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P Ó T L Á S .

A 20. oldalon «A Collegium tisztviselői» czímű rovat 
alatt nyomdahibából kimaradt:

11. Collegiumi orvos: dr. H olénia G yula, városi fő 
orvos és kórházigazgató.



A datok az 190fyö-ik  év  történetéhez.

A most bezáruló iskolai év főiskolánk fennállásának 239-ik esztendeje. 
Sok viharon és megpróbáltatáson, de dicsőséges napokon is keresztül ment 
ősi Collegiumunk utolsó éve a fokozatos fejlődés és megerősödés jegyében 
múlt el. Fentartó hatóságok, jószívű adakozók, buzgó elöljárók és lelkes tanárok 
vállvetett munkája eredményezte, hogy convictusunk számára teljesen modern, 
tágas és minden kívánalomnak megfelelő új épületet emelhettünk; hogy theo- 
logiánk akadémiává lett, tanári kara legközelebb kiegészül, ifjúsága részére 
pedig «Otthon» épül; hogy mind a négy tanintézet tanárainak javadalmazását 
— erejéhez képest — újból emelhette egyházkerületünk és a Collegium; végül, 
hogy a legszűkebben elhelyezett tanítóképző kitelepítésére és minden igényt 
kielégítő új épületben való elhelyezésére megtörténhetett az első, döntő lépés. 
Vajha ez a fejlődés olyan áldásos lenne, a mily gonddal és szeretettel készí
tették azt elő az arra hivatott tényezők!

E bevezető sorok nem ölelik fel a Collegium egész történetét az 1904/5-iki 
tanévről^ mert a négy tanintézet önálló jelentései alább következnek, s itt a 
közös eseményekről kell csak részletesebben megemlékezni.

Mindenekelőtt igazgató-választmányunknak 1904. június 11-ikén és szept. 
3-ikán tartott gyűlései emelkednek ki jelentőségükkel a történeti adatok közül.

Az előbbi gyűlés fontosabb határozatai ezek:
1. Dr. Nagy Olivért és dr. Obetkó Dezsőt, mivel a próbaév alatt sok 

jelét adták kiváló tehetségüknek és munkaerejüknek, rendes jogtanári állásuk
ban megerősítették, mire az előbb nevezett tanár az esküt letette.

2. A collegiumi pénztáros tiszteletdíját 800, a könyvtárosét 200 s az 
ephorusét 400 koronára emelték fel.

3. Elhatározták, hogy a Collegium értékpapírjai az Eperjesi Takarék- 
pénztár pánczélszekrényében helyeztessenek el.

4. A collegiumi convictus építését, 60,564 kor. vállalati összeg mellett, 
Bretz Sándor városi építészre bízták.

5. A convictusi díjakat évi 150 koronára emelték fel, olyképen, hogy a 
vacsora feltétlenül, az ebéd pedig a lehetőség szerint javítandó.
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6. A jogakadémia tanárainak 200 koronás őt korpótlékot, továbbá egy 
évre, ideiglenesen 600 kor. drágasági pótlékot folyósítottak, s a jogakadémián 
az évi tandíjat 100 koronára felemelték.

7. Rorsody Károly főgymn. helyettes tanárt további egy évre alkalmazták.
8. Collegiumi igazgatóvá, a négy tanári kar egyhangú jelölése alapján, 

dr. Raffay Ferencz jogakadémiai tanárt választották meg az 1904/5. tanévre 
s a lelépő Ludmann Ottó érdemeit jegyzőkönyvileg örökítették meg.

9. Elrendelték a díszteremnek, a folyosóknak és a pénztári helyiségnek 
villanynyal való világítását.

A szeptemberi igazgató-választmányi gyűlésen:
a) hálás szívvel vették tudomásul az özv. Kacziány Gézáné úrnő által 

tett s Értesítőnkben alább tárgyalandó nagylelkű alapítványt és érte köszö
netét fejeztek ki.

b) A tanítóképzőben a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület által felállított 
új tanszékre, ideiglenesen, egy évre, Nikelszky Zoltán okleveles polgári iskolai 
tanárt választották meg.

c) Őszinte örömmel értesültek Zelenka Pál püspök úr leiratából arról, 
hogy az egyházkerület a tanítóképzőt a Kassai-úton levő Sarlay-telken eme
lendő új épületbe óhajtja elhelyezni.

d) Hozzájárultak ahhoz, hogy a Collegiumnak telekkönyvi tulajdonát 
képező azon a telken, a melyen jelenleg a tápintézeti épület, továbbá a már 
eddig is theologiai internátusnak átengedett főgymnasiumi tanári lakás és 
Ludmann Ottó tanár lakása van, új theologiai internátust építsen, saját költ
ségén a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület.

Ehhez az elvi kijelentéshez hozzáfűzték azonban feltételül:
1. azt, hogy az egyházkerület kifejezetten ismerje el, hogy a Collegium 

telkén emelendő épület, érvényben levő magánjogi szabályainknak megfelelően, 
a Collegium tulajdona lesz s a beépítendő anyagokért megtérítést fizetni nem 
tartozik a Collegium ; a mely kijelentéssel szemben kötelezi magát a Collegium, 
hogy mindaddig, a míg kebelében a hittanintézet fenn fog állani, az emelendő 
épület csupán theologiai internátus czéljaira szolgál; ha azonban a theologiai 
internátus más helyiségbe tétetnék át, a kérdéses épület használati joga is 
— azonban csupán ág. hitv. ev. iskolai és neveltetési czélokból — a Colle- 
giumra hárul;

2. kiköti a Collegium igazgató-választmánya, hogy mindaddig, a míg a 
kérdéses új épületben theologiai internátus lesz, a Collegiumnak évről évre 
térítse meg az egyházkerület azt az 1200 kor. jövedelemveszteséget, a mi a 
mostani épületek lebontása folytán érni fogja a Collegiumot, s a mely összeget 
a legmesszebbmenő méltányossággal állapított meg az igazgató-választmány;

3. a most fennálló épületeket az egyházkerület bontássá le és a nyerendő 
anyagszerek az ő tulajdonát fogják képezni; végül

4. az emelendő új épület összes fentartási költségeit és közterheit az 
egyházkerület viseli, a míg az épület theologiai internátus czéljaira szolgál.

E határozat 2-ik pontjában foglalt 1200 kor. megtérítési összegből, a 
fennálló szerzett jogoknak megfelelően, 600 kor. a tápintézetet, 600 kor. pedig
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a főgymnasiumot illeti. Ez utóbbi kapja továbbra is a Rochlitz-alapból azt a 
280 koronát, a mit a theologiai internátusul jelenleg használt főgymn. tanári 
lakás ellenértéke fejében neki évek óta fizet a Collegium.

e) E gyűlésen továbbá collegiumi orvosi állást szerveztek, 500 kor. évi 
díjazással, és megválasztották reá dr. Holénia Gyula gyakorló-orvost. A col
legiumi orvos díjazását a kórházi alapból fedezik, a melyhez minden tanuló 
évi egy koronával járul. A coll. orvos kötelessége: az összes tanintézetek 
növendékeinek gyógykezelése — és pedig a szegényeké díjtalanul — s a 
növendékek részére orvosi bizonyítványok kiállítása. E mellett a collegiumi 
orvos az igazgató-választmánynak s a tanári kai oknak, mint egészségügyi 
szakszerv, rendelkezésére áll.

f )  A végrehajtó-bizottságba ifj. Draskóczy Lajost és dr. Sztehlo Jánost, 
a számvizsgáló-bizottságba pedig szintén ez utóbbit választották meg tagul.

g) A közigazgatási-jogi, statisztikai és jogbölcseleti tanszékre, 27 pályázó 
közül, ideiglenes minőségű nyilv. rendkívüli jogakadémiai tanárrá, a jogtanári 
kar által egyhangúlag első helyen jelölt dr. Ereky István, okleveles bíró, győri 
kir. ítélőtáblái tanácsjegyzőt választották meg.

hj Durst Győző tornatanító helyét dr. Walleníínyi Samu főgymn. tanár
ral töltötték be.

i) A főgymnasiumi tanároknak — ideiglenesen — egy évre 200 korona 
drágasági pótlékot szavaztak meg.

j) Örömmel vették tudomásul, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium a nagykönyvtár rendezésére 800 kor. államsegélyt adott s ezzel kap
csolatban könyvtári bizottságot alakítottak a következő tagokból: collegiumi 
igazgató, a négy tanintézet vezetője, collegiumi pénztáros, könyvtáros és a 
Szirmay-könyvtár őre.

k) Végül kimondták, hogy a collegiumi tanárok árvái a Collegium bár
mely tanintézetében tandíjmentességben részesülnek.

A szeptemberi igazgató-választmányi ülésen betöltött jogakadémiai tan
szék dr. Mauritz Gyula halálával ürült meg, a ki félévig működött főiskolánkon 
mint ideiglenes minőségű nyilv. rendkívüli jogtanár. A szép reményekre jogosító 
ifjú tanár lelkiismeretesen és odaadással teljesítette hivatali kötelességeit, de 
gyenge egészségi állapota a szünidő alatt hirtelen rosszra fordult s egy önfeledt 
pillanatban — 1904. július 1-jén — előbb jegyese, majd saját életét oltotta ki. 
E tragikus eset mély szomorúságot keltett körünkben is. A jogakadémia ta
nárai koszorút helyeztek a ravatalra s kiküldött által képviseltették a temetésen 
magukat, korán elhúnyt kartársuk gyászbaborult özvegy édesanyjához pedig 
részvétiratot intéztek. Mauritz Gyula emlékét a szeptemberi igazgatóválaszt
mányi gyűlés is jegyzőkönyvbe iktatta.

Még egy gyászeset fordult elő a nyári szünidőben, a mely nagy veszte
séget jelent Collegiumunkra nézve is Csiskó János, a kassai ev. I. egyháznak 
érdemekben gazdag lelkésze halt meg 1904. aug. 15-ikén. Temetésén küldött
ség jelent meg főiskolánk részéről, a mely koszorút is helyezett a ravatalra, 
az igazgató-választmány pedig, az 1904. szeptember 3-iki ülés jegyzőkönyvé
ben, így emlékezett meg róla: „A collegiumi igazgató-választmány mély meg-

í •
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illetödéssel, igaz fájdalommal és őszinte részvéttel vesz tudomást Csiskó János
nak, a kassai ág. hitv. ev. I egyház lelkészének 1904. évi augusztus hó 15-ik 
napján bekövetkezett gyászos elhúnytáról. Az elhunytban a Collegium igaz 
barátját vesztette el, a ki — mint a Collegium igazgató-választmányának, végre
hajtó bizottságának, számvizsgáló-bizottságának hosszú évek során keresztül 
lankadatlan buzgalommal működő tagja — ott dolgozott azoknak a férfiaknak 
a sorában, kiknek a Collegium felvirágzása első sorban köszönhető. Többször 
szerepelt azonkívül az elhúnyt kiváló lelkész érettségi vizsgálatainknál, mint 
az egyházkerületi elnökség által kiküldött elnök. Valamint számos esetben 
jelent meg, mint püspöki biztos, a vallásvizsgákon is. A collegiumi igazgató
választmány a szenvedett veszteség felett fájdalmát, valamint az elhúnyt kiváló 
érdemeit jegyzőkönyvileg örökíti meg.“

Jogakadémiánk egykori hírneves tanárát s Collegiumunk igazgatóját, 
dr. Vécsey Tamás udvari tanácsos, budapesti egyetemi tanárt — abból az alka
lomból, hogy a jogtanári pályán immár 40 év óta fejt ki áldásos tevékeny
séget — meleghangú átiratban üdvözölte a collegiumi jogakadémiai tanári kar. 
Dr. Vécsey Tamásnak nemes egyéniségét, lelkületének puritán nagyságát, 
Eperjes és a Collegium iránt érzett változatlan szeretetét szépen világítja meg 
az a köszönő-levél, a melyet a jogakadémiai tanári kar üdvözlő-iratára Siófok
ról — dr. Mikler Károly jogakadémiai dékánhoz — a következőkben intézett: 
„F. é. július 23-ikán 3014. sz. alatt kelt nagybecsű levelét a legmélyebb hálával 
vettem s a legmélyebb meghatottsággal olvastam. A nemes érzelmek klasz- 
szikus szép előadása arra a boldog tíz évre irányítá emlékeimet, a mely tíz 
évet a változatlanul szeretett ősi Collegium szolgálatában tölteni szerencsés 
voltam, hol annyi ábránd és remény, annyi illúzió és lelkesedés vezetett bennün
ket. Sok megváltozott azóta. Csak egy nem változik meg szivemben: a hála, 
tisztelet és szeretet a Collegium iránt s a rokonszenv ama kiváló férfiak iránt, 
a kik a Collegium javán s dicsőségén munkálkodnak. Áldja meg őket az Isten 
s kérem részesítsenek engem kedvező hajlamaikban, melyek engem büszkévé 
és boldoggá tesznek. A lekötelező szép megemlékezésért őszinte köszönetemet 
ismételve, maradok a nagyságos Dékán úrnak tisztelő szolgája s a Collegium 
igaz barátja: Vécsey Tamás, tanár.“

A nyári szünet alatt előfordult események közül kiemelendő még a 
VI sz. kir. város esperességének 1904. augusztus 3-ikán Bártfán tartott köz
gyűlése, a melyen kimondották az egyházmegye felosztását. Ezt a határozatot 
úgy a tiszai evang. egyházkerületnek az 1904. szeptember 21—23-ik napokon 
tartott közgyűlése, mint az egyetemes közgyűlés (1904. november havában) 
helybenhagyta, minek következtében az 1904-ik év végével a nevezett esperes- 
ség tényleg megszűnt s utolsó közgyűlését 1904. decz. 13-ikán tartotta meg 
Kassán. E közgyűlés határozatai közül Collegiumunkat a következők érdeklik:

a) Az 1019 kor. 92 f. pénztári maradványt az eperjesi collegiumi theol. 
akadémiának adományozták azzal a kikötéssel, hogy ez az összeg «A VI sz. 
kir. városi egyházmegye alapítványa »-ként kezeltessék s kamatai első sorban 
mindenkor a feloszlott egyházmegye egyházközségeibe illetékes hittanhallgató
nak évenként adományoztassanak.
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b) Az egyházmegye levéltárát a Collegiumban helyezték el és
c) az egyházmegye tudományos és közérdekű könyveit az eperjesi coll. 

theol. akadémiai hallgatók ifjúsági könyvtárának ajándékozták.
A főgymnasiumban a felvételi és javító-vizsgálatokat augusztus 29-ikén 

és 31-ikén tartották meg; a beiratások mind a négy tanintézetben szept. 1-jén, 
az előadások pedig a főgymnasiumban és tanítóképzőben szeptember 5-ikén, 
a theologián 9-ikén s a jogakadémián 16-ikán kezdődtek. A rendes munka 
menetét az egész tanév alatt nem zavarta meg semmi sem.

Járványok s gyakoribb és tömegesebb megbetegedések nem fordultak 
elő. A collegiumi orvoshoz 384 esetben fordultak tanulóink ingyenes orvosi 
segélyért és pedig a következő betegségek ellen: torok-, csonthártya-, térd- 
izület- és középfül-gyuladás, gyomor-, gége-, hörg- és bélhurut, sömör, szúrt 
és vágott seb, vérszegénység, szájpenész, szarúhártyasérülés, fogfájás, izomcsúz, 
orrvérzés, szívbaj, csuklás, szemárpa, kásadag és alkartörés. Fertőzőbetegség 
mindössze egy volt. A főgymnasiumban az újraoltás megtörtént. A collegiumi 
orvos 103 bizonyítványt adott k i; ugyanő többször megvizsgálta a tanterme
ket, az internátusokat s a convictust, a melyben az ételt jónak, tisztának és 
mennyiségileg megfelelőnek találta; végül a főgymnasiumban alkoholellenes 
előadásokat tartott. A négy tanintézet ifjúságán a városi főorvos két ízben 
eszközölt szemvizsgálatot; beteget nem talált. A Collegium egész épületében 
hygienikus köpőcsészéket alkalmaztunk. Tornázás közben csak egy kisebb
szerű baleset történt.

A tanévet megnyitó ünnepély — igazgató-választmányunk több helybeli 
tagjának, a tanári karnak és az ifjúságnak részvételével — 1904. szeptember 
18-ikán d. e. 11 órakor a díszteremben folyt le s az alulirt collegiumi igaz
gató ezt az alkalmi beszédet tartotta:

„Nagyságos collegiumi Elöljáróság! Szeretve tisztelt Kartársak!
Kedves Ifjúsági
Őseinkről reánk maradt hagyományos szokásnak hódolunk, mikor íme 

ismét összejöttünk : fentartók, tanítók és tanulók, hogy az új tanév kezdetén 
kifejezést adjunk vezetőink iránt táplált nagyrabecsülésünknek és tiszteletünk
nek, e főiskola s annak minden tanára és tanítványa iránt érzett szeretetünknek 
és hogy körvonalozzuk azokat az irányelveket, a melyek szövétnekeink lesznek 
ebben az iskolai esztendőben is.

A múlt nemes tradicziói ezek az érzelmek és ezek az irányelvek, a 
melyekben apáinknak, elődeinknek élő lelke szól hozzánk, s a melyeket meg
őrizni és fentartani szent kötelességünk.

Az eperjesi Collegium erőssége kiváltképen ezekben a dicső hagyomá
nyokban gyökerezik. Mert nem máról holnapra kigondolt és megcsinált, hanem 
az idők viharaiban megedzett, a bölcs, hazafias és hitbuzgó ősök egész soro
zatának lelkes munkája árán kifejlesztett s az ő kipróbált elveikre fektetett 
intézmény ez, a mely hosszú és fényes múltra, nagy sikerekre és országos 
jóhírnévre tekinthet vissza, a mely folytonosan fejlődik a jelenben s a mely 
a legszebb jövőnek néz eléje.
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Maradandó és állandó úgy munkájában, mint érzelmeiben és vezérelveiben 
ez a Collegium. A fentartó és tanító testületeknek egyes tagjai változhatnak, 
új nemzedékek jöhetnek a régiek helyébe, de ugyanattól a szellemtől van 
áthatva minden ifjabb generáczió s ugyanazzal a törhetetlen buzgalommal foly
tatja az elődök munkáját és szállítja át a következő ivadékokra az ősök gon
dolatait és érzelmeit. Múlt, jelen és jövő közt meg van tehát a szerves kap
csolat és folytonosság, a mi a legnagyobb biztosíték arra nézve, hogy tanító és 
nevelő feladatait úgy fogja megoldani továbbra is ez a Collegium, mint eddigelé.

Tanítást és nevelést együtt említettem a Collegium feladataiképen, mert 
bármely iskola is csak akkor felelhet meg hivatásának, ha ezt a két szerepet 
egyaránt és egyenlő mértékben igyekszik betölteni.

A mi ezen a főiskolán először is a tanítást illeti, ennek mértéke, a négy 
tanintézet különböző fokai szerint, természetesen más és más. A theologia és 
jogakadémia már szakiskolák, a hol magas színvonalon álló tudományos elő
adásokat kell tartani, hogy egyenesen a kérdéses életpályára készülhessenek 
elő a hallgatók. Önálló, de más irányú pályára bocsátja tanulóit a tanítóképző 
is, míg a főgymnasium nem ad önmagában képesítő oklevelet, hanem a ma
gasabb, az egyetemi és akadémiai tanulmányokra készíti elő növendékeit. 
Akármelyik iskolába járjon azonban valaki, ha. szorgalmasan elsajátítja azokat 
az ismereteket, a melyeket eléje szabnak : képezni fogja értelmét, erősíti fel
fogási képességét, élénkíti fantáziáját és képessé teszi elméjét arra, hogy kezelni 
tudjon tudományos kérdéseket s befogadhasson magasabb elméleti tantételeket. 
Vagyis előbb általános, a felső fokon pedig szakképzettséget fog szerezni az 
illető s felemelkedik az intelligens és a müveit emberek sorába.

Ezt a czélt és ezt a magasabb szempontot tekintve, nem fog hiába
valónak és fölöslegesnek feltűnni egy tantárgy sem, még ha közvetlenül nem 
is használjuk majd az életben. Mert nemcsak az a döntő, hogy ismereteink 
köre gyarapszik a tanulással, hiszen — mint Goethe helyesen mondta — 
«tanulmányainkból végtére mégis csak azt tartjuk meg eszünkben, a mit gya
korlatilag használunk fel»: hanem az is, hogy művelt, illetve szakemberekké 
legyünk, hogy elsajátítsuk az iskolában az elveknek, a rendszernek és az alap
igazságoknak mélyére ható, értelmes tanulási módot, hogy tudományosan 
fegyelmezett, logikus gondolkodáshoz, módszerhez és kritikai szellemhez szok
junk s előkészüljünk egy másik iskolára, az életre. Mert az élet is csak iskola, 
a hol folyton tanulni, folyton dolgozni kell, sőt ez még fontosabb iskola, a 
mennyiben nemcsak az egyes emberek és családok, hanem végső fokban az 
egész állam üdve, boldogulása és sikerei függenek attól, hogy a polgárok 
miképen állják meg ezt a kemény iskolát.

Collegiumunk egyes intézetei a tanítás terén ugyanazt az anyagot dol
gozzák ugyan fel, mint a hasonló fokú egyéb iskolák, de átlengi ezt a működést 
az a hagyományos szellem, a mely a most ecsetelt magasabb szempontot 
tartja irányadónak és áthatja a szabad kutatás és az önálló felfogás meg
engedettségének protestáns alaptétele, a mely nem veri sem a tanítót, sem a 
tanulót a maradiságnak és a betűrágásnak merev békóiba, hanem a fejlődés 
és tökéletesülés végtelen útjára vezérli.
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Az iskola másik feladataképen a nevelést említettem, a melynek végső 
czélja az, liogy jellemes embereket teremtsen, segítvén hasonló működésében 
a családnak és idomítván a velünk született tulajdonságokat.

Ez a nevelés pedig abban áll, hogy a gyermek, az ifjú megtanulja 
az erénynek szeretetét, az erkölcsnek tisztaságát, a munkának ambiczióját, a 
kötelesség hűséges teljesítését, a tudás iránt való érzéket és lelkesedést s a 
hazafiságnak kötelességeit.

És ez a működése az iskolának legalább is olyan fontos, mint a tanítás. 
Mert «minden országnak támasza, talpköve a tiszta erkölcs» s czélját tévesz
tené az olyan tanintézet, a mely csak az ismeretek közlését tekintené egy
oldalú feladatának és elhanyagolná a jellem nevelését, a szív nemesítését s 
nem művelné az idealizmust az ifjúság fogékony lelkében.

Ez a nevelő szerep szintúgy az életre készíti elő a tanulóságot, mint az oktatás, 
mert az élet iskolájának egyik főkövetelménye mindenkivel szemben: az erények 
útján való állhatatos megmaradás, a férfias jellem s a kötelességekben való kitartás.

És ezen a téren úgy az iskolában, mint az életben még sikeresebb lehet 
a törekvés, mint a tanítás és tanulás körében, a melyekhez első sorban észbeli 
tehetség kell, a mit Isten ad meg nekünk Találóan hangsúlyozza Kölcseynk, 
hogy ha bámulatos művet írni, fontos ütközetet nyerni, phidiasi szobrot alkotni 
nem mindenkitől telik is, de elveit mindenki megtisztíthatja, magát erény
követésre mindenki szoktathatja, napjait czélirányos tettekben mindenki eltöltheti.

A nevelés terén is a régi nyomdokokon halad ez a Collegium. Vallásosság 
és hazafiasság a vezérlő csillagunk. Midőn a tízparancsolatot bevésni igyekszünk 
a tanulóság szívébe, oda véssük tizenegyedik parancsolatnak azt is: «Hazádnak 
rendületlenül» s a Mindenhatót dicsőítő imádsághoz hozzáfűzzük azt az imát is: 
«Isten áldd meg a magyart!» Nevelni akarunk belőletek, kedves ifjak, a hazafi
ságnak, a szabadelvűségnek, a csorbítatlan alkotmányosságnak törhetetlen baj
nokokat, integer, soha rossz útra nem téríthető egyéniségeket s a puritán, 
polgári erkölcsöknek lelkes híveket.

A tanításnak és a nevelésnek ezt a szellemét, a mely szerint e főiskolának 
mind a négy tanintézete működik, immár felidézvén előttetek, hozzátok, kedves 
tanítványaink, azzal a buzdító és kérő szózattal fordulok: ébredjetek tudatára 
ennek az éltető szellemnek, nyissátok meg elméteket és sziveteket annak be
fogadására, legyetek szorgalmasak az ismeretek elsajátításában és hajlandók 
jó tanácsaink követésében.

Midőn még a kegyelmes Isten áldását kérem közös munkánkra és nemes 
törekvéseinkre s a most megválasztott két fiatal tanár urat külön is a leg
melegebben üdvözlöm: az új tanévet ezennel megnyitottnak nyilvánítom.“

Egyházkerületünk Nagyváradon tartotta, a fentebb már jelzett napokon, 
évi rendes közgyűlését, a melyen a tanári kar tagjai közül ott voltak: a coll. 
igazgató, a négy tanintézet vezetője, dr. Flórián Károly és dr. Obetkó Dezső. 
A Collegiumunkat közvetlenül érintő határozatok közül itt ezeket említjük fel:

1. Az igazgató-választmánynak az 1903/4-iki iskolai évről szóló jelentését, 
valamint a négy tanintézet külön jelentéseit, «a melyek főiskoláink szellemi és
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anyagi gyarapodását tüntetik fel, a közgyűlés jóleső örömmel vette tudomásul 
és méltányló elismerését fejezte ki a főiskola élén álló elnökségnek, igazgató
választmánynak és a hivatását odaadó buzgalommal betöltő derék tanári karnak». 
Kimondták egyúttal, az alulirt coll. igazgató indítványára, hogy jogakadémiánk 
évi jelentése ezentúl külön s nem a kerületi főgymnasiumok jelentéseivel 
együtt terjesztendő elő.

2. A jogakadémia évi segélyét 2000 kor.-ról 2800 kor.-ra emelték fel.
3. A theologiai és tanítóképzőbeli rendes tanároknak évi 600 korona 

drágasági pótlékot szavaztak meg.
4. A theologiai tanügyi szervezet javaslatát elfogadták s theologiánkat 

az egyetemes egyháznak adták át.
5. A közigazgatási bizottságba ifj. Draskóczy Lajost, az igazgatóválaszt

mányba néh. Csiskó János helyére Dianiska Andrást, egyházkerületi törvény- 
széki bíróvá pedig Ludmann Ottót választották meg.

Október 4-ikén, O Felsége nevenapján, és október 6-ikán Collegiumunk 
résztvett az evang. templomban tartott istentiszteleten. Ez utóbbi napon dél
előtt 11 órakor pedig a nagyteremben rendezett ifjúságunk emlékünnepélyt, 
a mely Erkel Ferencz Himnuszának a tanítóképző-intézet énekkara által tör
tént előadásával kezdődött. Ezt követte Kovács Viktor jogásztestületi elnöknek 
lendületes megnyitó-beszéde. Majd Zahler Géza VII. o. tanuló elszavalta Palágyi 
Lajosnak «Az aradi vértanúk» ez. költeményét; Kemény Lajos theologus igen 
szép és eszmékben gazdag ünnepi beszédet mondott. Janisch Tivadar jog
hallgató előadta Pósa Lajosnak «Az aradi vesztőhelyen» ez. költeményét nagy 
hatással. A szép ünnepély az Egressi-féle Szózatnak a tanítóképző énekkara 
által történt eléneklésével végződött.

Október 12-ikén Ruhland H. bázeli misszionárius — ki 25 éven át állott 
Indiában a külmisszió szolgálatában — tartott a Collegium nagytermében az 
akad. ifjúságnak s a jelenvolt nagyszámú ev. női közönségnek igen tartalmas 
és tanulságos egyórai szabad előadást, a pogány-misszió világot hódító útjáról 
és hatalmáról. Ebből megtudtuk, hogy az indiai missziói iskolákban az ele
miektől kezdve a főiskolákig egy millió tanítvány van. Meggyőzően fejtegette 
a pogány-misszió krisztusi eredetét, annak világraszóló kulturális hatalmát, a 
brahmanizmus vallását, a pogány-misszió gyakorlatának nehézségeit s meg
ragadó példákkal (Carey, Moffard s az előkelő brahman ifjú buzgóságát) 
illusztrálta saját tapasztalataiból, a misszió útját, módjait, hatását és eredményeit. 
Főleg a keleti nehéz-betegségek leírása s a 20 millió indiai rabszolga helyzete 
bilincselte le a hallgatóság figyelmét. Az előadás elején Liptai Lajos s a végén 
Draskóczy Lajos lelkész mély buzgóságú imát mondott. Az énekpontokat 
Szánik Ernő akad. énektanár és Szende theologus kisérte. A Collegium s a 
theologia tanárkara nevében dr. Szlávik Mátyás theol. dékán s a belmissziói 
egyesület nevében Wallrabenstein Jakab theologus üdvözölte a finom előadású 
misszionáriust, a ki az üdvözlésekre lelkes éljenzések között meghatóban válaszolt. 
Másnap külön a nőknek az indiai nők helyzetéről és életmódjáról s külön a 
theologusoknak a külmisszió lényegéről, feladatáról és eszközeiről tartott
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nagyérdekű előadást. Eszmékben gazdag előadásai maradandó benyomással 
voltak a hallgatókra.

Október 12-ikén, az evang. egyetemes egyház közoktatásügyi-bizottsági 
ülésén, a Collegium részéről jelen voltak: dr. Raffay Ferencz coll. igazgató, 
Gömöry János főgymn. igazgató és Mayer Endre theol. akad. tanár. A gyűlés 
főbb tárgyai voltak: a vallásoktatás és a gymnasiumi rendtartás reformjavaslatai, 
a melyek kapcsán pár nappal utóbb megküldte az alulirt igazgató dr. Masznyik 
Endre előadónak, megfelelő figyelembevétel végett a Collegium Szervezetét.

Itt említhető meg, hogy ugyancsak 1904. év október havában részletes 
bírálatot és indítványokat dolgozott ki az alulirt igazgató a theologiák reform- 
javaslatához, a mely indítványok legnagyobb részét elfogadták. Legfontosabb 
közülök annak kifejezett elismerése, hogy theologiánknak egyetemes jellegű 
akadémiává történt fejlesztése nem bontotta meg a Collegium egységét, czíme 
továbbra is az eddigi marad s a theologiai új törvényből folyó módosulásokat 
leszámítva, szervezeti szabályaink sem változtak meg.

Október 26-ikán a collegiumi igazgató és a jogakadémiai dékán jelentek 
meg nemesszívű jóltevőnk, gr. Andrássy Dénes nejének Krasznahorkaváralján 
végbement temetésén.

Október 31-ikén tartottuk meg az őszi deprecatiót. Ez alkalommal Raráth 
Károly theologus imádkozott, az ifjúság részéről pedig Obál Béla theologus 
tartott beszédet. A tanári kar nevében a collegiumi igazgató beszélt, ecsetelvén 
a reformáczió emlékének és az Úrvacsorával való élésnek kettős czélját, a 
melyek közül az egyik a vallásos hitre való buzdítás, a másik pedig felelős
ségünk tudatának s a bűnösség érzetének ébrentartása. Ugyancsak október 
31-ikén d. u. 5 órakor a theologiai testület a Collegium dísztermében igen 
látogatott reformácziói emlékünnepélyt rendezett.

Egyetemes egyházunknak Budapesten 1904. november 9., 10., 11., 12. és 
folytatólag deczember 7. és 8-ik napján tartott egyetemes közgyűlésén dr. Raffay 
Ferencz coll. igazgató, dr. Szlávik Mátyás és dr. Mikler Károly dékánok, Gamauf 
György tanítóképző igazgató és dr. Flórián Károly vettek részt.

A Collegiumunkra nézve is oly fontos theologiai tanügyi szervezetet, a 
melyről a theol. akadémia évi jelentése emlékezik meg részletesebben, itt 
emelték törvényerőre.

Beszéddel üdvözölte az alulirt igazgató Molnár Mária eperjesi állami 
tanitónőképző-intézeti mintaóvónőt azon az ünnepélyen, a melyet áldásos műkö
désének 25-ik évfordulója alkalmából 1904. decz. 18-ikán rendeztek.

A megnagyobbodott sárosi ev. egyházmegye, a melybe nemcsak a Colle
gium, de a feloszlott VI sz. kir. városi egyházmegyének hét egyházközsége is 
bekebeleztetett, 1905. február 6-ikán, a Collegium dísztermében tartotta alakuló 
közgyűlését. Ez alkalommal ifj. Draskóczy Lajost alespetessé, dr. Wallentínyi 
Samut világi és Liptai Lajost egyházi aljegyzőkké s dékánokká, dr. Flórián 
Károlyt számvevővé, ifj. Draskóczy Lajost, Frenyó Lajost, Durst Győzőt és 
Gamauf Györgyöt tanügyi-bizottsági tagokká választották.

1905. márcz. elején legfelsőbb kitüntetés érte igazgató-választmányunknak 
éppen akkor körünkben időzött kitűnő egyházi elnökét. Ugyanis a király Glauf

Coll. Élt. 1904/5. , 2
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Pál rimaszombati ev. lelkész, gömöri főesperesnek és törvényes utódainak, az 
egyház és a közügyek terén kifejtett hasznos tevékenysége elismeréséül, a 
magyar nemességet «csetneki» előnévvel díjmentesen adományozta és egyúttal 
megengedte, hogy ez alkalomból eddigi család nevét Gyiirkyre változtathassa. 
A tanári kar, a collegiumi igazgató vezetése alatt, tisztelgett a kitüntetett érde
mes férfiúnál, a kinek oly sokat köszönhet nemcsak közegyházunk, de a 
Collegium is.

Márczius 15-ikét hazafias lelkesedéssel ültük meg. Délelőtt 10 órakor 
istentisztelet volt az evang. templomban, a hol dr. Szlávik Mátyás, theol. akad. 
dékán szép imája szolgált méltó bevezetőül a collegiumi ifjúság ünnepélyéhez, 
a mely ősi főiskolánk dísztermében előkelő és nagyszámú közönség jelenlété
ben folyt le. Mind a négy tanintézet szerepelt a műsoron: a főgymnasium és 
a tanítóképző ifjai énekeltek, Deák János theologiai testületi elnök tartotta a 
megnyitó- és Mauks Sándor jogászelnök az emlékbeszédet. Nagy hatást ért 
el az akadémiai zenekar játéka és a theologiai kiskar éneke s Kmeczik György 
főgymn. VI. oszt. tanuló és Bohár László theologus szavalata. Ez utóbbi Csengey 
Gusztáv kedvelt költő-tanárunk remek versét («Tavasz elején») adta elő.

A kerületi tanári értekezletnek 1905. április 29-ikén Rimaszombatban 
megtartott évi gyűlésén Gömöry János főgymn. igazgató és dr. Wallentínyi 
Samu főgymn. tanár vettek részt.

A tavaszi deprecatio május 31-ikén volt, a mikor Hallát János theologus 
imádkozott, Mikola János theologus s a tanári kar részéről Gömöry János 
főgymn. igazgató beszédet mondtak.

A lefolyt tanév alatt bekövetkezett halálesetek közül felemlítendő először is 
Podhorányi Bálint polgármester elhúnyta, a ki a Collegium iránt mindig meleg 
rokonszenvvel viseltetett. 1904. november 19-ikén végezte be munkás életét s 
halála egyik áldozatkész patronusunkat, Eperjes sz. kir városát borította gyászba. 
Részvétünket az alulirt igazgató tolmácsolta a helyettes-polgármester: Kraysell 
Aladár előtt, a ki azóta utóda is lett a megboldogultnak a város vezetésében.

1905. márcz. 14-ikén dr. Lakner Árpád kir. tanácsos húnyt el váratlanul. 
A megdöbbentő haláleset nemcsak annyiban érintette főiskolánkat, mert Eper
jes sz. kir. városának volt a megboldogult 24 éven át főorvosa, hanem azért is, 
mert hosszú ideig az orvosi tantárgyak jogakadémiai magántanáraképen műkö
dött főiskolánkon s ebbeli minőségében is a lelkiismeretes kötelességteljesítés 
mintaképéül szolgált és mint kiválóan érdemes férfiú, közbecsülés tárgya volt.

Egy hónappal később: április 13-ikán pedig Palugyay Gusztáv, kúriai 
bírói czímmel nyugalmazott kir. törvényszéki elnök halt meg, a ki több éven 
keresztül buzgó és kitűnő tagja volt az igazgató-választmánynak, s különben 
is Collegiumunk minden ügyét, jövőjét és felvirágozását szivén hordozta.

Mind a három temetésen küldöttségileg vett részt a Collegium elöljáró
sága és tanári kara.

Végül az ifjúság kebeléből is áldozatokat kívánt a kérlelhetetlen halál. 
Három szerény, derék és szép reményre jogosító főgymnasiumi növendékünk 
halt meg ; és pedig Friedmann Samu és Vértes Emil V-ik és Plenczner Ferencz
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Vili. oszt. tanuló. Vértes Emil temetésén, a ki Eperjesen hunyt el, a főgyrnn. 
tanári kara és a főgytnnasiumi tanulók is megjelentek, a másik két ifjú pedig 
a szülői házban, távol városunktól szenderütt jobblétre

Ifjúságunk, a melyet az országnak majdnem minden részéből ide hoz 
főiskolánk régi hírneve és a nemzedékekre visszanyúló többféle kötelék, nem
csak iskolai kötelezettségének igyekezett, több-kevesebb eredménynyel, meg
felelni, hanem igen élénk egyesületi életet is fejtett ki, a melynek terén tanári 
karunk és a hagyományos hazafias, szabadelvű és vallásos szellem irányították 
őket. E működésben annyi önállóságot adtunk nekik, a mennyit egyrészt szer
vezeti szabályaink megengednek, másrészt a mennyi érdeklődésük és buzgó- 
ságuk serkentésére és fentartására szükségesnek látszott. Különösen felvirág
zott s élvezetes estélyeivel nagy kedveltségre tett szert intelligens közönségünk 
körében is, a Theologusok és Jogászok Turista Egyesülete. Két akadémiánk 
ifjúságának örvendetes társulásából támadt az akadémiai Zenekör, a mely szin
tén sikeresen működött. Néhány igen ügyes szereplésével kitűnt a theol. akad. 
Kiskar is. A többi egyesület közül a Jogásztestület Irodalmi Osztálya és a 
Magyar Társaság rendeztek még sikerült nyilvános ünnepélyeket. Az iskolai 
ünnepélyekről alább, megfelelő helyen találhatók a részletes tudósítások.

Végül a tanári kar tagjai nemcsak hivatalos kötelességüket teljesítették, 
hanem közéletünk legkülönbözőbb ágaiban is vezető szerepre törekedtek, hogy 
egyrészt Collegiumunk országos jóhírnevét fentartsák és lehetőleg erősítsék, 
másrészt periig, hogy tehetségüknek, szorgalmuknak és jogosult ambicziójuk- 
nak megfelelő positiót teremtsenek maguknak, a helyi társadalom, egyházunk 
és hazai irodalmunk terén.

Közülök többeket kiküldött az idén is az érettségi vizsgálatokra kormány- 
képviselőül a vallás- és közokt. minisztérium. Frenyó Lajos pedig 1905. május 
havában mint püspöki megbízott volt jelen az alsókubini állami polgári és 
felső kereskedelmi iskolákban s a liptószentmiklósi állami polgári iskolában 
az ev. vallásvizsgálatokon.

A tanári kar hat közös értekezletet tartott, a melyen a szervezeti szabá
lyok szerint eléje utalt folyó ügyeket intézte el és az igazgató-választmány 
döntése alá tartozó kérdéseket készítette elő. Megörökítésre különösen méltók 
a következő határozatok:

a) Frenyó Lajos indítványára kimondta a közös tanári értekezlet, hogy 
Thököly Imre hamvainak hazaszállítása idejében a Collegium is rendez emlék
ünnepet, mert ő volt az, a ki 1682-ben főiskolánkat visszaadta az ág. hitv. 
evangélikusoknak.

b) Gömöry János javaslata alapján elhatározta a tanári kar, hogy a Colle
gium egységének kifejezésére ifjúsági zászlót készíttet, és

c) dr. Flórián Károly indítványa szerint a collegiumi levéltár szakszerű 
rendeztetését határozta el a tanári értekezlet, s erre az országos levéltár igazgató
ságától kért megfelelő munkaerőt.

2*
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A tanári kar egyes tagjainak irodalmi és társadalmi működését a követ
kező adatok is jellemzik:

Csengey Gusztáv: a Petőfi-Társaság tagja s az Eperjesi Széchenyi-kör 
magyar-irodalmi szakválasztmányának elnöke.

Flórián Károly dr. az Eperjesi Lapok, az Evang. Egyház és Iskola munka
társa ; czikkeket és közleményeket írt ezenkívül a Közgazdasági Szemlébe, a 
Hocbschul-Nachrichten-be, a Felvidéki Hírlapba és a Turisták Lapjába. Önállóan 
megjelentek: «Három nap a Magas-Tátrában.» Útirajz. Eperjes, Kósch Árpád 
1904. — «A tiroli hegyek között.» Útirajz. Eperjes, Kósch Árpád. 1904. — 
«A magyar-horvát pénzügyi egyezmény. B. Karlovic: Das croatisch-ungarische 
financielle Übereinkommen czímű művének bírálatos ismertetése » Budapest, 
Politzer Zs. és Fia. 1905. — Felolvasást, illetve szabadelőadást tartott: a Magyar 
Turista Egyesület Eperjesi Jogász és Theologus Osztályában 1904. okt. 19-ikén 
«Innsbrucktól Meránig» czímen és 1905. márcz. 22-ikén «Téli élet Tátrafüreden» 
czímen; az Eperjesi Széchenyi-kör népakadémiájában 1904. deczember 4-ikén 
«A pénzről»; az Ózdi-Vasgyári Olvasó Egylet népies felolvasásán 1905. jan 
29-ikén «A tiroli hegyek között» czímen; az Eperjesi Tanári-kör népszerű 
felolvasásain 1905. márcz. 9-ikén «A valutá»-ról. — A Collegium pénztárosa. 
A plavniczai ág. h. ev. egyház felügyelője. Az eperjesi ág. h. ev. I. egyház 
tanácsának tagja és temető-bizottságának elnöke. A sárosi ág. h. ev. egyház
megye számvevőszékének tagja. Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának 
és Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja. A Sárosvárm. Jótékony 
Nőegylet titkára. Az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának, magyar
irodalmi és szinészeti szakválasztmányának tagja. A Magyar Turista Egyesület 
Budapesti Osztályának, valamint az Eperjesi Korcsolyázó Egyesületnek választ
mányi tagja. A Magyar Turistaegyesület Eperjesi Jogász és Theologus Osztá
lyának tiszteleti-tagja Az eperjesi kereskedelmi esti szaktanfolyamon a nemzet
gazdaságtan előadója.

Frenyó Lajos az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház tanácsának és iskola
székének, a sárosi ev. egyházm. tanügyi-bizottságának, az Eperjesi Széchenyi
kor magyar-irodalmi és népnevelési szakválasztmányának tagja, az Eperjesi 
Széchenyi-kör könyvtárosa, a Magyar Szó munkatársa s írt az Evang. Egyház 
és Iskolába, az Evang. Családi Lapba, az Ethnographiába és az Eperjesi Lapokba.

Gamaiif György az eperjesi ev. I. egyház tanácsának és iskolaszékének 
tagja, coll. igazgató-választmányi tag és kereskedőtanoncz- iskolai igazgató.

Gerhard Béla az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmányá
nak tagja.

Gömöry János az eperjesi ev. I. egyház tanácsának és iskolaszékének, az 
Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának és magyar-irodalmi szak
választmányának tagja, az Eperjesi Vöröskereszt-fiókegylet titkára.

Rubdnyi Béla a M. Tud. Akadémia nagy szótárának gyűjtő munkatársa.
Mayer Endre a theol. ifjúság Belmissiói Egyesületének elnöke, a sárosi 

ev. egyházmegye számvevőszékének és tanügyi bizottságának elnöke, a sárosi 
ev. esperesség levéltárosa, az eperjesi evang. gyámintézeti nőegylet titkára, a
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Cherogerontikon czímű lelkész-, tanári és tanítói segélyegylet elnöke, az Eperjesi 
Kölcsönös Segélyző-szövetkezet igazgatója, a Luther-társaság irodalmi választ
mányának tagja. írt a Prot. Egyház és Isk. Lapba s az Ev. Egyház és Iskolába.

Mikler Károly dr. szerkesztette 1904. év végéig az Eperjesi Lapokat, az 
Ev. Egyház és Iskola munkatársa, az Eperjesi Széchenyi-kör igazgatóválaszt
mányának, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, Eperjes sz. kir. város 
képviselőtestületének, a Coll. igazgató-választmányának tagja, az eperjesi ev.
I. egyház iskolaszéki elnöke.

Eöttevényi Nagy Olivér dr. saját tanszakába vágó ez évi irodalmi mun
kája: «A magyar közjog tankönyve», megjelent Kassán, 1905. Ugyancsak a 
folyó évben jelent meg tőle a győri ág. hitv. evang. egyházközség kiadásá
ban: «A Győr szab. kir. városi ág. hitv. evang. keresztyén egyházközség törté
nete keletkezésétől 1904. deczember 31-ig» czímű egyháztörténeti monográfia. 
A folyó évben látott napvilágot a «Magyarország vármegyéi és városai» czímű 
országos monográfiának Pozsony várost és vármegyét tárgyazó kötete, melybe 
a törvénykezési viszonyokról és a színészet történetéről szóló fejezeteket ő 
irta. A Magyar Jogász-Újság és az Ügyvédek Lapja ez. lapokban több szak
beli czikke jelent meg. A pozsonyi Nyugatmagyarország és a kassai Felső- 
magyarország ez. napilapoknak politikai munkatársa

Nikelszky Zoltán az. Eperjesi Széchenyi-kör zene- és képzőművészeti 
szakválasztmányának tagja.

Obetkó Dezső dr. az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-irodalmi, továbbá 
idegen-nyelvi és irodalmi választmányának tagja, illetőleg jegyzője; az eperjesi 
ág. h. ev. I. egyház jogügyi bizottságának jegyzője, a Magyar Jogász-Újság 
és több jogi szaklap, úgy a Pécsi Napló pécsi és a budapesti Magyar Szó 
politikai lapoknak, valamint az Eperjesi Lapoknak és az Evang. Egyház és 
Iskolának munkatársa; angol nyelvi előadásokat tartott a joghallgatóknak 
és theologusoknak.

Peskó Ödön az eperjesi ev. I. egyház tanácsának tagja s az Eperjesi 
Széchenyi-kör népakadémiájának titkára.

Raffay Ferencz dr. 1905. január 1-től az Eperjesi Lapok szerkesztője. 
Több jogi szaklap munkatársa. A folyó tanévben megírta «A római házasság
jog személyi része» ez. monográfiát. Sárosvármegye törvényhatósági bizottsá
gának, Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének, az Eperjesi Széchenyi-kör 
igazgató-választmányának és magyar-irodalmi szakválasztmányának tagja s az 
eperjesi ev. I. egyház jogügyi bizottságának elnöke.

Schöpflin Géza az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-irodalmi szakválaszt
mányának jegyzője. Költeményeket irt Szombatos Géza néven a Hétbe, Ország- 
Világba és Magyar Szalonba. Az Eperjesi Lapok munkatársa.

Szlávik Mátyás dr. külföldi theol. és philos. tanulmányokat, könyvismer
tetéseket és szemléket irt a Protest. Szemlébe, az Athenaeumba, az Erdélyi 
Múzeumba, a Prot. Egyházi és Iskolai Lapba, az Evang. Egyház és Iskolába 
és az Őrállóba.
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Ssutóriss Frigyes főgymnásiumi tandíjkezelő, az ág. h. evang. 1. egyház 
tanácsának és iskolaszékének tagja, a Korcsolya-egylet alelnöke, a Magyar- 
országi Kárpátegyesület helybeli képviselője, a Kölcsönös Segélyszövetkezet 
felügyelő-bizottsági tagja.

Teltsch Kornél az Eperjesi Szécbenyi-kör magyar-irodalmi szakválaszt
mányának tagja.

Vöröss Sándor az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-irodalmi szakválasztmá
nyának tagja. «Csokonai és nyelve» ez. alatt felolvasást tartott a Széchenyi-körben.

Wallentínyi Samu dr. a coll. igazgató-választmány jegyzője, a sárosi ev. 
egyházmegye világi jegyzője, az eperjesi I. egyház jegyzője, az Eperjesi Tanári
kor elnöke, a felsőtarczai ev. iskolák világi dékánja, az Eperjesi Széchenyi-kör 
titkára, a coll. főgymn. Magyar Társaság elnöke. Felolvasást tartott a Tanári
körben «Madách életéről» (vetített képekkel), a Széchenyi-körben «A népies 
nemzeti irány diadala irodalmunkban»; mintatanítást tartott az Eperjesi Tanári
kor előtt; kisebb czikkeket irt az Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közlönyébe, a 
Budapesti Naplóba, a Felvidéki Hírlapba'; belső-munkatársa az Eperjesi Lapok
nak, szerkesztette az Eperjesi Széchenyi-kör Évkönyvét.

Eperjesen, 1905. június 1.

D r . R a f f a y  F e r e n c z ,
coliegiumi igazgató.
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Ez az összeállítás a collegiumi Szervezet 11. §-a alapján, a f. évi május hó 7-ikén 
tartott ősi pártfogósági gyűlésre készült.

Az egyes csoportokban folyó-szám nélkül felsorolt nevek dűlt betűi azt jelzik, hogy 
az illető pártfogó neve egy előző csoportban már előfordult.

I. csoport: Azon helybeli és vidéki protestáns személyek, családok és 
jogi személyek (utóbbiak, ha nem protestánsok, azok protestáns képviselői), 

a kik a Collegium fentartásához hozzájárultak, illetve hozzájárulnak:

A) A  C olleg ium  ősi pártfogói.

1. A magyarországi ág. hitv. evang. 
egyház

2. Tiszai ág. h. evang. egyházkerület
3. Sárosvármegye törvényhatósága
4. Eperjes szab. kir. város közönsége
5. Eperjesi Takarékpénztár
6. Eperjesi Bankegylet
7. Eperjesi Népbank
8. Nagysárosi Műmalom
9. Eperjesi ág. h. ev. I-ső egyház

10. Eperjesi ág. h. ev II. egyház
11. Dobsinai ág h. ev. egyház
12. Gölniczbányai ág. h. ev. egyház
13. Nyíregyháza városa
14. Nyíregyházi ág. h. ev. egyház
15. Nagyváradi ág. h. ev. egyház
16. Bánó József, Osztrópatak
17. Bánó Aladár, Eperjes
18. Bielek László, «
19. Boross Zsigmond, Eperjes
20. Dessewffy Lajos, «
21. Dessewffy Pál, Kaproncza
22. Farkas Lajos, Eperjes
23. Fekete Imre, «
24. Fest Lajos «
25. Ganzaugh Miklós, Hrabócz 

(Zemplén vármegye)
26. dr. Grynaeus Géza, Eperjes
27. Glósz Károly, Miskolcz
28. Hazslinszky Géza, Budapest
29. Hamborszky Bertalan, Eperjes

30. Hennel Zsigmond, Eperjes
31. dr. Horváth Ödön, Budapest
32. Húsz Ármin, Eperjes
33. Kalavszky Miklós, Kisújszállás
34. Kubinyi Albert, Eperjes
35. Kubinyi Aurél, «
36. Klefner Gyula, «
37. Kósch Árpád, «
38. Krayzell Aladár, «
39. Körtvélyessy Béla, «
40. dr. Körtvélyessy Dezső, Eperjes
41. Keczer Miklós, Lapispatak
42. Kirchmayer Gergely, Enyiczke
43. Lavotha Ödön, Eperjes
44. Meliorisz József, «
45. Meliorisz Kálmán «
46. dr. Oszvald Tivadar, Eperjes
47. Pulszky Géza, Zsebfalu
48. Radvány Kálmán, Eperjes
49. Raisz Ede, Nagytapolcsány
50. Raisz Viktor, Eperjes
51. Rónay Albert, A.-Hrabócz 

(Zemplén vm.)
52. Sándor Károly, Eperjes
53. dr. Schmidt Gyula, «
54. Scholze Alfréd, «
55. Szakmáry Géza, Bártfa
56. Szirmay Balamér, Budapest
57. Schulek Gusztáv, Eperjes
58. dr. Sztehlo János, «
59. Tahy Mihály, Budapest
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60. Tahy Emil, Kisszeben 65. Vladár Emil, Kladzány
61. Tardy József, Eperjes (Zemplén vm.)
62. Újházy Iván, Böki 66. Zombory Bertalan, Kisszeben
63. Újházy László, Budamér 67. Zombory Győző, Eperjes.
64. Urbán Adolf, Hanusfalu

II. csoport: a) Collegiumi tisztviselők :
68. Dr. Raffay Ferencz, coll. igazgató Klefner Gyula, coll. ügyész
69. dr. Szlávik Mátyás theol. akad. 75. Frenyó Lajos, coll. könyvtáros

dékán 76. Mayer Endre, ephorus és a
70. dr. Mikler Károly jogakad. dékán Szirmay-könyvtár őre
71. Gömöry János, főgymn. igazgató 77. Perényi Vilmos és
72. Gamauf György tan.-képző igazg. 78. Szutórisz Frigyes, múzeum-őrök
73. dr. Flórián Károly, pénztáros 79. dr. Ereky István, közös tanár-
74. dr. Wallentínyi Samu, coll. jegyző értekezleti jegyző.

és levéltáros
b) T an áro k :

80. Csengey Gusztáv 91. Borsody Károly
Mayer Endre Frenyó Lajos
dr. Szlávik Mátyás Gömöry János
dr. Mikler Károly 92. Klemens János

81. ifj. Draskóczy Lajos 93. Kubányi Béla
82. dr. Horovitz Imre 94. Ludmann Ottó
83. Liptai Lajos Perényi Vilmos
84. dr. Nagy Olivér 95. Peskó Ödön
85. Szánik Ernő Szutórisz Frigyes
86. dr. Breyer Adolf 96. Schöpflin Géza

dr. Flórián Károly 97. Vöröss Sándor
87. dr. Horovitz Simon dr. Wallentínyi Samu

dr. Körtvélyessy Dezső 98. Teltsch Kornél
88. dr. Máriássy Béla Gamauf György
89. dr. Obetkó Dezső 99. Gerhard Béla

dr. Ereky István 100. ifj. Kapi Gyula
dr. Raffay Ferencz 101. Nikelszky Zoltán
dr. Sztehlo János 102. Reményik Lajos.

90. Balló Aurél

III. csoport: A két eperjesi ev. egyházközség képviseletében lelkészek, 
felügyelők s az egyháztanácsok tag ja i:

Kubinyi Albert 
ifj. Draskóczy Lajos

103. Glatz János
104. dr. Herczogh Árpád
105. Thrór Gyula •

106. dr. Kakúsz Béla
107. Meliorisz Lajos 

Liptai Lajos
108. dr. Liska Mihály
109. Molitorisz Ferencz
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110. Tóth András Ludmann Ottó
111. Hajdú Lajos Radvány Kálmán
112. Miklóssy Mihály Raisz Ede
113. Hrabéczy Gábor (Radács) dr. Schmidt Gyula
114. Csink János Schulek Gusztáv
115. Oszvald Károly dr. Szlávik Mátyás
116. Witelky Aladár Csengey Gusztáv
117. Vogel Béla Hamborszky Bertalan
118. Hartmann Albert Meliorisz József
119. Maiéter Árpád Szutórisz Frigyes
120. Schustek Nándor Gömöry János

Bielek László Húsz Ármi?i
Dessewjfy Lajos Hennel Zsigmond
Farkas Lajos Mayer Endre
Gamauf György Tahy József
dr, Mikler Károly Frenyó Lajos
Kósch Árpád 
Kubinyi Aurél

Peskó Ödön.

IV. csoport: A sárosi ev. esperesség egyházainak felügyelői és lelkészei:

Eperjesi I. ev. egyház 
Eperjesi II. ev. egyház

121. Bártfai I. ev. egyház
122. Bártfai II. ev. egyház
123. Kisszebeni I. ev. egyház
124. Kisszebeni II. ev. egyház
125. Abosi ev. egyház
126. Budaméri ev. egyház
127. Ofalusi ev. egyház
128. Zsegnyei ev. egyház

129. Kapinémetfalvi ev. egyház
130. Komlóskeresztesi ev. egyház
131. Komlósi ev. egyház
132. Kükemezei ev. egyház
133. Margonyai ev. egyház
134. Girálti ev. egyház
135. Hanusfalvi ev. egyház
136. Laposi ev. egyház
137. Németjakabvágási ev. egyház
138. Plavniczai ev. egyház.

V. csoport: Régi jogon mindazon protestáns személyek, kik az 1892-ben 
létesült új coll. Szervezet életbeléptetése előtt a pártfogósági közgyűlé
seken pártfogói jogukat gyakorolták, a mennyiben a fentebbi csoportok

ban nem foglaltatnának:

139. Both Gyula
140. ifj. Meliorisz Kálmán, Kissáros
141. Barts Emil
142. Tahy Ferdinánd
143. Bánó Géza, Ternye
144. Bánó Árpád, Osztrópatak
145. Dahlström Gyula
146. Kirchmayer Vilmos, Enyiczke

Coll. Ért. 1904/5.

147. Maiéter Árpád
148. Bánó Iván
149. Bretz Sándor
150. Weiszer Lajos
151. Schroepfer Antal
152. ifj. Molitorisz István
153. Kobilicz Frigyes
154. Tahy Gyula.

fr V
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VI. csoport: Igazgató-választmányi tagok, a kiket az ősi pártfogóság 
1905. május 7-ikén választott meg:

bánó Árpád 
Bielek László 
Dessewffy Lajos 
Farkas Lajos 
Dr. Grynaeus Géza 
Klejner Gyula 
Kósch Árpád 
Krayzell Aladár 
Kubinyi Albert

Ludmann Ottó 
Dr. Mikler Károly és 
Dr. Sztehlo János 

rendes-tagok.

Gömöry János 
Dr. Flórián Károly és 
Dr. Kakúsz Béla 

póttagok.
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a) Elnökség: G yürky Pál kishonti ev. esperes és egyházkerületi főjegyző 
Rimaszombatban, és dr. Schmidt G yula coll. felügyelő Eperjesen.

b) Igazgató-választmány: Tagok az egyházkerület képviseletében: Benczúr 
G éza ügyvéd Kassán; D ianiska A ndrás ev. lelkész Lőcsén; Czékus L ászló ev. 
lelkész Abaúj-Szántón; ifj. D raskóczy L ajos ev. alesperes-lelkész Eperjesen; 
Gamauf G yörgy tképző-intézeti igazgató Eperjesen ; H ajdú János zsegnyei 
ev. esperes-lelkész; Münnich K álmán bányaigazgató és a XIII szepesi városi 
esperesség felügyelője Iglón; K ubinyi G éza a gömöri egyházmegye felügyelője 
Gömör-Panyiton ; Radvány István kir. tanácsos, műmalmi igazgató és a hegy
aljai esperességi felügyelő Miskolczon ; dr. S zlávik Mátyás theol. dékán Eper
jesen; T ahy József sárosvármegyei alispán Eperjesen; T erray G yula gömöri 
ev. esperes Rozsnyón. A collegiumi pártfogóság képviseletében: Bánó Á rpád 
főszolgabíró és sárosi esperességi felügyelő Osztrópatakon; Bielek L ászló 
műmalmi igazgató Eperjesen; Dessewffy L ajos földbirtokos Eperjesen; F arkas 
L ajos takarékpénztári vezérigazgató Eperjesen; dr. Grynaeus G éza kir. törvény- 
széki elnök Eperjesen ; Klefner G yula városi főügyész és coll. ügyész Eper
jesen ; K ósch Á rpád a Ferencz József-rend lovagja, könyvnyomdatulajdonos 
Eperjesen; K rayzell Aladár polgármester Eperjesen; K ubinyi A lbert föld- 
birtokos és egyházfelügyelő Eperjesen ; L udmann Ottó főgymn. tanár Eperjesen ; 
dr. Mikler K ároly jogakad. dékán Eperjesen, és dr. S ztehlo J ános ügyvéd 
Eperjesen ; póttagok: G ömöry János főgymn. igazgató; dr. F lórián K ároly 
jogakad. tanár, és dr. K akúsz Béla ügyvéd és egyházfelügyelő Eperjesen.

