. t. Borsod-, Heves-, 
Jász-Kún-Szolnok- s Hajdúmegyékben 94 kor. 67 fill. (142 kor). 17. Mikola 
János VIII. o. t. Zemplén-, Ung-, Bereg-, Ugocsa-, Máramarosmegyékben 
84 kor. 54 fill. (126 kor. 80 fill.) 18. Deák János I. theol. Abaújmegyében 
86 kor. 87 fill. (130 kor. 30 fi). 19. Podsztrelen Gyula II. theol. Sárosmegyé
ben 98 kor. 10 fill (130 kor. 80 fill.) Összesen 2924 kor. 02 fill. (4600 kor.

24*
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70 fill.) Szuplikáczió megváltása czímén küldött: A mosoni esperesség 14 kor. 
Pozsonymegyei esperesség 29 kor. Kőszegi egyház 4 kor. Körmöczbányai 
egyház 12 kor. Békésbánfalvi Takarékpénztár 2 kor. Legnagyobb adományo
zónk volt Rónay Albert alsóhrabóczi földbirtokos, a ki Kossuth születésének 
100-ik évfordulóján adandó beneficiumra 100 koronát adományozott. Régi 
jótevőink: az Eperjesi Takarékpénztár ez évben is 40 koronát, a Nagysárosi 
Műmalom pedig egy zsák lisztet adományoztak.

Miként látható, a szuplikáczió az elmúlt esztendőben is igen szép összeget 
eredményezett. Az ebből befolyó nagy összeg teszi lehetővé tőkénk kis jövedel
mezősége mellett a fentebb közölt jótéteményeket.

Kétségtelen, hogy ezt első sorban az áldozatkész közönségnek köszönhető, 
a mely a sokféle gyűjtések daczára szívesen adja filléreit intézetünk gyámolí- 
tására; de nem csekély mértékben azoknak a tanuló ifjaknak, a kik fárad
ságot nem kiméivé járják be az ország minden részét, hogy adományokat 
gyűjtsenek. Annál feltűnőbb ennélfogva azoknak az esperességeknek indoko
latlan eljárása, a melyek a szuplikáczió megváltása czímén szuplikánst nem 
fogadnak s Ígért megváltási adományukat még sem küldik be.

Intézetünk összes jótevőinek s pártfogóinak, úgy a feljebb névszerint fel
említett intézeteknek és adományozóknak, mint ama számtalan s ismeretlen 
pártfogóknak, a kik a messze távolból megemlékeztek intézetünkről, hálás s 
őszinte köszönetét mondunk nagybecsű adományaikért. Az isteni Gondviselés 
viszonozza azt nekik sokszorosan anyagi és szellemi javaival. Kiváló hálára 
köteleznek bennünket azok a lelkész és tanító urak, a kik szuplikánsainkat 
sokszor alkalmatlan időben is szívesen fogadják, gondosan ellátják s jó taná
csaikkal útbaigazítják. Végül köszönet illeti azokat az ifjakat, a kik kitartó 
buzgósággal keresik fel az ország legkülönbözőbb részeiben lakó jótevőinket 
s összegyűjtik a tetemes szuplikácziói összegeket. Kedves ifjak, fogadjátok az 
iskola elismerését 1 Ne feledjétek, hogy azt egyházatok s hazátok javáért teszitek.

Beneficiumban négyszer részesült ifjúságunk: 1902. szeptember 19-ikén 
Kossuth születésének 100-ik évfordulója alkalmával Rónay Albert alsóhrabóczi 
földbirtokos úrnak 100 kor. adományából; novemb. 30-ikán Keczery Andrásnak 
e czélra tett alapítványának kamatából; márczius 15-ikén Dessewffy István 
alapítványának jövedelméből és márczius 19-ikén Ganczaugh József alapítvá
nyának kamatából. Az utolsót kivéve minden alkalommal sertéspecsenyén s 
hozzávaló salátán kívül bort is kapott az egész convictusi ifjúság. A magyar- 
országi prot. theologusok április 29—30-ikán tartott konferencziája alkalmával 
az ide mindenfelől összesereglett theologus ifjak tiszteletére egy közvacsorát 
is adott convictusunk az összes theologiai hallgatóknak. Uyképen ezen inté
zetünk is hozzájárult a prot. theologusok konferencziája sikerének emeléséhez.

