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A C ollegium  évi történ ete  1 9 0 3/4-röl.

Mindenekelőtt a Collegium igazgató-választmányának azon intézkedéseiről 
kell beszámolnunk, melyeket még a múlt tanév végén az 1903/4. iskolai évre 
vonatkozólag tett.

Az igazgató-választmány 1,903. évi június 12 ikén tartott ülésében egy — 
múlt évi határozata értelmében — újonnan szervezendő jogi tanszéknek és a 
dr. Sarudy Vilmos jogtanárnak halálával még 1903. évi április hóban meg
üresedett tanszéknek betöltésével foglalkozott: elfogadta a jogakadémiai tanári 
karnak e két tanszék tárgyainak csoportosítására és betöltésére vonatkozó 
javaslatát és a jelentkezett öt pályázó közül a váltó-, kereskedelmi és perjogi 
tanszékre dr. Obetkó Dezső szabadkai kir. törvényszéki bírót, a magyar köz- 
igazgatási jog és statisztika tanszékére pedig dr. Pósch József rozsnyói ügyvédet 
választotta meg nyilvános rendes tanárokká oly kötelezettséggel, hogy a tan
székükhöz kötött tantárgyak valamelyikéből az egyetemi magántanári képesí
tést három év leforgása alatt megszerezzék.

Az igazgató-választmány továbbá sajnálattal vette tudomásul a collégiumi 
felügyelőnek azon jelentését, hogy Bruckner Győző főgymn. helyettes tanár 
az iglói főgymnásiumhoz rendes tanárnak megválasztatván, itteni állásáról 
lemondott, minek folytán annak idején pályázat hirdettetett a főgymn. helyettes 
tanári állásra. Az igazgató-választmány a jelentkezett pályázók közül egyhangúlag 
fíorsody Károly szakvizsgás tanárjelöltet választotta meg.

Az igazgató-választmánynak 1903. évi június 12-iki gyűlésén még a követ
kező intézkedések történtek:

A néha iMérey Aurél volt igazg.-választmányi tagnak elhunyta (lásd a múlt 
évi Értesítőt) következtében megüresedett pénzügyi bizottsági elnöki székre 
Kubinyi Aurél bizottsági tagot választja meg; dr. Sztehlo Jánost, a pénzügyi 
bizottság eddigi póttagját rendes taggá, Kósch Árpádot pedig póttaggá választja.

Collégiumi igazgatóvá az 1903/4-iki tanévre Ludmann Ottó főgymnásiumi 
tanárt választja meg.
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Vöröss Sándor főgymn. tanár, ki 1902. évi januártól kezdve ideiglenes 
helyettes tanári minőségben működött a főgymnásiumban, miután 1902. évi 
november havában elnyerte tanári oklevelét, rendes tanárrá választtatott meg 
és ilyen minőségben véglegesíttetett. Erre ő, valamint dr. Raffay Ferencz véglege
sített jogakadémiai tanár letette az esküt.

Tekintve a jogakadémiai ifjúság nagy száma miatt jelentékenyen fel
szaporodott dékáni teendőket, valamint azt, hogy az eddigi rendszer lehetetlenné 
tette, miszerint az első és második alapvizsgálati bizottság egyidejűleg működ
hessék, az igazg.-választmány a jogakadémia szervezeti szabályzatának 13 §-ában 
a második bekezdést odamódosította, hogy a dékán — hivatalánál fogva — 
megszűnik mind a két alapvizsgálati bizottság elnöke lenni, hanem egyik vizs
lád bizottságnál (és pedig mindenesetre annál, a melyben vizsgáló-tanárként 
kell résztvennie) továbbra is elnök marad, míg a másik alapvizsgálati bizottság 
elnökét a jogtanári kar évenként saját kebeléből titkos szavazással választja. 
Az esetben, ha a dékán olyan tantárgyaknak lenne előadó tanára, melyek az 
alapvizsgálatok egyikénél sem fordulnak elő, ugyancsak az előbb említett 
módon a tanári kar fogja meghatározni azt, hogy melyik alapvizsgálati bizottság
ban lássa el ő az elnöki teendőket. Tekintettel arra az anyagi veszteségre, 
melyet a jogakadémia mindenkori dékánja ezen határozat következtében fog 
elszenvedni, a dékáni tiszteletdíj 800 koronára emeltetett fel és azonkívül a 
dékánnak 200 kor. irodai átalány adatott azzal a kikötéssel, hogy — eltekintve 
a nyomtatványok költségétől — ebből az összes irodai kiadásokat fedezze.

Alig záródott az 1902/3. tanév és beköszöntött a nyári szünidő, midőn 
Collegiumunkat az a nagy veszteség érte, hogy dr. Horváth Ödön kir. tanácsos, 
ki 1883-tól mint jogakadémiai tanár, 1886-tól pedig mint jogkari dékán kiváló 
szaktudással, lankadatlan buzgalommal, fáradhatatlan munkálkodással, intéze
tünkhöz való hű ragaszkodással működött és a kinek nevéhez a collegiumi 
jogakadémiának felvirágzása fűződik, itteni állásáról lemondott, miután O felsége 
őt kir. közigazgatási ítélő-bíróvá nevezte ki.

A távozó kiváló tanár lemondását a következő átiratban jelentette b e :
„Mélyen tisztelt collegiumi Ehiökség! Nagytek. coll. Igazgatóválasztmány!
Hűséges lelkemet mondhatlan érzelmek tartják lekötve mostan, a mikor 

jelen levelemet a m. t. coll. Elnökséghez s általa a Nagytekintetű coll. Igazgató
választmányhoz intézem. A mélyen meghatottságnak, a legkedvesebbtől való 
búcsúzás fájdalmának őszinte érzelmei ezek.

O csász. és apóst. kir. Felsége ez év június 27-ikén kelt legfelsőbb elhatáro
zásával engemet a m. kir. közigazgatási bírósághoz ítélő-bíróvá a legkegyel
mesebben kinevezni méltóztatott. A mily örömmel vettem ezt a legfelsőbb 
kegyet, mely nemcsak igénytelen egyéniségemet tünteti ki — és pedig általam 
soha nem érdemlett mértékben — hanem egyszersmind a hazai jogakadémiáknak 
és a hazai jogakadémiai tanári karoknak is dicsőséget jelent; éppen olyan mélyen 
dobban meg szívem, ha arra kell gondolnom, hogy ez új állásra való távo
zásom egyszersmind azt jelenti, hogy búcsút mondjak annak az ősi, drága 
Intézetnek, a melynek négy tanéven át hálás tanítványa, 20 tanéven át hűséges 
tanára és 17 tanéven .át jóakaró igyekvéssel telt dékánja voltam
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Mélyen tisztelt Elnökség és Igazgató-választmány! A búcsú: nem jelent 
mindenkor és mindenkire nézve elválást! Én csak búcsúzom, de nem válók 
el Önöktől, nem válók el a Collegiumtól s nem válók el különösen az én 
— lelkem egész odaadásával és hűségével szeretett — jogakadémiámtól. Hiszen 
meg kellene tagadnom múltamat, meg kellene tagadnom szívemet, meg kellene 
tagadnom egész magamat, ha én azt az elmondhatatlan sok szeretetet, bizalmat, 
támogatást és megtiszteltetést el tudnám, vagy el akarnám feledni, a mely 
engemet ennek a drága, ősi tanintézetnek a kötelékében — ifjúság, tanártársak 
és fentartó testület részéről — oly érdemtelenül, de mindenkor oly boldogítólag 
s oly buzdítólag ért. Óh nem ! Én nem lehetek ilyen szívtelen, ilyen hálátlan! 
Lelkem legbensejében fogom megőrizni szüntelen mindennek hálás emlékeze
tét s ha a messze nagy világban járva, utam sivatagokon fog keresztülvezetni, 
ez a drága, ez az ezerszer drága emlék: enyhetadó oáz lesz a számomra 
szüntelen. Ez a drága emlék valósággal talizmánom lesz a jövőben, a melytől 
meg nem fogok válhatni soha.

Én nem akarom még csak érinteni sem azt, hogy mit tettem, vagy mit 
nem tettem az elmúlt hosszú idő alatt, melyben a jogakadémia munkása 
lehettem. ítéljék meg azt azok, a kik erre hivatottak. De — minden álszerény
ségtől menten — úgy érzem mostan, hogy az én végezett munkám, bármennyire 
is kisérve volt az a jó Isten bőséges áldásától, nem állott arányban azzal a 
nagy bizalommal, megtiszteltetéssel és mindenekfölött — a lelkem legdrágább 
kincsét képező — szeretettel, a melyet én a Collegium kötelékében e hosszú 
idő alatt tapasztaltam S már csak azért is szükséges az, hogy én is az én 
lelkem legbensőbb háláját, hűségét és szeretetét magammal vigyem életem 
megváltozott új útjára is. Ezzel a soha ki nem apadható hálával, hűséggel és 
szeretettel fogok visszagondolni ősi, drága, kedves Collegiumunk- és Jogakadé
miánkra szüntelen s életemnek nem lesz igazabb öröme soha, mint ha ezeknek 
az érzelmeknek bármikor és bármiben jelét és bizonyítékát fogom adhatni.

Esdve kérem a m, t. coll. Elnökséget és Nagytekintetű Igazgató-választmányt 
arra, hogy ezt a biztosításomat kegyesen elfogadva, igénytelen emlékemet kegyes 
szeretetükkel továbbra is megőrizni méltóztassanak, valamint, hogy a mellékelt 
alapítólevelet, nemkülönben az ugyancsak mellékelt ajándékozási-iratot szívesen 
fogadni kegyeskedjenek.

Végezetül pedig lelkemnek azt az imaszerű forró óhajtását tolmácsolom, 
hogy a magasságos Isten adjon ezer áldást ősi Collegiumunkra s benne a vallás
felekezet egyetlen ilynemű tanintézetét, tehát egyik legféltettebb kincsét képező 
jogakadémiánkra s adja és engedje azt, hogy ezek a virágzásnak, a fejlődésnek 
legmagasabb fokára emelkedhessenek.

Midőn alázattal kérném, hogy működésemről a szokásos bizonyítványt 
kiállíttatni s kezeimhez juttatni kegyeskedjenek, kérem, fogadja a Nagyérdemű 
Elnökség és Igazgató-választmány legmélyebb tiszteletemnek és nagyrabecsü
lésemnek, nemkülönben soha meg nem szűnő hűséges és hálás szeretetemnek 
legőszintébb kifejezését.

Tátraháza, 1903. július 7-ikén. Örökre legigazabb hívük: ^ fjorvátk Ödön
k ir. közigazgatási ítélŐ-bíró.“

i

X*
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A collegiumnak elöljárósága, az egész tanárikar és főiskolánknak minden 
barátja a legnagyobb sajnálattal vette tudomásul a lelkes tanárnak, a szeretett 
kartársnak, a köztiszteletben álló férfinek távozását és a collegiumi végrehajtó- 
bizottság 1903. július 22-ikén tartott ülésében a lemondott tanárnak Collégiumunk 
iránti hűséges szeretetét oly szépen visszatükröző búcsú-átiratára a következő 
határozatot hozta:

„A végrehajtó-bizottság a legnagyobb sajnálattal veszi tudomásul dr. Horváth 
Ödön jogakadémiai dékán távozását, mert a végrehajtó-bizottság, melynek a 
távozó dékán szintén lelkes, munkás tagja volt, igen jól tudja dr. Horváth 
Ödön érdemeit. Tudja, hogy életének, kiváló képességeinek legjavát a leg- 
önzetlenebbül szentelte jogakadémiánk felvirágoztatására, hogy jogakadémiánk 
örvendetes fejlődése, hírneve az ő nevéhez, az ő lelkes munkásságához fűződik. 
Éppen azért a végrehajtó-bizottság dr. Horváth Ödön maradandó érdemeit 
jegyzőkönyvileg is megörökíti s kifejezi egyrészt legnagyobb sajnálkozását 
távozásán, másrészt örömét azon, hogy igaz érdemei oly szép elismerésben 
részesültek a legfelsőbb helyről. Lelkes munkásságához továbbra is erőt, egész
séget és ezer áldást kér a végrehajtó-bizottság az egek Urától.“

A dr. Horváth Ödön távozásával megüresedett jogakadémiai tanári állásnak 
betöltéséről mielébb kellett gondoskodni. És minthogy az 1903. évi június 12-ikén 
tartott igazgató-választmányi ülésen jogtanárnak megválasztott dr. Pósch József 
ez állásáról leköszönt, az ily módon megüresedett két jogtanári állás betöltése 
iránti intézkedésnek megtétele végett 1903. évi július 22-ikén a végrehajtó
bizottságnak tagjait hívta össze a collegiumi felügyelő. A végrehajtó-bizottság 
ebből a gyűléséből pályázatot hirdetett az egyik megüresedett tanszékre, melynek 
tárgyai: bevezetés a jog- és államtudományba, közjog, politika és nemzetközi 
jog; a másik megüresedett tanszékre nézve azonban kimondta, hogy ennek 
betöltését deczember hó végére halasztja, addig a tanszék tárgyainak (statisztika 
és — míg a 8-ik tanszék nem létesül — jogbölcselet) ellátásáról a tanári kar 
helyettesítés útján fog gondoskodni.

Ugyanezen a gyűlésen olvastatott dr. Horváth Ödön következő alapító- 
levele :

A l a p í t ó - l e v é l .
Ama meleg óhajtás által vezéreltetve, hogy volt legkedvesebb tantárgyam

nak : a magyar közjognak tanulására a kedvet serkentsem, nemkülönben hogy 
derék joghallgatóságunk részére az ösztöndíjak számát növeljem s végül ezáltal 
is előmozdítani akarván azt, hogy igénytelen emlékem a jogakadémia életének 
további folyamában olykor-olykor megemlíttessék: ezennel lekötelezem maga
mat, hogy egy kettőezer (2000) koronáról szóló 4%-al kamatozó Koronajáradék- 
kötvényt szolgáltatok be az eperjesi Collegium pénztárába, abból a czélból, 
hogy ennek kamatai mindenkor >Dr. Horváth Ödön volt dékán-tanár ösztöndíj» 
czímén évenként annak a joghallgatónak adassanak, a ki a magyar közjog 
tanulmányozásában abban a tanévben a legkiválóbb eredményt és előmene
telt tanúsította.

Az ösztöndíj odaítélésének joga mindenkor a jogakadémia tanári kara
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által gyakorlatidé és pedig a magyar közjog mindenkori tanárának javaslata 
alapján s tekintet nélkül az erre étdemes ifjú vallására, avagy vagyoni viszonyaira.

Abban a nem remélt és még kevésbbé óhajtott esetben, ha a jogakadémia 
működése bármi oknál fogva megszűnnék, a szünetelés ez idejére mindenkor 
a Collegium igazgató-választmánya lesz jogosult arra, hogy ez alapítvány miként 
leendő felhasználása felől határozzon.

Tátraháza, 1903. július 7.
..........  , , . . .  , , , D r . H o r v á t h  Ö d ö n ,Klottunk, dr. Mittler Karoly s. k., dr. Flórian Karoly s. k.} ,. ,. . , . . .

m int tanúk e l«« , k ,r - közigazgatási ítélS-biro,
a  jogakadém iának volt dékán-tanára.

A végrehajtó-bizottság a nagylelkű alapítványt, valamint a jogakadémia 
dékáni hivatalos helyiség összes berendezését képező ajándékot hálás köszönettel 
fogadta és annak jegyzőkönyvi kivonatban is kifejezést adott.

Az 1903. augusztus 24-ikén tartott igazgató-választmányi gyűlés fájdalom
mal emlékezett meg Strauch Réla felkai ev. lelkész, a collegiumi igazgató
választmány munkás tagja, főiskolánk igaz barátjának 1903. évi július 31-ikén 
bekövetkezett haláláról. Ide iktatjuk azt az értesítést is, hogy collegiumi szer
vezetünk értelmében az 1903. évi augusztus 25—28-ik napjain tartott egyház
kerületi gyűlés az elhunytnak helyére ifj. Draskóczy Lajos eperjesi evang. lelkész 
és VI városi esperességi jegyzőt választotta meg collegiumi igazgató-választmányi 
taggá. Az augusztus 24-iki igazgató-választmányi gyűlés továbbá 15 pályázó 
közül dr. Eöltevényi Nagy Olivér pozsonyi ügyvédet választotta meg rendes 
jogakadémiai tanárnak a dr. Horváth Ödön lemondásával megüresedett közjog, 
politika és nemzetközi jog tanszékére; a megüresedett jogkari dékáni állásra 
dr. Mikler Károly tanárt, eddigi prodékánt választotta meg két évre.

A nyári szünet alatt előfordult események közül fel kell említenünk azt 
a lélekemelő ünnepélyt is, mely augusztus 16-ikán Bártfa-fürdőn folyt le, a 
midőn ugyanis bold. Erzsébet királynénk szobra a hazafias kegyeletnek érzelmei 
által odavonzott nagyközönség jelenlétében lelepleztetett. A Collegiumnak képvi
seletében ott megjelent a collegiumi igazgató, dr. Flórián Károly jogakadémiai 
és dr. Wallentínyi Samu főgymnásiumi tanár.

Még az új tanévnek kezdete előtt augusztus 25—28-ik napjain tartatott 
a tiszai egyházkerületnek közgyűlése, melyen a Collegium négy intézetének 
dékánjain és igazgatóin kívül még több collégiumi tanár is résztvett. A köz
gyűlés a collegiumi igazgató-választmány jelentésének tárgyalása alkalmával 
„örömmel vette tudomásul a főiskolánknak úgy anyagi, mint szellemi téren 
való fokozatos fejlődését feltüntető jelentést, köszönetét és méltányló elismerését 
fejezvén ki a főiskola élén álló elnökségnek, igazgató-választmánynak és a 
fáradhatatlan buzgalommal működő tanári karnak.“

Szeptember elején kezdődött a rendes munka a Collegiumnak mind a 
négy intézetében: miután a beírások az előirt módon és időben megtörténtek, 
a főgymnásium- és tanítóképzőben szeptember 4-ikén, a theol. akadémiában 
szeptember 9 -ikén, a jogakadémiában pedig szeptember 14-ikén hozzálátott a 
tanári kar a tanítás és előadás megkezdéséhez.
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Szeptember 20-ikán tartotta meg a főiskola tanárkara és ifjúsága, a 
collegiumi elnökség és az igazgató-választmány eperjesi tagjainak jelenlétében, 
a szokásos megnyitó-ünnepélyt. Az ünnepélyen érdemes felügyelőnk dr. Schmidt 
Gyula az ifjúsághoz buzdító, lelkes szavakat intézett, a collegiumi igazgató 
pedig a következő beszéddel nyitotta meg a tanévet:

„Mélyen tisztelt collegiumi -Elöljáróság! Szeretve tisztelt tanári testület!
Kedves ifjak!

A nyári szünet üdülése után ismét összehozott bennünket: tanárokat és 
tanulókat az új tanév kezdete, az új diligentia. Összesereglett az ifjúság hazánk
nak minden vidékéről, az Alföldnek rónaságáról épp úgy, mint az égnek fel
meredő Kárpát aljáról; összesereglett, hogy itt az ősi Collegiumunkban, a 
Collegium négy intézetében szellemi kincseket gyűjtve tehetségeit kifejtse, 
képességet szerezzen arra, hogy majdan kilépvén az életbe ott derekasan 
működhessék, betöltse helyét, bizton megállhasson az élet küzdelmeiben.

Mert az iskola az életre készít elő, tájékoztatja az ifjakat az embernek 
feladatairól, felvilágosítja azon problémákról, melyeknek megoldásán korunk 
fáradozik, megadja nekik azon ismereteket, melyeknek segítségével az ifjak 
majdan mint férfiak résztvehetnek a munkában — kiki abban a körben, hová 
a gondviselés őt állítja, — kiképezi az ifjak szellemi tehetségeit, munkásságra 
szoktatja őket. Mert már az iskolában — legyen az akár előkészítő, mint a 
gymnasium, akár magasabb intézet, melyben az ifjú már egy választott életczél 
irányában folytatja tanulmányait —• csakis komoly, becsületes, folytonos munka 
által szerezheti az ifjú azon ismereteket, melyeknek elsajátítása végett kereste 
fel az intézetet, csak szorgalmas munka segítségével lesznek szellemi tulajdonává 
azon ismeretek, melyeket a tanár vele közölni törekszik, csak így lesz ő valóban 
otthonos a tudományokban.

Ilyen szorgalmas munkásságra, ilyen komoly ismeretgyűjtésre főleg a mi 
korunkban szüksége van minden ifjúnak, ki meg akar felelni azon várakozásnak, 
melylyel övéi, embertársai, az egész haza feléje tekint. Hogy milyen óriási 
fejlődésnek mentek a tudományok az utolsó évtizedekben, arra csak rá kell 
mutatnom, mert hiszen mindenki tudja azt: már a kisebbeknek is közületek, 
kedves ifjak, van erről tudomásuk, annál inkább azoknak, kik már szaktanul
mányokat folytatnak. És a tudományoknak ezen fejlődése nemcsak theoretikus 
elméleti tanokat eredményezett, hanem az életnek alakulására is nagy befolyást 
gyakorolt. Mindenki tudja, milyen új viszonyokat teremtettek a bámulatgerjesztő 
felfedezések és találmányok a természettudományok terén. De más téren is 
látjuk az újabb kutatásoknak nagy hatását: helyesebb világításba helyezték 
nem egy lapját a történelemnek, azon tudománynak, mely /.<x t  l%oyj)v magistra 
vitae =  az élet tanítómestere. A társadalmi téren, az állami életben, az igazság
szolgáltatásban új nézetek, új követelmények léptek fel, melyek komoly, beható 
tanulmányozást igényelnek, hogy oly irányban vezettessenek és kiegyenlíttesse- 
nek, mely irányban az emberiségnek, a népeknek és így a mi drága hazánknak 
is boldogulása és valódi haladása biztosítva legyen.

Élénk, mozgalmas a mi korunk; némi tekintetben hasonló a reformátió 
korához, melyben a középkornak fejlődésnélküli századai után a szellemi élet
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hatalmasan kezdett ébredni és lelkes férfiak vezetése alatt az emberiség egy 
nagy lépéssel haladott elő a művelődésben. És a mint akkor egyike ezen 
férfiaknak, a nagyműveltségű és szabadságszeretet által ihletett Hutteni Ulrik 
így kiáltott fel: «óh század, mily öröm és boldogság, hogy én te benned 
élhetek!» így most is minden művelt emberben ellenállhatatlanul támad a vágy, 
hogy ő is tevékeny részt vegyen a mai kor haladásában.

Ilyen vágy él bennetek is, kedves ifjak, és kell, hogy bennetek éljen; 
ezen vágy hozott benneteket ide, hogy itt az életben kifejtendő működésre 
képességet és erőt gyűjtsetek. De épen mert ilyen működés a mai viszonyok 
közt csak akkor lehetséges, ha nagy és sokoldalú tudást visztek magatokkal 
az életbe, azért kell, hogy mindenki szorgalmas munkálkodással foglalkozzék 
a tudományokkal és annál több ismeretet szerezzen.

De a valódi műveltséghez, a férfikorban kifejtendő áldásos működésre 
való előkészüléshez nem elég az, hogy fiatal korunkban mennél nagyobb tudást 
szerezzünk, mennél több ismeretet gyűjtsünk oly czélból, hogy azoknak segít
ségével majd életünk fentartását biztosítsuk, talán hírt, dicsőséget, gazdagságot, 
hatalmat szerezzünk. A tudomány nem pusztán ismereteknek halmaza, nemcsak 
rendszeres előadása és felsorolása azon tapasztalatoknak, melyeket a kutató 
elme a külső természetben, az ember egyéni és társadalmi élete terén gyűjtött: 
minden valódi tudománynak ideális természete van, melynélfogva felemelkedik 
örök igazságok, szent törvények, nagy lelkesítő gondolatoknak régiójába. Nézzük 
csak például azt a tudományt, mely a legreálisabb, melynek tárgya a látható, 
érezhető valóság, azt a tudományt, mely a természetnek jelenségeivel foglal
kozik, — milyen gazdag eszményi tartalma van ennek is ; mert a külső jelenség 
visszatükrözted a rendnek, a szépségnek, a czélszerűségnek törvényeit és hirdeti 
a teremtőnek, az örökkévaló törvényhozónak hatalmát, bölcsességét és sze- 
retetét. A történelem rajzolja ugyan a való eseményeknek, a tényeknek lánczo- 
latát, de egyúttal felmutatja az eszméket, melyek a különféle korokat mozgatták, 
feltünteti a világrendet, mely a változó események folyama alatt rendületlenül 
fennáll. A művészetekről, a szépirodalomról szóló tudományok feltárják az 
ihletett művészek remekműveiben kifejezett eszméket. A jogi tudományok az 
igazság eszméjének szolgálatában állanak, a theologiai tudományok pedig azon 
szent eszméket hirdetik, melyek az embert valódi boldogságra viszik.

A tudományok ezen eszményi természetöknél fogva nemcsak az észhez 
szólnak, hanem a szívhez is. A ki a tudományokkal behatóan foglalkozik, az 
nemcsak a praktikus életben felhasználható tapasztalati tanokat és tételeket 
tanulja meg belőlök, hanem megismeri, tisztelni és szeretni tanulja a magas 
eszméket is, melyeket a tudományok hirdetnek, lelkesedik minden szép-, nemes
és jóért, hő szeretettel fogadja be ezen eszméket szívébe és leikébe, és ezen 
eszmék megbízható, hű vezérei lesznek az életben. Eszményképeket alkot magá
nak, a melyeknek megvalósítására minden erejével törekszik. Ezen idealizmus 
mélyen hatja át az ember lelkét és párosulva van benső vallásossággal, Istennek 
a legfőbb jónak szeretetével, az erkölcsi törvények tiszteletével.

Ezen vallásossággal párosult idealizmus el nem hagyja őt az életnek 
küzdelmeiben, erőt és kitartást ád neki működésében, melylyel nemes dolgokat



alkotni, embertársainak, szeretett hazájának javát előmozdítani törekszik, meg
nyugtatja és vigasztalja akkor is, ha itt-ott csalódik, ha erői néha gyöngéknek 
bizonyulnak a kitűzött czél elérésére.

Ilyen hő ragaszkodást a magas eszmékhez, ilyen idealizmust teremtsen 
bennetek, óh ifjak, már itt az iskolában a tudományokkal való foglalkozás.

Kívánjuk azt annál inkább, mert az eszményinek világa, az idealizmus 
nemcsak az anyagiságnak ellentéte, hanem kérlelhetetlen ellensége is a nemtelen
nek, az aljasnak, a bűnösnek, mindannak, mi az embert az érzékiség rab
szolgájává teszi. Míg az idealizmus a szivetekben honol; míg ti a szépet, jót 
és igazat szeretitek, addig lelketek tiszta marad, addig erényesek, igazán 
nemesek maradtok. Pedig csak az erényesek alkothatnak nagyot és mara
dandót, csak a tisztalelktíek lehetnek valóban boldogok. «Nagy ideálok nélkül 
nincs boldogság!» mondta a nagy Széchenyi, és meggyőződése az volt, hogy 
«az élet tengelye a morál».

Ilyen szellemben neveli ősi Collegiumunk az ifjúságot már századokon 
keresztül, ilyen szellemben fogja a tanári testület szeretetteljes odaadással e 
tanévben is vezetni az ifjúságot. Ily szellem lelkesítsen benneteket, kedves 
ifjak, a tanulásnak, a készülésnek munkájánál az egész tanéven keresztül, 
melynek kezdetén ez ünnepélyes órában örömmel üdvözlöm az összegyűlt 
ifjúságot és az igen tisztelt tanári testületet.

Midőn végül a nagyságos collegiumi felügyelőségnek, az igazgatóválaszt
mánynak, valamint általában kedves vendégeinknek ünnepélyünkön való szives 
megjelenésükért és főiskolánk iránti meleg érdeklődésükért a tanári kar hálás 
köszönetét tolmácsolom, az 1903/4-iki tanévet a Collegium összes tanintézetei
ben megnyitódnak nyilvánítom.“

Még a tanévnek ünnepélyes megnyitása előtt sietett a Collegiumnak ifjú
sága a kassai Rákóczi-ereklyekiállítást megnézni. Szeptember 17-ikén egy 250 
fjúból — gymnásiumi tanulók- és theologiai hallgatókból — álló csapat ment 
a reggeli vonattal Kassára. Szutórisz Frigyes főgymnásiumi tanár állt a kirándu
lás élén, a ki több tanártársával együtt gondosan kalauzolta az ifjúságot. Kassán 
Kress Géza, a rendező-bizottság egyik buzgó és lelkes tagja, Collegiumunknak 
volt növendéke a legnagyobb barátsággal és szívességgel fogadta az ifjúságot, 
kiváló figyelemmel vezette a kiállításon és a kassai múzeumban, sőt meg is 
vendégelte a nagyszámú csapatot. Szeptember 18-ikán a collegiumi jogakadémiai 
ifjúság testületileg jelent meg a kassai Rákóczi-kállításon, hol a rendező- 
bizottság lelkes fogadtatásban részesítette.

A protestáns irodalmi társaságnak szeptember 23. és 24-ik napjain Nagy
váradon tartott közgyűlésén a collegiumi tanárkarból dr. Szlávik Mátyás, Mayer 
Endre és dr. Flórián Károly tanárok vettek részt.

Mozgalmas élet volt városunkban szept. 27-ikén, a mikor az Eperjesi 
Széchenyi-kör védnökének, dr. Berzeviczy Albert v. b. t. t. elnöklete és közre
működése mellett II. Rákóczi Ferencz szabadságharczának 200-ik évfordulóját 
az egész lakosságnak részvétével fényesen ünnepelte. Collegiumunk ezen ünnep
lésekből is kivette a maga részét. És midőn ugyanannak a napnak délutánján
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— ezen ünnepléseknek mintegy folytatásaként — a várostól csak egy kis 
mértföldnyire távol fekvő Nagysároson az ottani Rákóczi-kastély előtti téren, 
szabad ég alatt, a község által rendezett ünnepély tartatott, akkor Collegiumunk- 
nak ifjúsága is zászlaja alatt kivonult és csatlakozott az ünneplő közönséghez. 
A Rákóczi-kastély homlokzatán ez alkalommal leleplezett emléktáblát Brózik 
Albert joghallgató a jogásztestület nevében, Bartos Pál theologus pedig a theol. 
ifjúsági egyesület nevében megkoszorúzta.

A zajos ünneplések után gyászünnep. Október 6-ikán, az aradi gyásznap 
évfordulóján a collegiumi ifjúság a tanári testülettel az ev. templomba vonult, 
hol ifj. Draskóczy Lajos lelkész megható imát mondott. A templomi isten- 
tisztelet után folytatását vette az ifjúság gyászünnepe a Collegium dísztermében, 
a hol a megnyitó-beszédet Bartos Pál theologiai testületi elnök, az ünnepi 
beszédet pedig Brózik Albert jogásztestületi elnök tartotta. Darvasi Gyula 
VIII. oszt. tanuló szavalta Illés Bálint «A legnagyobb gyásznap» czímü költe
ményét és Deák János theol. Russ Zoltán theologusnak «Október 6» czímü 
költeményét. A tanítóképző-intézeti ifjúság bevezető és befejező énekkara Kapi 
Gyula tanár vezetése mellett emelte az ünnepély sikerét.

Október 17-ikén fényes emlékünnep folyt le a Collegium dísztermében 
Deák Ferencz születésének 100-ik évfordulója alkalmából Ez az ünnep bár is
kolai ünnepként volt rendezve, annak daczára a Collegium kormányzó hatóságán, 
a tanári karon és az ifjúságon kívül a közönség is szép számban jelent meg. 
Kiemelkedő pontját dr.E. Nagy Olivér jogtanárnak úgy tartalmilag, mint alakilag 
magas színvonalon álló ünnepi-beszéde képezte, melyben Deák Ferencznek 
korszakalkotó államférfiúi működését méltatta. Az ünnepély bevezetéséül a coll. 
tanítóképző-intézet ifjúsága Kapi Gyula tanár vezetése alatt a Himnuszt, záró
pontul pedig a coll. főgymn. ifjúsága a Szózatot énekelte. Közben Bartos Pál 
hittanhallgató Tóth Kálmánnak «Deák Ferencz emlékezete» ez. költeményét 
szavalta el, és Liszkay Miklós joghallgató Lampérth Gézának Deák Ferencz 
születésének 100-ik évfordulójára irt pályadíjnyertes ódáját adta elő.

Azon zarándoklásban, melyet a debreczeni ifjúság a szegedi Kossuth- 
szoborhoz indított, a mi ősi Collegiumunk 21 akadémiai polgára is résztvett. 
A Collegium 48-as lobogója alatt két impozáns babérkoszorúval indultak útnak 
október 21-ikén és aznap este csatlakoztak a debreczeni zarándok-csapathoz 
Innen folytatták útjokat naponként mintegy 50 kilométert gyalogolva, minden 
helységben a legnagyobb lelkesedéssel fogadtatva. Október 25-ikén megérkeztek 
Szegedre, a hol lelkes beszédek kíséretében a koszorúkat elhelyezték : az eperjesi 
jogászokét Brózik Albert testületi elnök, a theologusokét Russ Zoltán. Követ
kező napon hazafelé indultak, hová október 27-ikén megérkeztek. Városunkban 
ünnepélyesen fogadtattak: az egész diákság kivonult a Collegium előtti térre 
tanáraikkal együtt és a Szózat eléneklése után Deák János theologus és Liszkay 
Miklós joghallgató tartottak lelkes beszámolót a nagy útról, mire a Himnusz 
eléneklésével a rögtönzött ünnepély és a zarándoklat is véget ért.

Midőn október 27-ikén az eperjesi görög-szertartású kath. egyházmegye 
nagymélt. dr. Vályi János általános tisztelettel és nagyrabecsüléssel környezett 
főpapjának 20 évi püspöki jubileumát ülte, akkor a Collegiumnak tanári kara is
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teljes számmal tisztelgett az ünnepelt jubilánsnál, a kiben nemcsak a felvilá
gosodott gondolkozású férfit, az önzetlen hazafit, az áldozatkész barátot, hanem 
a*jCollegiumnak igazi barátját is tiszteljük, és a collegiumi igazgató kifejezte 
előtte a tanári testületnek szerencsekivánatait

Október végével nagy veszteség érte szeretve tisztelt főpásztorunkat, 
mélt. Zelenka Pál püspököt, midőn neje október 29-ikén Miskolczon hosszú 
szenvedés után jobblétre szenderült. A szeretettel környezett főpásztorral együtt 
gyászolt a Collegium is és az október 31-ikén Miskolczon végbement temetésen 
megjelent a Collegium nevében Ludmann Ottó coll. igazgató, dr. Mikler Károly 
jogkari dékán és Gamauf György tanítóképző-intézeti igazgató és koszorút 
helyeztek a nemeslelkű elhunytnak ravatalára.

Október 31-ikén, régi kegyeletes szokás szerint, a reformátió emlékünnepé
vel kapcsolatosan a Collegiumnak prot. ifjúsága a tanári karral a szokásos depre
catio alkalmával az úrvacsorához járult. Az ünnepi-beszédet Mayer Endre theol. 
tanár tartotta; az ifjúság szónoka Treszler László theologus volt. Ugyanez 
nap délután ünnepelte meg a theologiai hallgatóság a reformátió kezdetének 
évfordulóját a Collegiumnak dísztermében, és ez ünnepélyen résztvett a tanári 
kar és nagy és előkelő hallgatóság is.

Őszinte örömtől, igazi lelkesedéstől dobogott egész Sárosvármegye lakos
ságának és különösen Eperjes városa polgárságának a szíve, midőn november 
első napjaiban O felsége megyénknek kiváló fiát dr. Berzeviczy Albert v.b. t. t.-t 
vallás- és közoktatásügyi miniszterré kinevezte. Kettős örömmel fogadta a 
Collegium a fényes képességű és már eddig is nagy érdemeket szerzett férfiú 
kitüntetésének hírét, mert hiszen főiskolánk büszkeséggel övének is mondhatja 
a magas polczra emelt férfiút. Midőn ugyanis 1878-ban a collegiumi jogakadémia 

« két évi szünetelés után újjonnan szervezve ismét megnyittatott, akkor a collégiumi 
pártfogóság 1878. július 13-ikán dr. Berzeviczy Albertet, Sárosvármegye kitűnő 
főjegyzőjét a «Dessewffy Arisztid» nevét viselő tanszékre rendes jogtanárrá 
választotta és ő ilyen minőségben az 1878/9. tanévben magyar alkotmány- és 
jogtörténetet, európai jogtörténetet és nemzetgazdászattant; az 1879/80. tan
évben bevezetést a jog- és államtudományokba, alkotmány- s kormányzati 
politikát és nemzetgazdaságtant adott elő kiváló szaktudással, vonzó és hall
gatóit .lebilincselő előadással. Kitűnő jogtanári működése közben 1881-ben 
országos képviselővé választatván, 1881. júliusától elhagyta a Collegiumot és 
avval a tanári működés terét, de azóta is sok jelét adta annak, hogy főiskolánk
nak barátja és jóakarója maradott.

Midőn miniszterré való kineveztetésének híre hozzánk érkezett, akkor a 
Collegiumnak fenntartó testületé és tanári kara sietett a következő üdvözlő
irattal örömének kifejezést adni:

„Nagyméltóságú Miniszter úr! Kegyelmes Urunk! Hazánk tanárai és 
tanulói, közoktatásügyünk és kultúránk igaz barátai bizonyára mindnyájan a 
legnagyobb örömmel, a legőszintébb lelkesedéssel üdvözlik Nagyméltóságodat 
új pályája kezdetén, a midőn Nagyméltóságod kezébe veszi közoktatásügyünk 
vezetését. A legnagyobb örömmel, a legőszintébb lelkesedéssel vette mindenki
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a hírt, mert Nagyméltóságod eddigi kiváló munkássága, hatalmas alkotó ereje, 
ideális szabadelvűsége, lángoló hazaszeretete, nemesen érző szíve mindenkit 
azzal a biztos tudattal, érzéssel töltöttek el, hogy hivatottabb, alkalmasabb 
vezér nem is állhatna közoktatásügyünk élén. Ilyen igaz örömmel, lelkesedéssel 
fogadta a hírt az eperjesi ev. kerül. Collegium fenntartó testületé és tanári kara 
is. A mi örömünk, a mi lelkesedésünk még bensőbb, még erősebb, mert 
hiszen Collegiumunk büszkeséggel és szeretettel ápolt mindig és ápol most 
is egy emléket, annak az időnek emlékét, a mikor Nagyméltóságod is tagja 
volt ennek a szabadságszeretetet és igazi szabadelvűséget hirdető és terjesztő 
ősi főiskolának, mint tanár. Erre az emlékre, erre a benső viszonyra még büsz
kébbek vagyunk most, midőn Nagyméltóságodat ily magas kitüntetés érte.

Őszinte tisztelettel, igaz szeretettel, mély bensőséggel üdvözöljük Nagy
méltóságodat magas állásában! Tiszta szívvel kívánjuk a Gondviseléstől: adjon 
Nagyméltóságodnak erőt, egészséget, hogy sikerrel valósíthassa azt a sok 
nemes eszmét, magasztos gondolatot, a mi a lelkében é l!

Az Ég áldását kérve nemes és nagyfontosságú munkásságára, ősi Colle- 
giumunk ügyét s magunkat Nagyméltóságod eddigi szives jóindulatába, párt
fogásába ajánlva vagyunk az eperjesi ev. kér. Collegium fenntartó testületé és 
tanári kara nevében

Eperjesen, 1903. no v . h ó  3 -ikán ,
a lá z a to s  s z o lg á i :

Dr. Schmidt Gyula,
collég;, fe lü gyelő .

Dr. Szlávik Mátyás, Ludmann Ottó,
collég, ig a zga tó .

theol. dékán .

Dr. Mikler Károly,
jo g a k a d . dékán.

Dr. Wallentínyi Samu,
collég. jegyző ,

Gömöry János,
főgym n . igazga tó .

Gamauf György,
tképzö-intézeti ig a zg a tó . ,l

Ezen üdvözlő feliratunkra a nm. miniszter úr a következő megtisztelő 
sorokban válaszolt:

„Nagyságos dr. Schmidt Gyula úrnak, collegiumi felügyelő Eperjesen. 
Budapest, 1903. nov. 13-ikán.

Nagyságos Felügyelő ú r ! Az eperjesi ág. h. ev. kér. Collegium meg
tisztelő, meleghangú üdvözletéért hálatelt szívvel őszinte köszönetét mondva 
van szerencsém tisztelettel felkérni Nagyságodat,/méltóztassék köszönetemet a 
Collegium fenntartó testületének és tanári karának is tolmácsolni. Mint életem 
legszebb szakára emlékszem vissza arra az időre, a mikor magam is tagja 
voltam az eperjesi Collegium tanári karának. Szivem egész melegével hang
súlyozva, hogy az engem az eperjesi Collegiumhoz fűző köteléket elszakít
hatatlan családi köteléknek tekintem, s magamat továbbra is szives jóidulatukba 
ajánlva, maradok Nagyméltóságos Felügyelő Úrnak kitűnő tisztelettel, igaz 
híve Berzeviczy Alberts

A collég, jogakadémiai tanári kar, a melynek kebelében a nm. miniszter 
úr 1878—1881-ig mint tanár működött, külön is üdvözölte azonnal kinevez- 
tetése után a következő táviratban: „Nagyméltóságú dr. Berzeviczy Albert 
miniszter úrnak Budapesten. Az eperjesi jogakadémia tanári karának mai 
napon tartott rendkívüli ülésén együttlevő tanári testület valamennyi tagjának

2*
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szívét a legbensőbb öröm érzete hatja át ama hírre, hogy Ö császári és apostoli 
királyi Felsége Nagyméltóságodat vallás- és közoktatásügyi miniszterré leg
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Az a soha nem szűnő s mindig csak 
erősbödött mély tisztelet és hálaérzet, mely tanári karunkat, attól az időtől 
fogva, a mikor válságokkal küzdött, jogakadémiánk biztos alapját és országos 
hírnevét itteni áldásos tanári működésével megállapítani méltóztatott, nagyra- 
becsült személyéhez fűzi: még fokozottabb mértékben hatja át mindnyájunk 
lelkét most, a mikor arról értesülünk, hogy Nagyméltóságod a magyar nemzeti 
közművelődés ügyének vezetésével járó mérhetlen gond és áldozatkészség 
elől nem tért ki, hanem fennkölt lelkének s tündöklő képességeinek magasztos 
eszméit és erejét nemzetünk javára értesíteni, hazánk közoktatásügyének 
kormányzására vállalkozni méltóztatott. Fogadja — kérem — Nagyméltóságod 
e felett érzett legbensőbb örömünknek, legigazabb hálaérzetünknek s hűséges 
sziveinkből fakadó szerencsekivánatainknak legőszintébb kifejezését. Nagy
méltóságod kegyes jóakaratát s munkában erősítő becsülését továbbra is 
állandóan kiérdemelni törekvő összes jogakadémiai tanártársaim nevében: dr. 
Mikler Károly, dékán.“

A nagymélt. miniszter úr erre az üdvözlő táviratra a következő felette 
kitüntető köszönő-levelet intézte jogakadémiánkhoz: „Nagyságos Dékán Úr! 
Jól eső, igaz örömmel töltött el Nagyságodnak az eperjesi jogakadémia igen 
tisztelt tanári testületé nevében hozzám intézett üdvözlő távirata, a melynek 
meleg szavait értékes zálogául tekintem annak a megtisztelő rokonszenvnek, 
a melyre engem azon intézet nagyrabecsült tanári'testületé érdemesít, a mely 
intézet kebelében — s ezt büszkén vallom — egykoron magam is mint törekvő 
szerény munkás működtem. Midőn szives megemlékezésükért őszinte köszönetét 
mondok, kifejezést adok azon jókívánságomnak is, hogy úgy Nagyságod, 
mint az igen tisztelt tanári testület hasznos működését továbbra is Isten áldása 
kisérje. Budapest, 1903. november 6-ikán. Tisztelő hívük: Berzeviczy Albert.“

Decz. 12-ikén a jogakadémia hallgatósága igen sikerült hangversenyt 
rendezett a városi Vigadó nagytermében; decz. 13-ikán pedig a theologiai 
ifjúság Belmissiói Egyesülete tízéves fennállásának emlékére vallásos estélyt 
tartott a Collegium dísztermében. Ezekről bővebbet jelentenek az illető ifjúsági 
egyletek Értesítőnk következő részeiben.

A múlt tanév vége óta üresedésben álló közigazgatási-jog és statiszkai 
tanszék betöltése az 1903. decz. 21-ikén tartott collegiumi igazgató-választmányi 
gyűlésen történt. A deczember kezdetén közzétett pályázati hirdetménynek 
örvendetes eredménye volt, a mennyiben 17 pályázó jelentkezett. Ezek közűi 
a gyűlés dr. Maurits Gyula baranya-szentlőrinczi ügyvédet választotta meg. 
A megválasztott tanár a második félév kezdetén állását elfoglalta.

Báró Ghillá7iy Imre Sárosvármegye újonnan kinevezett főispánjának 1904. 
évi jan. 11-ikén és 12-ikén lefolyt díszes beigtatási ünnepélyein a Collegium 
is képviselve volt. A tisztelgők sorában a tanári kar élén dr. Schmidt Gyula 
collég, felügyelő üdvözölte a főispánt, lelkes szavakkal rámutatván azon 
hazafias missióra, melyet főiskolánk évszázadokon keresztül híven teljesít
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városunkban és megyénkben; a főispán melegen köszönte meg a figyelmet 
és biztosította a tisztelgő küldöttséget Collegiumunk iránti jóindulatáról.

Február 28-ikán a collég, főgymn. Magyar Társaság nyilvános ünnepélyt 
rendezett a Collegium dísztermében, még pedig Petőfi emlékére. Az ünnepély
— amelylyel az ifjak úgy, mint más években is hasonló nyilvános előadásokkal, 
egyrészt kegyeletüknek akarnak kifejezést adni, másrészt pedig a nagyközön
ség előtt is be akarják bizonyítani, hogy a maguk szőkébb egyesületeiben 
serényen, lelkesen munkálkodnak önmaguk kiképzésén — ez évben is igen 
nagy és előkelő közönség jelenlétében lélekemelő módon folyt le. Az ünnepély 
műsorát és egyéb részleteit a főgymn. Magyar Társaság jelentése ismerteti.
— Úgyszintén a febr. 6 -ikán a jogakadémiai ifjúság által a városi Vigadó 
nagytermében rendezett és igen látogatott matinée-ről bővebben szól a jog
hallgatók testületének jelentése.

Márczius 15-ikét a hagyományos hazafias lelkesedéssel ünnepeltük meg 
az idén is. Collegiumunk ifjúsága az ünnepély előestéjén impozáns fáklyás
menetet rendezett, mely alatt Liszkay Miklós jogásztestületi elnök lelkesítő 
beszédet mondott, Mittelmann Árpád jogh. pedig hazafias szavalatot tartott. 
Márczius 15-ikén délelőtt a helyi hatóságok és igen nagy közönség jelenlétében 
folyt le fényesen a hazafias ünnepély. A tanítóképezde és a főgymnásium 
dalkara Kapi Gyula tanár vezetése alatt alkalmi dalokat énekeltek, Liszkay 
Miklós jogh. megnyitó-beszédet mondott, Bartos Pál az ünnepi szónoklatot 
tartotta. Jeszenszky Károly jogh. Reviczky Gyulának «Márczius 15» ez., Janisch 
Tivadar VIII. o. t. Szabolcskának «Márcz. 15» ez. alkalmi költeményeit adták 
elő, Russ Zoltán hittanhallgató saját szerzeményű nyitányát játszotta zongorán.

Márczius 20-ikán a főgymn. Tornakör házi ünnepélyt rendezett a torna- 
csarnokban ; erről bővebben számol be a főgymnásiumi körökről szóló jelentés.

Maradandó emlékű nap volt főiskolánk történetében április 6 -ika, mely 
napon a tiszai ág. h ev egyházkerület fő- és középiskoláinak tanárai Collegiu- 
munkban tartották értekezletüket, mint elsejét azon értekezleteknek, melyeket 
a kerületnek tanárai, régebben hozott határozat szerint, ezentúl évenként 
más-más iskola helyén fognak tartani. A kerületi értekezletek elnöke Fischer 
Miklós iglói főgymn. igazgató — tekintve a megvitatandó kérdések fontos 
voltát és általánosabb érdekességét — az ország többi ág. h. ev. iskoláinak 
tanári testületéit is hívta meg ezen értekezletre, és ezen meghívásnak engedve 
volt szerencsénk nemcsak a kerületi középiskolák számos képviselőit szívesen 
látott vendégekül fogadhatni, hanem a békéscsabai és a selmeczbányai főgymná
sium kiküldötteit is. Többen már április 5-ikén érkeztek meg és ezek a 
Collegium mind a négy intézetének tanáraival együtt kedélyes ismerkedési 
estélyre gyűltek össze. Másnap reggel jöttek a többiek; összesen 25-en voltak 
a messze vidékről összesereglett szakférfiak.

Az értekezlet délelőtti 10 órakor vette kezdetét a Collegium dísztermében. 
Az értekezletet a Collegium fenntartó hatósága nevében dr. Schmidt Gyula 
coll. felügyelő, a Collegium tanári kara nevében pedig Ludmann Ottó collegiumi 
igazgató üdvözölte; az eperjesi Tanári-kör nevében Janicsek József eperjesi
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kir. kath. főgymn. tanár, mint az eperjesi Tanári-kör elnöke mondott üdvözlő 
beszédet. Fischer Miklós elnöknek meleghangú válasza után következett a 
napirendre kitűzött pontoknak tárgyalása, úgymint: 1. Elnöki előterjesztés. 
2. A felekezeti tanárok fizetésrendezésének ügyei. 3. A supplicatio rendezése. 
4. Tanárok tanulmány-útja. 5. A középiskolák kormányzására vonatkozó 
szabályrendeleti javaslatok. 6. Az ág. h. ev. egyetemes egyház tankönyv-bírálata. 
7. Az ág. h. ev. tanárok országos egyesületének létesítése. 8. Vallástanításunk 
tanterve.. 9. A tanulóifjúság színházlátogatásának szabályozása. 10. A gyakorlati 
tanárképzés kérdése az ev. középiskolában. 11. Az 1894. évi XXVII. törv.- 
czikk (nyugdíjtörvény) revíziója. 12. A felekezeti tanárok vasúti kedvezménye. 
13. A felekezetbeli szakférfiak újabb tankönyveinek ismertetése. 14. Intéz- 
tessék kérelem az egyházkerületi főhatósághoz az iránt, hogy az érettségi 
vizsgálatokra elnököknek a középiskolai ügyekben jártas más egyének is 
(igazgatók, idősebb tanárok) küldessenek ki. 15. Nem tartja-e az értekezlet 
elérkezettnek az időt, hogy egyes főgymnásiumainkban létező német önképző
körök megszűnjenek? 16. Mozgalom indíttassák az iránt, hogy kerületi 
támogatás reményében az Eötvös-collégiumban vagy a budapesti és kolozsvári 
Tanítók Háza valamelyikében egy ág. h. ev. tanárjelölt részére alapítványi 
hely létesíttessék.

Nagyobb vitára adott alkalmat főleg a felekezeti tanárok fizetésének 
rendezése. Ez alkalommal kimondta az értekezlet azt, hogy az illetékes egy
házi hatóságot megkeresi az iránt, hogy mondja ki határozatiig, hogy as 
1848. évi XX. törv.-csikk végrehajtása csímén az összes felekezeti iskolák — 
theologia, jogakadémia, főgymnásium, tanítóképezde — tanárainak fizetései is 
államsegély útján rendezendők. Ezenkívül pedig az egyes főgymnásiumok 
kiküldöttei terjesztették elő nézetüket az iránt, hogy a már létező államsegély 
mennyivel lenne emelendő. Az értekezlet elfogadta továbbá a tanárok tanul- 
mányútjáról szóló indítványt és megbízta Loysch Ödön rimaszombati igazgatót 
avval, hogy már e nyár folyamán rendezzen egy ilyen tanulmányutat. Kimon
dották továbbá az ág. h. ev. tanárok országos egyesületének létesítését és az 
előmunkálatokkal az elnökséget bízta meg. — A többi tárgyalásra kitűzött 
ügyekkel is behatóan foglalkozott az értekezlet és az élénk eszmecsere, 
valamint a hozott határozatok bizonyára elő fogják mozdítani tanügyünket.

A bő tárgysorozat miatt az értekezlet egészen esti 6 óráig tarto tt; 
közben azonban délnek idején közebéd volt, melyben az értekezletnek tagjain 
kívül a közönség köréből is az iskolának számos barátja részt vett. Az esti 
órákban és részben másnap reggel elhagytak bennünket vendégeink.

De távozásukkal nem tért vissza azonnal a zajtalan mindennapi csend: 
április 7—9-ik napjai fényes ünnepségeknek voltak tanúi, mert e napokat dr. 
Berzeviczy Albert vallás- és közokt. miniszter városunkban és megyénkben 
töltötte és minthogy ez az első alkalom volt, hogy ő miniszteri minőségben 
körünkben időzött, mindenki — és így Collegiumunknak tanári testületé is — 
megragadta az alkalmat, hogy tiszteletének, nagyrabecsülésének, szeretetének 
kifejezést adjon. Az ünnepelt férfiúnak fogadására a pályaudvaron egybegyűlt 
küldöttségek közt ott volt a collegiumi tanári kar is teljes számmal; és midőn
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a miniszter air d. u. 4 órakor a tisztelgő küldöttségeket fogadta, megjelentek 
előtte főiskolánknak tanárai is, élükön dr. Schmidt Gyula collég, felügyelővel, 
ki lelkes szavakkal üdvözölte a kultuszminisztert, a megyének nagyrabecsült, 
kiváló fiát, a Collegiumnak volt kitűnő tanárát. Meleghangú válaszában O 
nagyméltósága biztosította a küldöttséget főiskolánk iránti maradandó jóindu
latáról, a melylyel minden lehetőt meg fog tenni intézetünk fölvirágoztatására.

Minthogy a miniszter úr a küldöttségek fogadása után általános kihall
gatást adott, a jogakadémiának küldöttsége is dr. Schmidt Gyula collegiumi 
felügyelő vezetésével kihallgatásra jelentkezett és ott arra kérték O nagyméltó
ságát, hogy virágzó, de majdnem teljesen önerejére hagyott jogakadémiánk 
államilag való segélyezését és ezzel főiskolánk teljes felvirágozhatását kegyesen 
felkarolni méltóztassék Ugyancsak ez alkalommal jelentkezett a főgymn. új 
épület ügyében audiencziára a coll. igazgató-választmány több tekintélyes 
tagja és a coll. főgymn. igazgató dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő vezetésével.

Midőn a miniszter úr másnapon az intézeteket látogatta, először Collegiu- 
munk elé hajtatott; kíséretében voltak br. Ghillány Imre főispán, Tahy József alis
pán, Matavovszky Béla tanfelügyelő, Podhorányi Bálint polgármester, dr. Szász 
Károly miniszteri osztálytanácsos és dr. Schwöder Ervin miniszteri fogalmazó. 
A díszített lépcsőházban Ludmann Ottó collég, igazgató az összes tanári kar 
élén üdvözlő-beszéddel fogadta a minisztert, a ki lekötelező szives szavakkal 
köszönte meg a fogadtatást és a tanárok kalauzolásával behatóan megvizsgálta 
az összes collég, tanintézetek helyiségeit és felszerelését. Különös érdeklődéssel 
nézte azon tantermeket, a hol egy negyedszázad előtt előadásait tartotta. — 
Örökké maradandó emlékű lesz e látogatás Collgeiumunknak, mely eddig is 
mindig nagyrabecsüléssel és háladatos visszaemlékezéssel őrzi dr. Berzeviczy 
Albert miniszterünknek Collegiumunk szolgálatában egykor szerzett érdemeit 
és azóta is állandó meleg érdeklődését.

Április 24-ikén a collégiumi Markovics-kör, fennállásának negyvenedik 
évfordulója alkalmából, verseny-gyorsírással egybekötött háziünnepélyt rendezett, 
melyen a körnek tagjai fényes bizonyságot adtak a gyorsírás terén buzgó 
szorgalom által szerzett ügyességükről. Erről is bővebb jelentés olvasható 
Értesítőnknek a közös intézményekről szóló részében.

A legmélyebb fájdalom töltötte el a mi sziveinket is, midőn Jókai Mór, 
Magyarország nagy költője halálának hírét vettük; gyászoljuk benne nemcsak 
hazánknak nagy fiát, hanem a Collegiumnak barátját és pártfogóját is. — 
Kegyeletteljes fájdalmunknak kifejezést adtunk a gyászoló özvegyhez küldött 
részvétiratban, és a joghallgatók testületének egy küldöttsége résztvett Jókai 
Mór temetésén s koszorút helyezett a koporsójára.

Május 7-ikén nyitotta meg a theol. ifjúság Belmissiói Egyesülete az 
évenként tartatni szokott vallásos estélyek sorozatát. Ezen estélyekről Értesítőnk 
a megfelelő helyen számol b e ; de itt is kiemelendőnek tartjuk a máj. 17-ikén 
tartott vallásos estélyt, mely maradandó emlékűvé lett azáltal, hogy ezen alka
lommal főiskolánk falai közt üdvözölhettük Fertnaud J. svájczi ezredest, a 
keresztyén ifjúsági egyesületek egyik ismert nevű s hazánkban is több ízben
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megfordult központi titkárát, és vele együtt a nemzetközi ifjús. egyesületek 
hazai legfőbb képviselőjét, Ssilassy Aladár m. kir. közigazgatási bírót. Mind 
a két férfi, kiket az igazi vallásosság és emberszeretet hozzánk is hozott, lelkes 
előadásban fejtegette az ifjúsági egyesületek szükségességét, magasztos czéljait 
s kiválóan praktikus feladatait, rajzolta azoknak már eddig elért bámulatos 
eredményeit és buzdította az ifjúságot, valamint a jelenvolt díszes közönséget, 
hogy ilyen ifjúsági egyesületek létesítése körül buzgón fáradozzanak.

Május 9-ikén a collegiumi tanítóképző-intézetnek növendékei Gamauf 
György tanítóképző-intézeti igazgató 25 éves tanárságának évfordulója alkal
mából lélekemelő ünnepélyt rendeztek. A Collegium díszterme teljesen megtelt 
díszes közönséggel és a collegiumi intézetek ifjúságával; képviselve volt a 
collegiumi tanári kar, mindkét helybeli ág. h. egyház, a helybeli tanintézetek; 
ott volt továbbá Tahy József alispán, Matavovszky Béla tanfelügyelő, az 
ünnepeknek számos tisztelője, jóbarátja és volt tanítványa. Jubileumi dalnak 
elhangzása után Sramkó Kálmán IV-ed éves növendék elszavalta Csengey 
Gusztáv ezen alkalomra költött «Ünnepi ódá->-ját, mire Javorniczy Dezső IV-ed 
éves növendék lelkes beszédben üdvözölte az ünnepeltet. Beszéde közben 
leplezték le a jubilánsnak arczképét, melyet a háladatos tanítványok az 
ünnepély emlékére Kacziány Ödön festő által készíttettek. A volt tanít
ványok nevében Gerhard Béla intézeti tanár beszélt és egyúttal átadta a volt 
és jelenlegi tanítványok a «Gamauf-alap » gyarapítására szánt 330 koronányi 
gyűjtését. Azután üdvözölték az ünnepeltet a collegiumi tanári kar nevében 
a collegiumi igazgató és a tanítóképző-intézeti tanárkar nevében Kapi Gyula 
intézeti tanár; továbbá Matavovszky Béla kir. tanfelügyelő, Kubinyi Albert 
egyházfelügyelő, Draskóczy Lajos ev. lelkész, Szklenár Pál tanító a sárosmegyei 
evang. tanítóegylet, Beér Ferencz tanítóképző - intézeti tanár a Sárosvárm. 
Általános Tanítóegyesület, Springer Lipót az izr. tanítók, Gerbery Sándor 
tanítóképző-intézeti igazgató a gör.-kath. tanítóképző-intézet tanárkara és Bartos 
Pál theologus a theologiai egyesület nevében. Az ünnepelt tanár meghatóban 
köszönte meg az üdvözléseket. Végül az intézeti zenekar egy idulóval zárta 
be a szép ünnepélyt.

A tavaszi deprecatió áldozócsütörtök előtt való napon, május 11-ikén 
ment végbe, mely alkalommal az ifjúság részéről Jeszenszky Károly joghallgató, 
a tanári kar részéről dr. Szlávik Mátyás theol. dékán tartott beszédet.

Megemlítendőnek tartjuk itt még a collegiumi elöljáróságnak egy igen 
fontos és a tanulóifjúság jólétének előmozdítására irányuló határozatát. Ugyanis 
nem kerülhette ki figyelmét az a körülmény, hogy a mostani convictusi 
helyiségek a tanulók számának folytonos gyarapodása folytán szűkeknek 
bizonyulnak. Az igazgató-választmány tehát már 1902. évi június 28-ikán 
tartott gyűlésén bizottságot küldött ki oly megbízással, hogy a kérdést behatóan 
tanulmányozza és indítványt tegyen a szükséges intézkedésekre vonatkozólag. 
Ezen bizottság indítványára elhatározta az igazgató-választmány 1903. évi 
nyári gyűlésén, hogy az alumneumi épület kertjében egészen új, tágas convic
tusi épületet emel circa 50,000 korona költséggel és ezen határozat keresztül-



vitelével megbízta az építő bizottságot. A bizottság által hirdetett pályázat 
folytán 14 különféle terv érkezett, mely tervek közül legmegfelelőbbnek 
tartotta a bizottság Jakab Árpád kassai építész tervét és május hó elején 
tartott ülésén elhatározta, hogy az épületnek ezen terv szerinti felépítését a 
legelőnyösebb ajánlatot tevő vállalkozóra bízza, oly kikötéssel, hogy az épület 
még az őszszel tető alá jusson és tavaszszal teljesen elkészüljön.
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A tanárok irodalmi s társadalmi működése.
A Collegium egyes tanárainak, — szorosan vett tanári működésükön 

kívül -— irodalmi, társadalmi s egyéb téren való tevékenységéről a követke
zőkben számolunk be :

Csengey Gusztáváéi 1903-ban jelent meg «Don Quijote» ez. költői 
elbeszélés 18 ívnyi terjedelemben.

Flórián Károly dr. az Eperjesi Lapok és az Evang. Egyház és Iskola 
munkatársa; több értekezést írt a Magyar Közéletbe. Önállóan megjelentek: 
«A törvényhatóságok és az önkéntes adófizetés ex-lex-ben» Budapest, Politzer 
Zs. és Fia, 1903. — «Az adománygyűjtés ügye a magyar közigazgatásijogban» 
Budapest Politzer Zs és Fia, 1904. — Felolvasást tartott a Magyar Turista
egyesület Budapesti Osztályályában «Barangolások a Magas-Tátrában» czímen. 
— A Collégium pénztárosa, az eperjesi ági h. ev. I. egyház tanácsának tagja 
és közös temetőbizottságának elnöke, Sárosrn. törvényh. bizottságának tagja, 
a Sárosmegyei Jót. Nőegylet és az Eperjesi Vöröskereszt-fiókegylet titkára. Az 
Eperjesi Széchenyi-kör szinészeti, valamint magyar-irodalmi szakválasztmányának 
tagja, utóbbinak jegyzője; a M. Turistaegyesület Budapesti Osztályának választm. 
tagja; a Magyar Turistaegyesület Eperjesi Jogász-Osztályának tiszteleti-tagja; 
az eperjesi kereskedelmi esti szaktanfolyamon a nemzetgazdaságtan előadója.

Frenyó Lajos, az eperjesi ág h. I. egyház tanácsának és iskolaszékének 
tagja, a Collegium és az Eperjesi Széchenyi-kör könyvtárosa, a Széchenyi-kör 
magyar-irodalmi szakválasztmányának tagja.