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

c) Végrehajtó-bizottság: Tagjai: hivatalból a két elnök, a coll. igazgató, 
pénztáros, jegyző, ügyész, a tápintézeti gondnok s a négy tanintézet dékánjai 
s igazgatói. Választott tagjai az egyházkerület részéről: Münnich K álmán, 
Benczúr G éza és D ianiska A ndrás ; az igazgató-választmány részéről: K ubinyi 
A lbert, ifj. D raskóczy L ajos és dr. S ztehlo János.

d) Pénzügyi bizottság: Elnök: K ubinyi Aurél ügyvédi-kamarai elnök; 
tagjai: D essewffy L ajos és dr. Sztehlo János ügyvéd; póttag: K ósch Á rpád ; 
hivatalból tagjai: a coll. jegyző, ügyész és pénztáros.

e) Számvizsgáló-bizottság: Elnök: F arkas Lajos ; jeg y ző je : dr. W allen- 
tínyi S amu ; ta g ja i: K ósch Á rpád és dr. S ztehlo János.

B) A  C olleg ium  korm ányzata .

3*
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1. Collegiumi igazgató: dr. Raffay F erencz jogakad. tanár.
2. A collegiumi tanintézetek dékánjai, illetve igazgatói:

a) Theologiai dékán : dr. Szlávik Mátyás.
b) Jogakadémiai dékán : dr. Mikler Károly.
c) Főgymnasiumi igazgató: Gömöry János.
d) Tanítóképző-intézeti igazgató: Gamauf György.

3. Collegmmi pénztáros: dr. F lórián K ároly jogakad. tanár.
4. Collég, jegyző és levéltáros: dr. W allentínyi Samu fögyrnn. tanár.
5. Collegmmi ügyész: Klefner Gyula ügyvéd.
6. Könyvtáros: F renyó Lajos főgymn. tanár.
7. A Szirmay-könyvtár őre: Mayer Endre theol. tanár.
8. Tápintézeti gondnok: Mayer Endre theol. tanár.
9. Múzeum-őrök: Perényi Vilmos és Szutórisz F rigyes főgymn. tanárok 

10. Közös tanárértekezleti jegyző: dr. E reky István jogakad. tanár.

D) Collegiumi gyámintézet.

1. Elnök: dr. Raffay F erencz collég, igazgató.
2. Pénztáros: Szutórisz Frigyes főgymn. tanár.
3. Jegyző: Vöröss Sándor főgymn. tanár.

E) Könyvtári bizottság.

1. Elnök: a collegiumi igazgató.
2. Tagok: a négy tanintézet vezető tanárai, a két könyvtáros s a coll 

pénztáros.

C) A  C o lleg ium  tisztviselői.

Collegiumi iskolaszolgák: F erencz J ános és K lein E mil.
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Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.

I.

Xtieologia.

A ) Adatok az intézet ezév i történetéhez.

Az 1904/s. tanév is egyházker. coll. theologiánkon a tanári kar s az ifjú 
ság részén egyaránt komoly és lelkiismeretes munkában folyt le. A tanévet 
múlt év szept 9-ikén külön megnyitó-ünnepélylyel kezdettük meg, a melyen 
ima és ének mellett a dékán beszéde vázolta a theol. hallgatók vallásos, tudo
mányos és hazafias feladatait

Theologiánk hallgatóinak létszáma oly nagy volt, mint eddig még soha sem.
Ifjaink az előadások szorgalmas látogatása mellett ez évben is igen élénk 

társadalmi működést fejtettek ki a Széchenyi-körben s a túrista- és belmissiói 
egylet felolvasó-estélyein. Nagy népszerűségre jutott a Fábry Viktor által mes- 
terileg vezetett, u. n. Kis-kar, a melynek énekeiben közönségünk igen gyakran 
gyönyörködött. Mint szónokok és szavalok is régóta kedvelt alakjai közönsé
günknek a theologusok.

Az 1904/s tanévnek is örvendetes jelenségeihez tartozik egyházkerüle
tünk bölcs és lángbuzgalmú főpásztorának több ízben való eperjesi megjele
nése, ki ez évben is személyesen vezette a theol. szak- és papi vizsgálatokat. 
Továbbá történeti nevezetességre jutott a lefolyt tanév azzal, hogy az egyházi 
egyetemes közgyűlés Budapesten a theol. tanügyi szervezetet az egyházkerü
letek többsége által elfogadottnak s általa is megállapítottnak jelentette ki, 
mely szervezet azon naptári évet követő tanév kezdetével lép életbe, a mely 
naptári évben az egyházkerületek járuléka s az államsegély befolyik az egyete
mes pénztárba. És ugyancsak püspök urunk szerető gondoskodásából s egyház
kerületi közgyűlésünk bölcs határozatából tanévünk fordulópontot jelez aka
démiánk történetében azzal, hogy a hittanhallgatók részére a Collegium régi 
tápintézeti épületének helyén az egyházkerület költségére mintegy 50,000 ko
ronás beruházás mellett a kor igényeinek megfelelő s 40 theologus befogadá
sára alkalmas internátust építtet, sőt az egyházkerületi közgyűlés fel is hatal
mazta az egyházkerület elnökségét, hogy a kivitel módozataira nézve a coll. 
igazgatóválasztmánynyal egyetértőleg járjon el. Ez a két körülmény: taninté
zetünk akadémiává való fejlesztése s egyetemes alapon való újjászervezése, 
valamint egy otthonnak létesítése az örvendetes haladás és fejlődés, sőt örökre



22

való fenmaradás stádiumába juttatja a mi tanintézetünket. Az elsőért részünk
ről is üdv és elismerés illesse az űj theol. szervezet lángbuzgalmú megalkotóját, 
Gyürky Pál esperest, valamint soha el nem múló hálás tiszteletünk s válto
zatlan vonzalmunk és ragaszkodásunk kisérje püspök urunkat ama nemes 
ambicziójáért, a melylyel nagymultú és szép hivatású theologiánk fejlesztését, 
sőt végleges biztosítását tűzte ki feladatául.

Az ő buzgóságából s az egyházkerület és a Collegium áldozatkészségé
ből a folyó évben is részesültek a mi theologusaink az internátus, a konviktus 
és a tandíj elengedése kedvezményében.

Daczára annak, hogy a gyakorlati theol. tanszék ez évben sem volt rendes 
tanerővel betöltve, az előadások megtartásában s a tanszék tárgyainak ellátá
sában hiány vagy akadály nem merült fel. A 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 ez alkalommal is örömmel jelezzük, hogy theologusaink e tanévben is, a jog- 
tanári kar szívességéből, ez idén dr. E. Nagy Olivér tartalmas közjogi előadásait 
hallgathatták. Végül örömmel jelezzük azt a körülményt is, hogy a földművelés
ügyi minisztérium engedelmével és saját tárczája terhére Ritzl Károly kisszebeni 
áll. kertészeti tanító theologusainknak szakszerű előadásokat tartott s azokat 
őszszel folytatni fogja.

Megemlítendőnek tartjuk, hogy ifjúságunk e tanév alatt is imával és ének
léssel kezdte meg napi munkáját, valamint örömmel jelezzük, hogy szomba
tonként Írásmagyarázati órákat s a téli hónapokban ifj. Draskóczy Lajos lel
kész jelenlétében és vezetése mellett egy polgáriskolai tanteremben gyermek
istentiszteleteket is tartottak theologusaink.

Tanintézetünk részletes adatai különben a következők:

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

Dr. Szlávik Mátyás, a bölcselet tudora, a böcseleti és systhematikai 
theol. tudományok nyilvános rendes tanára.

Tanárok :

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. konviktusi 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 
jogakadémiai dékán, az egyházjog nyilvános rendes tanára.
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7. Dr. E. Nagy Olivér, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
képesített egyetemi magántanár, a közjogi speciál-collegium nyilv. rendes tanára.

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

C) V égzett tananyag.

1. E l ő a d o t t  t á r g y a k .

a) 1904 —1905. tanév, I-ső félév:
1. Csengey Gusztáv: Héber nyelv. I. évf., heti 3 óra; ó-szöv. exegesis 

(0 v H n ) II—IV. évf., h. 3 óra; egyetemes egyháztörténet I—II. évf, h 4 óra; 
Izráel története I—II. évf., h. 2 óra.

2. Ifj. Draskóczy Lajos: Gyakorlati exegesis. I—IV. évf., h. 1 óra.
3. Liptai Lajos: Bibliai szláv nyelv. I—II. évf., h. 1 óra; III — IV. évf, h. 1 ó.
4. M ayer Endre: Görög nyelv és hermeneutika I. évf., heti 3 ó ra ; 

új-szövetségi exegesis (I. korinthusi levél) II —IV. évf., h. 4 óra; Jézus élete 
III —IV. évf., h. 4 óra; neveléstörténet I—II. évf., h. 4 óra.

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

történet I. évf., h. 4 óra; német nyelv I. évf., h. 1 óra; kér. ethika III—IV. évf., 
h. 4 óra; symbolika III—IV. évf., heti 2 óra.

b) 1904—1905. tanév, 11-ik félév:
1. Csengey Gusztáv: Héber nyelv (rPtí7í$”"Ü) I- évf., h. 3 óra; ó-szöv. 

exegesis ( n T O  r 6 * n ,  2 ^ ít id e ö  h - iv . évf, h. 3 óra; egyetemes egyház- 
történet I—II. évf., h. 4 óra; Izráel története I—II. évf, heti 2 óra.

2. Ifj. Draskóczy Lajos: Katechetika I—II. évf, h. 2 óra; gyakorlati 
exegesis I—IV. évf., heti 1 óra.

3. Dr. Horovitz Im re : Közegészségtan I. évf., heti 2 óra.
4. Liptai Lajos: Bibliai szláv nyelv I—II. évf., h. 1 óra, és III—IV. évf., 

heti 1 óra.
5. Mayer Endre: Görög nyelv (Máté V—VII. fej.) I. évf., heti 3 ó ra ; 

új-szöv. exegesis (Pastorális levelek) II—IV. évf., h. 4 óra; neveléstan I—II. évf, 
heti 4 óra.

6. Dr. Mikler Károly: Egyházjog III. évf., heti 3 óra.
7. Dr. E. Nagy Olivér: A magyar közjog főbb intézményei III —IV. évf, 

heti 2 óra.
8. Szánik E rnő: Egyházi ének I—IV. évf., heti 2 óra.
9. Dr. Szlávik Mátyás: Bölcsészettörténet (modern bölcsészet) I. évf., 

heti 4 óra; német nyelv I. évf., h. 1 óra; kér. ethika III—IV. évf., h. 4 óra; 
symbolika III —IV. évf., h. 2 óra; vallástörténet I—II. évf., h. 3 óra.
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2. S e in i n a r i u m o It.

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

1. Ijj-szövetségi exegetikai seminarium. II—IV. évf., h. 1 óra. Vezetője: 
Mayer Endre. Különös súlyt arra helyeztünk, hogy az egyes, feldolgozásra 
készült kérdések több oldalról megvilágíttassanak s az előadások alkalmából 
nyert ismeretek mélyíttessenek. A tételek kiadásánál és feldolgozásánál irány
adó volt az illető hallgatóknak előtanulmánya s képessége. A feldolgozott s 
megbírált dolgozatok czímei a következők voltak: Pál praedestinácziói tana. 
Jabab megigazulás-tana. Az «ötök élet» János evangéliumában. A Ttvev^u. 
Nóf.iog és nioxig Pálnál. «Én és az Atya egy vagyunk.» Az első kér. gyüleke
zetek szervezete az új-szöv. iratok nyomán. A víóg xov avtigúmov kifejezés a 
synoptikusokban és János evangéliumában. János theologiája. A víóg xov zieov 
kifejezés a synoptikusokban és János evangéliumában. A paulinista és petrinista 
christoiogia közötti különbség. A nuqcty.'Ky rog. A jánosi lóyoQ eredete, tartalma 
és jelentése. Jézus messiási öntudata. — A hallgatók ez évben igen kiváló 
szorgalmat fejtettek ki az egyes tételek kidolgozásánál s megbírálásánál, azok 
között tíz, a bírálatok közül pedig négy jeles fokra érdemesíttetett.

2. Gyakorlati theol. seminariumok Vezető: Mayer Endre.
a) 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 órá
ban közösen megbíráltatik. Benyújtatott, de csak részben bíráltatott 39 dol
gozat, a melyek közül alkalmi 14, és pedig: Temetési beszéd fiatal hajadon 
felett (magyar); esketési beszéd (magyar); templomavatási (tót); István király 
napjára (magyar); templomavatási emlékünnepi beszéd (magyar); temetőavatási 
(tót); bűnbánati (német); úrvacsorái (tót); iskolaavatási (tót); temetési beszéd 
egyházfelügyelő felett (magyar); confirmációi beszéd (magyar); óév-esti (magyar); 
gyámintézeti (magyar), és aratási hálaünnepi beszéd szűk aratáskor (magyar). 
Rendes egyházi beszéd és homilia beadatott 25.

b) Liturgikai seminarium. I—IV. évf., heti 1 óra. Az I. évesek egyházi 
beszédek elmondására kötelezvék, a többiek előzetes utasítás és tanulás után 
egyes egyházi cselekvényeknek liturgiái elemeit tanulják megismerni gyakorla
tilag, hogy az életbe lépéskor 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.

c) Katechetikai seminarium. I—IV. évf., h. 1 óra. Rendszeres vallástanítás 
a helybeli tanítóképző-intézet gyakorlóiskolájának növendékeivel a theologia 
egyik termében a téli időszakban tartattak, minden szerdán d. e. 10—11-ig. 
A tanítás tárgya a kezdőknél az új-szöv. parabolák közül, a nagyobbaknál
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Luther kiskátéjából vétetett. Összesen 13 tanítás volt, melyeknek majd mind
egyike hallgatóink kiváló paedagogiai érzékéről tett bizonyságot.

3. Rendszeres theol. seminarium. Ill—IV. évf., h. 1 óra.Vezetője: dr.Szlávik 
Mátyás.Olvastatott eredetiben s magyaráztatott kimerítően a ConfessioAugustana.

D) T h eolog ia i hallgatók.

1.
2.
3.
4.
5.
6 .

7.
8. 

9.
10 . 

11. 
12.
13.
14.
15.
16. 
17.

18.
19.
20 . 

21 . 

22 .

23.
24.
25.
26.
27.
28. 
29.

Achácz Béla . .
Bohár László . . .
Buchalla Berthold 
Csernák Kálmán 
Csiha Barna* ev. ref. 
Devecska András 
Farkas József . .
Klauser László . 
Kurek Pál . . . .  
Kuzmányi Jenő . .
Lukácsik Mihály 
Makoviczky Emil 
Palkovics Pál . . .
Petro Elek . . '.
Szenes Zoltán . .
Thinschmidt Sándor 
Zoltán Emil . . .
* Húsvét után kilépett.

Boczkó Gyula . .
Bódi János . . .
Duszik Lajos .
Fábry Győző .
Fábry János . . .
Hajtmanszky Gyula 
Jeszenszky János 
Lauff Géza . . .
Rúzsa István . . .
Szekej András . .
Szende Nándor . . 
Vrablicza Béla . .

I. ÉVFOLYAM.
................... Duránd, Szepes vm., 1885.
....................Toponár, Somogy vm., 1883.
....................Leibicz, Szepes vm., 1886.
....................Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1884.
....................Tiszadob, Szabolcs vm., 1883.
....................Nagypalugya, Liptó vm., 1884.
....................Rimabánya, Gömör vm., 1884.
....................Kisszeben, Sáros vm., 1885.
....................Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1885.
....................Hajmáskér, Veszprém vm., 1882.
....................Szarvas, Békés vm., 1884.
....................Zólyom, Zólyom vm., 1884.
....................Rimabánya, Gömör vm., 1884.
....................Rimaszombat, Gömör vm., 1884.
....................Zólyom, Zólyom vm., 1886.
....................Kisszeben, Sáros vm., 1883.
....................Ótura, Nyitra vm., 1886.

II. ÉVFOLYAM.
....................Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1883.
....................Gesztes, Gömör vm., 1884.
....................Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1883.
................... Leibicz, Szepes vm., 1884.
....................Teplicz, Szepes vm., 1882.
....................Abaújszántó, Abaúj vm., 1885.
................... Szarvas, Békés vm., 1885.
................... Nagylomnicz, Szepes vm., 1883.
....................Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1883.

Liptószentmiklós, Liptó vm., 1883.
................... Körtés, Bács-Bodrog vm., 1883.

. . . . Bajsa, Bács-Bodrog vm., 1882.

III. ÉVFOLYAM.
30. Bakay P é t e r .......................................Pusztaszenttornya, Békés vm., 1884.
31. Dzurányi D ezső ..................................Budapest, 1883.
32. Hamar J á n o s .......................................Hisnyó, Gömör vm., 1884.

Coll. Ért. 1904/5.
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33. Karlovszky Lajos
34. Kemény Lajos . .
35. Lányi Alfréd . . .
36. Mandl György . .
37. Mikola János .
38. Mráz Gyula Pál . .
39. Schleifer Bertalan
40. Tóth József . . .
41. Wallrabenstein Jakab
42. Zeman Mihály

Stubnyafürdő, Turócz 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. 
Jármos, Bács-Bodrog vm., 1881. 
Ráhó, Gömör vm., 1883.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

IV. ÉVFOLYAM.

Baráth K á r o l y ..................................Kocs, Vas vm., 1881.
Bartos P á l ............................................Mende, Pest vm, 1882.
Csaba G y u la .......................................Békéscsaba, Békés vm., 1882.
Csermák E l e m é r ............................. Tótkomlós, Békés vm., 1881.
Deák J á n o s ....................................... Sajógömör, Gömör vm., 1883.
Hallát János ..................................Libetbánya, Zólyom vm., 1881.
Jakubik G yörgy ..................................Bábaszék, Zólyom vm., 1882.
Jancsuskó László G............................. Kassa, Abaúj-Torna vm., 1878.
Lanstyák G y u la ..................................Legénd, Nógrád vm., 1882.
Licskó S am u .......................................Radvány, Zólyom vm., 1883.
Motyovszky P á l .................................. Irsa, Pest vm, 1880.
Obál B é la ............................................ Vashidegkút, Vas vm, 1882.
Szklenka G u s z tá v ............................. Zólyom, Zólyom vm., 1882.
Varga I m r e ....................................... Igló, Szepes vm., 1883.

1. Jegyzet: Kellő Gusztáv, Bártfa, Sáros vm. 1882., a rostocki, és Morgenthaler Ferencz, 
Jármos, Bács-Bodrog vm. 1881., a lipcsei tudomány-egyetem prot. theol. fakultásán hall
gatják a IV. évfolyamot.

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

1. Baráth Károly IV. Eperjes, Kocs.
2. Bartos Pál IV. Eperjes, Mende.
3. Csaba Gyula IV. Sajókaza.
4. Deák János IV. Eperjes.
5. Hallát János IV. Eperjes, Sajókaza, Ratkó.
6. Jakubik György IV. Eperjes, Plavnicza, Bábaszék, Girált.
7. Jancsuskó László IV. Miskolcz.
8. Lanstyák Gyula IV. Eperjes, Dunaegyháza, Legénd, Kapinémetfalu.
9. Licskó Samu IV. Zólyomradvány.

10. Motyovszky Pál IV. Irsa.
11. Obál Béla IV. Eperjes.
12. Szklenka Gusztáv IV. Tótpelsőcz, Plavnicza.
13. Varga Imre IV. Eperjes, Igló.
14. Bakay Péter III. Irsa, Ocsova.
15. Dzurányi Dezső III. Kapinémetfalu, Kapivágás, Kisszeben, Pazdics.
16. Karlovszky Lajos III. Eperjes, Abos, Bártfa, Kisszeben, Sókút.
17. Kemény Lajos III. Osgyán.
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18. Lányi Alfréd III Eperjes.
19. Mandl György III. Újvidék.
20. Mikola János III. Tállya.
21. Mráz Gyula Pál III. Dobsina.
22. Tóth József III. Abaújszántó.
23. Wallrabenstein Jakab III. Eperjes, Kisszeben, Szeghegy, Jármos.
24. Zeman Mihály III. Eperjes, Fűrész, Ráhó^
25 Boczkó Gyula III. Nyíregyháza.
26. Bódi János II. Gesztes, Rimabrézó.
27. Duszik Lajos II. Nyíregyháza.
28. Fábry Győző II. Leibicz.
29. Fabry János II. Batizfalu, Poprád, Eperjes, Szepes váralj a, Sztrázsa.
30. Jeszenszky János II. Szarvas.
31. Rúzsa István II. Nyíregyháza.
32. Szekej András II Eperjes.
33. Szende Nándor II. Eperjes, Szabadka.
34. Vrablicza Béla II. Eperjes, Abos.
35. Buchalla Berthold II. Igló.
36. Devecska András I. Nagypalugya.
37. Klauser László I. Kisszeben.
38. Lukacsit? Mihály I. Kondoros.
39. Makoviczky Emil I. Eperjes.
40. Palkovics Pál I. Rimabánya.
41. Szenes Gyula I. Zólyom.

E) Theologiai  vizsgálatok.
a) Alapvizsgálat. Alapvizsgálatot tettek 1904. június 16-ikán és követ

kező napjain: Bakay Péter, Dzurányi Dezső, Hamar János, Karlovszky Lajos> 
Kemény Lajos, Lányi Alfréd, Mandl György, Mikola János, Mráz Pál, Schleifer 
Bertalan, Tóth József, Wallrabenstein Jakab és Zeman Mihály; ezek közül 
ketten jeles eredménynyel.

b) Szakvizsgálat. Az 1904. június 15-ikén Zelenka Pál püspök elnöklete 
alatt a következő négy évet végzett theologusok tettek szakvizsgálatot: Hanesz 
Emil, Lombos Alfréd, Martincsek Márton, Melczer Dezső, Russ Zoltán, Treszler 
László és Kotula Ede, és pedig ezek közül egy jeles eredménynyel.

Ugyancsak szakvizsgálatot tett és periig külön püspöki engedélylyel: 
Lakatos József budapesti főgimn. tanár.

c) Papi vizsgálat. Ezt Zelenka Pál püspök elnöklete alatt 1904. aug. 30-ikán 
megállotta s így papi oklevelet nyert: Hanesz Emil, Lombos Alfréd, Martincsek 
Márton és Kotula Ede.

F ) Theologia i internátus.

A szó igaz értelmében vett internátusunk még az elmúlt iskolai évben 
sem volt, minélfogva ifjúságunk — mint az előző években, úgy az elmúlt 
iskolai évben is — nagyobb részében a város különböző helyein fogadott 
lakásokban volt elhelyezve. Főiskolánk erre a czélra adott helyiségeiben ösz- 
szesen 12 hallgatót szállásoltunk el, 39-et pedig 11 fogadott lakáson. Ez által 
az ellenőrzés és kellő gondozás szinte lehetetlenné van téve, azonban az egész

4*
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év alatt nem fordult elő olyan panasz, hogy komoly fegyelmi közbelépésre lett 
volna szükség. Mayer Endre felügyelő-tanár ez évben is minden lehetőt megtett, 
hogy az ifjúság jövő hivatásának megfelelő erkölcsi életet éljen.

Theologiai internátusunk, illetőleg otthonunk ügye örvendetesen fejlődött, 
a mennyiben a tiszai egyházkerületnek 1904. szeptember 21—23-ik napjain 
Nagyváradon tartott közgyűlése elhatározta, hogy 40 theologus részére a paeda
gogia követelményeinek megfelelő új otthont építtet s a most szétszórtan lakó 
ifjúságot kellő felügyelet és vezetés alatt egy központi épületben helyezi el. 
E határozat értelmében megtörténtek a szükséges előkészületek az új épület
nek még az 1905-ik évben való felépítéséhez. Nagyérdemű püspökünk, Zelenka 
Pál ő Méltósága, e fontos kérdésnek ily szép megoldásával örökre beírja nevét 
egyházunk és főiskolánk történetébe; egyházkerületünk pedig, a mely áldozat- 
készségével lehetővé tette a terv megvalósítását, nemes példát adott arra nézve, 
hogy miképpen kell a jövő lelkészi nemzedék neveléséről helyesen gondos
kodni. Főiskolánk hatósága örömmel járult hozzá az eszme kiviteléhez és 
szintén meghozza a maga áldozatát. Közös erővel és Istenbe vetett bizalommal 
megkezdett s mintegy kilencz évig kétkedéssel fogadott, nehéz munkálkodásunk 
után ez lesz a legszebb eredmény és jutalom, mint Istenünknek legszebb és 
igaz áldása. Kérjük a Mindenhatót, hogy a terv minél jobban és minél szebben 
sikerüljön, hogy áldásos voltát mielőbb s minél többen élvezzék. Bízunk is 
benne, hogy ifjaink egy év múltán beleköltöznek új otthonunkba!

Az internátust részben a tiszai egyházkerület adományából, részben 
főiskolánk és egyes alapítványok jövedelméből tartjuk fenn. Az egyházkerület 
az elmúlt iskolai évben a theologusok internátusi lakásának és ellátásának költ
ségeihez mintegy 4000 koronával, a főiskolai convictusi, Rochlitz-, Schvvartz- 
és Novák-féle alapok 2600 koronával, egyet, egyházi gyámintézetünk pedig 
200 koronával járult hozzá. A tokaji egyház — egyetlen egész kerületünkben 
— újból tartott offertoriumot és küldött e czélra 90 fillért; a laposi egyház 
2 kor.-t, Pócza Ferencz dömölki s.-lelkész 10 kor.-t, az ófalvi egyház pedig 6 kor.-t 
adományozott. Reméljük, hogy egyházközségeink jótékony figyelme ezen szeretet- 
intézetünk felé is fordul s mind nagyobb számmal felkeresik gyámolító kezükkel.

Összes fentartóink és jótevőink fogadják ez úton is leghálásabb köszö- 
netünket áldozatkész gyámolításukért.

Az internátusi jótétemény jár ingyenes lakással — mindössze nyolczan 
voltak féldíjasok, — fűtés-világítással, kiszolgálattal és reggelivel. Azonfelül 
convictusi jótéteményben is részesülnek díjmentesen vagy kedvezményes áron.

Részletes házszabályaink, a melyek szerint a napi foglalkozás előírva volna, 
nincsenek; az ifjúság tisztességtudása, becsületérzése és lelkiismerete a leg
főbb törvények, a melyek szerint az egyeseknek élniök kell. Idejét az iskolai 
órarendhez képest mindenki szabadon osztja be. Este 10, s illetőleg télen 
9 órakor mindenkinek otthon kell lennie és a közös imában részt kell vennie, 
valamint reggel 6, s illetőleg 7 órakor fel kell kelnie, hogy idejére jelen 
lehessen a reggeli imádságnál és az előadásokon.

Megelégedéssel jelenthetjük, hogy az egész iskolai év alatt nem volt eset, a 
mely fegyelmi eljárást vont volna maga után. Adja Isten, hogy jövőre is úgy legyen!



G) Theol.  akad. egyesületek.

1. A theol. akad. testület és a kebelében fennálló  becsületbíróság.
A theologiai testület az eperjesi ág. hitv. evang. kerületi Collegium theol. 

akadémiájának összes hallgatóit magában foglaló, szervezett testvéri közösség, 
a melynek czélja és hivatása kifelé a theologusok érdekeit más testületekkel, 
valamint egyénekkel szemben képviselni, befelé pedig az együvétartozás tudatá
nak a kölcsönös szeretet és megbecsülés alapján való folytonos ébrentartása 
és megszilárdítása. Ez az intézmény, a mely hazai testvér-akadémiáink egyikén 
sem fejlődött ki, őrködik theologusaink jó hírneve felett, az esetleges súrló
dásokat és 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 
tagjait, másrészt szigorúan ügyel arra, hogy a testület szellemével és felfogásá
val szembehelyezkedve senki annak tekintélyét alá ne ássa

Boldog megelégedéssel mondhatjuk, hogy a letűnt iskolai évben sem volt 
a becsületbíróságnak semmi tárgyalnivalója; a békés, testvéries együttélést úgy
szólván semmiféle személyes ellentét sem zavarta meg. A nagy létszámnak 
megfelelőleg igen élénk, mozgalmas volt az ifjúsági élet, a mit csak élénkített 
az a körülmény, hogy tanulmányainak végzése mellett kinek-kinek alkalma volt 
lelkét nemesítő ifjúsági egyesületekben (belmissiói egyesület, zenekör, túrista- 
egyesület, kis-kar) munkálkodni s így a neki adatott talentumokat értékesíteni.

A testület alakuló-gyűlését Barátit Károly IV. éves theologus, korelnök 
szeptember 12-ikére hívta össze, a melyen a testület tisztikara következőleg 
alakult m eg: testületi elnök Bartos Pál IV. é , testületi jegyző Obál Béla IV. é., 
pénztáros Hallát János IV. é.; becsületbírósági elnök Mikola János III. é., becsü
letbírósági jegyző Bódi János II. é.; laptáros Kurek Pál I. é. theologus A testü
leti elnök és jegyző már a második évben viselték tisztségüket s a testületnek 
az volt a közóhaja, hogy a folyó tanév végéig maradjanak meg állásukon ; 
azonban ez nem történt így, mert mindketten a febr. 18-iki rendes gyűlésen 
— a testület ismételt bizalom-nyilvánulása daczára — lemondtak, a mikor is 
testületi elnökké Deák János IV. é. theologust, testületi jegyzővé pedig Kemény 
Lajos III. é. theologust választotta a testület; ugyanez alkalommal Hallát János 
helyére — ki Ratkóra távozott kisegítő lelkésznek — pénztárossá Varga Imre 
IV. é. thelogus választatott meg.

Az Önképző- és Önsegélyző-egyesület ügye ebben a tanévben került 
végleges elintézés alá. Már az előző év végén készen volt ugyan az Önsegélyző
egyesület alapszabály-tervezete, de a tanév lezárása miatt már nem lehetett a 
tanári karhoz beterjeszteni jóváhagyás végett. A most benyújtott alapszabály
zatot a tanári kar helyeslőleg tudomásul vette s így az Önsegélyzőnek külön
válása befejezett ténynyé lett; a Laptár, illetőleg Olvasókör, a mely azelőtt az 
Önképző- és Önsegélyző-egyesület hatáskörébe tartozott, most a testület köz
vetlen fenhatósága alá került, s így a testület — a módosított alapszabályok 
értelmében — minden tanév elején testületi kiadásokra és az Olvasókör fentar- 
tására tagjaitól 5 (öt), illetve 6 (hat) koronát szed. Az Önképző- és Önsegélyző
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egyesület pénzügyi osztálya rendezve van, önképzési része azonban a jövő évben 
várja megvalósulását. (L. a m. é Értesítő idevonatkozó részét, Theol. testület 
4-ik kikezdés alatt!)

A theol. akadémia könyvtára is végleges rendezés alá került. Még a múlt 
tanév lezárása után Deák János, Morgenthaler Ferencz és Jancsuskó László 
többek közreműködésével elkészítették a könyvtár czédula-katalogusát; a ren
dezés pedig teljesen ez évben végződött be s most már szakszerűen rendezett 
könyvtár áll az ifjúság rendelkezésére, folyó-szám és ABC szerinti katalógussal. 
A testület Deák Jánosnak, a ki az egész rendezésnek vezetője volt, elismerésül 
a díszes, kétkötetes Czékus—Karsay-féle Agendát adományozta.

A tnult évek hagyományaihoz híven, ez évben is kivette theol. akad. 
testületünk a maga részét a Collegium négy intézete által rendezett ünnepé
lyekből ; úgyszintén a reformációi emlékünnep is méltán sorozható a szépen 
sikerült ünnepélyek közé.

Október 6-ikán az aradi Tizenhárom emlékére rendezett a Collegium 
ifjúsága gyászünnepélyt, mely alkalommal az ünnepi beszédet Kemény Lajos 
III. éves theologus tartotta.

A márczius 15-iki emlékünnepélyen a megnyitó-beszédet Deák János 
testületi elnök tartotta; Bohár László I. é. theologus Csengey Gusztáv alkalmi 
költeményét («Tavasz elején») szavalta el. A theol. akad. kis-kar, h'ábry Viktor 
theologus vezetése, Berta Benő joghallgató zongora- és Szende Nándor theologus 
harmonium-kisérete mellett, Huber Károlynak «Fohász» ez. darabját adta elő 
kiváló sikerrel; a jog- és theol. testület zenekara pedig Kossuth-nótákat játszott. 
Az említett theol. akad. kis-kar létezett már a múlt évben is, azonban nem lépett 
fel, mert inkább szórakozás s nem nyilvános szereplés czéljából keletkezett. 
Fábry Viktor karmesternek páratlan ügybuzgalma s a tagoknak lelkesedése 
eredményezte, hogy a legnehezebb darabokat is páratlan preczizitással tanulta 
be a 15 tagból álló kis-kar; így történt aztán, hogy a közóhajnak engedve, 
fellépett a Magyar Turista-Egyesület Jogász- és Theol.-osztálya által rendezett 
estélyen, majd a Széchenyi-kör zeneestélyén, a theol. Belmissiói Egyesület 
vallásos estélyén stb. íme, a valóban kicsiny «kis-kar» kiváló eszköznek bizo
nyult a tagok önképzésében, de egyúttal előmozdította theol testületünk jó 
hírnevét is. Épp ezért méltán megérdemli, hogy e helyütt is megemlékezve 
róla, azt mondjuk: vivat, crescat, floreat 1 . . .

A nagy nap emlékéhez méltó ünnepet ült a testület október 31-ikén. 
A nagyszámú közönség előtt lefolyt s kiválóan sikerült ünnepély műsora a 
következő volt: «A világosság győzelme», Mendelssohntól. Szövegét írta 
Frenyó Lajos coll. tanár; előadta Szánik Ernő énektanár vezetése mellett a 
theol. akad. énekkar. Megnyitó-beszéd, mondotta Bartos Pál testületi elnök. 
«Krisztus a tengeren», Váradi Antaltól; szavalta Melczer Elza. Ünnepi beszéd, 
tartotta Hallát János theologus. «Isten dicsérete», Bognár Ignácztól s «Vándor 
estimája», Webertől; énekelte Krayzell Rózsika, harmoniumon kisérte Szende 
Nándor theologus. «A reformáció emlékezete», B. Józsa Gyulától; szavalta 
Tóth József theologus. «Luther diadaléneke», előadta Szánik Ernő énektanár 
vezetése mellett a theol. akad. énekkar.
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A testület ez évben is tagja volt az áldásosán működő Széchenyi-körnek, 
a melynek olvasótermét látogatták, könyvtárát használták, estélyein pedig gyak
ran szerepeltek részint szavalattal, részint zene- s ének-pontokkal.

Résztvett a testület a Kolozsvárott, márczius 26—28-ik napjain tartott 
országos Kossuth-serlegavató diák-nagygyűlésen, hol is Deák János elnök 
képviselte a testületet, a kit az a kitüntetés ért, s általa a testületet is, hogy 
a nagygyűlés egyik cziklusán elnökké választották. A következő deák-nagy
gyűlés Debreczenben, majd Egerben, aztán Eperjesen lesz.

A testület önkormányzati és belügyeit rendes és rendkívüli gyűlésein 
tárgyalja, a melyeket az elnök dékáni ellenjegyzés mellett hív össze. Ebben 
az évben a testület egy alakuló-, hat rendes-, nyolcz rendkívüli, egy záró
gyűlést, tehát összesen tizenhat gyűlést tartott.

Egyetértésben, összetartásban és lelkesedésben van az erő; ez jellemezte 
testületünk életét a múltban, ez legyen ismertetőjele a jövőben is !

2. Theol. akad. Önsegélyző-egyesület.
A Theol. akad. Önsegélyző-egyesület az 1904/5-ik tanévben már újonnan 

átdolgozott alapszabályok szerint alakult meg, a melyek értelmében a theol. 
akad. testület fenhatósága alatt áll s ügyeit egy tíz tagból álló állandó választ
mány intézi. E választmánynak tagjai voltak a testületi elnökön, jegyzőn és 
pénztároson kívül: B artos Pál, fíaráth Károly, Tóth József öns.-egyes. elnök, 
Hamar János, Szekej András, Szende Nándor és Bohár László.

Az egyesület vagyona az 1905. május 17-ikén kelt kimutatás szerint:
kötvényekben és k é sz p é n z b e n ........................  1963 kor. 97 fill.,
1904. évi június 4-ikén v o l t .............................  1778 « 34 «

a gyarapodás tehát . . 185 kor. 63 fill.
Ez a gyarapodás bizonysága annak, hogy lassan bár, de mégis foko

zatosan nő — a tagsági díjakból és a testületi pénztár évi maradványaiból — 
Önsegélyző-egyesületünk alaptőkéje. Vajha akadnának jókedvű adakozók, a kik 
ezt a nemes czélt szolgáló intézményt gyarapodásában anyagilag is előmozdí
tanák. hogy így egyesületünk a maga czélját — szegénysorsú és jó maga
viseletű theologusok segélyezését — annál nagyobb mértékben szolgálhatná 1

3. Theol. akad. Olvasókör.
A theol. akad. Olvasókör a testület és a Belmissiói Egyesület vezetése 

alatt ez idén is megalakult. Olvasóköri órák naponta délután 5—7-ig tartattak.
Laptárosai voltak: Kurek Pál, Zoltán Emil, Fábry János és Buchalla Berthold.
Az Olvasókörbe a következő lapok jártak: Budapesti Hírlap, Egyetértés, 

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

A tiszai ev. egyházkerület elnöksége ez évben is 50 kor.-t utalványozott 
Olvasókörünk költségeinek fedezésére. Dr. Sslávik Mátyás, Csengey Gusztáv és 
Mayer Endre theol. tanárok több lapot engedtek át olvasás végett Olvasó
körünk számára. Hurtay György osztrólukai lelkész a szerkesztésében meg
jelenő Ev. Egyházi Szemlét, az Eperjesi Lapok kiadóhivatala pedig az Eperjesi 
Lapokat ingyen küldte Olvasókörünknek.

Fogadják jóltevőink e helyütt is hálás köszönetünket!

4. A jog■ és theol. akad. te stü le tek  'Zeneköre.
Azt a benső, baráti viszonyt, a mely a joghallgatók és theologusok közt 

évek óta fennáll, csak erősítik azok az egyesületek, a melyek a két akadémia 
ifjúságának közös találkozó-helyei Már a múlt évben volt egy ily egyesületünk 
a Magyar Tűrista-Egyesület Eperjesi Jogász- és Theologus-Osztálya; ebben a 
tanévben alakult egy másik: a jog- és theol. akad. testületek Zeneköre.

Az új egyesület munkássága abban állott, hogy közreműködött az egyes 
collegiumi ifjúsági ünnepélyeken s hogy tagjait a zenében gyakorolta.

Az első félévben elnöke Joanovics Milán, alelnöke Hódi János theol. 
volt; a második félévben elnök Deák János theol., alelnök Kovács Viktor jogh. 
volt ; pénztáros Holles Béla jogh., karmester Muttnyánszky Vladimir jogh., 
jegyző Buchalla Berthold theol. volt mindkét féléven keresztül.

A Zenekörnek 15 rendes- és 10 pártoló-tagja volt.

5. Az eperjesi ág- hitu. ev. theol. ifjú sá g  Belmissiói Egyesülete.
Az egyesület elnöke, Mayer Endre theol. akad. tanár, 1904. szeptember 

14-ikére hívta össze az alakuló-gyűlést. Titkár lett Batáth Károly IV é theol., 
főjegyző Wallrabenstein Jakab III. é. theol., aljegyző Szende Nándor II. é. theol., 
laptáros Zoltán Emil I. é. theol.

Az egyesület az elmúlt évben egy alakuló-, egy záró-, két rendkívüli 
gyűlést és tizenegy rendes összejövetelt tartott.

Az összejövetelek alkalmával — a melyek énekkel és imával kezdődtek — 
a következő tárgyak felett tartottak felolvasásokat, illetőleg szabad-előadásokat:
1. Rouland Károly hittérítő előadásának ismertetése. 2. A belmissióról. 3. A 
művészet a keresztyén egyház szolgálatában. 4. Mikép terjeszti a belmissió az 
evangéliumot. 5. A keresztyén egyházi esztendő ünnepeinek eredetéről és azok 
szokásairól. 6. A belmissió fontossága a nagy városban 7. Mit eredményez Krisztus 
szelleme a hivők közt ? 8. A lelki gondozás, mint minden keresztyén kötelessége.

Említésre érdemes, hogy az egyesület alapszabályait viszonyainak meg- 
felelőleg átalakította és ezentúl mindig a Il-ik félév elején tölti be a titkári 
állást. Az új alapszabályok értelmében Baráth Károly lemondott és a titkári 
állásra Tóth József III. é. theologust választották meg.
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Tisztviselőinek számát egygyel szaporította az egyesület, a mennyiben 
pénztárosi állást szervezett és erre mindjárt meg is választotta Dsurányi 
Dezső III. é. theologust.

Az egyesület nemcsak a maga körén belül dolgozott serényen, hanem 
a Collegium nagytermében 1904. okt. 12-ikén, 1905. május 20., 27. és június 
3-ikán tartott vallásos estélyek által a nagyközönséget is bele igyekezett 
vonni munkásságába.

Fontos feladata az egyesületnek, hogy a tankönyveket pótló kézi-füzeteket 
sokszorosítja és jutányos áron szolgáltatja tagjainak. így az elmúlt iskolai évben 
sokszorosította dr. Szlávik Mátyás Ethikáját és «bevezetését az Augustana 
Confessio-hoz». Mayer Endre: «Jézus életét» és «Újszövetségi bevezetését». 
Csengey Gusztáv: Egyháztörténetének egy részét és végre a Liturgiái füzeteket.

íme ez a Belmissiói Egyesületnek folyó évi munkája, a melyet Isten 
segítségével immár 11 év óta folytat.

6 A M agyar Turista-Egyesület Eperjesi Jogász-és Theologus-Osztálya.
A M. T. E. czélja a turistaságot hazánkban fejleszteni és terjeszteni; 

a természet szépségei iránt érdeklődést keltve, e testet edző és lelket üdítő 
nemes szórakozás vágyát különösen a főiskolai ifjúságban ébreszteni és fo
kozni ; továbbá hazánknak természeti szépségekben gazdag tájékait hozzá
férhetővé tenni és megismerésüket megkönnyíteni; végül a gazdasági szem
pontból is nagyjelentőségű turista- és idegenforgalmat elősegíteni.

Czéljának elérésére kirándulásokat rendez; utakat jelez; egyes vidékeket 
ismertető előadások tartásáról gondoskodik; úti könyveket, tájékoztató füze
teket, tájképeket ad k i; összejöveteleket rendez.

Az egyesületet egyes vidéki osztályok alkotják, melyeknek egyike az 
Eperjesi Jogász- és Theologus-Osztály, mely nyolcz év óta áll fenn.

Az Osztály rendes-tagjai a két akadémia hallgatói, a kik 4 kor. évi tag
sági díjat fizetnek. A tagság polgári évre (jan 1. — decz. 31.) szól. Az Osztály 
minden évben (febr.) tart évi közgyűlést és a szükséghez képest rendkívüli 
gyűléseket. A folyó ügyeket a választmány intézi, ez veszi föl a tagokat, és 
pedig alapító-tagnak, a ki az Osztály pénztárába egyszer s mindenkorra leg
alább 100 kor.-t, örökös pártoló-tagnak, a ki 50 kor.-t, pártoló-tagnak, a ki 
évenként 4 koronát fizet b e ; végül a tiszteletbeli tagok választását czélzó 
indítványt a közgyűlés elé terjeszti.

A tagok arczképpel ellátott s az Osztály bélyegzőjével lepecsételt igazol
ványt kapnak, a mely a M. T. E.-nek az egész országban kieszközölt összes 
kedvezményeire feljogosítja őket. így egyenlő jogokkal részt vehetnek bár
mely testvér-osztály kirándulásain. Tizen együtt a vasutakon bárhova fél- 
jegygyel utazhatnak. Csorbára és Poprád-Felkára szóló kedvezményes turista
jegyeket igazolvány felmutatása mellett egyenkétit is nyernek. Kedvezményben 
részesülnek még a szállodákban, menedékházakban, hajókon (II. oszt. jegygyei 
I. oszt.-ban), egyes kereskedőknél stb.

Az Osztály tagjai ingyen kapják a «Turisták Lapja» czímű folyóiratot, 
a mely időközönként, évente 12 számban jelenik meg s nemtagoknak egy-

Coll. Ért. 1904/5. 5
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magában 10 kor.-ba kerül. Kedvezményes árban rendelhetik meg a M. T. E. 
kiadványait. A kedvezmények részletesen fel vannak sorolva az Osztály 1905. évi 
első kiadványában, a mely a tavaszi és őszi negyven kirándulás részletes pro- 
grammját és egyéb tudnivalókat tartalmaz. Bővebb felvilágosítást nyújt még 
az érdeklődőknek az Osztály nyomtatott ügyrendje, a melyre minden újonnan 
belépő tag igényt tarthat. A belépés szept., jan. és febr. hónapokban történik.

Az Osztály évi működése röviden a következőkben foglalható össze. 
Miután az Értesítő tanévről számol be, itt is ahhoz kell alkalmazkodni.

1904. október H-ikán rendkívüli közgyűlést tartott az Osztály, a melyen 
Weichhart V. elnök, végzett joghallgató lemondása után elnöknek egyhangúlag 
Obál Béla IV. éves theologust, az addigi alelnököt, — alelnöknek pedig Pulay 
Lajos II. éves joghallgatót választották meg. Októbertől februárig az Osztály 
7 választmányi gyűlést tartott, a melyeknek tárgya volt a felolvasások és 
folyó ügyek megbeszélése.

Az Osztály évi alakuló-közgyűlét f. évi febr. 18-iknn tartotta. Tisztviselői 
lettek: Obál Béla IV. é. theol., elnök; Reidl János II. é. jh., alelnök; Szende 
Nándor II. é. theol., titkár; Kuzmányi Jenő I. é. theol, jegyző; Takács Gyula
II. é. jh., pénztáros. A választmányba beválasztattak: Körtvélyessy Zoltán, 
Pártos Dezső; Abelsberg A., Berényi L., Janisch T., Haas Béla és Bújnák K 
joghallgatók, Mráz Gy Pál, Zoltán Emil, Hamar J., Klauszer L, Palkovics P. 
és Bohár László theologusok. A közgyűlés tiszteletbeli tagokká választotta meg 
dr. Szlávik Mátyás theol. akad. és dr. Mikler Károly jogakad. dékánokat.

Júniusig az Osztály tartott ezenkívül 7 választmányi gyűlést és 1 rend
kívüli közgyűlést, a mely Peskó Ödön főgimn. tanárt tiszteletbeli taggá válasz
totta. Tagjainak száma: 18 theologus, 22 joghallgató és 10 pártoló-tag. Az 
Osztály ez évben pártoló-tagokul felvette a coll. tanítóképző-intézet növen
dékeit is, a kik közül 56 iratkozott be. A tagok létszáma tehát 106.

E tanév folyamán 6 felolvasó-estét rendezett az Osztály, a melyeknek 
műsorai a következők:

1904. okt. l!)-ikeu: 1. Elnöki megnyitó. Tartotta Obál Béla, az Osztály 
elnöke. 2. Költemények. Irta dr. Jankovich Marcell. Bemutatta dr. E. Nagy 
Olivér. 3. Innsbrucktól Meránig. Úti képek Tirolból. Irta és felolvasta dr. Flórián 
Károly. (40 vetített képpel.)

1904. 1IOV. 2-ikán: 1. «Az egri leány.» Irta Arany János. Szavalta Bohár 
László. 2. «Úti képek Közép- és Észak-Európából.» Irta és felolvasta Dianiska 
Frigyes, az Osztály vendége. (40 vetített képpel.)

1904. nov. 15-iken: 1. a) «A kis kadét.» Irta Farkas Imre; «Bob herczeg.» 
Irta Martos Ferencz. Szavalta dr. E. Nagy Olivérné. 2. «Gerinczvándorlás a 
Fogarasi hegyeken.» Irta és felolvasta Petrik Lajos, a M. T. E. titkára, az 
Osztály vendége. (80 képpel.) A felolvasás közepén tartott szünet alatt a 
jogász- és theologiai testület Zenekara magyar dalokat adott elő.

1905. febr. 7-ikén: 1. «Kurucz dalok.» Énekelte a theol. akad. Kis-kar, 
Fábry Viktor vezetése mellett. 2, «Rákóczi sírjánál.» Irta dr. Rónaky Kálmán. 
Felolvasta Obál Béla, az Osztály elnöke. (56 vetített képpel.) 3. «Rákóczi- 
induló.» Énekelte a theol. akad. Kis-kar, Fábry Viktor vezetése mellett.
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1905. márcsius 22-ikén: 1. «Balaton tündére.» Irta ifj. Kemény Lajos. 
Szavalta ifj Korniss Géza. 2. «A Balaton», 56 képpel. Irta Déry József. Fel
olvasta ifj. Kemény Lajos. 3 Téli képek a Magas-Tátrából. Dr. Csatáry Ágost 
amateur-felvételei Bemutatja dr. Flórián Károly. A felolvasás közben tartott 
szünet alatt Obál Béla czimbalmon eredeti balatoni nótákat játszott.

1905. ápr. Mikiin-. 1. «Czobor Erzsiké.» Irta Kiss József. Szavalta Dúzs 
Erzsiké. 2. Vándorlás Rákóczi birodalmában. (Úti képek az Erdős-Kárpátokból.) 
Irta és felolvasta Siegmeth Károly magyar államvasúti főfelügyelő, a M. T. E. 
Keleti Kárpát-Osztályának ügyvivő alelnöke. (110 vetített képpel.) 3. Tilinkó- 
szóló. A szünet alatt előadta Básthy Zoltán. 4. Magyar dalok. Fábry Viktor 
vezetése mellett énekelte a theol. akad. Kis-kar.

A képek vetítését minden alkalommal Peskó Ödön és dr. Flórián Károly 
coll. tanárok eszközölték. A vetítőgépet pedig dr. Wallentínyi Samu titkár révén 
az Eperjesi Széchenyi-kör bocsátotta az Osztály rendelkezésére.

Az utolsó felolvasás után az Osztály vendége, Siegmeth Károly tiszte
letére 50 terítékű bankettet rendezett a Fekete-sas szállodában, a melyen a 
coll. tanári kar s a helybeli intelligenczia számos tagja vett részt.

Az Osztálynak évi bevétele (a közgyűlés elé terjesztett kimutatás szerint) 
335 kor, kiadása 324 kor. 66 fill. Az ezévi felolvasó-estélyek tiszta jövedel
méből az Osztály mintegy 100 kor. tökét teremtett egy tervbe vett «Sáros
vármegyei turista-kalauz» kiadására. Az Osztály e nemes vállalatával régóta 
érzett hiányt akar pótolni s megbízható útikönyvet akar a turisták kezébe 
adni, a mely Plperjes, Bártfa és Kisszeben városát és környékét, szép tájait 
és történeti nevezetességeit mind felölelné és az idegennel a vármegyét és 
annak népét megismertetné. F.zt a munkát az Osztály Obál Béla elnöklete 
alatt bizottságra bízta; az anyaggyűjtést Mráz Gy. Pál vezeti s a szerkesztésbe 
sikerült belevonni Díváid Kornélt, dr. Flórián Károlyt, dr. Sslávik Mátyást, 
dr. Mikiét- Károlyt és Dvorcsák Gézát, a kiknek közreműködése mellett a 
szép terv remélhetőleg minél előbb meg fog valósulni.

A kirándulások felől a tagokat nyomtatott kirándulási programm tájé
koztatja, a mely 40 fillérért kapható az Osztály elnökségénél a Collegiumban.

Az Osztály sikerült kirándulásokat rendezett október 4. és érik én Obál 
Béla vezetése mellett Branyiszkóra, Szepesváraljára, Krompachra, s ugyanekkor 
Szende Nándor vezetése mellett Branyiszkón, Lőcsén, Késmárkon át a Zöld-, Piros- 
és Kék-tóhoz a Tátrába. Okt. 16-ikán Mráz Gy. P. vezetése mellett Czeméte- 
fürdőre és Savanyú vízre. 1905. ápr. l-jén Obál Béla vezetése mellett a sóvári 
sófőzdébe és sóbányákba. A szabad napokon kirándulások történtek Kapi-várra, 
a sárosi várra, továbbá 1905. május 21-ikén dr. Szlávik Mátyás vezetése mellett 
a hernádvölgyi szorosba, Lapis refugii, Glatz- s Szokolra, a melyen a jogakad. 
tanárok és a közönség köréből is számosán vettek részt.

Május 3i. — június 2.: Mráz Gy. Pál vezetése mellett Simonkára, a 
dubniki opálbányákba, Ránkfüredre, Kassára.

Júnms 13— Ii).: Igló, Hernád-szoros, Szokol, sztraczenai időszaki forrás, 
Dobsinai jégbarlang, Királyhegy. Vezető Mráz Gy. Pál.

5*
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A folyó évre tervbe vett negyven kiránduláson kívül az Osztály tagjai 
a szünidőben is rendeznek kirándulásokat; így a múlt nyáron Mráz Gy. Pál 
két ízben rendezett kirándulást Dobsináról a sztraczenai völgybe s a Király
hegyre, Takács Gyula jh. Galicziában, Szende Nándor theol. Olaszországban 
járt, Obál Béla pedig a Balatont utazta be.

Ez év történetéből látjuk, hogy a hanyatlani kezdő Osztályt a természet 
szépségéért igazán lelkesedni tudó ifjak s első sorban a theologusok felemelték, 
új életre keltették. Az Osztály virul, fejlődik. Adja Isten, hogy akadjanak mindig 
lelkes tagjai, a kik a nemes ügyet előbbre viszik 1

H ) Theol.  akadémiai könyvtár.
A könyvtárnak rendezése a lefolyt iskolai évben már teljesen végbement; 

a rendezés eredménye, hogy bekötve és nagyság szerint sorakoztatva vannak 
elhelyezve —• 1662 szám alatt — azok a könyvek, a melyek a régi és rossz 
könyvek kiselejtezése után a könyvtárban maradtak.

A könyvtár ez évi kezelője s egyúttal rendezője Deák János IV. éves 
theologus, másod-könyvtáros pedig Mráz Gyula III. éves theologus volt.

Ajándékozás útján ebben a tanévben a következők voltak szívesek könyv
tárunkat gyarapítani: Csengey Gusztáv: 16 kötet Magyar Lexikon. Linberger 
I .: Geschichte des Evangeliums in Ungarn. Völter: Predigten, 1 k. Kunz: 
Gimnáziumi Paedagogia. Balogh Ferencz: Egyháztörténelem, 5 füzet. Joannis 
Buxtorfi: Concordantia, Magyar balladák. Magyar Nyelvőr 1876—1884. Dianiska 
Albert,bold.kisszebeni ev. lelkész: Schlesinger Max: Aus Ungarn.Szekér Joakim: 
Magyarok eredete, 2 k. Gerok K .: Die Apostelgeschichte in Bibelstunden 
ausgelegt, 2 k. Baumgarten S. J .: Auslegung der beiden Briefe St. Pauli an 
die Korinther: Philos. Betrachtung über Theologie und Religion, Curtius Georg: 
Griech. Schulgrammatik. Thaly Kálmán: Irodalom- és művelődéstörténeti tanul
mányok a Rákóczi-korból, 1 k. Stromp László : Somogyi Péter fogsága. Tischen- 
dorf Const.: Novum Testamentum Graece; Concordia; s még ezeken kívül 
kapott egyéb könyv, melyeket már nem lehetett ez idő szerint a könyvtárba 
beolvasztani, három ládában van elhelyezve. Weichart Waldemár: Glatz 1.: 
Andachtsbuch és egy régi német biblia. Vétel útján : Janet Paul: Politika és 
Moral, 3 k. Kirchmann: Philosophie. Runze: Metaphysik. Runze: Religions
philosophie. Pokoly I .: Az erdélyi ev. ref. egyház története. Naumann F r.: 
Briefe über Religion. Anyaggyűjtemény a vasárnapi munkaszüneti szabályok 
módosításához. Dr. Baltik Frigyes: Agenda. Lehmann: Babona és varázslat, 
2 k. Dr. Palágyi Menyhért: Az ismerettan alapvetése. Kochs Ernst: Übertritte 
aus der röm. kath. zur ev. Kirche in Deutschland während des 19. Jahrhunderts. 
Zöchler Ottó : Die christliche Apologetik. Herrmann : Ethik; Kovács Albert: 
Homiletika vagy Egyházi ékesszólástan. Koren Pál: Jézus szenvedésénék tör
ténete. Harsányi István: Az apostolok cselekedeteiről Írott könyv. Masznyik: 
Luther Márton művei, 1.

Azok a kegyes jóltevők, a kik könyvtárunkat e tanévben gyarapítani 
szívesek voltak, fogadják e helyütt is hálás köszönetünket!
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J o g a k a d  érni a.
A ) A jog- és államtudományi kar személyzete.

I) é  1( íá. n :

Dr. Mikler Károly, a jog- és cállamtudományok tudora, az ág. hitv. ev. 
egyetemes egyház és a tiszai ág. h. ev. egyházkerület tanügyi bizottságának 
s a collegiumi igazgatóválasztmánynak tagja, egyházmegyei törvényszéki bíró, 
az eperjesi ág. h. ev. I. egyház iskolaszékének elnöke, Sárosvármegye törvény- 
hatósági bizottságának, állandó-választmányának s központi-választmányának 
és Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja; a jogtörténet, egyházjog 
és európai államok legújabb történetének nyilv. rendes tanára. Az első alap- 
vizsgálati és az államtud. államvizsgálati bizottságok rendes tagja s mindkettő
nek elnöke. Lakik : Fő-utcza 133. sz.

'I' ív n ív 1' o k :

Dr. Breyer Adolf, az orvostudományok tudora, ny. járásorvos, tiszteletbeli 
vármegyei főorvos, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának s Eperjes 
sz. kir. város képviselőtestületének tagja; a törvényszéki orvostan magántanára. 
Lakik: Fő-utcza 132. sz.

Dr. Ereky István, a jogtudományok tudora, oki. bíró; a közigazgatási
jog és statisztika nyilv. rendkivüli tanára. Az államtud. államvizsgálati bizott
ság rendes tagja. Lakik: Fő-utcza 142. sz.

Dr Flórián Károly, az államtudományoknak — «sub auspiciis regis» 
felavatott — és a jogtudományoknak tudora, a plavniczai ág. h. ev. egyház 
felügyelője, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának s Eperjes sz. kir. 
város képviselőtestületének tagja; a nemzetgazdaságtan, pénzügytan és magyar 
pénzügyi jog nyilv. rendes tanára A második alapvizsgálati bizottságnak rendes 
tagja; a Collegium pénztárosa. Lakik: Arok-utcza 26. sz

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 államtudományok tudora, köz- és váltó
ügyvéd, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságnak és központi-választmá
nyának s Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja; a római-jog és 
büntető-jog nyilv. rendes tanára. A Magyar Jogász-egylet tiszteleti-tagja. Az első 
alapvizsgálati bizottság és a jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes 
tagja s ez utóbbinak elnöke. Lakik: Fő-u 124. sz.

II.
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Dr. Körtvélyessy Dezső, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
kir. törvényszéki bíró, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes 
sz. kir. város képviselőtestületének tagja; a tételes-jogi speciál-collegiumok magán
tanára. A jogtud államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Kerényi-utcza 5. sz.

Dr. Máriássy Béla, a jogtudományok tudora, Sárosvármegye árvaszéké
nek elnöke és törvényhatósági bizottságának tagja; a magyar közigazgatási
jog köréből vett speciál-collegiumok magántanára. Az államtudományi és a 
jogtudományi államvizsg. bizottság kültagja. Lakik: Kossuth Lajos-utcza 12. sz.

Dr. Mikler Károly. Lásd fent.
Dr. Eöttevényi Nagy Olivér,*a jogtudományok tudora, köz- és váltó

ügyvéd, képesített egyetemi magántanár, egyházmegyei törvényszéki b író ; a 
magyar közjog, politika, tételes európai nemzetközi jog és a jog- és állam- 
tudományi bevezetés nyilvános rendes tanára. A második alapvizsgálati és az 
államtudományi államvizsg. bizottság rendes tagja. Lakik: Rózsa-utcza 6. sz.

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, valamint az angol, franczia és olasz nyelvek előadó tanára. 
Az első alapvizsgálati és a jogtudományi államvizsgálati bizottságok rendes 
tagja. Lakik: Szebeni-út 14. sz.

Dr. Raffay Ferencz, képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok 
tudora, köz- és váltó-ügyvéd, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának 
és központi-választmányának s Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja, 
a Collegium e. i. igazgatója; a magyar magánjog és osztrák magánjog nyilv. 
rendes tanára. A második alapvizsgálati bizottság elnöke és a jogtudományi 
államvizsgálati bizottságnak rendes tagja. Mint dékán-helyettes, a dékán aka
dályoztatása esetén a jogakadémia vezetője. Lakik : Fő-utcza 55. sz.