A conviktus tagjainak száma az 1902/3-ik iskolai évben 249 volt, a kik 
közül csupán ebédre járt 20 tag. Ez a szám a főiskola négy intézetei között 
a következő módon oszlik meg:

th e o l .  jo g h . g y m n .  ta n ító -k .

37 49 49 114
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Vallás szerint volt (zárjelben a tavalyi számok):
ág. h. ev. ev. ref. rom. kath. g. kath. g. kel. izraél.

Theologus: 37 (32) — — — — —
Joghallgató: 27 (29) 2 (3) 8 (8) 3 (2) 4 (4) 5 (4)
Főgymn.: 35 (46) 3 (1) 6 (4) 1 (1) 1 ( - ) 3 (5)
Tanítóképző: 112 (108) 2 ( - ) — — — —

Összesen: 211 (115) 7 (4) 14 (12) 4 (3) 5 (4) 8 (9)
Úgy vallásfelekezeti, mint nemzetiségi tekintetben is nagyon különböző 

a convictusi ifjúság. Intézetek szerinti eloszlást tekintve, a theologusok, kettő
nek kivételével, mind convictusi élelmezésben részesültek; a képezdészek 
a helyben lakókat s egynéhány más-vallásút kivéve, szintén mind tagjai voltak 
a convictusnak; a jogakadémiai ifjúságnak 1/6, a gymnasiuminak 1/3 része vette 
igénybe a convictust; az egész coll. ifjúságnak pedig körülbelül 1/s-a. Úgyde 
ha azt veszszük figyelembe, hogy collégiumi ifjúságunk egy nagy része eper
jesi illetőségű, bízvást állíthatjuk, hogy az idegenből idekerülőknek legalább 
a */a része veszi igénybe a convictus jótéteményét s ez világos bizonyítéka 
annak a nagy jelentőségnek, melyet convictusunk a főiskola nevelő s oktató 
hivatásában 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 1-jétől junius 
végéig s díja ebédért és vacsoráért 74 kor., csupán ebédért 46 kor.

A convictus tagja lehet valláskülönbség nélkül minden collégiumi tanuló 
és hallgató, a k i belépését az eforusnál bejelenti s a kiszabott díjakat előre 
lefizeti. Azon szegénysorsú ág. hitv. ev. főgynm. és jogakadémiai ifjak, a kik 
kifogástalan erkölcsi magaviselet mellett a tudományokban is kellő haladást 
tanúsítanak, az előirt convictusi díjak egy részének elengedésében részesülhetnek, 
ha ez iránt kellőleg felszerelt kérvénynyel fordulnak a collégiumi hatósághoz. 
A z elengedés félévenként 5 —15 fr t  erejéig történik. A kérvények a convictus 
eforusnál a collégiumi igazgató-választmányára czímezve nyújtandók be; a 
benyújtás határideje szept. 15. és január 31.; később benyújtott kérvények nem 
vételnek figyelembe. A kérvények mellékletei: hatóságilag kiállított szegénységi 
bizonyítvány és az előző félévi tamdmányi kimutatás vagy leczkekönyv.

A theologia hallgatói és a tanítóképző tanulói, a mennyiben convictusi 
jótéteményeik internátusi lakásukkal kapcsolatban szavaztattak meg, illetékes 
dékánjuknál s illetőleg igazgatójuknál az általak közhírré tett időre (jun. 15. 
vagy aug. 20.) adják be erre vonatkozó kérvényeiket.

Az oeconomusi és seniori állás betöltése kérvény útján történik; ezen 
kérvény azonban az eforusnál esetleg élőszóval is terjesztetik be s az eforus 
ajánlatára a tanári-kar alkalmazza az arra valókat. A portánsokat az eforus 
alkalmazza, szegénysorsú evang. szülőknek a gymn. alsó osztályaiba járó
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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 elegendő ételt kapjon, nyilvántartása az érkezőknek s 
beszámolás az eforusnál. A négy 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 éteket, 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 — 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 (vasárnap és csütörtökön); azonkívül 
vasárnappal kezdve a következő ételek : sertés- vagy másnemű sült káposztá
val, savanyú-krumpli, káposzta, galuska (túróval, lekvárral vagy mákkal), 
borsó árpadarával, bab és krumpli. Vacsorára pedig, a vasárnappal kezdve, 
a következő ételek lesznek; sertés- vagy marhasült (krumpli- vagy nyers
káposztával, szilvával), bab, borsó, gulyáshús vagy pörkölt, krumpli, galuska 
(mint szerdán) és lencse. Úgy ebédre, mint vacsorára jár minden convictusi 
tagnak 1/i kenyér (16 dekagr.).