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

Gömöry János szabad előadást tartott «A tudás határairól» az Eperjesi 
Tanári-körben ; dolgozott az Ev. Egyh. és Isk. Lapban ; a Széchenyi-kör és az 
Országos Tanáregyesület igazgató-választmányi tagja, az eperjesi ev. egyház 
presbytere, iskolaszéki tagja.

Kupi Gyula, a Széchenyi-kör zene-szakválasztmányának és az országos 
zenei tanács tagja.

Kubányi Béla, a M. T. Akadémia Nagy Szótárának dolgozó-társa. Költe
ményeket írt az Eperjesi Lapokba.

Mayer Endre, a theol. ifjúsági Belmissiói Egyesület elnöke; convictusi 
ephorus; a Szirmay-könyvtár könyvtárosa ; a sáros-zempléni

Coll. É r t .
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vevőszékének elnöke, népnevelési bizottságának elnöke s levéltárnoka; a VI 
sz. kir. városi esperesség levéltárnoka; az eperjesi ev. I. egyház presbytere; 
az ev. gyámintézeti nőegylet titkára; a Luther-társaság igazgatósági tagja. 
Munkatársa az Evang. Egyház és Iskolának és a Protest. Egyházi és Iskolai 
Lapnak. — Felolvasást tartott «A belmissióról, különös tekintettel a diakonissa- 
intézményre» a Beszterczebányán tartott vallásos-estély alkalmával 1904. évi 
május hó 12-ikén.

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

Eöttevényi Nagy Olivér dr., több jogi szaklapnak, valamint a Magyar 
Szó, Felsőmagyarország és Nyugatmagyarországi Híradó ez. pol. napilapoknak 
politikai munkatársa ; a pozsonyvárosi evang. egyházmegyei törvényszék 
bírája, az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató- és magyar-irodalmi szakválaszt- 
mányának tagja. — Ez évben önállóan megjelent művei: «Emlékbeszéd Deák 
Ferenczről», tartotta az Eperjesi Széchenyi-körben és «Az egyetemi kérdésről» 
szóló röpirat (Pozsony, 1904.). «A győri ág. ev. egyházközség története» ez. 
monographiája sajtó alatt van. Felolvasásokat tartott a Széchenyi-körben és 
a Belmissiói Egyesületben.

Obetkó Dezső d r , több jogi szaklap, a Magyar Szó és a Pécsi Napló 
munkatársa; az eperjesi ág. h. ev. I. egyház jogügyi bizottságának tagja, a 
Széchenyi-kör idegen-nyelvi és irodalmi választmányának jegyzője. Angol és 
olasz nyelvi előadásokat tartott a joghallgatók és theologusok részére.

Perényi Vilmos előadást tartott az Eperjesi Tanári-körben «A csillagos 
égről». Az Eperjesi Széchenyi-kör pályázatán «A gázok folyósításának története» 
ez. munkája dicséretet nyert. Az Eperjesi Tanári-kör pénztárosa és a népszerű 
felolvasások rendezője.

Peskó Ödön felolvasást tartott a Széchenyi-körben «A gépekről».
Raffay Ferencz dr. több jogi szaklap állandó munkatársa. A folyó tan

évben megjelent «A magyar magánjog kézikönyve» ez. terjedelmes műve. 
— A Széchenyi-kör magyar-irodalmi szakválasztmányának és az eperjesi ág. 
h. ev. I. egyház jogügyi bizottságának tagja.

Schöpflin Géza, az Eperjesi Tanári-kör e. i. jegyzője, a Széchenyi-kör magy- 
irodalmi szakválasztmányának tagja. Irt Szombatos Géza néven költeményeket 
az Ország-Világba, Magyar Szalonba. Felolvasást tartott a Széchenyi-körben.

Szlávik Mátyás -dr. e tanév alatt is számos «külföldi szemlét» írt a 
Prot. Egyház és Iskolába, az Evang. Egyház és Iskolába s a Magyar Szóba, 
nagyobbára theologiai, bölcseleti és főleg ethikai tárgyú könyvismertetéseket 
írt a Prot. Szemlébe, az Erdélyi Múzeumba s az Athenaeumba, s a hazai 
újabb bölcselet irodalmát ismertette a lipcsei Zeitschrift für Philosophie und 
philos. Kritik hasábjain. Különben tagja a Prot. írod. Társaság igazgató
választmányának, a collegiumi igazgató-választmánynak, az eperjesi ev. I-ső 
egyház presbyteriumának és iskolaszékének, a Széchenyi-kör igazgató- s



magyar-irodalmi és népnevelési választmányának, Sárosvármegye törvény- 
hatóságának, Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének és legújabban az 
eperjesi magy. kir. áll. tanítónőképző igazgató-tanácsának.

Ssutórisz Frigyes, főgymnásiumi tandíjkezelő, az ág. h. ev. I. egyház 
presbytere és iskolaszéki tagja, a Korcsolya-egylet alelnöke, a Magyarországi 
Kárpátegyesület helybeli képviselője, a Kölcsönös Segélyszövetkezet felügyelő
bizottsági tagja. — «A növényvilág és az ember» vagy «A növényvilág 
kultúrtörténete» ez. művét a Természettudományi Társulat kiadásra elfogadta.
* Vöröss Sándor, az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának, 

magyar-Írod., zene- és képzőművészeti és szinészeti szakválasztmányának 
tagja ; utóbbinak egyszersmind jegyzője. Felolvasást tartott a Széchenyi-körben 
«Reviczky Gyula szerelméről» czímen.

Wallentínyi Samu dr., az Eperjesi Széchenyi-kör titkára; ilyen minőségben 
szerkesztette a Széchenyi-kör 1903. évi Évkönyvét; a Collegium jegyzője, az 
ág. h. ev. I. egyház jegyzője; az Eperjesi Lapok belső munkatársa. — Fel
olvasást tartott a vallásos estélyeken «Tompa vallásos költészetéről».
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A) A  Collegium kormányzata.

a) Elnökség: G lauf P ál 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 L ászló ev. lelkész Abaúj-Szántón; if]. Draskóczy 
L ajos ev, lelkész és esperességi jegyző Eperjesen; Gamauf György tképző- 
intézeti igazgató; Hajdú János zsegnyei ev. lelkész; Münnich K álmán bánya
igazgató és a XIII szepesi város esperességi felügyelője Iglón ; Kubinyi Géza 
orsz. képviselő és a gömöri egyházmegye felügyelője Gömör-Panyiton ; R advány 
István kir. tanácsos, műmalmi igazgató és helyaljai esperességi felügyelő 
Miskolczon ; dr. Szlávik Mátyás theol. dékán Eperjesen; T ahy József sáros
vármegyei alispán Eperjesen; T erray Gyüla gömöri ev. esperes Rozsnyón. 
A coll. pártfogóság képviseletében : Bánó Á rpád főszolgabíró és sárosi espe
rességi felügyelő Osztrópatakon ; Bielek L ászló műmalmi igazgató Eperjesen ; 
D essewffy L ajos földbirtokos Eperjesen; F arkas L ajos takarékpénztári vezér- 
igazgató Eperjesen; dr. H orváth Ödön kir. tanácsos, m. kir. közigazgatási 
ítélő-bíró; Klefner Gyula városi és coll. ügyész Eperjesen; K ósch Á rpád 
a Ferencz József-rend lovagja, könyvnyomdatulajdonos Eperjesen; Kubinyi 
Albert földbirtokos és egyházfelügyelő Eperjesen ; L udmann Ottó főgymn. 
tanár Eperjesen; Palugyay Gusztáv kúriai bíró Eperjesen; Raisz E de nyug. 
kir. főmérnök Eperjesen és dr. Sztehlo János ügyvéd Eperjesen.

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

c) Végrehajtó-bizottság: Tagjai: hivatalból a két elnök, a coll. igazgató, 
a coll. pénztárnok, a coll. jegyző, a coll. ügyész, a tápintézeti gondnok s a 
négy tanintézet dékánjai s igazgatói. Választott tagjai az egyházkerület részéről: 
Münnich Kálmán, Benczúr Géza és Csisko János ; a Collegium részéről: 
K ubinyi Albert és Palugyay Gusztáv.

d) Pénzügyi bizottság: Elnök: Kubinyi A urél ügyvédi-kamarai elnök; 
tagjai: Dessewffy Lajos és dr. Sztehlo János ügyvédi-kam arai titk á r; póttag : 
K ósch Árpád; hivatalból tagjai: a coll. jegyző, coll. ügyész és pénztáros.

e) Számvizsgáló-bizottság: Elnök: F arkas L ajos; jegyzője: dr. W allentínyi 
Samu ; tagjai: Kósch Árpád, Raisz Ede, Csisko J ános.



B) A  Collegium tisztviselői.

1. Collegiwni igazgató: L udmann Ottó főgymn. tanár.
2. A collegiumi tanintézetek dékánjai, illetve igazgatói:

a) Theologiai d ék án : dr. S zlávik Mátyás.
b) Jogakadémiai d ék á n : dr. Mikler K ároly.
c) Főgymnásiumi igazgató: G ömöry János.
d) Tanítóképző-intézeti igazgató: Gamauf György.

3. Qollegiumi pénztáros : dr. F lórián Károly jogakad. tanár.
4. Collég, jegyző és levéltáros: dr. W allentínyi Samu főgymn. tanár.
5. Collegiumi ügyész: Klefner G yula ügyvéd.
6. Könyvtáros: F renyó L ajos főgymn. vallástanár.
7. Tápintézeti gondnok: Mayer E ndre theol. tanár.
8. Múzeum-őrök-. Perényi V ilmos és Szutórisz F rigyes főgymn tanárok.
9. Közös tanárértekezleti jeyző: V öröss Sándor főgymn. tanár.

10. A Szirmay könyvtár őre: Mayer Endre theol. tanár.

ej Collegiumi gyámintézet.
1. Elnök: L udmann O ttó collég, igazgató.
2. Pénztáros: Szutórisz Frigyes főgymn. tanár.
3. Jegyző: V öröss Sándor főgymn. tanár.

Collegiumi iskolaszolgák: F erencz János és Klein Emil.
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Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.

I.

T t i  e o l o g i a .

AJ Adatok az intézet ezév i történetéhez.

Az 1903—1904. tanév nagymultú főiskolánk, országos hagyományos híréhez 
méltóan, a coll. theologián is — a tanárok és az ifjúság részéről egyaránt — 
a komoly és lelkiismeretes munkásság éve volt. A tanévet a dékán a tanári 
kar és az eddigelé még soha el nem ért nagyszámú ifjúság jelenlétében ének
léssel, imával és beszéddel nyitotta meg s buzdította az ifjúságot komoly, 
vallásos egyházi, hazafias és tudományos munkásságra s egymás között az 
ev. kér. theologusokhoz illő testvéries egyetértés ápolására és fejlesztésére. 
Örömmel jelenthetjük, hogy úgy a komoly munkásság, mint a vallásos és 
hazafias együttérzés tekintetében a theologiai ifjúság egyházkerületünk, főiskolánk 
s tanárkarunk örömére, a várakozásnak minden tekintetben megfelelt. Zelenka Pál, 
egyházkerületünk kiváló püspöke személyes megjelenésével s főpásztori szózatai
val ezévben is és pedig több ízben buzdította a tanári kart és az ifjúságot 
feladatainak hű teljesítésére. így a tanév elején és végén személyesen vezette 
a theol. szak- és papivizsgálatokat. Személyes jelenléte mindenkor emelő és 
lelkesítő hatással van szépen fejlődő tanintézetünk beléletére.

Tanintézetünk ezévi történetében fordulópontot jelez az a körülmény, 
hogy a hazai ev. theologiák újjászervezését czélzó 1903. évi márczius 26-iki 
egyetemes albizottsági javaslat Budapesten november 5. és 9-ikén történt 
letárgyalásával és egyhangú elfogadásával theologiánk eddigi vajúdó és küz
delmes helyzetével szemben az újabb szervezés stádiumába lép. A javaslat az 
egyházkerületekhez van leküldve s még az ezévi egyetemes közgyűlésen kerül 
végleges tárgyalás, illetőleg elfogadás alá. Ez új theologiai tervezet értelmében 
egy rendes- és egy magántanár belehelyezésével s az eddigi felette szűk tanári 
javadalmazás megjavításával egyetemes jellegű tanintézetünk jobb jövőnek néz 
elébe s örök időkre van biztosítva. Ismételten is hálás elismerésünk illesse a 
tanári kar részéről Zsilinszky Mihály albizottsági elnököt, tíaltik Frigyes, 
Sárkány Sámuel, Gyurátz Ferencz és Zelenka P ál püspököket, mint albizottsági 
tagokat és főleg az eszme megpenditőjét, Zelenka püspököt és megfogalmazóját, 
Glauf Pál esperest, mint bizottsági előadót. A nekünk is véleményadás czéljából 
megküldött javaslatra a tanári kar lelkes csatlakozását és véleményének elméleti



és gyakorlati tekintetben való kifejtését egy külön feliratban Mayer Endre 
tanár vállalta el. Az előadói javaslat november 5. és 9-iki tárgyalásán Buda
pesten a dékán is megjelent s annak pontonkénti megvitatása, illetve meg
javítása s az egyetemes felügyelő részéről is egyhangú elfogadása a lövőben a 
theologiák gyökeres újjászervezését s az egyetemes jellegű theol. szakoktatásügy 
egységesebb kiépíttetését fogja eredményezni. Theologiai főiskolánk vallásos 
lelkesedéssel, hazafias örömmel és nyugodt lelkiismerettel várja az egyház- 
kerületek s az egyházegyetem részéről ez immár megjavított alakban is meg
jelent tanügyi tervezetnek egyetemes alapon való mielőbbi, talán már a jövő 
tanév második felében való megvalósulását.

Theologusaink az elmúlt tanév alatt is úgy az' előadások szorgalmas 
látogatásában, mint komoly magaviseletükkel s vallásos egyházi és magyar 
hazafias hivatásukra vonatkozó törekvésükkel buzgó tevékenységet tanúsítottak. 
A dékán családjában előfordult ragályos betegség s az előadásoktól való négy
heti letiltása nagyobb mérvű mulasztással nem járt az előadások megtartásában. 
Theologusaink úgy szavalataikkal az önképző-körben, a belmissiói egyesület 
sűrűn látogatott vallásos estélyein, mint a Széchenyi-körben, a reformáczió 
emlékünnepén s az októberi és márcziusi hazafias ünnepeken Eperjes művelt 
közönsége részéről osztatlan elismerésben részesültek. Közönségünknek évek 
óta igen szívesen hallgatott szónokai és szavaiéi a mi theologusaink. Önön- 
maguknak és tanintézetünknek becsületet és elismerést szerző munkásságot 
fejtettek ki Beszterczebányán május hó 12-ikén Mayer Endre és Csengey 
Gusztáv tanár vezetése mellett megtartott vallásos estélyen is s a zólyomi és 
selmeczbányai kirándulás alkalmával, s személyes hazafias kegyeletükkel a 
szegedi Kossuth-szobor megkoszorúztatásával is. A tanári kar hálás köszönettel 
és elismeréssel adózott szives fogadtatásukért Sztehlo Gerö beszterczebányai 
és Blatniczky Pál zólyomi ev. lelkésznek, nemkülönben Király Ernő selmecz
bányai ev. liczeumi igazgatónak. Még megjegyezzük, hogy theologusaink közül 
többen a hazai protestáns theologusok pápai konferencziáján is resztvettek, 
sőt azon Bartos Pál, Deák János és Kemény Lajos előadást is tartott. Kon- 
ferencziák komoly tudományos jellegéről a múlt évi eperjesi gyűlésen volt 
alkalmunk személyesen is meggyőződhetni.

Örömmel jelenthetjük, hogy theologusaink e tanévben is részesültek az 
egyházkerület s a Collegium áldozatkészségéből az internátus, convictus és a 
tandíjelengedés kedvezményeiben, a melyeknek élvezete mellett annál sikere
sebben folytathatták komoly tanulmányaikat s anyagi gondoktól függetlenebbül, 
szép hivatásuknak szentelhették idejüket. Továbbá jelentjük, hogy a betöltetlen 
negyedik tanszék tárgyait a lefolyt tanév alatt is Mayer Endre rendes tanár 
mellett a két helybeli ev. lelkész: ifj. Draskóczy Lajos és Liptai Lajos, valamint 
dr. Mikler Károly jogkari dékán-tanár látta el; s örömmel jelezzük e helyen, 
hogy theologusaink e tanévben is heti két órában a jogkari tanári kar szíves
ségéből, dr. Rajfay Ferencz magvas magánjogi előadásait hallgathatták. E jogi 
előadásokkal más hazai ev. theologiai tanintézettel szemben felette előnyös és 
kedvező helyzetbe jutott a mi tanintézetünk. Bölcs egyházkormányzatunk s 
áldozatra kész igazgató-választmányunk további szerető gondoskodása mellett
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s az egyházegyetem részéről jövő segély reményében a jövőre is nyugodtan 
várjuk, kérjük és reméljük theologusaink nagyobb mérvű segélyeztetését.

Ugyancsak örömmel jelezzük, hogy tanintézetünk legigazabb barátja s 
önfeláldozó támogatója, a mi lángbuzgalmú püspökünk tanintézetünket egy 
Remington-féle Írógéppel és egy Multiplicator nevezetű új szerkezetű sokszorosító
géppel ajándékozta meg, a mit a tanári kar és az ifjúság meleg feliratban 
külön is megköszönt. Családját ért mérhetetlen fájdalmában őszinte részvéttel 
a tanári kar és az ifjúság is osztozott.

Továbbá megemlítendőnek tartjuk, hogy a mi theol. ifjúságunk e tanévben 
is harmóniumon kisért énekléssel és felváltva tartott imádsággal kezdte meg 
naponként a maga munkáját. Ezek a reggeli könyörgések mindvégig a dékán 
jelenlétében a legkomolyabban folytak le s tanintézetünk követésre méltó állandó 
épületes szokását fogják a jövőben is képezni. Többen a theologusok közül 
szépen sikerült alkalmi imákkal is léptek fel. Theologusaink komoly önképzését 
az a körülmény is igazolja, hogy szombatonként Írásmagyarázati órákat s a 
téli hónapokban ifj. Draskóczy Lajos lelkész jelenlétében és vezetése mellett 
egy polgáriskolai tanteremben gyermekistentiszteleteket is tartottak. Lesz gon
dunk rá, hogy azokat a jövőben is hasonló buzgósággal folytassák.

Theologusaink buzgalmát s vallásos egyházias érzületét rendkívül emelte 
az a körülmény, hogy D. Baltik Frigyes dunáninneni ev. püspök ezévben is 
több példány tót bibliával, Tranosciussal és Újszövetséggel ajándékozta meg őket 
s a jövőben is ilyeneket helyezett kilátásba. E szives és lekötelező figyelméért 
fogadja ezúton is hálás köszönetünket és elismerésünket. Nemkülönben emelőlog 
hatott reájuk s az egész főiskola tanárkarára és ifjúságára az a belmissiói fel
olvasás, a melyet május 19-ikén a főiskola dísztermében a keresztyén ifjúsági 
egyletek áldásos munkásságáról Fermaud J . titkár német s Ssilassy Aladár- 
kir. közigazgatási bíró nagyszámú közönség jelenlétében magyar nyelven tartott. 
Tanultunk és épültünk ez előadásokból mindannyian.

Végül még örömmel jelezzük, hogy püspökünk Szent-Iványi Árpád egyház
kerületi felügyelő, Glauf Pál esperes s coll. egyházi elnök s Tetray Gyula 
esperes kíséretében az Eperjesen május hó 25-ikén megtartott egyházkerületi 
közigazgatási ülés alkalmával a tanárok jelenlétében theologiánk helyzete felől 
a legkomolyabb érdeklődéssel s a legjobb jóakarattal tanácskozott s tanintéze
tünk szűkes termeit és berendezéseit is megtekintette, s ugyancsak hazafias 
örömmel megemlítjük, hogy közoktatásügyi kormányunk dr. Szlávik Mátyás 
dékán-tanárt ezévben is és pedig a tanév elején és közepén a pozsonyi és 
eperjesi s a tanév végén a békéscsabai, nemkülönben ugyancsak a tanév végén 
Mayer Endre theol. tanárt a szarvasi ev. fógymnásium érettségi vizsgálataihoz 
kormányképviselőnek küldte ki. Hálás elismeréssel veszszük ez alkalommal is 
tanintézetünk e magas kitüntetését.

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

Dr. Szlávik Mátyás, a bölcselet tudora, a bölcseleti és systhematikai 
theol. tudományok nyilvános rendes tanára.
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Tanj'iroli :

1. Csengey Gusztáv, az ó-szövetségi Írásmagyarázati és történeti theol. 
tudományok nyilvános rendes tanára.

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

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

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, collegiumi jog
akadémiai dékán, az egyházjog nyilvános rendes tanára.

7. Dr. Raffay Ferencz, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
képesített egyetemi magántanár, a magyar magánjogi special-collegium nyil
vános rendes tanára.

8. Szánik Ernő, tanító, az egyházi ének és liturgia vezetőtanára.
9. Dr. Szlávik Mátyás (lásd fentebb).

C) Végzett tananyag.

1. E l ő a d o t t  t á i' ff y ív 1í .

aj 1903—1904. tanév, 1-ső félév:
1. Csengey Gusztáv: Héber nyelv. I. évf., heti 3 óra; ó-szöv. exegesis 

(H W ) II"—IV. évf., h. 3 óra; egyetemes egyháztörténet I—II. évf., h. 4 óra; 
ó-szöv. theologia III—IV. évf., h. 3 óra.

2. Ifj. Draskóczy Lajos: Homiletika I—II. évf., h. 2 óra; Liturgika 
III—IV. évi., h. 3 óra; Gyakorlati exegesis I—IV. évf., h. 1 óra.

3. Liptai Lajos: Bibliai szláv nyelv I—II. évf., heti 1 óra és III—IV. 
évf., heti 1 óra

4. Mayer Endre: Görög nyelv és hermeneutika I. évf., heti 3 óra 
új-szövetségi bevezetés I—II. évf., heti 4 óra; új-szövetségi exegesis (János 
evangéliuma) II—IV. évf., heti 4 óra.

5. Dr. Mikler Károly: Egyházjog III. évf, heti 3 óra.
6. Szánik Ernő : Egyházi ének I—IV. évf., heti 2 óra.
7. Dr. Szlávik M átyás: Encyclopaedia I. évf., heti 4 ó ra ; bölcsészet- 

történet I. évf., heti 4 óra ; német nyelv I. évf., heti 1 óra; dogmatika IIÎ —IV. évf., 
heti 4 óra; dogmatörténet III—IV. évf., heti 2 óra.

b) 1903—1904. tanév, 11-ik félév:
1. Csengey Gusztáv: Héber nyelv I- évf., heti 3 óra; ó-szöv.

exegesis “ '£/) II—IV. évf., heti 3 óra; egyetemes egyháztörténet
I—II. évf., heti 4 óra; ó-szöv. bevezetés I—II. évf., heti 4 óra.

2. Ifj. Draskóczy Lajos: Pastoralis III—IV. évf., heti 3 óra; gyakorlati 
exegesis I—IV. évf., heti 1 óra.

Coll. É rt. 4
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3. Dr. Horovitz Imre : Közegészségtan I. évi, heti 2 óra.
4. Liptai Lajos : Bibliai szláv nyelv I—II. évf., h. 1 ó. és III—IV. évf., ll. 1 ó.
5. Mayer Endre : Görög nyelv (Máté ev. V —VII. fej.) I. évf., heti 3 óra; 

új-szöv. axegesis (János evangélioma) II—IV. évf., heti 4 óra; új-szöv. theologia 
III — IV. évf., heti 4 óra.

6. Dr. Mikler Károly: Egyházjog III. évf., heti 3 óra.
7. Dr. Raffay Ferencz: A magyar magánjog főbb intézményei III—IV. évf., 

heti 2 óra.
8. Szánik Ernő : Egyházi ének I—IV. évf., heti 2 óra.
9. Dr. Szlávik M átyás: Bölcsészettörténet (modern bölcsészet) I. évf., 

heti 4 óra; német nyelv I. évf., heti 1 óra; dogmatika III—IV. évf., heti 4 óra; 
dogmatörténet III—IV. évf, heti 2 óra.

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

E gész év i sem in a riu m o k .

1. Új-szövetségi exegetikai seminarium. II—IV. évfolyam h. 1 órában. 
Vezetője Mayer Endre. Különös súlyt arra helyeztünk, hogy az egyes fel
dolgozásra készült kérdések több oldalról megvilágíttassanak s az előadások 
alkalmából nyert ismeretek mélyíttessenek. A tételek kiadásánál és feldolgo
zásánál irányadó volt az illető hallgatóknak előtanulmánya s képessége. A fel- 
dolgolgozott s megbírált dolgozatok czímei a következők voltak: Pál christo- 
logiájáról; Pál hamartologiájáról; a <hxaioavvii Pálnál; az isteni gondviselés 
Pálnál; a praedestinatio; a kiengesztelés (uiaaTiiatov-wtT'Ü.áy)]) Pálnál; a 
megváltás fogalma s jelentése Pálnál; Pál megtérése; a adfij. jelentősége; a 
hit jelentősége Pál theol. szerint; a törvény jelentősége Pál theologiájában ; 
az ó-szöv. felhasználása Pál által; a í v  te un különböző jelentései; mit tanít 
Pál a történeti Krisztusról; a hűség és szeretet viszonya Istennél Pál theologiájá
ban ; előre ismerés, elválasztás s elhívás fogalmak ismertetése; Isten országának 
fejlődése, Pál szerint viszonyítva a syn.-ok felfogásához; Jézus feltámadásá
nak jelentése az üdvről szóló tanban; a megszentelés (ixyió r//g); • az imádság, 
alamizsna, bojt és ceremonialis mosakodások jelentése Jézus tanítása szerint; a 
farizeusok-, sadduceusok- és essenusokról; a házasság felbontásáról, Jézus taní
tása szerint, Jézus megszentségteleníti a szombat napot s a farizeusok támadásai 
ellene; Jézus és a természet: az elvetett magról, a kovászról s mustármagról 
szóló parabolák; a zsidókhoz irt levél tartalmi méltatása. A hallgatók ez évben 
kiváló szorgalmat fejtettek ki az egyes tételek kidolgozásánál s azok közül 
nyolez jeles fokozatra érdemesíttetett. Képző s önálló munkásságra ösztönző 
erejük pedagógiai tekintetben megbecsülhetetlen.

2. Gyakorlati theol. seminariumok. Vezetőtanár: Mayer Endre.
aj Homiletikai seminarium. I—IV. évf., heti 1 óra. Az I. évesek a II. fél

évben már egyes homiliákat bírálnak, egyébként dolgozatot nem hoznak- 
A II. évesek homiliákat, a III. évesek rendes egyházi beszédeket, a IV. évesek 
alkalmi beszédeket Írnak. Minden beszéd egy-egy bírálónak kiadatik s az
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órában közösen megbíráltatik. Benyújtatott s részben bíráltatott 34 dolgozat, 
a melyek közül alkalmi 5 (temetési 2, templomavató 1, iskolaavató 1 és 
reformáeziói 1). Rendes egyházi beszéd 16 és 13 homilia, ezek közül 18 magyar, 
8 tót és 3 német nyelvű.

b) Liturgikai seminarium. I—IV. évf., h. 1 óra. Az első évesek egyházi 
beszédek elmondására kötelezvék, a többiek előzetes utasítás és tanulás után 
egyes egyházi cselekvényeknek liturgiái elemeitJanulják megismerni gyakorla
tilag, hogy az életbelépéskor legalább némi gyakorlottságuk legyen az isten- 
tisztelet liturgikailag helyes végzésében. Intézetünk abban a szerencsés hely
zetben van, hogy a coll. tanítóképző-intézet növendékei is résztvehetnek e 
gyakorlatokban kántori teendők végzése által. Liturgiái gyakorlatok a téli idő
szakban tartatnak a collegiumi imateremben. Ez évben összesen 13 (hét 
magyar, négy tót és két német nyelvű) gyakorlat tartatott.

c) Katechetikai seminarium. I—IV. évf., h. 1 óra. Rendszeres vallástanítás 
a helybeli ág. hitv. evang. II. egyház gyakorlóiskolájának növendékeivel a 
theologia egyik termében a téli időszakban tartattak, minden szerdán délelőtt 
10—11-ig. A tanítás tárgya a kezdőknél új-szövetségi bibliai történetekből, a 
nagyobbaknál a magyar prot. egyháztörténetből vétetett. Összesen 9 tanítás 
volt, a mi egyeseknek kiváló paedagogiai érzékéről tesz bizonyságot.

3. Rendszeres íheol. seminariutnok. Ili—IV. évf., heti 1 óra. Vezetője: 
dr. Szlávik Mátyás. A keresztyénség lényegére, védelmére s a magyar irodalom 
főbb képviselőinél való szereplésére vonatkozó kérdések kidolgozása, meg- 
bírálása és megvitatása.

1 .

2.

3.
4.
5.
6 .

7.
8 . 

9.
10.

1 1 .
12.
13.
14.

D) Theologiai hallgatók.
I. ÉVFOLYAM.

Boczkó G y u la .......................................Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1883.
Bódi J á n o s ............................................Gesztes, Gömör vm., 1884.
Duszik L a j o s .......................................Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1883.
Fábry G y ő z ő .......................................Leibitz, Szepes vm., 1884.
Fábry János ....................................... Szepesteplitz, Szepes vm., 1882.
Hajtmanszky G y u la ............................. Abaújszántó, Abaúj vm., 1885.
Jeszenszky J á n o s ..................................Szarvas, Békés vm., 1885.
Lauff G é z a ........................................... Nagylomnicz, Szepes vm., 1883.
Meskó K á ro ly .......................................Zólyomlipcse, Zólyom vm., 1884.
Rúzsa I s t v á n .......................................Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1883.
Szekej A ndrás.......................................Liptószentmiklós, Liptó vm., 1883.
Szende N á n d o r ..................................Körtés, Bács-Bodrog vm., 1883.
Veszter F r ig y e s ..................................Tiszolcz, Gömör vm., 1883.
Vrablicza Béla . . ..............................Bajsa, Bács-Bodrog vm., 1882.

II. ÉVFOLAM.
15. Bakay P é t e r .......................................Pusztaszenttornya, Békés vm., 1884.
16. Dzurányi D e z s ő ..................................Budapest, 1883.
17. Hamar J á n o s .......................................Hisnyó, Gömör vm., 1884.

4*
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18. Karlovszky Lajos .
19. Kemény Lajos .
20. Lányi Alfréd . .
21. Mandl György . .
22. Mikola János . .
23. Mráz Gyula Pál
24. Schleifer Bertalan
25. Tóth József
26. Wallrabenstein Jakab
27. Zeman Mihály .

Stubnyafürdö, Túrócz vm., 1882. 
Makó, Csanád vm., 1883. 
Szepesváralja, Szepes vm., 1882. 
Újvidék, Bács-Bodrog vm., 1882. 
Tállya, Zemplén vm., 1882. 
Dobsina, Gömör vm., 1884, 
Szepesbéla, Szepes vm., 1884. 
Abaújszántó, Abaúj vm., 1882. 
Járek, Bács-Bodrog vm., 1881. 
Ráhó, Gömör vm., 1883.

III. ÉVFOLYAM.

28. Baráth K áro ly ....................
29. Bartos P á l ........................
30. Csaba Gyula . . . . .
31. Csermák Elemér . . . .
32. Deák J á n o s .........................
33. Dianiska Albert* . . . .
34. Halát J á n o s .........................
35. Jakubik György . . . .
36. Jancsuskó László . . . .
37. Kellő G usz táv ....................
38. Lanstyák Gyula . . . . .
39. Licskó S a m u ....................
40. Morgenthaler Ferencz . .
41. Motyovszky Pál . . . .
42. Obál B é l a .........................
43. Szklenka Gusztáv . . . .
44. Varga I m r e .........................

* 1904. m á ju s  2 5 - ik é n  k ilé p e tt .

Kocs, Vas vm., 1881.
Mende, Pest vm., 1882. 
Békéscsaba, Békés vm., 1882. 
Tótkomlós, Békés vm, 1881. 
Sajógömör, Gömör vm., 1883. 
Kisszeben, Sáros vm., 1879. 
Libetbánya, Zólyom vm., 1881. 
Bábaszék, Zólyom vm, 1882. 
Kassa, Abaúj vm., 1878.
Bártfa, Sáros vm , 1882.
Legénd, Nógrád vm., 1882. 
Zólyomradvány,Zólyom vm., 1883. 
Járek, Bács-Bodrog vm., 1881. 
Irsa, Pest vm., 1880. 
Vashidegkűt, Vas vm., 1882. 
Zólyom, Zólyom vm., 1882.
Igló, Szepes vm., 1883.

IV. ÉVFOLYAM.

45. Hanesz E m i l .......................................Tiszolcz, Gömör vm, 1882.
46. Kotula E d e ............................................Drholecz, Morvaország, 1881.
47. Martincsek M á r to n ............................. Liptószeritpéter, Liptó vm, 1881.
48. Melczer D ezső ....................................... Ácsa, Pest vm., 1882.
49. Russ Z oltán ............................................Tiszaföldvár, J.-N.-K.-Szolnok vm.,

1879.
50. Treszler L á s z l ó .................................. Rozsnyó, Gömör vm., 1880.

r- 7egyzti ■ Kotula Ede a boroszlói tudomány-egyetem prot. theologiai fakultásán 
tölti a IV. évet.

2- Jegye t: A lefolyt tanév alatt az eperjesi theologusok a következő egyház- 
községekben tartottak egyházi beszédeket:

1. Hanesz Emil IV. Tiszolcz.
2. Martincsek Márton IV. Liptószentpéter.
3. Russ Zoltán IV. Eperjes, Tiszaföldvár.



4. Baráth Károly 111. Eperjes
5. Bartos Pál III. Eperjes, Kapinémetfalva.
6. Csaba Gyula III. Kisszeben.
7. Deák János III. Eperjes, Sajógömör, Selmeczbánya.
8. Halát János III. Eperjes, Libetbánya, Selmeczbánya, Dunaegyháza.
9. Jakubik György III. Pazdics, Bábaszék.

10. Jancsuskó László G. III. Igló.
11. Kellő Gusztáv III. Bártfa, Margonya, Richvald.
12. Lanstyák Gyula III. Kisszeben, Németlipcse, Felsőzelle, Kispalugya, Százd, 

Komlós, Kapinémetfalva, Kapivágás, Németjakabvágás, Alsófehérkút, Legend.
13. Licskó Samu III. Zólyomradvány.
14. Morgenthaler Ferencz III. Járek, Szabadka, Újsoóve, Kisszeben.
15. Motyovszky Pál III. Irsa.
16. Szklenka Gusztáv III. Zólyom. Kapinémetfalva, Komlós, Kapivágás.
17. Varga Imre III. Eperjes, Igló.
18. Dzurányi Dezső II. Kapinémetfalva, Komlós, Kapivágás, Szkálnok.
19. Hamar János II. Hisnyó, Bártfa.
20. Karlovszky Lajos II. Eperjes.
21. Kemény Lajos II. Osgyán.
22. Lányi Alfréd II. Kisszeben.
23. Mráz Gyula, Pál I. Dobsina.
24. Schleifer Bertalan II. Szepesbéla, Hollóloinnicz
25. Tóth József II. Abaújszántó.
26. Wallrabenstein Jakab II. Eperjes, Kisszeben, Járek, Tiszakálmánfalva.
27. Zeman Mihály II. Eperjes, Ráhó, Kapivágás.
28. Fábry Győző I. Leibitz.
29. Fábry János I. Batizfalva, Lucsivna.
30. Hajtmanszky Gyula I. Abaújszántó.
31. Jeszenszky János I. Szarvas.
32. Lauff Géza I. Nagylomnicz.
33. Szekej András I. Eperjes.
34. Szende Nándor I. Szabadka.
35. Vrablicza Béla I. Girált, Bajsa.

L) Theologiai vizsgálatok.
a) Alapvizsgálat. Alapvizsgálatot tettek 1903. junius l?-ikén: Baráth 

Károly, Bartos Pál, Deák János, Halát János, Jakubik György, Kellő Gusztáv, 
Lanstyák Gyula, Licskó Samu, Morgenthaler Ferencz, Motyovszky Pál, Obál 
Béla, Podsztrelen Gyula, Szklenka Gusztáv Dániel és Varga Imre 2 évet 
végzett theologusok és pedig ezek közül tizenegyen jeles eredménynyel. 1903. 
deczember hó 5-ikén és 1904. január 9-ikén Csermák Elemér, illetve Dianiska 
Albert tett alapvizsgálatot.

b) Szakvizsgálat. Az 1903. junius 15-ikén Zelénka Pál püspök elnöklete 
alatt a következő IV. évet végzett theologusok tettek szakvizsgálatot: Belicza 
András, Jeszenszky Gyula, Kuszi Emil, Pollyák Jenő László és Sexty Kálmán 
és pedig ezek közül ketten jeles eredménynyel.

Az ezévi theol. alapvizsgálatra 13-an s a szakvizsgálatra hatan jelent
keztek, a melyek eredményéről csak a jövő évben számol be az Értesítő.

c) Papi vizsgálat. Ezt múlt év júniusában Zelenka püspök elnöklete
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alatt megállotta s papi oklevelet nyert: Belicza András, Pollyák Jenő László, 
Sexty Kálmán és Pozsonyból Kiss Árpád.

F) Theologiai egyesületek.
1■ A theologiai testület s a kebelében fennálló becsületbírósdg.

A theologiai testület az eperjesi ág. h. ev. evang. kér. Collegium theolo- 
giájának anyakönyvébe összes szabályszerűen bejegyzett hallgatóit magában 
foglaló szervezett testvéri közösség, melynek czélja és hivatása kifelé a theolo- 
gusok érdekeit más testületekkel, valamint egyénekkel szemben képviselni, 
befelé pedig az együvétartozás tudatának a kölcsönös szeretet és megbecsülés 
alapján való folytonos ébrentartása és megszilárdítása. Ez az intézmény, mely 
ilyen jellegzetesen hazai testvér-akadémiáink egyikén sem fejlődött ki, őrködik 
theologusaink jó hírneve felett, az esetleges súrlódásokat, félreértéseket a 
lehetőség szerint békés úton egyenlíti ki és ha ez nem sikerül, úgy a kebelében 
fennálló becsületbíróság ítéletére bízza az ügy megoldását, így tehát egyrészt 
erkölcsi tekintélyének egész súlyával védi az egyént, de másrészt szigorúan 
ügyel arra, hogy a testület szellemével és felfogásával szembehelyezkedve 
senki annak tekintélyét alá ne áshassa.

Örömmel konstatáljuk, hogy ebbeli hivatásának ez évben is fényesen 
megfelelt s általában elmondhatjuk, hogy theologiánkon az ifjúsági élet pezsgő, 
egészséges irányú és békés lefolyású volt. Annak több mozzanata kiemel
kedik a mindennapi élet szürkeségéből s a késő utódoknak is megszívlelendő 
például szolgálhat.

Lelkes érdeklődés között nyílt meg alakuló-gyűlése, melyet Russ Zoltán 
IV. évf. korelnök szept. 11-ikére hívott össze. Tisztikara, mely hivatása mellett 
egész éven át kitartott, ekkor a következőkép alakult meg: Elnök Bartos 
Pál III-ik évf., jegyző Obál Béla III-ik évf., becsületbírósági elnök Baráth 
Károly III. évf., b. b. jegyző Mikola János II. évf., laptáros Vrablicza Béla
I. évf. A gyűlés a tavalyi határozat alapján ideiglenesen betölti az önsegélyző 
pénztárosi állását és választmányát. Pénzt. Jakubik György III. évf., választmányi 
tagok a test. elnökön és jegyzőn kívül Hallát János, Baráth Károly, Szklenka 
Gusztáv III. évf. és Mikola János II. évf. A könyvtár kezelésére, mely ideiglenesen a 
testület ügyelete alatt áll, megválasztja Hanesz Emil IV. évf., Kellő Gusztáv 
III. évf., Licskó Samu III. évf. és Kemény Lajos II. évf. tagtársakat, egyszersmind 
kiküldi a bizottságokat is, hogy a könyvtár egyes csoportjait megvizsgálva, 
azt rendben adja át a könyvtárosoknak. E bizottságok jelentéseiből kitnüt 
azután, hogy különösen a gyakorlati és exegetikai könyvtár nincs rendben, 
mindenütt sok a selejtes könyv, míg sok művet, melyre szükség volna, a 
könyvtár nélkülözni kénytelen. Közóhajjá lett, hogy a könyvtár alapos rendezés 
alá vétessék egyrészt hasznavehetetlen munkák kiselejtezésével, másrészt új 
művek beszerzésével. Az év folyamán ehhez a nt. tanári kar is beleegyezését 
adván, a könyvtárrendezés megindult és a nagy munkára mely csak a következő 
tanévben ér véget, a test. elnökön kívül Deák János, Jakubik György, Baráth 
Károly, Licskó Samu és Morgenthaler Ferencz III. évf. hallgatók vállalkoztak.
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Az ifjúság tettereje sok másban is megnyilatkozott. Még az alakuló
gyűlés küld ki egy bizottságot, melynek tagjai elnök és jegyzőn kívül Melczer 
Dezső IV. évf. Baráth K., Deák J., Jancsucskó László III. évf. és Mikola 
Jánosi I. évf., hogy az önképző- és önsegélyző-egyesület ügyeit végleg rendezze. 
Miután az előző évi bizottság új alapszabálytervezete elkallódott, e bizottság 
újrakezdi a munkát. Első javaslata az, hogy a kettős egyesület, melyben a két 
faktor egymás haladását gátolja, mint ilyen felbontandó. Az önképzést Illető 
dolgok a belmissiói egyesülethez csatoltassanak, míg az önsegélyző a testület 
kebelébe, annak hatáskörébe menjen át A javaslatnak csak utóbbi része 
valósulhatott meg, a belmissiói egyesület oly feltételek alatt nem ment bele 
az egyesítésbe, hogy eddigi czímét is meg kelljen változtatnia, illetve kibővítenie 
Erre a bizottság Russ Zoltán IV., Kemény Lajos II. és Duszik Lajos I évf. 
megbízott új tagokkal kibővülve folytatta tanácskozásait és a régi önképző 
helyébe egy új kör feállítását találta szükségesnek, mely kiterjedt olvasókon 
jellegén kívül, az ifjúság szellemi és művészeti igényeit és kielégítse, az 
önképzést az eddigi sablonoktól menten a zenére és énekre is kiterjeszsze. 
Az új kört, mely külön helyiség bérlését vette volna igénybe, a theol. ifjúság, 
egyik nagynevű tanáráról Csengey-körnek kívánta elnevezni. Memorandummal 
és kidolgozott alapszabálytervezettel együtt beadott ebbeli kérvényét azonban 
a nt. tanári kar, hivatkozva az ifjúság túlterhelésére és némi fegyelmi szem-, 
pontokra, nem teljesítette. Az ifjúság erre az eszmét fel nem adva, egy a 
Collegiumon belül lévő teremnek az átengedését kérelmezte, a mi azonban 
mindeddig nem nyert elintézést s így az ügy a jövő tanévre függőben maradt.

Az ifjúság hazafias lelkűidéről tesznek tanúbizonyságot az okt. 6. és 
márczius 15-iki emlékünnepélyek. Az elsőn a tesületi elnök tartotta a megnyitó- 
beszédet és Deák János III. évf. elszavalta Russ Zoltán IV. évf. hallgatónak 
«Október 6» ez. alkalmi költeményét. Márcz. 15-ikén a testületi elnök tartotta 
az ünnepi beszédet és Russ Zoltán saját szerzeményű «Márcziusi nyitány »-át 
adta elő zongorán. Azonban nemcsak itthon áldoztak ifjaink a hazafiság oltárán, 
hanem az országos mozgalmak elől sem zárkóztak el. Az ősz folyamán külön- 
külön és testületileg is megtekintették a kassai Rákóczi-kiállítást, hogy lelkűk 
dicső múltúnk ereklyéinek szemléletén is felbuzdulást nyerjen. Majd midőn 
nemsokára rá végignyilallott a hazán a fájdalom és méltó felháborodás, hogy 
az Alföld szívében, Szegeden a katonai önkény brutális sértést követett el 
Kossuth emlékén, 22 akadémiai hallgató, köztük 12 theologus, névszerint Obál 
Béla testületi jegyző, Russ Zoltán, Melczer Dezső, Martincsek Márton IV. évf., 
Deák J., Jakubik Gy. III. évf, Kemény L., Hamar János II. évf., Szende Nándor, 
Mesko Károly, Fábry János és Lauff Géza I. évf. hallgató a debreczeni kollegák 
felhívására egy akarattal útra kelt és Püspökladánytól Szegedig gyalog folytatta 
zarándokútját, hogy személyesen vigye el babérkoszorúját Kossuth szobrára 
és a személyes élmények hatása alatt a törhetlen hazafiság hervadhatatlan 
babérleveleivel szívében térjen vissza, mint Kossuth apánk felesküdt regimentje. 
A debreczeniekkel együtt mintegy 65-re szaporodott impozáns csapat valóságos 
diadalútjáról az Alföld színmagyar városain keresztül más helyen is megemléke
zünk még. Itt említjük meg, hogy a testület Kossuth halálának 10 éves évfordulója
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alkalmából nagy gyászünnepély tartása és egy Kossuth-serleg alapítása czéljá- 
ból megindult fővárosi mozgalomhoz is csatlakozott és a Kossuth-serlegre 
25 koronát küldött.

Épp ily erővel nyilvánult meg a theologusok vallásos érzülete is és 
elmondhatjuk, hogy ifjaink szívében a haza és egyház magasztos fogalmai 
elválaszthatatlanok egymástól. A tavaly megkezdett úton haladva, minden 
reggel énekkel egybekötött könyörgésen tanár és tanítvány egyaránt leborul 
a mindenható mennyei Atya zsámolyához, hogy a napi munkához és a foly
tonos tökéletesbüléshez erőt és kitartást merítsen. Hagyományos szokás szerint 
sikerült ünnepélyt rendezett október 31-ikén, a reformáczió nagy emlékünnepén 
A látogatott és nagy érdeklődéssel kisért ünnepély műsora a következő volt: 
Ének, melyet Szánik Ernő énektanár vezetése mellett a theologus-kar adott 
elő. Megnyitó, tartotta Bartos Pál elnök. As elveszett frigyláda, írta Csengey 
Gusztáv, szavalta Csengey Gusztávné úrnő. Ünnepi beszéd, tartotta Morgenthaler 
Ferencz III. évf. theol. hallgató. Alkalmi költemény, írta id. Kemény Lajos, 
szavalta ifj. Kemény Lajos. Luther diadaléneke, előadta Szánik Ernő énektanár 
vezetése mellett a theologusok énekkara.

A britt- és külföldi bibliatársulat 100 éves évfordulójáról is meg
emlékezett a testület, külön biblia-ünnepélyt a belmissiói egyesülettel együtt 
rendez és azonkívül ez áldott bibliaterjesztő társulat számára csekély anyagi 
erejéhez mérten 10 koronát utalványoz. Ugyanígy Jókai Mórnak, a magyar 
költőkirálynak halála alkalmából is rendkívüli gyűlésen áldozott a halhatatlan 
író emlékének, midőn is Bartos Pál elnök hivatott szavakkal ecsetelte a mi 
nagy veszteségünket, de egyszersmind azt az óriási szellemi örökséget, melyet 
Jókai ránk hagyott. A testület tagjai irodalmi hajlamaikat és közéletünk iránti 
érdeklődésüket részint olvasókörükben, mely szűk korlátok közt bár, de fennáll, 
részint pedig a helybeli, áldással működő Széchenyi-körben elégíthették ki, 
melynek ezidén is tagjai voltak és annak estélyein gyakran szerepeltek részint 
szavalattal, részint pedig zenepontokkal.

De nemcsak kifelé irányult így a testület tevékenysége, hanem befelé is 
igyekezett tagjaiban a legjobb egyetértést fentartani és a szeretetnek hivatás
szülte tudatát ápolni. A becsületbíróságnak semmi komolyabb ügyben nem 
kellett ítélkezni, működése csak egyes kisebb félreértések elintézésére szorít
kozott. Az idén Pápán lefolyt theologus conferencziára a testület kebeléből 
képviselőkul kiküldötte Bartos Pál elnököt, Deák Jánost, mint a magyarországi 
prot. theologus-szövetség alelnökét és Kemény Lajost, a kik abban — a programén 
szerint — igen tevékeny részt vettek.

A testület önkormányzati és belügyeit rendes és rendkívüli gyűlésein tár
gyalja, melyeket az elnök dékáni ellenjegyzés mellett hí össze. Ez évben a testület 
1 alakuló-, 6 rendes-, 7 rendkívüli- és 1 zárógyűlést, tehát összesen 15 gyűlést 
tartott. A testületnek tehát úgy külső, mint belső élete magas színvonalon állott.

2. Theologiai Önsegélyző-egyesület.
A Theologiai Önsegélyző-egyesület az 1903/4. tanévben is a theologiai 

testület felügyelete alatt állott s a folyóügyeket a testületi elnök vezetése alatt
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6 tagú bizottság vezette, melybe a következő theologusok lettek megválasztva : 
elnök hivatalból Bartos Pál testületi elnök, ügyvezető-pénztáros Jakubik György, 
jegyző Halát János; bizottsági tagok: Barátit Károly, Deák János, Szklenka 
Gusztáv. A bizottság a tanév folyamán 3 ülést tartott, többet, sajnos, nem tart
hatott, mert a múlt tanévi tagok — sőt már kilépett tag is — nem fizették 
be tartozásaikat, minek következtében kint lévén a vagyonnak több mint 
egyharmada, a segélyezést be kellett szüntetni. Mindannak daczára segélyezett 
14 theologust, 175 koronát utalványozván ki.

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

Az egyesület vagyona készpénzben és kötvényekben 1780 K. 14 f.
1903. június 4 - i k é n .................................................1531 « 48 «

A gyarapodás tehát: 248 K. 66 f.
Az egyesület rendes-tagja a Luther-Társaságnak és a Protestáns Iro

dalmi Társaságnak.
3. Theologiai Olvasókör

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

Laptárosai Hamar János, Veszten Frigyes, Vrablicza Béla.
Az Olvasókörbe a következő lapok jártak: Budapesti Hírlap, Független 

Magyarország, Magyar Szó, Pesti Hírlap, Pesti Napló, Vasárnapi Újság, Kakas 
Márton, Eperjesi Lapok, Evang. Egyház és Iskola, Evang. Szemle, Evang. 
Családi Lap, Egyházirodalmi Értesítő, Prot. Egyház és Iskolai Lap, Protestáns 
Pap, Prot. Szemle, Homiletikai Folyóirat, Theol. Szaklap, Jó Pásztor, Kis-Tükör, 
Külmissió, Ébresztő, Gyámintézet, Ev. Népiskola, Theol. Közlönye, Stuttgarter 
Sonntagsblatt, Alig. Missions-Zeitschrift, Zeitschrif für die Innere Mission, Ev. 
Glocken, Berliner Jünglingsblatt, Zeitschrift für die praktische Theologie, Theol. 
Studien und Kritiken, Friedensbote, Strá2 na Sione. Összesen 35; 25 egyházi 
és 10 világi, 26 magyar, 8 német, 1 tót nyelvű.

A tiszai egyházkerület méltóságos és főtiszteletű elnöksége ez évben is 
50 koronát utalványozott olvasókörünk költségeinek fedezésére. Dr. Szlávik 
Mátyás, Csengey Gusztáv és Mayer Endre theol. tanárok több lapot engedtek 
át olvasás végett körünknek. Az Eperjesi Lapok kiadóhivatala pedig a lapot 
ingyen küldte olvasókörünknek.

Fogadják jóltevőink e helyütt is hálás köszönetünket 1

4. Theologiai ifjúsági Belmissiói Egyesület.

Az egyesület czélja tagjait a belmissió czéljával s feladataival megismer
tetni s a viszonyokhoz képest a belmissiói gyakorolni s képesíteni tagjait arra, 
hogy majdan az életben az egyháznak s a magyar társadalomnak hasznára 
ily munkásságot fejtsenek ki.

Az egyesület elnöke, Mayer Endre theol. tanár, az alakuló-gyűlést 1903. 
szeptember 14-ikére hívta össze, a melyen az egyesület tisztviselői-kara a követ
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kezőkép alakult meg: Titkár lett Melczer Dezső IV. é. th., főjegyző Baráth 
Károly III. é. th., aljegyző Bakay Péter II. é. th., laptáros Hamar János II. é. th.

Az egyesület az elmúlt tanévben egy alakuló-, egy záró-gyűlést és egyes 
belmissiói kérdésekben való önképzés ezéljából 15 összejövetelt tartott.

Az összejöveteleken a következő tárgyak felett tartattak felolvasások 
vagy szabad előadások s ezekhez fűzve eszmecserék: 1. A belmissióról (két 
ízben). 2. Az ifjúsági egyesületekről. 3. Theologiai ifjúsági életünkről. 4. A sze
génység a biblia világánál. 5. Mária, az Üdvözítő anyja. 6 . Az evangéliumnak 
a világhoz való viszonya. 7. A keresztyénség szocziális jelentősége. 8 . Az imádságról.

Az egyesület a lefolyt iskolai évben 1903. deczember 10-ikén töltötte 
be fennállásának tizedik esztendejét. E fontos napnak emlékére örömünnepet 
szentelt, oly módon, hogy egy vallásos-estélyt rendezett, a melynek főpontja 
volt a visszaemlékezés az elmúlt tíz esztendőre. Az elmúlt évek nehéz küz
delmei daczára egyletünk folytonosan erősbödött s nem csekély hasznára 
vált egyházunknak, melynek tagjai közül többen szolgálják a belmissió szent 
ügyét buzgósággal s nagy sikerrel. Az ünnepélyt 1903. deczember 13-ikán 
tartottuk meg, az eperjesi művelt közönség nagy részvételével, mely egyesü
letünk iránt egyébkor is mindig meleg érdeklődést tanúsított. Ebből az alka
lomból tartandó alkalomszerű felolvasásra pályázatot hirdetett az egyesület, a 
melyre öt pályamű érkezett be s ezek közül Mikola János II. é. th. <A mi 
belmissiónk» czímű műve lett nyertes.

Az emlékünnepül tartott vallásos-estély műsora a következő:
1. Ének: «Az Úr hatalma», Klein B.-től. Előadja a theol. akad. énekkar, 

vezeti Szánik Ernő akad. énektanár. 2. Megnyitó; tartja Melczer Dezső bel
missiói titkár. 3. Szavalat: «Jézus a tengeren», Fejes Istvántól; szavalja Lányi 
Alfréd theologus. 4. Felolvasás: «A mi belmissiónk»; tartja Mikola János 
theologus. 5. Ünnepi óda; irta és szavalja Russ Zoltán theologus. 6 . Lavtett: 
«Téli rege» H. Savótól, op. 112.; előadják Bódy János (I. hegedű), Meskó 
Károly (II. hegedű), Fábry Viktor (brács) és Mandl György (gordonka) theolo- 
gusok. 8 . Ének: «Az Úr beszéde örök», Klein B.-től; előadja a theol. akad. 
énekkar, vezeti Szánik Ernő akad. énektanár.

De az egyesület nemcsak ily kiváló alkalmakkor fejt ki saját körén kívül 
való tevékenységet, hanem általában mindig arra törekedik, hogy az evan
géliumi tudat fejlesztése által a nagyközönségre hasson, — azért e czélból a 
Collegium nagytermében a közönség számára több vallásos estélyt rendezett.

Az estélyek műsora a következő:
Május 7-ikén. Ének; «A dicsőség Istene», Verner Gy.-tól; előadja az 

ág. hitv. ev. polgári leányiskola énekkara. Vezeti Várkoly Szerény úrhölgy.
2. Szavalat: «Isten akaratja», Tompa M.-tól; előadja Meskó Károly theologus.
3. Felolvasás; tartja E. Nagy Olivér jogakad. tanár úr. 4. «Le souvenir» 
Danklától; előadják: hegedűn Mandl György és zongorán Bakay Péter 
theologusok. 5. «Jákob álma» ; irta és előadja ifj. Kemény Lajos theologus. 
6 . Ének: «Ima», Webertől; előadja az ág. hitv. ev. polgári leányiskola ének
kara. Vezeti Várkoly Szerén úrhölgy.
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Majus 20-ikén. 1. Ének: «Ima», Kecskés Ernőtől; énekli a tanítóképző
intézet dalkara, vezeti Kapi Gyula tanár úr. 2. Szavalat; tartja Fábry János 
theolgus. 3. Felolvasás; tartja dr. Wallentínyi Samu tanár úr. 4. Zene: «A vágyó
dás», (hegedűkarra és harmoniumra). Előadja a tanítóképző ifjúsága. 5. Ének: 
«Az Úr hatalma». Énekli a theologia énekkara, vezeti Szánik Ernő tanár úr.

Ezen vallásos estélyeken kívül még két kiváló estélyünkről kell említést 
tennünk, a melyek rendkívüli jelentőséggel bírnak belmissiói egyesületünk ezévi 
történetében. Szokásban volt ugyanis már az előző években, hogy az egyesület 
valamely vidéki városban is rendezett vallásos estélyt. Ezt a szokását meg
ismételte a lefolyt évben is, a mikor a beszterczebányai Evangélikus Egyesület 
szives meghívására Beszterczebányán 1904. május 12-ikén szépen sikerült vallá
sos estélyt tartott, melynek jövedelme a theol. internátus javára fordíttatott-

Ezen vallásos estélynek a következő műsora volt: 1. Ének, XXIV. zsoltár, 
Klein B.-től. Énekli az ev. theol. akad. énekkar, vezeti Russ Zoltán IV. éves 
theologus. — 2. «Nagy idők városában». Irta Csengey Gusztáv theol. tanár, 
szavalja Bartos Pál III éves theol. — 3. «Legenda», Jüttner O.-tól. Op. 8. 
Előadják: Bódy János (principale), Meskó Károly (I. hegedű), Obál Béla (II. 
hegedű), Fábry Győző (brácsa), Mandl György (gordonka), Bakay Péter (nagy
bőgő) theologusok. — 4. Felolvasás «A belmissióról, különös tekintettel a dia- 
konissa intézményre». Tartja Mayer Endre theol. tanár, egyesületi elnök. — 
5. «Minden lélek dicsérje az Urat.» Magánének Mendelssohn-Bartholdy B. 
«Lobgesang» czímű kantatéjából. Énekli Benyó Aranka úrleány, zongorán 
kiséri Sztehlo Gerő. — 6. «A biblia.» Dialog Dewrient «Luther» czímű drámá
jából, átdolgozta Russ Zoltán IV. éves theol Előadják: Deák János III. éves 
(Luther), Kelló Gusztáv III. é. (Staupitz) theologusok. — 7. G-moll-trio Russ 
Zoltántól. Előadják: Bódy János (hegedű), Mandl György (gordonka), a szerző 
(zongora). — 8. «Luther diadaléneke.» Énekli az ev. theol. akad. énekkar, 
vezeti Russ Zoltán IV. éves theologus.

Nem mulaszthatjuk el, hogy hálás köszönetünket ki ne fejezzük a Besz
terczebányai Evang. Egyesületnek, egyes tagjainak s kitűnő elnökének: nagy
tiszteletű Sztehlo Gerő lelkész úrnak, lelkes és buzgó közreműködéséért s az 
egyháztagok rendkívüli vendégszeretetéért, a mely tényezők egyfelől felejt
hetetlenné tették a Beszterczebányán töltött másfél napot, másfelől lehetővé 
tették a szép erkölcsi s anyagi sikert.

Beszterczebányáról tanulságos kirándulást tett az egyesület Zólyomba és 
Selmeczbányára. Mindkét helyen rendkívüli melegséggel s vendégszeretettel 
fogadtatott az egyház, illetőleg a Lyceum vezetői és tanárai részéről. Selmecz- 
bányán Deák János III. éves theol. magyarul prédikált, a theol. énekkar pedig 
énekelt. Hálás köszönetét mondunk e helyen is a tapasztalt sok szívességért.

Nevezetes napja volt egyesületünknek 1904. május 17-ike, a mennyiben 
e napon a maga körében tisztelhette a belmissiói törekvések egyik legkiválóbb, 
buzgó tagú apostolát: J. Fernaudot, a keresztyén ifjúsági egyesületek titkárát, 
és kisérőjét: Szilassy Aladár m. kir. közigazgatási ítélőbíró, tanácselnök urat. 
Ebből az alkalomból rendezett vallásos estély lefolyása a következő volt: 
1. «Jövel Szentlélek-Úristen . . .» Közének. — 2. Imádság. Mondja Liptai Lajos
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ev. lelkész. — 3. Üdvözlések. Ludmann Ottó coll. igazgató üdvözli Fernaudot 
franczia nyelven, mire ez francziául válaszolt; Mayer Endre és Melczer Dezső 
magyarul üdvözlik Fernaudot és Szilassy Aladárt, mire Szilassy A. válaszolt. —
4. Fernaud szabadelőadása: «A keresztyén ifjúsági egyesületek és az ezek érde
kében folyó munka». — 5. Szilassy Aladár beszéde. — 6. Imádság. Mondja 
ifj. Draskóczy Lajos ev. lelkész. — 7. «Ha Krisztus maga oltalma...» Közének.

Nemcsak egyesületünket, hanem az egész eperjesi protestáns közönséget 
hálás köszönetre kötelezte Szilassy Aladár Öméltósága, hogy közénk hozta 
Fernaudot a lelkes apostolt s így alkalmat szolgáltatott arra, hogy az ifjúsági 
egyesületek ügyeivel megismerkedjünk. Vajha ezen eperjesi közreműködésüknek 
meg lenne a kellő sikere s Eperjesen is alakulna egy ifjúsági egyesület!

Június elsején blibliaünnepély jellegével felruházott vallásos estélyt tar
tottunk, melynek a következő műsora volt: 1. Ének : «A magyar gályarabok 
éneke» ; énekli a theolog. akad. énekkara, vezeti Szánik Ernő tanár úr. 
2. Szavalat: tartja Húsz Edith úrhölgy. 3. Felolvasás: «A biblia tekintélyéről»; 
tartja Wallrabenstein Jakab theologus. 4. Legenda, Jüttner Ó.-tól; előadják: 
Bódy János (principale), Meskó Károly (I. hegedű), Obál Béla (II. hegedű), 
Fábry Győző (brácsa), Mandl György (gordonka), Bakay Péter (nagybőgő) 
theologusok. 5. Dialog : «A biblia», Dewrient után Russ Zoltán theol.; elő
adják : Deák János (Luther), Kelló Gusztáv (Staupitz) theologusok. 6. Közének: 
«Magasztaljuk az Úristen magasságos dolgait», Sántha Károlytól.

Egyik fontos feladata Belmissiói Egyesületünknek tankönyvek hiányában 
vezérfonalul szolgáló füzetek sokszorosítása, hogy azokat jutányos áron ter- 
jeszsze a theol. hallgatók között. A lefolyt iskolai évben Csengey Gusztáv 
«Egyháztörténet»-ét és «Oszöv. bevezetés »-ét, Mayer Endre Újszöv. beve- 
zetés»-ét, Draskóczy Lajos «Pastoralis»-át Zelenka Pál püspök úrtól kapott 
multiplikatoron és dr. Szlávik Mátyás «Dogmatörténet»-ét fönixlapokon sok
szorosította az egyesület.

G) Theologiai internátus.
Miként az előző esztendőkben, úgy a lefolyt iskolai évben is egyes 

lakások kibérelésével segítettünk theologus ifjaink internátusi elhelyezésén. 
Internátusi helyiségünk olyan kicsiny, hogy abban hallgatóinknak csak egy 
kis részét tudtuk elhelyezni. Főiskoláink jóindulata s egyházkerületünk áldozat- 
készsége mellett azonban kilátásunk van arra, hogy rövid időn belül paedagogiai 
követelményeknek megfelelő s czélszerűen berendezett internátusi épületet 
kapunk, a melyben a theologia összes hallgatói jövendő hivatásuknak meg
felelően nemcsak ellátásban, hanem nevelésben is fognak részesülni. Meg
követeli ezt egyfelől intézetünknek szép múltja, jelen fejlődése, másfelől az 
a kiváló jelentőség, a melylyel a helyes papi képzés egyházunkban bir. Az 
elmúlt iskolai évben 41 theol. hallgatót láttunk el lakással s csupán 8 lakott 
magánszálláson. Ezen 41 ifjú a Collegium által adott convictusi helyiségben 
és 9 különböző helyen 11 bérelt szobában volt elhelyezve, Mayer Endre 
theol. tanár s az illető háziak közös felügyelete, ill. vezetése alatt. A lakással



járt; kiszolgálat, fűtés, világítás és reggeli is. E jótéteményekben az összes 
internátusj ifjak részesültek. Ugyanezek a convictusi díj egy-egy részének az 
elengedésében is részesültek, a mint az Értesítőnk végén Tápdíjelengedések 
cA'me alatt olvasható.