Dr. Szlávik Mátyás, bölcselettudor, theologiai dékán-tanár, Sárosvár
megye törvényhatósági bizottságának, Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének, 
a Collegium igazgató-választmányának, a Protestáns Irodalmi Társaság igazgató
választmányának és az eperjesi m. kir. állami tanítónőképző-intézet igazgató- 
tanácsának tagja. A történeti és bölcseleti speciál-collegiumok nyilv. rendes 
tanára. A jog- és államtudományi kar e i. jegyzője. Az államtudományi állam
vizsgálati bizottság kültagja. Lakik : Szebeni-út 14. sz.

Dr. Sztehlo János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, Sáros
vármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. kir. város képviselő- 
testületének tagja, a coll. igazg.-választmánynak tagja, s az eperjesi ügyvédi
kamara titkára; a tételes-jogi speciál-collegiumok magántanára. A jogtudományi 
államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Fő-utcza 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 legidősebb 
tagja. Rendes tagok dr. Horovitz Simon és dr. Obetkó Dezső Póttagok dr. 
Raffay Ferencz és dr. E. Nagy Olivér.
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M ásodik alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Raffay Ferencz, dékánhelyettes. Helyettes elnök a bizottság 

legidősebb tagja. Rendes tagok dr. Flórián Károly és dr. E. Nagy Olivér. 
Póttagok dr. Mikler Károly és dr. Horovitz Simon.

Állam tudom ányi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Mikler Károly. Helyettes elnök a bizottság legidősebb tanár-tagja. 

Rendes tagok dr. E. Nagy Olivér és dr. Ereky István. Póttagok dr. Horovitz 
Simon és dr. Flórián Károly.

Az állam tudom ányi állam vizsgálati bizottság kü ltag ja i:
Bánó Aladár, Sárosvármegye főjegyzője,
dr. Berzeviczy Albert, v. b. t. t., vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, 

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

bírája, a jogakadémiának volt tanára és dékánja,
Hoffmann Mór, kir. pénzügyi tanácsos, m. kir. pénzügyigazgató, 
Krayzell Aladár, Eperjes sz. kir. város polgármestere, a coll. igazgató

választmány tagja,
dr. Máriássy Béla, jogakad. m.-tanár, Sárosvármegye árvaszékének elnöke, 
Pehovits Ágoston, m. kir. pénzügyigazgató-helyettes, 
dr. Schmidt Gyula, coll. felügyelő, volt országgy. képviselő, ügyvéd, 
dr. Szlávik Mátyás, coll. theol. dékán,
Tahy József, Sárosvármegye alispánja, a coll. igazgató-választmány tagja, 
Usz Antal, nyug. vármegyei árvaszéki elnök.

Jogtudom ányi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Horovitz Simon. Helyettes elnök a bizottság legidősebb tanár

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

A jogtudom ányi állam vizsgálati bizottság kü ltag ja i:
Dr. Grynaeus Géza, kir. törvényszéki elnök, a coll. igazg.-választmány tagja, 
dr. Horovitz Gyula, ügyvéd,
dr. Horváth Ödön, kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság ítélő- 

bírája, a jogakadémiának volt tanára és dékánja,
Kádas Miklós, kir. törvényszéki bíró,
Keener Imre, kir. ítélőtáblái bíró,
Klefner Gyula, ügyvéd, a Coll. ügyésze, Eperjes sz. kir. város főügyésze, 
dr. Körtvélyessy Dezső, jogakadémiai magántanár, kir. törvényszéki bíró, 
Krayzell Aladár, Eperjes sz. kir. város polgármestere, a coll. igazgató

választmány tagja,
Kubinyi Aurél, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi-kamara elnöke,
Legeza István, kir. ítélőtáblái bíró,
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Lehoczky Sándor, kir. törvényszéki elnök,
Maiéter Árpád, ügyvéd,
dr. Máriássy Béla, jogakadémiai magántanár, Sáros vármegye árvaszéké

nek elnöke,
dr. Müller Bertalan, ügyvéd, 
dr. Ossvald Tivadar, ügyvéd,
Péchy Pál, kir. ítélőtáblái elnöki titkár,
dr. Propper Adolf, ügyvéd, tiszteletbeli vármegyei főügyész s az eperjesi 

ügyvédi-kamara ügyésze,
Raisz Béla, kir. ítélőtáblái bíró,
Schulek Gusztáv, nyug. jogakadémiai tanár, ügyvéd s váltójegyző, 
dr. Szteh/o János, jogakadémiai magántanár, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi

kamara titkára, a coll. igazgató-választmány tagja,
Ühlarik Mátyás, kir. törvényszéki bíró, 
üss Antal, nyug. vármegyei 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 .

A) Kötelezett tantárgyak.

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

E. Nagy Olivér. Pénteken és szombaton d. e. 9—10-ig, az I. sz. tanteremben.
Római jog, heti 8 óra. Előadó tanár: dr Horovitz Simon. Kedden és 

szerdán d. e. 9—10-ig és naponta d. e. 10— H-ig, az I. sz. tanteremben.
Magyar alkotmány és jogtörténet, heti 7 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. 

Hétfőn d. e. 9 10-ig és naponta d. e. 11 — 12-ig az I. sz. tanteremben.

II. évfolyam.
Jogbölcselet, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. Kedden, szerdán 

és pénteken d. e. 10—11-ig, csütörtökön és pénteken d. e. 11 — 12-ig, a
II. sz. tanteremben.

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

Nemzetgazdaságion, heti 5 óra. Előadó tan á r: dr. Flórián Károly. Szombat 
kivételével naponta d e. 8—9-ig, a II. sz tanteremben.

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

vételével naponta d. e. 11—12-ig, a III. sz. tanteremben.
Peres- és perenkívüli eljárás, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. 

Szombat kivételével naponta d. e. 9—10-ig, a III. sz. tanteremben.
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Kereskedelmi és váltójog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. 
Naponta d. e. 10—11-ig, a III. sz. tanteremben.

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

IV,, vagyis államtud. évfolyam.

Politika, h. 5 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér. Pénteken d. e. 10—11-ig, 
hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön d. e. 11 — 12-ig, a IV. sz. tanteremben.

Magyar közigazgatási jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. 
Szombat kivételével naponta d. e. 8—9-ig, a IV. sz. tanteremben.

Egyházi jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Péntek ki
vételével naponta d. e. 10—11-ig, a IV. sz. tanteremben.

Magyar pénzügyi jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Szombat kivételével naponta d. e. 9— 10-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 1. sz. tanteremben.

Pénzügyi-jogi seminarium, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly, 
Szerdán d. u. 3 —4-ig, a III. sz. tanteremben.

Közgazdasági seminarium, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Szerdán d. u. 2 — 3-ig, a IV. sz. tanteremben.

Gyakorlati kérdések a perjogból, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó 
Dezső. Szombaton d. e. 9—10-ig, a III. sz. tanteremben.

Kiváló politikusok, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér. Pénteken 
és szombaton d. e. 11—12-ig, a IV. sz. tanteremben.

Az angol alkotmány, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér. Szerdán 
d. u. 3—4-ig, a IV. sz. tanteremben.

Közjogi viszonyunk Ausztriához, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy 
Olivér. Szombaton d. e. 10—11-ig, a II. sz. tanteremben.

A konzuli bíráskodás, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér. 
Csütörtökön d. e. 10—11-ig, a II. sz. tenteremben.

Magánjogi seminarium, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Raffay Ferencz. 
Szombaton d. e. 11 — 12-ig, a III. sz. tanteremben.

A gyermekvédelem (1901 : XXL t-czikk), heti 2 óra. Előadó tanár: dr. 
Máriássy Béla. Kedden és csütörtökön d. u. 3—4-ig, a IV. sz. tanteremben.

Közigazgatásjogi seminarium, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. 
Szombaton d. e. 9—10-ig, a IV. sz. tanteremben.

Coll. Ért. 1904-5. 6
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Angol nyelv, heti 2 óra. Előadó ta n á r : dr. Obetkó Dezső Szerdán és 
szombaton d. u. 2 — 3-ig, a II. sz. tanteremben.

Franczia nyelv, heti 2 óra. Előadó ta n á r: dr. Obetkó Dezső. Szerdán és 
szombaton d. u. 3 -4-ig, a II. sz. tanteremben.

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

MÁSODIK F É L É V .

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.
Pénzügytan, heti 4 óra Előadó tanár : 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. Hétfőn, kedden és pénteken d. e. 11 — 12-ig, a II. sz. tanteremben.

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

dr. Ereky István. Szerdán d. e 7—8-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 ki
vételével 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 az illetők a szükséges heti óraszámot főkép a tételesjogi tárgyakból 

választandó speciál-collegiumok sorából hallgatják.

13) Speciál-Collegiumok.

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

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

Magyar közigazgatási jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. 
Szerda kivételével naponta d. e. 9 —10-ig, a IV. sz. tanteremben.

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

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

Evangélikus cgyházjog, 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 6 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. 
Naponta d. e. 9 —10-ig, a III. sz. tanteremben.

Gyakorlatok a polgári eljárás köréből, heti 1 óra. Előadó tanár : dr. Obetkó 
Dezső. Pénteken d. e 8—9-ig, a III. sz. tanteremben

Bírósági szerveset- és perjog az Árpádok korában, heti 1 óra. Előadó 
tanár: dr. Mikler Károly. Hétfőn d. e. 11 — 12-ig, az I. sz. tanteremben.

Magyar öröklési jog, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. Raffay Ferencz. Szer
dán, csütörtökön és pénteken d. e. 9—10-ig, a II. sz. tanteremben.

Magánjogi seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Raffay Ferencz. 
Hétfőn és szerdán d. e. 11—12-ig, a III. sz. tanteremben.

* Törvényszéki orvostan, heti 2 óra Előadó tanár: dr. Breyer Adolf. 
Hétfőn és pénteken d. u. 2—3-ig, a II. sz. tanteremben.

A közgazdaság története, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Kedden d. e. 7—8-ig, a II sz. tanteremben.

A háború joga, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér. Szombaton 
d e. 11— 12-ig, a II. sz. tanteremben.

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

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

Közigazgatásjogi seminarium, a közhivatalnoki jogból, heti 2 óra. Előadó 
tanár: dr. Ereky István. Szerdán és csütörtökön d. e. 8—9-ig, a IV. sz. tant.-ben.

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

Olasz nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Pénteken d. u. 
2—3-ig és 3—4-ig, a III. sz. tanteremben.

6*
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Franczia nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Szombaton 
d. u 2—3-ig és 3—4-ig, a III. sz. tanteremben.

Fejezetek a magyar közjog köréből, heti 2 óra. Előadó tanár : dr. E. Nagy 
Olivér. Szerdán és csütörtökön d. e. 11 — 12-ig, a IV. sz. tanteremben. Ezt a 
tantárgyat a coll. hittanhallgatók is hallgathatják.

I. Jegyzet. A *-gal jelzett speciál-collegiumok olyanok, a melyek a fennálló szabályok 
értelmében a négy évi tanfolyamon keresztül egyszer okvetlenül hallgatandók.

A Törvényszéki orvostan a jövő tanévben nem fog előadatni.

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

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

A hallgatandó hét félév összes óraszámának legalább is 150 órát kell kitennie, oly- 
kép, hogy az utolsó három félévre legalább is 66 óra essék. (Vallás- és közoktatásügyi 
min. rend. 28,300—1889. sz , 2. §.)



45

D) J o g a k a d é m i a i  h a l l g a t ó k .

N év , vallás j Születés h e ly e  és ideje

I. É V F O L Y A M .

Abelsberg Alfréd izr. .
Albert Károly ág. h. ev. . 
Beniczky Gyula ág. h. ev. . 
Benyovszky János r. kath. .

5 Berényi László izr.................
Biliary Béla g. kath. .
Breuer Béla izr......................
Buttykay Ödön r. kath. .
Czimet Ármin izr...................

10 Danielovits Ernő r. kath 
Danielovits Zoltán r. kath. . 
Darvasi Gyula ág h. ev., rk. h. 
Dávid Sándor r. kath.
Dede Lajos ev. ref. . . .

15 Dite Antal r. kath., II. f. é. . 
Dittrich Arthur r. kath. . .
Dorner Emil ág. h. ev. .
Elek Béla izr..........................
Fleischmann Andor izr., I. f. é. 

20 Fráter Szabolcs ev. ref. . 
Gansl Arthur izr., II. f. é. 
Geiger Henrik izr., II. f. é. . 
Báró Ghillány József r. kath. 
Graffius Heinrich ág. h. ev. .

25 Grósz Alfréd ág. h. ev. . . 
Gurka Gyula r. kath. . .
Gutt János ág. h. ev. . . .
Gyük Miklós r. kath. . . .
Haász Béla ág. h. ev. .

30 Halmos János gör. kel, II. f. é.,
rkív. halig............................

Herczegh József ev. ref. . .
Hollán Jenő ág. h. ev., II. f. é. 
Hoselitz Árpád izr. . . .
Hrabéczy Oszkár ág. h. ev. . 

35 Hubert János ág. h. ev. . .
Irinyi Szabolcs r. knth,

Palánka, Bács-Bodrog vm. 1885. 
Segesvár, Nagyküküllő vm. 1885. 
'Far, Heves vm. 1884.
Trsztena, Trencsén vm. 1883. 
Kismajtény, Szatmár vm. 1884. 
N.-Polena, Zemplén vm. 1886. 
Temesvár, Temes vm. 1883. 
Beregszász, Bereg vm 1886. 
Losoncz, Nógrád vm. 1880. 
Mehala, Temes vm 1886. 
Budapest, Pest vm. 1884. 
Móriczföld, Temes vm. 1881. 
Losoncz, Nógrád vm. 1885. 
Békéscsaba, Békés vm. 1885. 
Eperjes, Sáros vm. 1886.
Eger, Heves vm. 1885.
Réti, Győr vm. 1885.
Ungvár, Ung vm. 1884. 
Sárosbogdány, Sáros vm. 1884. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1886. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1887. 
Karácsonymező, Sáros vm. 1886. 
Kellemes, Sáros vm. 1886. 
Marosvásárhely, Maros-Torda vm. 

1885.
Késmárk, Szepes vm. 1885. 
Belényes, Bihar vm. 1884. 
Segesvár, Nagyküküllő vm. 1884. 
Kiskőrös, Pest vm. 1887. 
Losoncz, Nógrád vm 1881.

Gyula, Békés vm. 1879. 
Homonna, Zemplén vm. 1886. 
Budapest, Pest vm. 1874. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1884. 
Rétság, Nógrád vm. 1886. 
Kisczell, Vas vm. 1883. 
Fényeslitke, Szabolcs vm. 1886.
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N év, vallás j S z ü le té s  helye és ideje

Janisch Tivadar ág. h. ev. . 
Jávor Lehel ág. h. ev. . .
Jeszenszky Ferdinánd ág. h. ev. 

40 John Oszvald ág. h. ev. . .
Kandi József izr.....................
Kányák Ferencz r kath. . 
Katona Mihály ev. ref., I. f. é. 
Kemény Zsigmond izr., I. f. é. 

45 Kilner Béla r. kath. . . .
Kolbenheyer Zoltán ág. h ev ,

II. f. é.................................
Ifj. Korniss Géza ág. h. ev ,

II. f. é.................................
Kovách Géza ág. h. ev. . .
Körtvélyessy Adám r kath.,

II. f. é., rk. h....................
50 Kredatusz Tivadar r. kath,

I. f. é...................................
Kresz Pál r. kath., I. f. é., rk. h. 
Legányi Géza r. kath , II. f. é.,

rkív. halig............................
Ligday György r. kath. . .
Löwy József izr......................

55 Mareczki János ág. h. ev.,
II f. é, rk. h.....................

Mayer Jenő r. kath. . . .
Mircan István gör. kel., II. f. é. 
Mógor Ernő ev. ref.
Moskovitz Mór izr.................

60 Mozolovszky Sándor r. kath., 
rkív. halig............................

Muskó Sándor r. kath. . .
Muttnyánszky Vladimir r.kath. 
Paulik János g. kath., II. f. é. 
Runcanu János gör. kel. . .

65 Schmilovits Ernő izr. . . .
Schuster Mihály ág. h. ev., I. f. é. 
Schütze Gusztáv ág. h. ev. . 
Seyfried József ág. h. ev. 
Spira Gyula izr., II. f. é. . .

Eperjes, Sáros vm. 1885. 
Aranyosmarót, Bars vm. 1881. 
Gyula, Békés vm. 1884.
Brassó, Brassó vm. 1882. 
Lubotin, Sáros vm. 1885. 
Mátyáska, Sáros vm. 1885. 
Kecskemét, Pest vm. 1886. 
Kisszeben, Sáros vm. 1880. 
Belényes, Bihar vm. 1883.

Rimabánya, Gömör vm. 1885.

Csákóvá, Temes vm. 1883. 
Nagybecskerek,Torontál vm. 1881.

Eperjes, Sáros vm. 1885.

Késmárk, Szepes vm. 1881. 
Herczegszőllős, Baranya vm. 1873.

Geletnek, Bars vm. 1875. 
Kisszeben, Sáros vm. 1873. 
Barakony, Arad vm. 1884.

Battonya, Csanád vm. 1880 
Kisszeben, Sáros vm. 1887. 
Türkös, Brassó vm. 1881. 
Budapest, Pest vm. 1883. 
Szepesfalu, Szepes vm. 1886.

Mármarossziget, Maramaros vm. 
1885.

Szeged, Csongrád vm. 1887. 
Námesztó, Árva vm. 1885.
Igló, Szepes vm. 1885.
Galacz, Beszterczenaszód vm. 1883. 
Kisszeben, Sáros vm 1887. 
Alczina, Szeben vm. 1885.
Bécs, Alsó-Ausztria 1887. 
Beszterczebánya, Zólyom vm. 1884. 
Eperjes, Sáros vm. 1886.
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N é v , vallás

70 Stefán József ág. h. ev., II. f. é. 
Szeniczey Ödön r. kath. . 
Szent-Istványi Arthur ág. h. ev. 
Székely Sándor ev. ref., II. f. é.,

rkív. h a l ig . ........................
Szóbél Sámuel izr..................

75 Tischberger Arthur izr. . 
Tomesz Pál ág. h. ev.
Tomory Géza r. kath. 
Toronszky Emil g. kath. 
Toronszky Endre g. kath. .

80 Vanik András g. kath., I. f. é. 
Vágó Sándor r. kath. . . .
Weinberger Mór izr. .
Wölfel Sándor r. kath., rk. h 
Znakovszky József r. kath.,

II. é., rk. h........................
85 Zsámbokréthy Lajos ág. h. ev. 

Zsiska Dániel ág. h. ev. .

II. É V F

Amrein Antal r. kath. 
Andrejczó Ferencz g. kath. . 
Barna Jenő ág. h. ev. . .

90 Bartóffy János ev. ref.
Bánszky János ág. h. ev.
Básthy Zoltán ev. ref.
Berta Benő ág. h. ev. . .
Bielek Vilmos ág. h. ev.

95 Bittsánszky Kálmán r. kath. 
Bodnár Károly ev. ref, I. f. é
Brájer Márton izr...................
Bulissa Károly r. kath.
Bulla József r. kath . . .

100 Dobay Károly r. kath.
Dudás György r. kath., I. f. é. 
Duhony Elek r. kath. . .
Eisner Béla izr.......................
Elcsánszky Kázmér r. kath.,

II. f. é. . . . . . .  .
105 Faragó Lajos ev. ref. . . .

S zü le tés  helye és ideje

Bodrogolaszi, Zemplén vm. 1886. 
Ferenczhalom, Torontál vm. 1883. 
Homonna, Zemplén vm. 1884.

Pazony, Szabolcs vm 1882. 
Jernye, Sáros vm. 1885. 
Nagylomnicz, Szepes vm. 1884. 
Nagyrőcze, Gömör vm. 1885. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1886. 
Belovezsa, Sáros vm. 1885. 
Homonna, Zemplén vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Losoncz, Nógrád vm. 1886. 
Sztropkó, Zemplén vm. 1885. 
Pozsony, Pozsony vm. 1878.

Eperjes, Sáros vm. 1880.
Puchó, Trencsén vm. 1884. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1883.

LYA M.

Nagysáros, Sáros vm. 1882: 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1880. 
Nagybánya, Szatmár vm. 1884. 
Nagyszeretva, Ung vm. 1884. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1885. 
Beszterczebánya, Zólyom vm. 1883. 
Lébény, Moson vm. 1885.
Bánlak, Torontál vm. 1884. 
Zsolna, Trencsén vm. 1883. 
Finke, Borsod vm. 1884. 
Jabloncza, Abaúj-Torna vm. 1884. 
Forróencs, Abaúj-Torna vm. 1883. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1883. 
Berzevicze, Sáros vm. 1885.
Zenta, Bács-Bodrog vm. 1882. 
Sóvár, Sáros vm. 1884. 
Felsőszvidnik, Sáros vm. 1886.

Battonya, Csanád vm. 1883. 
Nagykőrös, Pest vm. 1883.
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N év, va llás

Fábry Emil ág. h. ev.
Fáy László ev. ref. . .
Fáy Viktor ev. ref. . .
Fekete Zoltán ág. h. ev., II. f. é 

110 Flórián Árpád r. kath. 
Förster Kálmán ág. h. ev. 
Galli Géza ág. h. ev. . .
Gottlieb Mihály izr.
GömöryVilmos r. kath, II. f. é 

115 Gutwein Fülöp ág. h. ev.

Győré Kálmán ev. ref. 
Györgyőssy János r. kath. 
Gyurcsák János r. kath. . 
Herz József izr., II. f. é. . 

120 Horváth István ág. h. ev. 
Hvezda Gusztáv r. kath., If f. é 
Jeszenák Győző r. kath. . 
Kaill Zsigmond ág. h. ev. 
Kenézy László ev. ref.

125 Kéler Tibor ág. h. ev.
Krizs István r. kath. . .
Kroó József izr..................
Laucsek Aladár ág. h. ev. 
Lefkovics Miksa izr. . .

130 Lepény István ág. h. ev. 
Lólin Milivoj gör. kel. 
Lónyai János r. kath. . .
Löw Szilárd ág. h. ev. 
Margitay Gyula ev. ref. . 

135 Matesz Andor ev. ref, II. f. é 
Mauks Sándor ág. h. ev. 
Maibaum Jenő izr. . . .
Medzihradszky Miklós ág. h

ev., I. f. é.......................
Mikler Lajos ág. h. ev. . 

140 Molnár József ev. ref, II. f. é 
Nehiba Jenő ág. h. ev. 
Ondrejovics Kálmán ág. h. ev 
Pártos Dezső r. kath. . .
Pulay Lajos ág. h. ev.

S z ü le té s  helye és ideje

Nagyszalatna, Zólyom vm. 1885. 
Felsőfügöd, Abaúj-Torna vm. 1884. 
Arló, Borsod vm. 1884. 
Aranyosmarót, Bars vm. 1879. 
Sóvár, Sáros vm. 1884. 
Szepesolaszi, Szepes vm. 1885. 
Békéscsaba, Békés vm. 1885. 
Bochnia, Galiczia 1884. 
Tornallya, Gömör vm. 1886. 
Bácsfeketehegy, Bács-Bodrog vm. 

1883.
Kisszékely, Tolna vm. 1884. 
Fehértemplom, Temes vm. 1883. 
Trsztena, Árva vm. 1884. 
Kriczhen, Szepes vm. 1884. 
Győr, Győr vm. 1883.
Rakamaz, Szabolcs vm. 1884. 
Kurima, Sáros vm. 1882. 
Radváncz, Ung vm. 1883. 
Szegszárd, Tolna vm. 1883. 
Késmárk, Szepes vm. 1885. 
Eperjes, Sáros vm. 1884. 
Podhering, Bereg vm. 1885. 
Vadosfa, Sopron vm. 1884. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1885. 
Medgyesháza, Arad vm. 1882. 
Mohol, Bácsbodrog vm. 1881. 
Tápiószele, Pest vm. 1882. 
Nagyvárad, Bihar vm. 1884. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1883. 
Szalonna, Borsod vm. 1884. 
Losoncz, Nógrád vm. 1884. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1883.

Alsókubin, Árva vm. 1883. 
Budapest, Pest vm. 1883. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1886. 
Szák, Komárom vm. 1885. 
Ráróspuszta, Nógrád vm. 1885. 
Medgyesbodzás, Arad vm. 1884. 
Mihályháza, Veszprém vm. 1883.
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N év, vallás

145 Reidl János ág. h. ev. . .
Rhédey Antal r. kath. 
Rosenfeld Ödön izr. . . .
Schwarcz Henrik izr. . . .
Steinberger Márton izr. .

150 Szént-Ivány Kálmán ág. h. ev. 
Széman András r. kath , I. f. é. 
Sziklay Béla ág. h. ev., II. f. é. 
Szmerekovszky Béla g. kath. 
Szontagh Vilmos ág. h. ev. . 

155 Terényi György ág. h. ev. . 
Tóth János g. kath,
Tóth Miklós r. kath., II. f. é 
Túróczy Pál ág. h. ev. . .
Ungár Hermann izr. . . .

160 Vass Zoltán ev. ref. . . .
Veszély Julián r. kath. 
Wagner Zsigmond izr. . .
Weingarten Vilmos izr. . 
Weisz Károly ág. h. ev. .

165 Zih Károly ev. ref. . . . .

III. É V

Adámkovich Béla g. kath. . 
Básthy Béla ev. ref. . . .
Bújnák Kornél ág. h. ev. 
Bukorovics Boldizsár gör. kel.,

II. f. é..................................
170 Cseley Ferencz ev. ref, II. f. é. 

Dezső Sándor ág. h. ev., I. f. é. 
Erbes Milán r. kath. . . .
Földi Dezső izr......................
Gagesch Samu ág.h.ev.,1. f. é. 

175 Goldstein Kamill izr. . . .
Grcsity Pál gör. kel., II. f. é. 
Grossmann Emil izr., I. f. é. 
Grúsz Sándor r. kath. . .
Gyurcsák Károly r. kath.

180 Harkabusz Andor r. kath. . 
Hartmann Alfréd izr. . . .
Hollenkay János r. kath.

Coll. Ért. 1904/5.

S zü letés h e lye  és ideje

Kuczora, Bács-Bodrog vm. 1884. 
Csáktornya, Zala vm. 1885 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1885. 
Munkács, Bereg vm. 1885. 
Szatmár, Szatmár vm. 1884. 
Miskolcz, Borsod vm. 1883. 
Szakaly, Abaúj-Torna vm. 1881. 
Ungvár, Ung vm. 1885.
Bacska, Zemplén vm. 1885. 
Csetnek, Gömör vm. 1885. 
Szarvas, Békés vm. 1885. 
Hajdúdorog, Hajdú vm. 1884. 
Felsőszvidnik, Sáros vm. 1885. 
Sajóarnót, Borsod vm. 1884. 
Lubotin, Sáros vm. 1884. 
Sárospatak, Zemplén vm. 1885. 
Sóskút, Fejér vm. 1885. 
Szepesremete, Szepes vm. 1881. 
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Leibicz, Szepes vm. 1883. 
Belényes, Bihar vm. 1885.

O L Y A  M.

Agyagos, Zemplén vm. 1882. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1882. 
Alsó’kubin, Árva vm. 1884.

Tolvádia, Torontál vm. 1879. 
Cselej, Zemplén vm. 1884. 
Szécsény, Nógrád vm. 1.882. 
Révaújfalu, Torontál vm. 1876. 
Kisszeben, Sáros vm. 1884. 
Volkány, Brassó vm. 1879. 
Námesztó, Árva vm. 1883. 
Szerbaradácz, Torontál vm. 1883. 
Orosháza, Békés vm. 1881. 
Eperjes, Sáros vm. 1882. 
Trsztena, Árva vm. 1882. 
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Sóvár, Sáros vm. 1883.

7
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N év, vallás

Holles Béla ág. h. ev.
Horka Alfréd r. kath., I. f. é 

185 Horváth István r. kath. .
Illés Brúnó izr...................
KaminszkyTheodoz g. k ,I. f.é 
Kardos Lajos ev. ref, I. f. 
Kovács Viktor ág. h. ev. 

190 Kustán Emil g. kath. . .
László Sámuel ev. ref. 
Lehoczky Ede r. kath.
Lern er Elek izr.................
Mankovits Antal g. kath. 

195 Melczer Elek ág. h. ev. . 
Mittelmann Árpád izr., II. f. é 
Müller Márk izr.
Nádaskay Oszkár r. kath. 
Neményi Sándor izr. .

200 Paszternák Jakab izr. . . 
Pavlik Jenő ev. ref, I. f. é. 
Peterfreund Sándor izr. . 
Petrovay Ákos r. kath. . 
Piso Simon gör. kel., I. f. é 

205 Princz Vilmos izr. .
Reich Izrael izr..................
Rosenberg Sándor izr. 
Rubovics Áron izr. .
Scholze Antal ág. h. ev. . 

210 Schullerus Henrikág.h.ev.,1.f.é 
Schwarcz Vilmos izr. . 
Schweitzer Dezső izr. . 
Silberstein Arnold izr.
Simon Ernő ev. ref.

215 Simon László ev. ref. . 
Szmrecsányi Pál r. kath. 
Takács Gyula g. kath. 
Tapavicza Simon gör. kel. 
Tarr Károly ev. ref. .

220 Thuránszky Árpád ág. h. ev 
Turla Miklós gör. kel. 
Würtzler Vilmos ág. h. ev. 
Zeitz Viktor izr. . . .

S z ü le té s  h elye  és ideje

Losoncz, Nógrád vm. 1879. 
Markusfalva, Szepes vm. 1880 
Alsódomború, Zala vm. 1882. 
Budapest, Pest vm. 1879. 
Nagydobos, Szatmár vm. 1882. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1882. 
Nagykőrös, Pest vm. 1879.
Lask, Zemplén vm. 1878.
Zilah, Szilágy vm. 1879.
Likarka, Liptó vm. 1884.
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Hrabszke, Sáros vm. 1884. 
Eperjes, Sáros vm. 1883. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1882. 
Németjakabvágás, Sáros vm. 1882. 
Eperjes, Sáros vm 1880 
Eperjes, Sáros vm. 1882.
Eperjes, Sáros vm. 1882.
Szolyva, Bereg vm 1878. 
Szepesfalva, Szepes vm. 1884. 
Geszthely, Zemplén vm. 1881. 
Brád, Hunyad vm. 1881.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1882. 
Sebeskellemes, Sáros vm. 1884. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Nagysáros, Sáros vm. 1884. 
Eperjes, Sáros vm. 1883.
Márpod, Szeben vm. 1883. 
Pécsújfalu, Sáros vm. 1884. 
Gyöngyös, Heves vm. 1882. 
Istvánfalu, Szepes vm. 1883. 
Mezőkeresztes, Borsod vm. 1880. 
Túrkeve, Szolnok vm. 1880. 
Felsőszvidnik, Sáros vm. 1884. 
Bajorvágás, Sáros vm. 1884. 
Csurog, Bács-Bodrog vm. 1880. 
Zilah, Szilágy vm. 1881.
Nádasd, Liptó vrn. 1885. 
Hosszúaszó, Bihar vm. 1882. 
Terbegecz, Hont vm. 1880. 
Majom, Gömör vm. 1883.
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N év , va llás S z ü le té s  h e ly e  és ide je
___________________ i___________________________

IV. É V F O L Y A M .

Agárdy János r. kath., II. f. é. 
225 Beilschmidt Ferencz ág. h. ev.,

II. f. é..................................
Belohorszky Adolf ág. h. ev.,

I. f. é* . . . . . . .
Bohács Mihály r. kath. 
Bruger Géza r. kath., I f. é* 
Cseh János ág. h. ev., I. f. é.* 

230 Deák Sándor r. kath. .
Dobay Károly ev. ref., rk. h. 
Góts Gábor ev. ref . . .
Graff Emil r. kath., I. f. é.* . 
Guttmann Salamon izr., I. f.é* 

235 Hegyi Lajos ev. ref.**. . .
Holénia László r. kath. . 
Illés Andor ev. ref., I. f. é.* . 
Jovánovics Dusán gör. kel. . 
Kaveschán József r. kath.

240 Kiss Kálmán ev. ref, I. f. é.* 
Klein Zsigmond izr., I. f é* 
Kocsán Kornél r. kath., I. f. é* 
Kovalik Antal r. kath ** . .
Körtvélyessy Zoltán ev. ref.** 

245 Krajnák Pál ág. h. ev. . . .
Lakatos László ev. ref., I. f. é* 
Lantos Ágoston ev. ref., I. f. é.* 
Liptai András ág. h. ev., I. f. é.* 
Liszkay Miklós ág. h. ev., I. f. é. 

250 Mészáros Gyula ág.h.ev., I. f. é.* 
Mód Gyula ág. h. ev., I. f. é.* 
Popovics Péter gör. kel.** 
Sándor Aurél ág. h. ev., I. f. é* 
Semsey Boldizsár r. kath.** . 

255 Sommer Ignácz izr., I. f. é. . 
Somogyi Mihály r. kath. . 
Szénási István ev. ref.** . .
Tolnay Árpád ev. ref, II. f. é. 
Tyahun Gyula ág. h. ev., I. f. é. 

260 Varga Zoltán g. kath. . . ,

Léva, Bars vm. 1876.

Ruszt, Sopron vm. 1879.

Újvidék, Bács-Bodrog vm. 1881. 
Sóvár, Sáros vm. 1879.
Kurima, Sáros vm. 1882 
Nagyrőcze, Gömör vm. 1882. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1881. 
Balavásár, Kisküküllő vm. 1868. 
Szepsi, Abaúj-Torna vm. 1883. 
Pancsova, Torontál vm. 1880. 
Alsósebes, Sáros vm. 1879.
Arló, Borsod vm. 1881.
Eperjes, Sáros vm. 1881.
Pány, Abaúj-Torna vm. 1878 
Révaújfalu, Torontál vm. 1877. 
Nagyrőcze, Gömör vm. 1877. 
Turkeve, Szolnok vm. 1879. 
Kisszeben, Sáros vm. 1881. 
Gombosfalu, Sáros vm. 1881. 
Námesztó, Árva vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1883. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1882 
Csíz, Gömör vm. 1878.
Tokaj, Zemplén vm. 1883. 
Fakóvezekény, Bars vm. 1884. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1882. 
Miskolcz, Borsod vm. 1881. 
Simonyi, Vas vm. 1879.
Vadász, Arad vm. 1883. 
Szlavnicz, Trencsén vm. 1880. 
Kisszeben, Sáros vm. 1880. 
Kissáros, Sáros vm. 1884. 
Szikszó, Abaúj-Torna vm. 1880. 
Turkeve, Szolnok vm. 1880. 
Jászó, Abaúj-Torna vm. 1880. 
Antalfalva, Torontál vm. 1881. 
Kótaj, Szabolcs vm. 1883.

7*
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TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL MINISZTERI ENGEDÉLYLYEL
VIZSGÁZÓK.* ** ***

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

265 Kelecsényi György ág. h. ev.6 
Wágner Adám ág. h. ev.G . 
Weisz Károly ág. h. ev.7

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

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

*** A miniszteri engedély kelte és száma: 1 1901. febr. 8., 1810. sz.; 2 1902. 
decz. 30., 85,558. sz.; 8 190’.. febr. 12., 9496. sz .; 4 1902. aug. 8., 55,179. sz.; 6 1903. 
nov. 28., 97,768 sz.; 6 1904. decz. 14., 106,727. sz ; 7 1897. május 28., 32,099. sz.



53

E) V i z s g á l a t o k .

Az 1904 évi jú n iu s  [hó 1-jétől 1905. évi m ájus hó  31-ikéig  m eg ta rto tt a lap- és állam- 
vizsgálatok (b e le é rtv e  az ism étlő- és p ó tv iz sg á la to k a t is) eredm énye a  következő:
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Első alapvizsgálat . . 100 1 101 5 26 43 74 24 3 27
Második alapvizsgálat 112 1 113 3 17 56 76 31 6 37
Allamtud. államvizsg. 15 15 1 1 8 10 3 2 5
Jogtud. államvizsgálat 14 14 1 2 5 8 2 4 6

Összesen 241 2 243 10 46 112 168 60 15 75

1. Jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m kir. minisztérium 1902. márczius hó 
19-ikén, 14,705. sz. a. kelt magas rendelete értelmében felemlítendő, hogy a fent kitett idő 
alatt az első alapvizsgálatot Laucsek Aladár, Ondrejovics Kálmán, PtUay Lajos, Sziklay Béla 
és Szontagh Vilmos ; a második alapvizsgálatot Elefánti László, Halmay Béla és Thuránszky 
Árpád; a jogtudományi államvizsgálatot Sándor Aurél és az államtudományi államvizsgálatot 
Bán Sándor tette le kitüntetéssel. Ezeknek neveit — a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
Hivatalos Közlönyében leendő közzététel végett — a nevezett minisztériumhoz felterjesztettük.

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

3. Jegyzet. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül és könnyebb áttekintése czéljából 
közöljük, hogy az I-ső félévben 29 tantárgy 101 hetiórában; a Il-ik félévben pedig 33 tan
tárgy 107 hetiórában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián összesen 267 hallgató' volt 
beirva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai tíz jogakadémia 
között a legelsők közé emelkedett. A hallgatók között volt I-ső éves 86; Il-od éves 79 ; 
Ill-ad éves 58; IV-ed éves 37; tanfolyam hallgatása nélkül miniszteri engedélylyel vizs
gázó 7. Vallás szerint volt: ág. hitv. ev. 78; róm. kath. 73; izr. 53; ev. ref. 38; gör.-kath. 
14; gör.-kel. 11. Születési hely tekintetében volt: Sárosvármegyei 54; Szepes és Zemplén vm. 
15—15; Gömör vm. 14; Abaúj-Torna és Pest vm. 11—11; Szabolcs vm 10; Nógrád és 
Torontál vm. 9—9; Borsod vm. 8; Árva, Békés és Bács-Bodrog vm. 7 — 7; Bihar és 
Temes vm. 5—5; Trencsén, Szatmár, Bereg, Ung, Bars, Arad, Szolnok és Liptó vm. 4 — 4; 
Brassó, Heves, Hont és Zólyom vm. 3—3; Nagyküküllő, Győr, Vas, Baranya, Csanád, 
Szeben, Zala, Sopron, Szilágy és Tolna vm. 2—2 ; Maros-Torda, Máramaros, Csongrád, 
Besztercze-Naszód, Kisküküllő, Hunyad, Fehér, Hajdú, Veszprém, Pozsony, Moson és 
Komárom vm- 1—1; Gácsprszági 1; Alsóausztriai 1.
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F ) J o g a k a d é m i a i  i f j ú s á g i  e g y e s ü l e t e k .

1. Joghallgatók testületé.

A baráti érintkezés és összetartás elősegítése, az egészséges ifjúsági élet 
fentartása és ápolása, a joghallgatóknak a társadalmi életben való sikeres 
szerepelhetésének előmozdítása, az egyesület régi jó hírnevének megőrzése és 
Eperjes város társadalmában megillető helyének megtartása és megszilárdítása 
képezték a testületnek a jelen tanévben is legfőbb czcljait. E czélok megvalósí
tása tekintetében méltán sorakozik az 1904/5. tanév az előző évek eredményei
hez; a siker a tisztviselők ügybuzgóságában, a tagok élénk érdeklődésében, 
főképpen azonban dr. Mikler Károly dékán-tanárunk szeretetteljes pártfogásá
ban és a jogakadémiai tanári kar lekötelező támogatásában rejlik.

Testületünk alakuló-gyűlését az 1. félévben 1904. szeptember 29-ikén, 
a II. félévben pedig 1905. február 1-jén tartotta. Az alakuló-gyűlésen meg
választotta a testület tisztviselőit, megalakította az irodalmi osztályt, a becsület
bíróságot és a Jogász-otthont

Tagsági díj félévenkint 4 korona volt.
A testület tagjai az idén is testületileg tagjai voltak az oly fontos kultur- 

missiót teljesítő Eperjesi Széchenyi-körnek és élvezték azokat az előnyöket, 
a melyeket az — estélyei és könyvtára révén — tagjainak nyűit.

A Jogász-otthon a jelen tanévben is a New York-kávéház emeleti 
helyiségében székelt. Itt gyűltek össze tagjaink szórakozás és eszmecsere 
végett, és a mindvégig nagy látogatottságnak örvendő otthon híven teljesí
tette azt a feladatát, hogy a joghallgatókat — a kávéházi élet ellenében — 
a szolidabb szórakozásoknak megnyerje. Sakk, billiárd, napilapok, szaklapok, 
tudományos és sport-orgánumok állandóan rendelkezésére állottak a tagoknak. 
Bár a gyönyörű helyiség ellen kifogás nem emelhető, mégis kívánatos volna, 
ha a Jogász-otthon a Collegium falain belül nyerhetne elhelyezést.

A vértanúk emléknapját, október 6-ikát, méltó ünnepélylyel ülte meg a 
testület, a theologiai testület, főgymnasium és a tanítóképző-intézet testvéries 
egyesülésével. Az ünnepélyen testületünk részéről Kovács Viktor megnyitó- 
beszédet mondott, Janisch Tivadar pedig szavalt

Halottak napján testületünk felkereste az elhunyt nagyérdemű jogtanárok 
sírjait, kifejezést adva kegyeletteljes visszaemlékezésének. Emlékbeszédeket tar
tottak és az ifjúság nevében koszorúkat tettek le a következő joghallgatók: 
Meliorisz Béla sírjánál Rulissa Károly, Vandrák András sírjánál Dudás György, 
Sarudy Vilmos sírjánál Liszkay Miklós, Hazslinszky Frigyes sírjánál Janisch 
Tivadar, Herfurlh József sírjánál Szmerekovszky Béla és Csupkay András sírjá
nál Belohorszky Adolf.

A testületünk kebelében fennálló irodalmi osztály ez évben ismét nagyobb 
fellendülést vett, a mi főképp az agilis elnökök érdeme. Felolvasó-estélyeket, 
matinékét rendezett, módot és alkalmat nyújtva az önművelődésre, a nyilvá
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nosság előtti fellépésre s az irodalmi ismeretek terjesztésére. Városunk értelmi
sége kiváló érdeklődéssel kisérte ezeket az estélyeket.

As irodalmi-estélyek műsora a következő volt:
1904. október hó 8-ikán:

1. Bulissa Károly az irodalmi osztály elnökének megnyitó-beszéde.
2. Költemény. írta Liszkay Miklós, előadta Hoselitz Árpád.
3. Ocskay brigadéros. Értekezés; írta Takács Gyula, felolvasta Melczer Elek. 

1904. november hó 19-ikén:
1. Bulissa Károly megnyitó-beszéde.
2. Nyitány. Előadta a jogi és theologiai zenekör.
3. Dalok. Fuvolán előadta Kemény Zsigmond.
4. Felolvasás. Tartotta Kemény Lajos
5. A tót tánezmester. Monológ; előadta Csermák János.
6. Melodráma. Előadta a jogi és theol. zenekör kíséretében Hoselitz Árpád.
7. Magyar dalok. Előadta Czimet Ármin.
8. Induló. Előadta a jogi és theologiai zenekör.
Az 1904. november 2d-lkán tartott estélyről a «Felvidéki Hírlap» a követ

kezőkép számolt be:
„Az eperjesi jogakadémia irodalmi osztálya nov. 26-ikán rendezte második 

nyilvános irodalmi-estélyét előkelő, nagy közönség jelenlétében. A műsor gon
dos összeállítása és annak precíz előadása bő alkalmat szolgáltatott meggyőző
dést szereznünk az ifjúságnak e téren való képzettségéről, minthogy Czimet 
Ármin jh. gyönyörűen csengő hőstenorja és Semsey Boldizsár jh. finom és 
diszkrét komikuma bármily kényes és előkelő deszkán megállja a helyét. 
A műsor további pontjai közül méltó elismerés illeti a jog- és theologiai 
testület zenekarának pompás összjátékát, Kemény Lajos elmés humoreszkjét 
és Bulissa Károly szépen átgondolt magánjelenetét. Szép és nemes czél vezérli 
az ifjakat, megérdemlik az elismerést.“

Február 25-ikén testületünk nagysikerű jogász-bált rendezett, a melyen 
a bálanyai tisztet br. Ghillány Imréné, dr. Ghillány Lászlóné, dr. Mikler Károlyné 
és dr. Szteh/o Jánosné voltak szívesek betölteni A bál erkölcsi és anyagi siker 
tekintetében messze felülmúlja az előző évek eredményeit Nem mulaszthatjuk 
el, hogy e helyen is köszönetét ne mondjunk a nemesszívű, áldozatkész felül- 
fizetőknek, a kik lehetővé tették, hogy a segénysorsú joghallgatók segélyezé
sére jelentékeny összeget juttassunk.

Márczius Idusát, a népjogok hajnalhasadásának, a nemzeti újjászületés 
nagy munkájának e kiváló napját hagyományos lelkesedéssel ünnepelte meg 
testületünk. Márczius 14-ikén este fáklyásmenet volt zene kíséretében; a fel
vonulás után, a mely a kivilágított Főutczán folyt le, Hoselitz Árpád joghall
gató a Fekete-sas szálló erkélyéről elszavalta Ábrányi Emil «Erős hit» ez. költe
ményét, Mauks Sándor elnök pedig alkalmi beszédet mondott. Az ünnepély 
kezdetén és végén a jogakadémiai polgárság a nagyközönséggel együtt eléne
kelte a Himnuszt és a Szózatot. Másnap, márczius 15-ikén, testületünk a testvér
intézetekkel együtt közös collegiumi ünnepélyt rendezett, a melyen jelen volt
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városunk polgárságának színe-java, az agg honvédekkel és a tanári karral egye
temben. Márczius 16-ikán este a városi színházban testületünk, zászlóalapja 
javára, szinielőadást rendezett. Színre került Szigligeti Ede «II. Rákóczi Ferencz 
fogsága» ez. történeti színműve. A műkedvelő-előadás két női szerepét dr. Raffay 
Ferenczné és dr. E. Nagy Olivérné voltak szívesek magukra vállalni. A fényes 
sikerű estéről az egyik helyi lap a következőképpen számolt b e :

„A csütörtöki műkedvelő-előadás valóban meglepett mindnyájunkat. 
Olyan előadás volt ez, mely hivatásos színészeknek is dicséretére válnék. 
Teljes szereptudás, gördülékeny előadás a lámpaláznak minden nyoma nélkül, 
ügyes rendezés jellemzik az előadást. A két női szerepet nem is bízhatták volna 
jobb kezekre. Zrínyi Ilonát dr. Raffay Ferenczné úrnő, Amáliát pedig dr. E. Nagy 
Olivérné úrnő kreálta. Raffay Ferenczné úrnő Zrínyi Ilonának fiával való talál
kozását annyi drámai hévvel, oly routinirozottsággal adta, hogy szinte meg
feledkeztünk róla, hogy műkedvelő-előadáson vagyunk. E. Nagy Olivérné 
úrnő Amáliát adta bájos közvetlenséggel. Szerepének helyes felfogásával, 
temperamentumával, játékmodorával az előadást sikerre juttatta. A czímszerep- 
ben Mittelmann Árpád remekelt. A legerősebb s legnehezebb drámai jelene
teket egy gyakorlott jó színész könnyedségével oldotta meg. Hangja, alakja 
és játékmodora alkalmasak voltak arra, hogy teljes illúziót költsenek. Hoselitz 
Árpád két nehéz szerepében gyönyörködtette a közönséget. Lehman szerepét 
épp oly kifogástalanul játszotta, mint a milyen művészettel alakította Zrínyi 
Boldizsár szerepét, stb. Semsey Boldizsár, Korniss Géza, Danielovits Zoltán, 
Pártos Dezső, Dorner Emil, Rosenfeld Ödön, Szmerekovszky Béla, Krizs István, 
Mikler Lajos, Fráter Szabolcs, Scholze Antal, Tischberger Arthur, Toronszky 
Endre, Gyük Miklós, Veszély Júlián, Körtvélyessy Ádám, Danielovits Ernő, 
Muttnyánszky Vladimir, Neményi Sándor, Reidl János a kisebb és nagyobb 
szerepekben egyaránt kitűntek. Rendező Mittelmann Árpád, ügyelők Mauks 
Sándor és Szentistványi Arthur voltak, súgó Hartmann Alfréd. Az előadásnak 
anyagi sikere is igen nagy volt.“

Márczius 26., 27., 28-ikán testületünk küldöttségileg résztvett a kolozsvári 
Kossuth-ünnepélyen és országos diák-nagygyűlésen. A küldöttséget Mauks elnök 
vezette s tagjai voltak: Fekete Zoltán, Gömöry Vilmos és Reidl János. Mauks 
elnök a testület nevében fogadalmat tett a Kossuth-serlegre, a nagygyűlésen 
pedig beszédet mondott a párbajkérdésben, mely kérdés előadásával a követ
kező diák-congressuson őt bízták meg, mint előadót. A vidéki akadémiák 
nevében ugyancsak az elnök üdvözölte Kiss Mór Rector Magnificust. A kül
döttség tagjai minden kérdéshez hozzászóiottak s nem kis mértékben járultak 
hozzá a nagygyűlés sikeréhez.

Május 7-ikén és 8-ikán ugyancsak küldöttségileg volt képviselve testüle
tünk a debreczeni coll. ifjúság zászlószentelésén és az országos diákértekezleten. 
A küldöttség tagjai voltak: Mauks Sándor elnök és Margittay Gyula. Testü
letünk és a theologiai testület nevében Mauks Sándor verte be a zászlószege
ket. A diákértekezleten Mauks elnök a szavazati jog kérdésében és a diák- 
congressus ügyében szólalt fel, és a nagygyűlés őt a congressusok ügyében 
javaslattétellel bízta meg.
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A testület a tanév folyamán számos rendes és rendkívüli közgyűlést 
tartott és elhatározta alapszabályainak kinyomatását.

A testület tisztikara az I.félévben a következő volt: elnök Kovács Viktor, 
majd Dudás György; alelnök Semsey Boldizsár, majd Szénássy István; fő
jegyző Kenézy László, majd Mikler Lajos; aljegyző Breuer Béla; pénztáros 
Reidl János; ellenőr Szontagh Vilmos; könyvtáros Szmerekovszky Béla. Al
osztályok: a) Irodalmi osztály. Elnök Bulissa Károly; titkár Toronszky Endre; 
jegyző Dorner Emil. bj Becsületbíróság. Elnök Harkabusz Andor; alelnök Mauks 
Sándor; titkár Janisch Tivadar, c) Jogász-otthon. Elnök Liszkay Miklós; titkár 
Györgyössy János; laptáros Takács Gyula; háznagyok: Pártos Dezső és Vágó 
Sándor; napibiztosok: Krizs, Tischberger, Dávid, Abelsberg, Bújnák, Bulissa és 
Löw; testületi választmányi tagok: Kányák, Muskó, Mikler, Veszély, Takács, 
Turla, Kiss Kálmán, Körtvélyessy; póttagok: Gally Géza, Holles Béla, Kovalik 
Antal. Szünidei elnök: Mikler Lajos.

A II. félévben: elnök Maüks Sándor; alelnök Rosenfeld Ödön; főjegyző 
Mikler Lajos; aljegyző Gottlieb Mihály; pénztáros Reidl János; ellenőr Ondre- 
jovics Kálmán, könyvtáros Herczegh József. Alosztályok: a) Irodalmi osztály: 
elnök Haász Béla; titkár Sziklay Béla; jegyző Barna Jenő. b) Becsületbíróság: 
elnök Fáy Viktor; ügyész Fekete Zoltán ; alelnök Szmerekovszky Béla; titkárok 
Danielovits Zoltán és Jávor Lehel, c) Jogász-otthon : elnök Zeitz Viktor; titkár 
Szentistványi Arthur; laptáros Győré Kálmán; háznagyok Krizs István és Beniczky 
Gyula; napibiztosok: Buttykay, Dietrich, Sziklay, Eisner, Gyük, Kányák, Pártos. 
Irodalmi-választmányi tagok: Buttykay, Molnár, Cselei és Somogyi; póttagok: 
Fáy László és Szeniczey. Testületi választmányi tagok: Holénia, Kenézy, Tisch- 
berger, Dede, Földi, Abelsberg, Veszély és Lepény; póttagok: Dobay, Moskovitz, 
Dorner és Holles.

2. Joghallgatók segély egylete.
Az 1869-ben megalakult Jogász Segélyegylet a lefolyt tanévben is ipar

kodott nemes hivatását betölteni és az alapszabályok által előirt czéljait valóra 
váltani Segélyben részesítette a jogakadémia azon szegénysorsú hallgatóit, a 
kik tanulmányaik és magaviseletük révén erre érdemesek voltak.

Mindeddig nem sikerült azonban elérni azt, hogy városunk irodatulaj
donosai az Írnokok alkalmazásakor az egylethez forduljanak, hogy ilyképen 
első sorban az érdemesebbeket juttatnánk munkához

Jelen tanévben az egylet tisztikara a következő volt: elnök Belohorszky 
Adolf, majd Mauks Sándor; alelnök Barna Jenő, titkár Berényi László, ellenőr 
Pártos Dezső, pénztáros Reidl János. Választmányi tagok: Herczegh József, 
Adámkovich Béla, Abelsberg Alfréd és Tischberger Arthur.

A tagok száma 53 volt; tagsági díj 2 kor. Az egylet alapja az 1905. február 
25-ikén tartott jogász-bál tiszta jövedelmének 1/3-ával szaporodott.

A nyújtott segélyek kimutatása az Értesítő utolsó fejezetében található. 
Kiosztatott összesen 618 korona segély.

Coll. Ért. 1904/5. 8



3. Eperjesi Jogász-Yívóegyesület.
A Jogász-Vívóegylet 1904 október 7-ikén tartotta I. félévi alakuló-gyűlését. 

Elnök lett Dudás György, alelnök Belohorszky Adolf, titkár Kovács Viktor, 
főjegyző Zsámbokréthy Lajos, aljegyző Herczegh József, pénztáros Reidl János, 
ellenőr Góts Gábor, szertáros Liszkay Miklós. Választmányi tagok lettek : Eisner 
Béla, Rosenfeld Ödön, Szeniczey Ödön, Buttykay Ödön és Fáy Viktor. A 
tagok száma 40 volt. Az egylet vívómesteréül ez évben is Dobay Károly vívó
mestert választotta meg. A II. félévi alakuló-gyűlés 1905. február 6-ikán volt, 
mely alkalommal elnök lett br. Qhillány József, alelnök Beniczky Gyula, titkár 
Sziklay Béla, főjegyző Herczegh József, aljegyző Buttykay Ödön, pénztáros 
Reidl János, ellenőr Amrein Antal, szertáros Győré Kálmán. Választmányi tagok 
lettek: Vass Zoltán, Góts Gábor, Fáy Viktor, Rosenfeld Ödön és Eisner Béla.

A vívómester a tagokat csoportokba osztva, naponta 2 órában oktatta. 
Szerdán és szombaton a tanórák alatt czéllövészet volt; az óhajtott és kérel
mezett Mannlicher-fegyverrel való czéllövészet ez évben sem valósulhatott meg. 
A tagok más csoportok óráit is látogatták, miáltal az egyenletes haladást nagy 
mértékben fokozni lehetett és a szabad-vívás (assaut) által azok a tagok, a kik 
hajlammal, kitartással és előszeretettel bírnak ezen szép és testedző, jellemet 
és önérzetet fejlesztő sport iránt, magukat a tuche-vívásra kiképezhették.

Eismeréssel és hálával kell megemlékeznünk ehelyütt Dobay Károly vívó
mester fáradtságot nem ismerő munkásságáról, a melylyel a tagokat a kard- és 
vítőrvívásban, czéllövészetben és az olasz-iskola elméleti ismereteiden kiképezte.

4. Jogakaciémiai ifjú sá g i könyvtár.
Az eperjesi joghallgatók könyvtára a jelen tanévben is rendelkezésére állott 

azoknak a joghallgatóknak, a kik tndományos ismereteik gyarapítása végett 
igénybe óhajtották venni.

Az I-ső félévben könyvtáros volt Szmerekovszky Béla, a Il-ik félévben 
Herczegh József.

A könyvtár három csoportban 782 szám alatt, 1084 kötetből állott.
Az A) csoportban vannak a magyar nyelvű jogi- és szépirodalmi mun

kák 524 szám alatt, 641 kötetben. '
A B) csoportban vannak a könyvtár legbecsesebb részét tevő idegen 

és régi munkák vegyes tartalommal, 275 kötetben.
A C) csoportban a lexikonok, törvénygyűjtemények és nemzetgazdaság- 

tani munkák 65 szám alatt, 168 kötetben.
A könyvtár állománya jövőben gyarapodni fog. Ugyanis az irodalmi

osztály jövedelmét 1/3-ában alapszabályilag a könyvtár gyarapítására rendelte 
fordítani nagylelküleg a testület.
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A) Tanári testü let s az e lőadott tantárgyak.
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1 Balló A u ré l.............
r. tanár

Rajzoló mértan I— IV. 
Gör. pót. rajz V— VIII. 18 A rajzszertár őre.

2 Borsody Károly .. ..
oki. h. tanár

Földrajz I., II., III. 
Történelem IV., VI. 
Magyar I.

19 Az I. osztály főnöke. 
A Zenekör elnöke.

3 Frenyó L a jo s .........
r tanár

Vallástan I— VIII. 
Szépirás I. 17

Az ifjúsági istenitisztele
tek vezetője. A nagy
könyvtár őre.

4 Gömöry János .. ..
r. tanár

Történelem V., VII., 
VIII. 9 Igazgató.

5 Klemens T. János ..
r. tanár

Német V. 
Latin VI, VII. 
Görög VII.

18
A VII. osztály főnöke. 
A főgynm. tanári kar 
jegyzője.

6 Kubányi B é la .........
r. tanár

Magyar III.
Gör. pót.V.,VI .VII.,Vili. 
Bölcsészet VIII.

18

7 Ludmann Ottó .. ..
r. tanár

Görög V., VI., VIII. 14 A coll. ig.-választmány 
tagja.

8 Perényi Vilmos .. ..
r. tanár

Mennyiségtan I., III., 
V., VII.

Természettan VII.
17 A physikai múzeum őre.

9 Peskó Ödön.............
r. tanár

Mennyiségtan II , IV., 
VI., VIII.

Természettan Vili.
17 A VIII. osztály főnöke.

10 Schöpflin Géza .. ..
r. tanár

Magyar II. VIII., 
Latin 11. VIII, 18 A Dalkör elnöke.

' A II. osztály főnöke.

8*
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11 Szutórisz Frigyes ..
r. tanár

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

17
A tandíj és az ifjúsági 
segélypénztár kezelője. 
A VI. osztály főnöke.

12 Teltsch Koméi .. ..
r. tanár

Magyar IV.
Ném. III.,IV.,VII.,VIII. 17

A Torna-kör elnöke. A 
Markovics-kör elnöke. 
A IV. osztály főnöke.

13 Vöröss Sándor .. ..
r. tanár

Magyar VI. 
Latin III., IV. 
Történet III.

18 Az ifjúsági könyvtár őre. 
A III. osztály főnöke.

14 Dr. Wallentínyi Samu
r. tanár

Magyar V., VII. 
Latin I., V. 18

A Magy. Társ. elnöke. A 
coll, igazg-vál jegyzője. 
Az V. osztály főnöke.

A tornát Peskó Ödön a II., VI. és VIII. osztályban heti 2—2 órában, Peitsch 
Kornél a III, IV., VII. osztályban heti 2—2 órában, dr. Wallentínyi Samu 
az I., V. osztályban heti 2—2 órában tanította.

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

Az éneket Szánik Ernő elemi iskolai tanító tanította az I, II. osztályban heti 
egy-egy órában, a protestáns éneket a I I I , IV. osztályban heti 1 órában. 

Vallástant tanítottak:
Wick Béla kir. kath. főgymn. r. hittanár. Tanította a róm. kath. vallás

tant heti 4 órában.
Idoma Gyula gör. kath. r. hittanár, eperjes-egyházmegyei áldozár és szent

széki ülnök. Tanította a gör. kath. vallástant heti 2 órában.
Az izr. vallástant tanították: Neuwirth Dávid az eperjesi hitközs. rabbija 

és Székely Adolf izr. el. iskolai tanító.

B) T a n t á r g y a k  o s z t á l y o n  ki nt .

I. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: Borsody K ároly.