Kik ennél bővebb felvilágosítást kívánnak, forduljanak a convictus ezidő 
szerinti eforusához: Mayer Endre theol. tanárhoz, vagy a Coll. igazgatóságához.
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F) M a r k o v i t s - k ö r .

Az eperjesi ág. hitv. ev. kér. Collégium «Marko vits-köre» 1902. szeptem
ber 17-ikén tartotta meg XXXlX-ik alakuló-gyűlését Peskó Ödön főgymn. tanár 
úr elnöklete alatt. A szép számmal egybegyűlt tagok a Kör tisztikarát a követ
kezőképen alakították meg: titkár Mauks Sándor VIII. o. t., pénztáros Schütze 
Gusztáv VII. o. t., könyvtárnok Dániel Szabó György VI. o. t. Jegyzővé még 
az elmúlt tanév zárógyűlésén Spanner Géza VIII. o. tanulót választotta a Kör.

A Kör tagjainak száma 72 volt; még pedig 47 kezdő, 18 haladó és 7 
pártoló tag. A Kör által használt Gabelsberger-Markovits rendszert a tagok 
elméletileg és gyakorlatilag két tanfolyamban tanulták. A kezdők Spanner 
Géza VIII. o. tanuló vezetésével, Vikár Béla tankönyve nyomán heti két órá
ban gyakorolták a levelező-gyorsírást; a haladók Lichtig Artúr II. éves jog
hallgató vezetése alatt heti 1 órában a vitaírást Forrai Samu tankönyve szerint.

A tagok gyakorlati kiképzésükről két írásversenyen számoltak be. Az 
1902. deczember 10-ikén tartott verseny eredménye a következő: a kezdők 
közül dicsérő-oklevelet nyertek: Frank Gusztáv VII. o. t., Jancsó Lajos VI. o. t., 
Sztehlo Zoltán V. o. t., Grün Bertalan IV. o. t , Venetianer Artúr IV. o. t. 
és Neumann Mór III. o. t . ; jegyzőkönyvi dicséretet nyertek: Herczegh József 
VII. o. t., Grósz Sándor VI. o t., Elzász Sándor IV. o. t., Grünstein Vilmos III. o. t., 
Czoczkó Béla IV. o. t. és Thomola Béla IV. o. t.; a haladók közül az első fokon 
Kárpáti János V. o. t. dicsérő-oklevelet, Kircz Jenő VI. o. t. és Weisz Herman 
IV. o. t. jegyzőkönyvi dicséretet nyertek; a második fokon Venetianer Gyula 
VI. o. t. nyert oklevelet, a negyedik fokon pedig Rajczi Jenő VIII. o. t.

A szokásos év végi versenyírást a kezdők számára 1903. május 13-ikán, 
a haladók számára pedig május 19-ikén tartotta a Kör. A kezdők közül az 
első díjat (10 kor.) Jancsó Lajos VI. és Weiser Ferdinánd III. o. tanuló közt 
felezte meg a Kör, a második díjat (3 kor.) Herczegh József VII. o. t. nyerte
e l; a haladók közül az első díjat (6 kor.) Spanner Géza VIII. o. t. a 210. fokon,
a másodikat (6 kor.) a 112-ik fokon Dániel Szabó György nyerte el. Ugyan
ekkor dicsérő-oklevelet nyertek a kezdők közül Frank Gusztáv VII. d. tanuló, 
Safran Alfréd IV. o. t. és Lövik Ernő IV. o. t., a kik még az előadói jutalomra 
is érdemesítették magukat. Friedmann Sándor dolgozatát pedig jegyzőkönyvi 
dicsérettel tüntették ki. A haladók közül dicsérő-oklevelet nyertek Kircz Jenő 
VI. o. t., Venetianer Gyula VI. o. t., Bakalyár Pál V. o. t. és Weisz Hermann 
IV. o. t . ; jegyzőkönyvi dicséretben részesült Kárpáti János V. o. t. munkája! 
dicsérő-oklevélben és előadói jutalomban részesült Lövik Ernő munkája.