Az internátust részben a főiskola és egyes alapítványok jövendelméből, 
részben a tiszai egyházkerület évi segélyéből tartjuk fenn. Az egyházkerület 
3100 koronával, a Collegium convictusi, Rochlitz-, Schwartz- és Novák-alapja 
mintegy 2600 koronával, egyet, egyházi gyámintézetünk 2 0 0  koronát adomá
nyozott e czélra. A tokaji egyház 1 kor 54 fili, offertorium, a sáros-zempléni 
esperesség monográfiájából befolyt 1  korona, a beszterczebányai vallásos 
estély jövedelméből 133 korona.

Összes jóltevőink fogadják e helyütt is hálás köszönetünket s kérjük, 
hogy intézetünket továbbra is gyámolítsák.

Internátusunknak nincsenek különös Írott szabályai, — becsületérzés, 
tisztességtudás, műveltség s mindenekfelett a jövő élethivatás a korlátok, a 
melyek kinek-kinek szabad mozgását irányítják s határolják. Reggel 8  órakor 
a theologián, este 9 órakor az internátusbán tartottak közös imádságot és 
éneket. Minden szombaton este Irásmagyarázat van, melyet sorrend szerint 
felváltva tartanak| az internátus lakói. Egyébként idejüket szabadon hasz
nálhatják, a mennyire azt tanulmányaik megengedik.

Istennek hála s ifjaink komolyságát s magasztos pályájukra való hivatás
érzetüket bizonyítja, hogy az egész iskolai év alatt nem fordult elő oly 
fegyelmi vétség, mely komolyabb fellépést és sújtó ítélethozást igényelt 
volna. Ifjaink folyvást kifogástalan erkölcsi magaviseletét tanúsítottak. Bízunk 
az isteni Gondviselésben, hogy jövőre is megóv ilyenektől.

H) Theologiai könyvtár.
Mikor 1902. nov. 9-ikén a theol. hallgatók Önképző-köre feloszlott, az 

annak kezelése alatt állott theologiai kézikönyvtárt a theol. testület vette gond
jaiba. Könyvtárosok voltak ; Hanesz Emil IV., Licskó Samu III., Kellő Gusz
táv III. és Kemény Lajos II. éves theologusok. Ezen kézikönyvtár, melynek 
kiegészítő részét a belmissiói könyvtár képezi, 7 szekrényben van elhelyezve.

Már a múlt tanév végén megejtett könyvtárvizsgálat alkalmával konsta
táltatok, hogy a könyvtárban sok, részben értéktelen, részben pedig nem teljes 
rnű van, mely a kezelést felette megnehezítette. Ez okból a II. félév folyamán 
eszközölte a testület a könyvtár rendezését, melylyel a könyvtárosokat s Deák 
János és Jakubik György III. éves theologusokat bízta meg. A gondos és 
alapos munka még mindig folyik s minden valószínűség szerint elkészül a 
jövő tanév elejéig. A rendező-bizottság minden egyes művet gondosan át
vizsgál s katalógust vesz fel, melynek alapján az értéktelen művek kiselej- 
teztetnek, az esetleg használható, de rossz karban lévők, úgyszintén a bekötet- 
lenek beköttetnek, úgy, hogy a teljes rendezés után - egy minden tekintetben 
megfelelő s az önképzésre kiválóan alkalmas kézi-könyvtár fog a theologusok 
rendelkezésére állani.
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A theol. könyvtár ez évben részint vétel, részint ajándékozás útján a 
következő művekkel szaporodott: Pékár: Bölcsészettörténet, 1 k. Dr. H. Schultz: 
Alttestamentliche Theologie, 2 k. Doods-Lukácsy : János ev. magyarázata, 2 k. 
C. v. Kügelgen: Grundriss d. Ritschlschen Dogmatik, 1 k. Zsilinszky: Vallás
ügyi tárgyalások, 3 k. P. V. Schmidt: Die Geschichte Jesu, 2 k. Friedrich 
Nippold: Die theol. Einzelschule im Verhältniss zur ev. Kirche, 1 k. Sieben 
Predigten, 1 k. Paulik: Egymás terhét hordozzátok. (Egyh. beszéd). H örk: 
Cura pastoralis, 1 k. Kérészy: Az egyházjog tankönyve, 1 k. Grimm: Ethik 
Jesu, 1 k. Cremer: Wesen des Christentums, 1 k. Dennert: Bibel und Natur
wissenschaft, 1 k. Dennert: Glaube und Wissen, 1 k. Chászár: Verseghy 
élete és művei, 1 kötet.

A könyvtár jelenlegi állapota: körülbelül 3151 kötet és 360 füzet.
A könyvtár látogatottsága ezévben is igen élénk volt. Kivétetett összesen 

902 mű 1082 kötetben.
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Jógák: ad érni a.

A) A jog- és államtudományi kar személyzete.
D é k á n :

Dr. Mikler Károly, a jog- és államtudományok tudora, az ág. hitv. ev- 
egyetemes egyház és a tiszai ág. h. ev. egyházkerület tanügyi bizottságának 
tagja, egyházmegyei törvényszéki bíró és világi jegyző, az eperjesi ág. h. ev.
I. egyház iskolaszékének elnöke, a jogtörténet, egyházjog és európai államok 
legújabb történetének nyilv. rendes tanára. Az első alapvizsgálati és az állam- 
tudományi államvizsgálati bizottságok rendes tagja s mindkettőnek elnöke. 
Lakik Fő-utcza 133. sz.

T a n á r o k :

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. 
Lakik Fő-utcza 132. sz.

Dr. Flórián Károly, az államtudományoknak — «sub auspiciis regis» 
felavatott — és a jogtudományoknak tudora, Sárosvármegye törvényhatósági 
bizottságának tagja, a nemzetgazdaságtan, pénzügytan és magyar pénzügyi jog 
nyilv. rendes tanára. A második alapvizsgálati és az államtudományi állam
vizsgálati bizottságok rendes tagia, a Collegium pénztárosa. Lakik Arok-u. 26.

Dr. Horovitz Imre, az orvostudományok tudora, oki. kir. törvényszéki 
orvos, az orvosi tudományok köréből vett speciál-collegiumok magántanára. 
Lakik Fő-utcza 81. sz.

Dr. Horovitz Simon, a jog- és állam tudományok 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. Lakik Fő-utcza 124. sz.

Dr. Körtvélyessy Dezső, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
kir. törvényszéki bíró, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a 
tételes-jogi speciál-collegiumok magántanára. A jogtudományi államvizsgálati 
bizottság kültagja. Lakik Kerényi-utcza 5. sz.

Dr. Máriássy Béla, a jogtudományok tudora, Sárosvármegye árva
székének elnöke és törvényhatósági bizottságának tagja, a magyar közigaz
gatási jog köréből vett speciál-collegiumok magántanára. Az államtudományi 
és a jogtudományi államvizsgálati bizottságok kültagja. Lakik Arok-utcza 37. sz.

II.



Dr. Mauritz Gyula, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, a 
közigazgatási jog és statisztika ny. rk. tanára.

Dr. Mikler Károly, lásd fent.
Dr. E. Nagy Olivér, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 

egyházmegyei törvsz. bíró, képesített egyetemi magántanár, a magyar közjog, 
politika, tételes európai nemzetközi jog és a jog- és államtudományi bevezetés 
nyilvános rendes tanára. A második alapvizsgálati és az államtudományi állam
vizsgálati bizottság rendes tagja.

Dr. Obetkó Dezső, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, volt 
kir. törvényszéki bíró, a váltó- és kereskedelmi jog s a peres és perenkívüli 
eljárás nyilv. rendes tanára. Az első alapvizsgálati és a  jogtudományi állam
vizsgálati bizottságok rendes tagja. Lakik Szebenbút 15. sz.

Dr. Raffay Ferencz, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
képesített egyetemi magántanár, a magyar magánjog és osztrák magánjog 
nyilvános rendes tanára. A második alapvizsgálati bizottság elnöke és a jog- 
tudományi államvizsgálati bizottságnak rendes tagja. Mint dékán-helyettes a 
dékán akadályoztatása esetén annak helyettese. Lakik Fő-utcza 55. sz.

Dr. Szlávik Mátyás, bölcselettudor, theologiai dékán-tanár, Sárosvár
megye törvényhatósági bizottságának és Eperjes szab. kir. város képviselő- 
testületének tagja, a Protestáns Irodalmi Társaság igazgató-választmányának 
tagja, a történeti és bölcseleti speciál-collegiumok nyilvános rendes tanára. 
A jog- és államtudományi kar e. i. jegyzője. Lakik Szebeni-űt 14. sz.

Dr. Sztehlo János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, Sáros
vármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes szab. kir. város képviselő
testületének tagja, a coll. igazgató-választmány tagja s az eperjesi ügyvédi
kamara titkára, egyházfelügyelő, a tételes-jogi speciál-collegiumok magán
tanára. A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik Fő-u. 68. sz.

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

Első alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Mikler Károly, dékán. Helyettes elnök a bizottság legidősb tagja. 

Rendes tagok dr. Horovitz Simon és dr. Obetkó Dezső. Póttagok dr. Raffay Fe
rencz és dr. E. Nagy Olivér.

Második alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Raffay Ferencz dékánhelyettes. Helyettes elnök a bizottság 

legidősb tagja. Rendes tagok dr. Flórián Károly és dr. E. Nagy Olivér. Pót
tagok dr. Horovitz Simon és dr. Mikler Károly.

Államtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Mikler Károly. Helyettes elnök a bizottság legidősb tanár-tagja. 

Rendes tagok dr. Flórián Károly és dr. E. Nagy Olivér. Póttagok dr. Horovitz 
Simon és dr. Szlávik Mátyás.
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Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Ránó Aladár, Sárosvármegye főjegyzője,
Dr. Berzeviczy Albert v. b. t. t., vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, 

a jogakadémiának volt tanára, orsz. képviselő,
Dr. Horovitz Gyida, ügyvéd,
Dr. Horváth Ödön, kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság ítélő- 

bírája, a jogakadémiának volt tanára és dékánja,
Hoffmann Mór, kir. pénzügyi tanácsos, kir. pénzügyigazgató,
Krayzell Aladár, városi tanácsos,
Dr. Máriássy Béla, jogakadémiai m.-tanár, Sárosvárm. árvaszékének elnöke, 
Pehovits Ágoston, kir. pénzügyigazgató-helyettes,
Dr. Schmidt Gyula, coll. felügyelő, ügyvéd,
Szinyei Merse István, Sárosvármegye volt főispánja,
Tahy József, Sárosvármegye alispánja, a coll. igazgató-választmány tagja5 

IJsz Antal, nyug. árvaszéki elnök.

Jogtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Horovitz Simon. Helyettes elnök a bizottság legidősb tanár-tagja. 

Rendes tagok dr. Raffay Ferencz és dr. Obetkó Dezső. Póttagok dr. Flórián 
Károly és dr. E. Nagy Olivér.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kü ltag ja i:
Dr. Horovitz Gyida, ügyvéd.
Dr. Horváth Ödön, kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság ítélő- 

bírája, a jogakadémiának volt tanára és dékánja,
Kádas Miklós, kir. törvényszéki bíró,
Keczer Imre, kir. ítélőtáblái bíró,
Klefner Gyula, ügyvéd, a Collegium ügyésze,
Dr. Körtvélyessy Dezső, jogakadémiai 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,
Maiéter Árpád, ügyvéd,
Dr. Máriássy Béla, jogakadémiai m.-tanár, Sárosvárm. árvaszékének elnöke, 
Dr. Müller Bertalan, ügyvéd, >
Dr. Oszvald Tivadar, ügyvéd,
Palugyay Gusztáv, kúriai bíró, nyug. 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. jogakadémiai tanár, ügyvéd és váltójegyző,

Coll. É rt.
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Dr. Sztehlo János, jogakadémiai magántanár, ügyvéd, az eperjesi ügy
védi kamara titkára, a coll. igazgató-választmány tagja,

Uhlarik Mátyás, kir. törvényszéki bíró,
*

Üss Antal, nyug. árvaszéki elnök.

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

E L S Ő  F É L É V .
(M egerősítve a nagym élt. vallás- és közoktatásügyi m . k ir .  m inisztérium nak 1903. évi jú liu s  hó 3-ikán 

45,390. sz. a. kelt m. rende le téve l.)

A) Kötelezett tantíirgyak.

I. évfolyam.
Bevezetés a jog- és államtndományokba, heti 2 óra. Előadó tanár dr. 

E. Nagy Olivér. Szerdán d. e. 11—12-ig és naponta d. e 8—9-ig, az I. sz. 
tanteremben.

Római jog, heti 8 óra. Előadó tanár dr. Horovitz Simon. Kedden d. e.
8— 9-ig. Szombaton d. e. 11—12-ig és naponta d. e. 9—10-ig, az I. sz. 
tanteremben.

Magyar alkotmány és jogtörténet, heti 7 óra. Előadó tanár dr. Mikler Károly. 
Naponta d. e. 10—11-ig és hétfőn d. e. 11— 12-ig, az I. sz. tanteremben

II. évfolyam.

Jogbölcselet, heti 6 óra. Előadó tanár dr. Horovitz Simon. 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.

Nemzetgasdaságtan, heti 5 óra. Előadó tanár dr. Flórián Károly. Szombat 
kivételével naponta d. e. 9—10-ig. a fi. sz. tanteremben:

III., vagyis jogtud. évfolyam.

Büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár dr. Horovitz Simon. Szombat kivé
telével naponta d. e. 11—12-ig, a III. sz. tanteremben.

Peres- és per enkívüli eljárás, heti 5 óra. Előadó tanár dr. Obetkó Dezső. 
Szombat kivételével naponta d. e. 10—11-ig, a III. sz. tanteremben.

Kereskedelmi- és váltójog, heti 6 óra. Előadó tanár dr. Obetkó Dezső. 
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. E. Nagy Olivér. Szerdán d. e.
9— 10-ig s hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken d. e. 12—11-ig, a IV. sz. 
tanteremben,
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Magyar közigazgatási jog, heti 5 óra. Előadó tanár dr. Flórián Károly. 
Szombat kivételével naponta d. e. 8 —9-ig, a IV. sz. tanteremben.

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

Magyar pénzügyi jog, heti 5 óra. Előadó tanár dr. Flórián Károly. 
Szombat kivételével naponta d. e. 10 — 11-ig, a IV. sz. tanteremben.

B) Speciál-Collegiumok.

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

fíölcselettörténet, heti 4 óra. Előadó tanár dr. Szlávik Mátyás. Hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken d. u. 2—3-ig, az I. sz tanteremben.

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

Válogatott kérdések a kereskedelmi jogból, heti 1 óra. Előadó tanár 
dr. Obetkó Dezső. Szerdán d. u. 3—4-ig, a II. sz. tanteremben.

Magánjogi gyakorlatok, heti 1 óra. Előadó tanár dr. Raffay Ferencz. 
Szerdán d. u. 2—3-ig, a III. sz. tanteremben.

Az államadósságokról, heti 2 óra. Előadó tanár dr. Flórián Károly. 
Kedden és pénteken d. u. 2—3-ig, a III. sz. tanteremben.

Az örökbefogadás, tekintettel a külföldi törvényhozásra és a magyar 
polgári törvénykönyv tervezetére, heti 1 óra. Előadó tanár dr. E. Nagy Olivér. 
Hétfőn és csütörtökön d. u. 2—3-ig, a II. sz. tanteremben.

Horvát-Szlavon-Dalmátország autonom alkotmánya, heti 2 óra. Előadó 
tanár dr. E. Nagy Olivér. Hétfőn és csütörtökön d. u. 2—3-ig, a II. sz. 
tanteremben.

Semináriumi gyakorlatok a bűnvádi perrendtartásból, heti 2 óra. Előadó 
tanár dr. E. Nagy Olivér. Szombaton d. u. 2—4-ig, a II. sz. tanteremben.

MÁSODIK FÉLÉV.

A) Kötelezett tantárgyak.

» I. évfolyam.
Római jog, heti 8  óra. Előadó tanár: dr. Horovitz Simon. Naponta 

d. e. 9—10-ig, szombaton d. e. 10—-11-ig és pénteken 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. E. Nagy Olivér. 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
6*
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Pénzügytan, heti 4 óra. Előadó tan á r: dr. Flórián Károly. Hétfőn, 
kedden d. e. 9—10-ig és szerdán, csütörtökön d. e. 11—12-ig, a II. sz. 
tanteremben.

Tételes európai nemzetközi jog, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy 
Olivér. Kedden, pénteken és szombaton d. e. 11 — 12-ig, a II. sz. tanteremben.

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

tanár: dr. Mauritz Gyula. Szerdán d. e. 9 —-10-ig, szombaton d. e. 10—11-ig 
és kedden, pénteken s szombaton d. e. 11—12-ig, a III. sz. tanteremben.

Peres és perenkívüli eljárás, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. 
Péntek kivételével naponta d. e. 8 —9-ig, a III. sz. tanteremben.

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

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

tandó speciál-collegiumok sorából hallgatják.)

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

* Európai államok legújabb története, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Mikler 
Károly. Kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton 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. teremben.

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

Magyar közigazgatási jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Mauritz Gyula. 
Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken d. e. 9—10-ig és szerdán 8 —9-ig, 
a IV. sz. tanteremben.

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

* Bányajog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Raffay Ferencz. Szombaton 
d. e. 8 —9-ig és 9— 10-ig, a II. sz. tanteremben.

* Államszámviteltan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Hétfőn és pénteken d. e. 7—8 -ig, a II. sz. tanteremben.

Pénzügyi jog, heti 5 óra. Előadó tanár: Flórián Károly. Hétfőn, kedden 
és pénteken d. e. 8 —9-ig, szerdán, csütörtökön d. e. 10—11-ig, a IV. sz. 
tanteremben.

Evangélikus egyházjog. heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. 
Szerdán d. u. 2—3-ig és 3—4-ig, a II. sz. tanteremben.

Váltó- és kereskedelmi jog, heti 5 óra Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. 
Szerdán d. e. 7—8 -ig, pénteken d. e. 8 —9-ig, és hétfőn, kedden, csütörtökön 
d. e. 9—10-ig, a III. sz. tanteremben.
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Seminarium a polgári eljárási jog köréből, heti 2 óla. Előadó tanár: 
dr. Obetkó Dezső. Pénteken és szombaton d. e. 9—10-ig, a III. sz. tanteremben.

A rendi országgyűlések, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Milder Károly. 
Hétfőn d. e. 11—12-ig, az I. sz. tanteremben.

A magyar magánjog főbb intézményei, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Raffay 
Ferencz. Hétfőn és kedden d. e. 11 — 12-ig, a IV. sz. tanteremben.

Magyar öröklési jog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Raffay Ferencz. Szer
dán és csütörtökön d. e. 9—10-ig, a II. sz. tanteremben.

Magánjogi seminarium, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Raffay Ferencz. 
Pénteken d. e. 9—10 ig, a II. sz. tanteremben.

A magyar Protestantismus története, heti 2 óra. Előadó tanár: dr: Szlávik 
Mátyás. Szombaton d. u. 2—3-ig és 3 — 4-ig, a II. sz. tanteremben.

A közgazdaságtan története, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Kedden d. e. 7—7-ig, a II. sz. tanteremben.

Bűnvádi perrendtartás, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér. 
Szerdán és csütörtökön d. e. 11—12-ig, a III. sz. tanteremben.

Büntetőjogi seminarium, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér. 
Hétfőn d. e. 11—12-ig, a III. számú tanteremben.

Az idegen váltóról, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Sztehlo János. Kedden 
és csütörtökön d. u. 2—3-ig, a II. sz. tanteremben.

Közigazgatási gyakorlatok, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Máriássy Béla. 
Kedden és csütörtökön d. u. 3—4-ig, a II. sz. tanteremben.

Angol nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Hétfőn és 
pénteken d. u. 3 —4-ig, a IV. sz. tanteremben.

Olasz nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Hétfőn és 
pénteken d. u. 2—3-ig, a II. sz. tanteremben.

A statisztika irodalomtörténete, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Mauritz 
Gyula. Hétfőn és pénteken d. u. 2—3-ig, a II. sz. tanteremben.

I. Jeg y ze t. A *-gal jegyzett speciál-collegiumok olyanok, a melyek a fennálló szabályok 
értelmében a négy évi tanfolyamon keresztül egyszer okvetlenül hallgatandók.

A Törvényszéki orvostan a jövő tanévben fog előadatni.

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

Oly joghallgatók, kik jogi tanulmányaik előtt vagy azok megszakításával egyéves 
önkéntesi szolgálatot teljesítettek, vagy mozgósítás folytán katonai szolgálatra behivattak 
és egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak; úgyszintén oly joghallgatók, kik 
igazolják, hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évöket tanfolyamuk 
befejezésének idejére halasztották, a mennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg 
előszabott tantárgyakat hallgatták, ezen hét félévök alapján végbizonyítványt nyerhetnek 
s tanfolyamuk bevégzettnek tekintendő. (1889 : XXVI. t.-czikk 1. 5j.) A hallgatandó hét 
félév összes óraszámának legalább is 150 órát kell kitennie, olykép, hogy az utolsó három 
félévre legalább is 66 óra essék. (Vallás- és közoktatásügyi min. rendelet 28,300—1889. 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 .

N é v , v a llá s  S z ü le té s  h e ly e  és  id e je

I. É V F O L Y A M .

Barna Jenő ág. h. ev. . . .
Bánszky János ág. h. ev. 
Básthy Zoltán ev. ref. . . .
Berta Benő ág. h. ev . . .

5 Bittsánszky Kálmán r. kath . 
Bornemissza József r. k., I. f. é. 
Brájer Márton izr, II. é. f. . 
Bulissa Károly r. kath. . .
Bulla József r. kath. . . .

10 Dittrich Arthur r. k., II. é. f. 
Ifj. Dobay Károly r. kath. . 
Domokos Jenő ev. ref, I. f. é. 
Dudás György r. kath. . .
Duhony Elek r. kath. . . .

15 Eisner B é l a ........................
Faragó Lajos ev. ref. . . .
Fábry Emil ág. h. ev. . . .
Fáy László ev. ref. . . . .
Flórián Árpád r. kath. . .

20 Galli Géza ág. h. ev. . . .
Galli Károly ág. h. ev. . .
Gottlieb Mihály izr.................
Grósz Alfréd ág. h. ev., II. f. é. 
Gundelfingen Elemér r. kath.,

I. f. é., rk. h.......................
25 Gutwein Fülöp ág. h. ev.

Győré Kálmán ev. ref., II. f. é. 
Györgyőssy János r. kath. • 
Gyurcsák János r. kath. . • 
Haász Béla ág. h. ev., rk. h. 

30 Horváth István ág. h. ev. 
Jávor Lehel ág. h. ev., II. f. é. 
Jeszenák Győző r. kath . .
John Oszváld ág. h. ev., II. f. é. 
Kenézy László ev. ref. . .

35 Kéler Tibor ág. h. ev. . . .
Krízs István r. kath. . . .

Nagybánya, Szatmár vm. 1884. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1885. 
Beszterczebánya, Zólyom vm. 1883. 
Lébény, Moson vm. 1885.
Zsolna, Trencsén vm. 1883. 
Krivány, Sáros vm. 1885. 
Jabloncza, Abaúj vm. 1884.
Encs, Abaúj vm. 1883. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1883.
Eger, Heves vm. 1885. 
Berzevicze, Sáros vm. 1885. 
Liptóújvár, Liptó vm. 1888. 
Zenta, Bács-Bodrog vm. 1882. 
Németsóvár, Sáros vm. 1884. 
Felsőszvidnik, Sáros vm. 1886. 
Nagykőrös, Pest-P.-S.-K. vm. 1883. 
Nagyszalatna, Zólyom vm. 1885. 
Felsőfügöd, Abaúj vm. 1884. 
Sóvár, Sáros vm. 1884. 
Békéscsaba, Békés vm. 1885. 
Békéscsaba, Békés vm. 1883. 
Bochnia, Galiczia 1884.
Késmárk, Szepes vm. 1885.

Krompach, Szepes vm. 1875. 
Bácsfeketehegy, Bács-Bodrog vm. 

1883.
Kisszékely, Tolna vm. 1884. 
Fehértemplom, Temes vm. 1883. 
Trsztena, Árva vm. 1884. 
Losoncz, Nógrád vm. 1881.
Győr, Győr vm. 1883. 
Aranyosmarót, Bars vm. 1881. 
Kurima, Sáros vm. 1882.
Brassó, Brassó vm. 1882. 
Szegzárd, Tolna vm. 1883. 
Késmárk, Szepes vm. 1885. 
Eperjes, Sáros vm. 1884.
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N é v , v a llá s

Kroó József izr......................
Lattyák Dárius r. kath. . .
Laucsek Aladár ág. h. ev. . 

40 Lefkovics Miksa izr. . . .
Lepény István ág. h. ev. . .
Lólin Milivoj gör. kel. . . .
Lónyai János r. kath. . . .
Löw Szilárd ág. h. ev.

45 Maibaum Jenő izr..................
Margitay Gyula ev. ref. . .
Mauks Sándor ág. h. eg. . 
Medzihradszky Miklós ág.h.ev. 
Meliorisz Lajos ág. h. ev., II. f. é.,

rkív. halig............................
50 Mikler Lajos ág. h. ev. . .

Molnár János r. kath., II. f. é. 
Mógor Ernő ev. ref., rk. h. . 
Mogyorós István ev. ref, I. f.é.,

rkív. halig...........................
Nehiba Jenő ág. h. ev. . .

55 Ondrejovics Kálmán ág. h. ev. 
Pártos Dezső r. kath. .
Pulay Lajos ág. h. ev. . .
Reidl János ág. h. ev. . . .
Rhédey Antal r. kath. . . .

60 Rosenberg Sándor izr. . . .
Rosenfeld Ödön izr. . . .
Schmidts Frigyes ág. h. ev. . 
Schultz Aladár ág. h. ev., I. f. é. 
Schwartz Henrik izr. .

65 Schweitzer Dezső izr. . . .
Semmel Lipót izr..................
Steinberger Márton izr. . .
Suha Bertalan r. kath. . . .
Szent-Ivány Kálmán ág. h. ev. 

70 Sziklay Béla ág. h. ev . .
Szmerekovszky Béla g. kath. 
Szontagh Vilmos ág. h. ev. . 
Tóth János gör. kath. . . .
Túróczy Pál ág. h. ev. . .

75 Ungár Hermann izr. . . .

S z ü le té s  h e ly e  é s  ideje

Podhering, Bereg vm. 1885. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1881. 
Vadosfa, Sopron vm. 1884. 
Kassa, Abaúj vm. 1885. 
Medgyesháza, Arad vm. 1882. 
Mohol, Bács-Bodrog vm. 1881. 
Tápiószele, Pest-P.-S -K. vm. 1882. 
Nagyvárad, Bihar vm. 1884. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1883. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1883. 
Losoncz, Nógrád vm. 1884. 
Alsókubin, Árva vm. 1883.

Eperjes, Sáros vm. 1855. 
Budapest, Pest-P.-S.-K. vm. 1883. 
Békéscsaba, Békés vm. 1882. 
Budapest, Pest-P.-S.-K. vm. 1883.

Nagyszalonta, Bihar vm. 1883. 
Szák, Komárom vm. 1885. 
Ráróspuszta, Nógrád vm. 1885. 
Medgyesbodzás, Arad vm. 1884. 
Mihályháza, Veszprém vm. 1883. 
Kuczura, Bács-Bodrog vm. 1884. 
Csáktornya, Zala vm. 1885. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1885. 
Höltövény, Brassó vm. 1880. 
Szuhány, Hont vm. 1885. 
Munkács, Bereg vm. 1885. 
Gyöngyös, Heves vm. 1882. 
Eperjes, Sáros vm. 1882. 
Szatmárnémeti, Szatmár vm. 1884. 
Svabolka, Gömör vm. 1885. 
Miskolcz, Borsod vm. 1883 
Ungvár, Ung vm. 1885.
Bacska, Zemplén vm. 1885. 
Csetnek, Gömör vm. 1885. 
Dorog* Hajdú vm. 1884. 
Sajóarnót, Borsod vm. 1884. 
Lubotin, Sáros vm. 1884.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Vecsei János izr.....................
Veszély Julián r. kath. . 
Wagner Zsigmond izr., I. f. é. 
Weingarten Vilmos izr. . . 

80 Weisz Károly ág. h. ev. . . 
Wizinger Jenő ág. h. ev. . 
Würtzler Vilmos ág. h. ev. . 
Znakovszky Miklós r. kath. .

Kajászószentpéter, Fehér vm. 1883. 
Sóskút, Fejér vm. 1885. 
Szepesremete, Szepes vm. 1881. 
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Leibicz, Szepes vm. 1883. 
Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1885. 
Ferbegecz, Hont vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1883.

II. ÉVFOLYAM.
Adleff Dániel ág. h. ev. . . Brassó, Brassó vm. 1881

85 Agárdy János r. kath. . . 
Andrejczó Ferencz g. k., II. f. é. 
Adámkovich Béla gör. kath. 
Bachó Ede r. kath. . . . 
Básthy Béla ev. reí. . . . 

90 Belfy László ág. h. ev. . . 
Breuer Béla izr., II. f. é. 
Brózik Engelbert r. kath. 
Bújnák Kornél ág. h. ev. 
Dalmay László r. kath. . . 

95 Dezső Sándor ág. h. ev. . . 
Eiszeit Emil r. kath. . . 
Elefánti László ág. h. ev.

Erbesz Milán r. kath. . . . 
Fekésházy Zoltán ev. ref., II. f. é.

100 Fényes Lajos izr....................
Földi Dezső izr......................
Fröhlich Gyula r. kath. . . 
Gagesch Samu ág. h. ev. 
Goldberger Samu izr., I. f. é. 

105 Goldmann Mór izr., II. f. é. 
Goldstein Kamill izr., II. f. é. 
Gombár István r. kath. I. f. é. 
Gresity Pál gör. kel., I. f. é. 
Grossmann Emil izr. . . . 

110 Grúsz Sándor r. kath.*. . . 
Halmay Béla r. kath. . 
Hanzély László ág. h. ev. 
Hanzlik András ág. h. ev.

Léva, Bars vm. 1876. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1880. 
Agyagos, Zemplén vm. 1882. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1884. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1882. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1882. 
Temesvár, Temes vm. 1883. 
Huszt, Máramaros vm. 1880. 
Alsókubin, Árva vm. 1884. 
Budapest, Pest-P.-S.-K. vm. 1882. 
Szécsény, Nógrád vm. 1882. 
Lemes, Sáros vm, 1884. 
Törökszentmiklós, J.-N.-K.-Szoln. 

vm. 1883.
Révaújfalu, Torontál vm. 1876. 
Botfalu, Ung vm. 1881.
Girált, Sáros vm. 1884. 
Kisszeben, Sáros vm 1884. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1883. 
Volkány, Brassó vm. 1879. 
Jernye, Sáros vm. 1884. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1883. 
Námesztó, Árva vm. 1883. 
Miskolcz, Borsod vm. 1880. 
Szerbaradácz, Torontál vm. 1883. 
Orosháza, Békés vm. 1881. 
Eperjes, Sáros vm. 1882. 
Miskolcz, Borsod vm. 1881. 
Szécsény, Nógrád vm. 1884. 
Radvány, Zólyom vm. 1883.
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N é v , va llás

Harkabusz Andor r. kath. 
115 Hartmann Alfréd izr. . 

Hollenkay János r. kath. 
Holles Béla ág. h. ev. . .
Horka Alfréd r. kath. 
Horváth István r. kath. . 

120 Illés Brúnó izr., I. f. é. 
Institoris József ág. h. ev. 
Jánoss Jenő r. kath.
Jelűnek Aurél izr., II. f. é. 
Jeszenszky Károly ág. h. ev 

125 Kaminszky Theodor g. kath
II. f. é.............................

Kardos Lajos ev. ref. . .
Keviczky Dániel ág. h. ev. 
Kiss Kálmán ev. ref. . .
Kovács Viktor ág. h. ev.

130 Krupecz Ede ág. h. ev. . 
Kunos Béla ág. h. ev., I. f. t  
Kustán Emil gör. kath. . 
László Kálmán ev. ref., II. f. 
László Sámuel ev. ref.

135 Lehoczky Ede r. kath.
Lerner Elek izr..................
Mankovits Antal gör. kath 
Medzihradszky Lajos ág. h. ey 
Mittelmann Árpád izr 

140 Molnár Imre ev. ref., II. f. 
Molnár Ödön izr. . . .
Nádaskay Oszkár r. kath. 
Nehiba Kálmán ág. h. ev. 
Neményi Sándor izr. .

145 Oláh Zoltán ev. ref.
Paszternák Jakab izr. . .
Pavlik Jenő ev. ref., II. f. 
Pájics György g. kel., II. f. 
Peterfreund Sándor izr. . 

150 Petrovay Ákos r. kath. . 
Princz Vilmos izr. . . .
Rásó Béla ág. h. ev. . .
Reich Izrael izr..................

Coll, Ért.

S z ü le té s  h e ly e  é s  ideje

Eperjes, Sáros vm. 1884.
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Sóvár, Sáros vm. 1883.
Losoncz, Nógrád vm. 1879. 
Markusfalva, Szepes vm. 1880. 
Alsódomború, Zala vm. 1882. 
Budapest, Pest-P.-S.-K. vm. 1879. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1884. 
Debreczen, Hajdú vm. 1884. 
Budapest, Pest-P.-S-K. vm. 1881. 
Mezőberény, Békés vm. 1883. 
Nagydobos, Szatmár vm. 1882.

Rozsnyó, Gömör vm. 1882.
Báth, Hont vm 1883.
Túrkeve, J.-N.-K.-Szoln. vm. 1879' 
Nagykőrös, Pest-P.-S.-K. vm. 1879. 
Vissnyó, Trencsén vm. 1883. 
Orosháza, Békés vm. 1880.
Lask, Zemplén vm, 1878. 
Nagybajom, Bihar vm. 1883. 
Zilah, Szilágy vm. 1879.
Likavka, Liptó vm. 1884.
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Hrabszke, Sáros vm. 1884. 
Alsókubin, Árva vm. 1880. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1882. 
Titel, Bács-Bodrog vm. 1880. 
Nagykő vesd, Zemplén vm. 1885. 
Eperjes, Sáros vm. 1880.
Szák, Komárom vm. 1883. 
Eperjes, Sáros vm. 1882. 
Sajóörös, Borsod vm. 1883. 
Eperjes, Sáros vm. 1882.
Szolyva, Bereg vm. 1878. 
Pancsova, Torontál vm. 1883. 
Ábrahámfalva, Szepes vm. 1884. 
Gesztely, Zemplén vm. 1881. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1882. 
Alsószeli, Pozsony vm. 1884. 
Sebeskellemes, Sáros vm. 1884.

7
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N év , v a llá s

Rosenfeld József izr. . . .
155 Rubovics Áron izr. . . .

Scholcze Antal ág. h. ev. 
Schullerus Henrik ág. h. ev. 
Schwarcz Vilmos izr. . 
Silberstein Arnold izr. . .

160 Szmatek Ervin ág. h. ev. 
Szmrecsányi Pál r. kath. . .
Szontagh Árpád ág. h. ev. . 
Szőke Béla ev. ref., II. f. é. 
Takács Gyula gör. kath. . .

165 Tarr Károly ev. ref. . . .
Thuránszky Árpád ág. h. ev. 
Tomaschoff Béla izr. . . .
Túri a Miklós gör. kel. . . 
Uhrin László ág. h. ev., II. f. é. 

170 Várallyay Bertalan r. k. . .
Zahorán Mátyás ág. h. ev. . 
Zeitz Viktor izr., II. f. é.

III. ÉVE
Belohorszky Adolf ág. h. ev. 
Bohács Mihály r. kath. . .

175 Bruger Géza r. kath. .
Burger József ág. h. ev. . .
Cseh János ág. h. ev. . . .
Deák Gyula ág. h. ev., II. f. é. 
Deák Sándor r. kath. .

180 Friedmann Sándor izr. . .
Gooss Gyula ág. h. ev. . .
Graff Emil r. kath., I. f. é. . 
Guttmann Salamon izr. . .
Heffner Károly r kath., I. f. é. 

185 Holénia László r kath. . 
Kaveschán József r. kath.
Kende Dezső izr....................
Klein Lénárd ág. h. ev. . 
Kocsán Kornél r. kath. . .

190 Koncsics Elemér ág. h. ev. . 
Koválik Antal Flóris r. kath. 
Körtvélyessy Zoltán ev. ref.

S z ü le té s  h e ly e  és  id eje

Kisszeben, Sáros vm. 1885. 
Nagysáros, Sáros vm. 1884. 
Eperjes, Sáros vm. 1883.
Marpod, Szeben vm. 1883. 
Pécsújfalu, Sáros vm. 1884. 
Istvánfalu, Szepes vm. 1883. 
Németlipcse, Liptó vm. 1883. 
Felsőszvidnik, Sáros vm. 1884. 
Királyi, Gömör vm. 1884. 
Kengyel, J.-N.-K.-Szoln. vm. 1883. 
Baj or vágás, Sáros vm. 1884. 
Zilah, Szilágy vm. 1881.
Nádasd, Liptó vm. 1885. 
Tyerchova, Trencsén vm. 1883. 
Hosszúaszó, Bihar vm. 1882. 
Békéscsaba, Békés vm. 1882. 
Nyirbélteke, Szabolcs vm. 1882. 
Békéscsaba, Békés vm. 1877. 
Majom, Gömör vm. 1883.

L Y A M .

Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1881. 
Sóvár, Sáros vm. 1879.
Kurima, Sáros vm. 1882.
Dobsina, Gömör vm. 1882. 
Nagyrőcze, Gömör vm. 1882. 
Bakabánya, Hont vm. 1883. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1881. 
Lőcse, Szepes vm. 1881.
Brassó, Brassó vm. 1883 
Pancsova, Torontál vm. 1880. 
Alsósebes, Sáros vm. 1879. 
Pancsova, Torontál vm. 1882. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Nagyrőcze, Gömör vm. 1877. 
Nádasd, Borsod vm. 1881. 
Alsókubin, Árva vm. 1880. 
Gombosfalu, Sáros vm. 1881.
Űzd, Tolna vm' 1880.
Námesztó, Árva vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1883.
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N é v , va llá s S z ü le té s  h e ly e  és  id eje

Krajnák Pál ág. h. ev. 
Lakatos László ev. ref., II. f. é 

195 Lantos Ágoston ev. ref. . 
Lichtig Arthur izr. . . .
Lippner Nándor izr. I. f. é. 
Liptai Andor ág. h. ev. . 
Liszkay Miklós ág. h. ev. 

200 Mild Károly ág. h. ev., II. f. é 
Muránszky Géza r. kath. 
Nikodém János ág. h. ev. 
Pétermann Jenő ág. h. ev. 
Révész Gusztáv r. kath. . 

205 Szlavniczi Sándor Aurél á.h.ev 
Semsey Boldizsár r. kath., I. f. é 
Sommer Ignácz izr. . .
Sperling Károly izr. . . 
Szénási István ev. ref., II. f. é 

210 Szojka Ernő r. kath. . .
Thahun Gyula ág. h. ev. 
Varga Zoltán gör. kath. .

Rozsnyó, Gömör vm. 1882.
Csíz, Gömör vm. 1878.
Tokaj, Zemplén vm. 1883. 
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Igló, Szepes vm. 1879. 
Fakóvezekény, Bars vm. 1884. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1882. 
Alczina, Szeben vm. 1879.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1880. 
Arad, Arad vm. 1877.
Nagyrőcze, Gömör vm. 1883. 
Újhuta, Borsod vm. 1881. 
Szlavnicz, Trencsén vm. 1880. 
Kisszeben, Sáros vm. 1880. 
Kissáros, Sáros vm. 1880. 
Czorsztyn, Galiczia 1877.
Túrkeve, J.-N.-K.-Szoln. vm. 1880. 
Keczerpeklén, Sáros vm. 1883. 
Antalfalva, Torontál vm. 1881. 
Kótaj, Szabolcs vm. 1883.

IV. É V F O L Y A M .

Austerlitz Tivadar izr., I. f. é .* 
Bán Sándor ág. h. ev.** . .

215 Borsos Andor ev. ref.** . .
Búj ko vszky Gusztáv ág. h. ev.** 
Cseh Béla r. kath. I. f. é.* . 
Dán György gör. kath. I. f. é* 
Dobay Károly ev. ref, rk. h. 

220 Forster Károly ág. h. ev.** . 
Freystadtl Sándor izr., II. f. é. 
Fricz Géza r. kath., I. f. é* 
Friedmann Jenő izr.** . . .
Gévay Béla r. kath. . . .

225 Hánrich Lajos r. kath. II. f.** 
Herschkovics Hermann izr. . 
Kiszely J. Kázmér ág. h. ev.** 
Kleiner Béla ág. h. ev., I. f. é* 
Kubovich Zoltán r. kath.,I. f.é .* 

230 Laczkó Lajos r. kath., I. f. é.* 
Langhoffer László á.h.ev., IXjé.*

Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Balassagyarmat, Nógrád vm. 1878. 
Abaújszántó, Ab.-Torna vm. 1882. 
Lajosfalva, Torontál vm. 1881. 
Orosháza, Békés vm. 1878. 
Rozália, Máramaros vm. 1877. 
Balavásár, Kis-Küküllő vm. 1868. 
Körmöczbánya, Bars vm. 1880. 
Komárom, Komárom vm. 1874. 
Sóvár, Sáros vm. 1880.
Igló, Szepes vm. 1882.
Sztrabicsó, Bereg vm. 1880. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1879. 
Eperjes, Sáros vm. 1877.
Báth, Hont vm. 1882.
Eperjes, Sáros vm. 1879. 
Nagykapos, Ung vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Kúntapolcza, Gömör vm. 1882.

7*



52

N é v , v a llá s

Lefkovits Jenő izr . . . .  
Legeza József gör.kath., I.f.é.* 
Magyar József r. kath. . .

235 Mauks Imre ág. h. ev., I. f. é* 
Mód Gyula ág. h. ev. . . .
Novoszeleczky Elemér r.kath,

I. f. é * .............................
Papp István ev. ref, I. f. é* 
Pawlasz József r. kath.** .

240 Plahy Károly r. kath., I. f. é.*' 
Pojtek Alajos r. kath., I. f. é.* 
Schreiber Mór izr., I. f. é* . 
Szeghy Andor ág. h. ev.
Tóth István ev. ref.

245 Veszelovszky István r. kath.,
II. f. é . * * ........................

Vitéz Gyula ág. h. ev. ,11. f. é. 
WeichhartValdemár ág.h.ev.**

S z ü le té s  h e ly e  é s  id eje

Eperjes, Sáros vm. 1880. 
Hajdúdorog, Hajdú vm. 1882. 
Eperjes, Sáros vm., 1871. 
Losoncz, Nográd vm., 1881. 
Simonyi, Vas vm. 1879.

Hunkócz, Ung vm. 1877.
Léh, Abaűj-Torna vm. 1878. 
Piskitelep, Hunyad vm. 1883. 
Viss, Szabolcs vm. 1881. 
Alsóstepano, Árva vm. 1878. 
Eperjes, Sáros vm., 1881. 
Tapolybisztra, Sáros vm. 1882. 
Ilosva, Bereg vm. 1882.

Zombor Bács-Bodrog vm. 1876. 
Padár, Gömör vm., 1882.
Hassa, Abaúj-Torna vm. 1881.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL MINISZTERI ENGEDÉLYLYEL
VIZSGÁZÓK.***

Faragó József ev. ref. 1 . .
Förster Gyula ág. h. ev. 2 

250 Hamza Gyula r. kath . 3 . .
Liszkay Géza r. kath . 4 

Kelecsényi György ág. h. ev. 6 

Weisz Károly ág. h. ev.®

Nagykőrös, Pest-P.-S.-K.vm. 1876. 
Szepesolaszi, Szepes vm. 1862. 
Jászladány, Jnk.-Szolnok vm. 1873. 
Toporcz, Szepes vm. 1877. 
Békéscsaba, Békés vm. 1876. 
Dobsina, Gömör vm. 1871.

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

*** A miniszteri engedély kelte és száma: ‘ 1901.febr. 8., 1810. sz.; 21902. decz. 
30., 85,558. sz. ; 31903. febr. 12., 9496. sz.; 4 1902. aug. 8., 55,179. sz.; *1903. nov.28., 
97,768. sz. ; « 1897. május 28., 32,099. sz.
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E) V i z s g á l a t o k .

Az 1904 évi június hó 1-jétől 1904. évi május hó 31-ikéig megtartott alap- és állam- 
vizsgálatok (beleértve az ismétlő-’ és pótvizsgálatokat is) eredménye a következő:

Vizsgálatok
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Első alapvizsgálat . . 112 1 jj 113 2 16 55 73  ̂ 30 10 40
Második alapvizsgálat 93 —' 93 3 13 52, 68 21 4 25
Allamtud. államvizsg. 18 — 18 — 2 9 11 6 1 7
Jogtud. állam vizsgálat 15 — 15 3 8 12 | 3 — 3

Összesen ;238 1 239 6 34 124 164 j 60 15 75

1. Jegyzet. A nrn. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1902. márczius hó 
19-ikén, 14,705. sz. a. kelt magas rendelete értelmében felemlítendő, hogy a fent kitett idő 
alatt az £első alapvizsgálatot Halmay Béla és Rubovics Áron, a második alapvizsgálatot 
Teichner József, Tapavicza Simon és Erős József, a jogtud. államvizsgálatot pedig Kilb Gyula 
tette le kitüntetéssel. Ezeknek nevei a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium Hiva
talos Közlönyében leendő közzététel végett a nevezett minisztériumhoz fel lettek terjesztve.

2. Jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1899. október 3-ikán 
41,398. sz. a. kelt magas rendelete értelmében azoknak a joghallgatóknak nevei, «kik jogi 
tanulmányaikat sikerrel fejezték be és a tanártestület előtt mint jómagaviseletű, szorgalmas, 
komoly törekvésű ifjak ismeretesek», a hivatali alkalmazásoknál való különös figyelembe 
részesítés czéljából, a nmélt. m. kir. igazságügyminiszteriumhoz felterjesztendők. Ily fel- 
terjesztésre méltónak e tanévben a jogakadémia tanári testületé Legeza József és Langhoffer 
Lászlót találta.

3. Jegyzet. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül s könnyebb áttekintése czéljából 
közöljük, hogy az I-ső félévben 23 tantárgy 94 hetiórában; a Il-ik félévben pedig 33 tan
tárgy 105 hetiórában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián össze; en 253 hallgató volt 
beirva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai tíz jogakadémia 
között legelsó'k közé emelkedett. A hallgatók között volt I-ső éves 83; II-od éves 89; 
111-ad éves 40; IV-ed éves 35; tanfolyam hallgatása nélkül miniszteri engedélylyel vizs
gázó 6. Vallás szerint volt: ág. hitv. ev. 87; róm. kath. 69; izr. 53; ev. ref 29; gör.-kath. 
11; gör.-kel. 4. Születési hely tekintetében volt: Sáros vármegyei 52, Gömör vm. 16, Szepes 
vm. 13, Abaúj-Torna és Békés vm. 10—10, Zemplén és Pest vm. 9—9, Árva, Bács-Bodrog, 
Liptó, Nógrád és Szabolcs vm. 8—8, Borsod, Hont és Torontál vm, 7-7,  Brassó, Bereg 
és Szolnok vm. 5—5, Bihar, Bars, Trencsén és Ung vm. 4—4, Arad, Hajdú, Komárom, 
Szatmár, Tolna és Zólyom vm. 3 -3 , Heves, Mármaros, Szeben, Szilágy, Temes és Zala 
vm. 2--2, Fehér, Fejér, Győr, Hunyad, Kisküküllő, Moson, Pozsony, Sopron, Vas és 
Veszprém vm, 1—1, Gácsországi 2.
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F) Akadé mi a i  i f júsági  egyletek.

1. J o g h a llg a tó k  te s tü le té .
A testület az idei tanév alatt a csendes, nyugodt munkálkodás eszten

dejét élte. A testület tisztviselői és tagjai legjobb tudásuk és tehetségük szerint 
munkálkodtak alapszabályszerű kötelességeik teljesítésén s nem mulasztottak el 
egyetlen alkalmat sem, a mi a társas érintkezés bensőbbé tételére, a hazafias 
érzés fölkeltésére és az ifjúság társadalmi érvényesülésére alkalmas. Tartottak 
ismerkedési estélyt, társas-összejövetelt, október 6 -ikán gyászünnepet, a sárosi 
Rákóczi-ünnepen résztvett, elzarándokolt Szegedre lemosni az ottani Kossuth- 
szobrot ért gyalázatot, az országos Kossuth-ünnepre s az ezzel kapcsolatos 
serlegadásra képviselőjét kiküldötte, márczius 15-ikén fáklyásmenettel egybe
kötött örömünnepet rendezett és nagy küldöttséget menesztett dr. Jókai Mór, 
nemzetünk büszkeségének temetésére; kivette részét a nemzeti dicsőség öröm
ünnepeiből busásan és ülte méltóságosan a nemzeti gyász szomorúságát. Örven
detes, hogy a testületnek, bár tisztára a testület költségén estek meg a gyakorta 
költséges ünnepelések, zarándoklások és képviseltetések, anyagi zavarokkal 
küzködnie nem kellett; sajnos azonban, hogy e kétségtelenül elkerülhetlen 
társadalmi kötelezettségek elvonták a módot néhány többé-kevésbbé fontos 
feladatnak — így pl. a könyvtár gyarapításának — teljesítésétől.

A testület tagjai, miként a múlt években, az idén is testületileg tagjai 
voltak az Eperjesi Széchenyi-körnek s így e kör igazgató-választmányánál 
szives előzékenysége révén jogot nyertek a kör szép könyvtárának használa
tára, újságokban, folyóiratokban gazdag olvasótermének látogatására s tagok
ként vehettek részt azokon a szép ünnepségeken, estélyeken, a miket a kör 
sűrűn rendezett.

Sűrűn fölvetődött egyébként már régebben a kívánság, hogy a testület 
rendezzen be magának külön olvasókört. Ez a kívánság az év elején valóra is 
vált s most saját otthonában gyűl össze szabad idejében a Jogász-kaszinóban 
az ifjúság, a hol újságok, szolid szórakozás (billiárd stb.) ál! rendelkezésére. 
A kaszinó sűrűn látogatott volta, közkedveltsége boldogulásának biztosítéka.

A tagsági-díj a testületben félévenkint 2 kor., az olvasókörben 1 korona.
A testület alakuló-ülését szeptember hó 24-ikén tartotta.
Az ismerkedési estélyt október 3-ikán tartották; nagy örömet keltett az 

ifjúság körében, hogy az estélyen a tanári kar is képviseltette magát.
Az aradi gyásznap évfordulóját a testület a többi coll. tanintézetek ifjú

ságával együttesen ülte meg. A testület nevében Brózik B. elnök tartott 
szép beszédet.

A sárosi Rákóczi-ünnepségen hivatalosan képviseltette magát; az emlékre 
koszorút küldött, a mit a kör elnöke hatásos beszéd kíséretében tett le.
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Halottak napján, régi nemes szokáshoz híven, a testület tagjai kivonultak 
a temetőbe s elhúnyt tanáraik sírját beszéd kíséretében megkoszorúzták.

Az alapszabály szerint való Il-ik félévi tisztújító-közgyűlés február hó 
5-ikén folyt le.

Márczius 15-ikét, a népszabadság hajnalhasadásának az örökön-örökké 
el nem halaványuló nagy ünnepét lelkesen ünnepelte a testület. Előestéjén 
fáklyásmenetet rendezett s az egybe gyűlt nagyközönség előtt Liszkay Miklós 
test. elnök fejtegette e napnak nagy jelentőségét. Lelkesítő szavai feledhetlen 
nyomokat hagytak a hallgatók lelkületében. Márczius 15-ikén a Collegiumban 
rendezett emlékünnepen az elnök ismét nagyhatású beszédben méltatta az 
okokat, a mik e napot mindnyájunk örömünnepévé avatják. Az ünnepség 
fényét nagyban emelte Mittelmann Árpád joghallgató gyönyörű szavalata.

Az országos Kossuth-ünnepen szintén Liszkay M. képviselte testületünket.
Dr. Jókai Mórnak halálával a nemzetet ért nagy gyászból kivette a részét 

a testület is ; ravatalára koszorút helyezett, temetésén pedig küldöttségileg 
képviseltette magát.

A tanév folyamán a testület tisztikara a következő volt:
I. félévben: A) Elnök Brózik Bertalan; alelnök Várallyay Bertalan; fő

jegyző Oláh Zoltán; aljegyző Szontágh Vilmos; pénztáros Langhoffer László; 
ellenőr Bujykovszky Gusztáv; könyvtáros Krajnyák Pál. B) Becsületbíróság: 
Elnök Guldenfingen Elemér; alelnök Krupecz Ede; titkár Kovács Viktor.
C) lrodalomköri tisztviselők: Elnök Semsey Boldizsár; titkár Halmay Béla.

II. félévben: AJ Elnök Liszkay Miklós, majd Freystadtl Sándor; alelnök 
Halmay Béla, később Kontsits Elemér, majd Reidl János; főjegyző Reidl János; 
aljegyző Kenézy László; pénztáros Holénia László; ellenőr Szontágh Vilmos; 
könyvtáros Takács Gyula. Bj Becsületbíróság: Elnök Kaveschán József; alelnök 
Znakovszky Miklós; titkár Mauks Sándor. Cj Irodalomkor: Elnök Margitay 
Gyula; titkár Bánszky János; jegyző Löw Szilárd.

2. J o g h a llg a tó k  segélyegylete .
Az 1869. évben megalakult Eperjesi Jogász-Segélyegyesület a lefolyt tan

évben 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 eszkö
zökkel segélyezni.

E nemes czélú egylet 1903. szept. 26-ikán tartotta alakuló-közgyűlését, 
melyen kívül 2 rendes- és 6 választmányi ülést tartott.

Az egyesület tisztikara egy évre következőleg alakult meg: Elnök Belo- 
horszky Adolf, alelnök Muránszky Géza, titkár Tomaschoff Béla, pénztáros 
Zahorán Mátyás, ellenőr Kovács Viktor; választmányi tagok: Várallyay Bertalan, 
Oláh Zoltán, Rosenfeld Ödön, Fényes Lajos.

Az egyesület tagjainak száma 50. Alaptőkéje a tanév végén 13,907 kor. 
34 fillért tett ki, mely összeg a joghallgatók fejenkénti járulékaiból, utólagos
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colloquiumi díjakból, egyesek adományaiból és a pénztári maradvány tőkésí
téséből növekszik.

Segélyben az egyesület a következőket részesítette: az I-ső félévben: 
Cseh János 30 kor., Mikler Lajos 20 kor., Turla Miklós 20 kor., Lepény István 
25 kor., Kocsán Kornél 30 kor., Kardos Lajos 30 kor., Gally Károly 20 kor., 
Turóczy Pál 20 kor., Ondrejovics Kálmán 15 kor., Margitay Gyula 20 kor., 
Szmerekovszky Béla 15 kor., Kaveschán József 25 kor. A Il-ik félévben 40 kor.-t 
kapott: Kardos Lajos, Lepény István, Szmerekovszky Béla; 30 kor.-t: Uhrin 
László, Molnár János, Mikler Lajos, Kocsán Kornél; 20 kor.-t: Cseh János, 
Ondrejovics Kálmán, Turóczy Pál, Zeitz Viktor, Galli Károly, Turla Miklós.

A «deménfalvi dr. Meliórisz Béla jogtanár segélydíj-alapítvány» kamatját, 
azaz 9 koronát, az I-ső félévben Kavechán József, a Il-ik félévben Kocsán 
Kornél élvezte.

3. E p er je s i Jo g á sz-V ív ó e g y le t.
Az 1896-ik évben alapított Eperjesi Jogász-Vívóegylet 1903. szeptem

ber 30-ikán tartotta alakuló-gyűlését. A választás eredményeként az egye
sület tisztikara a következőképen alakult meg : Elnök Kovács Viktor, alelnök 
Bujkovszky G., jegyző Würtzler Vilmos, titkár Dudás György, szertáros Liszkay 
Miklós, pénztáros Dobay Károly, football-kapitány Brózik Bérezi, tornaművezető 
Krupecz Ede, lövészmester Borsos Andor. A tanfolyam alatt elért kiváló sike
reket az egylet fáradhatatlan vívómesterének, Dobay Károlynak köszönheti. 
A tanfolyamon 21 haladó és 35 kezdő vívó vett részt, a kik az olasz-iskola 
módszere szerint oly szép sikerrel képeztettek ki, hogy a kezdők a tanfolyam 
végével valamennyien haladók lettek.

Egyletünk egy régi óhaja, a ezéllövészet is meghonosult s Dobay Károly 
útmutatása mellett 2 0  tag részvételével hetenként két órában gyakoroltatott. 
Lépéseket tettünk, hogy az egylet tagjai a következő évben a katonai czél- 
lövöldében Mannlicher-fegyverekkel gyakorolhassák magukat a távezéllövésben.

Az egylet tagjai túlnyomó részének óhajára az alapszabályok revideál
tatok és az akadémiai szokásnak megfelelőleg az egyleti év két félévre osz
tatott, melynek alapján 1904. február 11-ikén tisztújító-gyűlés tartatott. Elnök 
Dudás György, majd Bánszky János; alelnök Bánszky János, majd Rosenfeld 
Ödön; titkár Wiesinger Jenő; főjegyző Mauks Sándor; aljegyző SziklayBéla, 
pénztáros Holénia László; szertáros Liszkay Miklós; football kapitány Reidl 
János; lövészmester Krupecz Ede lett. '

Az egylet helyisége a városi Vigadó emeleti homloktermében volt. A he
lyiség összes felszerelésével együtt a nap bármely szakában a tagok rendel
kezésére állott, A téli napokban villanyvilágítás mellett történt a vívás. A fel
szerelés 2 szekrény, 12 kard-álarcz, 6  vítőr-álarcz, 20 kard, 14 vítőr s meg
felelő számú keztyűből állott. Az egylet bevételei fedezték a kiadásokat.

Képviselve volt az egylet a június 4-ikén tartott kassai vívóakadémián, 
a hol megjelent tagjai oklevelet nyertek. Egyletünk jelvénye karddal átütött 
pajzs, vörös alapon, sárga szalaggal, fölötte «Eperjesi Jogász-Vívóegylet» fel
írás, «Viselj becsülettel» jelszó, alatta az alapítási év: 1896.
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4. A  M a g y a r  T ú r is ta e g y e s ü le t  E p er jes i Jogász- és 
T h eo lo g u s-o sztá lya .

A természet szépségei iránti érdeklődést s ezzel együtt a lélek nemesí
tését, a honszerelem erősbítését tűzte ki czéljává a Magyar Túristaegyesület.

Ez egyesület az ország minden vidékén eszméi s czéljai propagálására 
osztályokat létesít, a mint itt is alakított egyet «Eperjesi Jogász-osztály» néven. 
Ez az osztálya immár hetedik éve működik s daczára szerény helyzetének, 
tőle telhetőleg eredményt is mutathat fel. De az a lelkesedés, mely meg
teremtette, lassan-lassan ellankadt s a közöny e jobb sorsra érdemes ügyet is 
elpusztítással fenyegette.

Ekkor felvetették egyesek az eszmét, hogy azok, kik a lélek és a ter
mészet közötti harmóniát tanulmányozni hivatvák: a coll. hittanhallgatók, 
tekintsék szintén magukénak s emeljék fel a már-már hanyatlani kezdő egye
sületet. A mint ez egyesülés elvben létrejött, az osztály megváltoztatta nevét, 
alapszabályait s ma 22 theologust számlál tagjai sorában, kik lelkesülni tud
nak s akarnak is az egyesület szép eszméiért, nemes sportjáért.

Ez egyesülés, mely 1904. január havában következett be, a jelen egye
sületi év legnevezetesebb mozzanata volt.

Egyébiránt az alakuló- s így egyesülő-közgyűlését f. évi február 12-ikén 
tartotta. Tisztviselői lettek: Weichhart Valdemár IV. é. jh. elnök; Obál Béla 
IIL é. theol. alelnök; Duszik Lajos T. é. theol. jegyző-titkár; Takács Gyula 
II. é. jh. pénztáros.

Választmányi tagjait a következő gyűlésén, márczius 16-ikán választotta, 
és pedig a számaránynak megfelelően: 4 theologust s 2 joghallgatót.

A megalakult osztály mindjárt munkához látott, felolvasást tervezett. 
Dr. Flórián Károly jogtanár úr ajánlatára Szigmeth Károly máv. felügyelő urat 
kérte fel egy vetítőképes felolvasásra, ki meg is Ígérte, hogy őszszel tart egyet; 
majd hosszas utánjárással Petrik Lajos budapesti reálisk. tanár úrhoz fordult, 
ki képeit el is küldte, de az idő kimerülése s vetítőgép hiánya miatt őszre 
halasztotta osztályunk e felolvasást.

Tartott az osztály két rendes gyűlést. Tagjainak száma 32, és pedig: 
22 theologus, 8 jogász s 2 pártoló-tag.

Az osztály a központi egyesület évi közgyűlésén — melyet az május 22. 
és 23-ikán a Szittnya-hegyen tartott — Király Ernő, a Szittnya osztály alelnö- 
kével képviseltette magát.

Az osztály theologus tagjai beszterczebányai belmissiói útjokat május 
11—16-ikáig túrista-kirándulásokkal kötötték össze, megtekintették a zólyomi 
várat, Selmeczbányát sokféle bányájával és kohóival és egy napot szenteltek 
arra, hogy a Szittnya hegyének páratlan szép kilátását élvezhessék. Ezenkívül 
június elejére tervbe van véve egy nagyobb kirándulás Zemplénbe, a Szinnai- 
kőre. Kisebb kirándulások Eperjes környékére úgyszólván napirenden vannak 
és arra törekszünk, hogy a messzebbről jött kollegák elsősorban Eperjes termé
szeti szépségekben gazdag vidékét ismerjék meg.

Coll. É r t . 8
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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 könyvtárának állapota az 1903/1904. tanévben 

változást szenvedett. A testület ugyanis az első félév végén négy tagból 
(Harkabusz Andor, Jánoss Jenő, Mauks Sándor és Takács Gyula) álló bizottsá
got küldött ki, mely bizottság.a könyvtárt a következőképen rendezte:

A könyvtárt AJ, B) és C) csoportokra osztotta.
Az A) csoportban vannak a magyar nyelvű jogi és szépirodalmi munkák, 

524 szám alatt, 641 kötetben.
A B) csoportban vannak az idegen nyelvű jogi és szépirodalmi munkák, 

193 szám alatt, 275 kötetben.
A C) csoportba soroztattak a nemzetgazdaságtani munkák s a lexikonok, 

65 szám alatt, 168 kötetben.
A bizottság ezenkívül számos értéktelen könyvet kiselejtezett, a könyv

tári könyveket új számjelzéssel látta el és új katalógust készített.
A könyvtár állománya az év végén 782 szám alatt 1084 kötet volt.
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K őgymnasium.

A) Adatok az 1903—1904-iki iskolai év történetéhez.

1. A tanári testületben történt változásról «A Collegium 1903—1904. 
évi története» emlékezik meg. (L. 1. lap.)

2. Hosszabb helyettesítésre egy ízben volt szükség: Teltsch Kornél 
társunk vörhenyben életveszélyesen megbetegedett; óráit október 3-ikától 
január 4-ikéig Ludmann Ottó, Klemens János, Borsody Károly, Kubányi 
Béla, Frenyó Lajos és Vöröss Sándor tartották meg. Betegségéből — mind
nyájunk örömére — teljesen felépült.