1. Vallástan. Ószövetségi bibliai történetek s ezek alapján a zsidó nép 
rövid története; minden elbeszélésből az erkölcsi tanulság. A tízparancsolat 
s a kis káté megfelelő helyeinek magyarázata. Négy egyházi ének ismertetése 
és emlékeltetése. Az énekórákon tanult dallamok gyakorlása. Kézikönyvek: 
Hetvényi—Jausz—Adorján: Bibliai olvasókönyv. Poszvék Sándor: Egyházi 
énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára. Hetenkint 2 óra. — 
Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: A hangok. A mondat fajai. Mondat
részek. Egyszerű és összetett mondat. A szavak. Az állítmány (ige). A névszók-
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b) Olvasmány: Az Igazság és Hamisság. Az angyalbárányok. A Kaczor-király. 
A szürke ló. A kerek kő. A holló és a róka. A fösvény és a majom. A Szent- 
Anna tava. A befagyott Balaton. Hunor és Magyar. Attila és Leo pápa. Attila 
halála. A fehér ló. Botond. Szent István király. Korona és kard. Deák Balázs 
hőstette. Phrixus és Helle. Odysseus és Polyphemus. Krisztus és a madarak. 
Kis-Kúnság. Szülőföldem szép határa. Szent László füve. A rab gólya. Halvány 
katona. Hadnagy uram ...  Téli világ. A vándorfhí. Anyám tyúkja. Szülőföldemen. 
A három fiú. Havonkint két Írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: Szinnyei József: 
Iskolai magyar nyelvtan I. és Magyar olvasókönyv I. Heti 5 óra. — Borsody Károly.

3. Latin nyelv, a) 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 coniugatio 
cselekvő alakja. — b) Olvasmány: Róma története a királyok alatt. Egyes 
fejezeteket könyv nélkül is tanultunk. Kisebb mondatok fordítása magyar
ból latinra a nyelvtan begyakorlására. Havonkint két Írásbeli dolgozat. Kézi
könyvek: Dr. Csengery János: Latin olvasó- és gyakorlókönyv I., Latin 
nyelvtan I. Hetenkint 6 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

4. Földrajz. Földrajzi alapfogalmak A magyar királyság részletes leírása. 
Tankönyv: Kőrösy 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.

5. Számtan. Bevégzett tananyag. Mennyiségek. Mértékegységek. Négy 
alapművelet egész számokkal. A számok oszthatósága. Legnagyobb közös osztó- 
Legkisebb közös többszörös. Négy alapművelet tizedes és közönséges törtekkel. 
Tankönyv: Pécsy—Szuppán. Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos.

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. Szépirás. Magyar Írás: kis és nagy betűk. Hetenk. 1 óra. — Frenyó Lajos.
9. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszeri kulcsok, hang

közök, méreti-, sztín- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 15 
(adventi, karácsonyi, böjti, húsvéti és reggeli énekek) a II. osztálylyal közösen. 
Világiak közül 19 komoly és víg dal, kuruez dalok. Kézikönyv: Zsasskovszky F.: 
Egri Dalnok 1-ső füzete. Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

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

b) Tornajátékok: Fehér és fekete. Csalogató. Rabló és pandúr. Kézreütés. 
Lánczjáték Frissítő. Körméta. Hosszú méta stb. Hetenkint 2 óra. Dr. Wallen
tínyi Samu.

II. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök : S chöpflin  G éza.

1. Vallástan. Újszövetségi bibliai történetek. Jézus születése, tanítása, tettei, 
szenvedése, halála, feltámadása, mennybemenetele. Az összes történetekből az 
erkölcsi tanulság levonva. A kis káté illető helyeinek, a hegyi beszédnek és 
az Űr imájának magyarázata és tanultatása. Négy egyházi ének ismertetése 
és emlékeltetése, az énekórákon elsajátított dallamok gyakorlása. Kézikönyvek: 
Hetvényi-Jausz-Adorján: Bibliai olvasókönyv, Poszvék Sándor: Egyházi énekek 
és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára. Hetenkint 2  óra. — Frenyó Lajos-

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: Az első osztály anyagának rendszeres 
összefoglalása. Szótan. Határozók. Szórend. Összetett mondatok, b) Olvasmá
nyok : Fáy András meséi. A dobsinai jégbarlang. A Balaton partján. A magyar 
nemzet történetéből: Nagy Lajos és a nápolyi hadjáratok; Az első török háborúk; 
A Hunyadiak kora. A mohácsi vész. A görögök történetéből: jA görög-perzsa 
háborúk. Költői olvasmányok: A puszta télen. A Tisza. Kont. Hunyadi. 
Mátyás anyja. Mátyás király Gömörben. Szüretünk. Éji látogatás. A jó öreg 
korcsmáros. A szegény asszony könyve. A rab oroszlán. A keresztútról. 
Kenyérkő Az obsitos látogatása Ferencz királynál. A vámosújfalusi jegyző. 
A költeményeknek legnagyobb részét könyv nélkül is tanultuk. Kézikönyvek: 
Szinnyei József: Magyar nyelvtan (ÍI.) és Olvasókönyv (II.) Havonként két 
Írásbeli dolgozat a nyelvtan és az olvasmányok köréből. Hetenkint 5 óra. — 
Schöpflin Géza.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan A  declanatiók rendszeres összefoglalása 
kibővítve a rendhagyó alakok tárgyalásával. A coniugatio activumi és passivuini 
alakja. Az igetövek. A rendhagyó, hiányos és személytelen igék. A szóképzés. 
b) Olvasmányok: Numa Pompilius Tullus Hortilius, Ancus Martius, Tarquinius 
Priscus, Servius Tullius, L. Tarquinius Superbus. Az olvasmányok egy részét 
könyv nélkül is tanultuk. A nyelvtan gyakorlására egyes mondatok fordítása 
magyarból latinra. Havonkint két Írásbeli dolgozat: fordítások magyarból 
latinra. Kézikönyvek: dr. Hittrich Ödön : Latin olvasó és gyakorlókönyv (II ). 
Latin nyelvtan (I). Hetenkint 6 óra. — Schöpflin Géza.

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 
madarai. Csúszó-mászók. Kétéltűek. Halak. Csigák. Bogarak. A méh. Rovar



gyűjtés. Tankönyv : Paszlavszky J : Kis természetrajz. Hetenkint 2 óra. — 
Szutórisz Frigyes.

6. Számtan. Előnyös számolási eljárások. Korlátolt pontosságú szám
műveletek. Arányosság. Kettős tételre tartozó feladatok megoldása következ
tetéssel. Viszony és arány. Kettős tételre tartozó feladatok megoldása arányok
kal. Százalékszámítás és alkalmazása. Összetett kettős tételre tartozó feladatok 
megoldása következtetéssel, felbontással egyszerű kettős tételre tartozó fel
adatokra és összetett kettős tételre tartozó feladatok rövid megoldása Kézi
könyv: Arany-Szijártó: Számtan II., III. rész. Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

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 a táblára 
megszerkesztett minták után (körzővel és vonalzóval). A testek axonometrikus 
ábrázolása. Tank : dr. Horti H .: Stereometria. Hetenkint 3 óra. — Balló Aurél.

8. Szépírás. Német és kerek-irás 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 
16(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. Testgyakorlat. 1. Rendgyakorlatok : Arcz- és oldalsoralakítás, szakasz
alakítás, egyszerű sorbontás, járás és kanyarodás. 2. Szabadgyakorlatok : két- 
és négyütemes egyszerű gyakorlatok. 3. Szertornázás : Osztálytornázás a magas
ugrásnál, lovon, nyújtón, korláton, mászó-póznán, ferde- és vízszintes létrán, 
lebegőfán és gyűrűn. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.
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III. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: Vöröss Sándor.

1. Vallástan. A keresztyén 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. Szent- 
irási szakaszok olvasása és magyarázása. Kézikönyvek: Bereczky Sándor: 
A keresztyén egyház rövid története; Poszvék Sándor: Egyházi énekek és 
imádságok ev. középiskolai ifjúság számára. Hetvényi-Jausz-Adorján: Bibliai 
olvasókönyv. Heti 2 óra. — Frenyó Lajos.
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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. 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 : 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 olvasókönyv III 
Havonkint két Írásbeli dolgozat. Heti 4 óra — Kubányi Béla.

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. — 
b) 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 Teile des 
Körpers. Das Haus. Die Jahreszeiten. Das Vogelnest. Der Morgen. Der Abend. 
Der Garten. Die Getränke. Die wandelnde Glocke. Der Rabe und der Fuchs. 
Das Lämmlein. Der Fuchs und der Bock. Das Spielzeug der Riesen. Die 
Geschöpfe der Erde. Der wohltätige Graf. Dorf und Stadt. Fordítás magyar
ból németre. Havonkint két írásbeli dolgozat. 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. — Vöröss Sándor.

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. — Borsody Károly.

7. Számtan. Kamatszámítás. Váltó, értékpapiros, állampapiros. Határidő
számítás. Arányos osztás. Elegyítési számítás. Arany- és ezüst-számítás. Kama
tos kamatok számítása. Lánczszabály. Tankönyv: Szíjártó—Arany: Számtan. 
Hetenkint 3 óra. — Perényi Vilmos.
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8. 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.

9. Ének. Azon egyházi dallamok taníttattak be, melyek úgy közönséges 
vasárnapokon, mint főbb ünnepeken Adventtői Szentháromság vasárnapjáig 
énekeltetnek, és pedig: Zengd lelkem az új reggelt; Dicsérd Istent keresz- 
tyénség; Az éj ím’ érkezik; Bizony meglészen az idő; Minden ember csak 
halandó; Isten, oh szent Isten; Istentől el nem állok; Most nyugosznak az 
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; Eljött hozzánk az üdvösség; Gályarabok éneke. 
Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

10. Torna, a) Testgyakorlatok: Rendgyakorlatok. Négyütemes szabad- 
gyakorlatok kéziszerekkel vagy anélkül. Szergyakorlatok. Heti 2 órában.

b) Torvajátékok őszszel és tavaszszal a gyakorlótéren heti 2 órában. — 
Teltsch Kornél.

IV. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: T e l t s c h  K o r n é l .

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. Hetvényi-Jausz-Adorján: 
Bibliai olvasókönyv. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Stilisztika: A nyelvkincs. A stílus általános és különös 
tulajdonságai. Verstanból a magyar, klasszikái és nyugateurópai versformák. 
Ügyiratok. Olvasmányok és költemények a stilisztika minden egyes részéhez. 
Nagyobb olvasmány: Arany Toldija. Kézikönyv: Négyessy László: Stilisztika. 
Lehr Albert: Toldi, Arany Jánostól. Havonkint két írásbeli dolgozat. Heten
kint 4 óra. — Teltsch Kornél.

3. Latin nyelv. Mondattan. Az összetett mondat. Mellérendelt és alá
rendelt mondatok. A szórend. Verstan. Prózai olvasmány: C. Julius Caesar: 
De bello Gallico: Caesarnak a helvétekkel viselt háborúja. I—XXI. fejezet. 
Költői olvasmány: Az emberi nemnek négy korszaka. Icarus. Baucis és Phile
mon. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Dr. Csengeri János: Latin 
nyelvtan, II. Mondattan. Dávid István : Gyakorlókönyv és latin olvasókönyv. 
Hetenkint 6 óra. — Vöröss Sándor.

Coll. Ért. 1904/5. 9
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4. Német nyelv A III. osztályban szerzett nyelvtani ismeretek kiegészí
tése. Olvasmányok: Einkehr. Der brave Mann. Der Glockenguss zu Breslau. 
Brief an den Onkel. Der Alpenjäger. Der kluge Richter. Die;1 Entstehung des 
Balaton. Sanct Peter mit der Geige. Barbarossa. Das deutsche Volk befreit 
sich von derf Herrschaft der Römer. Am Rheinstrom. Das Gewitter. Attilasagen. 
WichtigeJErfindungen im Mittelalter. Sprüche. Beszélgetési gyakorlatok. For
dítás magyarból németre. Havonkint két írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Endrei 
Ákos: Német nyelvkönyv. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

5. T ö rté n e le m . 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. A lg eb ra . A négy alapművelet általánosítása. Negativ számok. Algebrai 
számok a négy alapműveletben és azoknak- ábrázolása. Hatványozás. Törtekkel 
való számolás. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többes. Elsőfokú 
egyenletek egy ismeretlennel. Kézikönyv: Dr. Wagner Alajos: Algebra. Heten
kint 3 óra. — Peskó Ödön.

8. R ajzoló  g eo m etria . A kúpszeletek (kör, kerülők, 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.
T o rn a , a) Testgyakorlatok: Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok kézi

szerekkel. Szergyakorlatok. Heti 2 órában.
b) Tornajátékok a III. osztálylyal együtt. — Teltsch Kornél. V.

V . O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: dr. W allentínyi S amu.

1. V allás tan . Bibliai bevevetés 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 új- 
szövetségi iratokból Kézikönyvek: Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés és 
Hetvényi-Jausz-Adorján: Bibliai olvasókönyv. Heti 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Rhetorika. A prózai műfajok elmélete olvasmányok 
alapján. Tüzetesen az értekezés, történetírás és szónoki beszéd. Olvasmányok: 
Tinódi művei, Apor metamorphosisa, Kemény Wesselényije, Xenophon beszél
getései, Pázmány egy beszéde, Plinius levelei, magyar levelek, Kölcsey Paraine-
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sise, Széchenyi Hitele, Kölcsey emlékbeszéde Kazinczy felett, Kossuth beszéde 
«A nemzeti védelemről», Deák felirati beszéde. Havonkint egy dolgozat. 
Tankönyv: Négyesy László: Rhetorika. Heti 3 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. L a tin  nyelv . Cicero két beszéde: Pro Archia poeta, De imperio Cn. 
Pompei egészen, tüzetesen kiterjeszkedve a beszédek keletkezésére, a kor- 
történeti viszonyokra, a régiségtani és irodalmi magyarázatokra. Költői olvas
mányok Ovidius Pástijából, Metamorphosisából: a költő önéletrajza, Daedalus, 
Romulus és Remus kitevése, Róma alapítása, Újév napja, Janus, Árion, leg
nagyobb részük könyvnélkül is. Nyelvtani összefoglalásul a nyelvtan I—II. o. 
anyaga. Fordítás magyarból latinra. Havonkint két Írásbeli dolgozat. Tan
könyvek : Cicero két beszéde Köpesdy Sándortól; Csengery J .: Szemelvények 
Ovidiusból; Csengery: Latin stílusgyakorlatok II. Heti 6 óra. — Dr.Wallentínyi S.

4. G örög  ny e lv . Az olvasás és Írás 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 Maywald gyakorló- és olvasókönyvéből. 
(1, 2, 3, 4., 5 , 6, 7., 9., 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 37, 4 7 ,49 , 55, 
64,69,73.) Kéthetenkint írásbeli gyakorlat. Hetenkint 5 óra.— Ludmann Ottó.

5. G ö rö g ö t pó tló  tan fo ly am , a) Görög és magyar irod. olvasmányok: 
Homeros élete. A homerosi kérdés. Homeros Iliasa és Odysseiája bő szemel
vényekben. A vallás Homerosban. A Perikles-korabeli mythologia. Szemel
vények Herodotosból. — Költői szemelvények Tinódi, Gyöngyösi, Arany mű
veiből. Prózai szemelvények Heltai, Kemény, Szalárdi, Bethlen, Cserei, Apor 
műveiből. Évharmadonkint egy házi dolgozat. Tankönyvek: Dr. Csengery 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 1. kötet. Heti 
3 óra. — Kubányi Béla.

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

6. N é m e t nyelv , a) Nyelvtanismétlés és kiegészítés gyakorlati alapon. 
Fordítás magyarból németre, a nyelvtanra való tekintettel, b) Olvasmányok: 
Loreley. Die beiden Grenadiere. Das Ilsetal, ezekkel kapcsolatban Heine élet
rajza. Das Kind der Sorge, Herder Cidjéből 5 románcz, Herder élete. Ein 
Gleiches, Der Harfenspieler (Goethe), Tobias Witt, Die lycischen Bauern, Der 
Islam, Inhalt der Odyssee. Havonkint két Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Hoff
mann Mór: Német tan- és olvasókönyv, és Hira-Paulay: Német nyelvtan. 
Heti 3 óra. — Klemens E. János.

7. T ö rté n e le m . Történet előtti idők. Az ókori népek története: a) Keleti 
népek, b) Görögök, c) Rómaiak. Tankönyv: Varga Ottó: Világtörténet I. kötet. 
Heti 3 óra. — Gömöry János.

9*
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8. Mathematika. Bevégzett tananyag: a) Algebra: Elsőfokú egyenletek 
több ismeretlennel. A hatvány és gyök fogalma. Binom négyzete és köre. 
Négyzetgyök és köbgyök Arithmetikai és geotn. sorok elemei, b) Geometria: 
A sík geometriája. Congruentia és hasonlósági esetek a háromszögben. Húr 
és érintő szabályos sokszögek. A kör és részei. Kerület és terület. Tankönyv: 
Wagner Alajos: Algebra és geometria. Hetenkint 3 óra. — Perényi Vilmos.

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

10. Testgyakorlás, a) Rendgyakorlatok, b) Szabadgyakorlatok súlyzókkal 
és botokkal, c) Szergyakorlatok. A tanulók négy csapatban, két-két főtornász 
vezetése mellett gyakoroltak. Hetenkint 2 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

d) Tornajátékok. Hetenkint 2 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

VI. O SZ T Á L Y .
Osztályfőnök: S z u t ó r i s z  F r i g y e s .

1. Vallástan. A keresztyén egyház története. Az egyház megalakulása, 
az üldözések, Nagy Konstantin, az egyház megromlása, a reformatio úttörői. 
A reformatio, Luther s a többi reformátorok. A reformatio elterjedése, a harmincz- 
éves háború, a tridenti zsinat, a jezsuita rend és bukása. A protestáns, római 
katholikus, görög keleti egyház újabb története. Egyes szakaszok olvastatása 
és magyarázása az Apostolok cselekedeteiből. Tankönyv: Bereczky Sándor: 
A keresztyén egyház története, Hetvényi-Jausz-Adorján: Bibliai olvasókönyv. 
Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. A művészetek felosztása, ismertetése. Verstan. Költészet 
fajai: Nép- és műköltészet. Belvilági (érzelmi és gondolati), epikai és drámai 
költészet. Minden műfaj fejtegetését olvasmányok tárgyalása előzte meg. A 
Zrínyiászt közös munkában — az iskolai órákban — dolgoztuk fel. A kijelölt 
házi olvasmányokat tárgyaltuk. Havonkint írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Riedl 
Frigyes: Poétika és poétikai olvasókönyv. Heti 3 óra. — Vöröss Sándor.

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: 
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 
[U végű és rendhagyó igék ragozása. A mondattanból: az esetek használata, 
az ige nemei és módjai, az ige névi alakjai, a mellékmondatokról szóló szabályok
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nak összefoglalása. Olvasmányok és gyakorlatok Maywald : Görög gyakorló- 
és olvasókönyvéből, még pedig annak II. részéből 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8,
9., 11., 12 , 13., 17., 23., 26., 35., 41., 42., 43 ,44,45., 46.; továbbá Xenophon 
életrajzának és írói munkásságának ismertetése után az Anabasis eredeti szöveg 
szerinti szemelvényekből I, II., Ill, IV., V., VI., VII, VIII. és a Memorabiliák- 
ból I., II., III. Azonkívül ugyancsak Maywald olvasókönyvéből szemelvényeket 
a görög lyrikusokból. Heti 5 óra. — Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) 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. — bj 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 mű
alkotások ismertetése. Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv. A nyelv- és mondattani ismereteknek kiegészítése és 
begyakorlása. Olvasmányok alapján egyes költők és írók méltatása. Olvas
mányok : Der Mensch. Griechenlands Sprache. Mythologie und Dichtkunst. 
Das Kind der Sorge. Herders Biographie. Der wilde Jäger. Das Lied vom 
braven Mann. Bürgers Biographie. Die Kraniche des Ibykus. Die Bürgschaft. 
Der Ring des Polykrates. Schillers Biographie. Der Fischer. Der Sänger. Aus 
den Reden an die deutsche Nation von Fichte. A német ballada fejlődéséről. Tan
könyv : Hoffmann M.: Német tan- s olvasókönyv. Heti 3 óra. — Szutórisz F.

7. T ö rté n e le m . A középkor és újkor története a westfáliai béke meg
kötéséig. Tankönyv: Varga Ottó: Világtörténet, II. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

8. Mennyiségtan, a) Algebra: A hatvány és gyök fogalmának általá
nosítása negativ és tört kitevőkre. A számrendszerek. A számok átalakítása a 
különböző számrendszerekre. Systematikus törtek. A logarithmálás. Exponen- 
tialis egyenletek megoldása. — b) Geometria: A szabályos sokszögek és azok
nak megoldása. A trigonometriai függvények értelmezése, értékváltozásai, ábrá
zolásuk, összefüggésük, a függvények általánosítása A derékszögű, egyenlő
szárú s az általános háromszög megoldása. Goniometria és goniometriai egyen
letek megoldása. Kézikönyv: Dr. Wagner Alajos: Algebra és Geometria. Heten
kint 4 óra. — Peskó Ödön.

9. T e rm é s z e tra jz . (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. Testgyakorlat, a) Rendgyakorlatok, sorbontások; négy- és nyolcz- 
ütemes szabadgyakorlatok. Szergyakorlatok. Hetenkint 2 óra.

b) I onuijátékok a VIII. osztálylyal együtt. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön

VII. O SZTÁ LY .
Osztályfőnök: K lemens T. J ános.

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 
alkotmányánk ismertetése. Tankönyv: Bereczky Sándor: A magyarországi 
protestáns egyház története. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. A magyar nemzeti irodalom története Kisfaludy Károlyig. 
A politikai, művelődési viszonyok áttekintése után, az egyes Írók méltatása 
műveik alapján, kiemelve főleg működésük nemzeti irányát, hatását. A kiválóbb 
irók műveit részint az iskolában tárgyaltuk, részint házi olvasmányul elolvasták 
a tanulók s erről minden hónapban beszámoltak. Házi olvasmányul szolgáltak: 
Anonymus és Kézai krónikája, Cserey Históriája, Apor Metamorphosisa, Zrínyi 
prózai művei, Mikes Törökországi levelei, Pázmány élete, Gyöngyösi: Murányi 
Vénusa, Tompa, Petőfi, Arany Széchy Máriája, A kurucz költészet, Kármán 
Fanni hagyományai, Kisfaludy Sándor Regéi, Berzsenyi ódái, Kazinczy Pályám 
emlékezete, Kölcsey Versei, Beszédei. A magyar nyelv rendszerének áttekin
tése, figyelemmel a nyelv történeti fejlődésére. Havonként egy Írásbeli dolgozat. 
Tankönyvek: Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése 
I. rész; Szinnyei József: A magyar nyelv. Heti 3 óra. — dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Sallustius «Bellum Catilinae» ez. műve, részben cursive. 
Vergilius Aeneisének VI. éneke. Részletek Cicerónak «In C. Verrem» czímű 
beszédéből. Az olvasottak nyelvi és tárgyi magyarázata. Az irók jellemzése. 
A régiségtani ismeretek kiegészítése és rendszeres összefoglalása. A nyelvtan 
ismétlése és latin stílusgyakorlatok. Havonkint két Írásbeli dolgozat: felváltva 
fordítás magyarból latinra és latinból magyarra Kézikönyvek: Bartal-Malmosi: 
Bellum Catilinae; Cserép, Vergilius: Aeneise ; Zsámboki, Cicero IV. beszéde 
Verres ellen ; Schmidt: Római régiségtan. Hetenkint 5 óra. — Klemens T. János.

4. Görög nyelv. Az ión nyelvjárás magyarázata mellett olvastatott Homeros 
lliásának I , III., VI. és VII. éneke (1 — 312), Herodotosból VI. 109—137 (A 
marathoni csata), VII. 8 —11 (Xerxes haditanácsa), VII. 101—105 (Xerxes 
és Demaratos), VII. 198—229 (A thermopyiaei csata) A homerosi eposok 
tartalma és szerkezete, a homerosi kérdés, a homerosi és herodotosi nyelvnek 
összehasonlítása az attikai nyelvjárással, történelmi, régiségtani és mythologiai 
felvilágosítások. Herodotos élete s történetírásának jellemzése. Havonkint egy 
írásbeli dolgozat: felváltva fordítás görögből magyarra és magyarból görögre. 
Hetenkint 5 óra- — Klemens T. János,
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5. Görögöt pótló tanfolyam. í?) Thukyrlides és Demosthenes kapcsolatos 
olvasmányokkal magyar történetírókból (Budai Ézsiás, 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: 
Görög irodalomtörténet Schill S.-től; Demosthenes Philippikái, ford. Borsos 
Károly. Magyar irod. olvasókönyv dr. Badics Ferencztől, III. kötet. Hetenkint
3 óra. — Kubányi Béla.

/>) 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 
egy 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 O ttó: Világtörténet. Újkor. U. a. Politikai föld
rajz. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.

8. Mathematika. Tankönyv: Wagner: Algebra és Geometria. Heti órák 
száma 3. Bevégzett tananyag: 1. Mindenféle egyenlet. Négyzetes, magasabb- 
rendű, binom és redukálható egyenletek. A másodfokú függvény maximuma 
és minimuma. Határozatlan egyenletek. Arithmetikai és geom. progressiv. 
A végtelen geom. progressiv. Kamatos kamat- és járadék-számítás. 2. Stereo- 
metria. — Perényi Vilmos.

9. Természettan. Tankönyv: Szekeres: Kísérleti természettan. Hetenkint
4 óra. Bevégzett tananyag: Mechanika. Aerostatika. Hydrostatika. Akustika. 
Optika. — Perényi Vilmos.

10. Torna, a) Testgyakorlatok, Rendgyakorlatok. Négy-és nyolezütemes 
szabadgyakorlatok kéziszerekkel. Szergyakorlatok. Heti 2 óra. — Teltsch Kornél.

b) Roniajátékok. Hetenkint 2 óra, az V-ik osztálylyal egy időben. — 
Dr. Wallentínyi Samu.

VIII. O SZTÁ LY .
Osztályfőnök: P eskó Ödön.

1. Vallástan. Keresztyén hittan és erkölcstan. A vallás lényege, fogalma, 
alakjai, kijelentés, Szentírás. Az Istenről, az emberről, a bűnről, a Krisztusról, 
— megváltásról, a Szentháromságról szóló tan. Az üdv elsajátítása az erkölcsi 
keresztyén élet által, az üdvösség rendje, erény, kötelesség, a kér. köteles
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ségek. Az egyház, a kegyelmi eszközök : keresztség, úrvacsora, az egyházi 
hivatal. Mindez a dogmatörténetre, de kivált az ágostai hitvallásra való tekintet
tel tárgyalva. Szemelvények olvasása és magyarázása a rómaiakhoz írt levélből. 
Kézikönyvek: Bancsó Antal: Keresztyén hit- és erkölcstan; Paulik János: 
Az ágostai hitvallás; Hetvényi-Jausz-Adorján: Bibliai olvasókönyv. Hetenkint
2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv és irodalom. A magyar nemzeti irodalom története 
Kisfaludy Károlytól napjainkig, részben iskolai, részben házi olvasmányok 
alapján. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Beöthy Zsolt: A magyar 
nemzeti irodalom tört. ismertetése. Hetenkint 3 óra. — Schöpflin Géza.

3. Latin nyelv. Horatii Carm I. 1, 3, 9, 14, 22, 24, 34, 37; II. 3, 10, 14;
III. 1, 6, 9, 30; Epodon I. 2 ; Satirarum I 1 ; De arte poetica. Taciti Annalium 
c I. c. 1—23. Latin stílusgyakorlatok. A római irodalom története Havonkint 
két írásbeli dolgozat: fordítás latinból magyarra és magyarból latinra. Heten
kint 4 óra. — Schöpflin Géza.

4. Görög nyelv. A görög drámának keletkezése, fejlődése, belső és 
külső sajátságait tárgyaló bevezetés után Sophokles Antigoné-ja egész terje
delmében Azután Homeros Odysseájából VI., VII., Vili. 1 - 82, IX. 1 —110; 
az egész mű tartalma és szerkezete; a homerosi kérdés. A görög irodalom 
történetének áttekintése. írásbeli dolgozatok : összefüggő szöveg fordítása 
görögre és görög szöveg fordítása magyarra. Heti 4 óra. — Ludmann Ottó.

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 «Iphigenie auf Tauris» ez. drámájának olvasása 
és beható tárgyalása. A német irodalopitörténet a második virágzás korától 
a legújabb korig, lehetőleg olvasmányok alapján. Tankönyv : Szemák István, 
Német olvasókönyv, IV. rész. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Hetenkint
3 óra. — Teltsch Kornél.

7. Történelem. Magyarország története, tekintettel az állami és társa
dalmi viszonyoknak fejlődésére. Kézikönyv: Szigethy Lajos: Magyarország 
oknyomozó 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. Határozatlan egyenletek.

b) Geometria. Gömbháromszögtan. A sinus, cosinus tétel. Gausz képletei. 
Csillagászati feladatok megoldása. A mennyiségtan átismétlése. Kézikönyv: 
Dr. Wagner Alajos: Algebra és Geometria. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.
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9. Természettan. Hőtan. Mágnesség és elektromosság. Az újabb talál
mányok, úgymint a drótnélküli táviratozás, a Röntgen-sugarak és a rádium- 
tünemények ismertetése. A kosmographia elemei. Kézikönyv: Dr. Wagner 
Alajos: Physika. Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

10. Philos, propaedeutika. Lélektan: Bevezetés; az érzéki, jelentő képek; 
az érzés; az akarat, a lelki élet megbetegedései. — Logika: Elemtan, fogalmak; 
ítéletek és következtetések. Rendszertan : a meghatározás, felosztás, a meg- 
bizonyítás; a módszer, a tudományok elveiről és rendszeréről. Kk.: Böhm 
Károlytól: Tapasztalati lélektan. Logika. Hetenkint 3 óra. -— Kubányi Béla.

11. Testgyakorlás, a) Rend-, összetettebb szabadgyakorlatok és szer
gyakorlatok. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

b) Tornajátékok a VI. osztálylyal együtt, heti 2 órában. — Peskó Ödön.

írásbeli dolgozatok a felső négy osztályban.

M agyar dolgozatok.
V. osztály. 1. Egység, haladás, folytonosság és teljesség a Toldiban. 2. Apor 

«Metamorphosis»-a. 3. A tél és az öregkor. 4. Szüléink iránt a legnagyobb hálával 
tartozunk. 5. Imádd az Istenséget. 6 Széchenyi István gr. «Hitel«-e. 7. Beszéd 
egy tanulótárs sírja felett. 8. Deák F. felirati beszédének történelmi előzményei.
9. Deák F. felirati beszédének szerkezete.

VI. osztály. 1. A fenséges és a kellemes. 2. A szülőföld szeretete, Szülő
földem szép határa (Kisfaludy K.); Hazámhoz (Szász Károly); A távozó (Gyulai 
Pál) czímű versekben. 3. A keresztes-háborúk okai. 4. Keveháza méltatása.
5. A Kérők tartalma. 6. Az eszményítésről. 7. Állandó époszi tulajdonságok a 
Zrínyiász I. énekében. 8. Végzetes hősök a Zrínyiászban. 9. Coriolanus tragikuma.

VII. osztály. 1. A magyar nemzeti irodalomtörténet tanulmányozásának 
haszna és fontossága. 2. Művelődési viszonyaink az Árpádok korában. 3. Mátyás 
mint renaissance fejedelem. 4. Mit köszönhet nemzetünk a protestantizmusnak ?
5. A kurucz kor lyrája. 6. A szabadelvű eszmék keletkezése, fejlődése, diadala. 
7. A magyar testó'rírók irodalmi jelentősége. 8. A gépekről. 9. Kölcsey mint kritikus.

Vili. osztály. 1. Kisfaludy Károly «Iréné»-jének tragikuma. 2. A keresz- 
tyénség és pogányság küzdelme hazánkban. 3. Jósika és Kemény történeti 
regényei. 4. A vallás és tudomány. (Iskolai.) 5. Vörösmarty «Szép Ilonká»-ja.
6. Arany János balladáinak lélektani alapja. 7. Hasonlítsuk össze a fénytüne
ményeket a hőtüneményekkel, emeljük ki közös vonásaikat s adjuk e közös 
vonások magyarázatát.

Német dolgozatok.
VII. osztály. 1. Die Burg des Königs Mathias zu Ofen (ford.). 2. Schilde

rung des Wirtes und des Apothekers nach dem Ill-ten Gesänge von Goethes 
Hermann und Dorothea. 3. Wie wird der Wirt zur Einwilligung der Heirat 
Hermanns bewegt. 4. Der Karakter Hermanns. 5. Woher nahm Goethe den 
Stoff zu H. u. D. 6. Warum entstand der Bund der Schweizer. 7. Die Artussage 
(ford.). 8. Das Nibelungenlied. 9. Das Verhältnis zwischen Teil und Gessler.

Coll. Ért. 1904/5. 10
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Vili. osztály. 1. Hunyadi János (ford.). 2. Der Antrag des Königs Thoas 
und das Verhalten Iphigeniens. 3. Klopstocks Wirken. 4. Aus Lessings Laokoon 
(fordítás). 5. Die Karaktere in «Iphigenie auf Tauris». 6. Bürgers Dichtung.
7. Gedankengang von Schillers Das Lied von der Glocke.

Szabadkézi rajz, m in t szabad tantárgy.

A szabadkézi rajzórákra jártak az I—VIII. oszt. tanulók közül 76-an, 
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 tárgyak lefestésében 
gyakorolták magukat. — Balló Aurél.
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C) Főgym nasium i tanulók
A rövidítések magyarázata: ág. h. ev. =  ágostai hitvallású evangélikus; ev. ref. =  evang. 
református; rk. — rom, kath.; gk. — gör. kath.; un, =- unitárius; izr. -  izraelita vallású; 

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

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje I.

I. OSZTÁLY.

Ács István izr., m..................
Altmann Márk izr., m. . .
Bálint Dániel ev. ref., m. . .
Bálint Dezső ág. h. ev., m. . 

5 Bálint Géza ág. h. ev., m.* .
Bodnár Andor ev. ref., m. . 
Bojárszky Dezső rk., m. . 
Chotvács József ág. h. ev., m. 
Csekan Lajos rk., t. . . .

10 Demjántsik Antal gk., ruthén 
Dessewffy Miklós ág. h.ev., m. 
Feldmann Elek izr., m. . .
Goldberger Gábor izr., rn.* . 
Grausz Dénes izr., m. . . .

15 Grossmann Bernát izr., m. .
Grün Jenő izr, m..................
Grün József izr., t..................
Grünfeld Miklós izr., m. . .
Gurszky Gyula rk., m.** . .

20 Hajdú Árpád ág. h. ev., t.* .
Holzer Gyula izr., n.** . .
Jarzsembszky Oszkár rk,, m. 
Klauszer Miklós ág. h.ev., m
Klein Jenő izr., t....................

25 Kossik Rezső rk., m. . . . 
Kurz György izr., n. . . . 
László Miklós ev. ref., m. 
Linczényi János ág. h. ev., m. 
Lippay József ág. h. ev., m. . 

30 Lórencz László ág. h. ev., m. 
Lútocska Márton ág. h. ev., t. 
Matavovszky Sándor rk., m. . 
Mayer Béla izr., m. . . .

Királyhelmecz,Zempl., 1894.ápr.23. 
Eperjes, Sáros m., 1893. decz. 10. 
Mezőcsát, Borsod m., 1893. decz. 17. 
Budapest, 1894. márcz. 13. 
Eperjes, Sáros m., 1892. nov. 13. 
Kassa, Abaúj-T. m., 1895. márcz. 16. 
Nyírjes, Sáros m., 1894. jún. 16. 
Sókút, Zemplén m., 1894. jan. 11. 
Pécsújfalu, Sáros m., 1894. ápr. 17. 
Miklósvágás, Sáros m., 1893. nov. 6. 
Eperjes, Sáros m , 1894. ápr. 7. 
Széplak, Abaúj m., 1892. ápr. 1. 
Oruzsin, Sáros m., 1892. jan. 23. 
Húnfalu, Szepes m., 1894. május 9. 
Szentmihály, Sáros m., 1892. jan. 28. 
Bolyár, Sáros m., 1894. júl. 22. 
Kamjonka, Szepes m., 1893. ápr. 18. 
Miskolcz, Borsod m., 1894. ápr. 7. 
Eperjes, Sáros m., 1893. nov. 24. 
Eperjes, Sáros m., 1893. május 22. 
Görgő, Szepes m., 1892. július 20. 
Lemes, Sáros m., 1894. szept. 2. 
Eperjes, Sáros m , 1893. nov. 2. 
Eperjes, Sáros m., 1893. július 28. 
Kassa, Abaúj-Tornam., 1894. júl. 12. 
Eperjes, Sáros m., 1895. jún. 10. 
Zilah, Szilágy m., 1893. decz. 10. 
Királylehota, Liptó, 1892. febr. 12. 
Eperjes, Sáros m., 1894. jún. 2. 
Eperjes, Sáros m., 1893. jún. 3. 
Liptó-Németlipcse, 1892. nov. 12. 
Beregszász, Bereg m., 1894. okt. 28. 
Eperjes, Sáros m., 1894. május 9.

* Ismétlő. — ** Kilépett.
10*
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N év, vallás, a n yan yelv  S z ü le té s  h elye  és ideje

Medzihradszky Adorján ág. h.
ev., m...................................

35 Medzihradszky Tibor ág. h.
ev., m...................................

Meliorisz Kálmán ág. h. ev., m. 
Mészely Ernő rk , m.** . .
Mitske Márián ág. h. ev., m. 
Moskovics Ervin izr., n. . .

40 Nádaskay Emil rk., m. . .
Neumann Marcell izr., t.** . 
Neumann Vilmos izr., t.** . 
Ocsárd Sándor ág. h ev., m. 
Pálesch Árpád ág. h ev., m. 

45 Rosenthal Adolf izr., m. . . 
Sarudy László ág. h. ev., m. 
Schiller Frigyes rk., m* . .
Simkó Hugó ág. h. ev., m. . 
Starnberger Miksa izr., n.

50 Stern Miksa izr., n. . . .  
Szepessy Imre rk., m.
Sztehlo István ág. h. ev., m. 
Tydor Miksa izr., m. . . .
Vasskó Béla ág. h. ev., m. . 

55 Venetianer Oszkár izr., m. . 
Voloszinovics Béla gk., t. 
Wallrabenstein Ferencz ág. h.

ev., n....................................
Zahler Arthur izr., n. . . .
Zahler Leo izr., m.................

60 Zemán Zoltán ág. h. ev., m. 
Zipser Sándor izr., n . . .
Zsupnik Kálmán izr., m. . .

M  a g á n

Bodnár Jenő ev. ref., m. . .

Turóczszentmárton, 1894. ápr. 28.

Nyitra, 1892. május 30.
Kissáros, Sáros m., 1894. jún. 6. 
Istvánhuta, 1892. szept 19. 
Eperjes, Sáros m., 1893. febr. 13. 
Menhárd, Szepes m., 1894. júl. 15. 
Eperjes, Sáros m., 1894. július 1. 
Szelnicz, Liptó m., 1892. márcz. 10. 
Szelnicz, Liptó m., 1893. június 8. 
Budapest, 1894. április 11. 
Nagyida, Abaúj m., 1895. márcz. 8. 
Eperjes, Sáros m., 1894. decz. 8. 
Eperjes, Sáros m., 1894. júl. 24. 
Késmárk, Szepes m., 1892, ápr. 14. 
Igló, Szepes m., 1893. okt. 31. 
Lubotin, Sáros m., 1892. nov. 26. 
Lukó, Sáros m., 1894. nov. 12. 
Sóvár, Sáros m., 1892. jún. 9. 
Eperjes, Sáros m., 1894. febr. 25. 
Eperjes, Sáros m., 1895. ápr. 9. 
Eperjes, Sáros m., 1894. márcz. 3. 
Eperjes, Sáros m., 1894. aug. 26. 
Eperjes, Sáros m., 1893. máj. 12.

Járek, Bács-Bodrog, 1892. szept. 7. 
Töltszék, Sáros m, 1894. nov. 2. 
Eperjes, Sáros m., 1894. nov. 14. 
Lapos, Sáros m., 1894. máj. 31. 
Eperjes, Sáros m., 1893. ápr. 16. 
Fancsika, Ugocsa m., 1894. febr. 25.

t a n u l ó :
Sztropkó, Zemplén, 1893. nov. 14.

* Ismétlő. — ** Kilépett.
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N év, va llás, anyanyelv ! S zü le tés  helye és ideje

II. OSZTÁLY.

Baloghy Elek ág. h. ev., m. . 
Baumöhl Dezső izr., n. 
Borbély Gyula un., m. . .
Brauner Iván ág h. ev., m. . 

5 Chotvács Endre ág. h. ev., m. 
Csécs Dezső rk , m. 
Domokos Zoltán ev. ref., m. 
Durst Ernő ág. h. ev., m. 
Erdélyi István izr., m. . . . 

10 Farkas Miklós ev. ref., m. . 
Ferderber Arthur izr., m .. 
Grossmann Gyula izr., m. 
Grósz Miksa izr , rh.
Grün Miksa izr., m. . . •

15 Grynaeus István ág. h. ev., nr 
Gyurkovics Aladár ág.h.ev., m. 
Horvay Lajos ág. h. ev., m. . 
Keller Ernő izr., m. . . .
Keller Lajos izr. m.

20 Kobilicz Arthur ág. h. ev., m. . 
Kobilicz Béla ág. h. ev., m. . 
Kormány Sándor ev. ref., nr 
Kósch Frigyes ág. h. ev., m* 
Lichtig Arthur izr., m .. . •

25 Liebmann Miksa izr., m. . .
Löwy Vilmos izr., tn.* . .
Mayer András ág. h. ev., m.*

Mayer Miksa izr., m. . .
Mészáros Dezső rk., m. .

30 Mészáros Lajos rk., m.
Nudzik Jenő ág. h. ev., m. . 
Oláh János ág. h. ev., m.

Ortner Leib izr., n. . . .
Papp Jenő ág. h. ev., m*

35 Rosenberg Béla izr., n. . . 
Rozmann Béla ág. h. ev., n. .

* Ismétlő.

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. 
Marosújvár, A.-Fehér m., 1892. szept. 30. 
Eperjes, Sáros m., 1892. decz. 9. 
Abaújcsány, 1893. nov. 2. 
T.-Szarvad,Szilágy m., 1892. febr. 26. 
Eperjes, Sáros m., 1893. aug. 2. 
Eperjes, Sáros m., 1893. máj. 6. 
Kassa, Abaúj m., 1892. aug. 4. 
Eperjes, Sáros m., 1892. máj. 22. 
Eperjes, Sáros m., 1893. máj. 5. 
Németjakabvágás, Sáros m., 1889. aug. 7. 
Vychodna, Liptó m., 1892. jan. 2. 
Eperjes, Sáros m., 1893. aug. 6. 
Eperjes, Sáros m., 1892. júl. 2. 
Eperjes, Sáros m., 1892. jan. 7. 
Eperjes, Sáros m., 1893. febr. 15. 
Mátészalka, Szatmár m., 1893. jan. 22 
Eperjes, Sáros m., 1891. júl. 30. 
Eperjes, Sáros m., 1892. aug. 15. 
Aranyidka, Abaúj m., 1892. máj. 10.
S.-Ujhely, Zemplén m , 1892. nov. 6. 
Varannó-Hosszúmező, Zemplén m., 

1892. aug. 7.
Eperjes, Sáros m., 1892. jún. 14. 
Szinye, Sáros m, 1893. szept. 19. 
Szinye, Sáros m., 1892. jan. 14. 
Újpest, Pest nr, 1891. nov. 12. 
Varannó-Hosszúmező, Zemplén m., 

1891. febr. 11.
Gorlitze, Galiczia, 1890 jan. 10. 
Teschen, Szilézia, 1891. nov. 11. 
Sebeskellemes, Sáros m., 1893. decz. 13. 
Gölniczbánya,Szepes m ,1891.jún.8.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

Schüll Géza rk., m. . . . Abaújszántó, 1892. aug. 25.
Schwarz Lajos ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros m., 1891. nov 27.
Siegelmann Zsigmond izr., m. Eperjes, Sáros m., 1892. máj. 15.

40 Dániel Szabó András ág.h.ev.,t. Oruzsin, Sáros m., 1893. szept. 14.
Szereday Zsigmond ág.h.ev.,m. Ofalu, Sáros, m, 1891. nov. 6.
Varga László rk., m. . . . Rád, Zemplén m., 1891. febr. 23.
Vasskó Gyula ág. h. ev., m. Kolomea, Galiczia, 1892. máj. 12
Vértes Géza rk., m. . . Szombathely, Vas m., 1891. jún 24.

45 Weisz Ernő izr., n.** . . . Szentpéter, Sáros m., 1892. márcz. 22.
Zimmermann Simon izr., n. . Vörösvágás, Sáros m., 1891. ápr. 21.

JVI a  g  á  n t a  n u 1 ó k  :
Bodnár Árpád ev. ref., m. Sztropkó, Sáros m., 1892 aug. 26.
Friedmann Miklós izr., m. . Kassa, Abaúj m., 1892 szept. 30.
Klein Béla izr., m.................. Rozgony, Abaúj m., 1894. febr. 3.

50 Pertmann Náthán izr., m. Agyagos, Zemplén m , 1891. decz. 15.

III. OSZTÁLY.

Adriányi Ernő ág h ev., n. . Matheócz, Szepes m., 1890. jan. 9.
Arje Jenő izr., m.................... Eperjes, Sáros m., 1893. márcz. 30
Árje Leo izr., m..................... Eperjes, Sáros m, 1891. jún. 30.
Bárkány Hugó izr., m. . . Sebeskellemes, Sáros, 1891. okt. 29.

5 Danz Andor ág. h. ev., m. . Nagymaros, Pest m., 1892. júl. 2.
Dzurik Gyula ág. h. ev., m. . K.-Németfalu, Sáros, 1892. márcz. 1.
Ferencz József ág. h ev., t. . Eperjes, Sáros m., 1892. febr. 18.
Freiberger Bernát izr., m. Sebeskellemes, Sáros, 1891. decz. 9-
Fried Vilmos izr., n. . . . Keczerpeklén, Sáros, 1891. jan. 21.

10 Friedmann Henrik izr., m. . Eperjes, Sáros m., 1891. márcz. 5.
Friedmann Lipót izr., n. . . Lipnik-pa., Sáros m., 1892. jan. 22.
Gärtner Arthur izr., n .. . . Eperjes, Sáros m., 1892. jan. 3.
Goldmann Géza izr., m. . . L.-Szádek, Szepes m., 1890. decz.30.
Gottlieb Gyula izr., n . . . Sebeskellemes, Sáros, 1892. jan. 31.

15 Grynaeus Géza ág. h ev., m. Eperjes, Sáros m., 1892. márcz. 6.
Herz Dávid izr., n.................. Gáboltó, Sáros m., 1891. nov. 15.
Húsz Béla ág. h. ev., n. . . Felka, Szepes m., 1892. febr. 3.
Jancsó Lajos ág. h. ev., m.** Miskolcz, Borsod m., 1889. decz. 11.
Jeney Kálmán ev. ref., m. . Légy esbény e, Zempl én, 1892.j úl. 10.

20 Jung Zsigmond izr., n. Harcsárlucska, Sáros, 1892. aug. 16
Kende János izr, m. . . . Gálszécs, Zemplén m., 1893. febr. 8.
Klein Manó izr., m. . . .  

** Kilépett.

Sebeskellemes, Sáros, 1890. aug. 7.
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N év , vallás, anyanyelv

Kopp Sándor izr., n. . . .
Kribel Dezső ág. h. ev., m. . 

25 Lusztig Jenő izr., n. . . .  
Mandel György izr., n. . .
Matherny Lajos ág. h. ev., m. 
Moskovics Béla izr., m. . .
Nádaskay József rk., m . .

30 Petrovay Zoltán rk., m. . .
Reich Dávid izr., m. . . .
Reisz Jenő izr., m..................
Rosenthal Arthur izr., m., .
Schütze Károly ág. h. ev. n., 

35 Szabó Endre ág. h. ev., rn. . 
Tarnovszky Miklós gk., m. . 
Weiszberg Bél a izr, n. . .

S zü letés helye és ideje

Héthárs, Sáros m., 1891. aug. 10. 
Eperjes, Sáros m., 1891. aug. 12. 
Sóvár, Sáros ni.. 1890. ápr. 2. 
New-York,Amerika,1892.márcz,29. 
Eperjes, Sáros m., 1891. okt. 3 
Eperjes, Sáros m, 1892. aug. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1890. decz. 30. 
Déva, Hunyad m., 1892. ápr. 13. 
Varannó, Zemplén, 1889. okt. 25. 
Szentsimony,Gömör, 1891. febr. 19. 
Eperjes, Sáros m., 1891. okt. 13. 
Bécs, Ausztria, 1890. decz. 6. 
Kurittyán, Borsod, 1891. máj. 4. 
Eperjes, Sáros m., 1892. okt. 25. 
Rudlyó, Zemplén, 1892 máj. 9.

IV. OSZTÁLY.

Berkovics Jakab izr., m. . .
Bialek István ág. h. ev. t. 
Bikfalvy Jenő ev. ref. m. 
Demeter Lénárd ág. h. ev., m. 

5 Földi József izr., m. 
Friedmann Simon izr., n 
Fuchs Gyula izr., t. . . .
Fuchs Joachim izr., t. . . .
Gábor József rk., t* . . .

10 Geller Náthán izr., n. . . .
Groszmann Jenő izr., n. . .
Grün Vilmos izr., m. . . .
Grünfeld Jenő izr., m. . .
Guttmann Izsák izr., m. . . 

15 Hirschfeld Márk izr., n. . . 
Hudecz Lajos ág. h. ev., m. 
Jaczkovics János gk., m.* 
Kafka Ervin izr., m. . . .
Keller Izrael izr., m. . . .

20 Kineisz József rk., m. . . .
Klein Jenő ág. h. ev., m. 
Lehoczky Gyula ág. h. ev., m.

* I s m é t l ő .

Mernyik, Zemplén, 1892. márcz. 6. 
Eperjes, Sáros m., 1889. decz. 12. 
Kisdomása, Zemplén, 1891.jan.22. 
Turány, Turócz m., 1892. jan. 2. 
Siroka, Sáros m., 1892. szept. 30. 
N.-Jakabvágás, Sáros, 1890. decz. 7. 
Gombosfalva, Sáros, 1890. nov. 21. 
Gombosfalva, Sáros, 1889. máj. 24. 
Eperjes, Sáros m., 1888. márcz. 25. 
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. 
Kéty,Abaúj-Torna ni., 1890.okt.26. 
Göncz, Abaúj-Torna, 1892. márcz. 4. 
Kassa, Abaúj m, 1891. márcz. 6. 
Kassa, Abaúj m., 1891. decz. 28. 
Beszterczebánya, Zólyom, 1890. nov. 12. 
Ladomér, Sáros m., 1890. nov. 21.
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N év, vallás, an yan yelv S zü letés helye és id eje

Lichtenstein Izrael izr., n. 
Maixner Emil rk., m. . .

25 Major István ev. ref, m. 
Matavovszky Béla rk., m. 
Matyuga Kamii ág. h. ev., m 
Mészáros Sándor rk., m. . 
Michna Mihály ág. h. ev., m 

30 Nagy Lajos ev. ref., m. . 
Pálesch Ervin ág. h. ev., m 
Peschkó Pál ág. h. ev., n. 
Repcsák József rk., t. . .
Reichmann Ábrahám izr., m 

35 Ruderschmidt Aurél rk., m. 
Sándor Elek ág. h. ev., m. 
Steinberger Márk izr., n. . 
Szereday Szilárd ág. h. ev., m 
Szklenár Pál ág. h. ev., m. 

40 Sztehlo Ervin ág. h. ev., m 
Szutórisz Dezső ág. h. ev., m 
Vas Félix izr., n. . . .
Vozárik Géza ág. h. ev., m 
Zimmermann Károly izr., m V.

Girált, Sáros m., 1889. júl. 31. 
Poprád, Szepes m, 1891. jan. 11. 
Csobád, Abaúj m , 1890. júl. 9. 
Beregszász, Bereg m., 1891. decz. 27. 
Liptóújvár, 1890. decz. 28.
Szinye, Sáros m., 1890. júl. 16. 
Drágabártfalva, Bereg, 1889. ápr. 8. 
Lemes, Sáros m, 1890. nov. 23. 
Hegybánya, Hont m., 1891. máj. 7. 
Felka, Szepes m, 1891. jan. 23. 
Eperjes, Sáros m., 1888. márcz. 10. 
Kurcsin, Sáros m., 1890. jún. 25.
Körmöczbánya, Zólyom, 1891. nov. 6. 
Debreczen, Hajdú rn., 1891. febr. 5. 
Uszpeklén, Sáros m., 1889 szept.22. 
Vörösvágás, Sáros m., 1889. okt. 20. 
Csáklyó, Zemplén m., 1890. júl. 19. 
Igló, Szepes m., 1890. jún. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1891. febr. 14. 
Szepesremete, 1891. febr. 11. 
Lapos, Sáros m., 1891. jan. 10. 
Liptóvázsecz, 1890. okt. 5.

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

jár ; a görögöt tanulók nincsenek megjelölve.

5 p. 
P-

10

P-
P-
P-

Bogsch Sándor ág. h. ev., n 
Boratkó Rudolf á. h. ev., m 
Fekete György ág. h. e v., m 
Feldmann Adolf izr., m. 
Fenyves Zoltán izr., n. 
Ferderber Viktor izr., m 
Fleischer Aladár izr., n. 
Földi Viktor izr., m. . 
Friedmann Ármin izr., n 
Friedmann Samu izr., m. f  
Fülöp Gyula ev. ref., m 

(eltávolíttatott)
Gärtner Viktor izr., n. 
Gottlieb Samu izr., n. 
Grün Arthur izr., m. . 
f Meghalt.

Szepesváralja, 1889. febr. 19. 
Batizfalu, Szepes m., 1891. máj. 2. 
Varjúfalu, Sáros m., 1889. júl. 11. 
Széplak, Abaúj m., 1890. júl. 21. 
Nagysáros, Sáros m., 1888. ápr. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1890. júl. 1. 
Nagy vitéz, Sáros m., 1890. jan. 2. 
Siroka, Sáros m., 1890. decz. 28. 
Eperjes, Sáros m., 1888. okt. 21. 
Runya, Gömör m., 1889. ápr. 16. 
Máramarossziget, 1888. szept. 22.

Eperjes, Sáros m., 1889. okt. 21. 
Eperjes, Sáros m., 1890. aug. 27. 
Bolyár, Sáros m., 1890. ápr. 10.
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15 p.

P

P-
20

P-
25

30

35 p.
P

40 p.

Heller Izidor izr., n . 
Hörömpő Dezső ev. ref.,m 
Ilkovics Jenő izr., n. . 
Klein Miksa izr., n. . 
Kósch István ág. h. ev , m 
Krausz Fülöp izr., n. . 
LehoczkyMiklós á.h.ev.,m 
Mayer Andor ág. h. ev., m 
Mendlovics Sándor izr, m 
Neumann Mór izr., n. 
Palecskó Aladár á.h.ev.,m 
Perényi Béla ev. ref., m 
Propper Ödön izr., m. 
Raisz Dezső ág. h. ev., m 
Reiss Sándor izr , m. . 
Rozmann Dezső á. h. ev., m 
Schustek Jenő ág. h. ev., m 
Schwalb Jenő izr., m. 
Singer Jenő izr., m. . 
Springer Mór izr., m. 
Váradi Aladár izr., n. 
Várallyay László rk., m 
Vértes Emil rk., m f  
Vojtovics István gk., m * 
Weisz Vilmos izr., m. 
Weiszberg Jenő izr., m.

Salgó, Sáros m., 1890. márcz. 24. 
Kőrösladány, Békés., 1890. decz 2. 
S.-Kellemes, Sáros, 1888. febr. 15. 
Krucsó, Sáros m., 1888. decz. 11. 
Eperjes, Sáros m., 1890. márcz. 22. 
L.-Szt.-Miklós, Liptó m., 1890. júl.4. 
Lestyén, Nyitra m., 1889 nov. 16. 
Eperjes, Sáros m., 1889. okt. 14. 
Budapest, 1889. decz. 27. 
Kaproncza, Sáros m., 1887. szept. 1. 
Eperjes, Sáros m., 1889. jan. 3. 
Vágújhely, Nyitra, 1890. márcz. 20. 
Eperjes, Sáros m., 1891. márcz. 2. 
Eperjes, Sáros m., 1890. jan. 22. 
Szt.-Simony, Gömör, 1889. máj. 24. 
Abaújszántó, 1889. decz. 1. 
Eperjes, Sáros m., 1890. ápr. 16. 
Eperjes, Sáros m., 1889. febr. 19. 
Eperjes, Sáros m., 1890. máj. 13. 
Eperjes, Sáros m., 1890. nov. 2. 
Lőcse, Szepes m., 1890. okt. 28. 
Czifraszállás, Szabolcs, 1888. márcz. 25. 
Szombathely, Vas m., 1890. febr. 1. 
Fulyán, Sáros m., 1887. szept. 1. 
Kisszeben, Sáros, 1889. szept. 6. 
Kőporuba, Trencsén, 1890. júl. 4.

VI. OSZTÁLY.

Altmann Géza ág. h. ev., m 
p. Bánó Iván ág. h. ev., m. 

Bakalyár Pál ág. h. ev., t.** 
Bott Gábor izr., n. .

5 Dávid István ág. h. ev., m 
p. Elsász Sándor izr., m. . 
p. Esztel Gyula ág. h. ev., m 

Fenyves Miksa izr., n. . 
Ferderber Jenő izr., m.

10 Freiberger Lajos izr., n.
Friedmann Sándor izr., m

Kisszeben, Sáros m., 1889. jan 29. 
Roskován y, Sáros m , 1888. decz. 28. 
Varjúfalu, Sáros m., 1886. jan. 17. 
Sebeskellemes, Sáros m., 1890. márcz. 26.
Zólyomlipcse, 1889. okt. 17. 
Eperjes, Sáros m., 1889. máj. 12. 
Ófalu, Szepes m, 1889. márcz. 20. 
Nagysáros, Sáros m., 1887. jan. 31. 
Eperjes, Sáros m., 1887. okt. 25. 
Alsómérk, Sáros m., 1888. febr. 2. 
Göncz, Abaúj m., 1889. jún. 11.

* Ismétlő.
Coll. Ért 1904-5.

** Kilépett. Meghalt.
11
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p. Fűzy Árpád rk., m. . .
p. Grün Bernát izr., m. . .
p. Heller Mór izr., m. . . .

15 p. Kmeczik György ág. h.ev.,t. 
p. Knapik Antal rk., m. . .
p. Kribel Aladár ág. h. ev., m.

Lövik Ernő ág. h. ev., m. 
p. Maixner Elek rk., m. . .

20 p. Matavovszky István rk., m. 
Meskó Arisztid ág. h. ev., t. 
Petrovay György rk., m. . 
Rochlitz Zoltán ág.h. ev., m. 
Römer Henrik rk., n. . .

25 Schneider István ág.h.ev.,n.
Schwarz Imre izr., m. . .
Szűcs Gyula ev. ref., m. . 
Szvoboda Imre rk., m. . .
Tomola Béla ág. h. ev., m.

30 Toronszky Elek gk., m. .
Werther Henrik izr., m. .
Zsuffa Béla rk., m. . . .

IV1 a ££ á n -t.

p. Ilkovics Zsigmond izr., n. . |

VII. ŐSZ

p. Bárkány Miklós izr., m. .
Baumöhl József izr., m. 

p. Berényi Gyula ág. h. ev. . 
Eichler Salamon izr., m. .

5 Fábry Béla ág. h. ev., m. . 
p. Gottlieb Leo izr., m. . .

Grün Vilmos izr., n. . .
Guttmann Miklós izr., n. . 
Hegedűs János ág. h. ev., m.

10 Henszelmann Aladár ág.h.
ev., m...............................

Herz Ignácz izr., m* . .
p. Horvay Sándor ág. h. ev., n.

Hromják József glc, ruthén 
p. Kaluzsa József rk., n. . .