A Kör vagyoni állapota a következő:
B e v é te l......................................................179 kor. 86 fill.
K ia d á s ...................................................... 108 » — »

Marad tehát . . .  71 kor. 86 fill.
A Kör összesen nyolcz gyűlést tartott, melyeken a tagok meghallgatták 

a jelentéseket és elintézték a folyó-ügyeket. Az 1903. május 23-ikán tartott 
zárógyűlésen a Kör a jövő évre jegyzővé Dániel Szabó Györgyöt választotta 
és megbízta őt az újjászervezéssel.
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G) C o l l é g i u m i  g y á m i n t é z e t .
1. Theologia gyűjtése..............................19 kor. 50 fill.
2. Jogakadémia »  20 ■ » — »
3. Főgymnasium »  40 » — »
4. Tanítóképző-intézet gyűjtése . . .  4 » 91 »

H) K e r ü l e t i  á r v a h á z .
1. Theologia gyűjtése............................. 19 kor. 50 fill.
2. Jogakadémia s> ............................. 30 » — »
3. Főgymnasium »  20 » — »
4. Tanítóképző-intézet gyűjtése . . .  8 » 10 »

I) A d o m á n y o k .

A Nagysárosi Műmalom-Részvénytársaság alapítványa a jogakadémián 
Az Eperjesi Takarékpénztár alapítványa a jogakadémián . . . .
Szentgyörgyi Gusztáv ösztöndíjalapítványa.......................................
Eperjesi Takarékpénztár a jo g a k a d é m iá ra .......................................
Eperjesi Takarékpénztár a c o n v ic tu s ra ............................................
Eperjesi Takarékpénztár 4 algymn., nem magyar-ajkú, a magyar 

nyelvben legjobb előmenetelt tett növendék jutalmazására
Eperjesi Bankegylet a jogakadém iára.................................................
Hoffmann Mór pénzügyigazgató úr a Jogász-Segélyegyletnek 
Máriássy Béla árvaszéki elnök úr a » . .
Usz Antal nyug. árvaszéki elnök úr a » . .
Dr. Horváth Ödön jogkari dékán ösztöndíjadom ánya...................
Dr. Flórián Károly jogtanár » ....................

* Összesen:
Kimutatás a «Vandrák András emlékalapítvány»-ról:

5000 K 
4000 » 
1000 » 

200  » 

40 »

80 » 
300 » 

12 » 

28 » 
8 » 

50 »
20 i

10,738 K

N é v Aláirt összeg 
koronákban

1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903.
években fizetet t  koronákban

1. Bergmann Ernő. . . . 200 20 20 20 20 20
2. Dr. Eisner József . . . 200 — — 40 — — 60
3. Fiedler Szilárd . . . . 300 — 30 30 — — —

4. Dr. Flegmann Jenő . . 200 20 20 20 20 20 —

5. Gonda József........... 200 20 — — — — —

6. Glós Károly.............. 200 20 20 20 20 — 40
7. Dr. Jancsó György . . 200 20 — 40 20 — —
8. Dr. Kux Vilmos . . . 200 20 20 — — — 40
9. Steinhübel Lajos . . . 200 20 20 20 — — —

10. Tahy M ihály ........... 200 20 20 20 20 20 —
11. Törzs Kálmán........... 200 20 20 20 — 40 —
12. Würsching Frigyes . . 200 20 — — — — 30

*



193

Kimutatás a «Hazslinszky Frigyes emlékalapítvány»-ról:

»T , „ [ Aláirt összeg 
e v j |  koronákban

1899. 1900. 1901. 1902. 1903.