3. A mitől iskolánk további fejlődését várjuk, az új gymnasiumi épület 
építésének ügye folyton foglalkoztatja a tanári kart és mindazokat, a kik az 
intézet jövőjét szívükön viselik. Az igazgatóválasztmány múlt évi június hó 
12-ikén tartott értekezletén — méltányolván az igazgatónak a tanári kar nevé
ben ez ügyre vonatkozólag tettelő terjesztését és megokolt indítványát — egy 
bizottságot küldött ki, a mely a telekvásárlás ügyében a szükséges előkészítő 
lépéseket megtegye, a dolgot mérlegelje és mielőbb a megvalósulás stádiumába 
juttassa. A bizottság tagjai a következők: a coll. felügyelő elnöklete mellett 
Bielek László, Kósch Árpád, dr. Sztehlo János, Ludmann Ottó, dr. Flórián 
Károly és dr. Wallentínyi Samu.

Ez ügyben mostanáig pozitív eredményeket nem tudunk felmutatni. A 
telekvételre nem látjuk még elérkezettnek az időt. Az állami beruházási segély 
megszerzése ügyében a coll. igazgatóválasztmány egy tekintélyes küldöttsége 
járult a vallás- és közoktatásügyi miniszter ő nagyméltósága elé (1. 15. lap), 
a ki legjobb indulatáról biztosította a küldöttséget. Ismerve ő nagyméltó
ságának Collegiumunk iránt a múltban is tapasztalt kiváló jóindulatát, hisz- 
szük és reméljük, hogy a Collegium elöljáróságát e nemes törekvésében 
támogatni kegyes^ leend.

4. Az 1903. aug. 26—28-ikán tartott tiszai ág. h. ev. egyházkerületi 
közgyűlés felhívta a kebelében fennálló hat főgymnasium fenntartó testületéit, 
hogy «saját intézetük kormányzására vonatkozólag szabályrendeleti javaslatot 
készítsenek». A tanári kar a felettes hatóság felhívására e tárgyban követ
kező határozatot hozott:

III.

$*
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„Hivatkozással az 1900. évi egyházkerületi közgyűlés jegyző
könyvének 46-ik pontjára, a mely az eperjesi coll. főgymnasiumnak 
az egységes kormányzási! Collegiumban elfoglalt sajátos helyzetét 
respektálja; de hivatkozással az 1903. évi egyházker. közgyűlés 
jegyzőkönyvének 31. pontjára, a mely a kormányzásra vonatkozó 
szabályrendelet-tervezet készítésénél az intézetek történeti fejlődését 
és sajátszerű viszonyait kívánja tekintetbe venni: a coll. főgymn- 
tanári kara a Collegium egységes jellegéhez kormányzás tekin
tetében is ragaszkodik s ez alapon külön, a főgymnasiumra vonat
kozó szabályrendelet megállapítását nem óhajtja, sőt a meglevő 
sajátos viszonyok megváltoztatása nélkül lehetetlennek is tekinti; 
másrészről abban a véleményben van, hogy az egész Collegiumra 
vonatkozó szabályrendelet-tervezet csak a Collegium összes intéze
teinek meghallgatása alapján készíthető el s ilyképen e tervezet 
készítésére önmagát illetékesnek nem tekintheti.

Mindezek alapján a főgymn. tanári kar véleménye szerint a 
Collegium kormányzására vonatkozó meglevő szabályrendelet, vagy 
elnevezése szerint: collegiumi szervezet, — mint a mely a történeti 
fejlődésnek és a specziális viszonyoknak megfelel — fenntartandó.“

5. Az ág. h. ev. egyház 1903. november havában tartott egyetemes 
közgyűlése a magyarországi ág. h. ev. gymnasiumok tanügyi rendtartását 
megállapította s így annak alkalmazása reánk nézve is kötelező.

6. A tanulók vallás-erkölcsi és hazafias nevelésére ez évben is nagy 
gondot fordítottunk. Minderről máshelyütt számolunk be.

7. A fegyelmi és tanulmányi állapot panaszra nem nyújt okot. Súlyo
sabb kihágás vagy vétség nem fordult elő; egyetlen esetben sem kellett az 
eltanácsoláshoz vagy éppen a kizáráshoz, folyamodnunk.

8. Ez idén kedvező volt az ifjúságnak egészségi állapota is. Járvány- 
szerűen egyetlen betegség sem lépett föl. A városi tiszti-főorvos, Lakner Árpád 
dr., szemvizsgálat czéljából kétszer látogatta meg az intézetet s vizsgálta meg 
a növendékeket; trachomát egy esetben sem konstatált. Ugyanő, valamint 
Holénia Gyula dr. szívesen nyújtott segélyt díjtalanul számos beteg tanít
ványunknak. Fogadják nemes cselekedetükért az intézet köszönetét!

9. Megilletődéssel emlékezünk meg Weisz Vilmos, VII. oszt. tanuló 
gyászos haláláról, a ki saját vigyázatlanságának lett az áldozata, — a Tarcza 
vizében lelte halálát. E szomorú eset is bizonyítja, hogy milyen szükség volna 
egy olyan uszodára, a hol a tanulók olcsón vagy díjtalanul fürödhetnének. 
így a tanulókat a szabadban való fürdéstől teljesen eltiltani lehetetlenség.

10. Szieber Ede, kir. tanácsos, tankerületi főigazgató hivatalos látogatását 
1903. évi decz. 1., 2., 3. és 4. napjain végezte. Az intézetre vonatkozó észre
vételeit a következőkben foglalta össze: «Az intézet szűknek bizonyul és 
szükséges új, nagyobb épület létesítése. A felszerelés a paedagogiai elveknek 
megfelelő. A tanulók fegyelmi állapota, magaviseleté jó, szorgalma kielégítő. 
A tanítás rendes mederben folyik, a végzett anyag megfelelő.
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B) Tanári testület s az előadott tantárgyak.
F

ol
yó

 
i 

sz
ám A tanár neve Tantárgy és osztály H
et

i
ór

as
zá

ti!

J e g y z e t

1 Balló Aurél ......... Rajzoló mértan I —  IV. 18 A rajzszertár őre.
r. tanár Gör.pót.rajz V—VIII.

2 Borsody Károly.. ..
h. tanár

Földrajz I., II. 
Történet III., IV., V. 
Görög pótló V.

18 A Zenekör elnöke.

3 Frenyó Lajos.........
r. tanár

Vallástan I— VIII. 
Szépírás I. 17

Az ifjúsági istenitiszte
letek vezetője A nagy
könyvtár őre.

4 Gömöry János .. .. 
r. tanár

Történet VI.,VII., VIII. 9 Igazgató.

5 Klemens T. János ..
r. tanár

Német IV.
Görög VI., VIII. 
Latin VI.

17 A VI. osztály főnöke.

6 Kubányi Béla.........
r. tanár

Latin V.
Gör. pót. VI.,VII.,VIII. 
Bölcsészet VIII.

17

7 Ludraann Ottó .. ..
r. tanár

Görög V , VII. 
Német VIII. 13 A coll. ig.-választmány 

tagja. Coll. igazgató

8 Perényi V ilm os.. ..
r. tanár

Mennyiségtan I I , IV., 
VI., VIII.

Physika VIII.
17

A physikai múzeum őre. 
A VIII. osztály főnöke.

9 Peskó Ödön .........
r. tanár

Mennyiségtan I., III., 
V., VII.

Physika VII.
Physikai földrajz III.

19
A kölcsönkönyvtár őre. 
A Torna-kör elnöke. A 
VII. osztály főnöke.

10 Szutórisz Frigyes ..
r. tanár

Német V.
Term.-r.I.,II.,I V ,V.,VI. 
Szépírás II.

17
A tandíj és az ifjúsági 

segélypénztár kezelője. 
Az V . osztály főnöke.

11 Schöpflin Géza .. ..
h. tanár

Latin I, VII. 
Magyar I., VII. 19 A Dalkör elnöke. Az I. 

osztály főnöke.

12 Teltsch Kornél .. ..
r. tanár

Magyar II., III. 
Német III., VI., VII. 19

A Torna-kör elnöke. A 
Markovits-kör elnöke. 
A III. o. főnöke.

13 Vöröss Sándor .. ..
r. tanár

Magyar V., Vili. 
Latin II., III. 18

Az ifjúsági könyvtár őre. 
A collegiumi és a főgyin- 
nasiumi tanári kar jegy
zője. A II. oszt. főnöke.

14 Dr. W  allentíny i Samu
r. tanár

Latin IV, VIII. 
Magyar IV, VI. 18

A Magy. Társ. elnöke. A 
coll. igazg -vál. jegyzője. 
A IV. osztály főnöke.
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A tornát Peskó Ödön a IV., V., VII. osztályban heti 2—2 órában, Teltsch Kor
nél a VI., VIII. oszt.-ban heti 2—2 órában, Durst Győző el. tanító az I , II., 
III.oszt.-ban heti 2—2 órában tanította. Mind a három képesített tornatanár. 

A játékdélutánok vezetője volt Teltsch Kornél az I. és II. osztályban, Wallen- 
tínyi Samu dr. a III., IV., VII., VIII. osztályban, Peskó Ödön az V., VI. 
osztályban, heti 2 —2  órában.

Az éneket Szánik Ernő elemi iskolai tanító tanította az I., II. osztályban heti 
egy-egy 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.
Homa Gyida gór. 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, 

Fleischmann Mór 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 1 y o nk in t.

I. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök : Schöpflin Géza.

1. Vallástan. Ószövetségi bibliai történetek az ó-testamentumból olvas
tatva s ezek alapján a zsidó nép rövid története; minden elbeszélésből az 
erkölcsi tanulság. A tízparancsolat s a kis káté megfelelő helyeinek magya
rázata Négy egyházi ének ismertetése és emlékeltétése. Az énekórákon ta
nult dallamok gyakorlása. Kézikönyvek: Bereczky Sándor : Bibliai történetek ; 
Poszvék Sándor: Egyházi énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára 
és a Szentírás. Hetenkint 1 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan A hangok. A mondat fajai, a mondat
részek, egyszerű és összetett mondat. A szavak. Az állítmány (ige). A többi 
mondatrészek (névszók). A helyesírás főszabályai. — b) Olvasmány: A mesék 
és regék közül: Az igazság és hamisság. Az angyalbárányok. A kaczor király. 
A szürke ló. A kerek kő. A Tisza eredete. A kalász eredete. A fösvény és 
a majom. A magyar föld és ncpe köréből: Csöndes helyen. Mezei munkások. 
A Szent-Anna tava. A befagyott Balaton. A mondák és történeti elbeszélések 
közül: Hunor és Magyar. A hunnok bejövetele. Attila, Isten ostora. A catalau- 
numi csata. Aquileja ostroma Attila és Leo pápa. Attila halála. Görög követség 
utazása Attilához. A fehér ló Botond. Géza vezér megtérése. Szent István 
király. Korona és kard. Szent László és a kánok. Salamon király és a her- 
czegek. Deák Balázs hőstette. Kálmán és utódai. A tatárjárás. Ezen olvas
mányokat feldolgoztuk nyelvi és tárgyi szempontból, nagy súlyt helyezve a 
tartalom szép és helyes elmondására. Tanultuk a következő költeményeket: 
A szarka és a gilicze. Krisztus és a madarak. A szél és a nap. Kis-Kúnság. 
Szülőföldem szép határa. Szent László füve. IV. Béla. A rab gólya. Nyalka
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huszár. Hadnagy uram, hadnagy uram. Téli világ. Anyám tyúkja. Szülő
földemen. Három fiú. Kőmíves Kelemenné. Havonként két Írásbeli dolgozat. 
Kézikönyvek: Szinnyei József: Iskolai magyar nyelvtan I., és Magyar olvasó
könyv I. Hetenkint 5 óra. — Schöpflin Géza.

3. Latin nyelv, aj Nyelvtan: A magyar nyelvben előforduló latin szók 
összegyűjtése után a latin olvasás és írás. A declinatiók tüzetes tárgyalása. 
A melléknév fokozása. Adverbium. Számnevek és névmások. A cuniugatio 
cselekvő alakja. — bj Olvasmány: Róma és Itália. Róma alapítása. Ulixes 
kalandjai. Egyes fejezeteket könyv nélkül is tanultunk. Kisebb mondatok 
fordítása magyarból latinra a nyelvtan begyakorlására. Havonként két írásbeli 
dolgozat. Kézikönyvek: Dr. Hittrich Ödön: Latin olvasó-és gyakorlókönyv I., 
Latin nyelvtan I. Hetenkint 6  óra. — Schöpflin Géza.

4. Földrajz. Földrajzi alapfogalmak. A magyar királyság részletes leírása. 
Tankönyv: Körösi Albin : Földrajz I. rész. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

5. Természetrajz. Húsos és száraz gyümölcsök. Fenyő. Háziállatok, 
a ház környékén élő állatok. Tavaszszal egyes növények leírása. Hetenkint 
2 óra. Tankönyv : Paszlavszky József: Kis természetrajz. — Szutórisz Frigyes.

6 . Számtan. A négy alapművelet egész számokkal. A számok osztható
sága. A számok osztói, többszörösei. A legnagyobb közös osztó. A legkisebb 
közös többszörös. A négy alapművelet tizedes számokkal. Közönséges törtek. 
Törtekkel való számítás. Időszámítás. A szakaszos tizedes törtek és átalakításai 
közönséges törtekké. Tankönyv: Arány-Szíjártó: Számtan, I. rész. Hetenkint 
4 óra. — Peskó Ödön.

7. Rajzoló geometria, A pont és az egyenes vonal. Az egyenes helyzetei. 
Távolságok alapműveletei. A szög keletkezése és mérése. -— Egyenes vonalú 
idomok. Háromszögek. Négyszögek és sokszögek. Körbe és kör körül írt 
sokszögek. A kör érintője Középponti és kerületi szög. Két kör viszonylagos 
helyzete. A síkidomok kerülete és területe. Mértani rajzok és az ilyeneken 
alapuló díszítményi rajzok készítése. Tankönyv: Dr. Horti Henrik: Rajzoló 
geometria. Hetenkint 3 óra. — Balló Aurél.

8 . Szépírás. Magyar Írás: kis és nagybetűk. Hetenk. 1 óra. — Frenyó Lajos.

9. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszeri kulcsok, 
hangközök, méreti-, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül tanít
tatott 21 (adventi, karácsonyi, böjti, húsvéti és reggeli énekek) a II. osztálylyal 
közösen. Világiak közül 19 komoly és víg dal, 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, türzs- 
hajlitások és forgatások. Egyszerű és négyütemes gyakorlatok kézi szerekkel 
vagy a nélkül. 3. Szertornázás: Magas-ugrás, távol-ugrás, alacsony nyújtó,
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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. Hetenk. 2 óra. —Teltsch Kornél.

II. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: Vöröss S ándor.

1. Vallástan. Újszövetségi bibliai történetek az új-testamentomból olvas
tatva. Jézus születése, tanítása, tettei, szenvendése, 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 tanul- 
tatása. Négy egyházi ének ismertetése és emlékeltetése, az énekórákon elsajá
tított dallamok gyakorlása. Kézikönyvek : Bereczky Sándor : Bibliai történetek, 
Poszvék Sándor: Egyházi énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára 
és a Szentírás. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan Inductive haladva foglalkoztunk a szó
képzéssel, összetételekkel, a szavak jelentésével, a határozókkal, szórenddel s 
összetett mondatokkal. — b) Olvasmányok: A magyar történetből: Nagy 
Lajos, a Hunyadiak s II. Lajos; e korok általános jellemzése, a szereplők 
jellemrajza. A görög történetből: Lykurgos törvényei. Aesopos és Fáy meséi. 
Hazai képek: A vaskapu. Az utolsó szó Istenhez. Költői olvasmányok : Kont. 
Szibinyáni Jánk. Mátyás anyja. Mátyás király Gömörben. Az obsitos. A 
vámosújfalusi jegyző. Tamás vitéz. A keresztútról. Kenyérkő. Ősz elején. A 
puszta télen. Egy szegény asszony könyve. A jó öreg korcsmáros. Családi 
kör. Diósgyőr. A költemények legnagyobb részét könyv nélkül is tanultuk. 
Tankönyv: Négyesy L .: Magyar nyelvtan, II ; Négyesy L .: Magyar olvasó- 
üönyv, II. Havonkint két Írásbeli dolgozat a nyelvtan s az olvasmányok 
köréből. Hetenkint 5 óra. — Teltsch Kornél.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: Az I. oszt. anyagának gyakorlása után a 
nemi szabályok és a rendhagyó alakok tárgyalása a névragozásban. Behatóan 
az igeragozás a változó tövű, hiányos és személytelen igékkel együtt. Szó
képzés. — b) Olvasmányok: A rómaiak története a királyok alatt. Tullus 
Hostilius, Ancus Martius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius 
Superbus. Néhány rövidebb mese. Több olvasmányt és mesét könyv nélkül 
tanultunk. A nyelvtan gyakorlására kisebb mondatok fordítása magyarból 
latinra. Havonkint két iskolai Írásbeli dolgozat: fordítás magyarból latinra. 
Kézikönyvek : Dr. Csengery János: Latin nyelvtan ; Latin olvasó- és gyakorló
könyv, II. Hetenkint 6  óra. — Vöröss Sándor.

4. Földrajz. Európa, Ázsia és Afrika országainak részletes leírása. Tan
könyv: Körösi Albin: Földrajz, II. rész. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

5. Természetrajz. Őszi flóra. Majmok. Tengeri emlősök. Erszényes 
emlősök. A ház környékének, a tó és a mocsár madarai. A rét, mező és erdő
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madarai. Csúszó-mászók Kétéltűek. Halak. Csigák. Bogarak. A méh. Rovar- 
gyűjtés. Tankönyv: Paszlavszky J.: Kis természetrajz. Hetenkint 2 óta. — 
Szutórisz Frigyes.

6. Számtan. Előnyös számadási műveletek. Korlátolt pontosságú szorzás 
és osztás. Arányosság. Kettős tétel. Százalék-számítás. Tankönyv : Arany- 
Szijártó: Számtan. II—-III. rész. Heti órák száma 4. — Perényi Vilmos.

7. Rajzoló geometria. A testekről általában. A testek általános tulajdon
ságai. Szögletes testek (hasábok, gúlák) Gömbölyű testek (henger, kúp, gömb). 
A szabályos testek. A testek felszínének és köbtartalmának a kiszámítása. Test
hálók és testminták készítése. — Általános rész: A sík származtatása s térbeli 
helyzetei. Az egyenes a térben. Az egyenes és a sík kölcsönös helyzete. Két 
és több síknak kölcsönös helyzete. A testszög. A testek egybevágósága, sym- 
metriája és hasonlósága. Geometriai díszítmények folytatólagos rajzolása atáblára 
megszerkesztett minták után (körzővel és vonalzóval). A testek axonometrikus 
ábrázolása. Tank.: dr. Horti H .: Stereometria. Hetenk. 3 óra. — Balló Aurél.

8. Szépírás. Német és kerek-írás begyakorlása. Heti 1 óra. — Szu
tórisz Frigyes.

9. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszer, kulcsok, hang
közök, méreti, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 
17 (adventi, karácsonyi, 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. osztályban. Heti 2 órában. 
Durst Győző. — b) Tornajátékok, mint az I. osztályban. Teltsch Kornél.

III. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: T eltsch  K o r n él .

1. Vallástan. A keresztyény egyház, különösen a magyar protestáns egyház 
története. Kiválóbb egyháztörténeti alakok ismertetése. Luther élete. A német 
és svájczi reformatio. 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 keresztyény 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 anyag rendszeres össze
foglalása: hangtan, szótan, mondattan. — b) Olvasmányok: Elbeszélések a 
magyar történetnek a mohácsi vész utáni korából: Budavár eleste. Eger 
ostroma. Gúnyvár. Bocskay és a hajdúk. Buda visszafoglalása. Zrínyi Ilona. 
Vitam et sanguinem. Elbeszélések a görög és római világból. Hazai képek: 
A peleskei nótárius a Hortobágyon. Mit csinál a gólya ? Az első magyar 
komikus. A kis csizmák. Költemények: Falu végén kurta kocsma. A rab
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gólya. A tintásüveg. A bajusz. Török Bálint. Pókainé. A hazafias és vallásos 
lyrából: Rákosi szántó a török alatt. Hymnus Szózat. Mikes. Tankönyv: 
Négyesy L .: Rendszeres magyar nyelvtan. U. a.: Magyar olvasóköny III. 
Havonkint két Írásbeli dolgozat. Heti 4 óra, — Teltsch Kornél.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: Az alaktan beható ismétlése után a mon
dattan meghatározása és felosztása; az egyes mondatrészek: alany, állítmány, 
értelmező, jelző, genitivusszal és ablativusszal kifejezett jelzők; a tárgy; accu- 
sativusszal, dativusszal, ablativusszal és genitivusszal kifejezett határozók, prae- 
positiós főnévvel kifejezett határozók; a beszédrészek használata mondatrészekül, 
tüzetesen az ige, az egyes időalakok használata; az egyszerű mondatok nemei. — 
bj Olvasmányok: A római köztársaság történetéből: Gaius Marcius Coriolanus. 
Cornelius Neposból: De Miltiade, De Themistocle. Versek: Cato gnómáiból; 
Költői idézetek. Mesék Phaedrusból. Az olvasmányok alapján magyar szöveg 
fordítása latinra. Havonkint 2 Írásbeli dolgozat a mondattan begyakorlására. 
Tankönyv: Dr. Csengery János: Latin nyelvtan II. U. a.: Latin olvasó- és 
gyakorlókönyv a III. o. számára. Heti 6  óra. — Vöröss Sándor.

4. Német nyelv, a) Nyelvtan: Olvasás és írás. Az alaktan és a főbb 
mondattani szabályok gyakorlati alapon. Beszélgetési gyakorlatok. — b) Olvas
mányok: Die Schule. Die Familie. Was die Menschen arbeiten. Die Theile des 
Körpers. Das Haus. Die Jahreszeiten. Das Vogelnest. Der Morgen. Der Garten. 
Die Getränke. Die wandelnde Glocke. Der Rabe und der Fuchs Das Lämmlein. 
Der Fuchs und der Bock. Die Geschöpfe der Erde. Die Riesen und die Zwerge. 
Die Zeit. Dorf und Stadt Dem Vaterlande. Sprichwörter. Fordítás magyarból 
németre. Havonkint két írásbeli dolgozat a nyelvtani anyagra való tekintettel. 
Kézikönyv: Endrei Ákos: Német nyelvkönyv I. Heti 4 óra. — Teltsch Kornél.

5. Történelem. Magyarország története a mohácsi veszedelemig. Tankönyv: 
Dr. Szigethy Lajos: Magyarok története I. rész. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

6 . Földrajz és physikai földrajz, a) Amerika, Ausztrália és Polynésia. 
Tankönyv: Körösy Albin: Földrajz, b) A víz és levegő physikai tulajdonságai. 
Hőtünemények. Mágneses és elektromos tünemények. Tájékozás a földön. 
A földnek helyzete a világűrben. A földnek mozgásai. A naprendszer és látszó
lagos mozgásai. A nap. A hold. Nap- és holdfogyatkozások. A bolygók. Üstö
kösök és hullócsillagok. Tankönyv: Makay István: Physika és physikai föld
rajz. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

7. Számtan. Az egyszerű kamatszámítás. Kamatos-kamat számítás. Váltó, 
értékpapiros, állampapiros. Határidőszámítás. Arányos osztás. Vegyítési szá
molások. Arany-és ezüst-értéktárgyak számítása. Tankönyv: Arany—Szíjártó: 
Számtan II. és III. rész. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.

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 után. (A. 1—20.) 
Heti 2 óra. — Balló Aurél.

9. Ének. Azon egyházi dallamok taníttattak be, melyek úgy közönséges 
vasárnapokon, mint főbb ünnepeken Adventtól 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 
erdők; Jövel Szentlélek-Uristen; Jehova, csak neked éneklek; Én lelkem, mire 
csüggedsz e l; Erős vár nekünk az Isten, Jertek hozzám, Krisztus mondja, 
Dicsőség mennyben Istennek; Éljött hozzánk az üdvösség; Gályarabok éneke. 
Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

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

b) Tornajátékok heti 2 órában. — Dr. Wallentínyi Samu.

IV. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: D r . W allentínyi  S amu.

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

2. Magyar nyelv. Stilisztika. 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 A lbert: Toldi, Arany Jánostól. Havonkint két Írásbeli dolgo
zat. Hetenkint 4 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Módok, idők, összetett mondatok szerkesztése, acc. cum 
infin., participium, gerundium és supinum a megfelelő pensumokon begyako
rolva. Szótanulás az olvasmány kapcsán etymologikus csoportokban; a szó
képzés kiegészítése; az olvasmányból phrasisok gyűjtése és tanulása. Próza 
olvasmány: C. Julius Caesar: De bello Gallico: Caesarnak a helvétekkel viselt 
háborúja. I—XXI. fejezet. Költői olvasmány: Az emberi nemnek négy kor
szaka ; Icarus; Baucis és Philemon. A költői olvasmányok emlékelve is. Két- 
hetenkint írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Dr. Csengeri János: Latin nyelvtan; 
Dávid István: Gyakorlókönyv és latin olvasókönyv. Hetenkint 6  óra. — 
Dr. Wallentínyi Samu.

4. Német nyelv. A III. osztályban szerzett nyelvtani ismeretek össze
foglalása és kiegészítése; az egyszerű és összetett mondat. Olvasmányok: Die
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Bremer Stadtmusikanten. Der brave Mann. Der Glockenguss zu Breslau. Die 
Heinzelmännchen. Der kluge Richter. Einkehr. Die gute Mutter. Der Gemsjäger. 
Die heilige Elisabeth. Elisabeths Rosen. Der Sängerkrieg auf Wartburg. Der 
Ring des Polykrates. Fordítás magyartól németre, beszélgetési gyakorlatok a 
nyelvtanra és az olvasmányokra való tekintettel. Havonkint két Írásbeli dol
gozat. Kézikönyv: Endrey Ákos: Német nyelvkönyv, II. kötet. Hetenkint 
3 óra. — Klemens T. János.

5. Történelem. Magyarország története a mohácsi veszedelemtől a leg
újabb időkig. A jelenkori Magyarország általános ismertetése, tekintettel a 
közös ügyekre és Ausztriára. Tankönyv: Dr. Szigethy Lajos: Magyarok tör
ténete, II. rész. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

6. Természetrajz. (Növénytan.) Egyes növények leírása és meghatározása. 
A növények szervei alaktani és biológiai szempontból. Chemiai alapismeretek 
kísérleti alapon. A növény belső szerkezete és életjelenségei. Áttekintés a növény
világ fölött, növényleirás és határozás. Tankönyv: Dr. Szterényi H .: Növénytan. 
Segédkönyv: Cserey: Növényhatározó. Hetenkint 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

7. Algebra. Algebrai számok. Számvonal. Relativ számok. Négy alap- 
mívelet. Legkisebb közös többszörös. Legnagyobb közös osztó. Binom négy
zete és köbe. Elsőfokú egy ismeretlennel biró algebrai egyenletek. Tankönyv: 
Suták József: Algebra, I. kötet. Heti órák száma 3. — Perényi Vilmos.

8. Rajzoló geometria. A kúpszeletek (kör, kerülék, hajtalék és mentelék) 
tulajdonságai s az ezen görbevonalakra vonatkozó szerkesztések. Díszítményi 
rajz Várday falimintái után (B. 1—14. és C. 1—8.) és mértani rajz felváltva. 
Tankönyv : Dr. Horti Henrik: Rajz. geometria IV. Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

9. Ének a III. osztálylyal együtt.
10. Testgyakorlás, á) Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok botokkal. 

Szergyakorlatok. Játékok. 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 : S z u t ó r is z  F rigyes.

1. Vallástan. Bibliai bevezetés. Az ó- és újszövetségi Kánon rövid tör
ténete, a Biblia nevezetesebb fordításai. Az egyes iratok keletkezésének tör
ténete, szerzőik, tartalmuk ismertetése. Szemelvények olvastatása az ó- és 
újszövetségi iratokból. Kézikönyvek: 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 fejtegetésével és 
részletes tárgyalásával. Beemlézve a Parainesis, Deák Ferencz I. felirati beszé
dének bevezetése és befejezése, Kossuth Lajos — a haderő megajánlása ügyé
ben tartott — beszédéből a bevezetés. Havonkint házi vagy iskolai dolgozat. 
Kézikönyv: Rhetorika Négyessy Lászlótól. Hetenkint 3 óra. — Vöröss Sándor.



69

3. Latin nyelv. Prózai olvasmány. Cicero: Pro A. Licinio Archia poeta. 
Költői olvasmány. Ovidius: Pasti I. 469—556., II. 381—422., IV. 809—858.,
II. 475-512., II. 813—852 , II. 195—242., I. 71 -88  , II 533—570., II. 641—684., 
II. 83 — 118. Az olvasottak nyelvi és tárgyi magyarázata. Szótanulás az olvas
mány kapcsán. írásbeli dolgozatok: havonkint kétszer, fordítás magyarból latinra 
(minden évharmadban egy-egy fordítás latinból magyarra). Kézikönyvek: Cicero 
két beszéde Kőszeghy Sándortól; Csengeri János d r : Szemelvények Ovidius- 
ból; dr. Molnár Samu: Latin stílusgyakorlatok. Heti 6  óra. — Kubányi Béla.

4. Görög nyelv. Az olvasás és irás begyakorlása után az alaktanból: 
főnév, melléknév, igehatározó, névmás és az w-végzetű igék ejtegetése az attikai 
nyelvjárás szerint. Kézikönyv: Dr. Maywald József: Görög nyelvtan. Megfelelő 
szó- és Írásbeli fordítási gyakorlatok dr. Maywald József gyakorló- és olvasó
könyvéből. Kéthetenkint Írásbeli gyakorlat. Hetenkint 5 óra. — Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Görög és magyar Írod. olvasmányok: 
Homeros élete. A homerosi kérdés. Homeros Iliasa és Odysseiája bő szemel
vényekben. A vallás Homerosban. A Perikles-korabeli mythologia. Szemel
vények Ilerodotosból. — Költői szemelvények Tinódi, Gyöngyösi, Arany mű
veiből. Prózai szemelvények Heltai, Kemény, Szalárdi, Bethlen, Cserei, Apor 
műveiből. Évharmadonként egy házi dolgozat. Tankönyvek: Dr. Csengeri János: 
Homeros Iliasa. Dr. Gyomlay Gyula: Homeros Odysseiája. Dr. Geréb József: 
Szemelvények Herodotos történeti művéből. Dr. Geréb József: A görög vallás 
és művészet. Dr. Badics Ferencz: Magyar irodalmi olvasókönyv I. kötet. Heti 
3 óra. — Borsody Károly.

b) Rajz. Görög stílű és középkori síkdíszítmények rajzolása és festése 
Várday falimintái után (D. 1 —24); azonkívül szemléleti rajz modellként be
állított mértani testek, majd testcsoportozatok után. Ókori jellegzetes műalko
tások ismertetése. Heti 2 óra. — Balló Aurél.

6 . Német nyelv, a) Nyelvtan-ismétlés és kiegészítés gyakorlati alapon. 
b) Olvasmányok: Das Riesenspielzeug, Frau Berta oder die weisse Frau (I. u. 
W. Grimm.). Lose-Ley, Die Grenadiere, Ich hab’ im Traume geweinet, Das 
Ilsethal; ezekkel kapcsolatban Heinrich Heine élete és költészete. Das Mönchs
wesen, Abschied vom Leben, Körner an seinen Vater, Körner élete és művei. 
Der Postillon, Miska, Am Grabe Hölty’s, Nikolaus Lenau életrajza. Drei Grund
fehler der Menschheit (I. G. Fichte). Des Knaben Berglied, Schwäbische Kunde, 
Der Schenk von Limburg, Des Sängers Fluch, Uhland életrajza. Der Islam, 
Die Erfindung des Papiers. Der Bauer u. sein Sohn, Das Land der Hinkenden, 
Preis des Schöpfers, Chr. F. Gellert életrajza. Herder Cid-jéből 2 románcz. 
Tankönyv: Hoffmann Mór: Német tan- és olvasókönyv és Hirn és Paulay Ö.: 
Német nyelvtan. Heti 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

7. Történelem. Történet előtti idők. Az ókori népek története: a) Keleti 
népek, bj Görögök, ej Rómaiak. Tankönyv: Varga Ottó: Világtörténet I. kötet. 
Heti 3 óra. — Borsody Károly.

8 . Mennyiségtan, a) Algebra. Viszonyok és arányok. A több ismeret
lennel biró elsőfokú egyenletek megoldása. Determinánsok. A tiszta és vegyes
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másodfokú egyenletek megoldása. Gyökmennyiségek és azokkal való szá
molás. Négyzetgyökvonás. Köbgyökvonás. Képzetes mennyiségek és azokkal 
való számolás.

bj Geometria. A pont és egyenes helyzetének meghatározása a síkban. 
Két, három, négy és több egyenesnek kölcsönös helyzete a síkban. A három
szöget, négyszöget és sokszöget meghatározó alkotórészek. A távolságok 
viszonya és aránya. A síkidomok hasonlósága. A síkidomok területének meg
határozása. A kör és meghatározása. A kör és az egyenesnek, a kör és a 
szögnek kölcsönös viszonya. A körív hosszúságának, a kör kerületének és 
területének s a körgyűrű területének meghatározása. Tankönyv: Wagner Alajos: 
Geometria. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.

9. Természetrajz (Állattan). Az emberi test pontos ismerete alapján az 
állatvilág rendszeres tárgyalása. Rovargyűjtés. Tankönyv: Roth S.: Állattan. 
Heti 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

10. Testgyakorlás, a) Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok botokkal és 
súlyzókkal. Szergyakorlatok. A tanulók három csoportban két-két előtornász 
vezetése mellett végezték a szergyakorlatokat. Hetenkint 2 óra. — b) Torna
játékok heti 2 órában. — Peskó Ödön.

VI. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: Klemens T. J ános.

Ív 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, görögkeleti egyház-újabb története. Tankönyv: Bereczky Sándor: 
A keresztyén egyház története. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. A művészetek általános jellemzése és felosztása után 
tüzetesen a lyra, epika és dráma elmélete. Minden műfaj fejtegetését olvas
mányok együttes olvasása, taglalása, tárgyalása előzte meg. Behatóan foglal
koztunk az idegen népek hősi eposzaival, a Zrínyiászt közös munkában dol
goztuk fel, szóltunk Zrínyi életéről, eposza forrásairól, jellemzéséről stb. A házi 
olvasmányokról havonként beszámoltak a tanulók. Házi olvasmány volt : 
Balassa lyrája, Csokonai, Petőfi, Vörösmarty lyrai költészete, Szép Ilonka, 
Két szomszédvár, Buda halála, Dorottya, Arany balladái, Coriolanus, Elektra. 
Havonként Írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Góbi Imre: Poétika. Heti 3 ó ra .— 
Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Titi Livi ab urbe condita 1. XXI. cap. 1—8, 15—42. 
Szemelvények az Aeneis I. és II. énekéből. Az olvasottak nyelvi és tárgyi 
magyarázata. Könyv nélkül: prózai és verses részletek. Hetenkint egy órán 
stílusgyakorlatok a nyelvtan ismétlésével kapcsolatban. A régiségtanból: a 
rómaiak hivatalnokai, a népgyűlések, hadi régiségek ; a rómaiak isteneiről, a 
papokról, a szertartásokról. Havonkint 2 írásbeli dolgozat. Kézi-könyvek:
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Bartal A és Malmosi K .: Livius; dr. Cserép József: Szemelvények Vergilius 
Aeneiséből; Molnár S .: Latin stílusgyakorlatok. Heti 5 óra. — Klemens T. János.

4. Görög nyelv. Az V. osztály nyelvtani anyagának ismétlése után a fu  
végű és rendhagyó igék ragozása. A mondattanból: A névelő, az esetek hasz
nálata, az ige nemei és módjai, a mellékmondatok. Xenophon életrajzának és 
írói munkásságának ismertetése után szemelvények az Anabasisból és Sokrates 
Memorabiliáiból. Könnyebb lyrai szemelvények. Fordítás magyarból görögre. 
Havonkint 2 írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: Maywald J .: Görög nyelvtan és 
Görög olvasó- és gyakorlókönyv II. rész. Heti 5 óra. — Klemens T. János.

5. Görögöt pótló tanfolyam, aj Irodalom: Euripidész Ifigenia Taurisban 
ez. művének és Sophokles Antigonéjának részletes tárgyalása s ezzel kapcso
latban 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 dol
gozat. Kézikönyvek : Kempf I.: Ifigenia Tauriszban Euripidésztől; Csiky Gergely 
Sophokles Antigonéja; Badics Ferencz: Irodalmi olvasókönyv, II. Hetenkint 
3 óra. — Kubányi Béla. — b) Rajz: 1 . Szemléleti rajz modellként beállított 
mértani testek, majd azokból alkotott testcsoportozatok után. 2. Renaissance- 
stílű 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. Fordítás magyarból németre, a nyelvtanra való tekintettel, b) Olvas
mányok: Das Lied vom braven Mann. Der Fischer. Johanna Sebus. Der 
Zauberlehrling, Die Kraniche des Ibykus. Der Ring des Polykrates. Die Bürg
schaft. Ezen balladákkal kapcsolatban: Bürger Goethe és Schiller ballada
költészetének rövid jellemzése. Tobias Witt. Die lycischen Bauern. Reise auf 
den Gotthard. Karls des Grossen Persönlichkeit. Goethes Geburt und Jugend. 
Tankönyv: Hoffmann M.: Német tan- és olvasókönyv; Hirn L. és Paulay Ö .: 
Német nyelvtan. Havonkint 2 dolgozat. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

7. Történelem. A közép- és újkor története a westfáliai béke meg
kötéséig. A renaissance, a találmányok és felfedezések. A reformatio és 
ellenreformatio. Tankönyv: Varga Ottó: Világtörténet. Újkor. Hetenkint 3 óra. 
Gömöry János.

8 . Mennyiségtan. Algebra: Hatvány és gyök általánosítva egész, tört, 
positiv és negativ kitevőre. Logaritmus. Exponentialis egyenletek. Tankönyv: 
Mauritz: Algebra. — Geometria: A sík trigonometriája. Tankönyv: Wagner: 
Geometria. Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos.

9. Természetrajz. (Ásványtan és chemia.) A legfontosabb ásványokkal 
kapcsolatban a chemiai alapfogalmak, lehetőleg gyakorlati alapon. A föld és 
felületének kialakulása a víz és tűz hatása következtében; kőzettan ; a levegő 
és az élő szervezetek geológiai működése. Geológiai korszakok. Tankönyv: 
Dr. Szterényi Hugó: Ásványtan és chemia. Hetenk. 3 óra.— Szutórisz Frigyes.
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10. Testgyakorlás, a) Rend- és szabadgyakorlatok. Szergyakorlatok. 
Játékok. Hetenkint 2 éra. — Teltsch Kornél.

b) Tornajátékok az V. osztálylyal együtt. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

VII. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: Peskó Ö dön.

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

2. Magyar nyelv és irodalom. A magyar irodalom története Kisfaludy 
Károlyig (1820), különös tekintettel a politikai, művelődési és művészettörté
neti viszonyokra. Tüzetes tárgyalása az írók életének és munkásságának részint 
magánolvasmányok alapján, részint együttes, közös munkával. A magyar nyelv 
rendszerének áttekintése, figyelemmel a nyelv történeti fejlődésére. Havonkint 
egy írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti iro
dalom történeti ismertetése I .; Szinnyei József: A magyar nyelv. Hetenkint 
3 óra. — Schöpflin Géza.

3. Latin nyelv. Sallustius «Bellum Catilinae» czímű műve, részben 
cursive. Vergilius Aeneisének VI. éneke. Részletek Cicerónak «Pro Sestio» ez. 
beszédéből Az olvasottak nyelvi és tárgyi magyarázata. Az írók jellemzése. 
A régiségtani ismeretek kiegészítése és rendszeres összefoglalása. A nyelvtan 
ismétlése és latin stílusgyakorlatok. Havonkint 2 írásbeli dolgozat: felváltva 
fordítás magyarból latinra és latinból magyarra. Kézikönyvek: Pecz: Bellum 
Catilinae; Várkonyi, Cicero: Pro Sestio; Cserép, Vergilius: Aeneis; Schmidt: 
Római régiségtan. Hetenkint 5 óra. — Schöpflin Géza.

4. Görög nyelv. A jóni dialectus magyarázata mellett olvastatott Ilias 
VI., VII., VIII; azután pedig az új-jóni dialectus sajátságainak ismertetése után 
Herodot VI. 34—50, 94—120, 132—136, VII. 1 —11. Mindegyik olvasmány 
megkezdése előtt a szükséges mythologiai, illetve históriai, valamint irodalom- 
történeti bevezetések, nemkülönben az illető művek egész tartalmának és 
composidójának ismertetése is. Nyelvtani ismétlések és gyakorlatok. Nyelvtani 
ismétlések és gyakorlatok, szó és írásbeli fordítások magyarból görögre (attikai 
nyelvre). Összesen heti 5 óra. — Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Thukydides és Demosthenes kapcsolatos 
olvasmányokkal magyar történetírókból (Budai Ezsaiás, Budai Ferencz, Virág B., 
Kazinczy F., Kölcsey, Bajza, gr. Teleky 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:
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Görög irodalomtörténet Schill S.-től; Demosthenes Philippikái, ford. Borsos 
Károly. Magyar irod. olvasókönyv dr. Badics Ferencztől, III. kötet. Hetenkint 
3 óra. — Kubányi Béla.

b) Rajz. Építészeti részletek, edények rajzolása, majd egyes használati és 
díszítési tárgyak (mint iskolapad, kocsikerék, korsó, mérleg, szekér stb.) rajzo
lása természet után. Itt-ott különböző stílű díszítmények festése. Újabbkori 
jellegzetes műalkotások bemutatása és ismertetése. Heti 2 óra. — Balló Aurél.

6 . Német nyelv. Goethe Hermann és Dorotheájának, valamint Schiller 
Wilhelm Telijének olvasása és beható tárgyalása. A német irodalomtörténet 
főbb mozzanatainak áttekintése a középkor végéig, lehetőleg olvasmányok 
alapján. Tankönyv: Szemák István, Német olvasókönyv, IV. rész; Hermann 
és Dorothea, Wilhelm Teli iskolai czélokra szánt, külön kiadása. Havonkint 
írásbeli dolgozat. Heti 3 óra. — Teltsch Kornél.

7. Történelem. Egyetemes történelem a magyar nemzet történetével 
kapcsolatosan 1648-tól 1871-ig. Európa és Amerika nevezetesebb államainak 
földrajza. Kézikönyv: Varga Ottó: Világtörténet. Újkor. U. a. Politikai föld
rajz. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.

8 . Mennyiségtan, aj Algebra. A vegyes másodfokú egyenlet elmélete. 
A gyökök minősége, összefüggésük. Discrimináns. Gyöktényezők. Redukálható 
egyenletek. Reciprok egyenletek. Másodfokú egyenlet-rendszerek. Az algebra 
és geometriai összefüggése. Az első és másodfokú függvények geometriai 
ábrázolása. Maximum- és minimum-számítás. Arithmetikai és geometriai pro
gressio. A sorok convergentiája.

bj Geometria. A pont egyenes és sík helyzetének meghatározása a térben. 
Az egyenesek kölcsönös helyzete. Az egyenes és sík kölcsönös helyzete a 
térben. Síkok kölcsönös helyzete a térben. Az egyenes és sík projectiója. 
A testszög. A háromoldalú testszög tulajdonságai. A háromoldalú testszögek 
congruentiája és symmetriája. Az Euler-féle testek és tulajdonságai. Szabályos 
testek. A hasáb, henger, gúla, kúp, csonka gúla, csonka kúp, a gömb és 
részeinek származása, metszetei, felülete és köbtartalma. Tankönyv: Wagner A.' 
Geometria. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.

9. Fizika. Mechanika. Hydrostatika. Aerostatika. Akustika. Optika. Tan
könyv: Wagner A.: Physika. Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

10. Testgyakorlás, aj Rendgyakorlatok. Négy- és nyolczütemes szabad- 
gyakorlatok botokkal és súlyzókkal. Szergyakorlatok, melyeket 3 csapatban 
két-két előtornász vezetése mellett végeztek. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

b) Tornajátékok heti 2 órában. — Dr. Wallentínyi Samu.

VIII. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: P e r é n y i V il m o s .

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. köteles-

Coll. Ért. 10
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ségek. Az egyház, a kegyelmi eszkkzök: keresztség, úrvacsora, az egyházi 
hivatal. Mindez a dogmatörténetre, de kivált az ágostai hitvallásra való tekin
tettel tárgyalva. Kézikönyvek: Bancsó A ntal: Keresztyén hit- és erkölcstan i 
Paulik János: Az ágostai hitvallás. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv és irodalom. A magyar nemzeti irodalom története 
Kisfaludy Károly tói a legújabb korig. A nevezetesebb művek szaki olvas
mányul szolgáltak. írásbeli dolgozat havonkint egyszer. Tankönyv: Dr. Beöthy 
Zsolt: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése, II. Heti 3 óra. — 
Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv. Tacitus Annaleseiből I. k. 40 caput., a többi könyvek 
tartamilag magyar fordításban. Horatius Carm. I. 1, 3, 22; II. 2, 3, 18;
III. 3; epod. I. 2, Satirarum I. 1 . De arte poetica. Latin stílusgyakorlatok. 
Hetenkint egy órában összefoglalása a mondattannak. A római irodalom 
története. Havonkint két Írásbeli dolgozat felváltva latinból magyarra és 
magyarból latinra. Heti 4 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

4. Görög nyelv. Homeros Odysseiájából I. 1—95, V., VI, VII.; az 
egész mű tartalma és szerkezete; a homerosi kérdés. Azután a szükséges 
irodalom- és philosophia-történeti bevezetés után Plato Apológiája. A nyelvtan 
ismétlése. A görög irodalom történetének áttekintése. Havonkint egy Írásbeli 
dolgozat: felváltva fordítás görögből magyarra és magyarból görögre. Hetenkint 
4 óra. — Klemens T. János.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Görög irodalmi olvasmányok: Platóntól 
Apologia, Kriton. A görög művészet remekeinek történeti ismertetése szem
lélet alapján. Időszakonkint egy Írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Platon és 
Aristoteles, szemelvények, szerk. Alexander Bernát. A görög vallás és művészet 
dr. Geréb Józseftől. Heti 2 óra. — Kubányi Béla.

b) Rajz. 1. Fejek rajzolása basreliefek után (különböző technikával).
2. Gypsminták utáni rajzolás (plastikus fejek után). 3. Használati és díszítési 
tárgyak, (emberi fej-, állati test-csontváz, lepkék stb.) rajzolása természet 
után. — Balló Aurél.

6 . Német nyelv. Goethe «Iphigenia au f 'Tauris» czímű drámája egész 
terjedelemében, beható aesthetikai magyarázatokkal. A német irodalom történet 
a XVII-ik század kezdetétől a legújabb korig, lehetőleg olvasmányok alapján. 
Kézikönyv: Heinrich G. Német tan- és olvasókönyv III. kötet. Havonkint 
egy Írásbeli dolgozat. — Ludmann Ottó.

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

8. Mennyiségtan, a) 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 : Maritz: 
Általános számtan, és Wagner: Geometria. Fletenkint 2 óra. — PerényiVilmos.
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9. Természettan. Tanár: Percnyi Vilmos. Tankönyv: Szekeres. Ter
mészettan. Heti órák száma 4. Hőtan. Magnesség és elektromosság. Kosmgrafia.

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.

Testgyakorlás, a) Rend- összetettebb szabadgyakorlatok és szergyakor
latok. Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

j ) Tornajátékok a VII. osztálylyal együtt, heti 2 órában. — Peskó Ödön.

írásbeli dolgozatok a felső négy osztályban.

Magyar dolgozatok.
V osztály. 1. Hunyady János nevezetesebb csatái és harczmódja. (Fejte

getés «Hunyady J.» ez. olv. után.) 2. A vén gulyás. (Életkép.) 3. A vándor
madarak költözése (Költői leírás.) 4. A hitről. (Elmélkedés.) 5. A walesi bárdok. 
(Átalakítás.) 6. Ismeretszerzés. (Értekezés.) 7. A történet tanulása érdekes és 
fontos. (Értekezés.) 8. A drágakövek. (Elbeszélés.) 9. Az egyenetlenség veszélybe 
dönt. (Szónoki beszéd.) Görögöt pótló tanfolyamban: 1. Odysseus és Nansikaa 
találkozása. 2. Miért kellett Budának elbuknia? 3. Kyros ifjúsága.

VI. osztály. 1. A művészetekről. 2. Berzsenyi «Fohászkodásba. (Aesth. 
fejtegetés.) 3. Balassa lyrája. 4. Az óda és ódafélék főbb sajátságai. 5. Csodás 
elem a Zrínyiász I. II. énekében. 6. Zrínyi, a szigeti hős, jelleme. 7 Buda 
halála. 8. Eposzi hős, regényhős. 9. A tragikum. Görögöt pótló tanfolyamban:
1. A melos és karének között levő különbség alkalmas példákban feltüntetve.
2. A személyek jellemzése Sophokles Antigonéjában. 3. Tyrtaios «Harczi 
ének »-ének széptani méltatása.

VII. osztály. 1. Az olvasásról. 2. A honfoglalás mondái Anonymus kró
nikájában. 3. A reformáczió hatása a költészetre a protestáns Jkorban. (Iskolai.) 
4. Balassi Bálint: A végek dicséreti. 5. Szabadon választott tétel. 6. II. Rákóczi 
Ferencz a kuruez-költészetben. 7. A magyar irodalom felújulása. (Iskolai.) 
8. A klassziczizmus befolyása a magyar irodalomra Baróti Szabó Dávid fel
léptéig. 9. A protestantizmus hatása a művelődésre. Görögöt pótló tanfolyani- 
ban: 1. Thukydides, a történetiró. 2. Demosthenes. (Jellemrajz.) 3. Demosthenes 
I. philippikájának gondolatmenete.

VIII. osztály. 1. Deák Ferencz élete és működése. (Értekezés.) 2. Zalán 
futása. (Irodalomtört. értekezés.) 3. A mechanikai hőelmélet. (Természettud. 
értekezés.) 4. Magyarország, mint Európa védőbástyája, a mohácsi vész előtt. 
(Tört. értekezés.) 5. Eötvös, mint regényíró. (Méltatás.) 6. A magyar nép
színmű fejlődése. (Irodalomtört. értekezés.) 7. Tompa lírájának főbb motívumai. 
(Széptani fejtegetés.) Görögöt pótló tanfolyamban : 1. Sokrates véleménye a 
halálról. 2. Platon és Aristoteles. (Párhuzam.)

to,



Német dolgozatok.

VI1. osztály. 1. Schilderung des Zuges der Emigranten (Hermann und 
Dorothea.) 2. Beschreibung der Örtlichkeit in Goethe’s «Hermann u. Dorothea» 
(IV. Gesang.) 3. Verachte Niemanden ! (Fordítás.) 4. Die französische Revo
lution nach Goethe’s. «Hermann und Dorothea» (VI. Gesang.) 5. Karakteri- 
sierung der Hauptpersonen in Goethe’s «H. u. D.» 6. Wilhelm Teil im Kreise 
seiner Familie. 7. Krimhields Rache. (Fordítás.) 8. Die epische Dichtung des 
Mittelalters in Deutschland. 9. A Gudrun-ének. (Fordítás.)

Vili. osztály. 1 Wie gelangte Iphigenia auf die Halbinsel Tauris und 
unter welchen Umständen fand sie ihr Bruder Orest ? 2. Welche Unter
schiede zeigen die Charactere des Orestes und Pylades gleich bei ihrem 
erstem Auftreten in Goethe’s Drama? 3. Der Hof des Königs Attila. (Ueber- 
setzung.) 4. Weh dem, der lügt 1 5. Was sichert unser Fortkommen in der 
Welt? 6. Die literarische Wirksamkeit Goethe’s. (Uebersetzung.) 7. Die Familie 
Tell’s. (Uebersetzung.)

Szabadkézi rajz, m in t szabad tantárgy. «

A szabadkézi rajzórákra jártak az I—VIII. oszt. tanulók közül 67-en, 
kik hetenkint kétszer (egyik csoport szerdán, a másik szombaton d. u. 1—3-ig) 
nyertek oktatást. A kezdők egyszerűbb ékítmények és használati tárgyak, a 
haladók pedig nehezebb ornamentek, továbbá figurális-, nemkülönben tájkép- 
és állatminták utáni rajzolásban s modellként beállított egyszerűbb tárgyak 
lefestésében gyakorolták magukat. — Balló Aurél.
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D) Főgymnasiumi tanulók.
A rövidítések magyarázata : ág. h. ev. ágostai hitvallású evangélikus ; ev. ref. -  evang. 
református; rk. ,=  rom. kath.; gk. görög kath.; g. kel. görög keleti; izr. =  izraelita 

vallású; m. magyar; n. német; t. tót anyanyelvű.

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY.

Ábrányi Miklós izr., m. . .
Bálint Géza ág. h. ev. m. 
Baloghy Elek ág. h. ev., m. . 
Baumöhl Dezső izr., n.

5 Borbély Gyula un., m.
Brauner Iván ág. h. ev., m. . 
Chotvács Endre ág. h. ev., m. 
Csécs Dezső rk., n* . . .
Debrő István gk, ni. .

10 Domokos Zoltán ev. ref., m. 
Durst Ernő ág. h. ev., m. 
Erdélyi István izr., m. . . .
Farkas Miklós ev. ref., m. . 
Ferderber Artur izr., m. . .

15 Fried Samu izr., n.................
Friedmann Simon izr., m. . 
Fuchs Henrik izr., t. . . .
Goldberger Gábor izr., m. . 
Grósz Miksa izr., m. . . .

20 Groszmann Gyula izr., n. 
Grün Miksa izr., m. . . .
Grynaeus István ág. h. ev., m. 
GyurkovicsAladár ág.h.ev.,m* 
Hajdú Árpád ág. h. ev., t. . 

25 Hilbrand Alajos rk., n* . .
Horvay Lajos ág. h. ev., m. 
Huszovszky Imre rk., m.*ff . 
Jakubicska Miklós rk., m. 
Keller Ernő izr., m. . . .

30 Keller Lajos izr., m. . ' . .
Klein Henrik izr., n.*ff . .
Kobilicz Artur ág. h. ev., m* 
Kobilicz Béla ág. h. ev., m. . 
Kormány Sándor ev. ref.. .

* I sm é tlő . — f f  K ilé p e tt .

Nagyida, Abaúj m., 1892. nov. 10. 
Eperjes, 1892. nov. 13.
Margonya, Sáros m., 1893. ápr. 26. 
Kolcsó, Szepes m, 1892. aug. 3. 
Nagyenyed, A.-Fehér m., 1893. aug. 31. 
Rimaszombat, Gömör m., 1892. nov 24. 
Sókút, Zemplén m., 1892. nov. 14. 
Kassahámor, Abaúj m., 1892. febr. 24. 
Eperjes, 1891. aug. 4.
Marosújvár, A.-Fehérm., 1892. szept. 30. 
Eperjes, 1892. decz. 9.
Abaújcsány, Abaúj m., 1893. nov. 12. 
Szarvad, Szilágy m., 1892. febr. 26. 
Eperjes, 1893. aug. 2. 
Sebeskellemes, Sáros m., 1892. szept. 20. 
Felsőszalók, Szepes m.,1892 okt.21. 
Szentkereszt, Sáros m.,1892.nov.24. 
Oruzsin, Sáros m., 1892. jan. 23. 
Kassa, 1892. aug. 4.
Eperjes, 1892. júl. 2.
Eperjes, 1892. máj. 22.
Eperjes, 1893. márcz. 21.
N.-Jakabvágás, Sáros m., 1889. aug. 7.
Eperjes, 1893. máj. 22.
Nasswald, A.-Ausztria, 1891. decz. 5. 
Vychodna, Liptó m., 1892. jan. 2. 
Somos, Sáros m., 1890. jún. 4. 
Nagymihály, Sáros m., 1894.jan.30. 
Eperjes, 1893. aug. 6.
Eperjes, 1892. júl. 2.
Nagysáros, Sáros m., 1891. ápr. 24. 
Eperjes, 1892. jan. 7.
Eperjes, 1893. íebr. 15.
Mátészalka, Szatmár m., 1893. jan. 22.
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35 Liebmann Miksa izr., n* . . Aranyidka, Abaúj m., 1892. máj. 10
Lichtenstein Samu izr., n. Girált, Sáros m., 1891. márcz. 25.
Lichtig Artur izr., m. . Eperjes, 1892, aug. 15.
Makatura János ág. h. ev.*ff Kisszeben, Sáros m., 1890. júl. 30.
Mayer Miksa izr., m. . . Eperjes, 1892. jún. 14.

40 Merev Pál ág. h. ev., m. . Puchó, Trencsén m., 1893. aug. 11.
Mészáros Dezső rk., m. . . Szinye, Sáros m., 1893. szept. 19.
Mészáros Lajos rk., m* . . Szinye, Sáros m , 1892. jan. 14.
Nudzik Jenő ág. h. ev., m. . Budapest, 1891. nov. 12.
Oláh János ág. h. ev., m. Varannó-Hosszúmező,Zemplén m.,

1891. febr. 11.
45 Ortner Leib izr., n. . . . Gorlicz, Galiczia, 1890. jan. 10.

Papp István ág. h. ev., m. . Türkös, Brassó m., 1891. jan. 23.
Perlmann Nátán izr., m. . . Agyagos, Zemplén m., 1891. decz. 15.
Reichner Mór izr., n. f f  . . Adámfölde, Sáros m ,1892. márcz. 1.
Rosenberg Béla izr., n. . . Sebeskellemes, Sáros m., 1893. decz 13.

50 Schiller Frigyes rk., n. Késmárk, Szepes m., 1892. ápr. 14.
Schüll Géza rk , m................. Abaújszántó, Abaúj m., 1892. aug. 15.
Schwarcz Lajos ág. h. ev., m* Eperjes, 1891. nov. 17.
Siegelmann Zsigmond izr., m. Eperjes, 1892. máj. 15.
Sonnenthal Salamon izr., n . Girált, Sáros m., 1891. jún. 17.

55 Steinberger Simon izr., n. Bertót, Sáros m., 1890. nov. 21.
Dániel Szabó András ág.h.ev.,t. Oruzsin, Sáros m., 1893. szept. 14.
Szekeres Béla ev. ref., m* . Zsebfalva, Sáros m., 1892. máj. 23.
Szereday Zsigm. ág. h. ev., m* Ófalu, Sáros m., 1891. nov. 6.
Varga László rk., m. . . . Rád, Zemplén m., 1891. febr. 23.

60 Vasskó Gyula ág. b. ev., m* Kolomea, Galiczia, 1892. máj. 12.
Wéber Elek ág. h. ev., n. . Eperjes, 1892. jún. 30
Weinberger Nándor izr., m. . Sebeskellemes, Sáros m., 1892. jan. 8.
Weisz Ernő izr., n.................. Szentpéter, Sáros m., 1892 márcz. 22.
Zimmermann Simon izr., n. . Vörösvágás, Sáros m , 1891. ápr. 21.

IVI a  ^ á n t a  n u  1 ó  k  ;
65 Barcs László ág. h. ev., m. . Kassa, 1893. júl. 13.

Friedmann Miklós izr., m. . Kassa, 1892. szept. 30.
Klein Béla izr., m. . . Rozgony, Abaúj m., 1894. febr. 3.

II. OSZTÁLY.

Arje Jenő izr., m.................... Eperjes, Sáros m., 1893. márcz. 30.
Arje Leo izr., m..................... Eperjes, Sáros m., 1891. jún. 30.
Balkányi Andor izr., n. . . Eperjes, Sáros m., 1891. decz. 14.

* Ismétlő. — ff Kilépett.
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Bárkány Hugó izr., m.
5 Czirbesz György ág. h. ev., m 

Czirbesz Tamás ág. h. ev., m 
Dzurik Gyula János ág.h.ev.,m 
Ferencz József ág. h. ev., t. 
Freiberger Bernát izr., n.

10 Fried Vilmos izr., n. . .
Friedmann Henrik izr., m. 
Friedmann Izsák izr., n. . 
Friedmann Lipót izr., n. . 
Friedmann Salamon izr., n. 

15 Gärtner Artur izr., n. . 
Goldmann Géza izr., m. . 
Gottlieb Gyula izr., n. . .
Grossmann Artur izr., n. . 
Grynaeus Géza ág. h. ev., m 

20 Hercz Dávid izr, n.
Húsz Béla ág. h. ev., n. . 
Jancsó Lajos ág. h. ev., m. 
Jeney Kálmán ev. ref., m. 
Jung Zsiga izr., in.*

25 Kende János izr., m. .
Klein Manó izr., m.
Kopp Sándor izr., m. . 
Korach Imre izr., m. . .
Kósch Frigyes ág. h. ev., m 

30 Kribel Dezső ág. h. ev., m. 
Löwy Vilmos izr., m. . 
Mandel György izr., n. 
Matherny Lajos ág. h. ev., m 
Mayer András ág. h. ev., m 

35 Moskovits Béla izr., m. . 
Nádaskay József r. kath., m 
Papp Jenő ág. h. ev., m. . 
Petrovay Zoltán r. kath., m 
Reich Dávid izr., m. . .

40 Reisz Jenő izr., m. . . .
Rosenthal Artur izr., m. . 
Schiller Rezső rk, n. . .
Schütze Károly ág. h. ev., n

* Ismétlő,

S z ü le té s  h e ly e  és  id e je

Sebeskellemes, Sáros, 1891. okt. 29. 
Losoncz, Nógrád m , 1890. ápr. 22. 
Losoncz, Nógrád m., 1892. jún. 24. 
K.-Németfalu, Sáros, 1892.márcz. 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. júl. 21. 
Kapivágás, Sáros m„ 1892. jan. 22. 
Eperjes, Sáros m., 1891. márcz. 9. 
Eperjes, Sáros m., 1892. jan. 3. 
Szadek, Szepes m., 1890. decz. 30. 
Sebeskellemes, Sáros, 1892. jan. 31. 
Eperjes, Sáros m., 1892. szept. 1. 
Eperjes, Sáros m., 1892. márcz. 6. 
Gáboltó, Sáros m., 1891 nov. 15. 
Felka, Szepes m., 1892. febr. 3. 
Miskolcz, Borsod m., 1889. decz. 11. 
Legyesbénye, Zemplén, 1892.júl. 10. 
Harcsárlucska, Sáros, 1892. aug. 16. 
Gálszécs, Zemplén, 1893. febr. 8. 
Sebeskellemes, Sáros, 1890. aug. 7. 
Héthárs, Sáros m., 1891. aug. 10. 
Tályka, Sáros m., 1890. aug. 3. 
Eperjes, Sáros m., 1891. júl. 30. 
Eperjes, Sáros m., 1891. aug. 12. 
Vargony, Zemplén, 1892. nov. 6. 
New-York, Amerika, 1892. ápr. 5. 
Eperjes, Sáros m., 1891. okt. 3. 
Varannó, Zemplén, 1892. aug. 7. 
Eperjes, Sáros m., 1892. aug. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1890. decz. 30. 
Teschen, Ausztria, 1891. növi 11. 
Déva, Hunyad m., 1892. ápr. 13. 
Varannó, Zemplén, 1889. okt. 25. 
Szentsimony, Gömör, 1891. febr. 19. 
Eperjes, Sáros m., 1891. okt. 13. 
Késmárk, Szepes, 1891. febr. 14. 
Bécs, Ausztria, 1890. decz. 6.
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Szabó Endre ág. h. ev., m. . 
45 Tarnovszky Miklós gk., m. .

Veisz Ernő izr, m.................
Weiszberg Béla izr., m. . . 
Zipser Artúr izr., in. . . .