S z ü le té s  helye és ideje

Lemes, Sáros m., 1887. jún 12. 
Eperjes, Sáros m., 1889. decz. 20. 
Kassa, Abaúj m., 1889. ápr. 7. 
Buczló, Sáros m , 1885. júl. 25. 
Héthárs, Sáros m., 1889. máj. 7. 
Eperjes, Sáros m., 1888. május 4. 
Varannó, Zemplén, 1889. márcz. 13. 
Igló, Szepes m., 1889. május 20. 
Beregszász, Bereg m., 1888. decz. 29. 
Alsókubin, Árva m., 1888. aug. 24. 
Miskolcz, Borsod, 1888. márcz. 21. 
Szerencs, Zemplén m., 1890. jún. 19. 
Landok, Szepes m., 1889. tnáj. 20. 
Dobó, Sáros m. 1886. jan. 19. 
Eperjes, Sáros m., 1889. okt. 16. 
Csáklyó, Zemplén, 1889. márcz. 30. 
Puszta vetés, Szatmár, 1887. nov. 13. 
Eperjes, Sáros m., 18S8. júl. 21. 
Belovezsa, Sáros m., 1886. júl. 26. 
Eperjes, Sáros m., 1888. nov. 12. 
Bezdán, Bács m., 1889. decz. 17.
n u 1 ó :

Sebeskellemes, Sáros m., 1885. máj. 18. 

TÁ LY.

Eperjes, Sáros m., 1888. aug. 13. 
Kolcsó, Szepes m., 1888. aug. 27. 
Tibolddarócz, Borsod, 1887. okt. 9. 
Tolcsva,Zemplén m., 1887.febr 14. 
Nagysáros, Sáros m., 1888. szept 5. 
Tarnow, Gácsország, 1887. ápr. 18. 
Kamjonka, Szepes, 1887. márcz. 22. 
Encs, Abaúj m., 1889. márcz. 12. 
Kassa, Abaúj m., 1886. jún. 24.

Bártfa, Sáros m., 1889. márcz. 14. 
Pomikalecz, Sáros m., 1887.jún. 14. 
Krompach, Szepes, 1888. szept. 3. 
Szepes-Szulin, 1887. júl. 17. 
Eperjes, Sáros m., 1888 szept. 26.
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•

Születés helye és ideje

15 Kárpáti János ág. h. ev., n. Bussócz, Szepes m., 1887. jún. 27.
p. Klein Bernát izr., m. Magyar-Krucsó, Zempl., 1885. decz. 11.

Kranicz Lajos rk., m. . . Pozsony, Pozsony m., 1887. máj. 28.
p Kubek Antal gk., m. . . Pilterpeklén, Sáros, 1886. szept. 23.

Lelioczky Egyed ág.h.ev.,m. Ladomér, Sáros m , 1889. aug. 14.
20 Linczényi Pál ág. h. ev , m. Királylehota, Liptó, 1886. febr. 7.

Lindgrün László ág.h.ev.,m. 
Medzihradszky Ervin ág. h.

Nagysáros, Sáros m., 1889. febr. 4.

ev., m............................... Liptóújvár, 1888. szept. 8.
p. Merényi Gyula ág. h. ev., m. Zsarnócza, Bars m., 1888. ápr. 11.
p. Nádaskay Géza rk., m. Eperjes, Sáros m., 1888. ápr. 25.

25 p. Nádaskay Sándor rk., ni. . Eperjes, Sáros m., 1886. szept. 20.
p. Palecskó Gyula ág. h. ev., m Eperjes, Sáros m , 1887. jan. 13.

Reich Lajos izr., n. . . . Láda, Sáros m., 1887. júl. 16.
Rochlitz Dezső ág. h. ev., m. Szerencs, Zemplén m., 1888. nov. 1.
Rosenberg Henrik izr., n. . Eperjes, Sáros m., 1888. febr. 19.

30 Stern Bernát izr., m. . . Lukó, Sáros m., 1887. jan. 5.
Stern Samu izr, m .. . . Eperjes, Sáros m., 1887. jún. 20.
Székely Arthur izr., m. Miglécz, Abaűj m., 1887. okt. 9.
Sztehlo Zoltán ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros m., 1889. jan. 15.
Szurgent József rk., m .. Eperjes, Sáros m., 1887. márcz. 13.

35 p. Weingarten Leo izr., m. . Sebeskellemes, Sáros, 1885. febr. 24.
p. Zahler Géza izr., m. . . Szentistván, Sáros m., 1888. jún. 30.

IV1 a g á n t a n u l ó k :

p. Majernyik Károly ág. h. ev. Eperjes, Sáros m., 1878. nov. 12.
p. Görgey István rk., m. . . Nyíregyháza, Szabolcs m., 1875. aug. 17.

VIII. O S Z T Á L Y .

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

P'ried Izidor izr , m. . . Göncz, Abaúj m., 1886. júl. 8.
Eriedmann Emánuel izr., n. Németjakabvágás, Sáros, 1886. decz. 5.

5 Fuchs András ág. h. ev., t. Plavnicza, Sáros m., 1884. máj. 4.
Gara Zoltán izr., m. . . Vörösalma, Sáros, 1887. jún. 14.
Goldberger Izrael izr., n. . Welbach, Szepes, 1886. márcz. 17.

p. Gottlieb Márk izr., m. . . Sebeskellemes, Sáros, 1886. okt. 9.
p. Greiner Béla ág. h. ev., m. Krompach, Szepes, 1887. szept. 10.

10 Greiner Géza ág. h. ev., m. Márványkő, Gömör m., 1886. márcz. 6.
Grósz Sándor izr., m. . . Vörösalma, Sáros, 1885. decz. 25.
Jancsó Lajos ág. h. ev., m. Tállya, Zemplén m., 1886. okt. 29.

ii*
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Jeney Zoltán ev. ref., m. .
Kirz Jenő izr., n.................

15 p. Libay Béla rk., in., önkéntes
i s m é t lő ........................

p. Lórencz István ág. h. ev., m. 
Marczy Béla ág. h. ev., m. 
Müller Gyula izr., n. 

p. Plenczner Ferencz rk., ni., f  
20 Podhradszkyjenő ág. ev., ni.

Schwalb Sándor izr., m. . 
Dániel Szabó György ág.

h. ev., t............................
p. Venetianer Ernő izr., n. . 

Zemán Pál ág. h. ev., m. . 
25 Zombory Bertalan ág. h.

ev., m...............................

f  Meghalt.

Születés helye és ideje

Legyesbénye, Zemplén m., 1888. jún. 17. 
Nagylomnicz, Szepes, 1887. ápr. 3.

Eperjes, Sáros m., 1886. febr. 6. 
Liptószentmiklós, 1887. márcz. 28. 
Kisszeben, Sáros m,, 3 885. máj. 23. 
Németjakabvágás, Sáros, 1886 decz. 16. 
Kassa, Abaúj m., 1886. aug. 15. 
Tordás, Fehér m., 1886. jún. 18. 
Eperjes, Sáros m, 1887. jan. 29.

Somösújfalu,Sáros m., 1885.jan.25. 
Liptószentmiklós, 1887. jan. 20. 
Lapos, Sáros m., 1887. okt. 4.

Kisszeben, Sáros m., 1887. szept. 26.
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D) Adatok az líJO^ö-iki iskolai év történetéhez.

A «Collegium évi története» a fó'gymnasium évi történetét is magába foglalja.
E helyütt még a következőkről kell megemlékeznünk:
1. A nagym. m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából 

meglátogatta a főgymnasiumot 1905. évi márczius hó 11., 12. és 13. napjain 
Szieber Ede kir. tanácsos, tankerületi főigazgató, a mely alkalommal meg
elégedését fejezte ki a tanárok működése felett. A látogatásáról felvett jegyző
könyvet beterjesztettük egyházi főhatóságunkhoz is tudomásul vétel czéljából.

2. Tanuló-ifjúságunk testi-lelki képzését, hazafias érzületét, erkölcsi neme- 
sedését, vallásosságát irányozni, fejleszteni a tanári kar legszentebb köteles
ségének ismerte. Erről számolnak be a következő fejezetek:

I. Ifjúsági istentiszteletek s az ifjúság valláserkölcsi nevelése.
Az ifjúság vallásos nevelésére kiváló gondot fordít a főgymnasium egész 

tanári kara. Oszszel és tavaszszal a gyülekezeti istentiszteleteket látogatja taná
raival együtt a protestáns ifjúság, télen át pedig a vallástanár rendszerint advent 
I-ső vasárnapjától böjt V-ik vasárnapjáig minden vasárnapon tart ifjúsági isten
tiszteletet, melyeken az ifjúság a tanárokkal együtt vesz részt. Az 1904/5. 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.

A tanári kar a másvallású tanulóktól is szigorúan megkívánja a vallás
iam óráknak lelkiismeretes látogatását s vallási kötelmeiknek teljesítését.

A fegyelmi és tanulmányi állapot panaszra nem nyújt okot. Egy súlyo
sabb beszámítás alá eső vétség azonban mégis fordult elő. Fülöp Gyula V. oszt. 
tanuló tanulótársaitól több tankönyvet tulajdonított el; a fegyelmi szék a magá
ról megfelejtkezett tanulót az intézetből kizárta.

II. Iskolai k irándulások.
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
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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.

III. Főgym nasium i M agyar Társaság.
A Magyar Társaság — a mely immár 77 esztendeje, hogy «a nemzeti 

nyelv kipallérozására törekvő ifjak» általános óhajára létesült s melynek czélja 
kezdettől fogva a nemzeti eszmékért való igaz lelkesedés fölkeltése és ápo
lása volt, ;— még ma is arra törekszik, hogy tagjaival a művelt külföld hala
dása és szépirodalmi remekeinek, különösen a hazai tudományosság, művészet, 
költészet körébe tartózó s az iskolai oktatás kiegészítésére szolgáló magán
olvasmányok alapján kijelölt vagy szabadon választott tárgyak önállóbb fel
dolgozásával 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 
77-edszer alakult meg. Elnöke dr. Wallentínyi Samu főgymn. tanár lett. A tiszti
kar a következőképen alakult meg: Alelnök D. Szabó György VIII. o. t., titkár 
Fried Izidor VIII. o. t., főjegyző Jancsó Lajos VIII. o. t., főpénztáros Plenczner 
Ferencz VIII. o. t. (meghalt május 3.), tudományos-könyvtáros Marczy Béla
VIII. o. t., szépirodalmi főkönyvtáros Adriányi Géza VIII. o. t., aljegyző Kárpáti 
János VII. o. t., alpénztáros Rochlitz Dezső VII. o. t., alkönyvtáros Linczényi 
Pál VII. o. t., laptáros Grün Vilmos VII. o. t.

A rendes-tagok száma 64, a pártolóké 31, összesen 95 volt. Ezek közül 
az év folyamán meghalt 1, távozás miatt kilépett 1, úgy, hogy a tagok száma 
az év végén 93.

Mint más éveken, úgy ezidén is vasárnaponkint tartották a tagok össze
jöveteleiket, a mikor is egyes tagok szavaltak, szabadelőadásokat, felolvasásokat 
tartottak és bíráltak. Volt 59 szavalat, 13 szabadelőadás, 7 felolvasás. A gyű
lések száma 29 volt, ezek közül 1 alakuló, 1 rendkívüli és 27 rendes. Hogy 
a tagok csakugyan lelkiismeretesen dolgoztak, arról a szavalatok, a felolvasások, 
szabadelőadások szép számán kívül bizonyságot tesznek a következő adatok: 
Volt három dicsérendő szabadelőadás, úgymint D. Szabó György «Széchenyi 
István», Greiner Géza «Fény és hő» és Weingarten Leo «Kemény Zsigmond 
mint regényíró» ez. előadása. Méltánylandó volt D. Szabó György, Fried Izidor, 
Grósz Sándor, Rochlitz Dezső és Rosenberg Henrik, jobb volt Fried Izidor, 
Marczy Béla, Kárpáti János és Szurgent József 1 — 1 szabadelőadása.

A szavalatok közül dicséretben részesült Kmeczik György 4, Elsasz 
Sándor 2, Sztehlo Zoltán és Maixner Elek i — 1 szavalata. Méltánylandó volt 
Kárpáti János 3, Zahler Géza 2, Fried Izidor, Elsasz Sándor és Kmeczik György 
1 — 1 szavalata. Jobb lett Kárpáti János, Szurgent József és Grün Bertalan 
1 — 1 szavalata. Fried Izidor s Maixner Elek 1 — 1 monológja pedig dicsé
rendő érdemfokot nyert.
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A felolvasások közül dicsérendő lett Fried Izidor, méltánylandó D. Szabó 
György, Jancsó Lajos és Fried Izidor 1—1 felolvasása.

Ugyancsak lelkiismeretes munkásságról ad bizonyságot a munkákra hir
detett pályázat. Ugyanis jutalomban részesült D. Szabó György «A gőzgépek» 
ez. munkája, ezenkívül dicséretet nyert Greiner Gézának 2 fizikai munkája, 
Venetianer Ernőnek 1 novellája és Greiner Béla, Szurgent József 1 — 1 költeménye.

A versenyszavalatok eredménye szintén kedvező. A versenyszavalat két 
díját két egyenlő részben Kárpáti János és Kmeczik György nyerte el.

A Kör a nemzet nagyjai iránt való lelkesedésének több ízben fényes 
bizonyítékát adta; így, a mikor a hagyományos kegyelettel, házi-ünnepély 
keretében megülte a tizenhárom aradi vértanú emlékét, mely ünnepélyen D. Szabó 
György megnyitó-beszédet, Fried Izidor felolvasást tarto tt; szavalattal Zahler 
Géza és Kmeczik György szerepeltek. Az aradi Tizenhárom emlékére rende
zett közös collegiumi ünnepélyen Zahler Géza, a márczius 15-iki közös colle- 
giumi ünnepélyen Kmeczik György szerepelt szavalattal.

Az elnök űr indítványára a Kör elhatározta, hogy két hónapot, januárt 
és februárt, Csokonai emlékének szentel. Hogy a kör nemzetünk e jeleséről 
lehetőleg hű képet szerezhessen magának, az elnök úr felhívta a kör figyel
mét a Csokonaira vonatkozó művekre; egyúttal számos tételt ismertetett meg, 
melyeknek kidolgozására felhívta a tagok figyelmét. A Kör igyekezett is e 
felhívásnak erejéhez képest eleget tenni, a mint ezt a Csokonairól Írott sok 
munka és szavalat eléggé bizonyította. A Csokonai emlékének szentelt munkás
ságról a Kör 1905. február hó 19-ikén számolt be, a mikor a Dalkör és Zenekör 
közreműködésével sikerült ünnepélyt rendezett. Az ünnepély műsora a követ
kező volt: 1. «A reményhez», Csokonaitól; énekelte a Dalkör. 2. Megnyitó- 
beszéd, tartotta D. Szabó György VIII. o. t. 3. «Ének Csokonai Vitéz Mihály
hoz», irta Szabolcska Mihály; szavalta Kmeczik György VI o. t. 4. «Csokonai 
szerelmi dalai», irta Fried Izidor VIII. o. t . ; felolvasta Czékus Kálmán VIII. o. t. 
5. a) «Ama fehér nyárfák alatt...», bj «Felfogadtam száz- meg százszor...», 
Csokonaitól; énekelte a Dalkör. 6. «Tüdőgyulladásomról», irta Csokonai; 
szavalta Elsasz Sándor VI. o. t. 7. Induló, előadta a Zenekör.

A könyvtárak állapota a lefolyt iskolai évben a következő volt: Tudo
mányos mű volt az év elején 416, 499 kötetben, összesen 2758 kor. 10 fill, 
értékben; az év végén volt 428 mű, 514 kötetben, összesen 2817 kor. 70 fill, 
értékben. Szaporodutt tehát a tudományos könyvtár 12 művel 15 kötetben, 
összesen 59 korona 60 fillér értékben.

A szépirodalmi könyvtár állapota a következő volt: Az év elején volt 
720 mű, az év végén 776 mű. Ezek közül ajándék útján került a könyvtárba 
30 mű 123 korona 40 fillér értékben, vétel útján 26 mű 97 korona 50 fillér 
értékben, úgy, hogy az ajándék és vétel útján beszerzett könyvek értéke 
220 kor. 90 fill. A szépirodalmi könyvtár 2270 kor. 70 fill, értéket képvisel, 
a tudományos könyvtár 2817 kor. 70 fillért, összesen 5088 kor. 40 fillér. A 
szaporodás mindkét könyvtárnál 68 mű, 280 kor. 50 fill, értékben.

A pénztár állapota a következő volt: bevétel tagsági-díjakból és bünte
tésekből 516 kor. 60 fill., kiadás 278 kor 39 fill., maradvány 238 kor. 21 fill.
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IV. F őgym nasium l Dalkör.
A coll. fó'gymn. Dalkör 1904. szeptember 21-ikén alakult meg. Elnöke 

ez évben is Schöpflin Géza főgymn. tanár volt. Tisztikarát alakuló-gyűlésén 
nyílt szavazás útján választotta. Jegyző lett Greiner Béla Vili. o. t , pénztáros 
Müller Gyula Vili. o t., bizottsági tagok a következők : Greiner Géza VIII o. t., 
Kárpáti János VII. o. t., Grün Vilmos VII. o. t. és Kmeczik György VI. o. t. 
kottafelügyelők: Römer Henrik VI. o. t ,  Szvoboda Imre VI. o. t. és Zemán 
Zoltán I. o. t. A Dalkör tanítását ez évben is ifj. Kapi Gyula tanár úr vállalta 
magára és vezette lelkesedéssel, szakavatottsággal.

A tagok száma 78 volt, és pedig 62 rendes-, 8 rendes-, de nem működő 
és 8 pártoló-tag. Évközben kizáratott 3 rendes-tag.

Gyakorló-óráit a Kör hetenként kétszer tartotta, melyeken számos dara
bot megtanult.

Szerepelt a Kör az 1905. febr. 19-ikén a Magyar Társasággal és Zenekör
rel együtt rendezett Csokonai-ünnepélyen két ponttal: Csokonainak a «Remény
hez» czímű zenésített Lilla-dalával, továbbá «Ama fehér nyárfák alatt...»  és 
«Felfogadtam száz- meg százszor...» ez. dalaival.

Fellépett a Kör a márczius 15-iki ünnepélyen, melyen Petőfi «Nemzeti 
dal»-át énekelte.

Boldogult tanulótársunk, Vértes Emil temetésén Körünk gyászdallal adott 
megható kifejezést őszinte részvétének.

F’ellépetf még a Kör az összes körökkel együtt tartott zárógyűlésen.
A Kör vagyoni állapotának mérlege ez évben a következő volt: bevétel 

56 kor. 28 fill., kiadás 13 kor. 58 fill., maradvány tehát 42 kor. 70 fill.
Belső ügyeinek elintézésére a Kör 6 gyűlést tartott. Ezen gyűlések leg

fontosabb eredménye lett az, hogy az alapszabályok a tanári kar beleegye
zésével lényegesen megváltoztattak.

V. Fó'gymnasiumi F enekor.

A Zenekör 1904. szept. 22-ikén tartotta meg alakuló-gyűlését, melyen 
a Kör ezidei elnökének, Borsody Károly főgymn. tanárnak távollétében a régi 
érdemes elnök, Szutórisz Frigyes főgymn. tanár elnökölt. O jelölte ki az egybe
gyűlt tagok előtt az eredményes munkára és sikerre biztosan elvezető utat, 
a mely út nem más, mint a kitartó szorgalomnak, a csüggedést nem ismerő 
iparkodásnak útja. Hogy a javarészében alsóbb osztályokba járó tanulókból 
álló Kör csakugyan ezen az úton iparkodott haladni: a tanév folyamán elért 
s a múlt évivel szemben fejlődést mutató eredmény igazolja. Nagy része van 
ebben Nedved V. karmesternek is, a ki ismert szakképzettségével és tapintatos 
vezetésével nagyban előmozdította az ügyesedni vágyó ifjú zenészek törekvéseit.

A Kör tisztviselői voltak: jegyző Weingarten Leo VII. o. t., pénztáros 
Stern Bernát VII. o. t ,  felügyelő Perényi Béla V. o. t. A tagok száma összesen 
34 volt, ebből 20 működő-, 10 rendes- és 4 pártoló-tag. A Kör hetenként két 
(olykor a szükséghez képest több) gyakorló-órát tartott s a felmerült ügyek 
elintézésére a tanév folyamán három gyűlést. Nyilvánosan szerepelt 1905. febr.
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19-ikén a Csokonai-emlékünnepen, márcz. 5-ikén a tornaünnepélyen és a gymn. 
körök záróünnepén.

A lefolyt tanévben a Kör bevétele 146 kor. 90 fill, volt (100 kor. a tanári 
kar segélye, a többi tagdíjak- és büntetésekből), kiadása 106 kor. 50 fillér. 
Ezévi maradvány tehát 40 kor. 40 fill.

VI. Főgym nasium i Tornakor.
A Collegium főgymnasiumának ifjúsága körében a testedzés sikeres és 

szakszerű művelését a hét év óta fennálló főgymnasiumi Tornakör segíti elő,
A főgymnasiumi Tornakor 1905. szept. 16-ikán tartotta alakuló-gyűlését 

Teltsch Kornél főgymnasiumi tornatanár elnöklete alatt.
A Kör tagjainak a száma a jelen évben 38 volt. A Kör tisztviselőit 

következőképen választotta meg: titkárnak Podhradszky Jenő VIII. o. t . ; elő- 
tornászóknak az első csapathoz: Dániel Szabó György és Fuchs András VIII. o. 
tanulókat; a második csapathoz : Linczényi Pál és Kárpáti János VII. o. tanuló
kat; a harmadik csapathoz: Kmeczik György és Toronszky Elek VI. o. tanuló
kat ; a negyedik csapathoz: Römer Henrik és Maixner Elek VI. o. tanulókat.

Az alakuló-gyűlés után a Kör azonnal megkezdte működését heti 2 órá
ban Peskó Ödön és Teltsch Kornél tanár urak vezetése alatt. A tagok az őszi 
és tavaszi napokban a gyakorlótéren füleslabda-játékot és egyéb testedzést, télen 
pedig a főgymnasium tornacsarnokában a szertornázást rendszeresen végezték.

A Kör márcz. 5-ikén sikerült házi-ünnepélyt rendezett, melynek műsora 
a következő volt: 1. Felvonulás zenével. 2. Szabadgyakorlatok. 3. Csapattor- 
názás: a) lovon, b) gyűrűn. 4. Egyéni versenyek: aj rúdugrás, b) függeszkedés 
rúdon. 5. Társas gyakorlatok botokkal. 6. Mintacsapat-tornázás nyújtón. 7. Díjak 
kiosztása. 8. Elvonulás zenével.

Az egyéni versenyek győztesei a következők voltak: a rúdugrásban az 
első díjat Toronszky Elek VI. o. t., a második díjat Maixner Elek V o. t.f 
a függeszkedésben: Rozmann Dezső V. o. t. az első, Szurgent József V I. o. t. 
a másodk díjat nyerték. Szép tornázásért pedig jutalomban részesültek: Dániel 
Szabó György VIII. o. t. és Kmeczik György VI. o. t.

Május 27-ikén és 28-ikán folyt le Budapesten a harmadik országos ifjúsági 
tornaverseny. E verseny az előzőknél külső és belső tartalomban egyaránt 
fényesebb, sikerültebb, nagyobbszabású volt. Nézőközönsége óriási volt, a 
mennyiben mintegy 15—20 ezer ember szemlélte meg a magyar ifjúság fegyel
mezettségét, edzettségét, ügyességét s gyönyörködött a haza reményében. A ver
senyen 120 intézet vett részt 5000 tanulóval. Gyönyörű látvány volt, a mint az 
egyes intézetek növendékei zászlókkal, jelzőtáblákkal, különböző színű uniformi
sokban, a legnagyobb rendben felvonultak az Andrássy- és Stefánia-úton, oszlo
pokba osztva, három katonabanda, dobszó, trombita mellett.

A versenytéren a legnagyobb szabályossággal és gyorsasággal helyezkedtek 
el az ifjak az oszlopokba. Megragadó jelenet volt, a mikor az 5000 magyar ifjú 
kipirult arczczal, ifjúi tűzzel és lelkesedéssel énekelte a Himnuszt, a nemzet imáját.

Azután megkezdődtek a szabadgyakorlatok. Harangjelzésre remek pontos
sággal végezték az ifjak az egyes botgyakorlatokat. Milyen szép látvány volt ez !

Coli. Ért. 1904/5. 12
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Milyen színes kép! Tarka-barka ruhák, boterdő az ég felé, szabályos, rithmikus 
mozdulatok. A közönség el volt ragadtatva, tapsolt, éljenzett, lelkesedett.

Majd megkezdődött a verseny. Futás és mászás, tornászás a nyújtón, 
lovon, korláton. Minden pontos beosztással, a legnagyobb rendben.

Másnap ismét ez a kép, füleslapda-versenyek, kötélhúzás. Izgatottság, kié 
lesz a miniszter selyemzászlaja. Selmeczbánya és Sepsiszentgyörgy vezet. A fő
verseny három részből állott. Minden intézet 20 tanulóval vett részt benne. 
A 20 tanulónak megmutattak egy szabadgyakorlatot s azt mindjárt utána 
kellett csinálniok. A bírák azt nézték, milyen a testtartásuk, fegyelmezettségök, 
jól végezték-e a gyakorlatot. Innen azután 10 tanuló a korláthoz ment, 10 pedig 
távolugráshoz. A korláton ismét mutattak egy gyakorlatot, azt utána kellett 
csinálniok a tanulóknak s megint a testtartás, ügyesség, a helyes felfogás volt 
az elbírálás tárgya. A másik 10 fiú pedig ezalatt ugrott távolba Az egyes bírák 
aztán osztályozták a tanulókat; a kifogástalan gyakorlatért, szép tartásért, fegyel
mezettségért 5 pontot kapott egy tanuló. A hármas bíróság aztán összeült, össze
adták a pontokat, elosztották tízzel s a kinek a legnagyobb egysége volt, az 
lett a győztes. Ez idén a zászlót a sepsiszentgyörgyi ev. ref. székely Mikó- 
kollégium nyerte el.

A collegiumi főgimnázium 4 oklevelet nyert és 42 érmet. A mintacsapat 
nyújtón tornászott. A tanulók szép testtartását, fegyelmezettségét, a gyakorlatok 
ügyes felépítését, kifogástalan kivitelét a bíró több ízben dicsérőleg emelte ki. 
A füleslapda-versenyben az újvidéki főgimnáziumot verte le a Collegium, négy
szer hajított kaput, míg az ellenfélnek egy sem sikerült. Az egyéni futó-mászás 
versenyében Füzy Árpád VI. o. t. másodiknak és Nádaskay Sándor VII. o. t. 
szintén másodiknak jött be, a miért is érmet nyertek.

A szabadidőt az ifjak a város nevezetességeinek megtekintésére fordí
tották tanáraik vezetése mellett. Megnézték a szobrokat, az országházat, a 
nemzeti múzeumot, a budai várat, a Mátyás-templomot, bent voltak a királyi 
palota tündérszép termeiben, megnézték a Nemzeti Színházban a «Bánk bán»-t 
s a Király-szinházban a «János vitéz»-t. Sok ismerettel, tapasztalattal meg
gazdagodva tértek haza. Különösen ki kell emelni azt is, hogy ifjaink minden 
tekintetben kifogástalan, illedelmes, szép magaviseletét tanúsítottak az egész idő 
alatt, ezzel is becsületet szerezve Eperjesnek.

VII. A coll. főgym n ifjú ságának  segélyalapjai és különböző gyűjtései.
I. A kirándulási segély-alap vagyona ez iskolaév elején 1426 44 korona.

II. A főgymn. zenekör vagyona 93'44 korona. III. Az ifjúsági segély-pénztár 
vagyona 7200 kor.

Az ifjúsági segély-pénztár havi gyűjtése a következő eredménynyel járt:
I. o. 32 69 kor. II. o. 28 86 kor. III. o. 3404 kor. IV. o. 2139 kor. V. o. 47 36 kor.
VI. o. 44 75 kor. VII. o. 20 69 kor. VIII. oszt. 54'— kor. Összesen 283 78 kor.

A segélypénztárból három tanulónak a lakbérét, egynek a tandíját fizettük, 
két tanulónak megvettük az összes tankönyveket és egynek 20 kor.-nyi segélyt 
adtunk, egyet felruháztunk. A segélyezés kitett összesen 244 koronát.

A József főherczeg Szanatórium-Egyesület javára befolyt 68 korona.
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E) I s k o l a i  i n t é z m é n y e k .

I. M úzeumok.
A szertárak s gyűjtemények e tanévben a következő tárgyakkal szaporodtak:
A természettant múzeum számára szereztetett be vétel útján : 49 darab 

különféle szerszám, 1 drb szerszámszekrény, 1 drb Mikrometer, 10 drb bolognai 
palaczk, 25 drb bataviai üvegcsepp, 1 drb állvány a Schmidt-pörgettyűhöz, 
sulyok egy tokban, 1 drb készülék a folyadék nyomásának terjedéséhez négy 
manometerrel, 1 drb Holosterit-barometer, 1 drb üvegprizma állványon, 1 drb 
Ries elektromos kisütő, 6 drb Leclanche-elem, 2 drb borszesz-lámpás, 1 drb 
hangvilla tűvel, 1 drb szögtűkör, 1 drb Heron-labda sűrítővei, Toepler influenza
gép javítása, Rhamkorf inductor javítása. Beszerzési áruk 613 kor. 60 fill.

A természetrajzé szertár gyarapodása vétel útján : Angol fluorit (17 kor.), 
kapnikbányai fluorit (1 kor. 50 fill.), Rabensteinba való fluorit (60 fill.), Cuprit 
(6 kor.), Malachit (5 kor.), Furmalin (1 kor. 80 fill.), Kryolith (80 fill.), Aragonit 
(kristályos 1 korona 60 fill.), Aragonit (vasvirág 1 korona 50 fill.), Aragonit 
(borsókő 1 korona), forráskő (1 kor.), Apatit (1 kor. 20 fill.), Grafit Ceylon 
szigetéről (1 kor. 60 fill.), Grafit Ó-Radnáról (1 kor.), Nikkelin (4 kor. 50 fill.), 
Arsenopyrit (70 fill.), Chloantit (1 kor.), barnakő (1 kor. 50 fill) Coliestin 
(1 kor. 50 fill.), rézgálicz kristály (1 kor.), vasgálicz kristály (1 kor.), egy nagy 
szekrény a halak számára (130 kor.); összesen 182 kor. 20 fill.

A rajzszertári gyűjtemény számára beszereztettek különféle tárgyak( mint 
hordó, harangláb, kút, harangtorony) mintákul a természet utáni rajzoláshoz 
(30 kor.), Groh István «Magyar stílusú rajzmintái» (60 kor.).

A chemiai, a philologiai, a földrajzi szertár az iskolaév folyamán nem 
gyarapodott.

II. Tornacsarnok és tornatér.
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. Könyvtárak.
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: 500; magyar könyv: 436, német könyv: 64. A könyvtár gyarapítá
sára a tanári kar ez évben is 50 koronát fordított; vétel útján 30 kötet, aján
dékozás útján pedig 2 kötet könyvvel gyarapodott a könyvtár.

Vétel útján: 1. Bársony István: Erdőn, mezőn. 2. Benedek Elek: Krisztus
legendák. 3. Benedek Elek: Rajzok a diákéletből. 4. Böngérffy: Békésy Gáspár.
5. Bródy Sándor: Az egri diákok. 6. Donászy F.: Egy magyar diák élete 
Mátyás király korában. 7. Erődi Béla: A Szentföldön. 8. Gárdonyi G.: Emléke
zetes napok a magyar történetből. (2 kötet.) 9. Krúdy Gyula: A király palástja.

12*
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10. Krúdy Gyula: Robinzonok a Kárpátokban. 11. Lampérth: Három pápai 
diák balatoni kalandozásai. (3 kötet.) 12. Malonyay Dezső: A Nilus országából. 
(3 kötet.) 13. Mikszáth K.: A két koldusdiák. 14. Rákosi Viktor: Korhadt fa
keresztek. 15. Rákosi Viktor: A hős fiúk. 16. Sas Ede: Biharország. 17. Sebők 
Zsigmond: A kis mérnökök. 18. Sas Ede: A fölkelő nap hősei. Kalandok az 
orosz-japán háborúban. 19. Simonyi Jenő : Idegen népek közt. 20. Szterényi: 
Természettudományi olvasmányok. I—II. sorozat. 21. Tábori Róbert: A réz- 
bőrűek világából. 22. Tábori Róbert: Mátyás ifjúsága. 23. Tóth Sándor: 
Hellas ege alatt.

Ajándékozás útján: 1. Meyer Konrád : Egy fiú szenvedése. 2. Rudyard 
Kipling: A Dsungel könyve. Mindkét művet Ludmann Ottó tanár úr ajándé
kozta. — A könyvtár őre: Vöröss Sándor.

3. Házi olvasmányok könyvtára. E könyvtár gyarapítására a tanári kar 
az idén is 50 koronát fordított. Beszerzett az idén 10 művet 102 kötetben ; 
ajándékozás utján gyarapodott 9 művel 9 kötetben. Az idei gyarapodás: 
111 kötet. A könyvtár állománya: 417 kötet.

Vétel útján: Arany János: Vojtina Ars poétikája. (lOdrb) Apor Péter: 
Metamorphosis Transsylvaniae. (lOdrb.) Fazekas Mihály: Ludas Matyi. (lOdrb.) 
Fáy András: Válogatott meséi. (10 drb.) Jókai M.: Népvilág. (lOdrb.) Gyulai 
Pál: A vén színész. (10 drb.) Kármán József: Fanny hagyományai. (10 drb.) 
Kölcsey F.: Válogatott versei. (10 drb.) Moliére: A fösvény. (10 drb) Gróf 
Zrínyi Miklós prózai munkái. (12 drb.) — Az esedékes összeg egyharmada 
kötésre fordíttatik. A könyvtár ő re: Vöröss Sándor.

4. Segítő könyvtár. Ezen könyvtár czélja azokat a tanulókat, kiknek nem 
áll módjukban az iskolakönyvek megszerzése, az iskolaév folyamán tankönyvek
kel ingyen ellátni. A könyvtár évről évre szaporodik, részint egyes könyvkiadó- 
czégek adományából, részint az intézeti segélyegyletnek és a tanuló-ifjúságnak 
tankönyv-adományából. Fogadják mindazok, kik könyvtárunk gyarapodását 
elősegítik, e helyen is őszinte köszönetünket. — Segítő könyvvel elláttunk 
34 tanulót 82 könyvvel. A könyvtár őre: Peskó Ödön.

F) N yilván os vizsgálatok a főgym nasium ban.

Az 1905. május 18., 20., 2 2 ,23-ikán lefolyt Írásbeli érettséginek tételei:
A) A magyar nyelvből: 1. A magyar drámairodalom főirányai a XIX. 

században. 2. Erdély, mint alkotmányunk és a Protestantismus védőbástyája.
3. Mely tünemények előzték meg és tették alapját a magnetoelekromos- és 
dynamogépeknek.

B) A latin nyelvből: Ciceronis oratio pro T. Annio Milone. C. XXXIX.
C) A görög nyelvből: Platon Phaidonjának I. és II. fejezetéből. (A Sok

rates halála előtti események.)
D) A német nyelvből: A régi germánok házi élete. (Orosz Lajos «Német 

stílusgyakorlatok» ez. gyűjteményéből.)
E) A  mennyiségtanból: 1. Valaki 1 kor. 80 fillérért vesz almát és körtét; 

4 almáért fizet 10 fillért s 5 körtéért ugyancsak 10 fillért. Ismerősének átengedi
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az almák felét és a körték harmadát ugyanolyan árban, a mint ő maga vette 
és kap 80 fillért. Hány almát és hány körtét vett az illető?

2. Valamely gömbnek az átmérője 6 in.; az átmérő fölött kerületi szöget 
szerkesztünk s az így származott háromszög egyik szöge 24°, 14'56°. Számít
suk ki annak a két testnek a felületét, mely származik, ha a gömböt az 
átmérő körül forgatjuk.

A június hó 20., 21. és 22-ikén megtartott szóbeli érettségi vizsgálaton 
Dianiska András, lőcsei ág. h. ev. lelkész elnökölt, a kormány képviseletében 
pedig Raffay Sándor pozsonyi theologiai tanár jelent meg. Az eredményt a 
jövő évi Értesítőben közöljük.

A VIII. osztály protestáns tanulóinak vallástani vizsgálatán május 11-ikén 
az egyházkerület képviseletében Dianiska András, lőcsei ág. hitv. ev. lelkész 
elnökölt. Kiváló elismeréssel nyilatkozott az elért eredmény felől.

A VIII. osztály többi vizsgálatait május 8—10., 12., 13., 14 — 17. napjain, 
az I — VII. osztály vizsgálatait június 9., 10. 14—17., 19., 24. napjain tartottuk. 
Az évzáró ünnepély és az ifjaknak elbocsátása június 26-ikán volt.
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Tanítók:ép2;ő=inté2;et.

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

A tanítóképző-intézet helyzetében e tanévben lényeges változás állott 
be, a mennyiben az intézet és teljes internátusa — a számára megfelelő szép, 
nagy telek megszerzése által — a rég óhajtott és érzékeny hiányt pótló saját 
épületeibe remélhetőleg már a közel jövőben beköltözködhetik.

A fenntartó egyházkerület és kiváltképpen annak fáradhatatlan buzgó- 
ságú püspöke, mélt. és főt. Zelenka Pál úr, ezen czél valósulása érdekében 
évek óta minden lehetőt megtesznek, hogy az egyházkerület szegénysége 
miatt lépten-nyomon felmerülő akadályok elgördfttessenek.

így az 1900. évben Eperjesen megtartott kerületi közgyűlés, áthatva 
lévén a jelenlegi internátusi rendszer tarthatatlanságának érzetétől, felhatal
mazta «a beállott elodázhatatlan szükségből kifolyólag az egyházker. elnök
séget, hogy a tanítóképző-intézeti internátust az e czélra vásárlandó alkalmas 
telken felépíttesse, és erre vonatkozó jelentését a jövő (1901.) kerületi köz
gyűlés elé terjeszsze». Ezen határozathoz fűződött reményeink azonban nem 
mentek oly hamar teljesedésbe, mert az 1901. évi kerületi közgyűlésen a 
püspök úr csak annyit jelentett az ügy állásáról, hogy «a tavaly nyert fel
hatalmazás értelmében, a tanítóképző-intézet és internátusa szükségelte épít
kezésre vonatkozólag részint kellő beltelek, részint anyagi erő hiánya miatt 
nem tehette meg a döntő lépést».

Úgy látszott, mintha az építkezési terv ismét hosszú időre elodáztatott 
volna, és hogy elsősorban és kiváltképpen az internátus a maga sokféle 
hiányával ismét tovább fenn fog állani. De ez csak látszat volt, mert a püspök 
úr a beállott csendben is serényen tovább szőtte terveit, s kereste és szeren
csésen megtalálta az utat és módokat az intézet fejlesztésére. Megtalálta a 
megfelelő telket, melynél szebbet, alkalmasabbat, a kerület méltóságát jobban 
kifejezésre juttatót sehol sem találhatott volna.

E telekvétel ügyében püspök úr 1904. aug. 3. és 4-ikén Eperjesen időzvén, 
egyebek közt a collegiumi felügyelőt, dr. Schmidt Gyula urat kérte fel a telek
vétel ügyében a feltételek megállapítására, ki e megkeresésnek teljes ügybuzgó- 
sággal meg is felelt. Az adás-vevési szerződés szerint — mely 1904. aug. 31-ikén 
elkészült, jóváhagyás végett a kerületi közgyűlés elé volt terjesztendő, — özv. 
Sarlay Sándorné szül gróf Nyáry Melanie eladja az eperjesi ág. hitv. ev. tanító

IV.
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képző intézet és internátusa részére az eperjesi 634. sz. telekjegyzőkönyvben
II. 4. sor-, helyrajzi szám alatt foglalt kertből azon részt, mely a Bretz Sándor 
kerítésétől számítva 30 folyó-ölnyi utczai frontban a vasúti bevágásig terül; vagyis 
a mérnöki felmérés szerint 2495'2 [jj-ölet tesz azon terület, melynek vételára 
— négyszögölenként átlagosan 16 koronával számítva — összesen 39,923 kor. 
20 fillérben állapíttatott meg, mely vételár 1905. május 1-jén kifizetendő volt.

A Nagyváradon, 1904. szept. 21—23. napjain megtartott kerületi köz
gyűlés a szerződést helybenhagyta azzal, hogy «az 1900. évi egyházkerületi 
gyűlésnek az internátussal biró új tanítóképző-intézet építésére vonatkozó 
határozatát megújítva, felhatalmazza az egyházkerületi közgyűlés az egyházker. 
elnökséget, hogy ugyancsak a coll. igazgató-választmánynyal egyetértve, az 
eperjesi vasúti állomás felé vezető útvonal mentén fekvő fenti beltelket a 
kitett vételárösszeg ellenében, az egyházkerület nevében és annak részére 
vásárolja meg; a szükséges épületekre vonatkozó részletes épületterveket 
mihamarább készíttesse el és eljárásának eredményét a jövő (1905.) évi egyház
kerületi közgyűlés elé terjeszsze». Ezen építési tervvázlat is elkészült, de hihető
leg még módosulni fog.

Püspök úr még múlt évi nov. 1—3. napjain Eperjesen tartózkodása alatt 
is az építési ügy továbbfejlesztésével foglalkozott, valamint ez év márczius 2—4. 
és május 26—27. napjain.

így végtére a telek május 1-jén a coll. felügyelő úr közbenjárásával 
átvétetett és a 2166. sz. eperjesi telekjegyzőkönyvbe a_-- j  helyrajzi szám alatt 
a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi tanítóképző-intézet javára átíratott.

Ekkép az első nagy lépés megtörtént; bárha az építkezés is már a 
megvalósulás stádiumához közelednék 1

1. A  ta n á r i  s  ta n í tó i  s z e m é l y z e t  m ű k ö d ése .
A tanári karban e tanévben változás állott be. Gamciuf György tanár az 

intézet igazgatója s egysersmind 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 Reményik Lajos gyakorlóisk. tanító gyako
rolta a felügyeletet; a többi kintlakók felett a felügyeletet az igazgató gyakorolta.

A tanév elején a püspök úr a még nem rendszeresített tanári negyedik 
állásra Nikelszky Zoltán oki. polgári isk. tanárt alkalmazta rendkívüli tanárul 
egy évre szóló érvénynyel a magyar és német nyelv tanításával, s ekkép az 
óra-pótlás terhes munkája legnagyobbrészt megszűnt.

a) A tanári testület és m unkaköre.
A tanári karnak ez évben csak egy-két órát kellett pótolnia. Az egyik 

egyház lelkészét a vallástan- és tótnyelvi oktatással kellett továbbra is megbízni 
és a gyakorló-iskolai tanítónak egy osztályban neveléstant és valamennyi osztály 
tornatanítását kellett elvállalnia. így sikerült az osztály-összevonást annyira kike
rülni, hogy csak az ének- és tornázás-tanításban kellett osztályokat összevonni.
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I g a z g a t ó :

1. G a m a u f  G y ö rg y  rendes tanár. Tanít neveléstant az I., II. és IV., 
történetet, alkotmánytant III., IV., rajzot az I—IV. osztályban, összesen 20 köte
lező és 4 pótló órában. Az önképző- és önsegélyző-egyesületek elnöke, a történeti 
és rajz-tanszerek, a könyvtár őre, a gyak.-iskola igazgatója. Tanít 26 év óta.

T a n á r o k :

2. G e rh a rd  B éla  rendes tanár, osztályfő a IV. osztályban. Tanít számtant 
az I —IV, mértant a II—IV., természetrajzot I — III., természettant és gazda
ságtant a III. és IV. osztályban összesen heti 22 kötelező és 1 pótló órában. 
Két internátus felügyelője, a mennyiségtani és természettudományi szerek 
őre. Tanít 5 év óta.

3. Ifj. K api G y u la  rendes tanár, osztályfő a II. osztályban. Tanít zenét 
és éneket az I—IV., szépírást az I. osztályban. Összesen 22 heti órában. A zenei 
tanszerek őre. Tanít 8 év óta.

4. N ik e lszk y  Z o ltán  ideiglenes tanár, osztályfő az I. osztályban. Tanít 
magyar és német nyelvet az I—IV., földrajzot az I. és II. osztályban heti 
22 órában. A tanári értekezlet jegyzője.

5. L ip ta i L a jo s  vallástanár, az Eperjes-városi és vidéki ág. hitv. evang. 
egyház lelkésze. Tanít vallástant és tót nyelvet az I—IV. osztályban heti 
12 órában. Tanári éveinek a száma 7.

6. R e m é n y ik  L a jo s  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 6 év óta, összesen 14 év óta.

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

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

b) A tanári kar m űködése.
A tanárok működése ez évben szakadatlanul és zavartalanul folyt le. 

Ragályos betegségektől mentve maradt ez évben a tanintézet. Egy-két napig 
tartó megbetegedés a tanároknál ugyan előfordult, de a tanulók kellő foglal
koztatásáról a tanári kar ekkor is tudott gondoskodni.

A tanári kar ezévi működését augusztus hó 8-ikán kezdte meg, a midőn 
az első tanári értekezletet tartottuk az építendő intézet és internátus épüle
teinek tervrajza és a helyiségek beosztása tárgyában a készítendő terv számára 
és útmutatásul. Ekkor jelentette be az igazgató, hogy a püspök úr az 1904/5. 
iskolai évre Nikelszky Zoltán oki. polgári iskolai tanárt ideiglenesen megbízta 
Ekkor mutatta be az igazgató, szintén aug. 4-ikén, a püspök úr által meg
állapított felvételt, s történtek a szükséges előkészületek a beiratkozás, inter-

Coll. Ért. 1904/5. 13
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nátusi beosztás és az évi órarendre vonatkozólag. Egyszersmind bejelentette az 
igazgató, hogy július 3—20-ig Budapesten tartózkodása ideje alatt püspök 
úrnak meghagyására a Collegiumban augusztus folyamán két kisebb terem át
alakítása folytán nyert 60 m2 területű terem gyakorlóiskolává berendezésére új 
iskolai padokat és bútorzatot rendelt Feiwel gyárosnál; bejelentette az igazgató 
azt az örvendetes eseményt, hogy a püspök úr augusztus 3. és 4-ikén Eper
jesen tartózkodván, az intézet számára vásárlandó telek-vétel lebonyolítására 
dr. Schmidt Gyula coll. felügyelőt megnyerni sikerült.

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 6-ikán 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 12—15-ikéig távol volt az igazgató, Újvidéken részt vevén 
a Protestáns Irodalmi Társaság közgyűlésén.

Szeptember 19—23-ikáig Nagyváradon tartott kerületi közgyűlésen vett 
részt. E gyűlés az intézet életében korszakalkotó, mert itt határozta el a ke
rület az intézet kitelepítését a Collegiumból, és modern, e czélnak megfelelő 
épületbe való elhelyezését, az ifjúság számára a nevelés czélját szolgáló inter
nátus felépítését.

Szeptember 26. és 27-ikén a IV. oszt. magántanulók vizsgálata.
Szeptember 28 — október 3-ikáig írásbeli és szóbeli képesítő-vizsgálat; 

az utóbbin fáradhatatlan püspök urunk elnöklése mellett.
Ekkor a felvétel és a jótétemények kiosztására nézve véglegesen intéz

kedett a püspök úr.
Október 4-ikén, a király nevenapján, szünetelt a tanítás.
Október 6-ikán az aradi vértanúk emlékezetére tartott collegiumi gyász

istentiszteleten és gyászünnepélyen résztvett a tanári kar az ifjúsággal.
Október 13-ikán az igazgató, Gerhard Béla és Nikelszky Zoltán taná

rokkal és 20 IV-éves növendékkel résztvett a Kisszebenben tartott Sárosmegyei 
Tanítóegyesület közgyűlésén és az állami elemi népiskola felavató ünnepélyén.

Október 31-ikén és 1904. május 31-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.

November 7—9-ikéig az igazgató Budapesten az egyetemes közgyűlésen 
résztvett, a melyre őt tanácskozási joggal a kerületi közgyűlés kiküldötte volt.

November 11 — 15-ikéig a tanításon hospitált; a gyakorlóiskolai tanításon 
ezen napokon kívül is gyakran hosszabb-rövidebb ideig résztvett.

Deczember 5-ikén tartotta a tanári kar az első félévi ellenőrző értekez
letét, melynek eredményéről a tanulók s a szülők értesítést kaptak.

Deczember 13-ikán az igazgató Kassán a VI sz. kir. városi esperesség 
utolsó közgyűlésén résztvett.
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Deczember 22 — január 4-ikéig tartott a szokásos karácsonyi szünet. 
Január 9-ikén az igazgató az intézet képviseletében Kisszebenben Dianiska 

Albert lelkész temetésén vett részt s tolmácsolta a gyászoló családnak a tanári 
kar fájdalmas részvétét.

Február 20-ikán a II. félévre szóló jótétemények elosztásáról tanácskozott 
a tanári kar s a javaslatot jóváhagyás végett terjesztette fel a püspök úrhoz.

Márczius 15-ikén a collegiumi hazafias ünnepélyen résztvett a tanári kar 
az ifjúsággal, a mely alkalommal az ifjúság egy müéneket adott elő; délután 
az Önképző-kör is külön tartott igen sikerült hazafias ünnepet, melyen a 
tanári kar is megjelent.

Április 16 —30-ikáig tartott a szokásos húsvéti szünet.
Május 22—30-ikáig a IV. oszt. növendékeivel tartottuk meg az évzáró 

osztály vizsgálatokat.
Június 2—9-ikéig az I., II. és III. oszt. évzáró osztályvizsgálatai folytak, 

és a három osztály június 10-ikén elbocsáttatott.
Június 21—24-ikéig a képesítő-vizsgálatok Írásbeli része és június hó 

26—28-ikáig a szóbeli képesítő-vizsgálat folyt le mélt. s főtiszt. Zelenka Pál 
püspök elnöklése mellett.

A tanári kar a már felemlített tanári értekezleteken kívül négy ízben 
súlyosabb természetű kihágási ügyben, valamint több ízben folyó ügyek elin
tézésében tanári értekezletet tartott.

2. A ta n ító k é p z ő - in t .  n ö v e n d é k ek .

a) N é v s o r .
I. o sz tá ly .

Békésy G yula, szül. 1887. április 21-ikén Csabán, Békés vm., ág. hitv. evang.
Atyja ipartestületi jegyző. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyváradon. 

Benedikti A ndrás, szül. 1888. május 10-ikén Csetneken, Gömör vm., ág. hitv.
evang. Atyja szolga. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Blistyán E de, szül. 1886. november 16-ikán Csorbán, Liptó vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Késmárkon.

E hlers E mil, szül. 1889. november 3-ikán Kisszebenben, Sáros vm., ág. hitv.
evang. Atyja földbirtokos. — Végzett 4 gymn. oszt. Kisszebenben. 

H ermann Béla, szül. 1888. szept. 27-ikén Salgótarjánban, Nógrád vm., ág. hitv.
evang. Atyja végrehajtó. — Végzett 5 gymn. oszt. Rimaszombaton. 

H ruska Lajos, szül. 1887. február 5-ikén Klenóczon, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja községi bíró. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyrőczén.

H r v o l  L ajos, szül. 1889. január 13-ikán Pongyelokon, Gömör vm., ág. hitv.
evang. Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön. 

Istványik G yula, szül. 1889. április 23-ikán New-Yorkban, ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Homonnán.

13»
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Kiss Imre G yula, szül. 1890. szeptember 21-ikén Rozsnyón, Gömör vm, ág.
hitv. evang. Atyja f, volt festő. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

K ubicza P ál, szül. 1888. november 17-ikén Pinczéden, Bács-Bodrog vm., ág. 
hitv. evang. Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Újvidéken.

K usnyirik Samu, 1888. szeptember 8-ikán Nagyrőczén, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyrőczén.

L akatos E mil, szül. 1889. május 20-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. 
evang. Atyja vendéglős. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

L ászló G yula, szül. 1890. június 17-ikén Zilahon, Szilágy vm., ev. reí Atyja f, 
volt iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Enyeden.

L ászló Mihály, szül. 1888. szeptember 4-ikén Apáczán, Brassó vm., ág. hitv. 
evang. Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfaluban.

Molnár Sándor, szül. 1888. márczius 10-ikén Köviben, Gömör vm., ág. hitv. 
evang. Atyja szatócs. —- Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.*

P ichler Béla, szül. 1889. június 17-ikén Baróthon, Háromszék vm., ág. hitv. ev. 
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Baróthon.

Ragályi D ezső, szül. 1889. január 27-ikén Szádellőn, Abaúj-Torna vm., ev. ref. 
Atyja lelkész. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

S uhajik G yula, szül. 1889. márcz. 7-ikén Rimaszombaton, Gömör vm., ág. hitv. 
ev. Atyja s.-telekkönyvvezető. — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombaton.

T akács J ános, szül. 1888. április 20-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. 
evang. Atyja földmíves. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

T oldy Miklós, szül. 1886. november 13-ikán Pilisen, Pest vm., ág. hitv. evang. 
Atyja f, volt földmíves. — Végzett 4 gymn. oszt. Szarvason.

T óth L ászló, szül. 1887. május 29-ikén Tornyosnémetin, Abaúj-Torna vm., 
ev. ref. Atyja lelkész. — Végzett 6 gymn oszt. Iglón*

Összesen 21; maradt az év végén 19.

II .  o sz tá ly .
Bélán A ndrás, szül. 1888. október 23-ikán Szirken, Gömör vm, ág. hitv. ev. 

Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.
Blistyán G yula, 1887. április 13-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. 

evang. Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.
Boross G yörgy, szül. 1885. Kassán, Abaúj vm., ág. hitv. evang. Atyja levél

hordó. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.
Broczkó L ászló, 1889. augusztus 31-ikén Budapesten, ág. hitv. evang. Atyja 

iparos Nagyrőczén. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyrőczén.
Csoma Zoltán, 1889. febr. 1-jén Abaújszenden, Abaúj-Torna vm., ev. ref. 

Atyja tanító-levita. — Végzett 4 gymn. oszt. az eperjesi Collegiumban.
E hlers V ilmos, 1887. márczius 19-ikén Kisszebenben, Sáros vm., ág. hitv. 

evang. Atyja földbirtokos. — Végzett 4 gymn. oszt. Kisszebenben.

* A második félévben kilépett.
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E rős János, szül. 1888. július 23-ikán Orlauban, Szilézia, ág. hitv. ev. Atyja 
vasúti tiszt. — Végzett 4 gymn. oszt. Iglón.

E stók K ároly, 1885. július 13-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 6 gymn. oszt. Nyíregyházán.

F renyó E de, 1888. április 26-ikán Nandrásrákoson, Gömör vm , ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombatban.

G ajdos János, 1889. június 23-ikán Eperjesen, ág. hitv. evang. Atyja iparos. — 
Felvételi vizsgálattal.

G edeon Mátyás, 1887. augusztus 4-ikén Alsómeczenzéfen, Szepes vm., r. kath.
Atyja iparos. — Végzett 5 gymn. oszt. a rozsnyói kath. gymnasiumban. 

H egedűs József, 1886. június 29-ikén Kecsőn, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön*

H oléczy György, 1885. márczius 17-ikén Breznóbányán, Zólyom vm., ág. hitv.
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön. Ismétlő. 

H udák János, 1887. június 14-ikén Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev.
Atyja tisztviselő. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

K ékén András, 1889. január 26-ikán Periászon, Gömör vm, ág. hitv. evang.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyrőczén.

K éler Pál, 1887. június 26-ikán Krompachon, Szepes vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Iglón.

K ipetz Béla, 1887. október 19-ikén Abaújszántón, ág. hitv. ev. Atyja iparos.
Végzett 4 polg. isk. oszt Sajógömörön.

K linga E mil, 1888. február 4-ikén Gerlachfalván, Szepes vm., ág. hitv. evang.
Atyja tanító. - -  Végzett 4 polg. isk. oszt. Iglón.

K uchár Gyula, 1887. deczember 30-ikán Lukovistyén, Gömör vm., ág. hitv.
evang. Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön. 

L ipták L ászló, 1888. május 31-ikén Melléten, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Anyja szolgáló. — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombatban.

L utecsko L ajos, 1888. január 19-ikén Németlipcsén, Liptó vm , ág. hitv. ev- 
Atyja iparos. — Felvételi vizsgálattal.

M atherny K ároly, 1888. deczember 1-jén Krompachon, Szepes vm., ág. hitv.
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Iglón.

N ikházy V iktor, 1888. október 20-ikán Miskolczon, ág. hitv. evang. Atyja 
vasúti altiszt. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Dobsinán.**

N ovák Sámuel, 1887. április 29-ikén Lubenyiken, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

O bedjár András, 1888 május 20-ikán Ratkón, Gömör vm.. ág. hitv. evang.
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

P afkó Mihály, 1886. június 10-ikén Téhányon, Abaúj vm., ág. hitv. evang. 
Atyja vasúti altiszt. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Kassán.

* Kiutasíttatott. — ** Eltávozott,
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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. hitv. ev.
Atyja szolga. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.

Sánek P éter, 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 G yula, 1887. augusztus 22-ikén Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág.
hitv. evang. Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. osztályt Nyíregyházán. 

Scholcz Béla, 1888. november 26-ikán Szepesleibitzen, Szepes vm , ág. hitv.
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk oszt. Késmárkon.

Szekej Mihály, 1886. szeptember 29-ikén Liptószentmiklóson, ág. hitv. evang.
Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Liptószentmiklóson- 

Szeverinyi Samu, 1887. február 25-ikén A.-Sztregován, Nógrád vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 1 tképző oszt. Losonczon.

Valoczky G ábor, 1887. június 1-jén Stubnyafürdőn, Turócz vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Beszterczebányán.

V asskó A ntal, 1888. május 15-ikén Kolomeán, Galiczia, ág. hitv. ev. Atyja 
tisztviselő Eperjesen. — Végzett 4 gymn. oszt. a Collegiumban. 

Zemko A ndrás, 1887. november 11-ikén Nagyréten, Zólyom vm., ág. hitv. ev. 
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

Összesen 37. Évközben kilépett 1, kiutasíttatott 1; maradt az év végén 35 tanuló.

I I I .  o s z tá ly .

D anis János, szül. 1884. június 21-ikén Ratkón, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

D óbisz L ajos, 1886. április 13-ikán Ratkón, Gömör vm, ág. hitv. evang. Atyja 
tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombatban.

F idler István, 1887. augusztus 15-ikén Tállyán, Zemplén vm, ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

F idler N ándor, 1887. január 8-ikán Tállyán, Zemplén vm, ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. magánúton.

F uhrmann János, 1886. október 7-ikén Ménhárdon, Szepes vm, ág. hitv. ev.
Atyja földbirtokos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon. 

Greisiger Ödön, 1886. augusztus 2-ikán Gölniczbányán, Szepes vm, ág. hitv.
evang. Atyja tisztviselő. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon. 

Gyurkovics Béla, 1887. május 25-ikén Németjakabvágáson, Sáros vm, ág. h. ev.
Atyja lelkész. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen a Collegiumban. 

H aviar János, 1886. deczember 31-ikén Vrbiczán, Liptó vm , ág. hitv. evang. 
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Liptószentmiklóson. Ismétlő.
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H irsch Mendel, 1884. deczember 25-ikén Csíkfalván, Maros-Torda vm., izr.
Atyja kereskedő. — Végzett 6 polg. isk. oszt. Kolozsvárott. 

H nustyán A ndrás, 1886. augusztus 12-ikén Szemlakon, Arad vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Szarvason.

H uray G yula, 1885. deczember 16-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv.
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán. 

Ivanovics O szkár, 1886. február 15-ikén Pozsonyban, ág. hitv. evang. Atyja f, 
volt nyug. tisztviselő. — Végzett 4 gymn. oszt. Aszódon.

J ani János, 1887. deczember 26-ikán Hosszúfalun, Brassó vm , ág. hitv. evang.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalun.

K rajecz Jenő, 1886. június 27-ikén Kövin, Gömör vm., ág. hitv. evang. Atyja 
iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

K ruttschnitt Péter, 1884. május 1-jén Cservenkán, Bács-Bodrog vm., ág. hitv.
evang. Atyja jegyző. — Végzett 4 gymn. oszt. Halason.*

L anstyák D ezső, 1886. augusztus 18-ikán Legénden, Nógrád vm., ág. hitv. ev.
Atyja lelkész. — Végzett 5 gymn. oszt. Eperjesen a Collegiumban. 

L iska J ózsef, 1886. szeptember 28-ikán Dobsinán, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Dobsinán.

P epo G yörgy, 1883. márczius 20-ikán Ambrózfalván, Csanád vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

P etöcz Sándor, 1883. május 12-ikén Bönyön, Győr vm., ág. hitv. ev. Atyja f, 
volt földbirtokos. — Végzett 6 polg. isk. oszt. Moóron.

Richweisz János, 1885. szeptember 27-ikén Ovizen, Szepes vm., róm. kath.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Iglón.