években fizetett koronákban

1. Dr. Ardó A lfr é d ................. 2 0 0 50 50 50 50 _
2. Dr. Brósz László ................. 2 0 0 50 50 50 — 50
3. Czölder János ....................... 2 0 0 — 200 — - — —
4. Elischer V iktor .................... 2 0 0 50 50 50 — 50
5. Furmann Gyula . . . . . . . . 1 0 0 20 20 20 20 —
6. Hazslinszky Gusztáv Adolf. . 1 0 0 20 20 20 — 20
7. Kramer G y u la .................... 50 50 — — — —
8. Dr. Mágócsy-Dietz Sándor. . 2 0 0 50 — — 50 —
9. Meliorisz L a jos .................... 2 0 0 200 — — — —

10. Mérey L ászló ...................... 1 0 0 — — — — —
11. Dr. Philippy Ö dön .............. 1 0 0 20 20 — — 60
12. Pólyik Im re ......................... 1 2 0 — — — — —
13. Dr. Rosenfeld Sam u........... 1 0 0 20 — 20 20 —
14. Scholcz Róbert....................... 1 0 0 20 40 40 — —
15. Dr. Valkó Zsigmond........... 1 0 0 20 — — —

*
Fogadják a tisztelt adakozók ezúton is a Collégium hálás köszönetét.
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A j ö v ő  t a n é v e t  i l l e t ő  t u d n i v a l ó k .
Az eperjesi ev. kér. Collégium főgymnasiumában és tanítóképzőintézeté

ben a beiratások f. é. szept. 1., 2., 3. napjain; a főgytnnasiumban és a tanítóképző
intézetben szept. 4-ikén kezdődnek az előadások. A jogakadémián szept. 1-jétől 
szept. 12-ikéig és a theologián szept. 1-jétől szept. 8-ikáig tartatnak a beira
tások s az előadások szept. ló-ikán, illetve 9-ikén kezdődnek.

A coll. megnyitó-ünnep szeptember 20-ikán d. e. 11 órakor a coll. 
nagyteremben fog megtartatni.

Afőgym nasium ban  a felvételi és javító-vizsgálatok augusztus 29. s 31-ikén 
tartatnak. Felvételi vizsgálat kötelező a gymn. I. osztályába 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. -1-ső osztályába csak oly növendékek vétetnek fel, kik életük 
kilenczedik évét betöltötték. A gymn. tanulók valamennyien, — tehát nemcsak 
azok, kik gymnasiumunk bármely osztályába először kívánnak felvétetni, hanem 
azok is, kik máris tagjai voltak intézetünknek,— a nm. Minist. 1885. február 
26-ikán 3964. sz. a. kelt rendelete értelmében kötelesek 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 főgym nasium  a jövő tanévben is mindenben a nm. m. k. vall.- és közokt. 
Ministerium tantervét fogja követni s így az 1890. évi XXX. t.-cz. értelmében 
görög nyelv ta n ítá sá t pótló  tanfolyam a következő 1903 — 1904. 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 jogakadém iába  a felvétel az érettségi bizonyítvány 
vagy a múlt évi index alapján történik.

Jegyzet. A tandíj a theologián az összes halgatóknak el van engedve; a 
jogakadém ián  80 K., nem számítva a 4 K. 40 f. beiratási díjat s a 25 K.-nyi apró 
díjakat, mely utóbbi összegből 12 K. az országos tanári nyugdíjra esik; a f ő 
gym nasium ban  a 11 K.-nyi, illetve az először beiratkozóknál 15 K.-nyi apró díja
kon kívül a coll. igazg.-választmánynak 1902. jún. 29. hozott határozata értelmé
ben a jövő tanévtől kezdve 40 K. évenkint. Végül a tanítóképző-intézetben a tisza- 
ker. ev. növendékek tandíjmentesek, a többi kerületi ev. növendékek 10, a más- 
vallásúak 20 K. tandíjat fizetnek. Ezenfelül egyéb díjakra (orsz. tanári nyugdíjra, 
kórházra és felszerelésekre stb.) minden növendék egyenként 14 K.-t fizet. Tandíj
elengedésben a tanulók vallásfelekezeti különbség nélkül részesülnek. A convic- 
tusnak tagja bármely tanintézethez vagy vallásfelekezethez tartozó collegiumi 
hallgató vagy tanuló lehet; elengedésben azonban csak ev. 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 tudo
mása van. A bejelentett lakások felől a coll. pedellus ad útbaigazítást.

A z  igazgatóság.
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