Kurittyán, Borsod, 1891. máj. 4. 
Eperjes, Sáros m., 1892. okt. 25. 
Lapispatak, Sáros, 1891. júl. 18. 
Rudlyó, Zemplén, 1892. máj. 9. 
Eperjes, Sáros m., 1891. jan. 7.

III. OSZTÁLY

Adriányi Ernő ág. h. ev., n. 
Berényi Béla ág. h. ev., m. . 
Berkovits Jakab izr., m. . . 
Bialek István ág. h. ev., t. . 

5 Bikfalvy Jenő ev. ref., m. 
Debrő Mihály gk., m. . . . 
Demeter Lénárd ág. h. ev., m. 
Edelmann Simon, izr. m. . . 
Földi József izr., m. . . .  

10 Friedmann Simon izr., n. . .
Fuchs Gyula izr., t.................
Fuchs Joachim izr., t. . . . 
Geller Nátán izr., n. . . . 
Groszmann Izsák izr., n. . . 

15 Grün Vilmos izr., n. . . .  
Grünfeld Jenő izr., m. . . . 
Guttmann Izsák izr., m. . . 
Hirschfeld Márk izr., n. . . 
Hudecz Lajos ág. h. ev., m. 

20 Kafka Ervin izr., m. . . . 
Keller Izrael izr., m. . . .  
Kineisz József rk., m. . . . 
Klein Jenő ág. h, ev., m. . . 
Lehotszky Gyula ág. h. ev., m. 

25 Lichtenstein Izrael izr., n. 
Lusztig Jenő izr., n. . . . 
Maixner Emil rk., m. . . . 
Matyuga Kamii ág. h. ev., m. 
Matavovszky Béla rk., m.

30 Mészáros Sándor rk., m. . . 
Michna Mihály ág. h. ev., m. 
Nagy Lajos ev. ref., m. . 
Pálesch Ervin ág. h. ev., m. 
Peschko Pál ág. h. ev., n. .

Mateócz, Szepes m., 1890. jan. 29. 
Eperjes, Sáros m., 1891. márcz. 13. 
Mernyik, Zemplén, 1892. márcz. 5. 
Eperjes, Sáros m., 1889. decz. 12. 
Kisdomása, Zemplén, 1891. jan. 22. 
Eperjes, Sáros m, 1890. febr. 3. 
Turány, Turócz in., 1892. jan. 2. 
Orló, Sáros m., 1891 febr. 27. 
Siroka, Sáros m., 1892. szept. 30. 
N .-Jakab vágás, Sáros, 1890. decz. 7. 
Gombosfalva, Sáros, 1890. nov. 21. 
Gombosfalva, Sáros, 1889. máj. 24. 
S.-Kellemes, Sáros, 1890. márcz. 19. 
Szinyelipócz, Sáros m., 1890. júl. 2. 
Bolyár, Sáros m., 1892. ápr. 22. 
Miskolcz, Borsod m., 1891. jan. 20. 
Héthárs, Sáros m , 1889. aug. 24., 
Eperjes, Sáros m, 1890. máj. 1. 
Tiszolcz, Gömör m., 1888. ápr. 14. 
Göncz, Abaűj-Torna, 1892. márcz. 4. 
Kassa, Abaűj m., 1891. márcz. 6. 
Kassa, Abaűj m., 1891. decz. 27. 
Beszterczebánya, Zólyom, 1890. nov. 12. 
Bártfa, Sáros m., 1890. nov. 21. 
Girált, Sáros m., 1889. jűl. 31. 
S.-Kellemes, Sáros m., 1890. ápr. 2. 
Poprád, Szepes m., 1891. jan. 11. 
Liptóűj vár, Liptó m., 1890. decz. 28. 
Beregszász, Beregm., 1891. decz. 27. 
Szinye, Sáros m., 1890. jűl. 16. 
Drágabártfalva, Bereg, 1889. ápr. 8. 
Lemes, Sáros m., 1890. nov. 23. 
Hegybánya, Hont m., 1891. máj. 7. 
Felka, Szepes m., 1891. jan. 23.
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35 Reichmann Ábrahám izr, m 
Repcsák József rk., t. . 
Sándor Elek ág. h. ev., m. 
Stampa László ág. h. ev., m 
Steinberger Márk izr., n. .

40 Stern Fülöp izr., m.
Szereday Szilárd ág. h. ev., m 
Szklenár Pál ág. h. ev., m., 
Sztehlo Ervin ág. h. ev., m. 
Szutórisz Dezső ág. h. ev., m 

45 Vozárik Géza ág. h. ev., m 
Zimmermann Károly izr., n.

IV.
Bogsch Sándor ág. h. ev., n. m 
Boratkó Rezső ág. h. ev., m t 
Boronkay Zsigmond á.h. e., m.t 
Böhm Oszkár izr., m. n. .

5 Fekete György ág. h. ev., m. t 
Feldmann Adolf izr., m. n. t 
Fenyves Zoltán izr., n. m. t 
Ferderber Viktor izr., m .. 
Filliette János r. katb., n. m. t* 

10 Fischer Sándor izr*. . . .
Fleischer Aladár izr., n. m. t. 
Földi Viktor izr., m. n. t. 
Friedmann Ármin izr., n. m. t. 
Fülöp Gyula ev. ref.* .

15 Gärtner Viktor izr., n. m. t. 
Gottlieb Samu izr.. n. m .. .
Grün Arthur izr., m. t. . .
Heller Izidor izr., n. m. t. .
Ilkovics Jenő izr., n. m. . .

20 Jászay Pál ev. ref., m. . . .
Klein Miksa izr., n. m. t . . 
Kósch István ág. h. ev., m. n. 
Kraus Fülöp izr., n. m. t. 
Linczényi József ág. h. ev., m. t. 

25 Major István ev. ref., m. . .
Mayer Andor ág. h. ev., m. n. t.

S zü le té s  h e ly e  é s  id eje

Kurcsin, Sáros m., 1890. jún. 25. 
Nagysáros, Sáros, 1888. márcz. 10. 
Debreczen, Hajdú m , 1-891. febr. 5. 
Kolozsvár, Kolozs m., 1890 febr. 6. 
Uszpeklén, Sáros m., 1889. szept. 22. 
Sóvár, Sáros m., 1888. okt. 2. 
Vörösvágás, Sáros m., 1889. okt. 20. 
Csáklyó, Zemplén m., 1890. júl. 19. 
Igló, Szepes m., 1890. jún. 11 
Eperjes, Sáros m., 1891. febr. 14- 
Lapos, Sáros m., 1891. jan. 10. 
Liptóvázsecz, Liptó m., 1890. okt. 5.

OSZTÁLY.

Szepes váralja, Szepes, 1889. febr. 19. 
Batizfalu, Szepes m., 1891. máj. 2. 
Fiume, 1890. jan. 8.
Eperjes, Sáros m., 1890. júl. 18. 
Varjúfalu, Sáros m., 1889. júl. 11. 
Széplak, Abaúj m , 1890. júl. 21. 
Nagysáros, Sáros m., 1888. ápr. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1890. jún 30. 
Eperjes, Sáros m., 1888. máj. 10. 
Szatmár, 1889. szept. 11. 
Nagyvitéz, Sáros m., 1891. jan. 2. 
Siroka, Sáros m , 1890. decz. 28. 
Eperjes, Sáros m., 1888. okt. 21. 
Sziget, Mármaros, 1888. szept. 22. 
Eperjes, Sáros m., 1889. okt. 21. 
Eperjes, Sáros m., 1890. aug. 27. 
Bolyár, Sáros m., 1890 ápr. 10. 
Salgó, Sáros m., 1890. márcz. 24. 
S.-Kellemes, Sáros, 1889. febr. 15. 
Bánkút, Arad m., 1889. nov. 25 
Krucsó, Sáros m., 1888. decz. 11 
Eperjes, Sáros m., 1890. márcz. 22. 
L.-Szt.-Miklós, Liptó m., 1890. júl. 4 
Királylehota, 1890. febr. 6. 
Csobád, Abaúj m., 1890. júl. 9.

>| Eperjes, Sáros m., 1889. okt. 14.

* Ismétlő.
Coll. É rt.

íi
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Mendlovits Sándor izr., m n. t. 
Neumann Mór izr., n. m. t. . 
Palecskó Aladár ág. h. ev.,m.t. 

30 Perényi Béla ev. ref., m. n. t. 
Proppér Ödön izr., m. n. t. 
Raisz Dezső ág. h. ev., m. n. 
Reiss Sándor izr., m. . 
Rozmann Dezső ág. h. ev ,m.n. 

35 Schustek Jenő ág. h. ev., m.sj. t. 
Schwalb Jenő izr., n. m. t . 
Singer Ernő izr., m. n. . . 
Springer Mór izr., m. n. t. . 
Váradi Aladár izr., n. m. t. . 

40 Várallyay László rk.* . . 
Weiser Ferdinánd izr., n. m. t. 
Weiszberg Jenő izr., n. m. t- 
Weiszberger Dávid izr., n.
Vitéz Attila r k , m.................

45 Wollner Artur izr., m. t. . .

Budapest, 1889. decz. 27. 
Kaproncza, Sáros, 1887. szept. 1. 
Eperjes, Sáros m., 1889 jan. 3. 
Vágújhely, Nyitra, 1890. márcz. 20. 
Eperjes, Sáros m., 1891. márcz. 2. 
Eperjes, Sáros rn., 1890 jan. 22. 
Szt.-Símony, Gömör, 1889. máj. 27. 
Abaújszántó, Abaúj, 1889. decz. 1. 
Eperjes, Sáros m.. 1890. máj. 13. 
Eperjes, Sáros m., 1889. febr. 19. 
Eperjes, Sáros m., 1890. máj. 13. 
Eperjes, Sáros m., 1890. nov. 2. 
Lőcse, Szepes m , 1890. okt. 20. 
Czifraszállás, Szabolcs, 1 8 8 8 . márcz. 2 5 . 

Andrásfalu, Liptó m., 1889. decz. 9. 
Kőporuba, Trencsén, 1890. júl. 4. 
Kriegh, 1887. jún. 4.
Felsőméra, Abaúj, 1891. jan 23. 
Kassa, 1890. szept. 14.

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

jár; a görögöt tanulók nincsenek megjelölve.
AltmannGéza á.h.ev. n.m. 

p. Bakajsza István gk., m.** 
p. Bánó Iván ág. h. ev, m. 

Bott Gábor izr., n.
5 Dávid Iván ág. h. ev., m. 

p. Debrő József gk., m. . 
p. Divald Géza rk., m.** 
p. Elsász Sándor izr., m. 
p. Esztel Gyula ág. h. ev., m.

10 Fenyves Miksa izr., n. . 
Ferderber Jenő izr., m. . 
Freiberger Lajos izr., n. . 
Fried Vilmos ism ,izr.,m.** 
Friedmann Sándor izr., n.

15 p. Fűzy Árpád rk., m. . . 
Galajda István rk., m. 

p. Grün Bertalan izr., n 
Hartmann Márk izr., n. . 

* Ismétlő. — ** Kilépett.

Kisszeben, Sáros m., 1889. jan. 29. 
Homorogd, Abaúj m., 1888. nov. 4. 
Roskovány, Sáros m., 1888. decz. 28. 
S.-Kellemes, Sáros, 1890 márcz.26. 
Zólyom-Lipcse, 1889. okt. 17. 
Eperjes, Sáros m., 1887. ápr. 16. 
Bálincz, Krassó, 1888. febr. 6. 
Eperjes, Sáros m., 1889. máj. 12. 
Ófalu, Szepes m., 1888. márcz. 20. 
Nagysáros, Sáros m., 1887. jan. 30. 
Eperjes, Sáros m., 1887. okt. 25. 
Alsómérk, Sáros m., 1888. márcz. 5. 
Makrancz, Abaúj m., 1888. febr. 19. 
Göncz, Abaúj ni., 1889. jún. 11. 
Lemes, Sáros m., 1887. jún. 14 
Bukócz, Zemplén m., 1888. aug. 6. 
Eperjes, Sáros m., 1889. decz. 20. 
Olysó, Sáros m., 1888. ápr. 5-
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Haviár Mihály á. h. e., t. m. Liptószentmiklós, 1889. aug. 16.
20 p. Keller Mór izr., m. . . Kassa, Abaúj m., 1889. ápr. 7.

p. Kmeczik György á.h.e.,t.m. Buszló, Sáros m., 1885. júl. 25.
p. Knapik Antal rk., m* . Héthárs, Sáros m., 1887. júl. 26.
p. Kribel Aladár ág.h.ev., m. Eperjes, Sáros m., 1888. máj. 4.

Lövik Ernő ág. h. ev., m. Varannó, Zemplén, 1889. márcz. 13.
p. Maixner Elek rk., n. . . Igló, Szepes m., 1889. máj. 20.
p Matavovszky István rk.,m. Beregszász, Bereg, 1888. decz. 29.
p. Moskovits Zsiga izr., n. . Zsebfalu, Sáros m., 1888. jan. 4.

Petrovay György rk., m* Miskolcz, Borsod, 1888. márcz. 21.
Rothman Lázár izr., n. . Bártfa, S.áros m., 1890. jún. 19.

30 Rochlitz Zoltán á. h.ey.,m. Szerencs, Zemplén, 1886. márcz. 26.
p. Römer Henrik rk., m. Landok, Szepes m., 1889. máj. 20.

Schneider István á. h.e.,m. Dobó, Sáros m., 1886. febr. 19.
p. Schwarz Imre izr., m. Eperjes, Sáros m., 1889. okt. 16.
p. Szűts Gyula ev. ref., m. . Csáklyó, Zemplén, 1889. márcz. 29.

35 Thomola Béla á. h. ev., m. Eperjes, Sáros m., 1888. júl. 21.
p. Toronszky Elek gk., m. . Belovezsa, Sáros m., 1888. júl. 26.
p. Vojtovics István gk., m. t. Fulyán, Sáros m., 1887. szept. 1.

Werther Henrik izr., n. . Eperjes, Sáros m., 1888. nov. 12.

IN I  ti  ££ í \  n t a n u l ó :
Sztoklász Jenő rk., m. Abaújszántó, 1886. aug. 2.

VI. OSZTÁLY.

Bakalyár Pál ág. h. ev., t. Varjúfalu, Sáros m., 1886. jan. 17.
p. Bárkány Miklós izr., m. Eperjes, Sáros m., 1888. aug. 13.

Baumöhl József izr., m. . . Kolcsó, Szepes m., 1888. aug. 27-
p. Berényi Gyula ág. h. ev., m. Tibolddarócz, Borsod, 1887. okt. 9.

5 Eichler Salamon izr., m. Tolcsva, Zemplén m., 1887 febr. 14.
Fábry Béla ág. h. ev., m. . Nagysáros, Sáros m., 1888. szept. 5.
Fleischer Dezső izr., n. . . Nagy vitéz, Sáros m., 1889. febr. 10.

p. Gottlieb Leo izr., n. m. Tarnow, Gácsorsz., 1887. ápr. 18.
Grün Vilmos izr., n. . . Kamjunka, Szepes, 1887. márcz. 22.

10 Guttmann Miklós izr., n. Encs, Abaúj m., 1889. márcz. 12.
Hegedűs János á. h. ev., m. 
Henszelmann Aladár ág. h.

Kassa, Abaúj m., 1886. jún. 24.

ev., m............................... Bártfa, Sáros m., 1889. márcz. 14.
p. Horvay Sándor á. h. e., n. . 

* Ismétlő. *

Krompach, Szepes m., 1888. szept. 3.

u*
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

Hromják József gk., t. Szulin, Sáros ni., 1887. júl. 17.
15 p. Ilkovics Zsiga izr., n . Kellemes, Sáros m., 1885. máj. 18.

Kárpáti János á. h. ev., n. Busócz, Szepes m., 1887. jón. 27.
p. Klein Bernát izr., m. . . Krucsó, Zemplén m., 1885. decz. 11.
p. Kubek Anlal gk., m* . • Pillerpeklén, Sáros, 1886. szept. 23.
p. Lantos Károly ág. h. ev., m.* Tokaj, Zemplén m., 1887. jan. 28.

20 Lehoczky Egyed á. h. e., n. . Ladomér, Sáros m., 1889. aug. 14.
Linczényi Pál á. h. e., m. Királylehota, Liptó, 1886. szept. 7.
Lindgrün László á. h. e., m. . Nagysáros, Sáros m., 1889. febr. 4
Medzihradszky Ervin ág. h.

ev., m............................... Liptóújvár, Liptó m., 1888. szept 8
p. Merényi Gyula á. h. ev., m. . Zsarnócza, Bars m., 1888. ápr. 11.

25 Murin Miklós rk., m. . . Nagykövesd, Zemplén, 1888. ápr. 5.
p. Nádaskay Géza r k , m. . Eperjes, Sáros m., 1888. ápr. 25.
p. Nádaskay Sándor rk., m. . Eperjes, Sáros m, 1886. szept. 20.
p. Palecskó Gyula á. h. e., m. . Eperjes, Sáros m., 1887. jan. 13.

Peterfreund Ottó izr., t. . . Kolacskó, Szepes ni., 1888. júl. 13.
30 Reich Lajos izr., n. . Láda, Sáros m., 1887. júl. 16.

Rochlitz Dezső á. h.e.,m. Szerencs, Zemplén m., 1888. nov. 1.
Rosenberg Henrik izr.,n. Eperjes, Sáros m., 1888. febr. 19.
Stern Bernát izr., m. . . Lukó, Sáros m., 1887. jún. 5.
Stern Samu izr., m. . . Eperjes, Sáros m., 1887. jún. 20.

35 Székely Artur izr., m. . Miglécz, Abaúj m., 1887. okt. 9.
p. Szóbél Dezső izr., m. . . Jernye, Sáros m., 1887. decz. 20.

Sztehlo Zoltán ág. h. e., m. Eperjes, Sáros m., 1889. jan. 15.
p. VoloszinovicsVladim.gk.,m. Eperjes, Sáros m., 1886. szept. 11.
p. Weingarten Leo izr., n. Sebeskellemes, Sáros, 1888. febr. 24.

40 p. Zahler Géza izr., m. . . . Szentistván, Sáros m., 1888. jún. 30.
JV1 a g á n  t a n  u l ő  k  :

Friedmann Márkus izr., m. . Felsősebes, Sáros m., 1888. jan. 17.
Görgey István rk., m.  . . Nyíregyháza, Szabolcs m., 1875. aug. 17,

VII. OSZTÁLY.

Adriányi Gézaá. h. ev., n. . Matheócz, Szepes m., 1885. jún. 26.
p. Czékus Kálmán á. h. e., m. . Kölese, Szatmár m., 1886. aug. 23.

Franz Oszkár ág. h.ev.,m. • Bártfa, Sáros m., 1886. aug. 11.
Fried Izidor izr., m. . . . Göncz, Abaúj m., 1886. júl. 8.

5 Friedman Ernán, izr., n. . . Németjakabvágás, Sáros, 1886. decz. 5.
Fuchs András á. h. e., t. Plavnicza, Sáros m., 1884. máj. 4.
Goldberger Izrael izr., n. . . Welbach, Szepes, 1886. márcz. 17.

* Ismétlő. •
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N é v , va llás, a n y a n y e lv  S z ü le té s  h e ly e  é s  id eje

Goldberger Zoltán izr., m. . 
p. Gottlieb Márk izr., n.

10 p. Greiner Béla á.h.e.,m. . .
Greiner Géza ág h. ev., m. .
Grofcsik Béla rk., m* f f  .
Grósz Sándor izr., m. .
Herz Ignácz izr., n. .

15 Jancsó Lajos á. h. ev., m.
Jeney Zoltán ev. ref., m .
Kirz Jenő izr., n.................

p. Lórenz István á. h. ev., m.
Marczy Béla á. h. ev.,m.

20 Müller Gyula izr., m. . .
p. Plenczner Ferenci rk., m. .

Podhraczky Jenő á h.ev.,m.
•Schwalb Sándor izr., m.
Stépán Sándor á. h. e., m.*ff

25 Dániel Szabó Gy. á. h. e., t.
Tartally József rk., t. . .

p. Wenetiáner Ernő izr., m.
Weisz Vilmos-izr., n.f . .
Zemán Pál ág. h. ev., m. .

30 Zombory Bertalan á. h. e.,m.

VIII.
Balogh István ev. ref., m. .
Bodnár Miklós rk., t. . .

p. Darvasi Gyula ág. h. ev., n.
Devecska András ág. h. ev., t.

5 p. Fleischmann Andor* izr., m.
Frank Gusztáv ág. h. ev., t. 

p. Friedmann Mendi izr., n. .
Geiger Henrik izr., n. . .

p. Görgey István ág. h ev., m.
10 Herczegh József ev. ref., m. 

p. Janisch Tivadar ág. h. ev , m. 
p. Kandi József izr., n. . . .
p. Kányák Ferencz rk;., t. .

Kircz Gyula izr., n. . . .
15 Klauzer László ág. h. ev., t.

* I s m é tlő .  —  f f  K ilé p e tt.  — f  M eg h a lt.

Vörösalma, Sáros, 1887. jún. 14. 
Sebeskellemes, Sáros, 1886. okt. 9. 
Krompach, Szepes, 1887. szept. 10. 

I Márványkő, Gömör m., 1886. márcz. 6 
Sztropkó, Zemplén, 1885 nov. 17. 
Vörösalma, Sáros, 1885 decz. 25. 
Pomikal, Sáros m., 1887. jún. 14. 
Tállya, Zemplén m., 1886. okt. 29. 
Legyesbénye, Zemplén, 1888. jún. 17. 
Nagylomnicz, Szepes, 1887. ápr. 3. 
L.-Szt.-Miklós, Liptó, 1887. márcz. 28. 
Kisszeben, Sáros m., 1885. máj 23. 
Németjakabvágás, Sáros, 1886. decz. 16. 
Kassa, Abaúj m., 1886. aug. 15. 
Tordos, Fehér m., 1886. jún. 18. 
Eperjes, Sáros m., 1887. jan. 29. 
Zebegnyő, Zemplén, 1886. nov. 27. 
Somosújfalu, Sáros, 1885. jan. 25. 
Szinye, Sáros m., 1886. jan. 29. 
L.-Szt.-Miklós, Liptó m.,jl887. jan. 20. 
Márkusfalva, Szepes, 1887. febr. 28. 
Lapos, Sáros m., 1887. okt. 4. 
Kisszeben, Sáros, 1887. szept. 26-

OSZTÁLY.

A.-Szántó, Abaúj m., 1886. júl. 24. 
Eperjes, Sáros m., 1883. nov. 24. 
Móriczföld, Temesm., 1881. nov. 27. 
N.-Palugya, Liptó m., 1884. decz. 8. 
S.-Bogdány, Sáros m., 1884. okt. 10. 
Homonna, Zemplén, 1885. nov. 27. 
Berzevicze, Sáros m., 1883 decz. 24. 
Karácsonmező, Sáros, 1886. aug. 16. 
Kohány, Sáros m., 1886. aug. 4. 
Homonna, Zemplén, 1886. decz. 7. 
Eperjes, Sáros m., 1885. máj. 15. 
Lubotin, Sáros m., 1885. jún. 28. 
Mátyáska, Sáros m., 1885. júl. 29. 
N.-Lomnicz, 1886. jan. 6 
Kisszeben, Sáros m., 1885. jan. 19.



N é v , va llás, a n y a n y e lv  S z ü le té s  h e ly e  és  ideje

p. Klein Béla izr., m. . 
p. Klein Manó izr., m. . 

Kopp Samu izr., n. . 
Körtvélyessy Adáin rk., m 

20 p. Kubek Antal gk., m. . 
p. Libay Béla rk., m. . .
p. Mohr Gyula' ág. h. ev., n. 
p. Schütze Gusztáv ág. h. ev., n 

Siegelmann Jenő izr., m. 
25 Smilovics Ernő izr., m. .

Spira Gyula izr., n. . .
Szentistányi Artur ág. h

ev., m..........................
p. Szóbél Samu izr., n.

Tinschmidt Sándor ág. h
ev., n...........................

30 Toronszky Emánuel gk., m
Weinberger Mór izr., n.

Vanyarcz, Nógrád, 1885. márcz. 1. 
Ónod, Borsod m., 1885. ápr. 9. 
Héthárs, Sáros m., 1885. nov. 25. 
Eperjes, Sáros m , 1885. márcz. 15. 
Pillerpeklén, Sáros m., 1885. nov. 2. 
Eperjes, Sáros m., 1886. febr. 6. 
Gölniczbánya,Szepes, 1884.decz. 18. 
Bécs, Ausztria, 1887. jan. 1. 
Eperjes, Sáros m., 1885. aug. 14. 
Kisszeben, Sáros m , 1887. márcz. 8. 
Eperjes, Sáros in., 1886. febr. 3.

Homonna, Zemplén, 1884. márcz 22. 
Jernye, Sáros in., 1885. decz. 2.

Kisszeben, Sáros m., 1883. aug. 21. 
Belovezsa, Sáros m , 1885. okt. 21. 
Sztropkó, Zemplén, 1885. febr. 20.



87

E) Nyilvános vizsgálatok a főgymnasiumban.

Az 1903. évi június hó 16., 17. és 18-ikán megtartott szóbeli érettségi
vizsgálatnak eredménye a következő volt:

Jeles osztályzatot n y e r t .......................................................3
jó » »  6
elégséges » »  10
két.hó múlva teendő javító-vizsgára utasíttatott . . .  5

Összesen: 24.
Az 1903. szeptember havában (írásbeli 7—11-ikén, szóbeli 16—17-ikén) 

megtartott pótló- és javító érettségi vizsgálat tételei:
a) Magyar önálló dolgozatra: 1. Mikes törökországi leveleinek jellemzése.

2. Jl-ik József reformtörekvései és hatásuk a magyar közéletre. 3. A világosság 
befolyása a növényi életre.

b) Latin fordításra: C. VelleiusPaterculus: Historiarum liber TI. c.XIX. ésXX.
c) Görög dolgozatra: Odysseia XXIII. 15—52.
d) Német dolgozatra: Rodostó vidéke (Mikes Kelementől).
e) 1. Valaki 17,467 koronát vesz fel 5%  mellett. Minden év végén 

600 koronát fizet; mennyi adóssága marad még a 10-ik év végén. 2. Vala
mely AB torony magassága határozandó meg, ha a torony aljával egy síkban 
levő CD 300 m. távolságnak C pontjában az elevatio szög 67° 17 , a síkban 
levő BCD szög 54° 31 és BDC szög 24° 10 .

Egész vizsgálatot tett 14 tanuló, kik közül 5 érettnek nyilváníttatott, 4 javító
vizsgálatra, 6 pedig a vizsgálatnak egy év múlva való ismétlésére utasíttatott.

Egy tárgyból javításra jelentkeztek 18-an, 12-nek sikerült a javítás, 6-an 
pedig második javításra utasíttattak.

E vizsgálaton Glauf Pál főesperes elnökölt, a kormányt Markusovszky 
Sámuel pozsonyi lyc. igazgató képviselte.

Az 1903. évi deczember havában (írásbeli 1—5-ikén, szóbeli 8-ikán) 
megtartott pótló- és javító érettségi vizsgálat tételei:

d) Magyar önálló dolgozatra: 1. Arany János epikája. 2. A hadügy 
fejlődése hazánkban. 3. Kinek virág kell, nem hord rózsaberket, a látni vágyó 
napba nem tekint.

b) Latin fordításra: Cicero de finibus bonorum et malorum, lib. III. c. XII.
c) Görög dolgozatra: Xenophon, Anabasis I., 9., 1 8.
d) Német dolgozatra: A nándorfehérvári ütközet és Hunyadi halála, 

Szemere Bertalantól.
é) Mennyiségtani dolgozatra: 1. Valaki 12 éven át, minden év végén 

1700 k.-t akar magának biztosítani; mily összeget kell letennie 5%-os kamat
láb mellett? 2. Valamely henger palástja lefejtve négyzet, melynek átlója 
10 m .; számíttassák ki a henger köbtartalma.

Egész vizsgálatot tett 2 tanuló, kik közül 1 jelesen, 1 egyszerűen érett
nek nyilváníttatott.

Egy reáliskolai érettségit tett ifjú a latin nyelv- és irodalomból, egy gymna-
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siumi érettségit tett ifjú a görög nyelv- és irodalomból pótló érettségi vizsgálatot 
tett. Mindkettő a vizsgálatnak egy év múlva való ismétlésére utasíttatott. - 

A második javító érettségi vizsgálatra megjelent 6 tanuló 
Az első » » » » 4 »

Mind a 10-en javítottak és érettnek nyilváníttattak.
E vizsgálatokon Glauf Pál főesperes elnökölt, a kormányt Szlávik Má

tyás dr., theol. dékán képviselte.
Úgy a szeptemberi, valamint a deczemberi pótló- és javító érettségi 

vizsgálatokra a tiszai ág. h. ev. egyházkerület hat főgymnasiumából jelent
keztek a tanulók.

Az 1904. évi május hó 24—29-ikén lefolyt írásbeli érettséginek tételei:
a) Magyar önálló dolgozatra: 1. Bajza József kritikai és költői munkás

ságának méltatása. (Születésének 100 éves fordulója alkalmából). 2. A Protes
tantismus és a nemzeti szabadságharczok hazánkban. 3. «Nem kér márvány
palotát a megelégedés.» Berzsenyi.

b) Latin dolgozatra: Cicero «De senectute» c. XVIII.
e) Görög dolgozatra: «Homoros Odysseiája» XII., 316—348.
d) Német dolgozatra: «Fejedelmi párbaj» Jókaitól.
e) Mennyiségtani dolgozatra: 1. Egy tőkepénzes, kinek évi kamatjöve

delme 1494 1/2 kor., tőkéjének 1/4 részét 4 °/0-ra, tőkéjének a/6 részét 3 s/4 0/o“ra> 
Vs részét 4 l/a°/o-ra> a maradékot pedig 5 %-ra adta ki kölcsönbe. Mekkora 
volt a vagyona és mekkorák a kölcsönbe adott részlet-tőkék ? 2. Mekkora 
azon pentagondodekaeder felülete, a melyiknek éle épen akkora, minta 4 8 
m2 felületű gömbnek a sugara ?

A június hó 14., 15. és 16-ikán megtartott szóbeli érettségi vizsgálaton 
Martinyi József nyíregyházai főgymn. igazgató elnökölt, a kormány képvise
letében Wigand János szekszárdi áll. főgymn. igazgató jelent meg.

Ez érettségi vizsgálatnak eredménye a következő:

Jelent-
A jelentkezők 

közt volt írásbelit Szóbelit
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Ezenkívül egy tanuló pótló érettségi vizsgálatot tett másodízben a görög 
nyelv- és irodalomból elégséges eredménynyel.

A VIII-ik osztály prot. tanulóinak vallástani vizsgálatán május 10-ikén 
püspöki megbízásból Csiskó János kassai lelkész elnökölt. Kiváló elismeréssel 
nyilatkozott az elért eredmény felől.

A VIII-ik osztály többi vizsgálatait május 10., 13—14., 16—21. napjain, 
az I—VII. osztály vizsgálatait június 10., 11., 13., 17—18., 20—22 napjain 
tartottuk. Az évzáró ünnepély és az ifjaknak elbocsátása június 25-ikén volt.
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F) Ifjúsági tornaverseny.

A helybeli két középiskola és a gör. kath. tanítóképző-intézet június 
5-ikén tartották ezidei tornaünnepélyüket. Délután s/4 4 órakor vonult ki az 
ifjúság kettős-rend oszlopokban a játszótérre.

Az ünnepély a következő programúi mellett folyt le: 1. Hymnus. 
2. Szabadgyakorlatok. 3. Szergyakorlatok és kisebb játékok. Versenyek. 
4. Síkfutás a négy alsó osztály számára. 5. Magasugrás és füleslabdahajítás az
V. és VI. osztály számára. 6. Diszkoszdobás és gátfutás a VII. és VIII. osztály 
számára. 7. Füleslabda-játék. 8. Szózat.

A Collég, főgymn. tanulói közül a következők kerültek ki nyerteseknek : 
d) a 80 m.-es síkfutásban Horvay Lajos I. o. t. negyediknek, Jancsó Lajos
II. o. t. elsőnek, és Bárkány Hugó II. o. t. negyediknek. — b) a 100 m.-es 
síkfutásban Hirschfeld Jakab III. o. t. elsőnek és Michna Mihály III. o. tan. 
negyediknek. — c) a 120 m.-es gátfutásban Janisch Tivadar VIII. oszt. tan. 
elsőnek és Geiger Henrik VIII. o. t. harmadiknak.

A verseny szép közönség részvétele mellett folyt le.

G) R a j z k i á l l í t á s .

Az Eperjesi Széchenyi-kör ez idén május 29-ikétől július 3-ikáig igen 
sikerült, magas színvonalon álló műkiállítást rendezett. A kör vezetősége volt 
szives intézetünk tanári karát is felhívni, hogy e kiállításon a tanulók rajzaival 
részt vegyen. E felhívásra a tanári kar megbízásából Balló Aurél rajztanár 
szigorúan paedagogiai szempontból állította egybe a kívánt rajzcollectiót. 
A kiállított rajzok tisztán az 1903—4. tanévben készült rajzokból kerültek ki s 
minthogy az új tanterv már életbelépett, szakembernek is érdekes volt e kiállí
tást megtekinteni. A fokozatos fejlődést a következő csoportok tüntették íe l:

a) mértani idomokon alapuló díszítményi rajz (az I. és II. osztályban 
körző- és vonalzóval, a III. és IV-ben szabadkézzel).

b) V. oszt.: geometriai testek és testcsoportok különböző kivitelben (irón- 
nal, szénnel, sepiafestéssel).

í ) VI. oszt. j Egyszerűbb, majd nehezebb díszítési és használati tárgyak
d) VII. oszt. . természet után (iskolapad, harangláb, kút, díszedények, lepkék,
e) VIII. oszt. J fejek stb.).

Coll. K« 12



H) Iskolai intézmények és ifjúsági egyletek a főgymnasiumban.
I. M ú z e u m o k .

A szertárak s gyűjtemények e tanévben a következő tárgyakkal szaporodtak: 
A természettant múzeum számára szereztetett be vétel útján : 1 drb hydrau- 

likus sajtó mintája üvegből, állványon (15 kor.), 1 drb pyknometer (1 kor. 50 fill.), 
1 drb szétszedhető Leydeni palaczk (13 kor. 80 fill.), 1 drb szigetelt Leydeni 
palaczk (6 kor. 90 fill.), 1 drb vadmacska-bőr (2 kor.), 1 drb fagyasztó thermo
meter (11 kor. 50 fill.), 1 drb Heron gőzgolyója (6 kor. 70 fill.), 4 drb drót
háló különböző sűrűségű fonással (6 kor.), 1 drb szarvasbőr kéneső szűréséhez 
(1 kor.), 1 drb higanypipetta (50 fill.), 1 drb Wollastone-féle kryophor (4 kor. 
50 fill), 1 drb porczellán-mozsár törővei, 16 cm. (3 kor. 70 fill), 1 drb üvegvágó
kés (2 kor. 30 fill.), 4 drb parallelopipedon-alakú üvegkád, erős falu (10 kor.), 
1 drb radiometer bekormozott glimmerszárnyakkal (10 kor.), 1 drb Plateau- 
féle drótfigurák szappanbuborékokhoz (10 kor. 50 fill.), 1 drb Heronlapda 
sűrítő szivattyúval, fémből (55 kor.), 1 drb légthermoskop, a gázok kiterjedé
sének bemutatására (7 kor.), 1 drb Leslie-féle koczka (21 kor.), 1 drb normal- 
gyertya (1 kor. 50 fill.), 2 drb complämentär-szinü folyadék, egymás mellé 
állítva fehér (10 kor.), 1 drb fényrács, 100 részre osztva (12 kor. 65 fill.), 
1 drb felfüggeszthető mágnestű (8 kor. 60 fill.), 1 drb drótháló az elektroskop 
befedéséhez (10 kor.), 1 drb mousselin-zacskó Faraday után (11 kor.), 1 drb 
Riess-féle villamos megosztási készülék (26 kor.), 1 drb két czellából álló 
accumulator-batteria 6 Amp. (100 kor.), 1 drb Wagner elektromágneses kala
pácsa (20 kor.), 26 drb diapositiv ä 1 kor. (26 kor.), 1 drb Stereoskop 
és stereoskopikus képek (37 kor.); összesen 451 kor. 65 fill.

Természetrajzi szertár gyarapodása: a) ajándékozás útján : Dr. Austerlitz 
Vilmos úrtól: fülcsontocskák; b) vétel, ú tján; Rhinolophus ferrum eguinum 
(7 kor.), Nucifraga caryocatactes (8 kor.), Certhia familiaris (4 kor. 80 fill,). 
Sytta caesia (3 kor.), Grus vinerea (45 kor.), Peleranus onocrotalus (50 kor.), 
Ibis falcinellus (14 kor.), Phoenicopterus roseus (Flamingó — 60 kor.), Taestudo 
graeca (10 kor.),Vipera ammodytes (10 kor.), Proteus auguineus (kitömve — 
10 kor.), Acipenser ruthenus (kitömve — 14 kor.), összesen 235 kor. 80 fill. ért.

A chemiai szertár gyarapodása : Egy új szekrény (120 kor.), chemiai anya
gok (64 kor ); chemiai eszközök: gázfejlesztő üvegek,üvegkád,parafasajtó,sodrony 
háló-kanál, vaskanál, szarú-kanál, nátrium-fogó, tölcsérek, endiometer, ecsetek, 
durranógáz-készülék, mérőeszközök (245 kor. 60 fill.), összesen 429 kor. 60 fill.

A philologiai gyűjtemény szaporodása vétel útján : Művészettörténeti 
faliképek, 10 darab, 40 korona értékben. (Zeus Otricoliból. Hera mellszobra. 
Augustus császár szobra. Michel Angelo: Mózes szobra. Laokoon-csoport, 
Neptun temploma Paestumban. A kölni dóm belseje. Leonardo da Vinci: 
Az utolsó vacsora. Menelaos és Patroklos. Budavári Mátyás-templom.)

A rajzszertári gyűjtemény számára beszereztettek különféle tárgyak (mint 
kút, kerekes szerszám, harangtorony) mintákul a természet utáni rajzolás
hoz (30 korona).

A földrajzi és éremgyűjtemény ez évben nem szaporodott.
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II. Tornacsarnok és toi natér.

A nyári tornatér az 1891. évi őszszel egészen újonnan szereltetett fel 
700 koronányi költséggel. A tornacsarnok felszerelésében is különféle javítások, 
újítások és kiegészítések eszközöltettek. Két kókusz-szőnyeg szereztetett be 
68 korona árban.

III. K ö n y v t á r a k .

1. A nagy-könyvtárak szaporodása és állománya a «Közös isk. intéz
mények» közt van kimutatva.

2. Ifjúsági könyvtár. A könyvtárt a gymnasium négy alsó osztályának 
növendékei használták. Kiosztás lehetőleg minden héten volt. A kötetek száma 
468; magyar könyv 404, német könyv 64. A könyvtár gyarapítására a tanári
kar ez évben is 50 koronát fordított; vétel útján 27 kötet, ajándékozás útján 
pedig 4 kötet könyvvel gyarapodott a könyvtár.

Vétel útján: 1. Böngérfi János: Hűn mondák. 2. Erődi Béla: A Fáraók 
országában. 3. Gaál M.: Bem apó és a székelyek. 4. Gaál M.: Diák figurák. 
5. Gaál M.: Kard és lant hőse. 6. Gaál M.: Szent István király. 7. Gaál M.: 
Nagy Lajos uralkodása. 8. Bethlen Gábor és kora. 9. Jakab Ödön: A két 
imposztor. 10. Herczeg Ferencz: Az új nevelő. 11. Jankó János: Stanley uta
zásai, kalandjai és felfedezései Afrikában. 12. Rudyard Kipling: Történetek 
az őserdőből. 13. Jókai Mór: A medvék országában. (3 kötet.) 14. Kisfaludy 
Károly: Víg elbeszélések. 15. Krúdy Gyula: Hortobágy. 16. Lampérth Géza: 
Elmúlt időkből. 17. Lőrinczy György: A becsület útján. 18. Madarassy László: 
Az amerikai őserdőben. (2 kötet.) 19. Sas Ede: Munkácsy Mihály. 20. Sebők 
Zsigmond: Petőfi Sándor. 21. P. Szathmáry Károly: Törökvilág Magyar- 
országon. 22. Tóth Béla: Anekdoták. 23. Tóth Sándor: Kurucz krónikák. 
24. Tóth Sándor: Kurucz király.

Ajándékozás útján: 1. Cooper-Zempléni: Bőrharisnya-történetek (Libay 
Béla VIII. o. t. ajándéka.) 2. Dr. Simonyi Jenő: Az új világ. (Libay Béla 
VIII. o. t. ajándéka.) 3. Dolinay Gyula: Történelmi Arczképcsarnok. (Matherny 
Lajos II. o. t. ajándéka.) 4. Dolinay Gyula: Hasznos Mulattató. 1887. évf 
(Matherny Lajos II. o. t. ajándéka.). — A könyvtár ő re : Vöröss Sándor.

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 föl. A kötelező házi olvasmá
nyokból alkotott könyvtár gyarapítására a tanári kar az idén is 50 kor.-t fordított. 
Beszerzett az idén 8 művet 72 kötetben; a könyvtár állománya tehát 306 kötet.

Cicero: Az öregségről. (10 drb.) Jókai Mór: Az új földesúr. (10 drb.) 
Arany János: Válogatott balladák. (5 drb.) Petőfi Sándor: Úti rajzok. (10 drb.) 
Sophokles : Antigone. (7 drb.) Csokonai: Dorottya. (10 drb.) Pázmány: Szemel
vények műveiből. (10 drb.) Arany J .: Buda halála. (10 drb.) — Az esedékes 
összeg egyharmada kötésre fordíttatik.
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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 könyvki adó- 
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 
34 tanulót 74 könyvvel. A könyvtár ő re : Peskó Ödön.

IV. Ifjúsági istentiszteletek s az ifjúság vallásos nevelése.

Az ifjúság vallásos nevelésére kiváló gondot fordít a főgymnasium 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 1903/4. iskolai 
évben 15 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 
iratokat is olvastak, a mennyiben a vallástanár a Luther-társaság vallásos tar
talmú, népies, olcsó iratkáit terjesztette az ifjak között.

A Collegium 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 
reformáczió-emlékünnepélyen is. Különben tanulók, tanárok szorgalmas láto
gatói évről évre a theologiai belmissiói egyesület vallásos estélyeinek is.

Megünnepeltük a Biblia vasárnapját is, mely alkalommal az ifjak 6 kor. 
37 f. offertoriumot gyűjtöttek. Egyébiránt mint mindenben, úgy a vallásos 
nevelés terén is szeretettel s jó példaadással igyekeznek a tanárok az ifjakra 
hatni, hogy belőlük ilyen módon hitben hű, meggyőződésben szilárd, az egy
házhoz ragaszkodó evangyéliumi keresztyéneket neveljenek.

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 kivitte tanítványait a város környékére természetrajzi kirándulá
sokra. Az osztálytanárok is kirándultak osztályaikkal a természeti szépségekkel 
megáldott és történeti emlékekben gazdag közelebbi vidékre.

Szeptember 15-ikén 230 ifjú 7 tanár (Szutórisz Frigyes, Perényi Vilmos, 
Frenyó Lajos, Teltsch Kornél, Vöröss Sándor, Borsody Károly gymn. tanárok 
és Mayer Endre theol. tanár) vezetése mellett kirándult Kassára, hogy a



Rákóczi-kiállitást megetkintse. A kassai rendezői-bzottság a legnagyobb barát
sággal fogadta a kiránduló csapatot; a bizottság megbízásából Kresz János 
úr már a vasútnál várta a csapatot s a rendes megnyitási idő előtt elvezette 
az ifjúságot a kiállításba, ott a legnagyobb odaadással kalauzolta és a kiállítás 
megtekintése után az egész csapatot meguzsonnáltatta. Az ifjúság azután meg
tekintette még a Felsőmagyarországi Múzeumot, a kassai dómot és Kassa 
város egyéb nevezetességeit s délután 1/23 órakor már Eperjesen volt. Fogadja 
úgy a kassai rendező-bizottság, valamint Kresz János úr a kirándulókkal szem- 
bentanúsított lekötelező szívességért és figyelemért leghálásabb köszönetünket!

Ezenkívül résztvett a főgymn. tanári kar és az egész tanuló-iíjúság a 
nagysárosi Rákóczi-ünnepélyen a Collegium többi intézeteivel együtt. (L. 8. lap.)

VI. A coll. főgymnasiumi Magyar Társaság.

A Magyar Társaság — a mely immár 76 esztendeje, hogy «a nemzeti 
nyelv kipallérozására törekvő ifjak» általános óhajára létesült és melynek czélja 
kezdettől fogva a nemzeti eszmékért való 'igaz lelkesedés fölkeltése és ápolása 
volt — még ma is arra törekszik, hogy tagjaival a művelt külföld haladása és 
szépirodalmi remekeinek figyelembevételével, különösen a hazai tudományosság, 
művészet, költészet körébe tartozó s az iskolai oktatás kiegészítésére szolgáló 
magánolvasmányok alapján kijelölt vagy szabadon választott tárgyak önállóbb 
feldolgozásával az öntudatos munkásságot megszoktassa (alapszabályok II.), hogy 
e munkák jóakaró, de komoly megbírálásával az önérzetes, lelkiismeretes műkö
dést elősegítse-és e művelés által a hazának olyan polgárokat neveljen, a kik a 
nemzeti eszmékért, a hazáért nemcsak lelkesedni, de cselekedni is tudjanak.

E nemes czélt tartotta szeme előtt a Magyar Társaság ezidén is, mikor már 
76-odszor alakult meg. Elnöke dr. Wallentínyi Samu főgymn. tanár lett. A tiszti
kar a következőképen alakult meg: Alelnök Toronszky Emil VIII. o. t., titkár 
Szóbél Samu VIII. o. t., főjegyző Friedmann Manó VIII., o. t., főpénztáros 
Szentistványi Artur VIII. o. t., tudományos-főkönyvtáros Klein Béla Vili. o. t., 
szépirodalmi főkönyvtáros Móhr Gyula VIII. o. t., aljegyző Lórencz István
VII. o. t., alpénztáros Plenczner Ferencz VII. o. t., laptáros Adriányi Géza 
VII. o. t., alkönyvtáros Francz Oszkár VII. o. t.

A rendes-tagok száma 75, a pártolóké 13, összesen 88 volt. Ezek közül 
még a megalakuló-gyűlés előtt meghalt 1, az év folyamán kilépett 3 rendes-tag, 
úgy, hogy a tagok száma az év végén 84.

Mint más éveken, úgy ezidén is vasárnaponkint tartották a tagok össze
jöveteleiket, a mikor is egyes tagok szavaltak, szabadelőadásokat, felolvasásokat 
tartottak és bíráltak. Volt 68 szavalat, 7 szabadelőadás, 8 felolvasás; a beadott 
munkák száma 35. A gyűlések száma 25 volt, ezek közül 3 rendkívüli és 
22 rendes. Hogy a tagok csakugyan lelkiismeretesen dolgoztak, arról a sza
valatok, felolvasások és szabadelőadások szép számán kívül bizonyságot tesznek 
a következő adatok: Volt 2 dicsérendő szabadelőadás, úgymint Friedmann 
Mandl «Azigazságszolgáltatás Arany balladáiban», és Szóbél Samunak «Magyar- 
ország, mint a keresztyén Európa védőbástyája» ez. előadásai. Méltánylandó 
volt Greiner Géza 1, jobb volt Weingarten Leo 2 szabadelőadása.
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A szavalatok közül dicséretben részesült Linczényi Pál 1, Zahler Géza 1, 
és Janisch Tivadar 2 szavalata Méltánylandó volt Toronszky Emil 1, Sztehlo 
Zoltán 1, Zahler Géza 3, Francz Oszkár 1 szavalata és 1 monológja, azonkívül 
Fried Izidor 1 szavalata. Jobb lett Zahler Géza 3, Spira Gyula 1, Fried Izidor 1, 
Greiner Béla és Podhradszky Jenő 1 — 1 szavalata.

A felolvasások közül dicsérendő lett Szóbél Samu és Klein Béla I — 1, 
méltánylandó Klein Béla és Szóbél Samu 1 — 1 felolvasása Ugyancsak lelki- 
ismeretes munkásságról ad bizonyságot a munkákra hirdetett pályázat. Ugyanis 
jutalomban Klein Béla «Katona, mint a magyar romantika képviselője», és 
Toronszky Emil: «A szilárd és cseppfolyós testek sűrűségének meghatározása» 
czímű munkája részesült, azonkívül dicséretet nyert: Toronszky Emil és D. Szabó 
György 2—2 és Greiner Géza 1 munkája.

A versenyszavalatok eredménye szintén kedvező. A versenyszavalatok 
első díját Janisch Tivadar komoly és Grün Vilmos víg költeménynyel nyerte e l ; 
a második díjat Zahler Géza komoly szavalattal nyerte el.

A kör a nemzet nagyjai iránt való lelkesedésének több ízben fényes 
bizonyítékát adta, így, a mikor elhatározta, hogy egyik nagy fiának, II. Rákóczi 
Ferencznek arczképét a tagok adakozásából megveszi és azt azon teremben, 
melyben gyűléseit szokta tartani, felfüggeszti, hogy e nagy hőst szeme előtt 
látva, azt magának példányképül vegye és tanulja meg, miként kell a hazáért 
önzetlenül cselekedni Ugyancsak a nemzet nagyjai iránt való tiszteletének 
adott kifejezést a kör, a mikor a hagyományos kegyelettel, házi-ünnepély 
keretében megülte az aradi Tizenhárom emlékét, mely ünnepélyen Toronszky 
Emil megnyitó-beszédet, Herczegh József felolvasást tarto tt; szavalattal Janisch 
Tivadar és Darvasi Gyula szerepeltek. Az aradi Tizenhárom emlékére rende
zett közös collegiutni ünnepélyen Janisch Tivadar szerepelt szavalattal. A már- 
czius 15-iki közös collegiumi ünnepélyen Janisch Tivadar szerepelt szavalattal.

Az elnök úr indítványára a Kör elhatározta, hogy két hónapot, januárt 
és februárt Petőfi emlékének szenteli. Hogy a kör nemzetünk e jeleséről 
lehetőleg hű képet szerezhessen magának, az elnök felhívta a kör figyelmét 
mindazon művekre, melyekből Petőfire vonatkozólag meríthet; egyúttal számos 
tételt ismertetett meg vele, melyeknek kidolgozására felhívta a tagok figyelmét. 
A kör igyekezett is e felhívásnak erejéhez képest eleget tenni, a mint ezt a 
Petőfiről írott sok munka és szavalat eléggé bizonyította. A Petőfi emlékének 
szentelt munkásságról a kör 1904. febr. 28-ikán számolt be, a mikor a Dalkör 
és Zenekör közreműködésével sikerült ünnepélyt rendezett. Az ünnepély műsora 
következő volt: 1. Szerenád, Lavothától; előadta a Zenekör. 2. Megnyitó
beszéd, tartotta Toronszky Emil VIII.o. t. 3 Petőfi emlékezete; irta Csengey 
Gusztáv, szavalta Janisch Tivadar VIII.o. t. 4. Egyveleg Petőfi dalaiból; karra 
alkalmazta ifj. Kapy Gyula, énekelte a Dalkör. 5. Petőfi, mint a szabadság költője, 
irta Klein Béla VIII. o. t., felolvasta Szóbél Samu VIII. o. t. 6. Petőfi-dalok; 
előadja a Zenekör. 7. Részlet Petőfi «Apostol»-ából ; szavalta Darvasi Gyula
VIII. o. t. 8. Magyar népfelkelőki ndulója; előadta a Dalkör.

A könyvtárak állapota a lefolyt isk. évben a következő volt: Tudományos 
mű volt az év elején 386, 469 kötetben, összesen 2642 kor. 20 fill, értékben;
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az év végén 416 mű, 499 kötetben, összesen 2758 kor. 10 fillér értékben. 
Szaporodott tehát a tudományos könyvtár 30 művel, ugyanannyi kötetben, 
összesen 120 korona 90 fillér értékben. Kivettek a tudományos könyvtárból 
488 művet 525 kötetben.

A szépirodalmi könyvtár állapota következő volt: Az év elején volt 
682 mű, az év végén 720 mű Ezek közül ajándék útján került a könyvtárba 
15 mű, 97 kor. 20 fill, értékben, vétel útján 23 mű 78 kor. 20 fill, értékben, 
úgy, hogy az ajándék és vétel útján beszerzett könyvek értéke 175 kor. 90 fill. 
A szépirodalmi könyvtár 2049 kor. 80 fillér értéket képvisel, a tudományos 
könyvtár 2758 kor. 10 fillért, összesen 4807 kor. 90 fill. A szaporodás mind
két könyvtárnál 68 mű, 296 kor. 80 fill, értékben.

A pénztár állapota a következő volt: bevétel tagsági-díjakból és bünte
tésekből 680 kor. 65 fill., kiadás 508 kor. 17 fill., maradvány 172 kor. 48 fill.

VII. Főgymnasiumi Dalkör.

A Dalkör szeptember 26-ikán tartotta meg alakuló-gyűlését Schöpflin 
Géza tanár elnöklete alatt. Ekkor választotta meg tisztviselőit: jegyzővé Fried I., 
pénztárossá Goldberger I., bizottsági tagokká Müller Gyula és Friedmann Manó 
VII., Stern Bernát VI. és Kmetzik György V. oszt. tanulókat.

A Dalkörnek 62 rendes- és 28 pártoló-tagja volt. Ügyeinek elintézésére 
4 rendes gyűlést tartott. Gyakorló-óra volt kedden d. u. 4—5-ig a tenor és 
bassus számára, pénteken d. u. 5—6-ig a sopran és alt számára. Ezen órákon 
a kör több darabot tanult be Kapi Gyula tanítóképző-intézeti énektanár 
vezetése mellett. Nyilvánosan a következő alkalmakkor szerepelt: a gymn. 
ifjúsági körök Petőfi ünnepélyén az «Egyveleg» ez dalokkal és a «Magyar 
népfelkelők» indulójával, márcz. 15-ikén «Rajta, előre» ez. indulóval, a Markovics- 
kör 40 éves fennállásának emlékére rendezett ünnepen a «Gyorsírók dala» 
czímű énekkel, az ifjúsági körök záróünnepén a «Csatadal» czimű indulóval.

A Kör vagyoni állapota a következő volt:
Bevétel: 75 kor. 04 fill. Kiadás: 42 kor. 40 fill.
Hátralék: 31 „ 10 „
Összesen : 106 kor. 14 fill.
A kör jövő évi újjászervezésével Müller Gyula, Greiner Béla VII., Zahler 

Géza VI. és Kmetzik György V. oszt. tanulókat bízta meg.

VIII. Collegiumi főgymnasiumi Zenekör.

A collegiumi főgymn. Zenekör eddigi elnöke, .Szutórisz Frigyes főgymn. 
tanár ezen éveken keresztül fáradhatatlan buzgósággal viselt tisztétől meg
válván, a Zenekör — 1903. október 2-ikán — Borsody Károly főgymn. 
tanár elnöklete alatt alakult meg. A kör tisztviselői voltak: jegyző Székely 
Artur VI. oszt. t ,  pénztáros Voloszinovics Vladimir VI. o. t., felügyelő előbb 
Elsász Sándor V. o. t , majd Weingarten Leo VI. o. t.
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A tagok száma összesen 22 volt: 18 rendes- és 4 pártoló-tag. A kör 
hetenkint két gyakorló-órát tartott, melyeken a pontos megjelenés a rendes 
tagokra végre kötelező' volt. Ügyeinek elintézésére a kör a tanév folyamán 
négy gyűlést tartott.

A gyakorló órák vezetése a lefolyt tanévben is Nedwed Vilmos kar
mester ügyes kezeibe volt letéve, a kinek lelkiismeretes buzgósága és szak
értelme a tagok szorgalmával, lelkesedéssel párosulva, újból szép eredményt 
ért el. Erről a kör a nyilvánosság előtt három ízben tett bizonyságot: 1904. 
február 28-án, a Collegium kebelében fennálló körök által rendezett matinéén, 
a Markovics-gyorsiró kör április 24-ikén tartott jubiláns ünnepén és a gymna- 
siumi körök záróünnepélyén.

A lefolyt tanévben a kör bevétele 110 korona volt, kiadása 105 kor 
80 fillér. Ezévi maradvány tehát 4 kor. 20 fill.

IX. A collegiumi főgymnasiumi Tornakor.

A collég, főgymnasiumi ifjúság körében a testedzés sikeres és szakszerű 
művelésére a 6 évvel ezelőtt alapított Tornakör ezidén szeptember 26-ikán 
tartotta meg alakuló-gyűlését Peskó Ödön és Teltsch Kornél gymnasiumi 
tornatanár társelnöklete alatt. Beiratkozott 31 tanuló.

A kör tisztviselői kara a következőképen alakult meg a tagok szavazati 
jogának érvényesítése útján : Titkárnak Janisch Tivadar VIII. o. t., előtorná- 
szóknak Bodnár Miklós VIII. o. t. és Móhr Gyula VIII. o. t. az I. csapat, 
D. Szabó György VII. o. t. és Fuchs András VII. o. t. a II. csapat, Linczényi 
Pál VI. o. t. és Kmeczik György V. o. t. a III. csapat számára választattak meg.

Az alakuló-gyűlés után a kör azonnal megkezdte működését; a tagok 
hetenkint 2 órában a vezető tanár-elnökök áltak kiszabott gyakorlatok alapján 
és az előtornászók utasítása nyomán állandóan folytatták tornagyakorlataikat, 
melyeket nyáron a füleslabda-játék váltott fel.

A kör márczius 20-án házi-ünnepélyt rendezett, a melynek műsora a 
következő volt: 1. Felvonulás. 2. Szabadgyakorlatok botokkal. 3. Nyújtó
gyakorlatok. 4. Magasugrás (egyéni verseny). 5. Gyakorlatok a korláton. 
6. Rúdmászás (egyéni verseny). 7. Gúlák. 8. Elvonulás.

Ezen alkalommal az egyéni versenyek győztesei a következők voltak: 
Rúdmászásból első díjat nyertek: Toronszky Elek V. o. t. és Kmeczik György 
V. o. t. Ugyancsak rúdmászásból II. díjat nyertek : Maixner Elek V. o. tan. 
és Podhraczky Jenő VII. o. t.

Magasugrásban I-ső lett Janisch Tivadar VIII. o. t. 170 cm.-es ugrá
sával. Il-ik Bodnár Miklós VIII. o. tan. 165 cm.-es ugrásával. Ill-ik Geiger 
Henrik VIII. o. tan. 160 cm.-es ugrásával. IV-ik Ilkovics Zsigmond III. o. t. 
155 cm.-es ugrásával.

Szép tornászásáért könyvjutalomban részesült D. Szabó György.
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X. A coll. főgymnasium ifjúságának segélyalapjai és különböző gyűjtései:

I. Kirándulási segély-alap vagyona 1291'07 kor. II. A zenekör vagyona 
7760 kor. III. A tornaverseny segély-alapja 9649 kor. IV. Az ifjúsági segély
pénztár vagyona az iskola év végén 706Ö kor.

E pénztár havi gyűjtése a következő eredménynyel járt: I. oszt. 41'46 kor. 
II. oszt. 40'79 kor. III. oszt. 20'84 kor. IV. oszt. 3634 kor. V. oszt. 43'65 kor.
VI. oszt. 19'18 kor. VII. oszt. 35 80 kor. VIII. oszt. 25 02 kor. Különfélékből 
befolyt 1417 kor. Összesen 278'25 kor.

A segély-pénztárból 4 tanuló részesült segélyben, a mennyiben ruhával 
és könyvvel láttattak el 107'88 korona értékben. Egy coll. ifjús. vall. ünnepély 
költségeinek a főgymnasiumra eső része 11'34 kor. Összesen 119 22 kor.

Coll. Ért. 13
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T a.nítók:épző=irLté^et.

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

A tanítóképző-intézet állapotában csekély változás történt és ismét csak 
mondhatjuk, hogy lassú lépésben haladunk 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 
négytanfolyamúvá lett; de a tanítás czéljainak jobban ^megfelelő tantermek, 
azok felszerelése, a tanszereknek máris égetően szükségessé vált gyarapí
tása, részben javítása, a gyakorlóiskola számára az eddigi teljesen czél- 
szeríítlen 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 fenntartó egyházkerület s kiváltkép annak fáradhatatlan püspöke Zelenka 
Pál úr ezen feladatok megoldása érdekében minden lehetőt megtesznek, de 
anyagi szegénységünk lépten-nyomon oly akadályokat gördítenek gondosko
dásuk elé, melyek folytán évről évre el kell halasztani a máris égetően szük
ségessé vált fejlesztést. Zelenka Pál püspök úr a bajokon segítendő, egyetlen 
egy alkalmat sem mulaszt el, hogy valahányszor Eperjesen szerencsénk van őt 
üdvözölhetni, ez ügyben szakférfiak s a tanári kar véleményét meg ne hallgassa, 
így a múlt tanévben 1903. június hó 26., 27., 28. és szeptember hó 28. napjain 
tartott tanítóképesítő-vizsgálatok alkalmával behatóan ez ügygyei foglalkozott 
Internátusi intézményünk a maga sokféle hátrányával tovább is fenn fog 
maradni. Ez ügygyei behatóan foglalkozott a f. é. május hó 24. és 25-ikén 
tartott közigazgatási bizottság, a midőn is a püspök úr előterjesztésére az 
intézet felépítése elhatároztatott. Hasonlóképen június 14. és 15-ikén helyszíni 
szemlét tartott a Collegiumban berendezendő gyakorlóiskolai helyiség felett

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 tan ári s  tan ító i s z e m é ly z e t  m űködése.
A tanári karban e tanévben változás nem állott be. Gamauf György tanár 

az intézet igazgatója s egyszersmind a házában tíz tanuló számára berendezett 
internátus felügyelője. A 34 tanuló számára berendezett internátus felügye
letével Gerhard Béla tanár van megbízva. A szomszédságában 35 tanuló számára 
berendezett internátusnak is ő a felügyelője. A húsz tanuló számára egy külön 
épületben berendezett internátusbán Retnényik Lajos gyakorlóisk. tanító gyakorolta 
a felügyeletet; a többi kintlakók felett a felügyeletet az igazgató gyakorolta.

IV.

13*
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a) A tanári testület é s  munkaköre.
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 lelkészét kellett a vallástan- és tótnyelvi oktatással megbízni és a gyak.- 
iskolai tanítónak egy osztályban neveléstant és valamennyi osztály tornataní
tását kellett elvállalnia 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 IV. osztályban. Tanít 
neveléstant az I., II. és IV., német nyelvet I—IV., földrajzot I—II., történetet 
alkotmánytant III., IV., rajzot az I—IV.osztályban, összesen 22 kötelező és 7 pótló 
órában. Az önképző- és önsegélyző-egyesületek elnöke; a földrajzi, történeti és 
rajz-tanszerek, a könyvtár őre, a gyakorlóiskola igazgatója. Tanít 25 év óta.

T a n á r o k :

2. Gerhard Béla rendes tanár, osztályfő a II. osztályban. Tanít magyar 
nyelvet az I., számtant az I—IV., mértani a II—IV., természetrajzot I—III., 
természettant 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 4 év óta.

3. Ifj. Kapi Gyula rendes tanár, osztályfő az I. 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 7 év óta.

4. Liptai Lajos vallástanár, az Eperjes-városi és vidéki ág. hitv. evang. 
egyház lelkésze. Tanít vallástant az I—IV., tót nyelvet az .1—IV. osztályban 
heti 11 órában. Tanári éveinek a száma 6.

5. Reményik Lajos gyakorlóiskolai tanító; a tanítóképző-intézetben tanít 
módszertant a III. osztályban és testgyakorlatot az I—IV. osztályban heti 
7 órában. A tanítóképző-növendékek tanítási gyakorlatainak vezetője; a gya
korlóiskolai tanszerek őre. Tanít mint elemi iskolai tanító 8 s mint gyakorló
iskolai tanító 5 év óta, összesen 13 év óta.