S imon Sándor, 1887. július 19-ikén Iglón, Szepes vm., ág. hitv. evang. Atyja 
vasúti altiszt. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Iglón.

S ipkaY György, 1886. február 12-ikén Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.**

S ramko K ároly, 1887. július 10-ikén Nagyrőczén, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyrőczén. 

Stitnyiczky G yula, 1884. decz. 1-jén Molnárka-pusztán (Ostyán), Gömör vm., 
ág. hitv. evang. Atyja erdőőr. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyrőczén. 

S chneider J ános, 1887. január 22-ikén Toporczon, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Késmárkon.

Szekeres P ál, 1885. január 17-ikén Nyíregyházán, Szabolcs vm., ág. hitv. ev.
Atyja földbirtokos. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán. Ismétlő. 

Szentpéteri G yula, 1887. augusztus 1-jén Betléren, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja f, volt mérnök. —- Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón. 

S zomolnoki L ajos, 1887. július 17-ikén Abaújszántón, Abaúj-Torna vm., ág. h. 
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.

* Betegség miatt odahaza maradt s csak az évzáró-vizsgálatra jött el. — ** Évköz
ben eltávozott.
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S zubulyi Mátyás, 1885. október 13-ikán Tarnóczán, Liptó vm., ág. hitv. ev.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Liptószentmiklóson. 

T haisz Kálmán, 1887. február 12-ikén Újpesten, Pest-P.-S.-K. vm., ág. h. ev.
Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt Újpesten.

T omesz L ajos, 1887. márczius 23-ikán Kövin, Gömör vm., ág. hitv. ev. Atyja 
iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagyrőczén.

V irosztek J ános, 1887. február 24-ikén Klenóczon, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja erdővéd. — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombaton.

Zámbory E ndre, 1888. augusztus 8-ikán Kassán, Abaúj-Torna vm., ág. h. ev. 
Atyja iparos. — Végzett 4 reálisk. oszt. Kassán.

Összesen 34. Évközben kilépett 1; maradt az év végén 33 tanuló.

IV 7"» o s z tá ly .
Berg G usztáv, szül. 1884. október 14-ikén Leibitzen, Szepes vm., ág. h. ev.

Atyja iparos. — Előzőleg végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon. 
B oczkó E lek, 1884. július 16-ikán Nyíregyházán, Szabolcs vm, ág. hitv. ev.

Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Nyíregyházán.
Boldizsár L ajos, 1886. június 26-ikán Hajdúnádudvaron, Hajdú vm., ev. ref.

Atyja tanító. —- Végzett 4 polg. isk. oszt. Hajdúszoboszlón. Ismétlő. 
D armó Márton, 1886. február 12-ikén Rozsnyón, Gömör vm., ág. hitv. evang- 

Atyja f, volt iparos. —■ Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.
F eijér Imre, 1887. márczius 21-ikén Pürkereczen, Brassó vm., ág. hitv. evang.

Atyja lelkész. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalván.
F risch Á rmin, 1884. február 1-jén Saczán, Abaúj-Torna vm., izraelita. Atyja 

iparos. — Végzett 6 polg. isk. oszt. Kassán.
G ócza A ndrás, 1884. június 3-ikán Hosszúfalu-Alszegen, Brassó vm, ág. hitv.

evang. Atyja erdőőr. — Végzett 6 polg. isk. oszt. Hosszúfalván. 
Píorvay Á rpád, 1885. márczius 23-ikán Szepesváralján, Szepes vm., ág. hitv.

evang. Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 reálisk. oszt. Lőcsén.
J ármaY T ivadar, 1886. október 14-ikén Bártfán, Sáros vm, ág. hitv. evang.

Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Bártfán.
J azudek F erencz, 1883. október 3-ikán Bártfán, Sáros vm., ág. hitv. evang.

Atyja f, volt iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Bártfán.
K ern J ános, 1887. február 16-ikán Kispalugyán, Liptó vm., ág. hitv. evang.

Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Liptószentmiklóson. 
Klementik J ános, 1885. április 8-ikán Rozsnyón, Gömör vin., ág. hitv. evang.

Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.
Kópé J ános, 1886. deczember 15-ikén T ürkösön, Brassó vm. ág. hitv. evang.

Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt Hosszúfalván.
K ratky Béla, 1884. október 22-ikén Abaújszántón, Abaúj-Torna vm., r. kath.

Atyja iparos. —- Végzett 2 tanítóképző-int. osztályt a gör. kath. tanító
képzőben Eperjesen.*

A második félévben kilépett.
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K uszy Gyula, 1885. márczius 8-ikán Németlipcsén, Liptó vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 1 tképző oszt. Iglón.

K uszy Pál, 1884. január 9-ikén Németlipcsén, Liptó vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon. Ismétlő. 

L oyko N ándor, 1886. május 21-ikén Budaméron, Sáros vm., ág. h. ev. Atyja 
tanító. — Végzett 3 polg. isk. oszt. Sajógömörön. Felvételi vizsgálattal. 

Mathern R óbert, 1886. április 29-ikén Eperjesen, Sáros vm., ág. hitv. evang.
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Eperjesen.

N ovák L ászló, 1886. szeptember 13-ikán Ruttkán, Turócz vm., ág. hitv. ev.
Atyja tanító. — Végzett 4 polg. isk. oszt Kassán.

P azár Miklós, 1884. október 21-ikén Tiszaszentmiklóson, Torontál vm., ág.
hitv. evang. Atyja f, volt orvos. — Végzett 4 gymnasiumi osztályt 
a Collegiumban.

Ponicsan Mihály, 1885. október 1-jén Lajosfalván, Bács-Bodrog vm., ág. hitv.
evang. Atyja iparos. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Nagybecskereken. 

Remenyik L ászló, 1886. szept. 1-jén Rimaszombatban, Gömör vm., ág. hitv. ev.
Atyja iparos. — Végzett 4 gymn. oszt. Rimaszombatban.

S imon Zoltán, 1884. márczius 24-ikén Mezőkeresztesen, Borsod vm., ev. ref.
Atyja lelkész. — Végzett 1 tképző oszt. Debreczenben.

Scholcz A ladár, 1885. január 23-ikán Lőcsén, Szepes vm., ág. hitv. evang.
Atyja számtiszt. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

Scholcz L ászló, 1885. márczius 24-ikén Leibitzen, Szepes vm., ág. hitv. ev.
Atyja postamester. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Késmárkon.

S zabó Samu, 1884. decz. 25-ikén Sajógömörön, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Sajógömörön.*

S zabó Sándor, 1884. február 9-ikén Hosszúfalun, Brassó vm., ág. hitv. evang.
Atyja földmíves. — Végzett 4 polg. isk. oszt. Hosszúfalun.

S zikszay Béla, 1882. márcz. 21-ikén Domahidán, Szatmár vm., ev. ref. Atyja 
tanító. Végzett 3 tképző oszt. Szatmárott.

S zlabej L ajos, 1886. február 21-ikén Tiszolczon, Gömör vm., ág. hitv. evang.
Atyja földmíves. — Végzett 1 tképző oszt. Iglón.

T heil Emil, 1885. október 6-ikán Szászrégenben, Maros-Torda vm., ág. hitv.
evang. Atyja j-, volt iparos. — Végzett 4 reálisk. oszt. Debreczenben. 

T omala L ajos, 1884. május 18-ikán Zsaskón, Árva vm., ág. hitv. ev. Atyja f , 
volt lelkész. — Végzett 4 gymn. oszt. Beszterczebányán.

T őkés János, 1884. november 16-ikán Karczagon, Jász-Nagykún-Szolnok vm., 
ev. ref. Atyja tisztviselő. — Végzett 1 tképző oszt. Debreczenben. 

Záhorszky L ajos, 1884. július 8-ikán Stoószon, Szepes vm., ág. hitv. evang. 
Atyja tanító. — Végzett 4 gymn. oszt. Rozsnyón.

Összesen 33 növendék. Évközben kilépett 2; maradt az év végén 31 tanuló. 

* A második félévben kilépett.
Coll. Ért, 1904 -  5, 14
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M a  jo ' á  n  t  a  n u 1 ó k :

I. osztály.
Boross György, ág. liitv. ev.
Egri Péter, ev. ref. tanító.
Eperjessy Béla ev. ref. tanító. 
Hegedűs Béla, rom. kath. tanító. 
Mészáros István, ev. ref.
Nemecz Sándor, ág. hitv. ev. tanító. 
Tamás Zoltán, róm. kath. tanító. 
Valach András, ág. hitv. ev. tanító. II.

II. osztály.

111. osztály.
Dinda István, ág. hitv. ev. tanító. 
Dóri Bazil, gör. kath. tanító. 
Eperjessy Barna, ev. ref. tanító. 
Frisch Herman, izr.
Gaál Lajos, ág. hitv. ev. tanító. 
Kubicza Károly, ág. hitv. ev. tanító. 
Ragyóczy János, ev. ref tanító. 
Szabó István, ág. hitv. ev. tanító. 
Tamás István, ev. ref. tanító. 
Várady Gyula ev. ref. tanító.

Abszolon János, róm. kath. tanító. 
Almády István, ev. ref. nevelő. 
Andrik Pál, ág. hitv. ev. tanító. 
Eperjessy Béla, ev. ref.
Héderváry Izidor, ev. ref. tanító.
Héty János, ev. ref. tanító.
Horváth Károly, ev. ref. tanító. 
Jeszenszky Vilmos, ág. hitv. ev. tanító. 
Petyke Pál, ev. ref. tanító.
Schuchtár Lajos, ág. hitv. ev.
Szirotka Sámuel, ág. hitv. ev. tanító. 
Ragyóczy József, ev. ref. tanító.
Zajácz János, ág. hitv. ev.

IV. osztály.
Belánszky Endre, róm. kath. tanító. 
Goldberger Zsigmond, izr. nevelő. 
Héderváry István, ev. ref. tanító.
Jurák János, ág. hitv. ev. tanító. 
Kubicza Károly, ág. hitv. ev. tanító. 
Kuzy Pál, ág. hitv. ev. tanító.
Pápay Károly, ág. hitv. ev. tanító. 
Sárkány György, ág. hitv. ev. tanító. 
Tepliczky Margit, ág. hitv. ev. tanítónő. 
Tolvay Jenő, ev. ref. tanító.



b) S t a t i s z t i k a i  k i m u t a t á s .

A felvételért folyamodott 137 tanuló közül felvétetett 130; ezek közül 
azonban csak 125 iratkozott be, a többi visszalépett. Betegség folytán egy tanuló 
nem jelent meg, de az intézet kötelékében maradt. Kimaradt évközben öt, 
egy pedig kiutasíttatott; így az év végén maradt 119, még pedig az I. oszt.-ban 
19, a II. oszt.-ban 35, a III. oszt.-ban 33, a IV. oszt.-ban 31. Tehát 11-gyel 
kevesebb, mint múlt évben.

A beiratkozott 125 tanuló következőképen oszlik el:

a) Általános áramlat szerint:
I. II. III. IV. Összesen

Felvételért folyamodott . . . 26 40 34 37 137
Felvétetett.................................. 25 37 34 34 130
B eira tkozo tt............................. 21 37 34 33 125
Alsóbb osztályból átlépett . . — 35 32 27 94
Ism étlő....................................... — 1 2 3 6
Gymnasiumi IV. oszt.-ból . . 8 1 — — — —

* V. » 1 — — — —
» VI. 1 ) — — — 10

Polgári iskola IV. oszt.-ból . . 11 — — — 11
Különbözeti vizsgálattal . . . — — — 1 1
Más tanítóképzőből . . . . — 1 — 2 3
Évközben kimaradt . . . . 2 1 1 2 6

« kiutasíttatott . . . — 1 — — 1
Maradt az év végén 19 35 33 31 119

b) Kor szerint:
1882-ben született, tehát 23 éves — — — 1 1
1883-ban » » 22 » — — 2 1 3
1884-ben » » 21 » — — 5 (2)13 (16) 18
1885-ben » » 20 » — 3 5 5 13
1886-ban » » 19 » 2 (2) 3 9 11 (24) 25
1887-ben » » 18 » (1) 3 13 (2)12 2 (28) 30
1888-ban » » 17 » (1) 7 (13)14 1 — (20) 22
1889-ben » » 16 » 7 4 — 11
1890-ben » » 15 » .2 — — — 2

(19)21 (35)37 ,(33)34 (31)33 (118)125
u*
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c) Születésihely vagy illetőség szerint:
I. 1 II. III. IV. összesen

Eperjes v á r o s i ........................ 1 2 1 2 6
Gömör vármegyei . . . (1) 8 (2) 11 8 (1) 5 (28) 32
Szepes » . . . — 5 6 5 16
Szabolcs » . . . 2 5 (1)4 1 (11) 12
Abaúj-Torna » . . . (1) 2 4 2 (1) 2 (8) 10
Liptó » . . . 1 2 2 3 8
Brassó » . . . 1 1 1 4 7
Sáros » . . . 1 1 1 3 6
Zólyom » . . . — 2 — 2 4
Bács-Bodrog » . . . 1 — 1 1 3
Zemplén » . . . 1 — 2 — 3
Maros-Torda » . . . — — 1 1 2
Nógrád » . . . — 1 1 — 2
Pest-P.-S.-Kiskún » . . . 1 — 1 — 2
Trencsén » . . . — 1 1 — 2
Arad » . . . — — 1 — 1
Békés » . . . — 1 — — 1
Bihar » . . . 1 — — — 1
Borsod » . . . — — — 1 1
Győr » . . . — — 1 — 1
Hajdú » . . . — — — 1 1
Háromszék » . . . 1 — — — 1
Jász-Nagykún-Szolnok várm. . — — — 1 1
Szatmár vármegyei . . . . — — — 1 1
Turócz » . . . . — 1 — — 1

(19)21 (33)37 (33)34 (31)33 1(118)125

d) Kerületek szerint:
Tiszakerületi.............................. (1)16 (28)30 (23)24 (24)25 (90) 95
B án y ak e rü le ti......................... 2 4 3 3 12
Dunáninneni kerületi . . . . — 1 2 — 3
Dunántúli kerü le ti.................... — __ 1 — 1
Egy kerülethez sem tartozó (1) 3 2 4 (4) 5 (12) 14

(19)21 (35) 37 1(33)34 (31)33 (118) 125

e) Vallás szerint:
Ágost. hitv. evang...................... (11) 8 (2) 35 (1) 30 (1) 27 (105) 110
Ev. ref. vallású ......................... (1) 3 1 1 4 (8) 9
Róm. kath. vallású.................... 1 2 (1) 1 (3) 4
Izraelita vallású......................... — 1 1 1 2

(19)21 j(35)37 (33)34 j(31)33 ji(118) 125
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f )  Anyanyelv szerint:
Magyar.......................................
N é m e t.......................................
T ó t ............................................

I 11 III IV. Ö sszesen

(2) 20
-

1

(2) 30 
4 
3

(1) 28 
4 
2

(2) 25 
4 
4

(96)103
12
10

(19)21 (35)37 (33)34 (31)33 (118)125

g) A szülők polgári állása szerint: 
Lelkész f i a ............................. (1) 2 2 3 (6) 7
Tanító » ............................. 1 (1) 8 2 6 (16) 17
Iparos s kereskedő fia . . . 7 15 (1) 15 (2) 14 (48) 51
Őstermelő » . . . (1) 6 6 6 5 (1) 23
Hivatalnok » . . . 3 2 3 3 11
Egyéb értelmiségi! » . . . 1 — 1 1 3
Szolgai viszonyban levő fia 1 (1)6 5 1 (12) 13

(19)21 |(35) 37|(33)34 (31)33 |(118) 125

c) É v i  s e g é l y e z é s .
A fenntartó egyházkerület az ág. hitv. evang. tanulókat az 1904—1905. 

tanévben a következő elengedésekben és segélyekben részesítette:
l. Tandíjmentességben részesült:

I. oszt. II. III. IV. Összesen Koronáért.
Tiszakerületi................... 16 tan. 31 23 23 93 930 K.
Bányakerületi . . . . --  » 3 2 1 6 60 »
Dunáninneni................... -- » — — 1 1 10 »
Ev. ref. vallású . . . . --  » — 1 — — 10 »

Összesen 16 tan. 34 26 25 101 1010 K.
ä 10 kor. 160 K. 34 260 250 —

2. Lakás, fűtés, világítás, takarítás jótétetnényében részesült:
I oszt. II III. IV. Összesen Koronáért

Tiszakerületi................... 11 tan. 12 10 13 46 2680 K.
Bányakerületi . . . . --  » 1 2 — 3 210 »
Dunáninneni................... --  » — 1 1 2 105 »

Összesen 11 tan. 13 13 14 51
Koronaértékben 670 775 755 795 — 2995 K.

3. Élelmezés (ebéd, vacsora) jótéteményében részesült:
I. oszt. kor. II. kor. III kor. IV. kor. Össz. Kor.-össz.

Tiszakerületi 6 tan. (180) 9 (435) 21 (1207.50) 19 (1225) 54 2972.50
Bányakerületi l » (30) — — 2 (90 .-) 2 (100) 5 220,—
Dunáninneni — »  --- — — 1 (30 .-) — — 1 30.—

Összesen 6 
Koronaértékben

tan.
210

9
435

24
1327.50

21
1325

60
3297.50

Az élelmezéshez a collegiumi tápintézet 700 korona elengedéshez járult.
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Az élvezett jótétemények összegezése:
Tandíjelengedés Lakbérelengedés

I. osztály . . .
II. osztály . . .

III. osztály . . .
IV. osztály . . .

160 670
340 775
260 755
250 795

1010 2995

Élelmezési-díj elengedés 

210. —

Összesen

1040,— kor.
435.— 1550,— »

1327.50 2342.50 »
1325.— 2370,— »
3297.50 7302.50 kor.

Az előző évhez viszonyítva, 4617 kor. 50 fill.-rel kevesebb.
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:
1. Liska József III. oszt. tanuló a Szlávik-félében . 20 kor.
2. Köpe Jenő IV. oszt. tanuló a Keczer-félében . . 9 »
3. Darmó Márton IV. oszt. tanuló az Ujházy-félében 8 »
4. Kern János IV. oszt. tanuló az Ujházy-félében . 8 »
5. Theil Emil IV. oszt. tanuló az Újházy-félében . 8 »

Összesen 53 kor.
3. A z  in té z e t i  s z o lg á k .

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 t é z e t i  é p ü le t  é s  fe ls z e r e lé s e .
Intézetünk a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának 

egyik alkotórésze lévén, négy tantermünk, egy könyvtári helyiségünk — mely 
tanári szobául és az igazgatónak irodául is szolgál, — egy kis helyiség tan
szereink számára és a gyakorlóiskola is a Collegiumban van elhelyezve.

Saját intézeti tornatermünk nincsen, a testgyakorlat tanítására a colle
giumi fó'gymnasium 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  é s  ta n s z e r e k  g y a r a p o d á s a .
a) Az intézet könyvtára a jelen iskolai évben a következő művekkel 

gyarapodott:
1. Vétel útján: Evang. Egyház és Iskola (12 kor.); Evangélikus Nép

iskola (6 kor.); Protestáns Szemle (8 kor.); Nemzeti iskola (12 kor.); A Magyar 
Méh (4 kor.); A Magyar Tanítóképző (8 kor.); Magyar Tanügy (8 kor.); 
Evangélikus Orálló (8 kor.); Csengery: Deák (40 fill.); Forster: Deák (1 kor.); 
Makay: Laboratorium (12 kor.): Vágvölgyi: Gyakorlóiskola (3 kor.); Eötvös: 
Karthausi (5 kor.); Jósika: Abafi (2 kor.); Utolsó Báthory (3 kor.); Csehek
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Magyarországon (3 kor.); Kemény: Zord idők (6 kor.); Böthy L .: Magyar 
irodalomtörténet (36 kor.); Goll J .: Apollo VIII. és IX. évf. (6 kor.)

2. Ajándék útján: A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter űrtói: 
Magyarország közoktatásügye 1903-ban; Hivatalos Közlöny; Herkules; Aka
démiai Értesítő ; Néptanítók Lapja ; 26 drb. Értesítő ; Hivatalos Közlemények ; 
Gyámintézet; A Rajz; Külmissió; Zpevnik társulattól, mélt. s főtiszt, dr. Baltik 
Frigyes közvetítése folytán 10 drb. Zpevnik Egyházi énekes könyv; Székely 
Á rpád: Beszéd- s értelemgyakorlat leczkékben ; gróf Andrássy Dénestől: A 
Krasznahorkai várban létesített Andrássy Francziska gróíné ereklyemúzeum 
lajstroma; Kassai ág. hitv. ev. I. egyház Évkönyve 1905-re.

b) Tanszerek gyarapodása, illetve javítása: 6 drb. harmonium javítása 
42 kor. 12 fill. A nagy orgona javítása 485 kor. 40 fill. Egy iskolai körző 2 kor.

A könyvtár gyarapodása 69 kötet és füzet. Összesen van 3183 kötet és füzet.
A nemeslelkű adományozóknak köszönetünket fejezzük ki.

6. A z  in té z e t i  k e r t  é s  g a zd a sá g .
Az intézet kertje 3463 ma területű; főkép gyümölcsfák nevelésére szolgál. 

Az őszi és tavaszi hónapokban mind a négy osztály foglalkozott a gyakorló
kertben. Rendszeres gazdaságtani 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 te r n á tu s .
A tanítóképző-intézettel kapcsolatos internátus két épületében, u. m.: a régi 

internátusbán, valamint a szomszédságában elhelyezett internátusbán Gerhard 
Béla tanár, a lőcsei-úti internátusbán Reményik Lajos gyakorlóiskolai tanító, 
az igazgató házában lévő internátusbán az igazgató gyakorolták a felügyeletet.

Az internátusokban 103 tanuló volt elhelyezve, a többi 21 közül 8 a 
szülői háznál, 13 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 
kisebb-nagyobb gyarlóságokat nyesegessék, a mutatkozó nemesebb tulajdono
kat ápolják, erősítsék, személyes példájukkal is oda hassanak, hogy tanulóinkból 
művelt, munkás s minden tekintetben önálló protestáns tanítók legyenek.

B) A z  i n t é z e t  m ű k ö d é s e .

1. N e v e lé s , fe g y e le m .
Ifjúságunk nevelése ez évben is különös gondja volt tanárkarunknak. 

Érezzük és tudjuk ugyanis mindannyian, hogy tanári munkásságunknak leg
értékesebb gyümölcsei éppen tanulóságunk jóirányú jelődésében s minden- 
oldalú nemesedésében keresendők.
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Az ifjúság valláserkölcsi érzületének fejlesztése czéljából rendes napi 
munkánkat az orgonateremben közös reggeli imával kezdtük; esténkint pedig 
a tanulók, a napi fáradalmak befejezéséül, az internálusokban ugyancsak közös 
hálaimát tartottak. A reggeli közös áhítatoskodásnál gyakran jelen voltak az 
igazgató és a tanárok. Az esteli ájtatoskodásokon is a felügyelő tanárok 
időnként jelen voltak s személyes példájukkal járultak hozzá azok igazi czéljá- 
nak biztosításához. Állandóan ügyeltünk arra, hogy ifjúságunk a szokásos 
istentiszteleteken illően résztvegyen.

Egyházkerületünkben sok filiális tanító egyúttal az istentisztelet vezetője is. 
Erre volt tekintettel a tanári kar akkor, a midőn elhatározta, hogy hetenként 
egyszer, a reggeli tanítás előtt, teljes istentiszteletet tart.

A IV. osztály növendékei október 16-ikától a húsvéti ünnepekig, minden 
hétfőn egyházi beszédet mondanak az ifjúság és a tanári kar jelenlétében. 
A beszédet ének előzi meg, ima követi s egy ének befejezi az istentiszteletet.

1904. október 31-ikén a reformatió emléknapján és 1905. május 31-ikén 
a tanári kar és ifjúság, a többi collegiumi intézettel közösen, az Úrvacsorához 
járultunk. Ez ünnepélyeken ifjúságunk orgonálással és egy-egy alkalmi kar
énekkel vett részt. Az egyházias jó szellem felébresztésére és ápolására meg
jelent ifjúságunk a collegiumi theologiai hallgatók Belmissiói Egyesületének 
vallásos estéin.

Tanulóságunk erkölcsi magaviseleté általában kielégítőnek mondható. 
Voltak azonban esetek, midőn tanárkarunknak szigorúbb eszközökhöz is kellett 
nyúlnia. Általában nagy gondot fordítottunk mindenkor arra, hogy az ifjúság 
erkölcsi érzékét sértő tények megbeszélés, megbírálás, s ha kell, büntetés 
nélkül ne maradjanak. Fájdalom, előfordult eset, hogy a tanári karnak a leg
szigorúbb büntetéshez is kellett fordulnia és egy magáról teljesen megfeled
kezett tanulót a collegiumi felügyelő úrnak kizárásra kellett ajánlani. Tettük 
azt abban a reményben, hogy ez javítólag is fog hatni másokra.

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 művelt közönsége. Fel is használtunk minden kinákozó iskolai 
és társadalmi ünnepélyt arra, hogy tanulóinkban, mint leendő tanítókban az 
igazi magyar nemzeti önérzetet ápoljuk s erősítsük. 1904. október 6-ikán 
résztvettünk az aradi gyásznap évfordulója alkalmából rendezett collegiumi 
emlékünnepen, hol ifjúságunk egy alkalmas ének előadásával juttatta kifeje
zésre hazafias kegyeletét. Márczius 15-ikét délelőtt együtt a többi collegiumi 
intézeti fjúságával, délután pedig szőkébb 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 meg
engedtük egyes szinielőadások látogatását s a táncziskolába járást; ezenkívül 
16—16 tanulónk résztvett a Széchenyi-kör zeneestéin, melyekre a jegyeket a Kör 
igazgató-választmánya szívességből ez évben is rendelkezésünkre bocsátotta.
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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. evang. árva
házra 16 kor. 20 fill., az ág. hitv. ev. gyámintézetre 4 kor. 08 fill., a gyakorló- 
iskola árvaházi gyűjtése 3 kor 28 fillért) rendeltetésük helyére juttattuk.

Iskolai kirándulás. Az igazgató tervezte fiumei kirándulás a tanulók 
szegénysége miatt ez évben elmaradt; e helyett rendezett Bártfa és környé
kére tanulmányi kirándulást, melyen valamennyi tanár és az egész ifjúság 
résztvett. A kirándulásnak kedvezett az időjárás is, és támogatta anyagilag 
Zelenka Pál püspök úr, a kirándulási alap, s jelentékeny összeggel járult hozzá 
az ifjúsági önsegélyző-egyesület, úgy, hogy e kirándulás csak csekély költséget 
okozott egy-egy tanulónak. Május 20-ikán reggel 7 óra után a 121 tagból 
álló intézet indult vasúton a régiségekkel gazdagon megajándékozott Bártfára 
és Zboróra. Az evang. templom megtekintése után a bártfai régiségek tanul
mányozását Rhódy Alajos polgármester és Rosenberg Gyula városi ellenőr 
előzékenysége tette lehetővé. A nagy tudásra valló magyarázatokat az ifjak 
szeretetteljes figyelemmel hallgatták. A muzeum és az ősrégi templom meg
tekintése után átmentünk az evang. óvodába, mely egyedüli maradványa a 
hírneves ősrégi bártfai iskoláknak ; megtekintettük az állami elemi népiskolát, 
az állami gymnasiumban előzékeny collegialitással fogadott és vezérelt minket 
az intézet igazgatója, az intézet gyűjteményei között különösen az állatgyűjte
mény kötötte le figyelmünket, a mely a bártfai játékgyár vezetőjét, a több 
pártolásra érdemes Mauks Gyula urat dicséri. A forróégövi állatoknak nagy 
szaktudásra valló miniatur-modelljei oly híven vannak előállítva, hogy a gyer
meki fantázia egész könnyen valódiaknak hiszi. Dél volt, mikor kocsikra 
ültünk, hogy a régi, híres fürdőn fogyaszszuk el ebédünket. A fürdő meg
tekintése az ebéd után történt. Innen ismét kocsikon Zboróra hajtattunk a 
Rákóczi-ereklyék megtekintésére; azonban itt csalódás ért bennünket, mert 
az uradalmi intézőség — Ígéretéről megfeledkezve — nem volt otthon, s így 
csak a várkastély eléggé érdekes templomát tekinthettük meg és tapasztal
hattuk a száz hársnál a kegyelet hiányát! Visszatérve Bártfára, Mauks Gyula 
gyermekjátékgyárának megtekintése és az ifjak sétája után a városban a vonatra 
szállva befejeztük tanulságos kirándulásunkat, melynek sikerét nagyban elő
mozdította ntiszt. Szlabey Mátyás evang. lelkész úr, kinek, valamint Rhódy 
Alajos polgármester és Rosenberg Gyula ellenőr uraknak is, hálás köszö- 
netünknek itt e helyütt is kifejezést adunk.

2. O k ta tá s .

a) 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;

Coll. Ért. 1904/5. 15
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I. O S Z T Á L Y .

Osztályfő: N ikelszky Z oltán.

1. V allás tan . Hetenkint 2 óra. Egyháztörténet. Tankönyv: A keresztyén 
anyaszentegyház története. Irta: Pálfy József. Előadó tanár: Liptai Lajos.

2. N ev e lés tan . Hetenkint 3 óra, tanítja Gamauf György. Test- és egész
ségtan. Az emberi test alkotórészei; a csontrendszer, annak kóros változatai 
az iskolázás ideje előtt s alatt. Az iskolai pad. Az izomrendszer; véredény- 
rendszer. A bőr szerkezete, működése s ápolása. A légzés és azt befolyásoló 
jótékony és kártékony körülmények. Tengéleti működés; a táplálkozás és 
szervei; a tápanyagok és italok. Az idegrendszer kifejlődése, ápolása, óvása 
a különböző életkorokban. Az érzékszervek s gondozása. Fertőző s ragályos 
betegségek. Segélynyújtás a gyakoribb betegségek és életveszélyek alkalmával. 
K k.: dr. Schermann : Test- és egészségtan.

3. M ag y ar n y e lv . Heti 3 óra. Hangtan s szótan, mondattan. 1. A hang
tanból: a magyar nyelv hangjai és azok változásai, a hangok leírása; helyesírás. 
Szóelemek. Fontosságukat s a nyelvben való szerepüket külön-külön tárgyaltuk, 
különösen a szóképzés, összetétel és a szóragozásra való tekintettel. 2. A szó
tanból az egyes szófajokat s azok változásait vettük. A szóképzés-, szóössze
tétel és szóragozásra különösen nagy gondot fordítottunk. 3. A mondattanból: 
az egyszerű mondatok, azok nemei s az egyes mondatrészek. Az alany és 
állítmány egyezése. A szóvonzat törvénye. Az egyszerű mondat szórendje. 
Az összetett mondatok s nemei; a mellérendelt s alárendelt mondatok. A kör
mondat. A nyelvtant, olvasmányok s költemények tárgyalása, tartalmi és nyelvi 
fejtegetése alapján végeztük el s különösen a helyes fogalmazásra és írásra 
fordítottunk nagy gondot. Olvasmányok tartalmát a növendékek szabadon 
adták elő s több költeményt — miután azt előzetesen tárgyaltuk — könyv- 
nélkül tanulták meg. Házi s részben iskolai dolgozatokat is készítettek. Tan
könyv : Halász Ignácz : Rendszeres magyar nyelvtan. Tanítja : Nikelszky Zoltán.

4. N ém et n y e lv . Hetenkint 2 óra. Értelmes olvasás, fordítás magyarból 
németre, németből magyarra. Beszélgetés német nyelven. Nyelvtanból: a főnév, 
melléknév s számnév, névmás és ige ismertetésekor ezeknek legpontosabb 
képzési és ragozási módjaira is kiterjeszkedtünk. Kézikönyv: Szabó L .: Német 
nyelvgyakorlója.. T anár: Nikelszky Zoltán.

5. T ó t n y e lv . 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. F ö ld ra jz . Heti 2 óra, tanítja Nikelszky Zoltán Magyarország részlete
sebben, természetes és politikai viszonyai; Bosznia és Herczegovina, Dalmáczia; 
Ausztria ismertetése. Európa természetes és politikai viszonyai. Kézikönyv: 
Kozma Gyula: Általános földrajz.

7. S zám tan . Heti 3 óra. Alapfogalmak. Számok és számjegyek. A tizes 
számrendszer. Más számrendszerek. Számok áttétele más számrendszerbe. Más
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rendszerbeli számokkal való számolás. Számolási műveletek egynevű, majd 
többnevű egész- és tizedes számokkal: fejben és Írásban. Előnyös számolási 
műveletek. Időszámolás. Számok oszthatósága. A számoknak tényezőikre való 
bontása. Legnagyobb közös osztó. Legkisebb közös többes. Közönséges tör
tekkel való számolás. Közönséges és tizedes törtek egymásra való átalakítása. 
Hazai mértékek és pénzek. Algebrai számok. A négy alapművelet algebrai 
számokkal. Elsőfokú' egyenletek egy ismeretlennel. Tankönyv: Schultz Imre: 
Arithmetika és algebra. Tanár: Gerhard Béla.

8. T e rm é s z e tra 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 o n iu m . Heti 2 óra. Lányi E. harmonium-iskolája alapján kiki 
haladt tehetsége szerint előre. Wagner-féle ujjgyakorlatok.

10. Z e n e e lm é le t. 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 czifrázásra 
használt jelek. A hangtávolság mérése (hangközök). Kemény és lágy hanglétrák 
képzése s azok előjegyzése és sorrendje. A hangközök fordítása. Transponálás. 
Diatonikus és chromatikus hanglétrák. Párvonalas vagy parallel hangnemek. 
A hangnemek rokonsága. A harmonium- s hegedűórák alatt csendes foglal
kozásképen különféle Írási gyakorlatokat készítettek, a melyek fokozatosan 
az összhangzattanra vezetnek rá. Kézik.: Berecz Ede: A zene alapelmélete.

11. H eg ed ű . Heti 2 óra. Hohmann-féle hegedűiskola füzete alapján ki-ki 
tehetségéhez képest haladt elő, de 150 gyakorlatot mindegyik köteles volt elérni.
, 12. E g y h áz i ének . I. osztály. Heti egy óra. Hang- és hallásképző

gyakorlatok Sarudy és Hódossy énekiskolája alapján 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. S zabadkézi ra jz . 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. S zép írás. Heti 1 óra. Magyar és német szép- és ütemirás. Rondirás. 
Vezérfonal Vajda Páltól. Tanár: ifj. Kapy Gyula.

15. T e s tg y a k o r la t . Mind a négy oszt. két csoportra osztva; az I. és II., 
a 111. és IV. osztálybeliek képeztek egy-egy csoportot. A tananyag mind a

16*
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négy csoportban ugyanaz volt. Hetenkint 2 —2 óra. Tanította Reményik L. 
— Sorakozás, igazodás, fordulatok, fej-, törzs-, váll-, kéz-, újj-, lábgyakorlatok. 
Népiskolai torna módszere: Füzérek, bot-, súlyzó-gyakorlatok. Katonai rend
gyakorlatok. — Szergyakorlatok: Egyszerű és összetett gyakorlatok a karfán, 
nyújtón, gyűrűn, ferde és függő létrán, póznákon és kötélen. Hosszúság- és 
magasság-ugrás. Bak-, ló-, lebegőfa-gyakorlatok. A IV. évesek a népiskolai 
tornászat módszerét is elsajátították gyakorlati alapon.

I I . O S Z T Á L Y .

Osztályfő: ifj. Kapi Gyula.

1. V allás tan . 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. N ev e lé s tan . 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 Áron: Rövid nevelés-oktatásban.

Gyakorlat (lásd lejebb «Gyakorlati kiképzésinél).
3. M agyar n y e lv . Hetenkint 3 óra. Az első évfolyam anyagát, különös 

tekintettel a helyes fogalmazásra és Írásra, ismételtük, lrdlytanból: egyszerű és 
szépirály és ezek kellékei. Alakzatok: Szó- és gondolat-alakzatok. Szerkesztéstan. 
A tárgy felfogása, kiaknázása, rendezése s az előadás formái: leírás, elbeszélés 
stb. Közéletbeli fogalmazványok: Levél. Üzleti levelek Folyamodvány. Hirdet
mény. Jegyzőkönyv. Okiratok: Bizonyítvány. Nyugtatvány. Számadás. Térítvény. 
Elismervény. Felmondás. Végrendelet. Szerződés. Kölcsönszerződés. Kezességi» 
adásvételi, csere, bérleti, munkabéri és szolgálati, társasági szerződés. Meghatal
mazás. Engedmény. Utalvány. Váltó. Ezen műfajokra minták dolgoztattak. 
Kézikönyv: Szántó Kálmán Magyar irálytana. Tanár: Nikelszky Zoltán.

4. N ém et n y e lv . Heti 2 óra. Olvasás, fordítási gyakorlatok; beszélgetési 
gyakorlatok. A főnév mint állítmány; az ige jelen, jövő és múlt ideje. 3 gya
korlat ; Írásgyakorlatok tollbamondással és szabadon ; 5 drb. könyvnélkülözve. 
Tankönyv: Szabó L .: Német nyelvgyakorló. Tanár: Nikelszky Zoltán.

5. T ó t  nyelv . Heti 1 órában. A melléknevek ejtegetési mintái, mellék
nevek fokozása, névmások, számnevek, az ige és annak ragozása, fordítási gya
korlatok. Tankönyv: Glósz: Gyakorlati tót nyelvtan. Tanár: Liptai Lajos.

6. F ö ld ra jz . Heti 2 óra. Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália földrajza. 
Általános földrajz. A csillagászati földrajzból: Tájékozódás a látóhatáron, világ
tájak. Tájékozódás a csillagos égen. Az ég napi tüneményei: világtengely; a
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föld alakja; földrajzi szelesség és hosszúság. A föld forgása. A nap tengelye 
körüli forgása, a föld keringése a nap körül; évszakok, földövek. A naprend
szer ; a föld ábrázolása. A fizikai földrajzból: A szárazföld és víz megoszlása 
a földön. A tenger mozgása. A légkör, légáramlatok; csapadék; éghajlatok. 
Kézikönyv: Kozma Gyula: Általános földrajz. Tanár: Nikelszky Zoltán.

7. S zám tan . Heti 2 óra. Viszony, arány, arány megoldása. Egyszerű 
hármasszabály megoldása következtetéssel és aránynyal. Százalék-számítás tiszta, 
nagyobbított és kisebbített összeggel. Középhatáridő- és határidő számítás. 
Váltóleszámítolás. Értékpapír-számítás. Külföldi pénznemek és mértékek s azok 
átalakítása. Érem-számítás. Keverés-számítás. Lánczszabály. Kézikönyv: Schultz 
Imre: Arithmetika és algebra. Tanár: Gerhard Béla.

8. Mértan. Hetenkint 1 óra. Alapfogalmak Szögek. Egyenlőközű vonalak 
metszve egy harmadik egyenes által Háromszögek, négyszögek és sokszögek. 
Egyenes vonalú idomok összeillősége és hasonlósága, az összeillőségi és hasonló
sági tételek alkalmazása; szerkesztési feladatok. Egyenes vonalú idomok terü
lete. Idomok egymásra való átalakítása. Kézikönyv: dr. Moönik és dr. Pechány: 
Mértan tanítóképző-intézet számára. T anár: Gerhard Béla.

9. T e rm é sz e tra 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, mohok, 
páfrányok, zsurlók, korpafűfélék. Virágos növények: a nyitvatermők közül a 
fenyők, a zárvatermők családjaiból egy-két ismertebb növény. Kézikönyv: dr. 
Szterényi Hugó: Növénytan. Tanár: Gerhard Béla.

10. Z e n esze rk esz té s . Heti 1 óra. A hangzatok. A hármas hangzat és 
fajai. A hármas hangzat fordítása. A legegyszerűbb hangfűzések a fő hármas 
hangzatokkal. Hibás ötöd és nyolezas 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. Az orgona- és hegedű-órák alatt 
kisebb zenei tételeket dolgoznak. Kézikönyv: Benkő Henrik: Összhangzattan.

11. H eg ed ű . 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 choralokat is játsszák.

12. O rgona. Heti 2 óra. Lányi E. harmóniumiskolájából gyakorlatok, a 
második félévben az orgonán pedál-gyakorlatok és az egyházi énekórán betanult 
54 darabnak a játszása.

13. Ének az I. osztálylyal együtt. Heti 1 óra. Annak anyagának ismét
lése mellett ugyanazon könyvből folytatólag 27 choral, t. i. 27—54-ig. Sarudy 
és Hódossy-féle énekiskola II. füzete.

Karéneket lásd ugyanott. A zenei tárgyak tanára ifj. Kapi Gyula.
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14. S zabadkézi ra jz . Heti 2 óra. Nehezebb ékítmények s növények 
árnyékolva; emberi fejek és testrészek. Tanár: Gamauf György.

15. T e s tg y a k o rla t a II. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. (Lásd: I. osztály.)

I I I .  O S Z T Á L Y

Osztályfő: R eményik L ajos gyak.-isk. tanító.

1. V a llá s tan . 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. M ó d sz e rta n . 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 kötelességei
ből : a tanítói választás módja, nyugdíjtörvény, korpótlék, tanítók adója, tanítók 
katonaügye, tanítói egyesületek.

Gyakorlat. A III. oszt. növendékei heti 3 órában tanítottak a gyakorló- 
iskolában. Egy-egy növendékre 3 félóra esett. A tanításokat hetenként egyszer 
megbírálták.

3. M agyar n y e lv . Heti 2 óra és a fogalmazás és helyesírás teljes elsajátí
tása végett a IV. évfolyammal együtt hetenkint egy-egy nyelvgyakorló órát 
tartottunk, mely alkalommal a nyelvtan anyagát — különösen a helyesírásra való 
tekintettel — átismételtük. A művészetek és azok felosztása. A szép és fajai. A 
fenséges és kellem. A ritmus. A magyar hangsúlyos és időmértékes verselés. 
A költészet felosztása. Epika éposz, monda, rege, legenda. Költői elbeszélés. 
Ballada, románcz. Mese. Novella. Rajz és regény. Lyra. Dal. Elegia. Óda. 
Dithyramb. Rhapsodia. Epigramm. Gnóma Szatíra és tanítóköltemény. Dráma-. 
Tragoedia. Dráma. Opera. Vígjáték Színmű. Népszínmű. Bohózat. Életkép. 
Operett. A tragikum. A komikum és humor. A jellemzés és annak módja. 
Úgy a lyrai, mint az epikai és drámai költészetet megfelelő otthoni és iskolai 
olvasmányok alapján tárgyaltuk. Havonként egy-egy házifeladat. Kézikönyv: 
Szántó Kálmán «Poétika és poétikai olvasókönyve». Tanár: Nikelszky Zoltán.

4. N ém et n y e lv . Heti 2 óra. Az első két évi anyag ismétlése után a 
mondattant tárgyaltuk főbb részeiben s kézikönyvünk olvasmányait német 
nyelven elemeztük. Tankönyv: Szabó L .: «Német nyelvgyakorlója». Tanár: 
Nikelszky Zoltán.

5. T ó t nyelv . Heti 1 óra. A rómabeliekhez irt levél olvasása, fordítása 
s egyes részek emlékelése. Tíz egyházi ének emlékelése Tankönyv: Új testá- 
mentom. Zpevnik. Tanár: Liptai Lajos.



119

6. Történelem. Heti 3 óra. Tanítja Gamauf György. A történelem tárgya; 
őstörténet Egyptom, Chaldea, Assyria. A médek és persák története. A görögök 
és rómaiak története. A népvándorlás népei, Mohamed, Nagy Károly, Német
ország és a pápák. A keresztesháborúk kora és azok eredménye. A középkor 
művelődése: A felfedezésék és feltalálások. Reformatio és ellenreformatio Franczia- 
országban, Angliában; az angol forradalom; a harminczéves 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. M é rta n . 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. Mocnik és dr. Pechány: 
Mértan tanítóképző-intézet használatára. Tanár: Gerhard Béla.

9. V e g y ta n  és á sv án y tan . Heti 2 órában. A levegő. A víz. A konyhasó. 
Nemek és összetett testek. A víz oldó hatása és a kristály képződés. A nem 
fémes elemek és egyszerűbb vegyületeik. Égési tünemények. Savak. A fémek 
és egyszerűbb vegyületeik Nemes fémek. Ötvények és íoncsorok. Aljak vagy 
hidroxidok. A sók: chloridok, salétromsavas, chlórsavas, kénsavas, szénsavas, 
bórsavas, foszforsavas, chrómsavas és kovasavas sók. A szervetlen testek alaki, 
fizikai és chemiai tulajdonságai. Kőzettan: kristályos és törmelék kőzetek; 
kőzetek képződése. Földtan. Tankönyv: Rybár István: A vegytan, ásványtan 
és földtan kis kézikönyve képezdék számára. 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,
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11. G azdaság tan . Heti 1 órában. A talaj és eredete, különféle talajnemek 
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 legeló'mívelés. A méhek. A méh-lakások. A méhek ápolás'a 
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 e n esze rk esz té s . Heti 1 óra. A fő- és mellék-hetedhangzatok alkalmazása. 
Az alterált, módosított hangzatok. A diatonikus, chromatikus és enharmonikus 
átmenetek. A non hangzat és alkalmazása. Kézik.: Benkő Henrik: Összhangzattan.

13. O rgona. 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. H egedű . 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. É nek. Heti 1 óra. Sarudy és Hódossy énekiskola III. füzete. A II. oszt. 
anyagának a «108 ág. hitv. ev. egyházi dallam» ez. könyvből 27—54. számáig 
való ismétlése mellett, 54—81. sz.-ig terjedő űj choraloknak begyakorlása. Kar
éneket lásd az I. osztálynál. A zenei tárgyak tanára: ifj. Kapi Gyula.

16. Szabadkézi ra jz  heti 2 órában; tanítja Gamauf György. Rajzolás 
gypsminták és kéregpapirból készült testek után.

17. T es tg y ak o rla t az IV. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. (Lásd : I. oszt.) IV.

IV . O S Z T Á L Y .

Osztályfő: Gerhard Béla .

1. V a llá s tan . 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. N ev e lés tan . 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, Francziaország oktatás
ügye; a magyar közoktatás és népoktatási törvényeink 1848-tól a jelenig, tekin
tettel a mai paedagogia jelentékenyebb igényeire. Kk.: Dr. Kiss Áron: Nevelés- 
és oktatástan története.

Gyakorlat. A IV. osztály növendékei heti 4 félórában tanítottak a gyakorló- 
iskolában egy csoport jelenlétében; ezeket a tanításokat azután hetenkint 1 órában 
megbírálták. Ezenkívül felváltva egy-egy félnapig önállóan kezelték a népiskola 
egyes tantárgyait, majd egymásután több tantárgyat. Egy-egy növendék tíz 
alkalommal tanított 10 félórában. Általában azon voltunk, hogy növendékeink 
a népiskola Önálló vezetését minél teljesebben elsajátítsák.

3. M a g y a r iro d a lo m tö rté n e t. Heti 2 óra. Irodalmunk történetét — a 
mennyire időnk engedte — egészében, de különösen főbb mozzanatait s iro
dalmunk főbb képviselőit behatóan tárgyaltuk. A tárgyalás alapjául részben 
otthoni, de főként — mert kevés anyag állott rendelkezésünkre — iskolai 
olvasmányok, ill. szemelvények szolgáltak. Irodalmunk régebbi képviselői közül 
különösen a következőkkel foglalkoztunk behatóan : Tinódy, Balassa, Zrínyi, 
Gyöngyösi, Pázmány és Mikes; az újabbak közül ezeket tárgyaltuk kimerítően: 
Bessenyei, Csokonai, Kazinczy, Kisfaludy S., Berzsenyi, Kölcsey, Katona J., 
majd Kisfaludy K., Vörösmarty, Petőfi, Tompa, Arany, s végül Jósika, Eötvös, 
Jókai, Szigligeti és Madách. Tekintve az idő rövidségét, az írók életrajzát csak 
az esetben tárgyaltuk behatóan, ha az az illető irói működésével szoros össze
függésben állott, ill. hatással volt rá Különösen az irodalmi termékek tárgya
lásával, fejtegetésével, magyarázásával és azok jellemzésével foglalkoztunk. 
Házi és iskolai Írásbeli dolgozatok készítése Kézikönyv: Szántó Kálmán: 
A magyar nemzeti irodalom története. Tanár: Nikelszky Zoltán.

4. N é m e t n y e lv . Heti 2 óra. Az első három osztály anyagának ismét
lése után a ragozási és képzési módozatokkal foglalkoztunk. Beszélgetés német 
nyelven. írásbeli dolgozatok készítése. Tankönyv: Szabó L .: Német nyelv
gyakorlója. Tanár: Nikelszky Zoltán.

5. T ó t n y e lv . Heti 1 óra. Előimádkozási gyakorlatok. Tót egyházi beszé
dek betanítása, szabadon elmondása. Tankönyv: Dr. Baltik Imakönyve. Tanár: 
Liptai Lajos.

6. T ö r té n e t .  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 protestantizmus történetére. Kézikönyv: Sebestyén : 
A magyar nemzet története.

7. A lk o tm án y tan . Heti 2 óra. Tanítja Gamauf György. Államhatalom, 
államforma, alkotmány. A magyar alkotmány történeti fejlődése. A magyar 
állam és nemzet; a királyi hatalom. A törvényhozó hatalom. A végrehajtó
hatalom : országos kormányzat, közös kormány, törvényhatósági önkormányzat, 
községi önkormányzat. Belügyi, pénzügyi, gazdasági, vallási és közoktatásügyi, 
igazságügyi, katonai közigazgatás. Anyagi magánjog, polgári törvénykezés, a 
büntetőjog alapvonalai. Kk.: Csíky Kálmán: Magyar alkotmánytan.
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8. M en n y iség tan . Heti 1 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. Moönik és dr. Pechány: Mértan, tképző-int. 
használatára. Tanár: Gerhard Béla.

9. Fizika. Heti 2 órában. Fizika: Mozgás. Állandó és változó sebességű 
mozgás. Szabad esés. Hajítás. Erő és tömeg. Különböző erők: nehézkedés, 
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. Tankönyv: Dr. Kovács János: Fizika. Tanár: Gerhard Béla.

10. G azd aság tan . Heti 1 órában. Gazdasági állattenyésztés. Selyemhernyó
tenyésztés. Konyhakertészet. Szőlőmívelés, borkészítés és kezelés. Tankönyv: 
H. Kiss Kálmán: Mezei gazdaság- és kertészettan. Tanár: Gerhard Béla.

11. Z e n e sz e rk esz té s . 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. 
Choral-dallamoknak szerkesztése. Tankönyv: Benkő Henrik: Összhangzattan.

12. O rgona. Heti 1 ó. R. Palme «Der angehende Organist» ez. művéből s a 
tanulók magukválasztotta nagyobb elő- s utójátékok a choralokhoz alkalmazva.

13. H eg ed ű , 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. É nek . Sarudy és Hódossy énekiskola III-ik füzete. Heti 1 ó. A III. oszt. 
egyházi énekeinek 54—81. sz.-ig való ismétlése mellett, 82—108-ig terjedő új 
choraloknak begyakorlása. A zenei tárgyak tanára: ifj. Kapi Gyula.

15. S zabadkézi ra jz . Heti 2 óra. Gypsminták és kéregpapir-minták utáni 
rajzolás. Tanár: Gamauf György.

16. T e s tg y a k o r la t  a III. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. Április és 
május hónapokban heti 2 órában Lillia Zsigmond városi önkéntes tűzoltó- 
parancsnok volt oly szives a IV-ed éves növendékeket a tűzoltási teendőkbe 
bevezetni; különösen a tűzoltási szerekés gépek kezelését gyakorlatilag elsajá
tították. Önzetlen fáradozásáért e helyütt is köszönetét mondunk a tűzoltó- 
parancsnok úrnak.
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b) A tanítóképző-intézet óraterve az 1904— 1905 évben.

So
rsz

ám T  a n t á r g y a k
Az osztályok heti órái

A 
he

ti 
ór

ák
 

ös
sz

eg
e

A 
ta

ná
ro

k 
h e

ti 
ór

a
sz

ám
a

I. II. III. IV.

1 Vallástan ....................................... 2 2 2 2 8 8
2 Neveléstan:

a) e lm éle t.................................. 3 3 3 3 12 12
b) gyakorlat*............................. — 3 3 6 12 2

3 Magyar nyelv és irodalom . . 3 3 3 3 12 11
4 Német n y e lv .................................. 2 2 2 2 8 8
5 Tót n y e lv ....................................... 1 1 1 1 4 4
6 Mennyiségtan:

a) számtan.................................. 3 2 2 1 8 8
b) m é ré s ta n ............................. — 1 1 1 3 3

7 Történeti tárgyak:
aj földrajz.................................. 2 2 — — 4 4
b) történelem s alkotmánytan . — — 3 4 7 7

8 Természettudományuk:
aj természetrajz........................ 2 2 2 — 6 6
b) fizika, k ém ia ........................ — — 2 2 4 4
c) gazdaság tan ........................ — — 1 1 2 2

9 Ének és zene:
a) egyházi ének........................ 1 1 1 1 4 4
bj karének .................................. 1 1 1 1 4 1
c) harmonium és orgona. . . 2 2 2 í 7 7
d) zeneelm élet........................ 1 1 1 1 4 4
e) hegedü lés............................. 2 1 1 1 5 5

10 Rajz és szépírás:
a) r a j z ....................................... 2 2 2 2 8 8
b) szépírás.................................. 1 — — — 1 1

11 T estgyakorlás ............................. 2 2 ' 2 2 8 4

Összesen . . 30 31 35 35 131 113

* A 12 órából 10 a gyakorlóiskolában, 2 külön mint bírálati óra.

16*



Ó raren d  a z  1 9 0 4 —1 9 0 5 . is k o la i  évben .

CM

Óra Osztály H étfő K edd S zerda C sü tö rtö k P én tek S zom bat

i. Neveléstan Számtan Neveléstan Magyar nyelv Földrajz Számtan
8—9 ii. Vallástan Német nyelv Számtan Vallástan Számtan Orgona

in. Számtan Vallástan Német nyelv Történet Vallástan Történet
IV. Gyak.-isk. látog. Alkotmánytan Gyak.-isk. látog. Mértan Neveléstan Gyak.-isk. látog.

I. Vallástan Földrajz Német nyelv Valiástan Neveléstan Magyar nyelv
9— 10 II. Orgona Neveléstan Egyházi ének Német nyelv Földrajz Mértan

III. Természetrajz Mértan Gazdaságtan Számtan Természetrajz Egyházi ének
IV. Neveléstan Vallástan Neveléstan Történet Vallástan Alkotmánytan

I. Tót nyelv Rajz Természetrajz Számtan Egyházi ének
10— 11 II. Magyar nyelv Tót nyelv Magyar nyelv Neveléstan Magyar nyelv

III. Orgona Hegedű Módszertan Magyar nyelv Hegedű Módszertan
IV. Történet Fizika Egyházi ének Orgona Magyar nyelv Számtan

I. ' Szépírás Hegedű — — Hegedű Természetrajz
11— 12 II. Rajz Természetrajz Hegedű Természetrajz — Hegedű

III. Módszertan Rajz Bírálat Orgona 1 Magyar nyelv Magyar nyelv
IV. Magyar nyelv — Gazdaságtan Rajz 1 és fogalmazás Bírálat

I. Magyar nyelv Harmonium ___ Harmonium

LO 1 Jj II. Gyak.-isk. látog. Földrajz — Gyak.-isk. látog.
III. Történet Fizika Tót nyelv Német nyelv
IV. Orgona Gyak.-isk. látog. Német nyelv Fizika

I. Zeneelmélet I ___ Német nyelv
3— 4 II. Neveléstan > Karének — Gyak.-isk. látog.

III. Gyak.-isk. látog. Gyak.-isk. látog. Fizika
IV. Német nyelv ) Tót nyelv Hegedű

6 7 I., II. Torna ___ Torna ___

III., IV. — Torna — Torna

Vasár- és ünnepnapokon V2 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) Tanulm ányi előm enetel és m agaviselet.

Az év végéig maradt növendékek ezévi magaviseletét, szorgalmát és
előmenetelét a következő táblázat tünteti fel:

1. Magaviselet: I. II. III. IV. Összesen
j ó ............................. 19 34 30 31 114
szabályszerű. . . . — 1 2 — 3
kevésbbé szabálysz. . — — — — —

Összesen: 19 35 32 31 117
2. Szorgalom :

kitartó........................ 6 7 2 7 22
e l é g ........................ 11 20 25 24 80
c s e k é ly ................... 2 8 5 — 15

Összesen: 19 35 32 31 117
3. Általános osztályzat:

kitűnő........................ — — — — —
jeles ........................ 6 8 4 7 25
j ó ............................. 7 17 17 15 56
elégséges................... — 2 — 9 11
elégtelen egy tárgyból 5 5 5 — 15

« két « — 3 6 — 9
« több « 1 — — — 1

Összesen: 19 35 32 31 117
E szerint javító-vizsgálatra utasíttattik az I. oszt.-ban 5 tanuló, II. oszt.-ban 

8 tanuló, a IJI-ik osztályban 11 tanuló. Osztályismétlésre utasíttatik az I-ső 
osztályban 1 tanuló.

A ta n u lm á n y i e lő m e n e te l o sz tá ly o n k én t és tá rg y a n k é n t.

T a n t á r g y Kitün. Jeles Jó Elégs. Elégt. Össz.

1
1. osztály.

V a llá s ta n ............................. 7 3 6 2 1 19
2 Neveléstan............................. 2 3 7 7 — 19
3 Magyar nyelv........................ 4 4 5 3 3 19
4 Német n y e lv ........................ 2 5 4 8 — 19
5 Tót n y e lv ............................. 1 4 4 1 — 10l
6 Földrajz.................................. 7 5 3 3 1 19
7 Számtan.................................. 2 4 2 10 1 19
8 Természetrajz......................... 7 9 2 1 — 19
9 Z en ee lm éle t......................... — 5 9 5 — 19

10 H a rm o n iu m ........................ 1 4 6 7 1 19
11 Hegedű .................................. 2 6 4 5 2 19
12 É n e k ....................................... — 3 8 7 1 19
13 R a j z ....................................... 3 4 9 3 — 19
14 Szépírás.................................. 1 5 6 7 — 19
15 T o r n a .................................. 1 4 3 11 19
16 írásbeliek külalakja . . . . — 6 11 2 — 19

összesen . . 1 40 74 89 81 10 19
9 tanuló felmentve.



T a n t á r g y Kitün. Jeles Jó Elégs. Elégr. Össz

1
11. osztály:

V a llá s ta n ............................. 10 9 13 3 35
2 Neveléstan............................. — 4 8 22 1 35
3 Magyar nyelv........................ 5 5 7 15 3 35
4 Német n y e lv ........................ 3 12 7 13 — 35
5 Tót n y e lv ............................. 2 9 10 1 — 22l
6 Földrajz.................................. 5 10 13 7 — 35
7 Számtan — 8 9 18 — 35
8 M é ré s ta n ............................. — 7 12 15 1 35
9 Természetrajz........................ 4 7 20 4 — 35

10 Z enee lm éle t........................ 1 5 14 15 — 35
11 O rg o n a ........................ ....  . 4 10 7 11 3 35
12 H egedű.................................. 5 5 8 15 2 35
13 É n e k ....................................... — 6 9 19 1 35
14 Rajzolás.................................. 9 8 10 8 — 35
15 T o rn á z á s ............................. 11 5 7 12 — 35
16 írásbeliek külalakja . . . . 4 5 24 2 — 35

Összesen . . 63 115 168 180 11 35

1
111. osztály.

V a llá s ta n ............................. 9 12 7 4 32
2 Neveléstan............................. 5 6 11 8 2 32
3 Tanítási gyakorlat . . . . — 1 7 24 — 32
4 Magyar nyelv........................ 3 5 12 10 2 32
5 Német n y e lv ........................ 4 5 11 12 — 32
6 Tót n y e lv ............................. 1 4 12 1 — 182
7 T ö r t é n e t ............................. 1 11 12 4 4 32
8 Számtan.................................. 2 6 15 9 — 32
9 M é ré s ta n ............................. 2 6 14 10 — 32

10 Természetrajz........................ 5 8 15 4 — 32
11 Természettan........................ — 5 18 9 — 32
12 G azdaságtan........................ 4 7 18 3 — 32
13 Zeneszerkesztéstan . . . . — 6 11 15 — 32
14 Orgona .................................. — 3 9 15 4 313
15 H egedű................... .... 3 4 7 13 5 32
16 É neklés................... .... — 5 13 13 1 32
17 Rajzolás................... .... 2 7 14 9 — 32
18 Tornázás . . . . . . . 6 9 13 4 — 32
19 írásbeliek külalakja . . . . 3 12 16 1 — 32

Összesen . . 50 122 135 168 18 32

1
IV. osztály.

V a llá s ta n ............................. 6 27 7 1 31
2 Neveléstan............................. 5 4 11 11 — 31
3 Tanítási gyakorlat . . . . — 3 12 16 — 31
4 Magyar nyelv........................ 3 15 8 5 — 31

Átvitel . . 14 49 38 33 — 31

1 13 tanuló felmentve. — 2 14 tanuló felm entve. — 3 1 tanuló felmentve.
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T a n t á r g y Kitün. Jeles Jó Elégs. Elégt. Össz.

Áthozat . 14 49 38 33 _ 31
5 Német n y e lv ........................ 4 7 9 11 — 31
6 Tót n y e lv ............................. 5 5 2 2 — 141
7 Történet.................................. 10 9 9 3 — 31
8 Alkotmánytan........................ 2 16 7 6 — 31
9 Számtan.................................. 1 5 16 9 — 31

10 M é ré s ta n ............................. 4 4 12 11 — 31
11 Term észettan........................ 2 4 12 13 — 31
12 G azdaság tan ........................ — 7 20 4 — 31
13 Zeneszerkesztéstan . . . . 1 8 8 14 — 31
14 Orgona .................................. 1 7 7 15 — 30
15 Hegedű .................................. — 10 8 18 — 31
16 É n e k ....................................... 3 10 10 8 — 31
17 R a j z ....................................... — 4 14 13 — 31
18 T o r n a .................................. 6 13 9 3 — 31
19 írásbeliek külalakja . . . . 1 9 21 — — 31

Összesen . . 64 147 197 163 31

1 17 tanuló felmentve.

d) A z  ifjúsági egyesü letek  m űködése.

Intézetünk kebelében az idén is megalakult az Önképző-kör, melynek 
czélja tagjainak alkalmat nyújtani a szakbeli önképzésre, az irodalommal való 
bővebb megismerkedésre; különféle dolgozatok megszerkesztésében, úgyszintén 
költemények szavalásában önállóságra törekedni. E czél elérésére a beérkezett 
dolgozatok és szavalatok a hetenként egyszer tartott üléseken felolvastattak, 
illetve meghallgattattak és megbíráltattak.

A tagok száma ez évben volt 123, és pedig 81 rendes és 42 olvasótag. 
Ezek közül évközben eltávozott 2, kizáratott 3, maradt az év végén 118 tag.

A Kör elnöke Gamauf György tanítóképző-intézeti igazgató, ki már 
26 éve vezeti a Kört lelkes buzgalommal és odaadással. A többi tisztviselők 
az alakuló-ülésen választattak meg, és pedig: titkárnak egyhangúlag Theil 
Emil IV. éves, szavazattöbbséggel megválasztattak továbbá jegyzőnek Gócza 
András IV. éves, aljegyzőnek Hegedűs József II. éves, pénztárosnak Köpe 
Jenő IV. éves, könyvtárnoknak pedig Kern János IV. éves és Pepó György
III. éves növendékek.

Évközben a lemondás folytán megüresedett pénztárosi tisztség betöl
tésére a Kör Remenyik László IV. éves növendéket választotta meg. Az év 
végén — ugyancsak lemondás folytán — megüresedett a jegyzői állás, melynek 
ideiglenes betöltésére a Kör Remenyik László pénztárost kérte fel. Az év 
végén kizárás folytán megüresedett aljegyzői állást a Kör betöltetlenül hagyta, 
de az e körbe tartozó teendők végzésére önként ajánlkozott Erős János 
II. éves növendék.
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Az alakuló-ülésen kívül tartott a Kör 25 rendes-, 1 dísz- és 1 záróülést. 
A díszülésen márczius 15-ikét ünnepelte meg a Kör.

A rendes üléseken felolvastatott és megbíráltatott összesen 12 munka, 
melyek közül paedagogiai volt 5, szépirodalmi 1 és vers 6 Dicséretet nyert 2, 
sikerült 1, méltányoltatott 5, tudomásul vétetett 3, tudomáson kívül hagyatott 1. 
Meghallgatott a Kör egy egyházi beszédet is, mely dicséretet nyert és 81 szava
latot, melyek közül megdicsértetett 25, sikerült 17, méltányoltatott 20, tudo
másul vétetett 18 és elvettetett 1.

A kitűzött határidőre egy pályamunka érkezett be, mely azonban a 
kitűzött tételtől eltérvén, a díjat nem nyerte el.

Az év végén megtartott versenyszavalatok eredménye a következő: 
jelentkezett 5 szavaló, kik közül azonban 1 visszalépett. A szavalatok meg
hallgatása és megbírálása után a Kör az első díjat (6 kor) Remenyik László
IV. éves, a másodikat (5 kor.) Jármay Tivadar IV. éves, a harmadikat (4 kor.) 
pedig Dóbisz Lajos III. éves növendéknek ítélte oda.

Az évközben beérkezett legjobb paedagogiai munkára kitűzött díjat (6 kor.) 
Kern János IV. éves növendék nyerte el «Az ember és az önképzés» czímű 
munkájával.

A «Fabriczy-alap» ez évi kamatait (7 kor. 20 fill.) az évközben tartott 
legjobb számtan-tanításért Theil Emil IV. éves növendéknek adta a Kör.

A Kör könyvtárában van jelenleg 591 mű 649 kötetben. Kiadatott ez 
évben 119 tagnak összesen 990 mű. Ez évben gyarapodott a könyvtár:

vétel ú t j á n .................................. .........................39 művel 51 kötetben,
ajándék útján:

az Eperjesi Széchenyi-kör a j á n d é k a ..........................5 mű 5 «
Nikelszky Zoltán tkép. tanár « ..........................1 3 «  15 «

Összes g y a r a p o d á s ...................................57 mű 71 kötetben.
Fogadják az adakozók ez úton is a Kör hálás köszönetét az ajándéko

zott könyvekért.
A Kör a következő lapokat, illetve folyóiratokat járatta: Magyar Szó, Buda

pesti Hírlap, Vasárnapi Újság, Politikai Újdonságok, Világkrónika, Család és 
Iskola, Urambátyám, Magyar Kisdednevelés és Népoktatás, Néptanítók Lapja, 
Evangélikus Családi Lap, Eperjesi Lapok, Állatok Világa (füzetes vállalat).

Az Önképző-kör vagyoni állása:
Bevétel:

1. Múlt évi maradvány . . . . . 15-36 kor.
2. Régibb tagsági-díjakból . . . 33796 «
3. Ezévi tagsági-díjakból . . . . 77-76 «
4. Könyvtári jegyzékek . . . 525 «
5. Régi újságok eladása . . . . 2-90 «
6. K ülönfélék .................... . . . 1-96 «
7. K a m a t ......................... . . . 2-74 « 443 93 kor.
8. Fabriczy-alap kamatja . . . 7-20 «

Összesen . . ,451'13 kor.
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Kiadás:
1. Lapok előfizetése . . . . . .  108 54 kor.
2. K ö n y v t á r .................................. 146 74 « 255'28 kor.
3. Olvasóterem és vegyesek..................................  1240 «
4. P á ly a d íja k ..................................  21'— kor.

Fabriczy-alap jutalomdíj . . . 7 20 « 2820 «
Egyenleg, mint készpénz..................................  15525 «

Összesen . . . 45l ' l 3 kor.
Vagyon :

1. Készpénzmaradvány ...........................................................
2. Régi tagsági-díjakból....................................... 649'— kor.
3. Ezévi tagsági-díjakból ..................................  41504 «
4. Betéti-könyvecskén .....................................................................
5. Fabriczy-alap betét .......................................217 74 kor.
6. Gamauf-alap b e t é t ...................  54 06 kor.

500 kor. Koronajáradék . . . 497'41 « 55147 «
7. Könyvtár, szekrények, hangszerek, hangjegyek . . . . .

Összesen
Gyarapodás:

Fabriczy-alap kamatjaiból .  ..............................—'76 kor.
Gamauf-alap kamatjaiból . . . .  1844 kor.

adományokból . . .  1916 « 3760 «
Egyéb vagyoni g y a rap o d ás ........................ ....  30593 «

Összesen . . . 344'29 kor.
Gamauf-alaphoz hozzájárultak: Busa János 3 kor., Zolnay Gergely 4 kor., 

Raab Rezső 3' 16 k., Tamás István 5 k., Héderváry István és Izidor 2—2 k.,
Önsegélyző-kör 1904/5.: Bevétel:

155'25 kor.

1064-04 *
2449 «

769 21 c 
2470'— « 
4482 99 kor.

A múlt évi maradvány készpénzben . 208-76 kor.
Takarékpénztári b e t é t .................... 217-27 326 03 kor.
Régibb tagsági-díjakból.................... 82-52 «
Ezévi tagsági-díjakból........................ 22-90
Régibb kötelezvények visszafizetése 2 9 - kor.
Kassai úti kölcsön visszatérítése . . 10 — « 39 —
K a m a t ................................................. 10-61 «
Gusztáv Adolf-egylettől adomány 29-25 «

Összesen . . . 51031 «
Kiadás:

1. Egy drb. h ú r .........................................................  2'— kor.
Vagyon :

1. Egyenleg, mint maradvány készpénz 7543 kor.
betéti-könyvecskék........................  432'88 « 50831 kor.

2. Követelés kö tvényeken .......................................... 33'— «
3. Régibb tagság i-d íjak ........................  164 30 kor.
4. Ezévi tagsági-díjak............................. 9910 « 26340 «
5. 1901. évi kassai kirándulás........................  . . . !'■— «

Összesen . . . 80571 kor.
G yarap o d ás.............................................................. 93'38 kor.

Coll. Ért. 1904/5. 17
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Összes vagyon-.
Önképzó'-köri vagyon............................................. 4482 99 kor.
Önsegélyző-köri vagyon....................................... 805‘71 «

Összesen . . . 5288 70 kor.
Összes gyarapodás:

Ö n k é p z ő -k ö ri......................................................  344 27 kor.
Önsegélyző-köri..................................................... 9338 kor.

Összesen . . . 437'67 kor.
Gamauf György, Remenyik László, Theil Emil,

elnök. pénztáros. titkár.

e) A v i z s g á l a t o k  r e n d j e .
Május 22-ikén a IV. osztály vizsgálata neveléstan- és német nyelvből.

« 23-ikán « vallástan- és tót nyelvből.
€ 24-ikén « történetből.
« 25-ikén « alkotmánytan- és énekből.
« 26-ikán « számtan-, mértanból.
« 27-ikén < zeneelmélet- és orgonálásból.
« 29-ikén « magyar irodalom- és hegedülésből.

30-ikán « természettan-, gazdaságtanból.
Június 2-ikán az I, II, III. oszt. vizsgálata vallástan- s tót nyelvből.

« 3-ikán « neveléstanból.
« 5-ikén « történet-, földrajzból.
c 6-ikán « magyar nyelvből.

III. osztálynak természettan-, gazdaságtanból.
« 7-ikén az I, II,* III. oszt. számtan-, mértanból.

« zeneelmélet-, orgonából.
t 8-ikán « természetrajzból.

9-ikén « német nyelvből.
« ének-, hegedűből.

« 10-ikén az I, II, III. oszt. növendékeinek elbocsátása.
« 15—17-ikéig magántanulók vizsgálata.
« 21 — 24-ikéig tanitóképesítő Írásbeli vizsgálatok.
« 26—28-ikáig tanítóképesítő szóbeli vizsgálatok.

K épesítő -v izsg á la to k  az  1 9 0 4 . év b en .

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 beszámolni.

Ez alkalommal az 1904. évben két ízben tartott képesítőkről lehet csak 
jelentést tenni.

Az ág. hitv. evang. egyházegyetem 1894. évben tartott közgyűléséből 
kiadott Szabályzat értelmében a képesítő-vizsgálatok elnöksége a tiszai ág.
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hitv. evang. egyházkerület elnöksége: mélt. s főtiszt. Zelenka Pál püspök úr és 
mélt. Szentiványi Árpád úr. Ez alkalommal is mélt. s főt. Zelenka Pál püspök 
úr személyesen elnökölt a képesítő-vizsgálatokon; a világi elnök helyettese 
volt nagys. Kubinyi Albert egyházfelügyelő úr; a bizottság tagjai: ifj. Draskóczy 
Lajos eperjesi, Zeman János abosi lelkészek, Jurin Samu jolsvai igazgató
tanító, Kertscher Ede iglói tanító és a tanítóképzői tanári kar.

I. Az 1904. évi június hó 20—25-ik napjain megtartott képesítő vizsgá
latra bocsáttatott:

1. intézeti 21 rendes tanuló, kik valamennyien ág. hitv. evang. vallásúak 
voltak s május hó 28-ikán fejezték be a IV. oszt. évzáró-vizsgálatot és kettőnek 
kivételével valamennyien mind a négy osztályt intézetünkben végezték. Ezek :

Oberländer János,
Paszternák András,
Prúnyi Endre,
Raáb Rezső,
Simkovics Pál,
Simonyi János,
Sramkó Kálmán, a tképző I. oszt. 

a szarvasi ev. tképzőben végezte, 
Szlaboczky Jenő,
Szliuka Vilmos,
Uhrinyák Károly.

Becht József,
Blaskovics Oszkár, ki a tképző 

I. oszt. a znióváraljai áll. tkpézőben végezte,
Bukovinszky Emil,
Busa János,
Demeter Béla,
Javorniczky Dezső,
Kottula József,
Kubicza Samu,
Lanstyák Béla,
Linder Mihály,
Nikelszky Dezső,

2. Részben mint rendes- és magántanulók, részben csak mint magánúton 
végzettek bocsáttattak képesítőre 9-en, u. m.:

Abszolon Pál r. kath, a tanítóképző I. és II. oszt. mint rendes tanuló 
a szepesváraljai r. kath. tanítóképzőben, a III. és IV. oszt. mint magántanuló 
intézetünkben végezte.

Batek Ilona r. kath., a tanítóképző mind a négy osztályát mint magán
tanuló intézetünkben végezte a 3336—1900. sz. püspöki és 14,260—1902. sz. 
miniszteri engedély alapján.

Dér János ev. ref., a tképző I. oszt. a debreczeni ev. ref. tképzőben 
mint rendes, a II., III. és IV. oszt. mint magántanuló intézetünkben végezte.

Fedák István róm. kath., a tanítóképző mind a négy tanfolyamát mint 
magántanuló intézetünkben végezte.

Nagy Sándor ev. ref., a tanítóképző I. és II. oszt. mint rendes tanuló 
a debreczeni ev. ref. tanítóképzőben, a III. és IV. oszt. mint magántanuló 
intézetünkben végezte.

Orgován Sámuel ev. ref., a tanítóképző I., II. és III. oszt. mint rendes 
tanuló a sárospataki állami tanítóképzőben, a IV. oszt. mint magántanuló 
intézetünkben végezte.

Tóth Kálmán ev. ref., a tanítóképző mind a négy oszt. mint magán
tanuló intézetünkben végezte.

Viski Sándor ev. ref., a tképző I. oszt. mint rendes tanuló a debreczeni 
ev. ref. tképzőben, a III. és IV. oszt. mint magántanuló intézetünkben végezte.

17*
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Zolnay Gergely ev. ref., a tanítóképző I. oszt. mint rendes tanuló a 
debreczeni ev. ref. tanítóképzőben, a II., III. és IV. oszt. mint magántanuló 
intézetünkben végezte.

Javító-vizsgálatra bocsáttatott Kerekes Barna.
Van tehát összesen 31 jelölt, közöttük egy nő, ki még a tiltó miniszteri 

rendelet előtt kapott képesítő-vizsgálati engedélyt; 21 jelölt mind a négy tan
folyamot mint rendes tanuló, 1 jelölt a IV. oszt., 3 jelölt a III. és IV. oszt., 
3 jelölt a II., III. és IV. oszt., 3 mind a négy osztályt mint magántanuló végezte.

Vallásra nézve van : 21 ág. hitv. evang., 7 ev. ref. és 3 r. kath. vallású.
A június hó 20—23-ik napjain megtartott írásbeli vizsgálatokon résztvett 

30 jelölt, a kik a mélt. s főtiszt, püspök úr által kijelölt következő tételeket 
dolgozták k i:

I. Neveléstan:
Mely tantárgyaknál és mikép kell a kifejtő tanalakot használni ? Pél

dákon bemutatva.
II. Német nyelv (fordítás):
Der prahlerische Frosch. (Olvasmány.)
III. Méréstan:
1. Mekkora azon körnek sugara, melynek területe egyenlő azon szabá

lyos hatszög területével, a melynek kerülete 25'38 dm3.
2. Hány fordulatot tesz 1 km.-nyi úton a 1298704 dm2-nyi területű 

kocsikerék ?
3. Az 5’6 dm.-nyi átmérőjű üres vasgolyó éppen félig merül a vízbe; 

mekkora a súlya és mekkora a falának vastagsága, ha a vas fajsúlya 7'2 kgr. ?
4. Egy 2'3 dm. átmérőjű hengerben a víznek felszíne 12 drb. egyforma 

gömb bedobása után 3 52 dm.-nyire emelkedik; mekkora egy-egy golyó átmérője?
IV. Természettudományok:
a) Természetrajzból;
1. A hüllők jellemzése után a gyíkok rendje.
2. A termés és a mag védelme és terjedése. (A magnak szétszórása a 

szél, állatok és víz által.)
3. A víz mechanikai működése: gletserek, rétegképződés, rétegek telepí

tése, törmelékkőzetek.
4. A szőlőtőnek magról, dugványról, bujtás, döntés és nemesítés által 

való szaporítása.
b) Természettanból:
1. A tökéletes fűtőszerkezet. A lakások fűtésénél tekintetbe veendő szem

pontok; a Meidinger-féle rendszerű töltőkályha.
2. A légköri nedvesség. August-féle nedvességmérő; a légköri nedvesség 

lecsapódása, köd- és felhőképződés.
3. A villamos-áram kémiai hatása (electrolysis) és alkalmazása: galvani 

ezüstözés és aranyozás, galvanoplastika, akkumulátorok.
4. A hang magassága, a hanghullámok hossza; mekkora a 435 rengésű 

hanghullám hossza ?
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V. Rajz:
Koczkákból összeállított csoportozat szabadkézzel való rajzolása a távlat 

törvényei szerint és árnyékolva.
VI. Zeneszerkessléstan-.
«Jézus én bizodalmám» ez. choralnak emlékezetből való leírása.
VII. Tótnyelvi értekezés:
Vedzene mládez néni zvorenz k bázni boái.
VIII. Szépírás-.
Egy-egy lap magyar és német szépírás.
A június hó 24. és 25-ik napjain megtartott szóbeli képesítő-vizsgálat 

eredménye:
Az Írásbeli vizsgálat alapján mind a 30 jelölt bocsáttatott szóbeli vizs

gálatra; egy jelölt javítóvizsgálatot tett; oklevelet mind a 30 jelölt kapott, 
még pedig:

1. Kitűnő általános osztályzattal 4, ú.m.: Becht, Demeter, Kubicza, Simonyi.
2. Jeles ált. osztályzattal 4, ú. m.: Oberländer, Prúnyi, Raáb, Szlaboczky.
3. Jó általános osztályzattal 17, ú. m.: Blaskovics, Bukovinszky, Busa, 

Javorniczky, Kottula, Lanstyák, Linder, Nikelszky, Paszternák, Sramkó, Uhrinyák, 
Batek Ilona, Dér, Fedák, Nagy, Viski és Zolnay.

4. Elégséges általános osztályzattal 6, ú. m.: Simkovics, Szliuka, Abszolon, 
Kerekes, Orgován, Tóth.

Magyar tannyelvű iskolára képesíttetett 25.
Magyar és tót tannyelvű iskolára képesíttetett 6, ú. m.: Blaskovics, Busa, 

Kubicza, Linder, Paszternák, Simonyi.
Ágost. hitv. evang. kántori képesítést nyert 21, ú. m.:
1. Kitűnő általános osztályzattal 2, ú. m.: Becht és Simonyi.
2. Jeles általános osztályzattal 6, ú. m.: Kubicza, Oberländer, Paszternák, 

Prúnyi, Raáb, Sramkó.
3. Jó általános osztályzattal 8, ú. m.: Blaskovics, Bukovinszky, Busa, 

Demeter, Javorniczky, Linder, Nikelszky és Szlaboczky.
4. Elégséges általános osztályzattal 5, ú. m.: Kottula, Lanstyák, Simkovics, 

Szliuka, Uhrinyák.
II. Az 1904. évi szept. hó 28. — okt. 1., 2., 3. napjain megtartott tanító

képesítő vizsgálatra bocsáttatott 15 jelölt, de ezek közül csak 11 jelent meg, 
és pedig: intézeti 3 rendes növendékünk, és 8 magántanuló és máshol végzett 
jelölt, kik között 1 nő.

1. Intézeti rendes tanuló:
Hénel Imre, Késmárszky Ernő és Gyula, kik mind ág. hitv. ev. vallásúak.
2. Magántanulók, úgymint:
Belánszky Endre róm. kath. a tképző I. oszt. a sárospataki állami tképző- 

ben mint rendes, a II. és III. oszt. az eperjesi gör. kath. tképzőben, a IV. oszt. 
intézetünkben mint magántanuló végezte.

Fövenyessy János ev. ref. a tképző mind a négy tanfolyamát mint magán
tanuló intézetünkben végezte,
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Goldberger Zsigmond izr. vallású a polgári iskola hat oszt. elvégzése és 
a különbözeti vizsgálat letétele után a tképző III. és IV. oszt. mint magán
tanuló intézetünkben végezte.

Sándor Lajos ev. ref. a tképző I. és II. oszt. a debreczeni ev. ref. tképző- 
ben mint rendes, a III. és IV. oszt. mint magántanuló intézetünkben végezte.

Sárkány György ág. hitv. ev. a tképző I—III. oszt. a szarvasi ág. hitv. ev. 
tképzőben mint rendes, a IV. oszt mint magántanuló intézetünkben.

Tepliczky Margit ág. hitv. evang. a tképző mind a négy osztályát mint 
magántanuló intézetünkben végezte, ki még a miniszteri tiltó rendelet előtt 
kapván engedélyt, a 14,210—1902. számú miniszteri rendelet alapján bocsát
tatott képesítőre.

Viszolajszky Béla róm. kath. a tképző I. oszt. a kassai r. kath. tképző
ben, a II., III. és IV. oszt. a helybeli gör. kath. tanítóképzőben mind rendes 
tanuló végezte.

Wachsmann József r. kath. a tképző 1. és II. oszt. mint rendes tanuló 
a szepeshelyi róm. kath. tképzőben, a III. mint magán-, és a IV. oszt. mint 
rendes tanuló a helybeli gör. kath. tképzőben végezte.

E szerint volt összesen 11 jelölt, közöttük egy nő, még pedig 4 jelölt 
mind a négy évfolyamot mint rendes tanuló végezte ; 2 jelölt egy osztályt, 
2 jelölt két oszt., 1 jelölt három oszt. és 2 jelölt négy osztályt mint magán
tanuló végzett.

Vallásra nézve volt 5 ág. hitv. evang. vallású, 2 ev. ref., 3 róm. kath. 
és 1 izr. vallású.

A szeptember 28—30. és október 1-jén megtartott Írásbeli vizsgálatokon 
a jelöltek a mélt. s főt. Zelenka Pál püspök által kijelölt következő tételeket 
dolgozták k i:

I. Neveléstant tétel:
Az iskolai nevelés a szép eszme szolgálatában.
II. Német nyelvi tétel (fordítás németből):
«Der Fisch» czímű olvasmány.
III. A mértani tételek:
1. Hány fordulatot tesz 1 km.-nyi úton az a kocsikerék, melynek terü

lete 129-8704 dm. ?
2. Bebizonyítandó, hogy a körbe irt négyszögekben a szembe fekvő 

két-két szög összege 180 °.
3. A súlydobáshoz használt vasgolyó súlya 7 5 kgr. Mekkora a köb

tartalma, sugara és felszíne, ha a vas fajsúlya 7’2 kgr. ?
4. Egy egyenes négyzetes gúlát, a melynél az alapélek 5'6 dm. hosszúak, 

a magassága pedig 17 3 dm., két szemközti oldalélen keresztül menő síkkal 
metszünk; mekkora a metszésidom területe?

IV. Természettudományi tételek:
a) Természettant tételek:
1. A meleg forrásai.
2. A párolgás; mitől függ a párolgás gyorsasága ?
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3. Minő kísérletek végezhetők a villamgéppel és sűrítőkkel ?
4. A szabad esési gyorsulás. A gyorsulás meghatározása. Miért nem 

egyenlő a szabad esési gyorsulás a föld egész felületén?
5. A homorú tükör és törvényei. Megszerkesztendő egy a középponton 

kívül álló tárgynak képe.
b) Természetrajzi tételek:
1. A gabonafélék vetésmódja és vetésideje, letakarítása.
2. A rétekről, a rétek gondozása.
3. Gyümölcsaszalás, aszalók.
4. A föld történetének rövid ismertetése.
5. A virág részei, mindenik rész rendeltetése. Tökéletes és hiányos virágzás.
V. Rajz:
Koczkákból összeállított csoportozat szabadkézzel való rajzolása a távlat 

törvényei szerint, árnyékolva; a nőjelölt egy sík díszítményi mintát.
VI. Zeneszerkesztéstani tétel:
«Készítsd magad kedves lélek» ez. choral emlékezetből való leírása s 

vegyes-karra (orgonaletétel) megszerkesztése.
VII. Német nyelvi értekezés:
Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen.
VIII. Tót nyelvi értekezés ;
Modii se a pracuj, tak te poíehná Buh tvoj.
IX. Szépírás:
Egy lap magyar és egy lap német szépírás.
Október hó 3-ikán megtartott szóbeli vizsgálatra valamennyi jelölt bocsát

tatott. A vizsgálat eredménye a következő:
Jó  általános osztályzattal négy, úgymint: Késmárszky Ernő, Fövényessy 

János, Sárkány György és Tepliczky Margit.
Elégséges általános osztályzattal négy, úgymint: Késmárszky Gyula, 

Belánszky Endre, Sándor Lajos és Viszolajszky Béla.
Javító-vizsgálatra két tárgyból utasíttatott: Hénel Imre.
A vizsgálat ismétlésére utasíttatott: Goldberger Zsigmond és Wachs- 

mann József.
Magyar tannyelvű iskolára képesíttetett öt jelölt, úgymint: Késmárszky 

Ernő és Gyula, Fövényessy János, Sándor Lajos és Sárkány György.
Magyar-német tannyelvű-iskolára: Tepliczky Margit.
Magyar-tót tannyelvű iskolára: Belánszky Endre, Viszolajszky Béla.
Kántori képesítést kapott elégséges osztályzattal: Hénel Imre, Késmárszky 

Ernő és Gyula.
Az 1904. év folyamán két ízben tartott képesítő-vizsgálat alkalmával 

39 jelölt kapott tanítói oklevelet; kitűnő osztályzattal négy, jeles osztályzattal 
négy, jó osztályzattal 21, elégséges osztályzattal 10 jelölt.

Egy javítóvizsgálatra, kettő ismétlésre utasíttatott.
Kántori képesítést kapott 24 jelölt, mégpedig: kitűnő osztályzattal kettő, 

jeles osztályzattal hat,/4  osztályzattal nyolez, elégséges osztályzattal nyolez jelölt.
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C) E g é s z s é g ü g y .
1. Testi nevelés. Növendékeink közül 8 a szülői házban vagy rokonok

nál kapott ellátást; 103 a három internátusbán volt elhelyezve; 3 egy meg
bízható családnál felügyelet alatt, 10 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 czélzó 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 té len ; a szabadban való tartózkodás 
szép és esős, és hideg időben is; korcsolyázás; rövid kirándulások és séták. 
Különösen kiemelendő, hogy mind a négy internátusbán kitűnő ivóvíz van.

2. Egészségügy. Egy növendék tüdővész miatt el nem jött és csak az 
évzáró vizsgálatra jelentkezett.

A városi tiszti-orvos két ízben tartott szemvizsgálatot; 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 
tiszták és rendesek voltak. Az okvetetlenül szükségesek mindig pótolva lettek.

Ez iskolai év kedvező volt; járványos vagy valamely súlyosabb betegség 
nem fordult elő, a betegedések száma csökkent; fekvő beteg volt 6, járó 
beteg 103. Haláleset nem fordult elő.

A következő betegségek fordultak elő : torokgyulladás, gyomorhurut, 
gégehurut, hörghurut, izomcsűz, foghúzás, szemárpa, bélhurut, tályog a kézen, 
tályog a lábon, vágott-seb, mellhártyagyulladás.

Fertőző-betegség nem fordult elő.
Az intézet tanulóinál kétszer tartatott általános egészégügyi szemle.
A tornánál baleset nem fordult elő.

D) Á l t a l á n o s  ü g y e k .
Intézetünk fentartó testületé a tiszai ág. bitv. evang. egyházkerület; kor

mányzó hatósága közvetetlenül a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület nevében 
Zelenka Pál püspök és Szentiványi Árpád egyházkerületi felügyelő, közvetve 
a collégiumi igazgató-választmány, mely a kerület által választott két elnök- és 
12 választott s a Collegium ősi pártfogósága által is 12 választott tagból áll. 
Az igazgató az igazgató-választmánynak s a coll. végrehajtó-bizottságnak tagja.

Az egyházkerületi tanítóképesítő-bizottságnak elnöksége az egyházkerü
leti elnökség, négy választott tag és a tanári testület.

A tápintézetet, melynek jótéteményeiben a 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 portansokat 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.

Gamauf György igazgató, a helybeli kereskedelmi iskola igazgatója; 
a Sárosvárm. Általános Népnevelőegyesületnek volt elnöke, jelenleg választ
mányi tagja; a Tanítóképző Tanárok Országos Egyesületének tagja.

Gerhard Hé/a tanár a Széchenyi-kör népnevelési szakosztályának és a 
Tanítóképző Tanárok Országos Egyesületének tagja.

Ifj. Kapi Gyula tanár a Tanítóképző Tanárok Országos Egyesületének 
tagja; az Országos Zenei Tanács tagja.

Nikelszky Zoltán tanár a Széchenyi-kör zeneszakválasztmányának tagja.
Remenyik Lajos gyakorlóisk. tan. a Magyar Paedagogiai Társaság tagja; 

a «Nemzeti Iskola» czímű tanügyi lap dolgozótársa. Irt több kultúrpoli
tikai értekezést.

A temetéseknél való éneklés czéljából az iskolai év elején megalakult 
tanulóinkból a temetési kar, a helybeli ág. hi'tv. evang. I. egyház kántora, Durst 
Győzőnek vezetése alatt.

Intézetünk állandó összeköttetésben volt ez évben is környékünk egy
házaival, lelkészeivel és tanítóival. Több egyház közvetlenül intézetünkhöz 
fordult, hogy iskolái számára tanítót ajánljunk. Sajnos, hogy az ilyen fel
szólításoknak aránylag kevés alkalommal tudtunk eleget tenni. A karácsonyi, 
húsvéti és pünkösdi ünnepeket több ügyesebb tanulónk felhasználta, hogy 
vidéki egyházainkban is az istentiszteleteken mint kisegítő-kántor résztvegyen. 
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. oszt. tanulóink kötelessége volt. Ugyancsak III. és IV. oszt. tanulóink 
teljesítették a kántori teendőket a coll gymn. ifjúsági istentiszteletek alkal
mával, melyek téli időben a tanítóképző orgonatermében tartatnak.

E )  T anítóképző-intézeti gyakorlóiskola.

A gyakorlóiskola, mely a tanítóképző-intézettel szerves kapcsolatban áll, 
a f. tanévben a Collegium épületében egy 61 m.2 teremben nyert elhelyezést. 
A tanterem egészségi szempontból kifogástalan, mert világos, száraz és magas 
is ; a benne való tartózkodás kellemes. Kellemessé teszi a modern berendezés, 
mert úgy az ülőpadok, mint a tanításhoz szükségelt szemléltető képek és tár
gyak a tanterem csinosságát nagyban emelik s a tanítás fárasztó munkáját 
megkönnyítik. Ülőpadjaink a legújabb rendszerűek, Feiwel-féle «Diadal» jegyűek, 
kétüléssel ellátottak s 54 tanuló számára berendezve s így minden tanuló számára 
elegendő kényelmes hely jut. A nagy tábla, a térképtartó s a többi tanszerek 
is a paedagogia követelményeinek megfelelnek. Szemléltető eszközeink, melyek 
úgy vannak összeválogatva, hogy a népiskolai tanulmányok elsajátítását biz- 
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tosítsák, egy csinos üvegszekrényben vannak elhelyezve, oly módon, hogy a 
tanuló a tanítási órákon kívül is szemlélhessen. E páratlan, mintaszerű berendezés 
133652 kor.-ba került s Püspök urunk Öméltóságának ügybuzgalmát dicséri.

A gyakorlóiskolába a f. tanévben 46 tanuló jelentkezett és vétetett fel, kik 
mind ág. hitv. evangélikusok. Ebből 27 fiú, 19 leány; eperjesi 30, vidéki (Sóvár
ról, Enyiczkéről és Dubrava-pusztáról) 16;5 magyar, 41 tót anyanyelvű.26 tandíj
fizető, 2 kedvezményes, 9 teljesen ingyenes. A gyakorlóiskola tanítási nyelve: 
a magyar. Az Eperjesi ág. h. ev. gyámintézeti Nőegylet karácsonykor 19 tanulót 
meleg ruhával, Írószerekkel látott el. Berta diakonissza nővér pedig 2 koronát 
ajándékozott a szegény leányok kézimunka-anyagának beszerzésére. Fogadják 
nemes cselekedetükért e helyütt is a növendékek és az intézet őszinte háláját.

1. A tan ító k ép ző  n ö v e n d é k e k  g y a k o r la ti  k iképzése.

A népiskola akkor felel meg feladatának, ha a gyermek egész lényét fel
öleli, vagyis: nevel és oktat. A mai népiskola — kevés kivétellel — nem nevel, 
hanem csak oktat; tömi a tanulót száz-, meg százféle anyaggal, a nevelést 
egészen körén kívül állónak tekinti. Ennek egyik főokát abban leljük, hogy 
tanítóink egyrésze nem ismeri tanítványainak lelki életét, mint olyat, melyet 
korához mért megfelelő nevelési és oktatási ténykedéssel kell fejleszteni, vagy 
túl lő a czélon, vagy a czélt el sem éri.

Gyakorlóiskolánk a «nevelve oktass» elvét akarván megvalósítani, a tanító
pályára való készülés első feltételéül a gyermek lelkének megfigyelését tekintette 
s a nyert tapasztalatok révén, minden egyes tantárgy a lélek-fejlődés menetéhez 
alkalmaztatott. E végből különös gond helyeztetett a gyermek érzékeinek helyes 
fejlesztésére, a képzetek alakítására, az emlékezet hűségére s a képzelet művelésére.

Gyakorlóiskolánkban a IV-ed és III-ad éves tanulók tanítási gyakor
latainál a nevelési elvek a fentebbiek szerint alkalmaztattak. így közvetlenül 
megfigyelték, sőt alkalmazták mindazon eszközöket és módokat, melyeket a 
gyakorlati életben nekik is alkalmazniok kell. A tantárgy tanítási módszerének 
gyakorlati elsajátítása mellett kiváló gonddal voltunk a nemzetiségi vidék meg- 
magyarosításának módjára is s így a teljesen tótajkú tanulók tisztán magyar 
nyelvű oktatásban részesültek, a direkt módszer alapján.

A mód, mely a növendékek gyakorlati kiképzésére vonatkozott, a következő 
volt: A tanév elején minden IV-ed éves jelen volt a gyakorlóiskolai tanulók 
felvételénél, mely alkalommal megfigyelték a tanuló fogadtatását s az 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 fél napon át tanított, s így minden tanuló 
átlag 10 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 3 félórát töltött a gyakorlóiskolában.

Mind a III-ad, mind IV-ed éves tanulók tanításairól pontos jegyzetek
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készíttettek s bírálati órákon úgy a jegyzetek, mint a tanítások felülbíráltattak. 
Az összegezett véleményt beírták a jegyzőkönyvbe a tanítás eredményével együtt.

A tananyagot a gyakorlóiskola tanítója által összeállított s a tanári kar 
által elfogadott Tanmenetek az osztatlan iskolák számára ez. füzet szolgáltatta.

A II-od évesek hallgatólagosan vettek részt a gyakorlóiskolai tanító 
tanításainál. Jegyzeteket készítettek a látottakról és hallottakról, melyeket 
felelősség mellett kötelesek voltak bemutatni. A tananyag a tanítás napja 
előtt előbb a gyakorlóiskolai tanító által nézetett át, majd a szaktanár vizs
gálta felül. A kijavított leczke szerint megejtetett azután a tanítás.

A rend és fegyelem tartására is súlyt fektettünk. A rendtartási könyve
ket a IV-ed évesek önállóan is vezették.

2. A g y akorló isko la  b e v é g z e tt ta n a n y a g a  az 1 9 0 4 — 1905. é v b e n :

I. o sz tá ly .

1. Valldstan. Világ teremtése. Ádám és Éva. Kain és Ábel. Az özönvíz. 
Mózes születése és élete. A tízparancsolat. Ábrahám. Isten jósága. Imák.

2. Írás-olvasás. Tomcsányiné Czukrász Róza «A magyar gyermek első 
olvasókönyve» ez. tankönyve nyomán az összes kis- és nagybetűk folyékony 
Írása és olvasása. Népmesék, népmondák és kisebb költemények emlézése.

3. Beszédértelemgyakorlatok. Az iskola és környéke ; a helység és határa; 
a légkör és tüneményei. Az ember; az emberek őszi, téli és tavaszi foglal
kozása. Faliképek olvasása.

4. Számtan. 1—20-ig terjedő számkörben a két művelet. Számirás. Kézi
könyv: Moóník—Orbók: Számolókönyve I. oszt. számára.

5. Rajz. Tiszta rajzfüzetekben különféle tárgyak.
6. Ének. (Lásd az V—VI. osztálynál.)
7. Testgyakorlat. Fej-, törzs-, váll-, kéz-, lábgyakorlatok.
8. Kézimunka a leányok részére. (Lásd az V—VI. osztálynál.)

I I . osztály.

1. Vallástan az I. osztálylyal együtt.
2. Beszédértelemgy akorlatok, mint az I. osztályban.
3. Olvasás. Kézikönyv: Dr. Göőz-Schön-Trajtler: «Nemzeti olvasókönyv» 

a II. osztály számára. Valamennyi olvasmánynak gépies olvastatása; néhány 
olvasmányt tartalmilag is tárgyaltak. Költemény-emlézés.

4. Írás. Vajda szépirási módja szerint valamennyi kis- és nagybetű üteny 
szerint való Írása. Másolás.

5. Számtan. Moönik—Orbók tankönyve szerint 1 — 100-ig terjedő szám
körben fejbeli számolás az összes műveletek keretében. Számirás.

6. Ének
7. Rajz
8. Testgyakorlat mint az L osztálynál.
9. Kézimunka

18*
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I I I .  o s z tá ly .

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. Költemény-emlézés. Fogalmazás.

3. írás, mint a Il-ik osztályban.
4. Számtan. Kézikönyv: Moűnik - Orbók : Számolókönyv a III. osztály 

számára. 1 — 1000-ig terjedő számkörben valamennyi művelet. Hármasszabályú 
példák. Közönséges törtek értelmezése.

5. Földrajz. Remenyik 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 és tárgyak.
8. Testgyakorlat I . , , ,,„ . . . .  , 1 mind a hat osztály együtt.9. Kézimnka j 3

IV . o sz tá ly .

1. Vallástan a III-ik osztálylyal együtt. Az anyag ugyanaz.
2. Olvasás. Nemzeti olvasókönyv nyomán az összes olvasmányok értelmes 

és hangsúlyos olvasása. A hűn és magyar mondakör fejtegetése és beemlézése. 
Fogalmazásból a mondattani rész és néhány rövidebb leírás. Költemények.

3. Írás. (Lásd a Il-ik osztálynál.)
4. Földrajz. Simonyi Jenő Földrajza szerint: Az Alföld leírása. A Tisza- 

vidék róna megyéi. A Bakony-, Vértes- és Pilis-hegység vidéke. Balaton, Sió és 
Dráva vidéke. A Rába és Rábcza vidéke. Az északnyugati felföld. Az észak
keleti felföld. A délkeleti felföld. Fiume és a magyar tengerpart. Horvát- 
Szlavonország. Hazánk áttekintése. Osztrák császárság tartományai.

5. Számtan. Mocnik-Orbók tankönyve alapján : Számolás a végtelen szám
körben. Közönséges törtekkel való számolás. A mértékrendszer betetőzése. 
Hármasszabály. Kamatszámítás. Mértani előfogalmak.

6. Rajz. Magyar stílű díszítmények.
7. Ének
8. Testgyakorlat ! mind a hat osztály együtt.
9. Kézimunka J

V —V I. o sz tá ly .

1. Vallástan. Bibliai történetek ismétlése. Káté. Egyháztörténelem Ruttkay 
Sándor kézikönyve nyomán: Az egyház keletkezése és fejlődésének története. 
A hitjavítás története. A protestáns egyház története hazánkban. A magyar
honi ág. hitv. evang egyház szervezete. A hegyi-beszéd emlézése és fejtegetése.

2. Olvasás. Göőz-Schön-Trajtler-féle Olvasókönyv szerint: az összes 
olvasmányok értelmes, hangsúlyos és szép olvasása. Az elolvasottaknak sza
badon való elmondása és átalakítása. Király-mondakör fejtegetése és emlé
zése Költemények.
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3. Fogalmasás, tekintettel a magyar nyelv sajátságaira, a kifejezéseknek 
másokkal való felcserélésére. Ügyiratok. Leírások stb.

4. Földrajz Simonyi Jenő tankönyve szerint: Magyarország vidékei. 
Osztrák császárság tartományai. Európa többi államai. Ázsia, Afrika, Amerika.

5. Történelem Dr. Kis Áron Magyarok története ez. tankönyve szerint: 
Rómaiak, húnok, avarok, magyarok Szt István királytól a vegyesházbeli kirá
lyokig időrendben.

6. Alkotmánytan. Irta Mayer Miksa. Bevégzett anyag: A családról. A 
községekről. Törvényhatóságokról. Az államról és az államhatalomról. Kép
viselőválasztásokról. Az országgyűlésről.

7. Természetrajz. Báthory Nándor tankönyve nyomán : Növénytan. Oszi- 
tavaszi növények leírása. A növény táplálkozása és szaporodása. Csoportosítás.

8. Természettan Irta Vargyas Endre. Egyszerű gépek. A víz szereplése. 
Szökő-artézi kutak. Vízvezeték. A levegő. Hangtan.

9. Egészségtan és illemtan Ruttkay Sándor füzete nyomán: A levegő, 
lakás, ruha, eledel, ital, alvás, tisztaság és gyógyítás.

10. Számtan Mocnik-Orbók tankönyve szerint: Alapműveletek egész 
számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. Összetett hármasszabály. Kamat
számítás.

11. Mértan Győrffy János «A mértan elemei» czimű tankönyve szerint: 
Pont és vonal. Egyenes vonal Görbe vonal. A szög. Kerületmérés. Terület
mérés. Testmértan.

12. Rajz. Magyar eredetű díszítmények.
13. Testgyakorlat. Lásd az I ső osztálynál.
14. Ének. Egyházi énekek: Dicsérlek Uram tégedet. Széked eleibe jövök. 

Mennynek, földnek teremtője. Hogy naponként Uram ... Magasztallak én téged. 
Szivem szerint Úr-Isten. A nap immár elenyészett Az éj ím’ érkezik. Most 
nyugosznak az erdők. A nap elment, óh Jézus, maradj velem. Áldott az egek 
Ura Mennyből jövök most hozzátok. Krisztus Urunknak áldott születésén. 
Keresztyének, örvendjetek. Ez esztendőt megáldjad. A próféták megmondották. 
Ha bűneim sebhednek. Jézus Istennek báránya. Szerelmes Jézus, vájjon mit 
vétettél ? Jézus, én bizodalmám. Jövel szentlélek Úr-Isten. Adjunk hálát az 
Úrnak. Jer, dicsérjük Istent.

Világi énekek'. Hymnus. Szózat Te vagy a legény, Tyukodi pajtás. Nagy 
Bercsényi Miklós. Rákóczi, Bercsényi ragyogó vitézek. Csínom Palkó. Ez 
országnak nincsen párja. Eltörött a hegedűm. Árpád apánk. Induló. Magyar 
az én hazám. Nincs nekem örömem. A kassai strázsamester azt irta. Nyuszi 
nyulacskám. Tisza vizén megy a hajó. Zeng a madár. Piros, piros, piros. 
Van neki, van neki, van. Kicsi lovam fel van kantározva. Fenn lobog a zászló.

15. Kézimunka. Leányok részére. Püspök úr Öméltósága megbízásából 
heti 4 órában tanította Remenyik Lajosné. Bevégzett anyag: 6 pár harisnya
kötő, 10 pár női- és gyermekharisnya, 36 drb* párnabetét, 10 vég csipke, 
1 drb. merkelő kendő. 10 drb. tálezakendő; fehér és színes hímzés, 6 drb. 
hímzett és merkelt törülköző, 4 asztalfutó, 1 drb. asztalterítő, 1 drb. millió, 
1 drb. géptakaró, 1 drb. portörlő-tartó, 1 drb. tűpárna, 1 drb. kredencz-takaró.
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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. o sztály .
Hajdú Anna Lénárd Borbála
Hurny János Lőrincz Mária
Huszka Jozefin (elköltözött) 10 Partilla József
Kmecz Ferencz Pribulla Mária
Kosztur János (elköltözött) Remete János
König Ernő Rybár Anna.
Kusnyír Erzsébet

II. o sz tá ly .
Bartos Gyula Pribulla Margit
Cziel Mária Smigala Janka
Kapi Jenő 20 Smigala Lajos
Olejár Miklós Tomkó Anna.

III. o sz tá ly .
Cziel János Kollár Szabó István
Fülöp Ferencz (elköltözött) Kuhlöffel József
Hamborszky Lajos Lénárd Dorottya
Hován János (állandóan beteg) 30 Partilla Lajos
Kollár Szabó András Sebej István.

IV . o sz tá ly .
Hován Dorottya Kusnyír Lajos
Jeglinger Mária Lénárd Anna
Kapi Gyula Meskó Tibor
Kmecz Ilona 40 Remenyik Anna.
Kusnyír Ilona

V — V I. o sz tá ly .
Hamborszky Béla Lászka Gyula
Gajdos Margit 45 Pribulla János
Kusnyír István Zaleha György.

F) F e lv é te l az 1905;— 1906- iskolai évre.

A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerületi eperjesi coll. tanítóképző-intézet 
I. osztályába az 1905—1906. tanévreJTelvételért folyamodhatnak oly éptestű, 
egészséges tanulók, kik életük 14. évét már betöltötték, 18 évesnél nem idő
sebbek és a gymnasium, reáliskola vagy polgári iskola négyjalsó osztályát 
legalább elégséges eredménynyel elvégezték.

Rendes tanulók lehetnek ág. hitv. ev. és más vallásúak.
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületbeliek tandíjmentességet élveznek.
Ág. hitv. ev. más egyjházkerületbeliek fizetnek tandíjat 10 kor.-t, más 

vallásúak 20 kor.-t.
A collegiumi convictusi ellátásban (ebéd, vacsora) minden tanuló része

sülhet. Felszerelés czímén minden résztvevő kivétel nélkül egész évre 2 kor.-t
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fizet. Az első félév terjed szeptember 1-jétől deczember 31-ikéig s díja ebédért 
és vacsoráért 60 korona; a második félév terjed január 1-jétől június végéig 
s díja ebéd- és vacsoráért 90 kor.

Ág. hitv. ev. növendékek részesülhetnek internátusi lakbér és convictusi 
díj részben vagy teljes elengedésében. Az internátusba elsősorban tiszai kerü
leti növendékek, aztán más kerületi evang. növendékek, s ha hely van, más 
vallásúak is felvétetnek.

Jótéteményekben az egyházkerületi közgyűlés határozata folytán (bennlakás 
és élelmezés egészben vagy részben) elsősorban tiszakerületi lelkészek és tanítók 
gyermekei és általában árvák részesülhetnek; de ha erre méltatlanok, a meg
szavazott jótéteményt elveszítik; másodsorban más érdemesek is részesülhet
nek jótéteményben.

Minden ta nuló kivétel nélkül iskolai díj czímén évi 14 kor.-t tartozik fizetni.
Fölvételért és segélyezésért folyamodni kell. A tiszai ág. hitv. ev. egyház- 

kerület mélt. és főtiszt, püspökéhez intézett kérvények /. é. július 30-ikáig 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.

r) Újraoltási 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 iskolaév 

elején javítóvizsgálatot tehetnek. Az ezért benyújtandó kérvényeket f. é. július 
hó Íjéig  az igazgatósághoz kell beküldeni. A ki kettőnél több tárgyból kapott 
elégtelen osztályzatot, az osztályismétlésre utasittatik.

Nem kifogástalan erkölcsi magaviseletű, vagy bármely tantárgyból elég
telen érdemjegygyei osztályozott tanuló a következő iskolaévben 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 lakás díja, convictusi díj 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 
vagy kapczát, 6 törülközőt, 12 zsebkendőt, 1 szalmazsákot, 1 vánkost 2 vánkos- 
czihával, 1 paplant 2 paplanlepedővel, 2 ágylepedőt, 1 ágyterítőt; fésűt, fog
kefét, ruhakefét és 3 czipőkefét.
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Jótéteményei ág. liitv. ev. tanulók kötelesek közvetlenül az intézet elvég
zése után négy évig tanítani a kerület valamely népiskolájában, vagy pedig 
egy-egy jótéteményes évért 40—40 kor.-t visszatérítenek az intézet pénztárába.

Minden tanuló a felvételről s a nyert jótéteményről idejekorán értesítést 
kap. Minden újonnan tanuló tartozik a beiratkozás alkalmával a felvételi érte
sítést és 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 mélt. és főt. püspöké
hez 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 1905—1906. isk év f  é. szeptember í-jén kezdődik. A magán
tanulók vizsgálatai szeptember hó 1—3-ig, a rendes tanulók javítóvizsgálata 
szeptember 4-ikén, a beiratások szept. í>. és tí-ik napjain fognak megtartatni. 
A tanítás szeptember 7-ikén veszi kezdetét.

A gy ak o rló isk o la i n ö v e n d é k e k  fe lvéte le .

A tanítóképző-intézet gyakorló népiskolájában a beiratások f. év szep
tember hó 1—5-ik napjain fognak megtartatni. A tanítás szept. 6-ikán kezdődik.

Az első osztályba felvétetnek oly éptestű fiú- és /^«/gyermekek, kik 
6-ik életévöket betöltötték és himlő ellen sikeresen beoltattak.

A tanulók által fizetendő tandíj a következő:
a) Az Eperjes-városi és vidéki ág. hitv. ev. egyház tankötelesei fizetnek 

7 koronát. Ezek első sorban jogosítottak felvételre.
b) Más ág. hitv. ev. tankötelesek fizetnek 12 koronát.
c) Nem ág. hitv. ev. tankötelesek fizetnek 16 koronát.
A tandíj a beiratáskor fizetendő s abból tanítói nyugdíjra (30 f.) és iró- 

s rajzeszközökre (70 fill.) fordíttatik; e díjak el nem engedhetők és okvetlenül 
a beiratás alkalmával fizetendők.

Szegény és jóigyekezetű tanulók a tandíj fizetése alól egészben vagy 
részben felmentetnek. Az erre vonatkozó okmányokat az egyházi elnökség 
útján f. é. szept. 30-ikáig a tanítóképző igazgatóságánál kell benyújtani.
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Köz;ös iskolai intézm ények.

A) K ö n y v t á r a k

aj Collegiumi könyvtár. Gyarapodott az 1904—1905. iskolai évben :
1. Vétel útjárr. Dr. Karácson Imre: Evila Cselebi magyarországi utazásai 

1660—1664-ig 1 kötet. Janet: A politika története 1 kötet. Baditz Lajos: 
A polgári törvénykönyv tervezetének bírálata 1 kötet. Szokolay István: Az 
egyletekre és társaskörökre vonatkozó jogszabályok és a vagyonkezelési irány
elvek 1 köt. Márkus Dezső: A magyar törvénytár betűrendes jegyzéke 1 köt. 
Magyar tud. akadémiai Almanach 1905. évre 1 kötet. Tiszti czím- és névtár 
1904. évre 1 kötet. Lers: Konzuli bíráskodás 1 kötet. Jogi Lexikon V., I köt. 
Kosutány: Egyházjog 321. oldaltól végig 1 köt. Zeitschrift für Philosophie und 
philosophischen Kritik Bd 124—5 ,2  köt. Schanz : Finanzarchiv XX. 1. 2., 2 köt. 
Márkus Dezső: Magyar törvénytár 1904. évi t.-cz. 1 kötet. Káldy György: 
Biblia 1625. (hiányos) 1 köt. Grosschmid Béni: Magánjogi előadások 1 köt. 
Stein: Verwaltungslehre 1 kötet. Ulbrich: Lehrbuch der oesterreichischen Ver
waltungslehre 1 kötet. Falk Miksa: Széchenyi István és kora 1 kötet. Szokoly 
Viktor: Mészáros Lázár emlékiratai 3 kötet. Guggenberger Gyula: A határőr
vidéki házközösségekre és a határőrvidéki ingatlanokra vonatkozó törvények 
és rendeletek 1 kötet. Stromp László: Egyháztörténeti adattár III., 1 kötet. 
Makay István: Fizikai Laboratorium IV., 1 kötet. Krämer Hans: Weltall und 
Menschheit V., 1 kötet. Kapdebó Gyula: Az építőművészet története az ókor
ban 1 köt. Kalmár Elek: A mondatrészek 1 köt. Weber Rudolf: Histori
scher Geschlechtsbericht von Georg Buchholtz, den Alteren 1 kötet Antalffy 
Endre: Petrőczy Katalin Szidónia 1 köt. Righi Augusto und Dessan Benhard: 
Die Telegrahie ohne Draht 1 köt. Rückblick auf die jüngste Periode Ungarns 
1 kötet. Rátz László: Mathematikai gyakorlókönyv 2 kötet. Luther Márton 
művei I., 1 kötet. Simonyi-Balassa: Német és magyar szótár II. r., 1 kötet. 
Kiss Áron dr.: Török Pál élete 1 kötet. Kurt Lampert: Az édesvizek élete 
1 kötet. Vértesy Dezső: Theokritos költeményei 1 kötet. Ráth György: Az 
iparművészet könyve II., 1 kötet. Divald Károly: Szepesvármegye művészeti 
emlékei I., 1 köt. Friedjung Henrik: Harcz a német hegemóniáért III., 1 köt. 
Ferenczi Zoltán: Deák élete 3 kötet. Schneller István: Paedagogiai dolgoza
tok II., 1 kötet Pirchala Imre: A magyarországi középiskolák rendje 2 kötet. 
Berzeviczy Albert: Beszédek és tanulmányok 2 kötet. Dr. Ince Béni: Tacitus 
élete és művei 1 kötet. Dr. Szendrey János: A magyar viselet történeti fejlő
dése 1 köt. Dr. Kardos Samu: Báró Wesselényi Miklós élete és munkái 2 köt.

V.

Coll. É rt. 1904— 5. 19
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A műveltség könyvtára I., 1 kötet. Szinnyei József: Petőfi 1 kötet. Várhelyi 
Ferencz: 600 új mathematikai példa 1 kötet. Baumgarten Alajos: Euklides, 
az elemek első hat könyve 1 kötet. Dr. Karsai Sándor: Az elhagyott gyer
mekek védelme 1 kötet. Windelband Wilhelm : Über Willensfreiheit 1 kötet. 
Grane Georg: Selbstbewustsein und Willensfreiheit 1 kötet. Pfister Oskar: 
Die Willensfreiheit 1 kötet. Paulsen Friedrich : Einleitung in die Philosophie 
1 kötet. Bousset Wilhelm: Das Wesen der Religion 1 kötet. Lipps Theodor: 
Die ethischen Grundfragen 1 kötet. Dorner A .: Zur Geschichte des sittlichen 
Denkens und Lebens 1 kötet. Hermens und Kohlschmidt: Protestantisches 
Taschenbuch 1 köt. Stein Ludwig: Die sociale Frage 1 köt. Windelband W .: 
Lehrbuch der Geschichte der Philosophie 1 kötet Paulsen Friedrich: System 
der Ethik 2 köt. Akadémiai Értesítő. Akadémiai tagok felett mondott emlék
beszédek. Archeológiái Értesítő. Athenaeum. Budapesti Szemle. Egészség. Egye
temes philologiai közlöny. Értekezések a nyelv- és néptudományok köréből. Érte
kezések a társadalmi történettudományok köréből. Ethnographia Evangélikus 
családi lap. Evang. Egyház és Iskola. Evang. Orálló (hivatalos közlemények). 
Gyámintézet. Irodalomtörténeti közlemények. Magyar filozófiai társaság közle
ményei. Magyar Írók élete. Magyar könyvészet. Magyar nyelv. Magyar Nyelvőr. 
Magyar oklevélszótár. Magyar Paedagogia. Mathematikai és természettudományi 
Értesítő. Nyelvtudományi közlemények. Numizmatiki közlöny. Petermanns 
Mittheilungen. Protestáns egyházi és iskolai lap. Protestáns Szemle. Sáros
pataki füzetek. Századok. Történeti életrajzok. Történeti tár. Természettudo
mányi közlöny (pótfüzetek). Zeitschrift für den chemischen und physischen 
Unterricht. Zeitschrift für den evangelischen Religionsunterricht. Zeitschrift 
für oest. Gymnasien megfelelő évfolyamai, illetve számai. =  96 kötet.

2. Ajándékozás útján. Szerzőktől: Fraknói Vilmos (II. Rákóczi Ferencz vallásos 
élete és munkái 1 fűz. Pecchinoli Angelo pápai legátus Mátyás udvaránál 1 íüz. 
Mátyás király mint levélíró 1 fűz Fejérpataky László: A pannonhalmi apátság 
alapító oklevele 1 kötet. Dr. Flórián Károly : Három nap a Magas-Tátrában 
1 füzet. =  1 kötet, 4 füzet.

A M. N. Múzeum igazgatóságától-. Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 
1903. évi állapotáról 1 kötet.

A vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól: Bloch József: A hegedűjáték 
és tanítási módszere 1 köt. Molnár Géza d r . : A magyar zene elmélete 1 köt.

A Múzeumok és kötiyvtárak országos tanácsától-. Jelentés 1903—1904-ik 
évről 1 füzet.

A Múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelőségétől: Ehrenreich : Icones 
principum ac illustrium virorum Hungarorum 1 kötet. Gróf Zichy Jenő Ázsiai 
utazása 6 köt. Tagyosi Csapó Ida naplójából 1 fűz. Divald Kornél: Szepes- 
vármegye építészeti emlékei 1 kötet. Magyar Minerva III. évf. 1 kötet.

Temesvár városától-. Bellái József: Temesvár sz. kir. város közművelődési 
intézményei 1 kötet.

Kassa városától-. Rössler Elemér: A kassai múzeum nyilvános könyv
tárának czímjegyzéke 1 kötet.

Pozsony városától: Ortvay Tivadar: Pozsony város története 3 köt. (6 drb).
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Gróf Andrássy Dénesfől: Mihalik József: A krasznahorkai várban léte
sített Andrássy Francziska grófnő ereklye-múzeum leíró lajstroma 1 kötet.

A protestáns országos árvaegylettől'. A választmány 45. évi jelentése 1 fűz.
A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerülettől: A magyarországi evangyéliom 

szerint reformált és ágostai hitvallású keresztyén egyházak emlékirata az 
1848. évi XX. t.-cz. végrehajtásáról 1 fűz. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
népessége 1901-ben s egyházi és állami adója 1902-ben 1 köt. =  20 köt., 9 fűz.

Húsz Armin collég, főgymn. nyug. tanár a Collegiumnak ajándékozta 
könyvtárát, melyben különösen a latin klasszikusok iskolai kiadásai, de kivált 
természettudományi s ezek között a lepkészetre vonatkozó munkák vannak 
gazdagon képviselve Az adomány rendezés alatt áll.

Fogadják a nemesszívű adakozók a Collegium hálás köszönetét.
3. Csere útján-. 135 Értesítő.
A könyvtárra fordított összeg 1904-ben 1522 kor. 85 fillér.
A könyvtár állománya, miután a rendezés már megindult s ennek folyamán 

olyan művek is számba vétetnek, melyek eddig elkerülték a figyelmet, illető
leg némelyek, a melyek elhagyandók, kimaradnak, ez idő szerint megközelí
tőleg sem állapítható meg. Évi gyarapodás a Húsz Ármin adományán és 
értesítőkön kívül 116 kötet, 9 füzet.