Másvallású tanulóink vallástani oktatásával megbizatott:
1. Frenczel Bertalan abaúj-vajkóczi ev. ref. lelkész, az eperjesi ev. ref. 

missiói egyház lelkésze.
2. Zaborovssky Béla eperjesi rom. kath. plébános, illetve helyettese.
3. Dr. Austerlitz Mór, az eperjesi izr. neolog hitközség rabbija.

B) A tanári kar működése.
A tanárok működése ez évben szakadatlanul és zavartalanul folyt le. 

Ragályos betegségektől mentve maradt ez évben a tanintézet. Súlyosabb 
betegség miatt 3 tanuló kénytelen volt hosszabb ideig a tanítást mulasztani-
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Egy-két napig tartó megbetegedés a tanároknál ugyan előfordult, dea tanulók- 
kellő foglalkoztatásáról a tanári kar ekkor is tudott gondoskodni.

A tanári kar ezévi működését aug. hó 31-ikén kezdte meg, a beiratko
záshoz a szükséges előkészületeket megtevén, a tanulókat az internátusi szo
bákba beosztván ; az órarendet is ekkor állapította meg.

A július és augusztus hónapokban is kellett az igazgatónak as iskolai 
ügyekkel foglalkoznia, különösen a tömegesen jelentkezők felvételével s el
helyezésével, mi utóbbi nem kis gondot okozott az igazgatónak. A tanulók 
felvétele 1903. július 31. és aug. 1-jén történt, mely ügyben a püspök úr az 
igazgatót Miskolczra berendelte volt.

Szeptember 1 — 4. napjain jelentkeztek a tanulók, történt azoknak beiratása 
és a három helyen berendezett internátus- s több helyütt az externátusokban 
való elhelyezése; ekkor tartottuk a javító-, felvételi- s magántanulók vizsgá
latait és 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 21-ikén tartattak a IV. oszt. magántanulók vizsgálatai.
Szeptember 22—28-ikáig tartottuk az őszi tauítóképesítő-vizsgálatokat; 

még pedig 22—26-ikáig az Írásbeli, 28-ikán — mélt. Zelenka Pál püspök úr 
elnöklete mellett — a szóbeli képesítő-vizsgálatot.

Szeptember 18. Az igazgató és három tanár vezetése mellett 110 tanuló 
Kassára rándult a Rákóczi-ereklyekiállítás megtekintésére. 1904. jún. 11-ikén 
az igazgató és 3 tanár vezetésével 50 növendék megtekintette a Széchenyi
kor képzőművészeti kiállítását.

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

istentiszteleten és gyászünnepélyen résztvett a tanári-kar és az ifjúság.
Október 7-ikén a tanári kar s a IV. o. növendékei résztvettek a Sáros

vármegyei Ált. Tanítóegylet közgyűlésén.
Október 31-ikén és 1903. május 11-ikén tartottuk a szokásos depreca- 

tiókat, a mikor is a confirmált ifjúság a tanári karral együtt az úrvacsoránál 
résztvett s az ifjúság egy-egy műéneket adott elő s a kántori teendőket végezte-

Október 31-ikén igen szomorú kötelességet teljesített az igazgató, a midőn 
a tanári kar megbízásából a püspök úrnak forrón szeretett hitvesének teme
tése alkalmából a végtisztesség megadásában részt vett.

November második hetében és 1904. márczius első hetében tartottuk a 
szokásos fő ellenőrző-értekezleteket, melyeknek eredményéről nemcsak a tanu
lók, hanem szükség esetében az érdekelt szülők vagy gyámok is értesítve lettek. 
A tanulók előmenetele s magaviseleté egyébiránt minden értekezleten a megbeszé
lés tárgyát- képezte és szükség esetében megfelelő intézkedés is azonnal megtörtént.

November 10., 11., 12-ikén az igazgató Budapesten az egyetemes gyűlé
sen vett részt.

Deczember 16-ikán tartotta a tanári kar az első harmad osztályozó érte



102

kezletét és 19-ikén kapták a növendékek az Értesítőket s ekkor vette kezde
tét a karácsonyi 2 heti szünidő.

Deczember 16-ikán kapta az igazgató a püspök úr intézkedését, hogy a 
tanévnek három időszaka-rendszerét megszünteti s a félévi időszakra való át
menetét elrendelte. Ez intézkedés folytán a tanulók a II. harmadról már nem 
kaptak Értesítőt.

1904. jan. 21-ikén az ifjúság teljesített szomorú kötelességet és adott 
kifejezést kegyeletének Plachy István IV. éves társuk iránt, ki már 1 1 /2 év 
óta az intézettől távol a szülői háznál Kassán tüdősorvadásban szenvedvén, 
ekkor Kassán a végtisztességén résztvett, ravatalára koszorút helyezett el és 
gyászkardalban fájdalmának kifejezést adott.

Hasonlóképen adott kifejezést az ifjúság és az Önképző-kör Zámecsnik 
Adám tanulótársuk elhúnyta feletti fájdalmának, a midőn kegyelete jeléül koszo
rút küldöttek a koporsójára. — A korán elhúnytaknak örök békét adjon az 
Isten, a szülőknek és özvegy anyjának vigasztalást!

Márczius 10-ikén tisztelgett a tanárikar nagys. Matavovszky Béla kir. 
tanácsos, tanfelügyelőnél abból az alkalomból, hogy O Felsége a király őt a 
tanügy körül szerzett számos érdemei elismeréséül a kir. tanácsosi czímmel 
kitüntetni kegyeskedett.

Márczius 15-ikén a collegiumi hazafias ünnepélyen résztvett a tanárikar 
az ifjúsággal, a mely alkalommal az ifjúság egy műéneket adott elő; a meg
előző napon az Önképző-kör is külön tartott igen sikerült hazafias ünnepet.

Május 9-ikén az igazgató régi és jelenlegi tanítványai 25 évi tanári 
működése alkalmából ünnepet rendeztek, melyről egyik tanítványa és jelenleg 
kartársa a következőképen számol be :

„Minden időnek, hosszabbnak vagy rövidebbnek el nem múlhatnak napjai, 
hogy valamelyikéhez édes vagy fájó érzés, vagy mindakettő együtt ne fűződ
nék. Az kellemes, ez kellemetlen visszaemlékezést idéz elő lelkűnkben. Lefolyt 
évünk napjain visszapillantva, május 9-ike az, mely kipusztíthatatlan nyomot 
vésett lelkűnkben, mert e napon sirattuk el költőink fejedelmét: Jókai Mórt s 
ezért öltöttek gyászt ezren és ezren; e napon érte az én és sok százkartársam- 
nak Mestere: Gamauf György tanári munkálkodásának 25-ik évét! Elsirattuk 
a nemzet nagy tanító Mesterét fájó könyeinkkel s ünnepeltük hálakönyeinkkel 
a mi tanító Mesterünket, ki önfeláldozó gonddal fáradott jövőnk biztosításán.

Az ünnepély épp oly egyszerű volt, mint az ünnepeknek az egyénisége. 
Nem vágyott soha, hogy hangos hozsannákban zengjük el érdemeit. Ezt tar
tottuk szem előtt tehát, midőu nagy és fárasztó munkájának megemlékezéséül 
rendeztük az egyszerű, de felemelő ünnepélyt Egyszerű volt, mert fényt, 
pompát hiába keresett volna a látni vágyó szem; felemelő volt, mert a lélek 
és szív mindent feltalált, a mit a tisztelet, szeretet és a hála által csak kife
jezni lehet. A hálálkodók seregében láttuk a gyakorlóiskolai apró tanulóktól 
kezdve fel a volt tanítványok már komoly férfiáig mindazokat, kiket elfog
laltság, család vagy betegség vissza nem tartott. A tisztelők táborát, a megye 
alispánja, tanfelügyelője, az egyház érdemes, ősz felügyelője és lelkészei, a főisko-
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Iák tanárai, a népiskolák tanítói, a helybeli tképzők igazgatói s tanárai képezték. 
A szeretet koszorúját a jelenlegi s volt tanítványok hálája fonta, melyet előbb 
az ifjúság szónoka: Javornitzky Dezső, majd a volt tanítványok szószólója : 
Gerhard Béla intézeti tanár remek, gondolatokban gazdag szavak által 
nyújtott át A százon felül érkezett távirat, levél mind-mind azt bizonyítják, 
hogy a nemes hivatással és lelkiismerettel betöltött pályának mindenkor érett, 
édes gyümölcsei vannak.

Az ünnepély többi szónokai, kiknek szavai egy-egy nemes-gyöngygyel érnek 
fel, bizonyságot tettek arról, hogy az a mozgalom, mely az ifjúság köréből 
indult ki, nemes és felemelő s mindnyájuk elismerésére érdemes. Igaz érzelmek 
igaz szavai által tolmácsolták, hogy Téged épp úgy szeretnek, mint tanítványaid ; 
meghajták Előtted az elismerés zászlaját.

Az ünnepelt megható szavakban mondott köszönetét úgy az üdvözlő 
szónokoknak, mint azoknak, a kik jelenlétükkel emelték az ünnepély szinvonalát.

Az a szerény emlékoszlop, melyet a tanítványok szeretete emelt alapít
vány czímén, állani fog örökké. Rávésvén nevedet, tudja meg az utókor, 
hogy zajtalan munkásságod soha sem vágyott az elismerés tömjénillatára, 
hogy a hálával és szeretettel nyújtott babér érintetlen marad, mert hálás 
tanítványaid szeretete azt mindenkor megőrzi. Egy volt tanítvány.“

Május 18—28-ikáig tartottuk a IV. oszt. növendékeivel az évzáró osz
tályvizsgálatokat.

Június 6—13-ikáig az I., II., III. osztálybeliekkel az évzáró vizsgálatok 
folytak s 14-ikén az ifjúság elbocsátása történt.

Június 15 — 18-ikáig a magántanulók vizsgálatait tartottuk.
Június 20—26-ikáig a képesítő-vizsgálatok írásbeli része és június hó 

24—25-ikéig folytak le a szóbeli képesítő-vizsgálatok Zelenka Pál püspök úr 
elnöklete mellett.

Örvendetes látogatásban részesítette 1904. április 8-ikán Nmélt. Berzeviczy 
Albert dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a Collegiumot, s ez alkalom
mal a tanítóképző-intézetet is megtekintette.

A tanári kar 27 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.

2. A tan ítóképző-növendékek,
a) N é v s o r .

I .  osztály.
Relán András, szül. 1888. október 23-ikán Szirken, Gömör vm., ág. hitv. ev.

Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.
Blistyán Gyula. 1887. április 13-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev.

Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.
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Brdár János, 1887. deczember 23-ikán Nagyszlaboson, Gömör vm., ág. hitv.
evang. Özvegy anyja munkásnö. — Végzett 4 polg. isk oszt. Sajógömörön. 

Broczkó László, 1889. augusztus 31-ikén Budapesten, ág. hitv. ev. Atyja iparos 
Nagyrőczén. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyrőczén.

Csorna Zoltán, 1889. február 1-jén Abaúj Szendén, Abaúj-Torna vm., ev. ref.
Atyja tanító-levita. — Végzett 4 gymn. oszt. az eperjesi Collegiumban. 

Ehlersz Vilmos, 1887. márczius 19-ikén Kisszebenben, Sáros vm., ág. hitv. ev.
Atyja földbirtokos. — Végzett 4 gymn. oszt. Kisszebenben.

Erős János, 1888. július 23-ikán Orlauban, Szilézia, ág. hitv. ev. Atyja vasúti 
tiszt. — Végzett 4 gymn. oszt. Iglón.

Estók Károly, 1885. július 13-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 6 gymn. oszt. Nyíregyházán.

Frenyó Ede, 1888. április 26-ikán Nandrásrákoson, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombatban.

Gajdos János, 1889 június 23-ikán Eperjesen, ág. hitv. ev. Atyja iparos. — 
Felvételi vizsgálattal.

Gedeon Mátyás, 1887. augusztus 4-ikén Alsómeczenzéfen, Szepes vm., r. katli.
Atyja iparos. — Végzett 5 gymn. oszt. a rozsnyói kath. gymnasiumban. 

Góts Ottó, 1889. január 25-ikén Kassán, ág. hitv. ev. Atyja szolga — Végzett 
4 polg. isk. oszt. Kassán.

Hegedűs József, 1886. június 29-ikén Kecsőn, Gömör vm., ág. hitv.- ev. Atyja 
földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

Horváth Károly, 1888. február 9-ikén Gelejen, Borsod vm., ev. ref. Atyja föld
míves. — Végzett 4 gymn. oszt. a sárospataki gymnasiumban.

Hudák János, 1887. június 14-ikén Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev.
Atyja tisztviselő. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

Kékén András, 1889. január 26-ikán Periászon, Gömör ;vm., ág. hitv. evang.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyrőczén.

Kéler Pál, 1887. június 26-ikán Krompachon, Szepes vm., ág. hitv. ev. Atyja 
iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Iglón.

Kipetz Béla, 1887. október 19-ikén Abaújszántón, ág. hitv. ev. Atyja iparos 
Végzett 4 pojg. isk. oszt. Sajógömörön.

Kiinga Emil, 1888. február 4-ikén Gerlachfalván, Szepes vm., ág. hitv. evang.
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Iglón.

Kovács Béla, 1888. május 9-ikén Tótpelsőczön, Zólyom vm., ág. hitv. evang.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Székelykeresztúron. *

Krausz Győző, 1888. április 8-ikán Kassán, ág. hitv. evang. Atyja iparos. — 
Végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.

Kuchár Gyula, 1887. deczember 30-ikán Lukovistyén, Gömör vm., ág. h. ev. 
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

* Az év elején betegség miatt — elhagyta az intézetet.
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Lipták László, 1888. május 31-ikén Melléten, Gömör vm., ág. hitv. ev. Anyja 
szolgáló. — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombatban.

Lutecsko Lajos, 1888. január 19-ikén Németlipcsén, Liptó vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. — Felvételi vizsgálattal.

Mathemy Károly, 1888. deczember 1-jén Krompachon, Szepes vm , ág. h. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Iglón.

Nikhásy Viktor. 1888. október 20-ikán Miskolczon, ág. hitv. ev. Atyja vasúti 
altiszt. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Dobsinán.

Novak Sámuel, 1887. április 29-ikén Lubenyiken, Gömör vm, ág. hitv. evang.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Obedjár András, 1888. május 20-ikán Ratkón, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja tanító. — Végzett 4 pölg. isk oszt. Sajógömörön.

Osgyáni István, 1884. október 13-ikán Tejtin, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja bányamunkás. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Pásztón.

Pefkó Mihály, 1886. június 10-ikén Téhányon, Abaúj vm., ág. hitv. ev. Atyja 
vasúti altiszt. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.

Pelech Rezső, 1888. május 25-ikén Nagyrőczén, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyrőczén.

Prékopa István, 1888. június 18-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. h. ev.
Atyja szolga. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

Sánek Péter, 1887. október 30-ikán Hosszúfalván, Brassó vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 reálisk. oszt. Brassón.

Slajchó István, 1888. márczius 28-ikán Szarvason, ág. hitv. ev. Atyja iparos. 
Végzett 4 gymn. oszt. Szarvason.

Statkievicz Gyula, 1887. augusztus 22-ikén Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág.
hitv. evang. Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán. 

Schola Fiéla, 1888. november 26-ikán Szepesleibitzen, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Szekej Mihály, 1886. szeptember 29-ikén Liptószentmiklóson, ág. hitv. evang.
Özv. anyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Liptószentmiklóson. 

Valoczky Gábor, 1887. június 1-jén Stubnyafürdőn, Tut'ócz vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Beszterczebányán.

Vasskó Antal, 1888. május 15-ikén Kolomeán, Galiczia, ág. hitv. evang. Atyja 
tisztviselő Eperjesen. — Végzett 4 gymn. oszt. a Collegiumban.

Zenikó András, 1887. november 11-ikén Nagyréten, Zólyom vm., ág. hitv. ev. 
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

Összesen 40. Évközben kilépett 1 (betegség miatt); maradt az év végén 39 tanuló

I I .  osztály.

Danis János, szül. 1884. június 21-ikén Ratkón, Gömör vm., ág. hitv. ev. Atyja 
iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön. Ismétlő.
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Dóbisz Lajos, 1886. április 13-ikán Ratkón, Gömör vm., ág. hitv. evang. Atyja 
tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombaton.

Fidler István, 1887. augusztus 15-ikén Tállyán, Zemplén vm, ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

Fidler Nándor, 1887. január 8-ikán Tállyán, Zemplén vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. magánúton.

Fuhrmann János, 1886. október 7-ikén Ménhárdon, Szepes vm., ág. hitv. evang 
Atyja földbirtokos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

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 Németjakab vágáson, Sáros vm., ág. hitv.
evang. Atyja lelkész. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen a Collegiumban. 

Hnustyán András, 1886. augusztus 12-ikén Szemlakon, Arad vm., ág. hitv. ev 
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Szarvason.

Floléczy György, 1885. márczius 17-ikén Breznóbányán, Zólyom vm., ág. hitv.
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

Huray Gyula, 1885. deczember 16-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv.
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

Ivanovics Oszkár, 1886. február 15-ikén Pozsonyban, ág. hitv. ev. Atyja nyug.
tisztviselő. — Végzett 4 gymn. oszt. Aszódon.

Jani János, 1887. deczember 26-ikán Hosszúfalun, Brassó vm., ág hitv. ev.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalun.

Jeszenszky Vilmos, 1884. február 3-ikán Ruttkán, Turócz vm., ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Liptószentmiklóson. Ismétlő*

Krajecz Jenő, 1886. június 27-ikén Kövin, Gömör vm., ág. hitv. evang. Atyja 
iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

Lanstyák Dezső, 1886. augusztus 18-ikán Legénden, Nógrád vm., ág. hitv. ev.
Atyja lelkész. — Végzett 5 gymn. oszt. Eperjesen, a Collegiumban. 

Liska József, 1886. szeptember 28-ikán Dobsinán, Gömör vm, ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Dobsinán.

Magdó János, 1886. május 13-ikán Hosszúfalun, Brassó vm., ág. hitv. evang- 
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalun.**

Pálmai Kálmán, 1886. február 14-ikén Pécsújfalun, Sáros vm., róm. kath 
Atyja vasúti altiszt. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen, a Collegiumban. 

Pauchly László, 1885. május 22-ikén Bolháson, Somogy vm., róm. 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.

* Az első félévben kimaradt.
** A második félévben kilépett.

*** Betegsége miatt eltávozván, az évzáró-vizsgálatra sem jött el.
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Simon Sándor, 1887. július 19-ikén Iglón, Szepes vm., ág. hitv. evang Atyja 
vasúti altiszt. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Iglón. Ismétlő.

Sipkay György, 1886. február 12-ikén Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

Sramko Károly, 1887. július 10-ikén Nagyrőczén, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja y, 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 Toporczon, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Késmárkon.

Szekeres Pál, 1885. január 17-ikén Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág hitv. ev.
Atyja földbirtokos. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán. Ismétlő- 

Szent pete i 1 Gyula, 1887. augusztus 1-jén Betléren, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja j-, volt mérnök. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Szomoltioki Lajos, 1887. július 17-ikén Abaújszántón, Abaúj-Torna vm., ág. hitv.
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön. 

Szubulyi Mátyás, 1885. október 13-ikán Tarnóczán, Liptó vm., ág. hitv. ev.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Liptószentmiklóson. 

Tkaisz Kálmán, 1887. íebruár 12-ikén Újpesten, Pest-P.-S.-K. vm., ág. h. 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 gymn. oszt. Rimaszombaton.

Zajácz'Jáuos, 1886. október 21-ikén Tiszolczon, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja tisztviselő. — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombaton.

ZátnJoty Endre, 1888. augusztus 8-ikán Kassán, Abaúj-Torna vm., ág. hitv. ev. 
Atyja iparos. — Végzett 4 reálisk. oszt. Kassán.

Összesen 34. Évközben kilépett 3 ; maradt az év végén 31 tanuló.

I I I .  osztály.

Berg Gusztáv, szül. 1884. október 14-ikén Leibitzen, Szepes vm., ág. h. ev.
Atyja iparos. — Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Poczkó Elek, 1884. július 16-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. evang.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

Breuer Mihály, 1884. október 17-ikén Dobsinán, Gömör vm , ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 1 tanítóképzőt Iglón.

Darmó 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.

14*
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Feijér Imre, 1887. márczius 21-ikén Pürkereczen, Brassó vm, ág. hitv. evang. 
Atyja lelkész. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalván.

Gócza András, 1884. június 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. Liptószentmiklóson.

Nurvay Árpád, 1885. márczius 23-ikán Szepesváralján, Szepes vm., ág. hitv. 
evang. Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 reálisk. oszt. Lőcsén.

Jánnay Tivadar, 1886. október 14-ikén Bártfán, Sáros vm., ág. hitv. evang.
Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Bártfán.

Jazudek Ferencz, 1883. október 3-ikán Bártfán, Sáros vm., ág. hitv. evang.
Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Bártfán.

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 Komlódtótfalun, Szatmár vm., ev. ref.
Atyja tanító. — Végzett 1 tképző oszt. Debreczenben.

Kern János, 1887. február 16-ikán Kispalugyán, Liptó vm., ág. hitv. evang.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Liptószentmiklóson. 

Klemen tik János, 1885. április 8-ikán Rozsnyón, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Köpe János, 1886. deczember 15-ikén Türkösön, Brassó vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalván.

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 Németlipcsén, Liptó vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 1 tképző oszt. Iglón.

Loyko Nándor, 1886. május 21-ikén Budaméron, Sáros vm., ág. h. ev. Atyja 
tanító. — Végzett 3 polg. isk. oszt. Sajógömörön ; felvételi vizsgálattal. 

Mathern Róbert, 1886. április 29-ikén Eperjesen, Sáros vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Novák Mihály, 1886. szeptember 10-ikén Ruttkán, Turócz vm., ág. hitv. ev.
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*

Pazár Miklós, 1884. okt. 21-ikén Tiszaszentmiklóson, Torontál vm., ág. hitv' 
evang. Atyja f, volt orvos. — Végzett 4 gymnasiumi osztályt a Colle- 
giumban; ismétlő.

Ponicsan Mihály, 1885. október 1-jén Lajosfalván, Bács-Bodrog vm., ág. hitv. 
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagybecskereken.

* A második félévben kilépett.
** Súlyos betegség miatt az isk. év elején háza távozott; évzáróvizsgálatra sem jelentkezett.
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Remenyik László, 1886. szept. l-jén Rimaszombatban, Gömör vm, ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt Rimaszombatban.

Sc/iolcz Aladár, 1885. január 23-ikán Lőcsén, Szepes vm., ág. hitv. evang.
Atyja számtiszt. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Scholcz László, 1885. márczius 24-ikén Leibitzen, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja postamester. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Szabó Samu. 1884. decz. 25-ikén Sajógömörön, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

Szabó Sándor, 1884. február 9-ikén Hosszúfalun, Brassó vm., ág. hitv. ev.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalun.

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. hitv.
evang. Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 reálisk. oszt. Debreczenben. 

Tomala Lajos, 1884. május 18-ikán Zsaskón, Árva vm., ág. hitv. evang.
Atyja f, volt lelkész. — Végzett 4 gymn. oszt. Beszterczebányán.

Tőkés János, 1884 november 16-ikán Karczagon, Jász-Nagykún-Szolnok vm., 
ev. ref. Atyja tisztviselő. — Végzett 1 tképző oszt. Debreczenben. 

Záhorszky Lajos, 1884. július 8-ikán Stoószon, Szepes vm.. ág. hitv. evang.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Zámecsnik Ádáni, 1883. deczember 10-ikén Csabán, Békés vm., ág. hitv. ev. 
Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 gymn. oszt*

Összesen 35 növendék. Évközben kilépett 2, meghalt l , maradt az év 
végén 32 tanuló.

IV7. osztály.

Bccht József, szül. 1886. márcz. 18-ikán Ráczkozáron, Baranya vm., ág. hitv. ev.
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. Galgdczon.

Boldizsár Lajos, 1886. június 26-ikán Hajdúnádudvaron, Hajdú vm., ev. ref.
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hajdúszoboszlón. 

Bukovinszky Emil, 1885. június 25-ikén Kondoroson, Békés vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. —- Végzett 4 gymn. oszt. Szarvason.

Busa János, 1884. szeptember 25-ikén Lestin, Árva vm., ág. hitv. evang.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Alsókubinban.

Demeter Béla, 1885. márczius 30-ikán Turcsokon, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

Hénel Imre, 1885. deczember 2-ikán Geczelfalván, Gömör vm., ág. hitv. ev. 
Atyja f, volt tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyrőczén.

* Január 2 2 -ik én  haza utazott, — márczius 19-ikén  meghalt.
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Javomiczky Dezső, 1886. deczember 13-ikán Kassán, Abaúj-Torna vin, ág.
hitv. ev. Atyja honvéd-törzsőrmester. — Végzett4 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.

Kotíula József, 1884. február 6-ikán Vratán, Horvát-Szlavonország, ág. hitv.
evang. Atyja gépész. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Homonnán.

Kratky Róla, 1884. október 22-ikén Abaújszántón, Abaúj-Torna vm, r. kath. 
Atyja iparos. — Végzett 2 tanítóképző-int. osztályt a gör. kath. tanító
képzőben Eperjesen.

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

Kuszy Pál, 1884. január 9-ikén Németlipcsén, Liptó vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.*

I.anstyák Béla, 1884. november ! 2-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. Békéscsabán.

Nikclszky Dezső, 1884. június 2-ikán Izsákfalván, Szepes vm, ág. hitv. evang.
Atyja lelkész. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

Oberländer János, 1885. június 22-ikén Szolnokon, Abaúj-Torna vm, ág. hitv.
evang. Atyja gazdatiszt. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

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

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 Hollólomniczon, Szepes vm, ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Sitnkovics Pál' 1883. nov. 5-ikén Pazdicson, Zemplén vm, ág. hitv. evang.
Atyja f, volt lelkész. — Végzett 4 gymn. oszt. Iglón.

Simányi János, 1885. július 7-ikén Keczegén, Gömör vm, ág hitv. ev. Atyja 
földmíves. — Végzett 4 gymn oszt. Rimaszombaton.

Sramkó Kálmán, D85. szeptember 11-ikén Budapesten, ág. hitv. evang. Atyja 
gépész. — Végzett 4 gymn. oszt. Szarvason.

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.

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

Összesen 27 növendék. Évközben kilépett 1, maradt az év végén 26 növendék. 
* A második félévben kimaradt.
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iVl a  g ; á  n  t  í i  n  ü l ö k :

1. osztály:
Andrik Pál, ág. hitv. ev. tanító. 
Aracsi Géza, ev ref. tanító.
Csoltó János, ev. ref tanító.
Egri Péter, ev. ref tanító.
Gaál Lajos, ág. hitv. ev. tanító. 
Héderváry Izidor, ev. ref. tanító. 
Héty János, ev. ref tanító.
Kis Gyula, ev. ref. tanító.
Ragyóczy József, ev. ref. tanító. 
Suchtár Lajos, ág. hitv. ev. tanító. 
Szirotka Sámuel, ág. hitv. ev. tanító. 
Valach András, ág. hitv. ev. tanító. 
Veszelszky Ernő, r. kath. tanító.

I I  osztály:
Bényei Dániel, ev. ref. tanító. 
Eperjessy Barna, ev. ref. tanító.
Gaál Lajos, ág. hitv. ev. tanító. 
Héderváry István, ev. ref. tanító. 
Jeszenszky Vilmos ág. hitv. ev. tanító. 
Makay Márton, ev. ref. tanító. 
Richweisz János, r. kath. tanító. 
Szabó István, ág. hitv. ev. tanító. 
Tolvay Jenő, ev. ref tanító.
Várady Gyula, ev. ref. tanító.

I I I  osztály:
Fedák István, r. kath. tanító. 
Fövényessy János ev. ref. tanító.

Gartsik Sallay Nagy János, ev. ref. 
Goldberger Zsigmond, izr. nevelő. 
Makay Márton, ev. ref. tanító. 
Pántyik Gyula, ág. hitv. ev. tanító. 
Pápai Károly, ág. hitv. ev. tanító. 
Tepliczky Margit, ág. h. ev. tanítónő. 
Tóth Kálmán, ev. ref. tanító.

IV. osztály:
Abszolon Pál, r. kath. tanító.
Batek Ilona, r. kath. tanítónő.
Dér János, ev. ref. tanító,
Dudás János, ág. hitv. ev. tanító. 
Fedák István, r. kath. »
Fövényessy János, ev. ref. »
Kerekes Barna, ev. ref. »
Nagy Sándor, ev. ref »
Orgován Sámuel, ev. ref. »
Sándor Lajos, ev. ref. »
Sárkány György, ág. hitv. evang. tanító. 
Seres István, ev. ref. tanító.
Ifj. Szankovits Lajos, evang. ref. tanító. 
Tóth Kálmán, ev. ref. tanító.
Viski Sándor, ev. ref. »
Vörös Ferencz, r. kath. «• 
Zimmermann Ödön, izr. »
Zolnay Gergely, ev. ref. »

A magántanulók vizsgálati eredménye.

Vizsgázott a beiratkozottak közül 46, a következő eredménynyel:
I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV . oszt. Összesen

Jó osztályzattal . . . . 1 1 2 4 8
Elégséges osztályzattal . 3 1 4 11 19
Egy tárgyból elégtelen . . — — 1 — 1
Két tárgyból elégtelen . 6 3 1 1 11
Több tárgyból elégtelen . . 3 1 3 — 7

13 6 11 16 4 6
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b) S t a t i s z t i k a i  k i m u t a t á s .

A felvételért folyamodó 156 tanuló közül felvétetett 143; ezek közül 
azonban csak 136 iratkozott be, a többi visszalépett. Az év folyamán betegség 
folytán egy elsőéves és egy harmadéves elhagyta az intézetet; ezek közül egy 
véglegesen kimaradt, egy pedig az intézet kötelékében maradt, de évzáró
vizsgálatra még nem jöhetett el. Kimaradt évközben összesen 6, egy pedig 
meghalt, s így az év végén maradt 129, még pedig az 1. oszt.-ban 39, a II. 
oszt.-ban 31, a III. oszt.-ban 32, a IV. oszt.-ban 26.

A beiratkozott 136 tanuló következőképen oszlik el:

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

50 42 37 27 156Felvételért folyamodott . .
Felvétetett.................................. 43 37 35 27 142
B eiratkozott............................. 40 34 35 27 136
Alsóbb osztályból lépett . . . — 33 33 26 92
Ism étlő....................................... — — 1 — 1
A gymnasium VI. oszt.-ból. . 1] — —
A » V. » . . 1 — —
A » IV. » 15 — —
A reáliskola IV. oszt.-ból 1 — — - - 18
A polgári iskola IV. oszt.-ból . 19 — — 19
Más tanítóképzőből . . . . 1 1 1 1 4
Felvételi vizsgálattal . .  . . 2 — — — 2

Összesen . . 40 34 35 27 136
Évközben kimaradt . . . . 1 2 2 1 6

» m eghalt................... — — 1 —- 1
Maradt összesen . 39 32 32 26 129

b) Kor szerint:
*

1881-ben született, tehát 23 éves — — 1 — 1
1883-ban » » 21 » •— 1 2 3 6
1884-ben » » 20 '» 1 4 12 11 28
1885-ben » » 19 » 1 5 9 8 23
1886-ban » » 18 » 3 11 9 5 28
1887-ben » » 17 » 13 12 2 — 27
1888-ban » » 16 » 17 1 — — 18
1889-ben » » 15 » 5 — — — 5

40 34 35 27 136
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c) Születési hely vagy illetőség szerint;
I II. III. IV. Összesen

Gömör várm egyei.................... 13 10 7 4 37
Szepes » .................... 5 4 5 3 17
Abaúj-Torna vármegyei . . . 5 2 — 5 12
Szabolcs » « . . . 5 4 1 — 10
Brassó » . . . 1 2 4 — 7
Eperjes sz. kir. városi . . . 2 1 2 2 7
Liptó vármegyei . . . 1 1 3 1 6
Sáros » . . . 1 1 3 — 5
Zemplén » . . . — 2 1 2 5
Békés » . . . 1 — 2 1 4
Bács-Bodrog » . . . — — 2 1 3
Hajdú » . . . — — 1 2 3
Turócz » . . . 1 1 1 — 3
Árva » . . . — — 1 1 2
Borsod » . . . 1 — — 1 2
Csanád » . . . — 1 — 1 2
Nógrád » . . — 1 — 1 2
Pest-P.-S.-Kiskún » . . . 1 1 — — 2
Zólyom » . . . l 1 — — 2
Arad » . . . — 1 — — 1
Hont » . . . — — — 1 1
Jász-Nagykún-Szolnok várm. . — — 1 — 1
Nyitra várm egyei.................... — — — 1 1
Somogy > .................... . — 1 — — 1
Szatmár » . . . . , — 1 — 1
Udvarhely » .................... 1 — — 1
Szilézia-osztrák tartománybeli . 1 — — — 1

40 34 35 27 136

d) Kerületek szerint:
Tiszakerületi............................. 36 25 28 20 109
B á n y a k e rü le ti......................... 11 5 5 5 16
Dunáninneni kerületi . . . . — 1 — — 1
Dunántúli kerü le ti.................... — — — — —

Egy kerülethez sem tartozó 3 3 2 2 10
40 34 35 27 136

e) Vallás szerint:
Ágostai hitv. evang. . . . . _ 37 31 33 25 126
Evang. református.................... 2 1 2 1 6
Róm. k a th o lik u s .................... 1 2 — 1 4

40 34 35 27 136
Coll. É rt. 15
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f )  Any any elv szerint: 
M agyar.......................................

I. II. III. IV. Összesen

30 28 26 23 107
N é m e t ....................................... 6 4 5 2 1 17
T ó t ............................................ 4 2 4 2 12

40 34 35 27 136

g) A szülök polgári állása szerint: 
Lelkész f i a ......................... 2 2 3 7
Tanító » ......................... 8 2 5 8 23
Iparos » ......................... 16 17 17 5 55
Kereskedő > ......................... — — — 1 1
Őstermelő » ......................... 6 5 2 3 16
Hivatalnok » ......................... 2 3 6 — 11
Egyéb értelmiségi! fia . . . 3 3 1 6 13
Szolgai viszonyban levő fia 5 2 2 1 10

40 34 35 27 136

c) É v i  s e g é l y e z é s .
A fenntartó egyházkerület az ág. hitv. evang. tanulókat az 1903—1904. 

tanévben a következő elengedésekben és segélyekben részesítette:
1. Tandíjmentességben részesült:

I. oszt. II. III. IV. Összesen Koronáért.
Tiszakerületi . . . . 34 tan. 25 27 19 105 1050 K.
Bányakerületi . . . 2 » 1 — — 3 30 »

Összesen 36 tan. 26 27 19 108
Korona ä 10 360 K. 260 270 190 1080

2. Lakás, fűtés, világítás, takarítás jótéteményében részesült:
I. oszt. II. III. IV. Összesen Koronáért.

Tiszakerületi (a 70 kor.) 28 tan. 22 25 17 92 6440 K.
» (ä 14 kor.) 1 » — — --_ 1 14 »

Bányakerületi (a 70 kor.) --  » 1 — — 1 70 »
» (a 14 kor.) --  » — 1 — 1 14 »

Ev. ref. vall. (á 70 kor) --  » 1 — — 1 70 »
Összesen 29 tan. 24 26 17 95 6608 K-

Koronaértékben 1974 1680 1764 1190 —

3. Élelmezés (ebéd, vacsora) jótéteményében részesült
I. oszt. kor. II. kor. III. kor. IV. kor. Össz. Kor.-össz.

Tiszaker. (6) tan. 312 (21) 1085 (25) 1380 (17) 1010 (69) 3787
Bányaker. — — (4) 170 (3) 64 (3) 110 (10) 344
Ev. ref. — — (1) 40 — — — -  (1) 40
Összesen (6) tan. (26) (28) (20) (80)
Koronaértékben 312 1295 1444 1120 4171
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Az élelmezéshez a collegiumi tápintézet 700 korona elengedéssel járult. 
Az élvezett jótétemények összegezése:

Tandíjelengedés Lakbérelengedés Élelm ezési-díj elengedés Összesen

I. osztály . . 360 1974 312 2646
11. osztály . . 260 1680 1295 3235

III. osztály . . 270 1824 1444 3538
IV. osztály . . 190 1190 1120 2500

1080 6668 4171 11919
Az előző évhez viszonyítva, 532 koronával több.
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.

Collegiumi ösztöndíjban részesültek:
Recht József IV. oszt. tanuló . . . . 11 kor.
Busa János IV. oszt. » .................... 8 »
Kubicza Samu IV. oszt. » .................... 8 »
Theil Emil III. oszt. » .................... 8
Liska József II. oszt. » Szlávik-féle 20

Összesen 55 kor.
3. A z in té ze ti szo lgák.

Int. szolga 3 collegiumi intézet (jog, theologia és tképző) közös szolgája: 
Ferencz János; az internátusokat kiszolgálják Petrik A. s férje és Novák Anna,

4. A z in té ze ti épület és felszerelése.
Intézetünk a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának 

egyik alkotórésze lévén, négy tantermünk, egy könyvtári helyiségünk — mely 
tanári szobául és az igazgatónak irodául is szolgál, — egy kis helyiség tan
szereink számára a Collegiumban van elhelyezve.

Gyakorlóiskolánk az «Eperjes városi és vidéki» ág. hitv. evang. egyház 
épületében van, Arok-utcza 48. sz. alatt. Jobb elhelyezése, czélszerű berende
zése égető szükség intézetünkre nézve.

Saját intézeti tornatermünk nincsen, a testgyakorlat tanítására a colle
giumi főgymnasium tornacsarnokát használjuk.

Az intézeti irattár még mindig az igazgató magánlakásának egyik szobá
jában 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 szerek  gyarapodása .
a) Az intézet könyvtára a jelen iskolai évben a következő művekkel 

gyarapodott:
Vétel útján: Az Evang. Egyház és Iskola (12 kor.); Evangélikus Nép

iskola (6 kor); Protestáns Szemle (8 kor.); Stromp L .: A magyar prot. Egy
15*
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háztörténeti adatok (3 kor.) II. évf. Zorányi Jenő : Egyetemes felügyelők stb. 
(2’40 kor.); Nagy Károly: Kálvin a keresztyén vallás alapvonalai (6 kor.); 
Nemzeti Iskola (12 kor.); A magyar Méh (4 kor.); Szabó Mihály : Utasítás (5 20).

Ajándék útján: A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztertől: Magyar- 
ország közoktatásügye 1902. évben, és a Hivatalos Közlöny (6 kor.), Herkules 
(8 kor.), Akadémiai Értesítő, Néptanítók Lapja (10 kor.), Magyar Tanügy 
(8 kor ). A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztertől: Scherer István : 
A siketnéma-oktatás és nevelés kézikönyve (3 kor.) 1 példány a könyvtár szá
mára, 4 pld. az ifjúsági könyvtár számára ; Külmissió. dr. Flórián Károly: 
Az adománygyűjtés ügye a magy. közigazgatási jogban (20 f.). Kapi Gyula: 
Az Evang. Népiskola 1890—1899. • évfolyamai. 22 drb. tanítóképző-intézeti 
Értesítő; továbbá a jelentés a Rozsnyói kér. fiú- és leány-árvaházról; a siket
némák váczi orsz. kir. nevelő- és tanítóképző-intézetének Értesítője; a szarvasi 
polgári leányiskola Értesítője; a kassai ág. hitv. evang. I. egyház elemi és 
polgári leányiskolájának Értesítője. A lőcsei magy. kir. áll. felsőbb leányiskola 
Értesítője. A késmárki ág. hitv. ev. kér. lyceum Értesítője. A Sárosvármegyei 
Gazdasági Egyesület évi jelentése 1902-ről.

b) Tanszerek gyarapodása: Egy Stereoskop 50 drb. fényképpel 49 kor.
A könyvtár gyarapodása 57 kötet és füzet. Van összesen 3114 kötet és füzet.
A nemes adományozóknak köszönetünket fejezzük ki.

6. A z  in té ze ti  k e r t  é s  g a zd a sá g
Az intézet kertje 3463 m 2 területű; a tanítóképző-intézet használatára 

fenntartott rész főkép gyümölcsfák nevelésére szolgál. Az őszi és tavaszi hó
napokban mind a négy osztály foglalkozott a gyakorlókertben. Rendszeres 
gazdaságiam oktatásban a III. és IV. osztály részesült heti egy-egy órában.

A méhészeti ismeretek elsajátítására alkalmas és eléggé felszerelt méhe
sünk van.

7. A z in tern á tu s .
A tanítóképző-intézettel kapcsolatos internátus elhelyezésében és beren

dezésében ez évben annyiban történt változás, hogy intézeti helyiségül egy 
külön ház lett kibérelve, melyben 36 növendék volt elhelyezve. A felügyeletet 
gyakorolta ott az első félévben Gamauf György igazgató, a második félévben 
Gerhard Béla tanár. A régi internátusbán, valamint a szomszédságában elhelye
zett kisebb internátusbán ez évben is Gerhard Béla tanár, a lőcsei-úti inter
nátusbán Reményik Lajos gyakorlóiskolai tanító, az igazgató házában levő 
internátusbán az igazgató ügyeltek fel a növendékekre.

Az internátusokban 114 tanuló volt elhelyezhető, a többi 22 közül 12 a 
szülői háznál, 10 magános házakban talál szállást.'

A szobák tisztántartására és a rendre a szobafelügyelők vigyáztak, kik 
a felügyeletről naplót vezettek, s nap-nap mellett jelentést tartoznak tenni a 
felügyelő tanároknak s igazgatónak.

A sokszoros és gyakori együttlét a tanulókkal,..bő alkalmat adott a fel
ügyelő tanároknak és igazgatónak arra, hogy az ifjúságnál időnkint fel-fellépő
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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 collegiumi convictusi ebédből és 
vacsorából áll.

Internátusi tanulóink napirendje a következő volt:
6 óra: Felkelés.

6—61/* « Mosakodás, öltözködés, ágyak rendbehozása.
6—7 « Munkaidő.

7 « Reggeli.
7—71/» « Zongora, orgona, harmonium.
7—73Á « Szabad idő.

'3/4- 8 Reggeli ima az orgonateremben.
8—12 « Munkaidő. Vasárnap és ünnepnap 71/a—11 óra között 

istentisztelet.
12 « Ebéd.

12—1 « Szabad idő.
'Va — 1 Vasárnap és ünnepnap: 121/2—4 óráig zongora, orgona, 

harmonium. Szabad foglalkozás.
1—4 « Munkaidő.
4—6 « Zongora, orgona, harmonium. Szabad foglalkozás.
6—7 « Hegedülés.

7 « Vacsora.
7—8 « Szabad idő.
8 -9 » /, « Munkaidő.

9V2 » Esteli ima.
•Va—10 « Lefekvés.

B) Az  i n t é z e t  m ű k ö d é s e .

1. Nevelés, fegyelem .
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. Azt esteli ájtatoskodásokon -is a felügyelő tanárok 
időnként jelenvoltak s személyes példájukkal járultak hozzá azok igazi czéljá- 
nak biztosításához. Állandóan ügyeltünk arra, hogy ifjúságunk a szokásos 
istentiszteleteken illően résztvegyen.

1903. október 31-ikén a reformatio emléknapján és 1904. május 11-ikén 
a tanári kar és ifjúság, család módjára, a többi collegiumi intézettel közösen
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az Úrvacsorához járultunk. Az ezt előkészítő, valóban protestáns jellgűe ünne
pélyeken ifjúságunk orgonálással és egy-egy alkalmi karénekkel vett részt. 
Az egyházias jó szellem felébresztésére és ápolására megjelent ifjúságunk 
a collegiumi theologiai hallgatók Belmissiói Egyesületének vallásos estéin 
szives — felkérésre— több énékszámot és zenedarabot adott elő.

Résztvett az ifjúság a május 17-ikén tartott belmissiói jülésen, melyen 
Fermaud J. úr szabadelőadást tartott a keresztyén ifjúsági egyesületekről és 
az ezek érdekében folyó munkáról.

Tanulóságunk erkölcsi magaviseleté általában kielégítőnek mondható. 
Voltak azonban esetek, midőn tanárkarunknak szigorúbb eszközökhöz is 
kellett nyúlnia. Általában nagy gondot fordíttunk mindenkor arra, hogy az 
ifjúság erkölcsi érzékét sértő tények megbeszélés, megbírálás s ha kell, bün
tetés nélkül ne maradjanak.

A hazafias érzelmek fejlesztésére és ápolására szintén gondunk volt az 
elmúlt iskolai évben. Nagy segítségünkre voltak e munkánkban a többi coll. 
tanintézetek hazafias tanárkarai és ifjúsága, Eperjes szab. kir. város hazafias 
közintézetei és müveit közönsége. Fel is használtunk minden kínálkozó iskolai 
és társadalmi ünnepélyt arra, hogy tanulóinkban, mint leendő tanítókban az 
igazi magyar nemzeti önérzetet ápoljuk s erősítsük. 1903. szept. 20-ikán részt
vett a Collegium megnyitó-ünnepén, szeptember 26. és 27-ikén résztvett az 
ifjúság a Széchenyi-kör által rendezett Rákóczi emlékünnepen. 1903. október 
6-ikán résztvettünk az aradi gyásznap 54-ik évfordulója alkalmából rendezett 
collegiumi emlékünnepen, hol ifjúságunk egy alkalmas ének előadásával jut
tatta kifejezésre hazafias kegyeletét. Hazafias lelkesedéssel ünnepeltük Deák 
Ferencz születése egyszázados évfordulóját, a közös collegiumi ünnepélyen 
részt vevén egy énekszámmal; délután az Önképzőkör ünnepelt, a midőn 
egyebek közt Demeter Béla, mint legjobbnak ítélt «Deák Ferencz élete és 
emlékezete» czímű dolgozatát felolvasta. Márcz. 15-ikét d. e. együtt a többi 
collegiumi intézet ifjúságával, d. u. pedig szűkebb körben, Önképzőkörünkben 
tartottuk, melyen a tanári kar teljes számban résztvett.

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; 
ezenkívül 16—16 tanulónk résztvett a Széchenyi-kör zeneestéin, melyekre a 
a jegyeket a Kör igazgató-választmánya szívességből ez évben is rendelkezé
sünkre bocsátotta. A Széchenyi-kör zeneestélyein egy-egy karénekkel is közre
működött az ifjúság a deczember 15-iki estélyen.

A részvevő 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 8 kor. 10 fill., az ág. h. ev. gyámintézetre 13 kor. 22 fill., az angol 
Biblia-társulat javára 8 kor. és a Jókai Mór szobrára a Széchenyi-kör gyűjtő
ívén 20 kor. 40 fill., a gyakorlóiskola árvaházi gyűjtése 2 kor. 18 fillért) 
rendeltetésük helyére juttattuk.
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2. O ktatás.

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: Kapi Gyula.

1. Vallástan. Hetenkint 2 óra. Egyháztörténet. Tankönyv: A keresztyén 
anyaszentegyház története. ír ta : Pálfy József. Előadó tanár: Liptai Lajos.

2. Neveléstan. Hetenkint 3 óra, tanítja Gamauf György. Test- és egész
ségtan. Az emberi test alkotórészei; a csontrendszer, annak kóros változatai 
az iskolázás ideje előtt s alatt. Az iskolai pad. A izomrendszer; véredény- 
rendszer. A .bőr szerkezete, működése s ápolása. A légzés és azt befolyásoló 
jótékony és kártékony körülmények. Tengéleti működés; a táplálkozás és 
szervei; a tápanyagok és italok. Az idegrendszer kifejlődése, ápolása, óvása 
a különböző életkorokban. Az érzékszervek s gondozása. Fertőző s ragályos 
betegségek. Segélynyújtás a gyakoribb betegségek és életveszélyek alkalmával. 
Kk.: dr. Schermann: Test- és egészségtan.

3. Magyar nyelv. Heti 3 óra. Rendszeres magyar nyelvtan. Olvasmányok 
tárgyi magyarázatokkal és nyelvtani elemzéssel. Költemények könyvnélkül. 
Tankönyv: Halász Ignácz: Rendszeres magyar nyelvtan. Tanítja Gerhard Béla.

4. Német nyelv. Hetenkint 2 óra. Tanítja Gamauf György. Értelmes 
olvasás, fordítás magyarból németre, németből magyarra ; német nyelven 
beszélgetés 27 gyakorlat és 9 darab könyvnélkülözve. Kézikönyv : Szabó L .: 
Német nyelvgyakorló.

5. T ót nyelv. Hetenkint 1 óra. A beszédrészekről általában. A főnév 
neme, erre vonatkozó szabályok és kivételek. A főnév ejtegetési mintái mellett 
szavak emlékelése és fordítási gyakorlatok. Tankönyv: Glósz Miksa: Gyakor
lati tót nyelvtana. Tanár: Liptai Lajos.

6. Földrajz. Heti 2 óra, tanítja Gamauf György. Magyarország részlete
sebben, természetes és politikai viszonyai; Bosznia és Herczegovina, Dalmáczia; 
Ausztria ismertetése. Európa természetes és politikai viszonyai. Kézikönyv: 
Kozma Gyula : Általános földrajz. -

7. Számtan. Heti 3 óra. Alapfogalmak. Számok és számjegyek. A tizes 
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. Számok 
oszthatósága. A számoknak tényezőikre való bontása. Legnagyobb közös 
osztó. Legkisebb közös többes. Közönséges törtekkel való számolás. Közöns. 
és tizedes törtek egymásra való átalakítása. Hazai mértékek és pénzek. 
Viszony, arány, arány megoldása. Egyszerű hármasszabályi feladatok meg
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oldása következtetéssel és aránynyal. Százalékszámítás tiszta, nagyobbított és 
kisebbített összeggel. Tankönyv: Schultz Imre: Arithmetika és Algebra. 
Tanár, Gerhard Béla.

8. T erm észetra jz . 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. H arm onium . Heti 2 óra. Lányi E. hamonium-iskolája alapján kiki 
haladt tehetsége szerint előre.

10. Zeneelmélet. Heti 1 óra. A hang keletkezése és tulajdonságai. Hang
szerek. Énekhang. Hangrendszer. Hangjegyírás. Vonalrendszer. A hangjegyek 
időértéke. Szünetjelek. A kótakulcsok. Módosító jelek. Az ütem és ütemjelek. 
Az ütem nemei. Az összetett ütemek. A metronóm (ütemmérő-eszköz). Az 
ütem gyorsasága (tempo). A hangok hosszabbítása. A hang rövidítése. A 
zenei rythmus. Előadási jelek. A szokás alapján rövidített hangírás. A 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 hegedtíórák alatt csendes 
foglalkozásképen különféle Írási gyakorlatokat készítettek, a melyek fokozatosan 
az összhangzattanra vezetnek rá. Kézik.: Berecz E d e : 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 egy óra. Hang- és hallásképző 
gyakorlatok és az első 27 choralnak begyakorlása a Dunántúli Zenepártoló 
Egyesület 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 ékítményi 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 csoportban ugyanaz volt. Hetenkint 2 — 2 óra. Tanította Reményik L, 
— Sorakozás, igazodás, fordulatok, fej-, törzs-, váll-, kéz-, újj-, lábgyakor
latok. 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. Hosszú
ság és magasság-ugrás Bak-, ló-, lebegőfa-gyakorlatok.
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II. O S Z T Á L Y .

Osztályfő : G erhard  B é l a .

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 újtestamentomból 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, 
szellemi közvetett és összetett érzelmek. Az akaró tehetség. Neveléstan : A 
testi, erkölcsi, értelmi, érzelmi és vallásos nevelés. Kk.: Emericzy Géza : 
Tapasztalati lélektan: dr. Kiss Á ron: Rövid nevelés-oktatásban.

Gyakorlat (lásd lejebb «Gyakorlati kiképzésinél).
3 Irály tan. Heti 3 óra. Egyszerű és szépirály. Egyszerű irály kellékei: 

Értelmesség. Tiszta magyarság. Kellemesség. Szépirály kellékei: Szóképek: 
Hasonlat. Metaphora. Személyesítés. Névmásítás. Tárgymásítás. Túlzás. Ékesítő 
jelzők. Körülírás. Alakzatok: Szó- és gondolat-alakzatok. Az anyaggyűjtés módja : 
tapasztalás, haszonnal való olvasgatás és gondolkodás. Az anyag elrendezése. 
Vázlatok. írásművek felosztása és szerkesztése. Leírás. Elbeszélés. Értekezés. 
Szónoki beszéd. Közéletbeli fogalmazványok: Levél. Üzleti levelek. Folyamod
vány. Hirdetmény. Jegyzőkönyv. Okiratok: Bizonyítvány. Nyugtatvány. Szám
adás. Térítvény. Elismervény. Felmondás. Végrendelet. Szerződés. Kölcsön
szerződés. Kezességi, adásvételi, csere, bérleti, munkabéri és szolgálati, társa
sági szerződés. Meghatalmazás. Engedmény. Utalvány. Váltó. Ezen műfajokra 
minták dolgoztattak. Kézikönyv: Szántó Kálmán: Magyar irálytan. Tanár: 
ifj. Kapi Gyula.

4. Német nyelv. Heti 1 óra. Olvasás, fordítási gyakorlatok; beszélgetési 
gyakorlatok. A főnév mint állítmáuy; az ige jelen, jövő és múlt ideje. 3 gya
korlat ; Írásgyakorlatok tollbamondás és szabadon ; 5 darab könyvnélkülözve. 
Tankönyv: Szabó L .: Német nyelvgyakorló.

5. Tót 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 ragozásai 
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. Kézik.: Kozma Gyula: Általános földrajz. — 
A csillagászati földrajzból: Tájékozódás a látóhatáron, világtájak, délkör. Tájé
kozódás a csillagos égen. Az ég napi tüneményei: világtengely, égi egyenlítő,
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párhuzamos közök; sarkmagasság és egyenlítői magasság; a föld alakja; 
földrajzi szélesség és hosszúság. A föld forgása. A nap évi útja az égen; a 
nap látóképe s tengelye körüli forgása, a föld keringése a nap körül; évszakok, 
földövek. A naprendszer; a hold felülete, keringése és fényváltozásai; a hold- 
és napfogyatkozás; a helyi és zónaidő, időszámítás; a föld ábrázolása. A fizikai 
földrajzból: A szárazföld és víz megoszlása a földön. A tenger osztályozása, 
helyzete, tagoltsága, mélysége; alkotórészei és sajátságai, mozgása, a száraz
föld nagysága, alakja, csoportosulása, tagoltsága; a föld belseje; a szárazföld 
vizei és geológiai működésük; hómezők és jégárak. A légkör, hőmérséklet, 
légnyomás ; légáramlatok ; csapadék ; éghajlatok. K k.: dr. Némethy Károly : 
Csillagászati és fizikai földrajz.

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. M értan. Hetenkint 1 óra. Alapfogalmak. Szögek Egyenlőközű vonalak 
metszve egy harmadik egyenes által. Háromszögek, négyszögek és sokszögek. 
Egyenes vonalú idomok összeillősége és hasonlósága, az összeillőségi és hasonló
sági tételek alkalmazása; szerkesztési feladatok. Egyenes vonalú idomok terü
lete. Idomok egymásra való átalakítása. Kézikönyv : dr. Mocnik és dr. Pechány: 
Mértan tanítóképző-intézet számára. Tanár: Gerhard Béla.

9. T erm észetra jz . 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 for
dítása és feloldása. Az orgona- és hegedű-órák alatt kisebb zenei tételeket 
dolgoznak. 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 játsszák.

12. Orgona. Heti 2 óra. R. Palme Orgonaiskolájának I. füzetéből az első 
félévben harmóniumgyakorlatok, a második félévben az orgonán pedál-gya
korlatok és az egyházi énekórán betanult 54 darabnak a játszása.



123

13. Ének az 1. 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 : Reményik Lajos gyak.-isk. tanító.

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 
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 111. 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. Óda. Dithyramb. Rhapsodia. Epigramm. Gnóma. Szatíra és tanító
költemény. Dráma: Tragoedia. Dráma. Opera.. Vígjáték. Színmű. Népszínmű. 
Bohózat. Életkép. Operette. A tragikum. A komikum és humor. A jellemzés 
és annak módja. Havonként egy-egy házifeladat. Kézikönyv: 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: Szabó L .: Német nyelvgyakorló.

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
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művelődése. A felfedezések és feltalálások. Reformatio és ellenreformatio Franczia- 
országban, Angliában; az angol forradalom; a harminezéves háború. XIV. Lajos 
kora, az angol köztársaság, spanyol örökösödési 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. 
Kitevő, 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. Moónik és dr. Peghány: 
Mértan tanítóképző-intézet használatára. Tanár: Gerhard Béla

9. Természetrajz és vegytan. Heti 2 órában. Ásványtan. Termés-elemek. 
Kénes ásványok. Chlor-vegyületek. Fluor-vegyületek. Oxygén-vegyületek. Szer
ves eredésű vegyületek. Az ásványok alakja, kristály-rendszerek. Az ásványok 
fizikai és kémiai tulajdonságai. Egyszerű és összetett kőzetek. A földön mű
ködő és a Föld felületét alakító erők: víz, tűz (vulkanizmus), élet. A Föld 
története. Kémia: A kémiai változások feltételei, kémiai folyamat, halmaz- 
állapot. A víz szétbontása. Összetett és egyszerű testek. Az ismertebb elemek. 
Oxygén. A levegő alkotórészei. Égés a levegőben. Oxydok. Vízbontó fémek. 
Hydrogén. A víz összetevése. Sósav, klór. Savak, bázisok, sók. Salétrom, sav 
és salétromok. Kénsav. A nitrogén körútja a természetben. Foszforsav. Szénsav. 
Kovasav. Fémek szinítése. Ötvények. Tankönyv: dr. Szterényi Hugó: Ásvány
tan. Dr. Kovács János: Kémia I. rész. Tanár: Gerhard Béla.

10. Fizika. Heti 2 órában. Az erők egyensúlya. A testek súlya. A súly 
mérése, fajsúly és sűrűség. Halmazállapotok. A folyadékokról. A folyadékok 
nyomása súlyoknál fogva. A nyomás egyenletes továbbterjedése a folyadékok
ban. Közlekedő edények. Archimedes törvénye. Sűrűségmérés Archimedes 
törv. alapján. Hajcsövesség. A levegő súlya. A légkör nyomása. A levegő felhajtó 
ereje. A gázok átömlése. Mariotte törvénye és a törv. alkalmazásai. A melegről: a 
testek kiterjedése, hőmérők, melegítés, kiterjedés, halmazállapot, változás, a meleg 
terjedése, melegforrások. Időjárás: a szél, légköri nedvesség, köd, felhő, eső, hó, 
harmat 'és dér. Dörzsölési villamosság. Delejesség. A villamos-áram és főbb 
hatásai. Tankönyv: dr. Kovács János: Fizika. Tanár: Gerhard Béla.

11. Gazdaságtan. Heti 1 órában. A talaj és eredete, különféle talajok
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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 Z eneszerkesztés. 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. Enekgyakorlás 
Bartalus 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 tananyag.

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- és erkölcs
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. Rousseau és a philantropismus elvei s hatása; 
a magyar tanügy a XVIII. században és a XIX. század első felében. Pestalozzi
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és elvtársainak elvei s hatása a népoktatásra ; Anglia, Franc.ziaország oktatás
ügye; a magyar közoktatás és népoktatási törvényeink 1848-tól a jelenig, tekin
tettel a mai paedagogia jelentékenyebb igényeire. Kk.: Dr. Kiss Áron : Nevelcs- 
és oktatástan története.

Gyakotlal. 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 
iroddalmunkból: 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. Német 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. s 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
ségük ; a vezérek kora. Az Árpádházbeli királyok; vegyes-házbeli uralkodók; 
a török hódoltság és a Habsburg-királyok, különös tekintettel a művelődés- 
történeti viszonyokra és a protestantismus történetére. Kézikönyv: Sebesztha K.: 
A magyar nemzet története.

7. Alkotmánytan Heti 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. K k.: Csíky Kálmán : Magyar alkotmánytan.

8 . Mennyiségtan. Heti 2 órában. Az első három osztály anyagának 
átismétlése után: 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. 
Az elemi-iskolai számtan és mértan tanításának módszere. Tankönyv: Schultz 
Imre: Arithmetika és algebra. Dr. Mocnik és dr. Pechány: Mértan, tképző-int. 
használatára. Tanár: Gerhard Béla.
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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, petróleum, világítógáz, a láng, a sejtanyag, papírgyártás, keményítő, 
nád- és szőlőczukor, borszesz, szeszfőzés, eczetsav, zsírok, szappanfőzés és gyertya
gyártás, gyümölcssavak, illóolajok és gyanták, festékek, kelmefestés. Tan
könyv: 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 choralokhoz alkalmazva.

13. Hegedű, heti 1 óra. Részben Hohmann iskolája, de nagyobbára 
Hoffmann magasabb fekvésű technikai és melodikai 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 éne
keinek 54—81. sz.-ig való ismétlése mellett, 82—108-ig terjedő új chorájoknak 
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.)
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b) A tanítóképző-intézet óraterve az 1903— 1904 évben.

s T a n t á r g y a k
Alosztályok heti órái

' 0  ü ° ox
M .
O cd u- b?

'cd 'O  cd
S3
tr.
u
Oif) I. II. III. IV.

ü grC tfi £ 'cd £ N 
<•* “

1 Vallástan....................................... 2 2 2 2 8 8

2 Neveléstan:
a) elm élet.................................. 3 3 3 3 1 2 1 2

b) gyakorlat*............................. 2 2 2 6 6

3 Magyar nyelv és irodalom . 3 3 2 2 1 0 1 0

4 Német n y e lv .................................. 2 1 1 1 • 5 5
5 Tót n ye lv ....................................... 1 1 1 1 4 3
6 Mennyiségtan :

a) s z á m t a n ............................. 3 2 2 1 8 8

b) m é 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:

aj természetrajz . . . . . 2 2 2 — 6 6

bj fizika, k é m ia ........................ — — 2 2 4 4
c) g azd aság tan ........................ — — 1 1 2 2

9 Ének és zene:
a) egyházi ének........................ 1 1 1 l ' 4 2

b) k a r é n e k ......................................................... 1 1 1 1 4 1

e j  harmonium és orgona . . 2 2 2 1 7 7
d) zeneelm élet........................ 1 1 1 1 4 4
e) hegedülés............................. 2 1 1 1 5 5

1 0 Rajz és szépírás:
a) r a j z ............................................................................ 2 2 2 2 8 4
b) szépírás.................................................................. 1 — — í - 1 1

1 1 Testgyakorlás ............................. 2 2 2 2 8 4

Összesen . . 30 29 32 29 1 2 0 1 0 6

* Az összefoglaló jel együttes órákat jelent; a neveléstan gyakorlati óraszámai pedig 
az egész osztály részvételére vonatkoznak; a gyakorlóiskolai csoportos vagy egyénenkénti 
foglalkozás ideje ugyanis az óratervben nincs feltüntetve.
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oll. 

JÍrt.

Órarend a z  1903—1904. isko la i évben.

Óra Osztály Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

I. Számtan Földrajz Tót nyelv Neveléstan Földrajz Számtan

00 1 V£> II. Orgona Vallástan Természetrajz Mértan Vallástan Földrajzi
1 Egyházi énekIII. Vallástan Orgona Történet Vallástan Magyar nyelv

IV. Neveléstan Természettan Magyar nyelv Gyak.-isk. Iátog. Természettan
I. Neveléstan Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Vallástan Szépírás

9 — 10 II. Magyar nyelv Zeneelmélet Földrajz Számtan Neveléstan Természetrajz
III. Számtan Természettan Magyar nyelv Hegedű Természetrajz Történet
IV. Vallástan Alkotmánytan Gyak.-isk. Iátog. Vallástan Hegedű Gyak.-isk. Iátog.

I. Hegedű Magyar nyelv Neveléstan Rajz Német nyelv Harmonium
1 0 — 11 II. Számtan Hegedű Magyar nyelv Hegedű Magyar nyelv Neveléstan

III. Neveléstan Német Neveléstan Rajz Számtan Neveléstan
IV. Történet Gyak.-isk. Iátog Mértan Számtan Gyak.-isk. Iátog. Gazdaságtan

I. Rajz Számtan Hegedű _ _ Zeneelmélet
1 1 — 12 II. — Rajz Neveléstan Német nyelv Rajz —

III. Rajz Mértan — Gazdaságtan Bírálat
IV. Magyar nyelv Rajz — Orgona Rajz Neveléstan

I. Magyar nyelv Harmonium
Temetési kar

_
j Egyházi ének9 3 II. Gyak.-isk. Iátog. Gyak.-isk. Iátog. 1 Tótnyelv 'Önképző-körIII. Történet Természetrajz gyakorló-órája > haladók, Természettan

IV. Orgona Neveléstan J a kezdők gyak.-isk. Történet
I. Természetrajz

1 Karének 
((világi dal)

_ _ Természettan
3 4 II. Gyak.-isk. Iátog. — j Tótnyelv Orgona

III. Orgona — > kezdők, Gyak.-isk. Iátog.
IV. Német nyelv 1 Liturgikai gyakori. 1 haladók gyak.-isk. Alkotmánytan

6 — 7 II., III. Torna _ _ Torna _
III., IV. — Torna — — Torna

Vasárnap és ünnepnapokon 1/2 8 órakor az egyik része a növendékeknek a tót istenitiszteletre, 10 órakor a másik része a növen
dékeknek a magyar, illetve német istenitiszteletre.
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c) Tanulmányi előmenetel és magaviselet.
Az év végéig maradt növendékek ezévi magaviseletét, szorgalmát és elő

menetelét a következő táblázat tünteti fel:
Magaviselet:
j ó ..............................
szabályszerű. . . .  
kevésbbé szabálysz. .

I.
36
3

II.
24

6

1

III.
25

3
1

IV.
26

Összesen
1 1 1

1 2

2

Összesen: 39 31 29 26 125
Szorgalom.'
k i t a r t ó .................... 5 3 4 6 18
e l é g ......................... 27 25 18 16 8 6

c s e k é ly .................... 7 3 7 4 2 1

Összesen: 39 31 29 26 125
Általános szabályzat:
k i t ű n ő .................... 1 — 1 — 2

jeles ......................... 7 6 3 6 2 2

j ó .............................. 17 14 13 1 0 54
elégséges . . . . 4 4 3 5 16
elégtelen egy tárgyból 3 2 3 — 8

» két » 7 3 4 3 17
» több » — 2 2 2 6

Összesen: 39 31 29 26 125
E szerint javító-vizsgálatra utasíttatik az I. oszt.-ban 10 tanuló, II. oszt.-ban 

5 tanuló, a III. oszt.-ban 7 tanuló, a IV. oszt.-ban 3 tanuló. Osztályismétlésére 
utasíttatik a I. o.-ban —, a II. o.-ban 2, a III. o.-ban 2, a IV. o.-ban 2 tanuló.

A tanu lm ányi előm enetel o sz tá ly o n k én t és tárgyanként.

T a n t á r g y Kitün. Jeles Jó Elégs. Elégt. össz.

1

I. osztály:
Vallástan ............................. 7 1 2 1 0 7 2 39

2 Neveléstan............................. 3 1 0 15 1 1 — 39
3 Magyar nyelv ..................... 1 3 15 16 4 39
4 Német nyelv ......................... 2 1 0 15 1 2 — 39
5 Tót nyelv ............................. 1 5 1 1 7 — 24*
6 Földrajz.................................. 3 8 17 1 1 — 39
7 Számtan.................................. 1 4 13 15 6 39
8 Természetrajz ........ : .......... 4 8 2 0 6 1 39
9 Zeneelmélet ......................... 6 8 14 1 1 — 39

1 0 Harmonium ......................... 7 9 1 1 1 1 1 39
1 1 Hegedű .................................. 7 1 1 1 1 9 1 39
1 2 Ének ...................................... 1 5 13 18 2 39
13 Rajz ...................................... — 1 2 18 9 — 39
14 Szépírás.................................. 4 9 13 13 39
15 Torna .................................. 6 9 1 2 1 2 39
16 írásbeliek külső a la k ja ........... 5 9 25 — 39

*
Összesen .........

15 tanuló felmentve.
58 132 233 168 17 39
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T a n t á r g y Kitün. Jeles Jé Elégs. E légt Össz.

11. osztály:
1 Vallástan .............................. 12 5 5 4 2 3 1 1

2 Neveléstan............................. — 5 11 12 3 31
3 Magyar nyelv ..................... 1 6 1 2 10 2 31
4 Német nyelv......................... 1 2 1 4 14 — 31
5 Tót nyelv ............................. 1 11 5 2 — 1 9 2

6 Földrajz.................................. — 10 1 0 10 1 31
7 Számtan................................. 1 6 7 14 3 3 1
8 Mértan ................................. 1 4 8 15 3 3 1
9 Természetrajz ..................... 1 10 1 4 6 — 31

10 Zeneelmélet ......................... 1 5 1 4 11 — 31
11 O rgonálás.............................. — 10 9 11 1 31
1 2 Hegedülés.............................. 2 12 11 5 1 31
13 Éneklés .. ............................. 1 13 7 10 — 31
14 Rajzolás.................................. 4 9 1 2 7 — 31
15 Tornázás .............................. 2 5 1 7 7 — 31
16 írásbeliek külső alakja .. .. 3 1 0 1 8 — — 31

Összesen ......... 31 1 2 3 1 7 3 1 3 8 16 31

111. osztály:
1 Vallástan .............................. 5 14 4 6 1 2 9 5
2 Neveléstan.............................. 3 3 1 8 3 2 2 9
3 Tanítási gyakorlat ............. — — 7 2 2 — 2 9
4 Magyar nyelv ..................... 3 8 1 2 6 — 29
5 Német nyelv......................... 1 5 1 3 8 2 29
6 Tót nyelv ............................. 9 3 3 — 154
7 Történet ............................. 7 8 8 3 3 2 9
8 Számtaü................................. 3 2 6 15 3 29
9 Méréstan ............................. 1 3 6 17 2 29

1 0 Természetrajz ..................... 1 1 0 1 3 5 — 29
11 Természettan......................... 2 4 11 11 1 29
1 2 Gazdaságtan ......................... 2 4 16 7 — 29
18 Zeneszerfcesztéstan ............. 1 7 1 2 9 — 29
14 O rgonálás.............................. — 6 1 0 9 4 29
15 Hegedülés.........  ................. 4 4 8 1 2 1 29
16 É neklés................................. 3 4 1 1 9 2 29
17 Rajzolás.................................. — 4 2 2 3 — 29
18 Tornázás .. ... ..................... 1 0 8 1 0 1 --  ' 29
19 írásbeliek külalakja............. 4 7 1 8 — — 29

Összesen ......... 50 1 3 0 2 0 8 1 4 9 2 0 29

IV. osztály.
1 Vallástan ............................. 1 0 6 4 6 _ 26
2 Neveléstan.............................. — 6 11 9 — 26
3 Tanítási gyakorlat ............. — 2 1 4 1 0 — 26
4 Magyar nyelv ..................... 1 4 9 11 1 26

Átvitel ......... 11 18 3 8 36 1 26
1 Egy tanuló a vizsgálatra nem jött el. — 2 12 tanuló felmentve. — 3 14 tanuló 

lelmetve. — 4 Egy nem jelent meg a vizsgálaton (beteg), 2 pedig visszalépett a vizsgálatról.
17 '
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T a n t á r g y Kitün Jeles Jó Elégs. Elégt Össz.

Átbozat ......... 1 1 18 38 36 1 26
5 Német nyelv......................... — 3 13 1 0 — 26
6 Tót n y e lv .............................. 5 3 3 7 — 18*
7 Történet .............................. 1 5 1 2 6 2 26
8 Alkotmánytan ...................... 1 8 7 9 1 26
9 Számtan.................................. 2 1 1 0 1 0 3 26

1 0 Méréstan .............................. 3 1 9 1 1 2 26
1 1 Természettan ..................... 1 4 7 1 1 3 26
1 2 Gazdaságtan......................... 2 4 14 6 — 26
13 Zeneszerkezztéstan ............. 1 3 14 8 — 26
14 O rgonálás.............................. 1 6 5 1 2 2 26
15 Hegedülés.............................. 2 2 9 1 2 1 26
16 Enekelés ............................. 1 7 5 1 1 2 26
17 Rajz ...................................... — 5 16 5 26
18 Torna ................................. 7 1 1 8 _ _ 26
19 írásbeliek külalakja............. 2 7 17 — — 26

Összesen ......... 40 8 8

0
0

 
T—

1 154 17 26
* 9 tanuló fel mentve.

d) A z ifjú sá g i e g y e s ü le te k  m ű k ö d é se .

I. Az ifjúság kebelében — mint az előző években, úgy ez idén is — 
megalakult az Önképzőkör, melynek czélja paedagogiai s 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 mintaleczkék készítése, előadása és megbírálása által a gyakorlati képesség 
növelése és fejlesztése.

Elnök Gamauf György igazgató, ki már 25 éve, hogy az Önképzőkört 
lelkes buzgalommal vezeti. A rendes-tagok száma volt 99, ezek közül kilépett 
négy tag, egy tag meghalt s a kör kebeléből kizárt három tagot, így maradt 
91 tagja. A kör titkárja lett Javornitzky Dezső ,IV. éves, főjegyzője Demeter 
Béla IV. éves, jegyzője Danis János, pénztárosa Oberländer János IV. éves; 
könyvtárosoknak lettek megválasztva Sramkó Kálmán IV. éves s Kern János
III. éves növendékek.

A kör tartott ez évben a 26 rendes ülésen kívül egy alakuló-, egy dísz-, 
egy rendkívüli- s egy záró-ülést.

Az alakuló-ülésen tisztviselőit választá meg a kör. A tulajdonképeni munkás
ságát a kör a rendes üléseken fejtette ki. Felolvastatott és megbíráltatott öt 
szépleirás, három paedagogiai dolgozat, három költemény, egy jellemrajz; ezek 
közül kettő dicséretet nyert, négy sikerült, kettő méltányoltatott, kettő tudo
másul vétetett s kettő tudomáson kívül hagyatott. Meghallgattatott s meg
bíráltatott egy szabad előadás « A tanítói pálya iránt lelkesedésről», megdícsértetett 
egy egyházi beszéd, mely sikerült s 52 szavalat, melyek közül megdícsértetett 15, 
sikerült 1 1 , méltányoltatott 15, tudomásul vétetett 1 1 .
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A díszülésen a kör lelkesen ünnepelte meg márczius 15-ikét a következő 
műsorral: 1. Hymnus ; éneklik a kör tagjai, az intézeti zenekar kíséretével. 2. Meg
nyitó- s ünnepi-beszéd; tartja Javornitzky Dezső, a kör titkára. 3. «A magyarok 
Istenéhez» (Váradi Antal); szavalja Remenyik László. 4. Quintett (kurucz-nóták); 
előadják I. hegedűn Simonyi János, II. hegedűn Kuhár Gyula, violán Horvay 
Árpád,gordonkánBechtJózsefsnagybőgőnBukovinszky Emil.5 «Márczius 15-ikét 
előidéző körülmények» (munka), irta Kern János; felolvassa Gócza András.
6 . «A nemzethez» (Petőfi Sándor); szavalja Sramkó Kálmán. 7. Dalegyveleg; 
előadja az intézet zenekara. 8 . Szózat; éneklik a kör tagjai.

A rendkívüli ülésen a kör a pályamunkák és a versenyszavalatok felett 
ítélt. A kitűzött két szépirodalmi pályatételre beérkezett három munka, melyek 
közül a díjat ( 6  kor.-t) «A természet nyitott könyv, melyből sokat tanulhatunk» 
jeligéjű nyerte el. Szerzője Javornitzky Dezső. A kitűzött két paedagogiai 
pályatételre beérkezett egy munka, mely a pályadíjra ( 6  kor.) érdemesítetett. 
Szerzője Kubicza Samu.

Az öt versenyszavaló közül az első díjat (10 kor.) Sramko Kálmán; a 
második díjat ( 8  kor.) Raab Rezső s a harmadik díjat ( 6  kor.) Remenyik László
III. éves növendékek nyerték el.

Az egész év alatt felolvasott és legjobbnak talált munkájával («A haza- 
szeretet a népiskolában») Javornitzky Dezső IV. éves növendék, az erre a czélra 
kitűzött 12 kor. pályadíjat elnyerte. A «Fabriczy-alap» ezévi 7 kor. 20 fillér 
kamattát a kör -— a legjobb számtan tanításért — Raab Rezsőnek ítélte.

A kör könyvtára vétel és ajándékozás útján gyarapodott ez évben. Vétel 
útján 12 művel 15 kötetben s ajándékozás útján 10 művel 11 kötetben A könyvtár 
jelenlegi állapotata a német művekkel együtt 575 mű 646 kötetben.

A kör saját olvasókörébe a következő lapokat járatta: Magyar Szó, 
Budapesti Hírlap, Vasárnapi Újság, Politikai Újdonságok, Világ Krónika, 
Lkambátyám, Család és Iskola, Magyar Kisdednevelés és Népoktatás, Néptanítók 
Lapja, Evangélikus Családi Lap, Eperjesi Lapok, Állatok világa (füzetes vállalat).

Az Önképzőkör vagyoni állása:
Bevétel:

1. A múlt évi maradvány . 3836 kor.
2. Régibb tagsági-díjak . . 186-18 «
3. Ezévi tagsági-díjak . . 68-30 «
4. Lapok albérlete . . . 14 — «
5. Könyvtári jegyzékek . . 12-50
6 . Fabriczy-alap kamatai 7-20 «

Összesen 326-54 kor.
Kiadás:

1. Lapok előfizetése . . . 1 2 0 - 6 6 kor.
2. K önyvtár........................ 92-70 «
3. Olvasóterem és vegyesek 42-62 «
4. P á ly a d íja k ................... 48'— kor.
5. P'abriczy-alap pályadíj 7-20 « 55-20 «

Összesen 31118 kor.
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Vagyon :
1 . Készpénz-maradvány..................................................................... 15'36 kor.
2. Régi tagdíjkövetelés.............................................512 50 kor.
3. Ezévi tagság i-d íjak ............................................. 47470 « 987 20 «
4. Betéti-könyvecskén................... .................................................  2365 «
5. Fabriczy-alap (betét).............................................21698 kor.
6 . Gamauf-alap (b e té t) ............................................. 513 87 « 730’85 «
7. Könyvtár, szekrények, zeneszerek, h a n g s z e r e k ...................  2420— «

Összesen 4177 06 kor.
Gyarapodás 82412 kor.
A Fabriczy-alap ez évben nem gyarapodott.
1901. augusztus havában az 1891-ben végzett növendékek találkozásuk 

alkalmából Gamauf-alapot létesítettek. Ez alap 1903. június végén 37 77 koronát 
tett ki. Ez iskolai év folyamán gyarapodott:

Stoll Ernő nyíregyházai tanító és társa 1903. évi gyűjtése 20 kor.
Durst Győző, a temetési kántus f e l e s 'e g e ................... 29 «
Szabó Márton nyíregyházai t a n í t ó ...................................20 «
Bold. Páll Endre hagyatékából, Liptai Lajos lelkész . . 24 «

Összesen 113 kor.
Gamauí 25 évi tanári működése jubileuma alkalmából

Reményik Lajos gyakorló-iskolai tanító úr gyűjtése . 382 kor.
Ez évi gyarapodása összesen 495 kor.

Reményik Lajos gyakorló-iskolai tanító gyűjtéséről a következőkben 
ekkép számolt e l:

K i m u t a t á s
a Gamauf-alapra befolyt adományokról:

1. Palásthy Kálmán, sátoraljaújhelyi ta n ító ...................  2 kor.
2. Schneider János, toporczi ev. t a n í t ó ......................... 3 <
3. Frenyó Dániel, nyustyai « «   4 «
4. Róth Gyula, franzfeldi « «   2 «
5. Fazekas János, nyíregyházai tanító gyűjtése . . .  65 «
6 . Meitzer Károly, majerkai ta n ító ................................... 4 «
7. Gócs Győző, bácsfeketehegyi t a n í t ó .......................... 5 «
8 . Milliner Mihály, pozsonyi «   5 «
9. Kvasz István, kölpényi t a n í t ó ..................................  2 «

10. Gótcs Károly, j e g y z ő ....................................................... 20 «
11. Berg Gyula, szeghegyi tanító g y ű j t é s e ...........................12 «
12. Valent Béla, tótaradáczi « ........................................  2 «
13. Kerényi Márton, miskolczi t a n í t ó ................................  5 «
14. Bercsényi Pál, hugyaji «   2 «
15. Plachta Albert, tiszolczi «   4 «
16. Bohus János, erdőmegi «   2 «

Átvitel . . 139 kor.
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Áthozat . . 139 kor.

17. Jaeger Gyula, selmeczbányai tanító utolsó részlete . 10 «
18. Szanitter Kornél, torzsai ta n ító ............................. 5 «
19. Holly József, liptórózsahegyi t a n í t ó ................... 5 «
20. Javornitzky Albert, abaújharaszti ta n í tó .............. 5 «
21. Gerhard Béla, eperjesi t.-képző tanár..................  15 «
22. Jelenlegi tanítványok adománya...............................151 «
23. Háger András, hosszúfalusi ig.-tanító..................  10 «
24. Barts Gyula, kostyáni áll. t a n í t ó .......................  5 «
25. Loykó Imre, pazdicsi ta n ító .................................  4 «
26. Fövényessy János, felsőszuhai ta n í tó ..................  2 «
27. Lővy Adolf, eperjesi izr. tanító ........................ '.  . 1 «
28. Goldberger Z sigm ond ...........................................  30 «

Összesen: 382 kor.

Midőn a Gamauf-alap ezen nemes adományozóinak hálás köszönetemet 
lyilvánítanám, egyúttal kérem, hogy ezen gyűjtést befejezettnek ne tekintsék, 
lanem a saját körükben buzdítsák mindazokat, a kik e mozgalomról nem, 
agy csak későn értesültek, mert az a férfiú, ki 25 évig lankadatlan buzga- 
ommal tanítva, több mint 600 tanítónak adott kenyeret, megérdemli, hogy a 
levével kapcsolatos alap minél tekintélyesebb összeggé gyarapodjék.

Reményik Lajos
a  G am au f-alap  g y í jlő -b izo t ts á g  e- i. pénztárosa.

II. Az 1890—91. iskolai évben alakította Gamauf György igazgató s az 
önképzőkör elnöke a «Segélyző-egyesület», melynek czélja a növendékeket 
zorultságukban kisebb, kanyitnélküli kölcsönökkel, vagy segélyekkel támogatni.

A «Segélyző-egyesület» vagyoni állása:
Bevétel:

1. Múlt évi m a ra d v á n y ........................212 kor. 45 fill.
2. Régibb tagsági díjakból . . . .  37 < 96 «
3. Ezévi tagsági díjakból..........................21 « 60 «
4. Régibb kötvények visszafizetése . 56 « 20 «
5. Kassai úti kölcsön visszafizetése . 8  « — «
6 . K a m a t ............................................  4 « 82 «

Összesen: 341 kor. 03 fill.

Kiadás :

1. Segély a zenekarnak (múlt évről is) 15 kor. — fill.
E g y e n le g .......................................  326 « 03 «

Összesen: 341 kor. 03 fill,
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Vagyon :
1. Maradvány készpénzben . . . .  108'76

Betéti könyvecskén.........................217’27 326 kor. 03 fill.
2. Kötvényekben követelés ......................................... 71 « — «
3. Régibb tagsági díjak hátraléka . . 188 40
4. Ezévi tagsági díjak hátraléka . . 11390 302 « 30 «
5. Az 1901. évi kassai kirándulási kölcsön . . .  13 « — *

Összesen: 712 kor. 33 fill.
Gyarapodás: 175 kor. 98 fillér.

Gamauf György, Oberländer János, Javot nitzky Dezső,
elnök. pén ztá ros . titkár .

e) A v i z s g á l a t o k  r e n d j e .

Május 1  — 14-ikén a IV. oszt. tanítási vizsgálata a gyakorlóiskolában.
« 18-ikán vallástan és tót nyelv.
« 19-ikén neveléstan és német nyelv.
« 2 0 -ikán magyar irodalom.
« 2 1 -ikén történet
« 24-ikén alkotmánytan.
« 26-ikán számtan, mértan.
« 27-ikén I., II., III. osztály: természettan, gazdaságtan.
« 28-ikán I., II., III. « ének, zene.

Június 6 -ikán I., II., III. « vallástan és tót nyelv.
« 7-ikén I., II., III. « neveléstan.
« 8 -ikán I., II., III. « magyar nyelv.
« 9-ikén I., II., III. « földrajz, történet, zene.
« 10-ikén I., II., III. « német, tót, zene.
« 11-ikén I., II., III. « számtan, mértan, zene, torna.
« 13-ikán I., II., III. « természetrajz.
« 14-ikén I., II., III. « délelőtt az ifjúság elbocsátása.
« 15-ikén I., II., III. « délelőtt az ifjúság elbocsátása.
« 15—18-ikán a magántanulók vizsgálata.
« 20—24-ikén a képesítő vizsgálatok Írásbeli rész.
« 25—26-ikán képesítői szóbeli vizsgálatok.
« 26—27-ikén képesítői szóbeli vizsgálatok.

Tanítóképesítő-vizsgálatok az 1903. 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 1903. 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.
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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 ú r ; a bizottság tagjai: ifj. Draskóczy Lajos eperjesi, 
Zemann János abosi lelkészek, Jurin Samu jolsvai igazgató-tanító, Kertscher 
Ede iglói tanító és a tanítóképzői tanári kar.

I. Az 1903. évi június hónapban megtartott képesítő-vizsgálatra bocsát
tatott: intézeti rendes tanuló — kik május hó 31-ikén végezték a IV. osztályt —
18, úgymint: ,, ,,, _.Belak Janos Mikler Kalman

Bercsényi Pál Petrás János
Buda Mihály Stark Sándor
Ferencz Rezső Szamuelisz Alfréd
Glatz György ifj. Szlapovszky Péter
Martig Albert Szolár Pál
Joób Sándor Tóth Károly
Klug Gyula Zbavitel Lajos
Langhoffer Gyula Zoller Samu.

Ezek mind ágost. hitv. evang. vallásúak.
Buda Mihály hat polg. isk. oszt. elvégzése után csak a III. és IV. tanító

képzői osztályt helyben, Joób Sándor a tanítóképző I. és II. osztályát az iglói 
állami tanítóképzőben, Tóth Károly az I—111. osztályt a soproni ág. hitv. ev. 
tanítóképzőben végezte; a többiek mind a négy tanfolyamot a helybeli tanító
képzőben végezték.

Részben mint rendes és magánúton, részben csak magánúton, részben 
más intézetben végzettek öten bocsáttattak tanítóképesítőre. Ezek:

Bordé János ev. ref., a tanítóképző I—III. osztályát mint rendes tanuló 
a debreczeni ev. ref. tanítóképzőben, a IV. osztályt mint magántanuló a helybeli 
tanítóképzőben végezte.

Keresztes Jenő ev. ref., a tanítóképző I—Ill.^osztályát mint rendes tanuló 
a sárospataki áll. tanítóképzőben, a IV. oszt. helyben mint magántanuló végezte.

Kovács Zoltán ev. ref., a tanítóképző I—III. osztályát mint rendes tanuló 
a sárospataki állami tanítóképzőben, a IV. osztályt mint magántanuló a helybeli 
tanítóképzőben.

Pintér József r. kath., a tanítóképző I —III. osztályát mint rendes tanuló 
a pápai állami tanítóképzőben, a IV-ik osztályt mint magántanuló a helybeli 
tanítóképzőben.

Szabó Andor ev. ref., a tanítóképző I—III. osztályát mint rendes tanuló 
a sárospataki áll. tanítóképzőben, a IV osztályt mint magántanuló a helybeli 
tanítóképzőben.

Eszerint van 23 jelölt; 17 a tanítóképző, mind a négy osztályát végezte 
mint rendes tanuló,

1 jelölt csak a III. és IV. osztályát végezte mint rendes tanuló, az I. és 
Il ik osztály helyett a polgári iskola V. és VI. osztályát,

5 jelölt az I—III. osztályt mint rendes tanuló, a IV. oszt. magánúton végezte.
C oll. É rt. 18
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Vallásra nézve volt: 18 ág hitv/evang., 4 ev. ref, 1 rom. lcath. vallásik
A június 22—25-ik napjain megtartott Írásbeli vizsgálatokon a jelölőitek 

a mélt. és ft. püspök úr által kijelölt következő tételeket dolgozták ki :
I. Neveléstan:
Mikép kell a remélhető módszert az irás-olvasás tanításánál alkalmazni ? 

Fejtse ki e tételt példákon szemléltetve.
II. Német nyelv:
«Die Nuss» czímű elbeszélés fordítása magyar nyelvre.
III. Méréstan:
1. Mekkora azon téglalap területe, a melynek egyik oldala 5 6  decziméter 

s a mely egy 7 ' 5  decziméternyi sugárral biró körbe van beírva?
2. Egy nyolczszögben a szögek számtani sort alkotnak oly formán, hogy 

mindenik szög 2 0 °-kal nagyobb a másiknál, mekkorák a szögek?
3. Egy egyenes, kúpalakű vasdarabból, a melynél az alap átmérője 7 ‘5 

decziméter, a magasság 8 ' 2  decziméter, tíz egyforma golyót öntenek; mekkora 
egy-egy golyó átmérője ?

4. Egy szabályos hatszögalapú, hasábalakú edény alapjának egy-egy éle 
2 3  decziméter; 5 2 decziméter magasságig vízzel van töltve. Mekkora azon 
vasgolyó, a mely a vízbe téve, annak felszínét 3 '7  deeziméterrel emeli?

IV. Természettudományok.
1. Természetrajz és gazdaságtan :
a) Hányféle a gyökér és mi mindegyiknek rendeltetése ?
b) A házi légy testalkata, idegrendszere, érzékszervei, táplálkozása, élet

módja, fejlődése és rokonai.
c) A gyümölcsfák átültetésénél követendő eljárásról.
d) A rajzás megakadályozása és más rajkészítés.
2. Természettan és vegytan-.
a) A homorú tükör és törvényei.
b) A  villamos áram delejes hatásának gyakorlati alkalmazása.
c) A  víz szétbontása és összetevése.
d) A  répaczukorgyártás.
V. R ajz :
Koczkákból összeállított csoportozat szabadkézzel való rajzolása a távlat 

törvényei szerint és árnyékolva.
VI. Zeneszerkesztéstan:
«Isten, oh szent Isten» czímű chorál tömött szerkesztésben való áthelye

zése s az összes hangzatok meghatározása és számjelzése.
VII. Német nyelvi értekezés-.

• «Böse Gesellschaft verdirbt gute Sitten.»
VIII. Szépírás:
Egy-egy lap magyar és német szépirás.
A június hó 26. és 27-ik napjain megtartott szóbeli képesítő-vizsgálat 

eredménye:
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A képesítő-vizsgálatra bocsátottakon kívül még négy jelölt tett javító
vizsgálatot ; mindösszesen 26-an kaptak tanítói oklevelet, még pedig:

1 . Kitűnő általános osztályzattal kettő, úgymint: Glatz György és Klug 
Gyula intézeti növendékek.

2 Jeles általános osztályzattal hat, úgymint: Buda Mihály, Hartig Albert, 
Joób Sándor, Petrás János, Szolár Pál, Zoller Samu intézeti növendékek

3. Jó  általános osztályzattal 11, úgymint: Bélák János, Bercsényi Pál, 
Ferencz Rezső, Mikler Kálmán, Stark Sándor, Szamuelisz Alfréd, Szlapovszky 
Péter, Tóth Károly és Zbavitel Lajos intézeti növendékek, Keresztes Jenő és 
Szabó Andor magántanulók.

4. Elégséges általános osztályzattal hét, úgymint: Langhoffer Gyula intézeti 
növendék, Bordé István, Pintér József magántanulók és a javító-vizsgálatot 
tevők: Bedő Pál, Molnár János, Sonkoly Béla és Turóczy Endre magántanulók.

5. Elégtelen általános osztályzattal egy, úgymint: Kovács Zoltán, ki két 
tantárgyból javító-vizsgálatra utasíttatott.

Magyar tannyelvű iskolára képesítve lett 23, magyar-német tannyelvű 
iskolára 3, magyar-tót tannyelvű iskolára 1.

Ágost. hitv. evang. kántori képesítést nyertek 18-an, még pedig:
Kitűnő általános osztályzattal egy: Zbavitel Lajos.
Jeles általános osztályzattal 6 , úgymint: Ferencz Rezső, Hartig Albert, Joób 

Sándor, Klug Gyula, Szolár Pál, Zoller Samu.
Jó  általános osztályzattal 8 , úgymint: Bélák János, Bercsényi Pál, Glatz 

György, Mikler Kálmán, Petrás János, Stark Sándor, Szamuelisz Alfréd 
Szlapovszky Péter.

Elégséges általános osztályzattal 3, úgymint: Buda Mihály, Langhoffer 
Gyula, Tóth Károly.

II Az 1903. szeptember hóban megtartott képesítő-vizsgálatra bocsáttatott 
1 0  jelölt és 1  javító-vizsgálatra, úgymint:

Brünn Vilmos izr., a tanítóképző I. és II. osztályát a budapesti izr., a
I I I . és IV. osztályt a helybeli tanítóképzőben mint magántanuló végezte.

Dudás János ág. hitv. ev., a tanítóképző I. és II. osztályát Szarvason mint 
rendes, a III. és IV. osztályt helyben mint magántanuló végezte.

Geitner Ella ág. hitv ev., a tanítónőképző I. osztályát a kassai r. kath. 
tanítónőképzőben, a I I , III. és IV. osztályt helyben mint magántanuló végezte 
a 2875— 1901. sz. püspöki és 14,260—1902. sz. miniszteri engedély alapján.

Kerekes Barna ev. ref., a tanítóképző I. osztályát a sárospataki állami, 
a II. osztályt a kassai r. kath. tanítóképzőben mint rendes tanuló, a III. és
IV. osztályt helyben mint magántanuló végezte.

Korabeli István r. kath., a tanítóképző I—III. osztályát a régibb szabályzat 
értelmében Szepesbelyen mint rendes tanuló végezte.

Lachata Mátyás ág. hitv. ev., érettségi bizonyítvány és 4 félévi bölcsészet- 
hallgatói indexe alapján.

ffj. Sztankovics Lajos ev. ref., a tanítóképző I. osztályát Sárospatakon 
az áll. tanítóképzőben mint rendes, a III—IV. oszt. helyben mint magántanuló.

1 8 '
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Tóth Gyula ev. ref., érettségi és egy évi joghallgatói bizonyítványa alapján. 
Wagner Márton ág. hitv. ev., a tanítóképző 1. és II. osztályát a soproni 

ág. hitv. ev. tanítóképzőben mint rendes, a III. osztályt Szarvason és a lV-ik 
osztályt helyben mint magántanuló.

Zimmermann Ödön izr., a polg. isk. V. és VI. osztályának bizonyítványa 
alapján a tanítóképző III. és IV. osztályát helyben mint magántanuló.

Kovács Zoltán ev. ref., csak javító-vizsgálatot tesz.
Eszerint van 9 férfi és 1 nő tanítójelölt.
Vallásra nézve van: ág. hitv. ev 4, ev. re f  3, róm. kath. 1 , izraelita 2. 
Előkészültség tekintetében van

1 , ki a tanítóképző minden osztályát mint rendes tanuló végezte.
1, ki a tanítóképző 1 osztályát mint rendes, 3-at mint magántanuló végezte.
4, > » » 2 » » » 2-őt » » *
1 , » » » mind a négy osztályát mint magántanuló végezte.
1 , » » » 2  osztályát miut magántanuló végezte.
2 , ki érettségi bizonyítványa alapján bocsáttatott képesítő-vizsgálatra.

A vizsgálaton mind a tíz jelölt vett részt.
A szeptember hó 23—26-ik napjain megtartott Írásbeli vizsgálatokon a 

jelöltek a mélt. s ft. Zelenka Pál püspök úr által kijelölt következő tételeket 
dolgozták k i:

I. Neveléstan-.
Mi czélból és hogyan érintkezzék a tanító tanítványai szülőivel?
II. Német nyelv.
«Das dankbare Bienchen» czímű elbeszélés magyar nyelvre fordítása.
III. Méréstan:
1. Egy 12‘5 m. hosszú, 56 m. széles és 4 '7  m. magas terem oldalfalait 

olyan tapétával vonják be, melynek 1 m.2-re 1'35 koronába kerül. Mennyi 
tapétára van szükség és mennyibe kerül az, ha a falakat csak 4 ‘47 m. magas
ságig vonják be; a téglaalakú ajtó nyílása 1‘9 m. széles és 2 -8 m. magas, s 
a hat téglalap-alakú ablaknyilás mindenike 1'7 m. széles és 2'15 m. magas.

2. Egy 5’6 m. hosszú létrát 1 8  m. távolságból támasztunk a falhoz, 
milyen magasságban éri a létra vége a falat ?

3. Mekkora ama vasgolyó súlya, melynek átmérője 2 '4  decziméter, ha 
a vas fajsúlya 7‘2 kgr. ?

4. Mennyivel nagyobb a felülete azon koczkának, a melynek egy-egy éle 
1'3 decziméter, azon gömb felületénél, a melynek átmérője ugyancsak 1"3 dm.?

IV. Természettudományok.
1 . Természetrajz és gazdaságtan:
a) Hogyan védekezik a levél a túlságos napfény ellen? 
bj A kétéltűek jellem?ése és osztályozása.
c) Az öntözés czélja; hogyan kell a növényzetet megöntözni?
d) A faóltási módok közül melyiket mikor kell alkalmazni ?
2. Természettan és vegytan:
a) A lejtő törvényei s a lejtőképen működő egyszerű gépek.
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b) A húros hangszerekről.
ej A hydrogen előállítása és tulajdonságai.
d) Szeszfőzés.
V. Rajz:
Egy koczkacsoport, a mely a távlat törvényei szerint rajzolandó ; a nő" 

tanítójelölt síkdíszítményi mintát rajzol.
VI. Zeneszerkesztéstan :
«Jövel Szentlélek Úristen» ez. egyházi ének emlékezetből való leírása. 

(Vegyes karra.)
VII. Szépírás:
Egy-egy lap magyar és német szépírás.
VIII. Németnyelvi értekezés'.
«Das Erntefest.»
IX. Tótnyelvi értekezés:
«Povinosti uéitele króm Skoli.»
A szeptember hó 28-ikán tartott szóbeli képesítő-vizsgálat eredménye:
Jeles általános osztályzattal 2, úgymint: Geitner Ella és Lachata Mátyás
Jó  általános osztályzattal 3, úgymint: Brünn Vilmos, Tóth Gyula és 

Zimmermann Ödön.
Elégséges általános osztályzattal 5, úgymint: Dudás János, Korabek István, 

ifj. Sztankovics Lajos, Wagner Márton és Kovács Zoltán.
Javító-vizsgálatra utasíttatott Kerekes Barna földrajz- és számtanból.
Magyar tannyelvű iskolára képesíttetett 8 , magyar-német tannyelvű isko

lára 1 , magyar-tót tatnyelvű iskolára 1  jelölt.
Kántori képesítést kapott Wagner Márton.
Az 1903-ik év folyamán két Ízben tartott képesítő-vizsgálat alkalmával 

36 jelölt kapott tanítói oklevelet és 19-en kántori képesítést.

C) E g é s z s é g ü g y .
1. Testi nevelés. Növendékeink közül 10 a szülői házban vagy rokonok" 

nál kapott ellátást; 106 a három internátusbán volt elhelyezve; 9 két meg
bízható családnál felügyelet alatt, 1 1 a városban szétszórva, magánházakban 
lakott. A szülői házban lakók, valamint az internátusokban elhelyezett növen
dékek testi nevelésére különös gond volt fordítható. Az internátusok az érint
kezést a bennlakó felügyelő tanárokkal megkönnyítették, valamint a testi 
nevelést ezélzó törekvéseinket jobban előmozdították. Elősegítették azt a rend
szeres étkezés, a gondosan elkészített s tápláló ételek a coll. convictusban, 
továbbá a rendszeres tornázás, a tanulók szobáinak gyakori szellőztetése, tisz
títása 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.
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2. Egészségügy. Öt betegedési eset szükségessé tette, hogy az illetők 
elhagyják az intézetet s a szülői házhoz visszatérjenek ; kettő tüdővész miatt, 
mely oly erőt vett rajtuk, hogy egy az évzáró-vizsgálatokhoz sem jöhetett, 
egy pedig meghalt; egy az intézetből kilépni kénytelen volt, s egy gyöngél
kedve is visszatért és befejezte a tanévet; egy az évzáró-vizsgálatra visszajött.

A városi tiszti-orvos, dr. Lakner Árpád, két ízben tartott szem vizsgálatot; 
a növendékeket trachomamenteseknek találta.

Az intézeti orvos, dr. Holénia Gyula, több ízben megvizsgálta az inter- 
nátusokat, melyek a kor igényeinek ugyan nem felelnek meg teljesen, de — 
tekintve a körülményeket — az okvetetlenül szükségesek mindig pótolva lettek.

Az intézeti orvos az előfordult betegségekről a következő jelentést teszi:
Ez iskolai év kedvező volt; járványos vagy valamely súlyosabb betegség 

nem fordult elő, a betegedések száma csökkent; fekvő beteg volt 6 , járó 
beteg 101. Haláleset nem fordult elő.
Szemkötőbártya-hurut . . . . .  8, T o rokgyu ladás.......................... 9,
F o g h ú zás ...................................... 21, Iz o m c sú z ...................................  5,
Bélhurut és gyomorhurut . . 9, Szervi szívbaj............................... 2,
Oltás ....................................... 1 , V érszegénység .......................... 2,
K e lev é n y ........................................ 3, T á ly o g ........................................  5,
S zem árpa........................................ 3, Mellhártya-gyuladás . . . .  2,
Körömméreg................................... 4, S á r g a s á g ...................................  1 ,
Fejfájás............................................. 5, Lábizzadás...................................  3,
Hörghurut........................................ 7, B ő rb e teg ség ............................... 4,
Középfülgyulladás..........................2, Izü let-gyuladás.......................... 3.
Csonthártyalob...............................2,

A tanulók az év folyamán kétszer lettek egészségi és tisztasági szem
pontból megvizsgálva. — Tornánál szerencsétlenség nem történt.

Eperjes, 1904. m áju s 31. ]Jr. Holénia Gyula,
intézeti orvos.

D) Á l t a l á n o s  ü g y e k .

Intézetünk íentartó 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 collégiuini igazgató-választmány, mely a kerület által választott két elnök- és 
12 választott s a Collegium 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- 
rületi elnökség, négy választott tag és a tanári testület.

A tápintézetet, melynek jótéteményeiben a Collegium 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.
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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 resztvettek a tanárok a munká
ban más téren, a hol az egyház, a társadalom vagy egyesületi élet tőlük szol
gálatot követelt.

Garnauf Gychgy igazgató a helybeli kereskedelmi iskola igazgatója; az 
[. egyháznak gondnoka s e minőségben az egyháztanácsnak, az iskolaszéknek 
s több bizottságnak tagja ; a Sárosvármegyei Általános Népnevelőegyesületnek 
volt elnöke, jelenleg választmányi tagja; a Tanítóképző-tanárok Országos 
Egyesületének tagja.

Gerhard Béla tanár a Széchenyi-kör népnevelési szakosztályának és a 
Tanítóképző-tanárok Országos Egyesületének tagja.

Ifj. Kapi Gyula tanár a Tanítóképző-tanárok Országos Egyesületének 
tagja; a Széchenyi-kör választmányi tagja.

A temetéseknél való éneklés czéljából az iskolai év elején megalakult 
tanulóinkból a temetési kar, a helybeli ág. h. evang. I. egyház kántora, Durst 
Győzőnek vezetése alatt. E kar tehetségéhez képest és sok jó akarattal tel
jesítette kötelességét s Durst Győzőnek az ifjúság iránt érzett jóindulata teljes 
elismerésünket érdemelte ki.

Intézetünk állandó összeköttetésben volt ez évben is környékünk egy
házaival, lelkészeivel és tanítóival. Több egyház közvetlenül intézetünkhöz 
fordult, hogy iskolái számárá 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 mini kisegítő-kántor résztvegyen. Egy növen
dékünk az egész éven át vasárnapon és ünnepen teljesítette a kántori teendő
ket Kisszeben városában a tót-egyházban. A kántori teendőkben önállóan is 
gyakorolhatták magukat növendékeink, a mennyiben egyrészt a helybeli két 
kántort gyakran helyettesítették, másrészt a theologiai hallgatók heti liturgikai 
gyakorlatain a kántori teendők végzése III. és IV. o. tanulóink kötelessége volt. 
Ugyancsak III. és IV. oszt. tanulóink teljesítették a kántori teendőket a coll. 
gymn. ifjúsági istentiszteletek alkalmával, melyek téli időben a tanítóképző 
orgonatermében tartatnak.

E) Tanítóképző-intézeti gyakorlóiskola

A tanítóképző-intézettel 1899. szeptember 1 -jétől szerves kapcsolatban 
álló osztatlan vegyes gyakorlóiskolába 48 ág. hitv. ev. növendék jelentkezett 
és vétetett fel. Ebből 28 fiú, 20 leány; eperjesi 38, vidéki (Sóvárról, Enyiczkéről 
és Dubrava-pusztáról) 10; 6  magyar, 42 tót anyanyelvű; 24 tandíjfizető, 5 ked
vezményes, 19 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 intézel őszinte háláját.
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1. A tanítóképző növendékek gyakorlati kiképzése.
A népiskola akkor felel meg feladatának, ha a gyermek egész lényét 

felöleli, vagyis: nevel és oktat. A mai népiskola — kevés kivétellel — nem nevel, 
hanem csak oktat; tömi a tannlót száz-, meg százféle anyaggal, a nevelést 
egészen tkörén 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 módokrt, 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 iskolai 
élethez való szoktatás módját és a tanító iránt való bizalomkeltést. Szeptember 
végén megkezdték a tantárgyak rendszeres tanítását. Első alkalommal minden 
IV-ed éves egy-egy félóráig foglalkozott a gyakorlóiskolában ; második alkalom
mal egy órát töltött, végül egy egész napon át tanított, s így minden tanuló 
átlag 15 félóráig tanított különböző osztályokban, különféle tárgyakat.

A III-ad évesek gyakorlati kiképzésére az osztály népessége miatt már 
kevesebb óraszám jutott, de a mód a fentiek szerint alkalmaztatott. Minden 
III-ad éves 4 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 as osstatlan iskolák számárai ez. füzet szolgáltatta.

A Il-od évesek hallgatólagosan vettek részt a gyakorlóiskolai tanító 
tanításainál. Jegyzeteket készítettek a látottakról és hallottakról, melyeket 
felelősség mellett kötelesek voltak bemutatni. A tananyag a tanítás napja 
előtt előbb a gyakorlóiskolai tanító által nézetett át, majd a szaktanár vizs
gálta felül A kijavított leczke szerint megejtetett azután a tanítás.

A rend és fegyelem tartására is súlyt fektettünk. A rendtartási könyve
ket a IV-ed évesek önállóan is vezették.
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2. A gyakorlóiskola bevégzett tananyaga az 1903—1904. évben:

I. osztály.

1 . Vallástan. Világ teremtése. Ádám és Éva. Kain és Ábel. Az özönvíz. 
Mózes születése és élete. A tíz parancsolat.' Ábrahám. Isten jósága. Imák.

2. Írás-olvasás. Tomcsányiné Czukrász Róza «Ä magyar gyermek első 
olvasókönyve» ez. tankönyve nyomán az összes kis- és nagybetűk folyékony 
Írása és olvasása. Népmesék, népmondák és kisebb költemények emlézése_

3. fíeszédértelerngyakorlatok Az iskola és környéke; a helység és határa j 
a légkör és tüneményei. Az em bet; az emberek őszi, téli és tavaszi foglal
kozása. Faliképek olvasása.

4. Számtan. 1—20-ig terjedő számkörben a két művelet. Számirás. Kézi
könyv: Mocnik—Orbók Számólókönyve 1. oszt. számára.

5. Rajz. Pontozott rajzfüzetekben különféle alakok.
6 . Ének. (Lásd az V—VI. osztálynál.)
7. Testgyakorlat. Fej-, törzs-, váll-, kéz-, lábgyakorlatok.
8 . Kézimunka a leányok részére. (Lásd az V—VI osztálynál.)

II. osztály.

1 . Vallástan az I. osztálylyal együtt. ,
2. Te szedéi telemgy akorlalok, mint az 1. 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. Mocnik-Orbók tankönyve szerint 1 100-ig terjedő szám
körben fejbeli számolás az összes műveletek keretében. Számirás.

6 . Ének
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. Számtan. Kézikönyv: Mocnik-Orbók: Számolókönyv a III-ik osztály 

számára. 1 — 1000-ig terjedő számkörben valamennyi művelet. Hármasszabályú 
példák. Közönséges törtek értelmezése.

Coll. Ért. 19
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5. Földraja. 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 . Teslgyakorlat I
9. Kézimunka j mind a hat osztály eRyütt-

IV. osztály.
1. Vallástan a Ill-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. Osztrák császárság tartományai.

5. Számtan. Moénik-Orbók tankönyve alapján : Számolás a végtelen szám
körben. Közönséges törtekkel való számolás. A mértékrendszer betetőzése. 
Hármasszabály. Kamatszámítás. Mértani előfogalmaji.

6 . Rajz. Magyar stílű díszítmények; tollrajzolás.
7. Ének I
8 . Testgyakorlat l mind a hat osztály együtt.
9. Kézimunka

V —VI. osztály.

1 . Vallástan Bibliai történetek ismétlése. Káté. Egyháztörténetem 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.

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 efhlé- 
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.

5. Történelem. Dr. Kis Áron Magyarok története ez. tankönyve szerint: 
Új-kor. Szapolvai János és I. Ferdinánd. I. Ferdinánd és János Zsigmond. 
Zrínyi Miklós. Bocskay István. Pázmány Péter. I. Rákóczi György. I. Lipót. 
II. Rákóczi Ferencz. III. Károly. Mária Terézia. II. József. I. Ferencz. V. Ferdinánd. 
I. Ferencz József.
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6 . Alkotmánytan. Irta Mayer Miksa. Beveszett anyag : A családról. A köz
ségekről. Törvényhatóságokról. Az államról és az államhatalomról. Képviselő- 
választásokról. Az országgyűlésről.

7. Természetrajz. Báthory Nándor tankönyve nyomán: Madarak: Kúszók. 
Ragadozók. Futók. Hüllő állatok: Gyík. Kígyók. Teknősök. Kétéltűek : Kecske
béka. Halak : A ponty. A kecsege. Puhatestű állatok : Csiga. Rovarok : A csere
bogár. A méh. A selyemlepke. A házi légy. Szitakötő. A szöcske. A fapoloska- 
Pókfélék. Rákok. Férgek. Tüskebőrű állatok, virágállatok és végső lények.

8 . Természettan. Irta Vargyas Endre. III. rész. A vegyülés tüneményeiről: 
A levegő alkotó részei. A víz alkotó részei. A szén, a világító gáz. A szén
sav. Boros-, eczetes- és rothadó-forrásról. Eczetgyártás. A növények táplál
kozása. Fatenyésztés. Vetés váltás és trágyázás. Az emberi és állati táplálkozás. 
Az ember földi élete.

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 
számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. Összetett hármasszabály. Kamat- 
számítás.

1 1 . 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. Testgyakorlal. Lásd az I-ső osztálynál.
14. Ének. Egyházi énekek: Dicsőült helyeken. Dicsérd én lelkem a dicső

ségnek. Istentől el nem állok. Ki csak Istenre dolgát hagyja. Mind jó amit 
Isten tészen. Mint Isten akarja legyen. Minden e földön csak elmúlandó. Mint 
a szép hűvös patakra. Te világ szép ékességed. Tündöklő hajnali csillag. 
Örülj mi szívünk. Uram Jézüs fordulj hozzám. Kegyes Jézus itt vagyunk. 
Erős vár a mi Istenünk. Uram hallgass meg az én ínségemben. Teremtő 
Istenünk. Óh Istenem. Előtted állok drága Jézusom. Jézust el nem bocsátom. 
Krisztus te vagy életem. — Világi énekek-. Hymnus. Szózat. Szedjük életünk 
világit. Ősz az idő a fű sárgul. Bár csak én madár lehetnék. Egyszer egy 
időben (Altatódal). Zöld berekbe száll a madár. Be van az ég sötét kékre 
festve. Rózsabokor piroslik. Tél az idő esik a hó. Csöndes éjjel borítja az 
utczákat. Rákóczi trombitája. Kossuth-gyászdal. Nagy Bercsényi Miklós. El
törött a hegedűm. Csínom Palkó. Rákóczi, Bercsényi ragyogó vitézek. Ez 
országnak nincsen párja. Nemzeti szín.

15. Kézimunka. Leányok részére. Püspök úr ő méltósága megbízásából 
heti 4 órában tanította Reményik Lajosné. Bevégzett anyag: 8  pár harisnya- 
kötő, 14 pár női- és gyermekharisnya, 8  drb. álika, 38 drb. párnabetét, 10 vég 
csipke, 5 drb. merkelő kendő. 7 drb. tálezakendő; fehér és színes hímzés, 
5 drb. hímzett és merkelt törülköző, 4 asztalfutó, 1 drb. asztalterítő, 4 drb. miliő, 
2  drb. horgolt gyermekrekli, főkötők, dunyhakötők, 1 drb. ujságtartó, 1  drb. 
lámpatálcza, 1 drb. géptakaró, 1  drb. bútorvédő (horgolt).

i r
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3. A g y a k o r l ó i s k o l a i  t a n u l ó k  n é v s o r a .  

I. osztály.

ßartos Gyula Olejár Miklós
Cziel Mária Pribulla Margit
Huszka Barna Jozefin Smigala Janka
Kapi Jenő Smigala Lajos

5 Kusnyír Erzsébet 10 Tomkó Anna.

II. osztály.

Cziel János Kollár Szabó István
Hován János Kuhlöffel József
Hamborszky Lajos Lenhárd Dorottya
Késmárszky Berta Partilla Lajos

15 Kollár Szabó András 20 Sebej István.

III. osztály.

Hován Anna Kriss Pál (évköben kilépett)
Huszka Barna Ilona 30 Kusnyír Ilona
Jeglinger Mária Kusnyír Lajos
Kapi Gyula Lászka Anna

25 Kascsák Ferencz Lénhárd Anna
Késmárszky Lajos Partilla Béla
Kmecz Ilona 35 Reményik Anna
Kubecskó Emma Szedlák András.

IV. osztály.

Bagár Sándor 40 Lászka Gyula
Gajdos Margit Pribulla János
Kascsák Verőn Zaleha György

V —VI. osztály.

Fejtkó András Kmecz György
Halkó Aranka Kusnyír István

45 Hamborszky Béla Petrik Károly.

F) Fölvétel az 1904 — 1905 iskolai évre.
A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerületi eperjesi coll. tanítóképző-intését 

I. osztályába az 1904—1905. tanévre felvételért folyamodhatnak oly éptestű, 
egészséges tanulók, kik életük 14. évét már betöltötték, 18 évesnél nem idő
sebbek és a gymnasium, reáliskola vagy polgári iskola négy alsó osztályát 
legalább elégséges eredménynyel elvégezték.

Rendes tanulók lehetnek ág. hitv. ev.- és más vallásnak.
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A tiszai ág. hitv. ev. egyházkcTülctbcliek tandíjmentességet elvesnek es az 
internátusba (szállás-, világítás-, fűtés-, kiszolgálattal) vétetnek fel, vagy a 
lakpénz némi elengedésében részesülhetnek.

Ág. hitv. ev. más egyházkerületbeliek fizetnek tandíjat 1 0  kor., interná- 
tusi lakásért évi 60 kor., a mennyiben hely van az internátusbán.

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 l-jétől deczember 31-ikéig s díja 
ebédért és vacsoráért 50 kor., csupán ebédért 32 kor.; a második félév ter
jed január l-jétől június végéig s díja ebéd- és vacsoráért 74 kor, csupán 
ebédért 46 korona. E díjak esetleg emeltetnek.

Ág hitv. ev. növendékek részesülhetnek convictusi kedvezményben.
Minden tanuló kivétel nélkül iskolai díj czímén évi I I kor.-t tartozik fizetni.
Fölvételért és segélyezésért folyamodni kell. A tiszai ág. hitv. ev. egyház- 

kerület mt. és ft. püspökéhez intézett kérvények f .  é. július lő ig az intézet 
igazgatóságánál nyújtandók be. A folyamodványokhoz a következő okmányok 
csatolandók:

a) 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. Szükség 
esetén az intézeti orvos is megvizsgálja az első osztályba vagy más képezdéből 
érkezőket is. Véleménye is tekintetbe vétetik a felvételnél.

c) Ujraoltási bizonyítvány.
d) Iskolai bizonyítvány a gymnasium vagy reáliskola, vagy polgári iskola 

negyedik osztályának sikeres elvégzéséről.
e) Községi bizonyítvány a szülők vagyoni állapotáról és a családtagok 

számáról.
Egy vagy két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanulók az isk. év 

elején javítóvizsgálatot tehetnek. Az ezért benyújtandó kérvényeket f. é. július 
hó l-ig az igazgatósághoz kell beküldeni. A ki kettőnél több tárgyból kapott 
elégtelen osztályzatot, az osztályismétlésre utasíttatik.

Nem kifogástalan erkölcsi magaviseletű, vagy bármely tantárgyból elég
telen érdemjegygyei osztályozott tanuló a következő isk. évben intézeti segélyben 
nem részesíthető.

A fölvett és beirt tanuló köteles:
a) az iskolai díjat, tandíjat, convictusi felszerelést a beiratkozás alkalmával 

lefizetni. A tandíj félévi elöleges részletekben is fizethető;
b) a lakásdíja, convictusi díja félévenként vagy havonként előre befizetendő.
Internátusi tanuló köteles magával hozni: tisztességes nyári és téli öltözetet;

egy téli-kabátot; legalább 6  nappali és 3 hálóinget, 6  gatyát, 6  pár harisnyát
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vagy kapczát, 6  törülközőt, 1 2  zsebkendőt, 1  szalmazsákot, 1 vánkost 2  vánkos- 
czihával, 1  paplant 2  paplanlepedővel, 2  ágylepedőt, 1 ágyterítőt; fésűt, fog
kefét, ruhakefét és 3 czipőkefét. '

Jótéteményes ág. hitv. ev. tanulók kötelesek közvetlenül az intézet elvég
zése után négy évig tanítani a kerület valamely népiskolájában, vagy pedig 
egy-egy jótéteményes évért 4 0 -4 0  kor.-t visszatérítenek az intézet pénztárába.

Minden tanuló a felvételről s a nyert jótéteményről idejekorán értesítést 
kap. Minden újonnan tanuló tartozik a beiratkozás alkalmával a felvételi 
éitesítéstés a mellékelt térítvényt szülei vagy gyámja aláírásával ellátva átadni

A kik elfogadható okokból magántanulói minőségben akarják folytatni 
tanulmányaikat, azok a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület mt. és ft. püspökéhez 
intézett s kellően fölszerelt kérvényeiket az igazgatóságnál nyújtsák be, A 
magántanulók által fizetendő díjak osztályonként a következők: iskolai díj 
14 kor, tandíj 40 kor.; protestánsok vizsgadíja 24 kor; nem protestánsok 
vizsgadíja 40 kor. Magántanulók képesítővizsgálati díja 40 kor. Az iskolai díj 
a beiratáskor;. a tandíj és a vizsgadíj a vizsgálat megkezdése előtt fizetendő.

A jövő 1904—1905. isk. év f. é. szeptember l-jén kezdődik. A javító- és 
magántanulók vizsgálatai szept. 1—3-ig, a beiratások szept. 4. és 5. napjain 
fognak megtartatni. A tanítás szeptember 6 -ikán veszi kezdetét.

A gyakorlóiskolai növendékek felvétele.

A tanítóképző-intézet osztatlan, vegyes gyakorló népiskolájában a beira
tások f. é. szept. hó 1—4-ik napjain fognak megtartatni. A tanítás szept. 
h-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 fizetnek 

7 kor.-t Ezek elsősorban jogosítottak felvételre.
b) Más ág. hitv. ev. tankötelesek fizetnek 12 kor
c) Nem ág. hitv. ev. tankötelesek fizetnek 16 kor.
A tandíj a behatáskor fizetendő s abból tanulónként 1 korona tanítói 

nyugdíjra (30 f.) és iró- s rajzeszközökre (70 f.) fordíttatik.
Szegény és jóigyekezetű tanulók a tandíj fizetése alól egészben vagy 

részben felmentetnek. Az erre vonatkozó okmányokat az egyházi elnökség 
útján f. é. szept. 30-ig az igazgatóságnál kell benyújtani.

G am auf György, igazgató-tanár.
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KÖ2;ös iskolai intézm ények.

A) K ö n y v t á r a k .
a) Collég, könyvtár. Gyarapodott az 1903—1904. iskolai évben:
1. Vétel útján: Ferenczy Zoltán: A könyvtártan alapvonalai. 1 kötet. 

Borovszky S .: Magyarország vármegyéi és városaiból : Gömör- és Bars vár
megye 1 — 1  kötet. Magyar tud. akadémiai Almanach .1904. évre 1 kötet. 
La Play: A munkásviszonyok reformja 1 kötet. Friedjung H .: Harcz a német 
hegemóniáért II. 1 kötet. Csengery I.: Aischylos tragédiái 1 kötet. Bryce I .: 
A római szent birodalom 1 kötet. Zoványi Jenő: Egyetemes főgondnok és 
főconsistorium a magyarorsz. ref. egyházban 1 kötet. Stromp László: Egyház
történeti Adattár II. 1 köt. Nagy Károly Kálvin János, A keresztyén vallás 
alapvonalai 1 kötet. Poszvék Sándor: A magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén 
egyház Névtára 1903. 1 kötet. Zsögöd-Grossschmied Béni: Magánjogi elő
adások II fűz. Dr. Thirring Gusztáv: A magyarországi kivándorlás és a kül
földi magyarság 1 kötet. Kérészy: Egyházjog 1 kötet. Holtzendorff Franz 
von: Die Principien der Politik 1 kötet. Márkus Dezső: 1903. évi törvény- 
czikkek 1 kötet. Magyar Statisztikai Évkönyv 1902. 1 kötet. Ulmann : Völker
recht 1 kötet. Jetiinek: Das Recht des modernen Staates 1 kötet. Gareis: 
Intitutiones des Völkerrechtes 1 kötet. Bluntschli : Lehre von modernen Staat 
2 kötet. Horváth: Magyar királyság közjoga 1” kötet. Ferdinándy: Magyar- 
ország közjoga 1 kötet. Dr. Kele József: A Jásznagykúnság megváltása 1 köt. 
Dr. Virág Gyula: A házasság felbontásának joga 1 kötet. Dr. Mattyasovszky 
Miklós : Törzsöröklési jog és törzsöröklési szokás 1 kötet. Gillie: Geschichte 
Jesu 1 kötet. Schmitt: Christliche Dogmen 1 kötet. Ziegler: Wesen der Kul
tur 1 kötet. Mayer: Kulturgeschichtliche Studien 1 kötet. Förster: Socialethi
sche Betrachtungen 1 kötet. Éneken: Philosophie und Lebensanschauung 
1 kötet. Dorner: Religionsphilosophie 1 kötet. Luthard: Geschichte der christ
lichen Ethik 1 kötet. Herman O ttó: A magyar nép arcza és jelleme 1  kötet. 
Wagner János: Magyarország virágos növényei 1 köt. Krämer Hans: Weltall 
und Menschheit 4 kötet. Dómján Elek: II. Rákóczi Ferencz fejedelem önélet
rajza 1 kötet. Heller Ágost: A physika története a XIX. században 1 kötet. 
Arányi Dezső: Emléklapok Erzsébet királyné szobrának Bártfa-fürdőn történt 
leleplezése alkalmából 1 kötet. Császár Elemér d r.: Verseghy Ferencz élete 
és művei 1 kötet. Zabanius Isaac: Dissertatio an ludimoderator vel profes
sor . . . .  mercaturam facere possit? Wittenbergae 1674. 1 füzet. Bruckmann 
Franc. Ernest: Memorabilia Epericensia Wolffenb. 1740. 1 füzet. Makay Istv.: 
Fizikai laboratórium II 1 kötet. Dr. Imre Sándor: Gróf Széchqnyi István

V .
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nézetei a nevelésről 1  kötet. Báró Eötvös Józseí összes munkái: XVI—XX. 
5 köt. Darwin G. H .: A tengerjárás és rokon tünemények 1 köt. Dr. Almásy 
György: Vándorutam Ázsia szivébe 1 kötet. Ballagi Aladár: Régi magyar 
nyelvünk és a nyelvtörténeti szótár I. 1 kötet. Ráth György: Az iparművészet 
könyve I. kötet. Szinnyei József: Magyar Tájszótár 2 kötet. Jablonowski 
József: A szőlő betegségei és ellenségei 1 kötet. Csopey-Kuppis: A világ
forgalom 1 kötet. Krömmel Ottó: Az oczeán 1 kötet. Dr. Simonyi Jenő: A 
sarkvidéki utazások története 1 kötet. Lubbock John: A virág, termés és a 
levél 1 kötet. Szabó József: Előadások a geológia köréből 1 kötet. Todd, 
Dávid P .: Népszerű csillagászat 1 kötet. Lengyel Béla: A quantitativ chemiai 
analysis elemei 1 kötet Than Károly: A qualitativ chemiai analysis elemei 
1 kötet. Dr. Nuricsán József: Útmutatás a chemiai kísérletezésben 1 kötet. 
Thanhoffer Lajos : Előadások az anatómia köréből 1 köt. Chernél István : Magyar- 
ország madarai 2 köt. Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok 3 k. Hermann Ottó: 
Magyarorsz. pókfaunája 2 k. Entz Géza: Tanulmányok a véglények köréből 1 k. 
Shakespere összes színművei 6 . köt. Debreczeni Márton költői művei 2 köt. 
Madách Imre összes művei 3 köt. Péterfy Jenő összegyűjtött munkái 3 köt. 
Alexander Bernát: Madách Imre «Az ember tragédiája» 1 köt. Alexander 
Bernát: Shakespeare Hamletje 1 köt. Macaulay: Tanulmányok 1 köt. Csíky 
Kálmán: Tacitus fönmaradt összes művei 2 köt. Jancsó Benedek: A román 
nemzeti törekvések története és jelenlegi állapota 2 köt. Báró Radvánszky 
Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században 3 köt_ 
Marczali Henrik: Gróf Leiningen-Westerburg Károly levelei és naplója 
1848 — 49. 1 köt. Alexander-Bánóczi: Filozófiai írók tára 19 kötet. Akadémiai 
Értesítő. Akadémiai tagok felett mondott emlékbeszédek. Archeológiái Érte
sítő : Athenaeum. Budapesti Szemle. Egészség. Egyetemes philologiai közlöny. 
Értekezések a nyelv és széptudományok köréből. Értekezések a társadalmi 
tudományok köréből. Értekezések a történettudományok köréből Ethnographia. 
Evangélikus Egyház és Iskola. Evangélikus családi lap. Gyámintézet. Irodalom
történeti közlemények. Magyar írók élete és művei. Magyar filozófiai társaság 
közleményei. Magyar Nyelvőr. Magyar oklevélszótár. Magyar Paedagogia. 
Mathematikai és természettudományi Értesítő. Petermanns Mittheilungen Pro
testáns Szemle. Századok. Történelmi életrajzok. Természettudományi Értesítő 
s a Pótfüzetek. Nyelvtudományi közlöny. Történelmi Tár. Zeitschrift für den 
evangelischen Religionsunterricht. Zeitschrift für oest Gymnasien. Zeitschrift 
für den physischen und chemischen Unterricht.