A könyvtárból 181 művet vettek ki 241 kötetben. Ez a szám jelenleg 
azért kisebb, mert a könyvtárban czélszerű átalakítások folytak és a rendezés 
munkája megindult.

A rendezés megindítását az tette lehetővé, hogy könyvtárunk az 1904-ik 
évben 800 kor. államsegélyben részesült, mely összeget a Múzeumok és könyv
tárak országos főfelügyelősége kizárólag a rendezés költségeinek fedezésére 
kívánja fordíttatni. Eddig körülbelül 2500 műnek czédula-katalogusa készült el.

b) Szirmay-könyvtár. Alapította Szirmay János mint családi könyv
tárat, a mennyiben főiskolánkban fidei comissumként örök időkre közkönyvtár
ként elhelyezte s 8000 koronát hagyományozott fenntartására és gyarapítá
sára. Az elmúlt iskolai évben a következő művekkel gyarapítottuk: Engler & 
Prantl: Pflanzenfamilien 220—222. számú füzetei. Kossuth Lajos: Irataim az 
emigraczióból X-ik kötete. Messer: Kant’s Étik 1 kötet. Művészeti könyvtár 
3 kötete. G. A. Grotefend: Lehrbuch des Preussischen Verwaltungsrechts 2 köt. 
Heinrich G .: Egyetemes irodalomtörténete II-ik kötet. Kolosváry Bálint : 
Magyar magánjog 2 kötet. Gróf Festetich Rudolf: Emberevők között 1 kötet.

A könyvtár gyarapodott 6 művel II kötetben s 3 füzetben. Kivétetett 
60 mű 90 kötetben. Kivevők száma 37.

A könyvtár állománya 14,684 kötet.

B) Tandíjelengedések.

A theologusok tandíjmentesek; a tanítóképző-intézet növendékeire nézve 
pedig lásd az előbbi fejezetet.

A joghallgatók és főgymnasíumi tanulók közül a következők kaptak 
tandíjelengedést:

19*
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I. a) As első félévi tandíj egészen elengedtetett a jogakadémián 
Ondrejovics Kálmán dékáni Írnoknak; a főgymnasiumban Dániel 
Szabó György, Fuchs András, Jancsó Lajos, Marczy Béla, Kárpáti 
János, Lehoczky Egyed, Rochlitz Dezső, Altmann Géza, Thomola 
Béla, Rochlitz Zoltán, Bogsch Nándor, Lehoczky Gyula, Sándor Elek, 
Ferencz József, Húsz Béla, Matherny Lajos, Balogh Elek, Durst 
Ernő, Farkas Miklós, Horvay Lajos és Lippay József tanulóknak

b) Az első félévi tandíj fele elengedtetett a jogakadémián Barna
Ignácz, Lepény István, Faragó Lajos, Laucsek Aladár, Bulla József, 
Mikler Lajos, Nehiba Jenő, Szentivány Kálmán, Turóczy Pál, Weisz 
Károly, Holles Béla, Rubovics Áron, Turla Miklós, Cseh János jog
hallgatóknak, s a főgymnasiumban Reich Lajos, Rosenberg Henrik, 
Freiberger Lajos, Schneider István, Matyuga Kamill, Pálesch Ervin, 
Fried Vilmos, Kopp Sándor, Borbély Gyula, Chotvács József és 
László Miklós tanulóknak .....................................................................

c) Az első félévi tandíj negyede elengedtetett Löw Szilárd,
Szmerekovszky Béla, Harkabusz Andor és Kocsán Kornél jog
hallgatóknak .............................................................................................

II. a) A második félévi tandíj egészen elengedtetett a jogakadé
mián Ondrejovics Kálmán jogkari dékáni Írnoknak; a főgymnasium
ban Dániel Szabó György, Fuchs András, Jancsó Lajos, Marczy Béla, 
Kárpáti János, Lehoczky Egyed, Rochlitz Dezső, Altmann Géza, 
Rochlitz Zoltán, Thomola Béla, Bogsch Sándor, Hörömpő Dezső, 
Sándor Elek, Lehoczky Gyula, Hudecz Lajos, Matherny Lajos, Húsz 
Béla, Ferencz József, Dániel Szabó András, Horvay Lajos, Farkas 
Miklós, Durst Ernő, Baloghy Elek és Lippay József tanulóknak .

b) A második félévi tandíj fele clcngcdtetett a jogakadémián
Dede Lajos, Dávid Sándor, Fráter Szabolcs, Runcanu János, Vágó 
Sándor, Zsiska Dániel, Bielek Vilmos, Faragó Lajos, Laucsek Aladár, 
Lepény István, Mikler Lajos, Nehiba Jenő, Szentivány Kálmán, Tóth 
Miklós, Weisz Károly, Holles Béla, Rubovics Áron és Turla Miklós 
joghallgatóknak; a főgymnasiumban Szurgent József, Rosenberg 
Henrik, Reich Lajos, Freiberger Lajos, Pálesch Ervin, Matyuga 
Kamill, Kopp Sándor, Fried Vilmos, Borbély Gyula, László Miklós 
és Chotvács József ta n u ló k n ak ...........................................................

c) A második félévi tandíj negyede elengedtetett Moskovitz Mór,
Muttnyánszky Vladimir, Smilovits Ernő, Szentistvány Artur, Barna 
Jenő, Löw Szilárd, Szmerekovszky Béla, Harkabusz Andor és Takács 
Gyula joghallgatóknak............................. ■ .......................................

470 K.— f.

460 K.— f. 

50 K.— f.

530 K.— f.

560 K.— f. 

112 K.50f.
A tandíjelengedések összege: 2182K.50f.
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C) Convictusi díjak elen ged ése.

I. A theologusok következő díjelengedésben részesültek az egész 
tanévre-. 150 korona elengedésben részesült: Jancsusko László IV. é. 
theol.; 80 kor. elengedésben részesült: Mikola János III., Tóth József
111., Lanstyák Gyula IV. th.; 66 kor.: Bartos Pál IV. és Deák János
IV. theol.; 60 kor.: Duszik Lajos II, Rúzsa István II., Szende Nán
dor II., Schleifer Bertalan III, Barátit Károly IV., Licsko Samu IV., 
Motyovszky Pál IV. és Obál Béla IV. theol.; 50 kor.: Lányi Alfréd 
III, Csaba Gyula IV., Halát János IV., Varga Imre IV. é. theol.; 
40 koronával: Devecska András I., Bódi János II., Mráz Pál III., 
Wallrabenstein Jakab III., Zeman Mihály III,Szklenka Gusztáv IV.; 
30 kor.: Bohár László I, Zoltán Emil I, Petro Elek I., Vrablicza 
Béla II., Dzurányi Dezső és Karlovszky Lajos III ; 25 kor.: Bakay 
Péter III. theol.; 20 kor.-val : Achátz Béla I., Buchalla Berthold I., 
Farkas József I., Kurek Pál I., Makoviczky Emil I., Palkovics Pál I., 
Szenes Gyula I., Boczko Gyula II., Fábry János II., Fábry Viktor
11., Jeszenszky János II., Hajtnianszky Gyula II., Szekej András II.,
Lauf Géza II. theologusok. Ö sszesen...........................................  1927 K. — f.

Az ökonomus jótéteménye ................................................  150 „ — „
2 szenior ebéd-jó tétem énye.................................. ....  . . 168 „ — „

Összesen : 2245 K. — f.

A jogakadémián elengedtetett: a) az első félévben-. Mikler 
Lajos II. 20, Weisz Károly II. 20, Ondrejovics Kálmán II. 20, 
Turóczy Pál II. 20, Barna Jenő II. 15, Löw Szilárd II. 15, Nehiba 
Jenő II. 20, Lepény István II. 20, Zsiska Dániel I. 20, Szentisványi
Artur I. 10 kor. Ö sszesen....................................................................

b) A II. félévben: Mikler Lajos II. é. 40 kor., Weisz Károly 40, 
Lepény István 40, Zsiska Dániel I. 40, Szentistványi Artur 30 kor.
Ö sszesen.................................................................................................

Liszkay Miklós szen ior...............................................................
Ondrejovics Kálmán sz e n io r .....................................................
Holles Béla s z e n io r ....................................................................

180K. — f.

190 K. — f.
34 „ — „ 
50 „ — „ 
84 „ -  „

*

Joghallgatók összes jótét. 538 K. — f.

A főgymnasiuntban elengedtetett: a) az első félévben: Altmann 
Géza V. o. 20, Marczy Béla VIII. o. 20, Schneider István VI. o. 20,
Bogsch Sándor V. o. 15, Matyuga Kamill IV. o. 15, Kárpáti János
VII. o. 20, Linczényi Pál VII. o. 20, Jancsó Lajos VIII. o. 20, Fuchs 
András VIII. o. 20, Dániel Szabó György VIII. o. 20, Wallraben- 
stein Frencz I. o. 5, Linczényi János I. o. 5; Rochlitz Dezső VII. o.
60, Rochlitz Zoltán VI. o. 60. Utóbbi kettő rendkívüli módon, a
coll. igazgató-választmányának határozatából. Összesen . . . .  320K. — f.

Átvitel: 320K. — f.
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Áthozat: 320K. — f.
b) a második félévben: Marczy Béla 30 kor., Bogseh Sándor 

20, Matyuga Kamill IV. o. 30, Wallrabenstein Ferencz I. o. 10,
Dániel Szabó György Vili. o. 40, Fuchs András Vili. o. 40, Schneider 
István VI. o. 20, Kárpáti János VII. o. 40, Jancsó Lajos Vili. o. 40,
Linczényi Pál VII. o. 20, Linczényi János I. o. 10, Altmann Géza 
40 kor. Rochlitz Dezső és Zoltán 90 — 90 kor.-ban rendkívülileg.
Ö sszesen ..................................................................................................  520 K. — f.

Teljes ellátásban részesült 5 portáns f i ú .................................. 750 „ — „
A főgymnasium főösszege: 1590K. — f.

A tanítóképzőben elengedtetett az egész évre: 80 koronával:
Kuchár Gyula II., Fiedler István III., Fiedler Nándor III., Liska 
József III., Stitnyiczky Gyula III., Fejér Imre IV., Klementik Jenő
IV., Loykó Nándor IV., Remenyik László IV. é. tkp.; 75 kor.-val:
Hovol Lajos I., Lipták László II., Szlabey Lajos IV., Theil Emil 
IV.; 70 kor.-val: Szabó Sándor IV. é. tkp.; 60 kor.-val: Frenyó 
Ede II., Kiinga Emil II., Novák Sámuel II., Obedjár András II.,
Danis János III., Gyurkovics Béla III., Simon Sándor III., Sramko 
Károly III., Schneider János III., Tomesz Lajos III., Darmo Márton 
IV., Jazudek Ferencz IV., Kern János IV., Novák László IV.,
Záhorszky Lajos IV.; 50 koronával: Furman János III., Greisiger 
Ödön II., Huray Gyula III., Ivanovics Oszkár III., Krajecz János
III., Pepo György III., Szomolnoki Lajos III., Szubuly Mátyás III.,
Virosztek János III., Zámbory Endre III, Boczkó Elek IV., Köpe 
Jenő IV., Kuszy Gyula IV., Scholcz László IV.; 40 koronával:
Hnustyán András III., Theisz Kálmán III., Berg Gusztáv IV., Jármay 
Tivadar IV, Ponicsan Mihály IV. éves; 37 kor. 50 fill.: Jani János;
35 kor.-val: Gócza András IV. é ; 30 kor.-val: Istványik Gyula I.,
Toldi Miklós I; 25 kor.-val: Szabó Samu. Összesen . . . .  3107K.50f.

A convictusi díjakból történt elengedéseknek összege tehát 7480 „ 50 „ 
a mely összeghez a tiszai egyházkerület a theologusok és tanító- 
képzősök jótéteményének fedezése végett összesen 3134 korona 
50 fillérrel járul.

A jótéteményekhez szállítandó még a theologusok internátusi
lakásáért fizetett díjak ö s sz e g e ......................................................  4356K. — f.
A tanítóképző növendékeinek lakás- stb. díjainak összege . . 2995 „ — „
Tandíj czímén elengedtetett a theologusoknak mint díjmenteseknek 1134,, — „
A tanítóképzősöknek ................................................................... 1010 „ — „
A theologusok internátusi lakása, kiszolgálat, fűtés, reggeli stb. 4356 „ — „
A tanítóképzősök internátusi lakása stb............................  2995 „ — „

Az itt felsorolt jótétemények fő ö sszeg e ............................. 24326K.50f.
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D) A z 1904— 1905 isk o la i év b en  ö s z tö n d íja t k a p ta k :

1. A theologian.
a) A külföldön tanuló theologusok közül:

Treszler László Greifswaldban, a Joseffy-félében . . 80 K. — fii.
Kellő Gusztáv Rostockban, a Schwartz-fclében . . 80 « — «
Morgenthaler Ferencz Lipcsében, a Szontagh-félére , 40 « — «

bj As Eperjesen tanuló theologusok közül:
Bartos Pál, a Róth-—T eleky-félében .................... 70 K. — fii.
Deák János, « « « .................... 7 0 «  — «
Devecska András, « « « . . . . .  70 « — «
Duszik Lajos, « « *   70 « — «
Hallát János, « « «   70 « — «
Jancsuskó László, « « « .................... 7 0 « - — «
Kemény Lajos, « « «   70 « — «
Mikola János, « « « .................... 7 0 «  — «
Obál Béla, « « « . .....................  7 0 «  — «
Schleifer Bertalan, « « «   70 « — «
Motyovszky Pál, « « « .................... 7 0 «  — «
Tóth József, « « « .................... 7 0 «  — *
Wallrabensteinjakab,« « « .................... 70 « — «
Zeman Mihály, az E hn-félében..................................  80 « — «
Karlovszky Lajos, « «    80 « — «
Licskó Samu, Lakatos József főgymnasiumi tanár

ad o m án y áb an .........................................................   20 « — «
Lányi Alfréd, Draskóczy Lajos tanár adományában . 20 « — «
Szende Nándor, a Roskoványi-íélében.................... 16 « — «
Rúzsa István, a Szentgyörgyi-félében .................... 40 « — «
Barátit Károly, a Benczúr-félében.............................  100 « — «
Petro Elek, a S árossy-félében................................  1 8 «  —■ «
Lanstyák Gyula, a Sóhajda-félében........................  40 « — «
Jakubik György, az Ú jházy-félében ......................... 120 « — «
Kurek Pál, a D uka-fé lében .......................................  85 « — «
Bohár László a P a u e r-fé lé b e n .................................   50 « — «
Bartos Pál, a pestmegyei ev. esperesség kezelése alatt

lévő Csernyánszky-alapból ........................ ....  . 40 « — «
Motyovszky Pál, ugyanabból.......................................  40 « — «
Jancsuskó László, az iglói ev. egyház kezelése alatt

lévő Maugsch-féle a lapból........................  26 « 60 «
Varga Imre, u g y a n a b b ó l............................................  26 « 60 «
Buchalla Berthold, ugyanabból ............................  26 « 60 «
Hallát János, a libetbányai községi segély- és ösztöndíj-

alapból .........................................................................  70 « — «
Átvitel 2008 K. 80 fii.
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Áthozat 2008 K. 80 fii.
Fábry Viktor, a leibiczi ev. egyház kezelése alatt lévő

Scholtz—Roxer-alapból.............................................  150 « — «
Buchalla Berthold, ugyanabból...................................  100 « — «
Szende Nándor, a bácsi ev. esperességtől . . . .  200 « — «
Mráz Gyula Pál, Dobsina város tanácsa részéről, a

Széchenyi-féléből.......................................  40 « — *
Duszik Lajos, Nyíregyháza város részéről . . . .  200 « — «
Rúzsa István, ugyanabból.............................................  150 « — «
Rúzsa István, a nyíregyházi főgymn. Reguli-féle alapból 70 « — «
Kurek Pál, ugyanabból .............................................  70 « — «

A theologusok ösztöndíjai: 2988 K. 80 fii.

2. A jogakadémián.
Mikler Lajos, Róth — T e le k y -fé le ..............................  70 K. — fii.
Ondrejovics Kálmán, ugyan ab b ó l..............................  70 « — «
Bújnák Kornél, Jettim-féle ........................................  160 « — «
Danielovics Ernő, Jövedéki bírságalapból . . . .  400 « — «
Danielovics Zoltán, ugyanabból...................................  400 « — «
Dorner Emil, Szeredi—Kovács J.-féle.........................  130 « — «
Herczegh József, Jövedéki bírságalapból.................... 400 « — «
John Oswald, Tartler-féle .................................... 680 « — «
Löw Szilárd, J e t t im - f é le ............................................. 300 « — «
Bújnák Kornél, u g y an ab b ó l.........................   300 « — «
Mikler Lajos, Jettim-féle árvaalapból.........................  120 « — «
Mircan János, állami ö sz tö n d íj...................................  1000 « — «
Piso Simon, G o zsd u -fé le .............................................  600 « — «
Popovics Péter, « «   600 « — «
Runcanu János, « «   500 « — *
Takács Gyula, orsz. tanítói segélyalapból . . . .  100 « — «
Tóth Miklós, Mária T e ré z ia - fé le ..............................  240 « — «
Fekete Zoltán, dr. Horváth Ö d ö n - f é le .................... 80 « — «
Dorner Emil, M eliórisz-féle........................................  90 « — «
Weisz Károly, u g y a n a b b ó l........................................  90 « — «
Ondrejovics Kálmán, Ú jházy-fé le ..............................  120 « — «
Zsiska Dániel, M áriássy-féle........................................  40 « — «
Lepény István, Roskoványi-féle...................................  1 6 «  — «
Szentistványi Arthur, «   16 « — «
Szentivány Kálmán, «   32 « — «
Nehiba Jenő, W agner-féle............................................. 32 « — «
Rubovics Áron, Propper Elek-féle..............................  100 « — «
Zsiska Dániel, Nyíregyháza városától......................... 150 « — «
Dede Lajos, a Segélyegylettől...................................  70 « — «
Mikler Lajos, « ...................................  80 « — «

Átvitel 6976 K. — fii.
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Áthozat 6976 K. fii.
Lepény István, a Segélyegylettől.................................. 80 « -- «
Szmerekovszky Béla, « .................................. 80 « -- «
Zeitz Viktor, « .................................. 60 « -- «
Ondrejovics Kálmán, « .................................. 40 « --- «
Turóczi Pál, « .................................. 30 « -- «
Cseh János, « .................................. 30 « -- «
Zih Károly, « .................................. 20 « -- «
Bodnár Károly, « .................................. 20 « -- «
Kocsán Kornél, « .................................. 20 « --
Dávid Sándor, « .................................. 15 « -- «
Tapavicza Simon, « .................................. 15 « -- «
Dorner Emil, « .................................. 15 « -- «
Hoselitz Árpád, « .................................. 15 « ---
Zsiska Dániel, « .................................. 15 « -- «
Holles Béla, « .................................. 10 « -- «
Kocsán Kornél, a M eliórisz-alapból........................ 9 « -- «
Holles Béla, u g y an ab b ó l............................................ 9 « -- «

A joghallgatók ösztöndíjai: 7459 K. — fii.

3. A főgymnasiumban.
Dániel Szabó György VIII. o. t., a Róth —Teleky-féle 70 K. — fii.
Dávid Iván VI. o. t., erdészeti ösztöndíj . . . . 200 « -- «
Zsuffa Béla VI. o t., « « . . . . 200 « —
Merényi Gyula VII o. t., « « . . . . 200 « -- «
Dániel Szabó György VIII. o. t., Jettim-féle . . 120 « -- «
Sándor Elek IV. o. t., Je ttim -fé le ............................. 120 « -- «
Rosenthal Arthur III. o. t., az eperjesi neol. izr. hitközs.

jutalma, a vallástanban tett előmenetelért . 10 « -- «
Lehoczky Gyula VIII. o. t., Bánóczy-féle . . . . 35 « -- «
Marczy Béla VIII. o. t., « . . . . 35 « -- «
Matherny Lajos III. o. t., « . . . . 35 « -- «
Lippay József I. o. t., « . . . . 35 « --- «
Pálesch Ervin IV. o. t., Klementisz-féle................... 11 « -- «

Maixner Emil IV. o. t., « .................... 11 « --- «

Linczényi Pál VII. o. t., « ................... 11 « --- «
Lippay Tózsef I. o. t ,  Fuhrmann-féle........................ 15 « --- «

Durst Ernő 11. o. t., H olleganz-féle........................ 12 « -- - «

Kirz Jenő VIII. o. t., izraelita ösztöndíj.................... 90 « --
Thomola Béla VI. o. t., K eczer-fé le ........................ 9 « --- «

Ferencz József III. o. t., « ........................ 9 « -- «

Thomola Béla VI. o. t., K u k sz -fé le ........................ 20 « --- «
Húsz Béla III. o. t., Kükemezey-féle........................ 28 « --- «

Altmann Géza VI. o. t ,  Löffelholz-féle.................... 24 « --- «
Átvitel 1300 K. — fii.

Coll. Ért 1904/5. 20
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Áthozat 1300 K. — fii.
Szutórisz Dezső IV. o. t., «   24 « — «
Hörömpő Dezső V. o. t., Meliórisz-féle....  9 « — «
Perényi Béla V. o. t., református ösztöndíj . . .  20 « — «
Baloghy Elek II. o. t., Roskoványi-féle.................... 16 « — «
Bogsch Sándor V. o. t., « .................... 16 « — «
Lehoczky Egyed VII. o. t., Sárossy-féle.................... 18 « — «
Rochlitz Dezső VII. o. t., « .................... 18 « — «
Fuchs András VIII. o. t., « ....................  18 « — «
Horvay Lajos II. o. t., Szontágh Sámuel-féle . . .  16 « — «
Matyuga Kamill IV. o. t., « * . . .  16 « — «
D. Szabó András II. o. t., a Takarékpénztári-féle. . 20 « — «
Fried Vilmos III. o. t., « . . 20 « — «
Goldmann Géza III. o. t., « . . 20 « — «
Wallrabenstein Ferencz I. o. t., « . . 20 « — «
Kárpáti János VII. o. t., Újházy Árpád-féle . . .  120 « — «
Maixner Elek VI. o. t., Újházy Dániel-féle . . . .  8 « — «
Fried Izidor VIII. o. t., Vandrák-féle .................... 30 « — «
Rochlitz Zoltán VI. o. t., W a g n e r-fé le .................... 32 « — «
Farkas Miklós II. o. t ,  a segélyalapból....................  20 « — «
Jancsó Lajos VIII. o. t., Hazslinszky-féle.................... 80 « — «

A főgymnasiumi ösztöndíjak: 2851 K. — fii.

4. A tanítóképző-intézetben.
Hudák János, Nyíregyháza városátó l.........................  150 K — fii.
Köpe Jenő, Keczer-féle.................................................  9 «  — «
Theil Emil, Újházy-féle.................................................  8 «  — «
Darmó Márton, «   8 «  — «
Kern János, « .................................................. 8 « — «
Liska József, Szlávik-féle............................................  20 « — «

A tanítóképző ösztöndíjai: 203 K. — fii.
Az ösztöndíjak főösszege: 13501 K. 80 fii.

E) C o n v i c t u s .
Convictusunk az elmúlt iskolai évben még a régi épületben volt elhe

lyezve s küzdve bajjal és nehézséggel, igyekezett nemes hivatásának megfelelni. 
Súlyos gondok és aggodalmak között nyitottuk azt meg szeptember elején, 
mert az óriási drágaság mellett az egyes életneműekben való hiány joggal 
költötte fel azt az aggodalmat: ha vájjon meg tud-e felelni a követeléseknek. 
Istennek legyen hála, az iskolai évet minden fennakadás nélkül sikerült be
fejeznünk, igaz, nem csekély áldozatok árán.

A nagy drágaságra való tekintettel s a vacsorának javítása czéljából fel
emeltük a díjakat 150 koronára (124-ről), de az emelés nem sokat használt, 
az áraknak váratlan s huzamos ideig tartó emelkedése miatt.
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Hálával kell megemlékeznünk ez évben is a tiszai ev. egyházkerület 
áldozatkészségéről, a mely 3134 kor. 50 f.-rel járult a theologusok (727 kor.) 
és tanítóképzősök (2407 kor. 50 fillérrel) convictusi kedvezményeihez.

A convictusi pénztár kedvezményekre a következő összegeket fordította: 
A theologusok kedvezményes convictusi ellátására 1200 kor., a joghallgatók 
részére 500 kor., a főgymnasiumi tanulók részére 800 kor. s a tanítóképző 
tanulói részére 700 kor.; összesen tehát 3200 koronát fordított. Ezen össze
geken kívül azonban fordított az ökonomus élelmezésére 150 kor., 5 portáns- 
nak teljes ellátására körülbelül 1100 kor. és 4 szeniornak díjmentes ebédjére 
336 koronát, a mi összesen 1586 korona. A theologusok internátusi ellátásához 
kiszolgálattal, fűtéssel és világítással járul a convictus, a mi körülbelül 420 koro
nára tehető. A convictusi pénztár tehát 5200 koronát ad ki kedvezményekre 
és jótéteményekre azonfelül, hogy a convictusi élelmezés már önmagában 
véve is jótétemény.

Más tekintetben is igyekeztünk a convictusi jótéteményeket gyarapítani, 
különösen az által, hogy nagy gondot fordítottunk az ételek jó minőségben 
és kellő mennyiségben való előállítása, hogy az ifjúság fejlődő szervezetének 
megfelelő s elegendő mennyiségű ételt kapjon.

A convictusi étlap a múlt évi igazgató-választmányi határozat alapján a 
következő volt:

Ebédre adtunk, szerda kivételével — a mely napon bablevest tálaltak — 
minden nap marhahúslevest, húst, főzeléket, egyszer tésztát s egyszer pecse
nyét a következő sorrendben: hétfőn savanyú-krumpli, kedden káposztát, 
szerdán galuskát (túróval, lekvárral, esetleg mákkal), csütörtökön borsót árpa
darával, pénteken babot, szombaton tört-krumplit, vasárnap pecsenyét. A leves
ben pedig volt: árpakása, rizskása, búzadara és tészta felváltva. Vacsorára 
adtunk a vasárnappal kezdve: pecsenyét, babot, borsót pecsenye - feltéttel, 
pörköltet, rizskását, galuskát és lencsét, kolbász-, hurka- vagy pecsenye-feltéttel 
Sátoros-ünnepek alkalmával az előíráson kívül a lehetőség szerint igyekeztünk 
az ifjúságnak az ellátás minőségét emelni.

A convictus kiadásainak és jótéteményeinek fedezésére szolgált:
a) az alaptőkének kamata (a mely tőke azonban körülbelül 44,000 koro

nára esett az új convictusi épület felépítése folytán s így keveset jövedelmez 
3000 koronát);

b) a convictusi tagok által befizetett díjak, a mely czímen 1904-ben 
22,822 korona 83 fillér folyt be;

c) a tiszai egyházkerület segélyéből két évi jutalék, a mely 7891 korona 
80 fillért tett k i;

d) a szuplikaczióból befolyó összeg 3283 korona 20 fillér;
e) régi hátralékosoktól 2493 korona 97 fillér;
f )  múlt évi maradvány, adományok stb. 1886 korona 78 fillér. Összes 

bevétel volt 41,378 korona 58 fillér. A kiadások pedig tettek 32,138 korona 
80 fillért. Maradvány volt 9239 korona 78 fillér.

Az 1904-ik évi szuplikácziói összeg a következő gyűjtőktől folyt be: 
1. Russa István I. theol. gyűjtött Eperjesen 160 kor. 83 fill., illetőleg a neki

20*
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járó Vs'dal 183 kor. 80 fill.; 2. Dsurányi Dezső II. theol. Sárosvármegyében 
128 kor. 07 fill, (a neki járó összeggel együtt 192 kor. 10 fill.); 3. Karlovszky 
Lajos II. theol. Zemplén-, Ung-, Bereg-, Ugocsa- és Máramarosmegyékben 
144 kor. 80 fill. (217 kor. 20 fill.); 4. Rúzsa István I. theol. Szabolcs-, Szatmár-, 
Szilágy- s Biharmegyékben 257 kor. 60 fill. (386 kor. 40 fill.); 5. Mohr Gyula
VIII. oszt. Abaúj-Tornamegyében 85 kor. 48 fill. (128 kor. 22 fill.); 6. Margitay 
Gyula I. joghallgató Borsod-, Heves-, Jászkún-Szolnok- és Hajdúmegyékben 
166 kor. 03 fill. (249 kor. 05 fill.); 7. Sz klen ka Gusztáv III. theol. Nógrád- 
ínegyében 178 kor. (267 kor.); 8. Csaba Gyula III. theol. Erdély alsó részében 
381 kor. 35 fill. (762 kor. 70 fill.); 9. Bartos Pál III. theologus Erdély felső 
részében 348 kor. 65 fill. (697 kor. 30 fill.); 10. Kellő Gusztáv III. theologus 
Bács-Bodrogmegyében 115 kor. 87 fill. (173 kor. 80 fill.); 11. Mikola János 
II. theol. Pestmegyében 126 kor. 20 fill. (189 kor. 30 fill.); 12. Lányi Alfréd
II. theol. Budapesten 182 kor. 74 fill. (351 kor. 40 fill.); 13. Licskó Samu
III. theol. Békés-, Csanád-, Arad- és Csongrádmegyékben 280 kor. 60 fill. 
(420 kor. 90 fill.); 14. Hallát János III. theol. Nógrádmegyében 136 kor. 34 fill. 
(204 kor. 50 fill.); 15. Zeman Mihály II. theol. 150 kor. 67 fill. (226 kor);
16. Wallrabenstein Jakab II. theol. 254 korona 74 fillér (382 kor. 10 fill.);
17. Ssekej András I. theol. 102 kor. (153 kor.); 18. Mesko Károly I. theol. 
Hont-, Bars-, Komárom- és Fejérmegyékben 162 kor. 54 fill. (243 kor. 80 fill.); 
19. Szentpétery Gyula II. tkép. 136 korona 34 fill. (204 kor. 80 fill.) Összesen 
3498 kor. 85 fill. (5633 kor. 37 fill.; be nem folyt hátralék 215 kor. 65 fill.) 
Szuplikáczió megváltása czímén befolyt a ruszti ev. egyháztól 2 kor., a mosonyi 
esperességtől 14 kor., a pozsonymegyei esperességtől 26 korona 40 fillér. Az 
Eperjesi Takarékpénztár ez évben is megadta rendes adományát, 40 koronát, 
s a Nagysárosi Műmalom egy zsák finom búzalisztet adományozott, Mihalidesz 
Lajos pedig sonkát s felvágottat adományozott a húsvéti ünnepek alkalmából.

Az összes itt megnevezett ismeretlen és ismert jótevőinknek, a kik követ
kezetesen évről évre meg szoktak emlékezni convictusunkról, ez úton is ismé
telten hálás köszönetét mondunk s kérjük őket, hogy jövőre is gyámolítsák 
jótékony intézményünket. Hálás köszönetét mondunk azon lelkész és tanító 
uraknak, a kik szuplikánsainkat — sokszor alkalmatlan időben is — igaz 
keresztyéni szeretettel fogadják, gondosan ellátják és jó tanácsaikkal s útba
igazításaikkal nehéz munkájukban szívesen támogatják. Közigazgatási ható
ságaink is most már kellő figyelemmel vannak gyűjtőink iránt, úgy, hogy 
hálára köteleznek le bennünket ez irányú közreműködésükkel. Végül köszö
nettel tartozunk azoknak az ifjaknak, a kik, mint fentebb olvasható, fáradságot 
nem ismerve, az ország minden részeiből összegyűjtötték a tetemes szuplí- 
kácziói összeget. Adja a minden áldások Atyja, hogy a jószívű adakozóknak 
szívesen adott fillérei valóban jótékonyságot gyakorló adományok legyenek 
azon iíjak javára, a kik convictusunkat látogatják, s hasznát lássák nemcsak 
az egyesek, hanem a haza és az egyház is.

Az -elmúlt iskolai évben 254 tagja volt a convictusnak, a kik közül 
csupán ebédre 14-en jártak. Ez a létszám a főiskola négy intézete között és 
vallás szerint következőleg oszlik meg (zárjelben a múlt évi számok):
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Ág h. cv. ev.ref r. kath. g. kath. gör kel. izr. összesen
Theologus : 52 (44) — — — — — 52 (44)
Joghallgató : 24 (41) 4 (5) 6(12) 1 (2) 3 (2) 5(4) 43 (66)
Fögymn.: 36 (41) 1 (1) 3 (7) 4(1) — 2 (2) 46 (52)
Tanítóképző: 106 (118) 5 (3) 2 (1) — ‘ — — 113 (122)

Összesen : 218 (244) 10 (9) 11 (20) 5 (3) 3 (2) 7 (6) 254 (284)

Miként a számok is igazolják, convictusunknak tagja lehet főiskolánk
minden tanulója felekezeti különbség nélkül, ha az előirt díjakat lefizette, s 
így e jótétemény élvezésében nem teszünk különbséget vallás és nemzetiség 
között. Kedvezményben s illetőleg az előirt díjból való elengedésben csak ág. 
hitv. evangélikusok részesülhetnek, ha kellő haladás mellett jóerkölcsűek és 
szegények, a mit hatósági bizonyítványnyal kell igazolniok.

A főiskola egyes intézetei különböző arányokban vannak képviselve. 
A theologusok (ötöt kivéve) mind tagjai a convictusnak (kettő helybeli); a 
képezdészek szintén majdnem teljes számmal tagjai a convictusnak, a jog
akadémiai ifjúságnak 1/6-od, a főgymnasiumnak 1/5-öd része veszi igénybe a 
convictusi jótéteményt. A főiskolai ifjúságnak körülbelül 33°/„-a tagja a con
victusnak, a miből világosan kitetszik ez intézménynek kiváló jelentősége 
főiskolánk kebelében, különösen, ha még azt is figyelembe veszszük, hogy 
ifjúságunknak nagy része helybeli, a kik a convictus jótéteményében nem is 
részesülhetnek.

A convictusi díj és az étlap változatlan marad a jövő iskolai évben is, 
minélfogva az egész évi díj ebédért és vacsoráért 150 kor, csupán ebédért 8 / kor.; 
ebéd és vacsora díja az első félévben 60 kor, csupán az ebéd díja 34 korona; 
ebéd és vacsora díja a második félévben .00 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 félévenként előre 
fizetendők. A tagsági díjon kívül tartozik minden belépő felszerelés czímén 
2 koronát fizetni.

A convictus tagja lehet valláskülönbség nélkül minden collegium! tanuló 
és hallgató, a ki belépését az efárusnál bejelenti s a kiszabott díjakat előre 
lefizeti. Azon szegénysorsú ág. hitv. ev. fögymn és jogakadémiai ifjak, a Ink 
kifogástalan erkölcsi magaviselet mellett tanulmányaikban is kellő haladast 
tanúsítanak, az előirt convictusi díjak egy részének elengedésében részesülhetnek. 
Az elengedés félévenként li)—40 kor. erejéig történik. A kérvények a convictusi 
cfárusnál a collegiumi igazgató-választmányra czímezve nyújtandók be; a 
benyújtás határideje szept. '10 és január 3 like; később benyújtott kérvények nem 
vétetnek figyelembe A kérvények mellékletei: hatóságilag kiállított szegénységi 
bizonyítvány és az előző félévi tanulmányi kimutatás vagy leczkckönyv.

A theologia hallgatói és a tanítóképző tanulói — a mennyiben convictusi 
jótéteményeik intemátusi lakásukkal kapcsolatban szavaztatnak meg — illetékes 
dékánjuknál s illető'eg igazgatójuknál az általuk közhírré tett időre (jún. 15. 
vagy aug. 20.) adják be erre vonatkozó kérvényeiket.
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Az oeconomusi és szeniori állás betöltése kérvény útján történik; ez a 
kérelem azonban az eforusnál esetleg élőszóval is előadható s az eforus aján
latára a tanári kar alkalmazza az arra valókat. A portánsokat az eforus alkal
mazza, szegénysorú evang. szülőknek a gymn. alsó osztályaiba járó gyermekei 
közül. A kik az említett állások betöltésére vállalkoznak, kötelezik magukat 
az azzal járó kötelességek pontos és lelkiismeretes teljesítésére.

Az oeconomusi és szeniori bizalmi és kitüntető tisztségek csak ev. vallású 
akadémikusuk: hittan- és joghallgatók által tölthetők be. Az oeconomus főbb 
kötelességei közé tartozik a húsnak felvágása és kiosztása, gondoskodás arról, 
hogy mindenki elegendő ételt kapjon, nyilvántartása az étkezőknek és beszá
molás az eforusnál. A négy szenior felügyel az étkezőhelyiségben a rendre, 
csendet tart az étkezés alatt, ügyel a tisztaságra s imádkozik étkezés előtt és 
után. Szükség esetén helyettesíti az oeconomust s megfordítva. Intézkedésükért 
felelnek elsősorban az eforusnak, a kinek képviselői. Az ételek, a tisztaság 
és a rend ellen netán felhozott panaszokról s a convictusban történt bajokról 
tartoznak jelentést tenni az eforusnál.

A portánsok terítik az asztalokat, feladják az ételeket, kenyeret és ivó
vizet az asztalokra, s rendet tartanak az ebédlőben. Ezen szolgálatok teljesí
tésére csak oly szegény evang. fiúk alkalmaztatnak, a kiket testi ügyességük, 
egészségük, koruk és szorgalmuk erre képesít s a kik erre vállalkozni akarnak.

A convictus tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak s köte
lesek az ebédlőben kifüggesztett szabályok szerint az oeconomusnak és a 
szenioroknak, mint az eforus helyetteseinek engedelmeskedni s általában magu
kat úgy viselni, mint tanult és társadalmilag is művelt ifjakhoz illik s a mint 
az jótéteményesektől elvárható.

Az oeconomus ezentúl is díjmentes ebédet és vacsorát, a szeniorok díj
mentes ebédet kapnak s csekély fizetés ellenében lakás, fűtés, kiszolgálás és 
reggeli jótéteményében is részesülnek az új convictusi épület erre rendelt 
egyik szobájában.

A portánsok mosáson kívül teljes ellátásban részesülnek, a miért azonban 
csekély díjat tartoznak fizetni. Lakásuk egy nagy, világos emeleti szobából 
áll az eforusi lakás közvetlen szomszédságában.

A jövő évi étlap a következő: Ebédre — a szerdát kivéve, a mely 
napon bableves adatik — lesz mindennap 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 káposz
tával, savanyú-krumpli, káposzta, galuska (túróval, lekvárral vagy mákkal), 
borsó árpadarával, bab és krumpli. Vacsorára pedig következő ételek lesznek: 
sertés- vagy marhasült (krumplival vagy káposztával), bab, borsó pecsenye
feltéttel, pörkölt vagy gulyáshús, 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 t s - k ö r .

A Collegium Markovits-köre a gyorsírás terjesztését és fejlesztését tűzte 
ki czéljául s e czéljának igyekezett megfelelni a jelen iskolai évben is. E Kör majd
nem félszázad óta melegágya a gyorsírásnak. Neve ott szerepel azon intéze
tek lajstromában, a melyek a gyorsírást elsősorban pártolták és terjesztették.

Ez éven is folytatta a Kör buzgó működését, a melyet 1904. szeptember 
14-ikén kezdett meg Teltsch Kornél főgymn. tanár elnöklete és vezetése alatt. 
A tagok a következő tisztviselőket választották meg: jegyzőnek még az elmúlt év 
záró-gyűlésén Dániel SzabóGyörgy VIII. o. t., titkárnak Podhradszky Jenő VlII.o.t., 
pénztárosnak Jancsó Lajos VIII. o. t., könyvtárosnak Kmeczik György VI. o. t.

A tagok száma a lefolyt iskolai évben 63 volt, melyek közül 47 kezdő, 
14 haladó és 2 pártoló tag volt. A Kör ez évben is két tanfolyamot nyitott 
a gyorsírás tanítása és terjesztése czéljából, még pedig az egyiket a kezdők, 
a másikat a haladók részére; az előbbieket heti két órában Kárpáti János 
VII. o. t., az utóbbiakat, melyek ismét két csoportra oszlottak ■— kezdő haladók 
és haladó haladókra — Dániel Szabó György vezették.

A tanfolyamok rendezésén kívül azzal is elősegítette a gyorsírás terjesz
tését a Kör, hogy könyvtárát a tagok rendelkezésére bocsátotta, abból tan
könyveket kölcsönzött ki, lapokat és műveket adott a tagoknak olvasás és 
tanulmányozás végett. A Kör, mint minden évben, úgy az elmúlt évjpen is 
tankönyvekkel és gyorsirási művekkel gyarapította könyvtárát, továbbá a követ
kező gyorsirási lapoknak volt előfizetője: a «Budapesti Gyorsiró»-nak, a «Soproni 
Gyorsíró »-nak, az «Egyetemi Gyorsiró»-nak, a «Gyorsirási Lapok»-nak, a 
«Magyar Gyorsiróujság»-nak s a «Szegedi Gyorsíró »-nak.

A Kör ügyeinek elintézésére egy alakuló-, hat rendes- s egy záró-gyűlést 
tartott, melyeken a Kör az egyes tagok által beadott munkákat megbírálta, 
még pedig a következő eredménynyel: beadtak hét munkát, melyek közül 
három megfelelő, három középszerű és egy gyenge volt.

A Kör egyes tagjai látványos Írással mutatták be előrehaladásukat, még 
pedig érdemfok tekintetében: Jancsó Lajos írása dicséretes; volt ezenkívül 
három megfelelő, hét középszerű és két gyenge. A felolvasások közül dicsé
retes érdemfokot nyert: Dániel Szabó György felolvasása és Kárpáti János 
szabadelőadása. Már ezen gyűléseken folytatott buzgó működés is mutatja a 
Kör tagjainak a gyorsírás iránti érdeklődését, melynek emelésére a Kör verseny- 
irásokat is rendezett.

A Kör ez iskolai évben két irásversenyt rendezett: az egyiket 1904. decz. 
14-ikén, a másikat, évvégi irásversenyt pedig 1905. május 10-ikén. Az első 
verseny eredménye a kezdőknél a következő: dicsérő okiratot nyertek': Matyuga 
Kamill IV. o. t., Szutórisz Dezső IV. o. t., Maixner Emil IV. o. t., Rochlitz 
Zoltán VI. o. t., Ferderber Jenő VI. o. t. s Lehoczky Gyula IV. o. t. Jegyző- 
könyvi dicséretet nyertek: Földi József IV. o. t., Tomola Béla VI. o. t.> 
Grossmann Jenő IV. o. t., Fülöp Gyula V. o. t., Pálesch Ervin IV. o. t., Linczényi 
Pál VII. o. t. A haladók közül pedig Herczegh József I. éves joghallgató (190-es 
fokon) dicséretben részesült. A második, évvégi irásversenyen a kezdőknél
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díjat nyertek: az elsőt (6 kor.) Matyuga Kamill IV. o. t., a másodikat (4 kor.) 
Földi József IV. o. t., a harmadikat Maixner Emil IV. o. t., előadói díjban 
Szutórisz Dezső IV. o. t. és Matherny Lajos III o. t. részesültek. Lehoczky 
Gyula IV. o. és Rosenthal Arthur III. o. tanulók oklevélben, Grossmann Jenő 
IV. o. és Kopp Sándor III. o. tanulók jegyzőkönyvi dicséretben részesültek. 
A haladók nyertesei: első díj (180-as fokon) 6 kor.: Kárpáti János VII. o. t., 
a 120-as fokon II. és III. díjat: Perényi Béla V. o. t. és Grün Bertalan VI. o. t. 
Jegyzőkönyvi dicséretet nyertek (120-as fokon) Maixner Elek VI. o. t. és á 
(180-as fokon) Kirz Jenő VIII. o. t.

A Kör vagyoni állapotához képest csak egy tagot küldhetett fel az orsz 
soproni versenyre, Dániel Szabó Györgyöt, a ki sikeresen vett részt a verse
nyen, a mennyiben oklevelet nyert a 180 as fokon. Kirz Jenő Vili. o. t. és 
Maixner Emil IV. o. t. szabatos levelező stenogrammal szintén oklevelet nyertek. 
A Kör évi működése és a soproni verseny eredménye eléggé mutatja, hogy 
a Kör megértette s lelkesedni tud azon magasztos eszmékért, melyeket a hal
hatatlan érdemű Markovits hintett el.

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 ..............................20 kor. — fill.
2. Jogakadémia »  22 » —- »
3. Főgymnasium »  40 » — »
4. Tanítóképző »  4 » 08 »

Összesen : 86 kor. 08 fill.
E gyűjtés negyedrészét, vagyis 21 kor. 52 fillért az egyházegyetem pénz

tárába küldtük be az evang. gyámintézet részére; a többi összegből pedig 
19 kor. 66 fillért a helybeli ev. templom renoválására, 15 koronát hat ifjúsági 
énekeskönyv beszerzésére, 10 —10 koronát pedig a báthi ev. s a szászsebesi 
egyesült prot. egyház javára fordítottunk.

H) K e r ü l e t i  á r v a h á z .
1. Theologia g y ű jtése ..............................36 kor. — fill.
2. Jogakadémia »  22 » — »
3. Főgymnasium »  20 » — »
4. Tanítóképző »  16 » 20 »

Összesen: 94 kor. 20 fill. 
Ezt az összeget rendeltetési helyére elküldöttük.

I) A d o m á n y o k .
Özv. Kacziány Gusztávné kassai lakos ösztöndíjalapítványá

nak é r t é k e .....................................................................  20000 kor. — fill.
Néh. Ocsovinyi Mihály soproni lakos hagyománya . . . 1000 » — »
A feloszlott VI szab. kir. városi esperesség ösztöndíjalapít

ványa a th e o lo g iá n ........................................................... 1019 » 92 »
Átvitel : 22019 kor. 92 fill.
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Áthozat:
Néh. Paál Endre nyug. ev. lelkész hagyományai: a Colle

gium részére 1000, a convictusnak 100 kor., összesen 
Néh. dr. Kalavszky László kisújszállási városi orvos ösztöndíj

alapítványa a főgymnasiumban..................................
Gróf Andrássy Dénes adománya a convictusra . . . .
Eperjesi Takarékpénztár a c o n v ic tu s ra .............................
Ugyanaz négy algymnasiumi, nem magyar-ajkú s a magyar 

nyelvben legjobb előmenetelt tanúsító növendék ju
talmazására ....................................................................

Dr. Máriássy Béla a Jogász-segélyegyletnek........................
Ugyanaz, ösztöndíjra a jogakadémián..................................
Usz Antal a Jogász-segélyegyletnek.......................................

22019 kor. 92 fill.

1100 » — »

2000  »  —  » 

200  » —  » 

40 » — »

80 » — » 
4 » — »

40 » — »
8 »  —  »

Összesen: 25491 kor. 92 fill.
Özv. Kacziány Gusztávné úrnő alapítványának okiratai így hangzanak :

S t if t u n g s u r k u n d e .
Da ich in meinem ganzen Leben die wahre Bildung und Gesittung 

hochzuschätzen wusste und sowohl ich als auch mein in Gott ruhender Gatte 
weiland Gustav Kacziány, evang. Pfarrer zu Bartfeld und Sókút für das alt
ehrwürdige evangelische Districtual-Collegium zu Eperjes und die protestan
tische Jugenderziehung ein warmes Interesse hatten, Gott aber uns unseren 
einzigen hoffnungsvollen Sohn in seinem unerforschlichen Rathschluss durch 
den Tod hinweggenommen hat, so habe ich mich nach langer reiflicher 
Ueberlegung bei vollen Geisteskräften entschlossen, fü r  das evangelische Colle
gium zu Eperjes, welchem ich bereits vor 20 Jahren 500 Gulden österr. Wg 
übergeben habe, bei meinen Lebzeiten eine Stipendien-Stiftung zu begründen 
und demselben mein in der königl. Freistadt Kassa, Szent László-uícza Nr. 4 
gelegenes Haus jetzt sogleich unter folgenden Bedingungen zu übergeben :

1. Diese Stiftung soll für immerwährende Zeiten den Namen «Gustav 
Kacziány und Amalie geb. Graf Stiftung» tragen.

2. Mein obbezeichnetes hiesiges Haus soll sogleich auf das «evang. 
A. C. Districtual-Collegium in Eperjes» mit näherer Bezeichnung der Stiftung 
grundbücherlich auf meine Kosten übertragen werden.

3. Da ich mir die lebenslängliche Nutzniessung meines Hauses Vorbe
halte, so muss auch dies mein Recht grundbücherlich gesichert sein, doch 
werde ich, damit dem Collegium keine Lasten daraus erwachsen, alle Steuern 
und Abgaben selbst entrichten und auch das Haus im guten Zustande zu 
erhalten trachten.

4. Nach meinem Ableben soll das Einkommen des Hauses, oder wenn 
das Haus bei günstiger Gelegenheit preiswürdig, doch jedenfalls wenigstens 
18—20,000 Kronen verkauft werden sollte, — die Zinsen des unantastbaren 
Capitals zu Stipendien verwendet werden.

5. Dieses Stipendium soll zu gleichen Theilen zwei braven und fleissigen 
Studirenden, die eine der vier Lehranstalten des Collegiums: das Gymnasium,

C oll. É r t .  19 0 4 /5 . 21
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die Theologie, die Lehrerpräparandie, oder die Rechtsakademie besuchen, 
zukommen.

6. In erster Reihe sollen Studirende aus der Familie Kacziány und Graf 
berücksichtigt werden.

7. Wenn aber solche, die einen Verwandtschaftsgrad zwischen meinem 
Gatten oder mir nachweisen können, sich nicht vorfinden, so möge dieses 
Stipendium zwei solchen evang. A. C. Jünglingen zugesprochen werden, welche 
durch sittlich-religiöse Gesinnung, Fortschritt in den Lehrgegenständen und 
unbescholtenes tadelloses Betragen hervorragen und durch Beschluss der 
Herren Professoren als würdig hiezu erachtet werden.

Diese Stiftungsurkunde sende ich in gleichlautenden Exemplaren dem 
hochwürdigsten Herrn Paul v. Zelenka, Bischof des evang. A. C. Theisser 
Kirchendistrictes in Miskolcz und dem hochwohlgeborenen Herrn Dr. Julius 
Schmidt, Inspector des evang. Districtual-Collegiums zu Eperjes mit der Bitte, 
auf Grund derselben die grundbücherliche Übertragung auf meine Kosten 
veranlassen zu wollen.

Gott möge unser altberühmtes Collegium schützen und segnen, zum 
Wohle der evang. Kirche und des ungarischen Vaterlandes!

Kassa, am 31. August 1904.
Vor uns als Zeugen: Dr. K álmán K l ein ,

P aul K l ein , k 8n - Gerichtshofsvicenotär
in Miskolcz.

Witwe Gustav K acziány
geb. G raf A m a lie .

N y i l a t k o z a t .
Alulírott a túloldalon általam kiállított alapító-oklevél alapján ezennel 

megengedem, hogy a Kassán, a Szent László-utcza 4. sz. alatt fekvő házam 
felett, mely a kassai 3926. sz. tjkvben 1. sor 1155/4. hr. szám alatt van be
vezetve — a tulajdonjog életfogytiglani haszonélvezeti jogom egyidejüleges be
kebelezése mellett — a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület eperjesi Collegiuma 
javára, mint «Kacziány Gusztáv és neje szül. Graf Amália alapítványa» minden 
további meghallgattatásom nélkül bekebeleztethessék.

Kelt Kassán, 1904. évi szeptember hó 7-ikén.
Özv. K acziány Gusztávné s. k.E l ő t t ü n k :

Dr. S zirmay B éla  s . k ., V arga E de  s . k ., 
tanúk. sz. G raf Amália.

N y i l a t k o z a t .
Alulírottak, mint a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumá- 

nak törvényes képviselői, a Collegium igazgató-választmányának f. hó 3-ikán 
hozott határozata értelmében kijelentjük, hogy ezt az alapítványt hálás köszö
nettel elfogadja a Collegium és kívánja, hogy a tulajdonjog javára bekebelez- 
tessék, az életfogytiglani haszonélvezet pedig özv. Kacziány Gusztávné úrnő 
javára jegyeztessék be, és pedig az ő alapító-levele, illetve arra vezetett nyi
latkozata szerint.

Kelt Eperjesen, 1904. évi szeptember hó 9-ikén.
Előttünk:

Dr. Miklek  Károly, O ndrejovics Kálmán, Dr. S chmidt G yula, Dr. R affay  F eren cz ,
tanúk. coll. felügyelő. coll. igazgató.
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4106/1904.
Az egyházkerületi főhatóság képviseletében jóváhagyom. 

Miskolczon, 1904. évi szeptember hó 9-ikén.

H ronyecz J ózsef  s . k ., xvumöch dk la  s. k .

Zelenka Pál s. k.,
püspök.

1904. szept. hó 14-ikén 6285. sz. a.
Ezen okirat alapján a tulajdonjog a kassai 3926. számú tjkvben 1155/k. 

hr. sz. ingatlanra: a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület eperjesi Collegiuma 
javára mint «Kacziány Gusztáv és neje szül. Graf Amália alapítványa» — 
B. 4. sorszám alatt, —

és ezen ingatlanra az élethossziglani haszonélvezeti jog özv. Kacziány 
Gusztávné sz. Graf Amália javára C. 3. sorsz. alatt bekebeleztetett.

A kassai kir, törvényszék telekkönyvi hivatala.

(P . h.)
N agy P ál  s . k ., 

k ir. s .-tkvvezető.

21*
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Kimutatás a « V a n d rá k  A n d rás  e m lé k a la p ítv á n y » -ró l:

N é v Aláirt összeg 
kor.-ban

1898. 1899.! 1 9 0 0  1901 1902. 1903 1904  [1905.

évekbe n  fizetet t  koronákban

1. Bergmann Ernő' . . . . 1 200 20 20 20 20 40 20 —

2. Dr. Eisner József . . . 200 — 4 0 — — 60 — —
3. Fiedler Szilárd........... 300 — 30 3 0 — — — — —
4. Dr. Flegmann Jenő . . 200 20 20 20 20 20 20 20 —
5. Gonda József . . . . . . 200 20
6. Glós K á ro ly .............. 200 20 20 20 20 — 40 — —
7. Dr. Jancsó György 200 20 — 40 20 — 40 20 —
8. Dr. Kux Vilmos . . . . 200 20 20 __ — — 40 — —
9. Steinhübel Lajos . . . . 200 20 20 20 — — — — —

10. Tahy M ihály.............. 200 20 20 20 20 20 20 20 —
11. Törzs Kálm án ............ 200 20 20 20 — 40 100 — —
12. Würsching Frigyes . . 200 20 — — — — 60 60 20

Kimutatás a « H azslin szk y  F r ig y e s  em lék a lap ítv án y » ~ ró l:

1. Dr. A t dó A l f r é d .......................
2. Dr. Brósz L á sz ló .......................
3. Czölder Já n o s ............................
4. Elischer V ik to r .........................
5. Fuhrmann Gyula.........................
6. Hazslinszky Gusztáv Adolf . . .
7. Kramer Gyida ............................
8. Dr. Mágócsy-Dielz Sándor . . .
9. Meliorisz Lajos ..........................

10. Mérey László .............................
11. Dr. Philippy Ö d ö n ...................
12. Pólyik Imre..................................
13. Dr. Rosenfeld S a m u .................
14. Scholcz Róbert............................
15. Dr. Valkó Zsigm ond.................

200 50 50 50 50 —  1 —

200 50 50 50 — 50
200 — 200 — — —  —

200 50 50 50 — 50 —
100 2 0 2 0 2 0 2 0  -
100 20 20 20 20 20 —
50 50 — — — — —

200 50 — — 50 50 50
200 200 — —

__ --------- ---------

100
100 20 20 — —

oCD

120 — — — — —  120
100 2 0 — 2 0 2 0 2 0  —

100 20 40 40 — --------- i --------

100 2 0 — — — —  —

N é v ,[Aláirt összeg! 
! k o r .-ban  i

1899 . 1900. 1901. 1902. 1903. 1904.

években fizetett koronákban

*

Fogadják a tisztelt adakozók ezúton is a Collegium hálás köszönetét 1
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A jövő tanévet illető tudnivalók.

Az eperjesi ev. Collegium theol. akadémiáján a beiratások szeptember 
1—8-ikáig, jogakadémiáján pedig szept. 1—12-ikéig tartanak s az előadások 
szept. 9-ikén, illetve 16-ikán kezdődnek. Akadémiáinkon a felvétel érettségi 
bizonyítvány vagy a tavalyi index alapján történik.

A főgyvmasiumban a beiratások szeptember 1., 2. és 4. napjain történnek 
s a tanítás szept. 5-ikén kezdődik. A javító- és felvételi vizsgálatok augusztus 
30. és 31. napjain folynak le. Felvételi vizsgálatot tesznek az I. osztályba lépő 
tanulók közül azok, a kiknek a negyedik elemi osztályról kielégítő bizonyít
ványuk nincsen ; a felvételi vizsgálatért díj fizetendő. Minden tanulót, a ki fel
vételit nem tesz, bizonyítványa alapján veszünk fel. Minden gymnasiumi tanuló, 
a 3964/1885. évi vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet értelmében, köteles 
a beiratásnál születési bizonyítványát felmutatni; azok pedig, a kik már 12 évesek 
elmúltak, tartoznak orvosi bizonyítványnyal igazolni, hogy védhímlőoltásnak 
másodízben sikerrel vetették magukat alá, vagy hogy az utolsó öt év alatt 
himlőt állottak ki, avagy hogy a törvény értelmében fel vannak mentve a 
beoltás kötelezettsége alól. Magántanulók a megelőző osztályról szóló bizonyít
ványuk és a születési bizonyítvány alapján iratkozhatnak be. A főgymnasium a 
jövő tanévben is a miniszteri tantervet követi s így a görög nyelv tanítása 
mellett görögpótló tanfolyama is lesz.

A tanítóképző-intézetbe való felvételért, a melyre nézve a fentebb IV. alatt 
közölt jelentés ad útbaigazítást, f. évi július 31-ikéig lehet folyamodni; a magán
tanulók vizsgálatai szeptember 1 — 3-ikáig, a rendes tanulók javító-vizsgálatai 
pedig szept. 4-ikén folynak le s a rendes tanulók szept. 5-ikén iratnak b e ; a 
tanítás szept. 6-ikán kezdődik.

A theologian minden hallgató tandíjmentes.
A jogakadémián 100 kor. a tandíj, nem számítva a 4 kor. 40 fill, beiratási 

díjat s a 25 kor.-nyi apró díjakat, a mely utóbbi összegből 12 kor. az orszá
gos tanári nyugdíjra esik.

A főgymnasiumban a 13 kor.-nyi, illetve az először beiratkozóknál 17 kor.-nyi 
apró díjakon kívül 40 kor. évenkint a tandíj.

Végül a tanítóképző-intézetben a tisza-kerületi evang. növendékek tandíj- 
mentesek, a többi kerületi ev. növendékek 10, a másvallásúak 20 kor. tandíjat

V II.
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fizetnek. Ezenfelül egyéb díjakra (országos tanári nyugdíjra, kórházra és fel
szerelésekre stb.) minden növendék egyenként 14 kor.-t fizet.

Tandíjelengedésben a tanulók vallásfelekezeti különbség nélkül részesülnek.
A convictusnak tagja bármely tanintézethez vagy vallásfelekezethez tar

tozó collegiumi hallgató vagy tanuló lehet; elengedésben azonban csak evang. 
vallású részesülhet.

A convictus egész évi díja ebédért és vacsoráért 150 kor., csupán ebédért 
84 kor ; ebéd és vacsora díja az első félévben (decz. végéig) 60 kor., csupán 
az ebéd díja 34 kor.; ebéd és vacsora díja a második félévben (jan. 1-jétől a 
tanév végéig) 90 kor., csupán az ebéd díja 50 kor.

Végül pedig, mivel sok függ a tanulónál attól, hogy hol, kinél és kivel 
lakik, az óvatosság követelménye, hogy ne bízza magát a véletlenre s ne 
engedjen a vasútnál vagy vendéglőkben ajánlatot tevők hívásának. Csak oly 
lakást fogadjon a tanuló, a melyről a collegiumi igazgatónak vagy a főiskola 
bármely tanárának tudomása van. A bejelentett lakások felől a collegiumi 
pedellusok adnak útbaigazítást.

Eperjes, 1905. június 20.
A z  ig a zg a tó sá g .
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