2. Ajándék útján. Szerzőktől: Horváth Béla, von: Über die Kondensa
tionen von Amidobenzyl Alkoholen mit Phenolen. 1 füz. Bruckner Győző: 
Galeotto Marzio De egregie etc. czímű műve mint művelődéstörténeti kútfő 
1 köt. Magyar művelődési mozzanatok a XII., XIII. és XIV. században 1 füz. 
II. Rákóczi Ferencz elfogatása Nagysároson 1 füz. Dr. Flórián Károly: A 
4'2%-os osztrák járadékadósság konverziója és a magyar állam évi járuléka 
1 füz Belohorszky Károly: Theologiai rendszer 1 füz. Hámos Gyula: Jövőnk 
1 füz. Dr. Eszterházy Sándor: A jus  szó jelentései a római jogban. 1 füz. 
Dr. Artim Mihály: A halotti beszéd és könyörgés rituális szempontból 1 köt.



A M. N. Múzeum igazgatóságától; Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum
1902. évi állapotáról 1 kőt.

Desscwffy Páltól Eble Gábor: A cserneki és tarkeövi Dessewffy-család 1 köt.
Dr. Horváth Ödön m. kir. közig, bírótól: Nyáry Jenő br.: Az aggteleki 

barlang mint őskori temető 1 köt.
Meliórisz Ilka úrnőtől: Dr. Meliórisz Béla: Gondolatok 1 fűz. Wart- 

burgi emlékek 1  fűz.
Kósch Árpádtól: Sáros vármegyei Kalauz 1 köt.
A nm. vallás- és közokt. minisztériumtól: Geőcze Sarolta: Ruskin élete 

és tanítása I köt. Balogh Pál: A népfajok Magyarországon 1 köt.
A gór. kath. püspöki egyházmegyétől: Schematismus venerabilis cleri 

graeci ritus catholicorum dioecesis Eperjesiensis pro anno Domini 1903. 1 köt. 
Vályi János húsz éves püspökségének ünnepére 1  fűz.

A tiszakerületi ev. egyházi gyámintézettől: Paulik János: Egymás terhét 
hordozzátok. Egyházi beszéd 1 fűz.

Villecz Kamiitól: Müllner Matthias: Geschichte des evang. Gymnasiums 
zu Oedenburg 1 köt. Régi becses kéziratok és okmánymásolatok.

Csengey Gusztávtól: Bucelinus Gabriel: Nuclens historiae cum perae 
tum profanae ulmae MDCLII. 1 köt.

Ralogh István Vili. o. tanulótól: Szilágy Márton: Haller Albortnek a 
Szentírásban levő igazságokról Írott levelei 1 köt.

Fogadják a nemeslelkű adakozók a Collegium hálás köszönetét.
3. Csere útján 162 Értesítő.
A könyvtárra fordított összeg 1903-ban 1151 kor. 69 fillér.
A könyvtár állománya programm-, dupplicatumok és a Bujanovics- 

adományon kívül: 10,049 szakmunka 12,371 kötetben.
65 folyóirat 563 * » 163 füzet

1399 másnemű 3510 »
A könyvtárból 416 művet vettek ki 521 kötetben.
A könyvtár évi gyarapodása: 185 kötet, 16 füzet.
Mint a könyvtár fejlődésére messze kiható s örvendetes tényt említhetjük, 

hogy a Collegium igazgató-választmánya 1903 június 12-ikén tartott gyűlésén 
kimondta, hogy a collegiumi könyvtár a Könyvtárak és múzeumok országos 
szövetségébe belép, valamint, hogy a Könyvtárak és múzeumok országos fő
felügyelősége útján államsegélyt fog a könyvtár részére kérni. Azóta az ehhez 
szükséges lépések megtörténtek, melyeknek eddigi eredménye, hogy a Col
legium könyvtárát az országos szövetségbe felvették, az országos felügyelőség 
pedig saját értesítése szerint segélyre ajánlotta könyvtárunkat a magas kor
mánynál. Remélhető, hogy ennek folytán állami támogatás mellett értékes 
könyvtárunk rövid időn belül modern könyvtári rendszer szerint rendezve 
csak nyerni fog becsében.

lé) Szirmai-könyvtár. Gyarapíttatik az alapító Szirmay János 8000 kor. 
tőke kamatjának feléből. Az elmúlt isk. év alatt a következő művekkel gyara
podott: Engler & Prautl: Pflanzenfamilien művének 217—219. sz füzetei.

Coll. É rt.
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Petrik Géza: Magyarország bibliográfiája, 3 kötet. Hoensbroech: Papstthum, 
2 kötet. Beöthy Ákos: A magyar államiság fejló'dése, 2 kötet. Spencer : Synthe- 
tikus filozófiájának kivonata, 1 kötet. Némethy I. : Szigetvár története, 1 kötet. 
Möller-Kautsch: Kirchengeschichte, 3 kötet. J. Nippold: Neuere Kirchen
geschichte, 5 kötet. Kónyi Manó: Deák Ferencz beszédei. Raffay Ferencz: 
Magyar magánjog, 1 kötet. Imre Sándor: Gr. Széchenyi István nézetei a neve
lésről, 1 kötet. Rúd. Eucken : Die Lebensanschauungen der grossen Denker. 
1 kötet. Chernél István: Magyarország madarai. Paulsen: Geschichte des 
gelehrten Unterrichts in Deutschland, 2 kötet. Rietschl: Lehrbuch der Liturgik, 
1 kötet. A. Harnack: Geschichte der Altchristlichen Literatur, 1  kötet. Heddin 
Swen: Ázsia sivatagjain keresztül, 1 kötet. Lóczy Lajos: A mennyei birodalom 
története, 1 kötet. Chun K .: Mély tengerek világa, 1 kötet. Szavójai Lajos 
Amadé: Az észak csillaga, 2 kötet. Rendeletek Tára 1902. és 1903. évi kötetei.

A könyvtár állománya megközelítőleg a következő: theol. művek 520 
kötet, bölcsészet-pedagogiai 879 kötet, jog- s államtudományi 741 kötet, 
történeti 3710, földrajzi 890, nyelvészeti 5767 (legtöbbnyire latin autorok s 
magyarázatos kiadásaik, angol, franczia, német s olasz Írod. művek), szép- 
művészeti 77 kötet, természettudományi 355 kötet, orvostani 151 kötet, 
mathematikai 46, hadügyi 70 kötet, ipari, kereskedelmi 163 kötet, gazdaság
kertészeti 275 kötet, alchymia, szabadkőművesség és hasonlók 257, encyklo- 
paediai művek 221, vegyes különfélék 302, kalendáriumok 149 kötet. Ösz- 
szesen 14,673. — Kivétetett összesen 22 mű 70 kötetben.

B) Tandíjelengedések

A theologiában a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület és a coll. igazgató
választmány együttes határozata értelmében a theologusok mind a két félévben 
tandíjmentesek. A tanítóképző-intézet növendékeire nézve lásd a IV-ik fejezetet.

A többi intézetek hallgatói és tanulói közül a következők részesültek 
tandíjelengedésben:

I a/ Az első félévi tandíj egészen elengedtetett: A jogakadé
miában (40 K.) Langhoffer Lászlónak, mint dékáni írnoknak; a 
főgymnasiumban (20 K.) Ferencz József, Matherny Lajos, Hudecz 
Lajos, Lehoczky Gyula, Sándor Elek, Altmann Géza, Thomola 
Béla, Kárpáti János, Lehoczky Egyed, Fuchs András, Jancsó Lajos,
Marczy Béla, Dániel Szabó György, Devecska András, Friedmann
Mendi, Rochlitz Zoltán és Rochlitz Dezső tanu lóknak ...................  380 K.

b) Az első félévi tandíj fele elengedtetett: A jogakadémián :
Cseh János, Elefánti László, Herschkovics Hermann, Holles Béla,
Jánoss Jenő, Kardos Lajos, Legeza József, Nehiba Kálmán, Rásó 
Béla, Rubovics Áron joghallgatóknak ; a főgymnasiumban : Chotvács 
Endre, Farkas Miklós, Horvay Lajos, Fried Vilmos, Matyuga Kamii,
Pálesch Ervin, Bogsch Sándor, Mendlovics Sándor, Freiberger Lajos,
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Áthozat: 380 K.
Schneider István, Bekalyár Pál, Reich Lajos, Rosenberg Henrik,
Kopp Samu és Schmilovics Ernő tanulóknak..................................  350 K.

c) Az első félévi tandíj negyede elengedtetett: Básthy Béla,
Harkabusz Andor, Körtvélyessy Zoltán és Turla Miklós “joghall
gatóknak ....................................... .......................................................... 40 K.

II. a) A második félévi tandíj egészen elengedtetett: A jog- 
akadémián : Ondrejovics Kálmán dékáni Írnoknak; a főgymnasium- 
ban : Baloghy Elek, D. Szabó András, Durst Ernő, Farkas Miklós,
Papp István, Ferencz József, Matherny Lajos, Hudecz Lajos,
Lehoczky Gyula, Sándor Elek, Altmann Géza, Thomola Béla,
Kárpáti János, Lehoczk>* Egyed, Dániel Szabó György, Fuchs 
András, Jancsó Lajos, Marczy Béla, Devecska András, Friedmann 
Mendi, Kopp Samu, Rochlitz Zoltán és Rochlitz Dezső tanulóknak 500 K.

b) A második félévi tandíj fele elengedtetett: A jogaka
démián : Barna Jenő, Faragó Lajos, Galli Károly, Lepény István,
Löw Szilárd, Mikler Lajos, Nehiba fenő, Szentiványi Kálmán, 
Szmerekovszky Béla, Turóczy Pál, Weisz Károly, Belfy László,
Eleíánti László, Holles Béla, Jánoss Jenő, Kardos Lajos, Nehiba 
Kálmán, Rubovics Áron, Turla Miklós, Cseh János, Herschkovics 
Hermann joghallgatóknak; a főgymnasiumban: Chotvács Endre,
Horvay Lajos, Matyuga Kamii, Pálesch Ervin, Bogsch Sándor,
Freiberger Lajos, Schneider István, Bakalyár Pál, Reich Lajos,
Bosenberg Henrik, Mohr Gyula, Schmilovics Ernő tanulóknak . . 540 K.

c) A második félévi tandíj negyede elengedtetett: Básthy 
Zoltán, Laucsek Aladár, Bujnálí Kornél, Harkabusz Andor, Rásó
Béla, Liptai Andor joghallgatóknak................................................. 60 K.

A tandíj elengedések összege: 1870 K.

C) Tápdíj-elengedések.
I. a) Az egész tanévre a 124 K. tapdíjból a theologusok a 

következő elengedésben részesültek: 20 K .: Karlovszky Lajosi, th.;
25 K .: Bakay Péter II. th. és Dzurányi Dezső II. th.;30 K.: Mar
tincsek Márton IV. th.; 40 K .: Wallrabenstein Jakab II. th., Zeman 
Mihály II. th. és Szklenka Gusztáv III. th .; 50 K .: Lányi Alfréd
II. th. th., Hallat János III. th., Morgenthaler Ferencz III. th.,
Podsztrelen Gyula III. th. és Varga Imre III. th.; 60 K .: Hamar 
János II. th., Mráz Pál II. th., Schleifer Bertalan II. th., Baráth 
Károly III. th., Bartos Pál III. th., Licskó Samu III. th., Motyovszky 
Pál III. theol., Obál Béla III. th. és Hanesz Emil IV. th.; 80 K .:
Kemény Lajos II. th., Mikola János II. th., Tóth József II. th. és 
Lanstyák Gyula III. th.; 124 K .: Deák János III. th., Jakubik György
III. th., Jancsuskó László III. th. és Treszler László IV. th. . . . 1826 K.
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Áthozat: 1826 K.
b) Az első félévben clengedtetett 2.0 K : Cseh János és Lang- 

hoffer László joghallgatóknak, továbbá Schneider István, Bakalyár 
Pál, Kárpáti János, Linczényi Pál, Fuchs András, Janesó Lajos,
D. Szabó György főgymnasiumi ta n u ló k n a k ..................................  200 K.

c) Az első félévben elengedtetetl 15 K.: Mikler Lajos, Elefánti
László joghallgatóknak és tíogsch Sándor, Altmann Géza, Frank 
Gusztáv, Mohr Gyula főgymnasiumi tanu lóknak .............................  90 K.

dl) Az első félvben elengedtetett 10 K. Barna Jenő, Galli Károly,
Lepény István, Ondrejovics Kálmán, Schulcz Aladár, Turóczy Pál,
Weisz Károly, Bújnák Kornél, Nehiba Kálmán joghallgatóknak és
Szabó Endre főgymn. ta n u ló n a k ......................... ‘ ........................ 160 K.

II. a) A második félévben elengedtetett 40 K. Ondrejovics 
Kálmán joghallgató és Kárpáti János, Fuchs András, D. Szabó 
György főgymn. tanu lóknak ................................................................ 100 K.

b) A második félévben elengedtetetí 30 ÁT.: Mikler Lajos jog
hallgató, Janesó Lajos, Devecska András főgymn. tanulóknak . . 90 K.

c) A második félévben elengedtetett 20 K . : Barna Jenő, Galli 
Károly, Laucsek Aladár, Löw Szilárd, Nehiba Jenő, Turóczy Pál,
Weisz Károly, Nehiba Károly, Rásó Béla, Cseh János joghallgatók
nak és Altmann Géza, Schneider István, Bogsch Sándor, Linczényi
Pál, Marczy Béla, Frank Gusztáv, Mohr Gyula főgymn. tanulóknak, 340 K.

d) A második félévben elengedtetett 15 K. Szentiványi Kálmán
és Elefánti László joghallgatóknak......................................................  30 K.

e) A második félévben elengedtetett 12 K.: Szabó Endre főgymn. 
tanulónak, 10 K. pedig Lepény István, Liptai Andor, Uhrin László,
Sándor Aurél joghallg.-nak és Francz Oszkár főgymn. tanulónak, 62 K.

f)  Rochlitz Zoltán és Rochlitz Dezső főgymn. tanulók az
igazgató-választvány 1903. évi augusztus 25-ikén hozott határozata 
értelmében teljes tápdíjmentességet é lv e z te k ............................. 248 K.

A tápdíj-elengedések összege: . . . 3146 K.

A fentiekben kimutatott tandíjelengedéseknek összege tehát 1870 K.
A fentiekben kimutatott tápd íj-e lengedések ..................... 3146 K.

Ezen elengedésekhez járul azonban még a tanítóképző-intézeti 
növendékek élelmezésének költsége, melyből a convictusi pénztár 
700 koronát fedez, a többit pedig az egyházkerületi pénztár; 
ezen költség k i t e s z .......................................................................... 4171 K>

Továbbá a theologusok reggelijének költsége, mely a kerületi
pénztárból fedeztetik................................................................  858 K.

a theologusok lakásáért fizetett az egyházkerületi pénztár . 2917 59
a tanítóképző-intézeti növendékek pedig szintén a kerületi 

pénztár terhére ingyen-lakásban részesültek, mely jótétemény kitesz 6 6 6 8 '-—•
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A tandíj- és tápdíjelengedésekben, ingyen reggeli és lakásban
nyújtott jótéteményeknek összege te h á t ............................................ 19,630'59

Tekintetbe veendő itt még az is, hogy a theologusok és a 
tanítóképző-intézeti növendékek nem fizetnek tandíjat, mely az 
előbbieknél 987 K., az utóbbiaknál pedig 1080 koronának felel
meg ; együttvéve te h á t...................................................... 2067’—

A tanulók által élvezett jótétemények főösszege . . . 21,697 59

D) Az 1903—1904 isk. évben ösztöndíjakban részesültek:
1. A t h e o l o g i á n .

aI A külföldön tanuló theologusok közül \
Kuszy Emil eperjesi hitjelölt Halléban, a Jozéfify-félében . . 80 K.
Németh Károly soproni hitjelölt Greifswaldban a Schwarz-

félében.......................................................................................  80 »
Kottula Ede IV. é. theol. Boroszlóban a Szontágh-félében . 40 »

Összesen 200 K.
b) Az Eperjesen tanuló theologusok közül:

Treszler László, a Róth—Teleky- f é l é b e n .............................  70 K.
Motyovszky Pál, » » » .............................  /0 »
Obál Béla, » » »   7 0  »
Bartos Pál, » » »   70 »
Kelló Gusztáv, » » »   70 »
Halát János, » » »   70 »
Deák János, » » »   70 »
Mikola János, » » »   70 »
Schleifer Bertalan, » » » .............................  70 »
Wallrabenstein Jakab » » »   70 »
Kemény Lajos, » » »   70 »
Tóth József, » » »   /(3 *
Jancsuskó László, » » »   70 »
Duszik Lajos, » » »   70 »
Bartos Pál, a pestmegyei esperesség kezelése alatt lévő

Csernyánszky—Rákospalotay-féie a l a p b ó l ......................... 40 »
Motyovszky Pál, u g y a n a b b ó l .................................................  40 »
Halát János, a libetbányai ág. h. ev. egyház segély- és

ösztöndíjalapból ....................................................................  50 »
Jancsuskó László, az iglói ág. h. ev. egyház kezelése alatt

lévő Maugsch-féle a lapbó l...................................................... 40 »
Varga Imre, u g y a n a b b ó l..........................................................  40 »
Duszik Lajos, Nyíregyháza r. t. v. hatóságától........................  160 »
Mráz Pál, Dobsina városa tanácsa részéről a Széchenyi-féle

ösztöndíjban.................................................................... ....  ■_____40 *
Átvitel: 1390 K
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Licskó Samu, a P auer-fé lében ......................................  50 »
Karlovszky Lajos, a Roskoványi-félében....................... 16 »
Szende Nándor, ugyanabból.............................. . . . . 16 »
Rúzsa István, a Sárossy-félében.................................................  18 »
Baráth Károly, a Benczúr-félében.................................................  100 »
Obál Béla, a Szentgyörgyi-félében.................................................. 40 »
Lanstyák Gyula, a S ohajda-fé lében ............................................. 40 »
Jakubik György, az Újházy-féle......................................................  120 »
Lányi Alfréd, a W agner-féle....................• .............................  32 »

A theologiai hallgatók ösztöndíjai 1822 K.

2. A j oga ka dé mi á n .
Mikler Lajos, Róth—T e le k y -fé le .................................................. 70 »
Ondrejevics Kálmán, ugy an ab b ó l..................................................  70 »
Adleff Dnáiel, T rauschenfels-féle................................................. 600 »
Bachó Ede, Bacho-alapból...............................................................  294 »
Bújnák Kornél, Jettim-féle...............................................................  160 »
John Oszvald, Tartler-féle...........................................................  680 »
László Kálmán,Jettim-féle...............................................................  160 »
Legeza József, Mária T erézia-féle............................................. 240 »
Löw Szilárd, Jettim-féle....................................................................  120 »
Takács Gyula, az orsz. tanítói segélya lapbó l......................... 100 »
Halmay Béla, dr. Horváth Ödön-féle............................................. 50 »
Elefánti László, dr. Meliórisz B é la -fé le ........................................ 90 »
Belfy László, ugyanabból................................................................  90 »
Langhoffer László, Ú jházy-féle......................................................  60 »
Ondrejovics Kálmán, u g y an ab b ó l.................................................. 60 »
Rubovics Áron, dr. Flórián Károly-féle........................................  20 »
Cseh János, dr. Máriássy Béla-féle.................................................. 20 »
Szentiványi Kálmán, dr. Mikler K á ro ly -fé le .........................  25 »
Nehiba János, Roskoványi-féle.................................................. 16 »
Barna János, » » ...................................................  16»
Galli Károly, » » ...................................................  16 »
Holles Béla, - » » . . . . *..............................  16»
Herschkovics Herman, Propper E le k -fé le ..............................  100 »
Cseh János, Segélyegylettől...........................................................  50 »
Mikler Lajos, »   50 »
Turla Miklós, »   40 »
Lepény István, »   65 »
Kocsán Kornél, »   60 »
Kardos Lajos, »   70 »
Galli Károly, »   40 »
Turóczy Pál, »   40 »

Átvitel 3488 K.
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Átbozat 3488 K.
Ondrejovics Kálmán »   35 »
Margitay Gyula, »   20 »
Szmrekovszky Béla, »   45 »
Kaveschán József, »   25 »
Uhrin László, »   30 »
Molnár János, » .................................. • , 30 »
Zeitz Viktor, »   20 »
Kaveschán József, a dr. Meliorisz Béla jogtanár segélydíj-

alapítványból ......................................................................... 9  »
Kocsán Kornél, ugyanabból.....................................................  9 »

A joghallgatók ösztöndíjai 3711 K.

3. A f ő g y m n a s i u m b a n .
Devecska András VIII., Róth—Teleky-féle.............................  70 K.
Dániel Szabó György VII., » » .............................  70 >
Dávid Iván V , erdészeti ösztöndíj............................................ 200 »
Merényi Gyula VI., » » ............................................  200 »
Dániel Szabó György VII., J e ttim -fé le ..................................  120 »
Sándor Elek III., » » ..................................  120 »
Grünfeld Jenő III., az eperjesi neolog hitközség részéről

jutalom a vallástanban tett e lő m en e te lé rt........................  1 0  »
Stern Samu VI., ugyanabból ................................................. 10 »
Papp István I., Bánóczy-féle...................................................... 35 »
Matherny Lajos II., »   35 »
Lehoczky Gyula III., » . . . ..................................  35 »
Marczy Béla VII., » ...................................................... 35 »
Pálesch Ervin III., Clementisz-féle............................................ 11»
Maixner Emil III., » » ............................................ 11»
Szutórisz Dezső III., Fuhrmann János-féle ........................  15 »
Lehoczky Egyed VI., Holleganz-féle....................................... 12 »
Friedmann Mendi VIII., izraelita-ösztöndíj.............................  90 »
Sándor Elek III., K e c z e r - fé le ................................................. 9 »
Thomola Béla V., »   9 »
Mohr Gyula VIII, » ................................................. 9 »
Thomola Béla V., K u k sz -fé le ................................................  20 »
Húsz Béla II., Kükemezey-féle................................................. 28 »
Altmann Géza V., Löffelholtz-féle............................................ 24 »
Tinschmidt Sándor VIII., »   24 »
Ferencz József, dr. Meliorisz B é la - fé le ..................................  9 »
Perényi Béla, a református ösztöndíj....................................... 20 »
Baloghy E. I., Roskoványi-féle................................................. 16 »
Jancsó Lajos VII., » . . . . < ......................... 16»
Horvay L. I., Sárossy-féle..........................................................  18»
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Áthozat 1281 K.
Fekete Gy. IV., Sárossy-féle..........................................  18 »
Rochlitz Dezső VI., » ....................................................... 18»
Fuchs András VII., Szontágh S ám uel-féle .............................  16 »
Lehoczky Gyula III., » » .............................  16 »
Kárpáti János VI., Ujházy Á r p á d - f é le ...................... 120 »
Maixner Elek V., Ujházy Dániel-féle........................... 8  »
D. Szabó András I., a ta k a rék p én z tá ri...................... 20 »
Fried Vilmos II., » ................................... 20 »
Goldmann Géza II., » . .............................. 20 »
Bogsch Sándor IV. » ..................................  20 »
Devecska András VIII., Vandrák András-féle............ 30 »
Rochlitz Zoltán V., W a g n e r-fé le ................................  32 »

A gymn. tanulók ösztöndíjai 1619 K.

4. A tanítóképző-intézetben.
Liska József II., a dr. Szlávik M átyás-féle.............................  20 K.
Becht József IV., a Clementisz-féle ........................................  11»
Busa János IV., az Üjházy-féle..................................................  8  »
Kubicza Sámuel IV., » ..................................................  8  »
Theil Emil III., » ........................................  8  »

A tanítóképző-int. növendékek ösztöndíjai 55 K.
Az ösztöndíjak főösszege 5385 K.

E) C o n v i c t u s .

A folyton ránk nehezedő nehéz drágasági viszonyok között kellett a 
convictusnak jótékony rendeltetésének megfelelnie, a mi csak áldozatok árán 
történhetett. A tagok száma ez évben újból emelkedett; azoknak ellátása 
czélszerűtlen helyiségekben csak a legnagyobb bajjal s küzködéssel történ
hetett meg. Annak daczára a convictus életében sem egészségi, sem fegyelmi 
tekintetben nem történt oly mozzanat, a mely a zavartalan működést meg
akasztotta vagy rendkívüli közbelépést kihívott volna.

Szegény tanulóink száma évről évre emelkedik ; jótékonyságunkat fokozott 
mértékben veszik igénybe; convictusunk kis tőkéje, melynek nagy részét most 
be kell építeni, nem lenne képes a nagy jótékonyságot gyakorolni, ha tiszaj 
egyházkerületünk nem jönne segítségünkre s áldozatkészségével nem tenné 
lehetővé a tanítóképző tanulóinak és a hittanhallgatóknak díjmentes, vagy 
kedvezményes eltartását.

Az elmúlt iskolai évben ugyanis a theologusok convictusi ellátásához 
440 koronával, a tanítóképző tanulóinak ellátásához pedig 3471 koronával, 
összesen tehát 3911 koronával járult. A convictusi pénztár jótéteményekre a 
következő összegeket fordította: a theologusok kedvezményes ellátására 1 2 0 0 kor^ 
a joghallgatók részére 500 kor., a főgymn. tanulók részére 800 kor., a tanító
képző tanulóinak kedvezményes ellátására pedig 700 kor.-át, összesen 3200 ko-
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rónát fordított. Ezeken kívül teljesen díjmentesen elláttatott azökonomus (124 k.), 
öt portáns (610 kor.), díjmentes ebéd jótéteményében pedig részesült a négy 
szenior (304 kor.), összesen 1038 kor. értékben. Ezen kívül a portánsok ingyenes 
lakás, fűtés, világítás s reggeli jótéteményében is részesülnek, mi körülbelül 
480 koronára tehető. A jótéteményeknek a convictusi pénztárt terhelő összege 
4718 korona, a kerület által e czélra adott összeggel együtt pedig 8629 korona.

Az itt számokban kiíejezett jótékonyság mellett nagy gondot fordítottunk 
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 
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 krumplival, hordó
káposztával vagy olykor aszalt-szilvával. A sertéspecsenye helyett némelykor 
marha- vagy borjúsült adatott. Sátoros-ünnepek alkalmával mindkét napon 
ebédre és vacsorára pecsenyét adtunk. Úgy az ebédhez, mint a vacsorához 
személyenkint egy-egy negyed kenyér járt, körülbelül 16 dekagr. súlyban.

Convictusi díjak voltak: ebéd és vacsora díja az első félévben 50 korona 
a második félévben 74 kor., az ebéd díja az első félében 32 kor., a második 
félévben 46 korona (vacsorát magában nem lehet kapni). Ezen díjakon felül 
minden beiratkozó felszerelés czítnén egy iskolai évre 1 kor. 40 fillért fizetett.

A convictus kiadásainak s jótéteményeinek fedezésére szolgált: a) az alap
tőkének (104,000 kor.) kamata; b) a convictus tagjai által befizetett díjak, mely 
czímen az 1903. évben befolyt 18,727 kor. 30 fillér, c) a tiszai egyházkerület 
segélyéből theologusok és tanítóképzősök jótéteményeinek fedezésére 3911 kor. 
— fillér, d) a supplicatióból befoly összeg 3105 kor. 17 fillér, e) adományok s 
supplicatio beváltása czímén 224 kor. 82 fillér. Az 1903. évi bevételek összege 
30,174 kor. 6 6  fillér, a kiadások pedig 28,678 kor. 65 fillért tettek.

Az 1903. évi supplicatiónak eredménye a következő: 1 . Wallrabenstein 
Jakab I. theol. gyűjtött Eperjesen 224 kor. 70 fillért, illetőleg a supplicansnak 
járó Ys'dal együtt 256 kor. 80 fill.; 2. Morgenthaler Ferencs II. theol. Szepes- 
megyében 163 kor. 40 fill, (a supplicansnak járó összeggel együtt 245 kor- 
10 fill.); 3. Spanner Gésa VIII. o. t. Abaúj-Tornamegyében 89 kor. 80 fill. 
(134 kor. 70 fill.); 4. Pazdr Miklós II. tkp. Zemplén-, Ung-, Bereg-, Ugocsa- 
és Máramarosmegyékben 83 kor. 07 fill. (124 kor. 60 fill.); 5. Tóth jlóssef 
I. theol. Szabolcs-, Szatmár-, Bihar-, Szilágymegyékben 213 kor. 32 fill. (320 kor.);
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6 . Kardos Lajos I. joghallgató Borsod-, Heves-, Jászkúnszolnok-, Hajdúmegyék
ben 149 kor. 87 fill. (224 kor. 80 fill.); 7. Kelló Gusztáv II theol. Nógrád- 
megyében 159 kor. 20 fill. (238 kor. 50 fill.); 8 . Licsko Samu II. theol. Gömör- 
megyében 160 kor. (240 kor.); 9. Szkleuka Gusztáv II. theol. Békés-, Csanád-. 
Csongrád-, Aradadmegyékben 256 kor. (384 kor.); 10. Podsztrtlen Gyula II. theol. 
Erdély északi részében 310 kor. 33 fill. (620 kor. 6 6  fill.); 11. Wallrabenstein 
Jakab I. theol. Erdély déli részeiben 420 kor. 51 fill. (841 kor. 02 fill.); 12. Jakubik 
György II. theol. Bács-Bodrogmegyében 107 kor. 54 fill. (161 kor. 30 fill); 
13. Kottula Ede III. theol. Budapesten 147 kor. 23 fill. (282 kor.); 14. Lanstják 
Gyula II. theol. Hontmegyében 104 kor. 67 fill. (157 kor.); 15. Bújnák Kornél 
I. joghallgató Pozsony-, Nyitra-, Trencsénmegyékben 6 8  kor. 40 fill. (102 kor. 
60 fill); 16. fílaskovics Oszkár II. tkp. Liptó-, Árva-, Túróczmegyékben 102 kor. 
60 fill. (153 kor. 90 fill.); 17. Hallat János II. theol. Pest-Pilis-Solt-Kiskún- 
megyében 139 kor. 20 fill. (208 kor. 80 fill.); 18. Bakay Péter I. theol. 137 kor. 
17 fill. (205 kor. 70 fill.); 19. Lanstják Gyula III. theol. Sárosmegyében 109 kor. 
10 fill. (145 kor. 46 fill.) Összesen 3146 kor. 11 fill. (5047 kor. 24 fill.) Vagyis 
222 kor. 09 fill. (446 kor. 54 fill.) több, mint az előző esztendőkben. Supplicatio 
megváltása czímén küldött: a mosoni esperesség 14 kor.; a pozsonymegyei 
esperesség 27 kor. 39 fill.; a ruszti egyház 2 kor.; a kőszegi egyház 4 kor. 
A kik supplicatio eltörlése mellett érveltek, legszebb czáfolatukat találják abban a 
szép összegben, a melyet ifjaink az ország minden részéből összehordtak. A kik 
pedig azt gondolták, hogy az.egyes egyházak megváltják a supplicatiót bizonyos 
évi adomány küldésével, azoknak figyelmébe ajánljuk, hogy az egész dunántúli 
kerületből mindössze két egyházi küldött összesen 6  koronát, a több mind elmaradt 
s hogy ez az adományküldés évről évre kisebbedik. Az Eperjesi Takarékpénztár ez 
évben is 40 kor., a Nagysárosi Műmalom pedig egy zsák búzalisztet adományoztak.

Áldozatkész pártfogóinknak, a kik évről évre adják jótevő filléreiket, 
jószívvel segíteni akarva convictusunkat és a kik elszórtan, ismeretlenül az 
ország legkölönbözőbb vidékein laknak, ezúton is és ismételten hálás köszönetét 
mondunk s kérjük őket, maradjanak továbbra is őszinte jóakaróink s pártfogóink. 
Hálás köszönetét mondunk azoknak a derék lelkész és tanító uraknak, a kik 
supplicansainkat sokszor alkalmatlan időben is őszinte vendégszeretettel fogad
ják, gondosan ellátják és jótanácsaikkal s útbaigazításaikkal nehéz munkájukban 
készségesen támogatják. Végül köszönettel emlékszünk meg azokról az iíjakról 
is, a kik kitartó buzgósággal s fáradtsággal keresik fel s járják be az ország 
különböző részeit, hogy adományokat gyűjtve, fillérekből összehordják a tetemes 
supplicatiói összeget. Adja a minden áldások Istene, hogy kinek-kinek jószívű 
adománya, illetőleg fáradozása javára váljék nemcsak azoknak, a kikkel jót 
teszünk, hanem édes hazánknak és egyházunknak is.

Beneficiumban háromszor részesült iíjúságunk: 1903. november 30-ikán 
a Keczery András-féle erre rendelt alapítvány kamataiból, 1904. márczius 
15-ikén Dessewffy István családi alapítványának kamataiból és márczius 19-ikén 
Ganczaugh József alapítványából. Az utolsót kivéve, mindenkor pecsenyét és 
bort kapott az ifjúság.

A convictus tagjainak száma az 1903—̂4. iskolai évben 284 volt; ezek
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közül csupán ebédre járt 26. Ez a szám a főiskola négy intézete között a 
következő módon oszlik meg:

theol. jogh. gymn. taníló-k.
44 6 6 52 1 2 2

Vallás szerint volt (zárjelben a múlt évi számok):
ág. h. ev. ev. ref. rom. kath. g kath. g. kel. izrael.

Theologus: 44 (37) - — — — —
Joghallgató: 41 (27) 5 1 2  (8 ) 2 (2) 2 (5) 4 (5)
Főgymnas.: 41 (35) 1 (3) 7 (6 ) 1 (1 ) 2 (3)
Tanítóképző 118 ( 1 .1 2 ) 3 1 — — —

Miként a
244 (211) 

i számokból
9

kitetszik,
20 (14) 3 (3) 2 (5) 6  (8 ) 

a convictus tagjai a különböző vallások-
hoz tartozván, e jótéteményben felekezeti különbség nélkül minden collegiumi 
tanuló részesülhet; kedvezményben azonban csak az ág. hitv. evangélikusok 
részesülhetnek, a kik szegénység’ mellett erkölcsi jó magaviseletét és kellő 
szorgalmat tanúsítanak.

Intézetek szerint való eloszlást vizsgálva azt látjuk, hogy a theologusok 
5-nek kivételével, a képezdészek pedig a helyben lakókat s néhány más vallásét 
kivéve, mind tagja a convictusnak. A jogakad. ifjúságnak */4, a főgymnasiumi- 
nak '/„-a vette igénybe a convictust. Az egész collég, ifjúságnak mintegy 
25%-a veszi igénybe a convictust, a mi tekintettel arra, hogy az ifjúság nagy
része helybeli, igen tekintélyes szám s világos bizonysága annak, mily nagy 
jelentősége van a convictusunknak főiskolai ifjúságunk nevelés-oktatásában.

Minthogy a nagy drágaság miatt, a mely több mint egy év óta tart, a 
nélkül, hogy kilátás lenne az árak esésére, a convictus abba a helyzetbe 
került, hogy a kiadásokat a tőke veszélyeztetése nélkül nem képes fedezni, 
ez okból a főiskola igazgató-választmánya f. é. jún. 1 1 -ikén tartott ülésében a 
convictusi díjak emelését határozta el, minélfogva a jövő iskolai évtől a con
victus egész évi díja ebéd- és vacsoráért 150 korona, csupán ebédért 84 kor.; 
ebéd és vacsora díja az első félévben 60 kor., csupán az ebéd díja 34 kor.; 
ebéd és vacsora díja a 2 -ik félévben 90 kor., csupán az ebéd díja 50  kor. 
A belépés és díjfizetés félévre kötelező; félév közben kilépni s újra belépni 
nem lehet. Az első félév terjed szept. 1 -jétől deczember végéig; a második 
félév kezdődik jan. 1 -jén s tart az iskolai év zártáig. A díjak jéléveukint előre 
fizetendők. A tagsági díjon kívül tartozik minden belépő felszerelés czímén 
2  koronát fizetni.

A díjak emelésével jár az étkezésnek bizonyos fokú javítása is, a meny
nyiben az ígazgató-választmányj határozata alapján a keddi és a szombati 
vacsorát annyiban javítjuk, hogy a főzelékre ezentúl pecsenyét is adunk.

A convictus tagja lehet valláskülönbség tiélkül minden collegiumi tanuló 
es hallgató, a ki belépését az ejorusnál bejelenti s a kiszabott díjakat előre 
lefizeti. Azon szegénysorsú ág. hítv. ev. főgyntmn. és jogakadémiai ifjak, a kik 
kifogástalan erkölcsi magaviselet mellett a tudományokban is kellő haladást 
tanúsítanak, az előirt convictusi díjak egy részének elengedésében részesülhetnek.

3t*
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Az elengedés félévenként 10—80 kor. erejéig történik. A kérvények a couvicíusi 
efurasnál a collegiumi igazgató-választmányra czímezve nyújtandók be; a 
benyújtás határideje szept. lő. és január 31-ike; később benyújtott kérvények nem 
vétetnek figyelembe. A kérvények mellékletei: hatóságilag kiállított szegénységi 
bizonyítvány és az előző féléin tanulmányi kimutatás vagy leczkekönyv.

A theulogia hallgatói és a tanítóképző tanulói, a mennyiben convictusi 
jótéteményeik internátusi lakásukkal kapcsolatban szavaztatnak meg, illetékes 
dékánjuknál s illetőleg igazgatójuknál az általuk közhírré tett időre (jún. 15. 
vagy aug. 2 0 .) adják be erre vonatkozó kérvényeiket.

Az oeconomusi és seniori állás betöltése kérvény útján történik; ezen 
kérvény azonban a eforusnál esetleg élőszóval is terjesztetik be s az eforus 
ajánlatára a tanári-kar alkalmazza az arra valókat. A portánsokat az eforus 
alkalmazza, szegénysorsú evang. szülőknek a gymn. alsó osztályaiba járó 
gyermekei közül. Kik ezen említett állások betöltésére vállalkoznak, kötelezik 
magukat az azzal járó kötelességek pontos és lelkiismeretes teljesítésére.

Az oeconomusi és seniori bizalmi s kitüntető tisztségek csak evang. 
vallásit akadémikusok-, hittan- és joghallgatók által tölthetők be. Az oeconomus 
főbb kötelességei közé tartozik a húsnak felvágása s kiosztása, gondoskodás 
arról, hogy mindenki elengedő ételt kapjon, nyilvántartása az étkezőknek 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 ételeket, kenyeret s ivóvizet az 
asztalokra, s rendet tartanak az ebédlőben. Ezen szolgálatok teljesítése miatt 
csak oly szegény ev. fiúk alkalmazhatók portánsokul, a kiket testi ügyességük, 
egészségük, koruk s szorgalmuk erre képesít s kik erre vállalkozni akarnak.

A convitus tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak s kötelesek az 
ebédlőben kifüggesztett szabályok szerint az oeconomusnak s senioroknak, mintáz 
eforus helyetteseinek engedelmeskedni s általában magukat úgy viselni, mint tanult 
s társadalmilag is művelt ifjakhoz illik s az a mint jótéteményesektől 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 s 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 bableves adatik — lesz minden nap marhahús és marhahúsleves kétszer 
árpakásával (hétfőn és pénteken), kétszer rizskásával (kedden és szombaton), 
egyszer búzadarával s egyszer tésztával (vasárnap s 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 következő ételek lesznek:



165

sertés- vagy marhasült (krumplival vagy káposztával), bab, borsó pecsenye- 
feltéttel, pörkölt vagy gúlyáshús, rizskása, galuska és lencse pecsenye-feltéttel.

Kik ennél bővebb felvilágosítást igényelnek, forduljanak a convictusi 
eforushoz Mayer Endre theol. tanárhoz, vagy a coll. igazgatóhoz.

F) M a r k o v i ts-k  ö r.

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi eperjesi Collegium «Markovits-köre»
1903. szeptember hó 12-ikén tartotta meg 40-ik alakuló-gyűlését Ludmann 
Ottó coll. igazgató vezetése alatt, a melyen tisztviselőit megválasztotta. Az 
elnökség elfogadására Teltsch Kornél főgymn. tanárt kérte fel. Jegyzővé még 
az elmúlt tanév zárógyűlésén D. Szabó Györgyöt, VII. o. t., titkárrá, Podhradszky 
Jenő VII. o. t., pénztárossá Jancsó Lajos VII. o. t., könyvtárossá Bakalyár 
VI. o. t., rendes-tagokat választotta meg a Kör. A könyvtárost évközben tör
tént megbetegedése folytán a Kör megbízásából a titkár helyettesítette

A Kör tagjainak száma 54 volt; még pedig 41 kezdő és 13 haladó. 
Az év folyamán 2 rendes tag kilépett, 2 pedig a pártoló-tagok sorába lépett, 
úgy, hogy a Körnek az év végén 50 rendes, még pedig 38 kezdő, 12 haladó 
és két pártoló-tagja volt. A Kör által használt Gabelsberger-Markovits rend
szert a tagok elméletileg és gyakorlatilag két tanfolyamban tanulták. A kezdők 
D. Szabó György VII. o. tanuló vezetésével heti két órában a levelező-gyors
írást Vikár Béla tankönyve nyomán, a haladók Lichtig Artúr III. éves jog
hallgató vezetése alatt heti egy órában a vitaírást Forrai Samu tankönyve 
szerint gyakorolták.

A tagok buzgóságát és gyakorlati kiképzését mi sem mutatja inkább, 
mint az évközben tartott két írásverseny eredménye és a Kör fennállásának 
40-ik évfordulója alkalmából rendezett házi-ünnepély sikere. Az első írásver
senyt a Kör 1903. dezember hó 9-ikén tartotta meg, melynek eredménye a 
következő volt: a kezdők közül dicsérő-oklevelet nyertek: Neumann Mór
IV. o. t., Moskovics Ignácz V. o. t , Friedmann Sándor V. o. t., Grün Ber
talan V. o. t., Schneider István V. o. t , és Zemán Pál VII. o. t.; jegyzőkönyvi 
dicséretben részesültek: Klein Miksa IV. ö. t., Thomola Béla V. o. t., Hart
mann Márkus V. o. t., Linczényi Pál VI. o. t , Galajda István V. o. t., Bakajsza 
István V. o. t.; a haladók két csoporban versenyeztek, az első csoport per
czenként 100 szótagot, a második 150 szótagot írt. Az első csoportban Jancsó 
Lajos VII. o. t. dicsérő oklevelet, Lövik Ernő V. o. t. jegyzőkönyvi dicsé
retet; a második csoportban D. Szabó György VII. o. t. és Kircz Jenő VII. 
o. t. dicsérő-oklevelet, Herczegh József pedig jegyzőkönyvi dicséretet nyertek. 
A szokásos évvégi írásversenyt a Kör 1904. május 18-ikán tartotta, a melynek 
eredménye a következő volt: az első 6  koronás díjat Schneider István V. o. t., 
a második 4 koronás díjat Moskovits Ignácz V. o. t., a harmadikat 2'50 kor. 
Maixner Emil III. o. t., a negyediket 2 kor. Friedmann Sándor V. o. t., az 
ötödiket 2 kor. Grün Bertalan V. o. t., ezeken kívül Lichtig Artúr előadó 
adományából két-két koronát Hartmann Márkus V. o. t. és Sztehlo Zoltán 
VI. o. t. nyertek. Oklevelet kaptak Zemán Pál VII. o. t. és Fülöp Gyula
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IV. o. t. Jegyzőkönyvi dicséretben részesültek: Thomola Béla V. o. t., Maixner 
Elek V. o. t,  Perényi Béla IV. o. t. és Baumöhl József VI. o. t. A haladók 
két csoporban versenyeztek. Az első csoport perczenként 200, a második 
160 szótagot írt. Az első csoportban a 6  kor. díjat D. Szabó György VII. 
o. t. nyerte. A második csoportban az első díjat 4 kor. Herczeg József VIII- 
o. t., a másodikat Kircz Jenő VII. o. t. Lichtig Artúr előadó adományából 
2 koronát Kárpáti János VI. o. t. és a haladók díját 2 kor. Jancsó Lajos 
VII. o. t. nyerték. Oklevélben részesült Lövik Ernő V. o. t.

A Kör élénk működésének az által is fényes tanújelét adta, hogy április 
hó-24-ikén sikerült házi-ünnepélyt rendezett fennállásának 40-ik,évfordulója 
alkalmából. Az ünnepély műsora a következő volt: 1. pont: «Gyorsírók dala». 
Énekelte a főgymn. Dalkör. 2. p. Megnyitó, tartotta Podhradszky Jenő VII 
o. t. 3. p. Szavalat, előadta Zahler Géza VI. o. t. 4. p. Felolvasás, tartotta 
D. Szabó György VII. o. t. 5. p. Látványos írásverseny. 6 . p. Szavalat, elő
adta Hcrczegh József VIII. o. t. 7. p. A szabatos vitaírási pályázat eredmé
nyének kihirdetése. 8 . p. Petneházi-induló. Előadta a főgymn. Zenekör. Hogy 
e szerény ünnepély oly szépen sikerült, az a Kör minden egyes tagjának, de 
különösen a szereplők buzgóságának köszönhető s így a Collegium ősi hír
nevének emelésében a «Markovits-kör» is hozzájárult Különben csak köte
lességét teljesítette a már 40 év óta fennálló Kör, mikor megemlékezett 
ezen múltról. E szép múlt s az eddig elért sikerek szolgáljanak buzdításul 
a jövőben is!

Vagyoni állapotához mérten a Kör az ünnepélylyel kapcsolatban sza
batos vitaírási minta-stenogrammra pályázatot hirdetett, melyre 150 munka 
érkezett be. A munkák megbirálására a Kör Lichtig Artúr előadó vezetése 
alatt bizottságot küldött ki, mely az elnök hozzájárulásával a következő ered
ményre jutott: Az első díjat 2 arany Schnabel István VII. o. t. Sopron, a 
másodikat 1 arany Fischer József VI. o. t. Ungvár, a harmadikat 6  kor. 
Kemény Ferencz VII főreál-o. t. Debreczen nyerte. Könyvjutalomban része
sültek : Jakab Margit úrhölgy Budapest, Jamriska Péter VII. o. t. Selmecz- 
bánya, Rózsás Pál VII. o. t. Sopron, Órás Géza VII. o. t. Debreczen, Reisz 
Elek VII. o. t. Arad, Reiszner Henrik VII. o. t. Sopron. Oklevelet nyertek 
első fokon 8 -an, másodikon 11-en és harmadikon 29-en.

A Kör könyvtárában összesen 181 mű van, a melynek egy része tan
könyv. A Kör előfizetője volt a «Budapesti Gyorsíró»-nak, a «Soproni Gyors- 
író»-nak, az «Egyetemi Gyorsíró »-nak, a «Gyorsírási Híradó»-nak s a «Gyorsítási 
Lapokénak. A Kör tagja az «Országos Magyar Gyorsíró Egyesület»-nek.

A Kör ügyeinek elintézésére 9 gyűlést tartott. Május hó 25-én tartott 
rendes gyűlésén a jövő iskolai évre jegyzőül D. Szabó Györgyöt VII. o. t. 
választotta meg, a Kör megalakítására pedig háromtagú bizottságott kül
dött ki, melynek tagjai, Kárpáti János VI. o. t ,  Jancsó Lajos VII. o. t,  és 
Podhradszky Jenő VII. o. t.

Itt közöljük Körünknek történetét is, mely a fennállásának 40-ik évfor
dulója alkalmából rendezett s már fentérintett ünnepélyen felolvastatott.

Eperjes városának főiskolája, a mi Collegiumnak szinte félszázad óta
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melegágya a gyorsírásnak. Neve ott szerepel azon intézetek lajstromában, a 
melyek a gyorsírást elsősorban pártolták s fejlesztették.

Alig végezte be a halhatatlan mester, Markovits, nevezetes munkáját, a 
német Gabelsberger-féle jeles rendszernek magyar nyelvbe való átültetését, 
az eperjesi Collegiumban már Gabelsberger-féle gyorsírókat találunk, a kik 
egy csoportba egyesülve, ápolni kezdik e szép művészetet.

1864-ben néhány collegiumi ifjú azon kéréssel állott a tanári kar elé, 
hogy engedje meg nekik egy «Gyorsírókor»-nek megalapítását. Az engedélyt 
megkapták s csakhamar társasággá alakultak, a melynek neve «Az eperjesi 
magyar gyorsírók köre», később «Eperjesi Markovits-kör». A Kör első elnöke 
Elischer Gyula Vili. o. t. lett (most híres budapesti orvos), a gyorsírásnak később 
is buzgó és fáradhatatlan híve, ezen Kör első előadója s későbbi dísztagja.

Az ifjú Kör mindjárt megalakulása évében összeköttetésbe lépett a nagy 
mesterrel, a ki viszont nem szűnt meg e buzgó Kör ügyét szívén viselni.

Gondja volt az ifjúságnak arra is, hogy lépést tartson a gyorsírói világ
gal s azért meghozatta a gyorsírási folyóiratokat, s azokat közösen, az u. n. 
gyakorló-üléseken tanulmányozták. Ugyancsak ezeken a gyűléseken a kétsé
ges dolgokat megbeszélték, egymást megbírálták s sokszor minden előadó 
nélkül, csak eszmecsere útján is szép eredményt mutattak fel.

Fennállása a második évében a Kör tanárelnöke Ludmann Ottó a jelenlegi 
collegiumi igazgató lett, kit a Kör később a szintén több éven át sikeresen 
elnökösködő Flórián Jakab tanárral együtt tiszteletbeli tagjává választott.

' Az 1866—67-iki és az 1867—68-ik tanévekben a gyorsíró Kör részint 
az akkor uralkodó kolera, részint a tanulóknak az ügy iránt való közömbös
sége folytán meg sem alakulhatott. Azonban ez csak rövid ideig tartó pihenés 
volt. A következő években annál nagyobb számmal és lelkesedéssel sorakoz
tak a collegiumi ifjak a gyorsírás zászlaja alá. Az újonnan megalakúit Körnek 
elnöke pedig Mosánszky Győző lett. Az ő vezetése idejében Körünk tagjává 
lett az «Országos Magyar Gyorsírók Egyesületinek, a hol évek hosszú során 
át egészen a mai napig fejlettségének és előrehaladottságának sokszor fényes 
tanújelét adta. Ez az 1870—71-ik tanév volt az, a mely egy, a fejlődést leg
inkább elősegítő intézmények, t. i. a versenyirásnak vetette meg alapját. Ezen 
versenyírás nyerteseit pedig az erre a czélra átengedett collegiumi ösztöndíj
ból jutalmazták, hogy annál több kedvvel és lelkesedéssel iaprkodjék a tanuló- 
ifjúság a gyorsírást elsajátítani s fejleszteni.

Az ifjak között találkoztak olyanok, a kik a gyorsírásban oly gyakorlott
ságot szereztek, hogy elnyerhették a gyorsírási tanárságot; ezek azután mint 
ilyenek szerepelnek a Kör tagjai között. Ilyen pl. Fábry Károly, a ki több 
éven át mint előadó sikeresen működött, s a Kör fejlődését nagyban előrevitte.

A szép haladást azonban a tagok hanyagsága és közömbössége folytán 
újból a hanyatlás váltotta fel; de hála a Gondviselésnek, e korszak rövid 
ideig tartott, mert jeles és buzgó vezetői ismét régi virágzásba terelték vissza, 
sőt a versenyírások az eddiginél is nagyobb sikert mutattak fel, mintha az 
elmulasztottakat pótolni akarták volna.

Az ügy iránt való buzgóságot mi sem bizonyítja jobban, mint az a törek
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vés, hogy a Gyorsiró-kör tagjai a német gyorsírást is megismerjék. F. törekvés 
azonban nem járt sikerrel, mert a német gyorsírásnak igen kevés pártolója akadt.

Annál nagyobb erővel fejlődött azonban a Magyar Gyorsiró-kör. Sass 
János és Bancsó Antal tanárok elnöklete alatt az ifjúság igen szorgalmasan 
és buzgalommal tanulta a gyorsírást. Az eredményes versenyek számos példái 
az ifjúság komolyságának és előrehaladottságának. S minél sikeresebb a Kör 
működése, annál nagyobb a szépművészet iránti lelkesedés. A «Markovits-kör», 
hogy a haladást még inkább elősegítse, több új folyóiratot hozat meg s a 
tankönyvek csekély száma miatt ezekből tanulja a gyorsírást.

1887-ben a Kör elnöke Mayer Endre tanár lett, ki régebben a Körnek 
alelnöke, előadója és pénztárnoka volt s a kinek vezetése alatt 1887-től 1896-ig 
sok üdvös reformon ment át a Kör.

Hogy a szegényebb sorsú tanulók is megismerkedhessenek a gyors
írással, a Kör azt a végzést hozta, hogy a ki már egyszer tagja volt a Körnek 
s a levelező-gyorsirást bírja, az ne fizessen tagsági díjat. E határozatot azonban 
a Kör később akkép módosította, hogy csak a versenyen nyertesek legyenek 
a tagsági díj fizetése alól felmentve. De e körülmény is elég bizonysága annak, 
hogy a «Markovits-kör» minden lehetőt megtett a gyorsírás fejlesztése érdekében.

Hogy pedig a tagok buzgóságát annál inkább felkeltse, behozta az idő
szaki, majd a hónapi versenyirásokat, a melyeknek nyerteseit dicsérettel tün
tette ki. Az előbbi még ma is szokásban van.

Körünk e korában működött Hörk József jgh. mint pénztárnok, előadó 
és alelnök, oki. gyorsirástanár, a ki páratlan fáradtsággal igyekezett Körünk 
felvirágzását előmozdítani. Eltávozása után a hasonló buzgóságú tag, Wallentínyi 
Aladár theologus vette át az előadói tisztséget.

Az 1892—3. tanév bánatot hozott a mi Körünkre is. Meghalt a nagy 
mester Markovits, kiben Körünk nemcsak a gyorsírás atyját veszítette el, 
hanem őszinte pártfogóját, a ki ügyét mindig szívén viselte; meleg szavakkal 
adott részvétének kifejezést körünk ezen alkalomból.

Nevezetes s ehhez a korszakhoz méltán sorakozik Körünk azon időszaka 
is, a mikor Peskó Ödön tanár úr vette át az elnöki széket, a kinek buzgalma 
következtében Körünk nemcsak hogy a régi hírét fentartotta, hanem orszá
gos nevezetességűvé lett.

1898-ban ugyanis azt határozta a Kör, hogy részt vesz a «Budapesti 
Gyorsíró Egyesület» által rendezett írás versenyen ; s habár első kísérlete nem 
végződött dicsőséggel, nem csüggedt el, hanem tovább küzdött tántorít- 
hatatlanul. S nem hiába, a következő években egymásután dicsőséggel tértek 
vissza a versenyre kiküldöttek. E mellett azután belső életében is folytonos a 
haladás. A tagok minta-stenogrammokat adnak b e ; azokat megbírálják; elő
adásokat tartanak a gyorsírói élet nevezetesebb eseményeiről s mindenképen 
fejlesztik tehetségüket. A fáradhatatlan elnök mellett lelkesen buzgólkodik 
Lichtig Artúr joghallgató, Körünk volt pénztárnoka, jegyzője s mostani elő
adója, a kinek a Körünk felvirágoztatásában nagy része van.

Ezeknek a buzgalma folytán Körünk oly alapokra helyezkedett, a melyek 
további fenmaradását s jó hírét biztosítják.
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G) C o l l e g i u m i  g y á m i n t é z e t .
1. Theologia gyű jtése..................... 24 kor. — fill.
2. Jogakadémia »    20 » — »
3. Főgymnasium »  40 » — »
4. Tanítóképző-intézet gyűjtése . . .  13 » 22 »

Összesen : 97 kor. 22 fill.
Ezen gyűjtésnek egy negyedrésze: 24 kor. 30 fillér beküldetett az egyház

egyetem pénztárába az evang. gyámintézet javára; a többi összegből pedig a 
zsombori evang. egyháznak 1 2  kor., a szászsebest egyes. prot. egyháznak 1 2  kor., 
az erzsébetfalvi ág. h. evang. egyháznak 1 2  kor. és az Ipolysági ág. h. evang. 
egyháznak 24 kor. segély, összesen 60 kor. segélyt küldöttünk. A fénmaradó 
12 kor 92 fill, egyelőre tőkésíttetett.

H) K e r ü l e t i  á r v a h á z .
1 . Theologia gyű jtése .....................24 kor. — fill.
2. Jogakadémiai »  30 » — »
3. Főgymnasium »  20 » — »
4. Tanítóképző-intézet gyűjtése . . .  8 » 10 »

Összesen: 82 kor. 1 0  fill.
Ezen összeg rendeltetési helyére beküldetett.

I) Egyéb gyűjtések a Collegiumban.
A bibliai társulat javára szeretet-adományt gyűjtöttünk fennállásának és 

működésének 100-ik év évfordulója alkalmából. Ezen gyűjtéshez hozzájárult 
a theologiai ifjúság 10 kor., a főgymn. ifjúság 6  kor. 37 fill., a tanítóképző
intézet 8  kor., a collegiumi tanári kar 23 kor. 60 fillérrel; az összes gyűjtés 
tehát 47 kor. 97 fill. Ezen összeget beküldtük a kerületi pénztárba oly kérelem
mel, hogy ezt az illetékes helyre juttassa.

Az Eperjesi Széchenyi-kör felhívására Collegiumunk tanárkara 18 kor.-t 
gyűjtött Jókai szobrára. Ezen összeget átadtuk a Széchenyi-kör titkárának.

J) A d o m á n y o k .
Dr. Horváth Ödön ösztöndíjalapítványa a jogakadémián . . . .  2000 K
Schneider Gyula ösztöndíjalapítványa a th e o lo g iá n ........................  3000 *
Eperjesi Takarékpénztár a convictusra................................................. 40 »
Eperjesi Takarékpénztár 4 algymn., nem magyar-ajkú, a magyar

nyelvben legjobb előmenetelt tett növendék jutalmazására . . 80 »
Eperjesi Bankegylet a jogakadém iára................................................. 300 »
Dr. Máriássy Béla árvaszéki elnök úr a Jogász-Segélyegyletnek . . 8  »
Usz Antal nyug. árvaszéki elnök úr a » 4 »
Dr. Mikler Károly jogkari dékán ösztöndíjadom ánya.................... 25 »
Dr. Flórián Károly jogtanár » ....................  20 »
Dr. Máriássy Béla jogakad. m.-tanár » .................... 20 »

Összesen : 5497 K 
■»Coll. É rt.
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Kimutatás a «Vandrák András emlékalapítvány»-ról:

N é v Aláirt összeg 
koronákban

1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904
é v e k b e n  f i ze t e t t k o r o n á k b a n

1. Bergmann Ernő . 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 __ 40 __
2. Dr. Eisner József . 2 0 0 — — 40 — 60 —
3 Fiedler Szilárd . . 300 — 3 0 30 — — — —
4. Dr. Flegmáim Jenő 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

5. Gonda József . . . 2 0 0 2 0 — — — — — —
6 . Glós Károly . . . 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 — 40 —
7. Dr. Jancsó György 2 0 0 2 0 40 2 0 — 40 —
8 . Dr. Kux Vilmos . 2 0 0 2 0 2 0 — — 40 —
9. Steinhübel Lajos . 2 0 0 2 0 2 0 2 0 — _ — —

10. Tahy Mihály . . . 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 —
11. Törzs Kálmán . . 200 2 0 2 0 2 0 — 4 0 1 0 0 —
12. Würsching Frigyes 200 2 0 — — — — 6 0 6 0

Kimutatás a «Hazslinszky Frigyes emlékalapítvány»-ról:

N é v Aláirt összeg 
koronákban

1899. 1900. 1901. 1902. 1903.
években fizetett koronákban

1. D r. A rdó  A l f i - é d .................... 2 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 __
2. Dr. Prósz L ászló  ................ 2 0 0 5 0 5 0 5 0 — 5 0
3. Czölder J á n o s ....................... 2 0 0 2 0 0 — — —

4. Elischer V ik to r ....................... 2 0 0 5 0 5 0 5 0 — 5 0
5. Furmann G yu la ....................... 1 0 0 2 0 2 0 2 0 — 2 0
6. H aszlinszky G usztáv  A d o lf 1 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
7. K ram er G y u l a ....................... 5 0 5 0 — — — —

8. Dr. Mágócsy-Dietz Sándor . 2 0 0 5 0 — — 5 0 5 0
9. Meliorisz  L a jo s ....................... 2 0 0 2 0 0 — — — —

10. Mérey L á s z ló .......................... 1 0 0 — — — —
11. Dr. Philippy  Ö d ö n ................ 1 0 0 2 0 2 0 — — 6 0
12. Pólyik Im r e .............................. 1 2 0 — — — — -—
13. Dr. Rosenfeld Sam u . . . . 100 2 0 — 2 0 2 0 2 0

14. Scholcz Róbert .................... 100 20 40 40 — —
15. Dr. Valkó Zsigmond........... 100

■
2 0 — — — —

*

Fogadják a tisztelt adakozók ezúton is a Collegium hálás köszönetét!
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vi. Át t e k i n t é s  a Co l l e g i u m i f júságáról .
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VII. A jövő tanévet illető tudnivalók.
Az eperjesi ev. kér. Collegium főgymnasiumában és tanítóképzőintézeté

ben a beiratások f. é. szept. 1., 2., 3. napjain; a főgymnasiumban és a tanítóképző
intézetben szept. 5-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. 16-ikán, illetve 9-ikén kezdődnek.

A coll. megnyitó-ünnep szeptember 18-ikán d. e. 11 órakor a coll. 
nagyteremben fog megtartatni.

A főgymnasiumban a felvételi és javító-vizsgálatok augusztus 29. s 31-ikéu 
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 vétetne!: 
fel. A gymn. I-ső osztályába csak oly növendékek vétetnek fel, kik életű,- 
kilenczedik évét betöltötték. A gymn. tanulók valamennyien, — tehát nemcsak 
azok, kik gymnasiumunk bármely osztályába először kívánnak felvétetni, hanem 
azok is, kik máris tagjai voltak intézetünknek, — a nm. Minist. 1885. február 
26-ikán 3964. sz. a. kelt rendelete értelmében kötelesek behatásuknál kereszt
leveliiket, illetőleg hiteles születési bizonyítványukat felmutatni; azok pedig, 
kik életük tizenkettedik évét betöltötték, kötelesek azonkívül orvosi bizonyít
ványnyal igazolni, hogy másodízben védhimlóöltásnak 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 ui_, 
még pedig a megelőző osztályról szóló bizonyítvány és keresztlevél alapján.

A főgymnasium a jövő tanévben is mindenben a nm. m. k. vall.- és közokt. 
Ministerium tantervét fogja követni s így az 1890. évi XXX. t.-cz. értelmében 
görög nyelv tanítását pótló tanfolyam a következő 1904—1905. 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 ideológiába s a jogakadémiába a felvétel az érettségi bizonyítvány 
vagy a múlt évi index alapján történik.

Jegyzet. A tandíj a theologián az összes hallgatóknak el van engedve; a 
jogakadémián 100 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 fő
gymnasiumban a 13 K.-nyi, illetve az először beiratkozóknál 17 K.-nyi apró díja
kon kívül 40 K. évenkint. Végül a tanítóképzőintézetben a tisza-ker. ev. növendé
kek tandíjmentesek, a többi kerületi ev. növendékek 10, a másvallásúak 20 K. 
tandíjat fizetnek. Ezenfelül egyéb díjakra (országos tanári nyugdíjra, kórházra és 
felszerelésekre stb.) minden növendék egyenként 14 K.-t fizet. Tandíjelengedés
ben a tanulók vallásfelekezeti különbség nélkül részesülnek. A convictusnak tagja 
bármely tanintézethez vagy vallásfelekezethez tartozó collegiutni hallgató vagy 
tanuló lehet; elengedésben azonban csak evang. vallású részesülhet. A convictus 
egész évi díja ebéd- és vacsoráért 150 K., csupán ebédért 84 K.; ebéd és vacsora 
díja első félévben (decz. végéig) 60 K., csupán az ebéd díja 34 K.; ebéd és vacsora 
díja a második félévben (jan. 1. — tanév végéig) 90 K., csupán az ebéd díja 50 K. 
Végül pedig, mivel sok függ a tanulónál attól, hogy hol, kinél és kivel lakik, az 
óvatosság követelménye az, hogyne 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 igazga tóság .
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