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A datok  az 1 9 0 5/6-ik óy történetéhez.

A hazára nehezedő súlyos viszonyok hatását a mi nagymultú főiskolánk 
is megérezte; több hasznos tervet, több korszerű intézkedést kénytelen volt 
a vezetőség jobb időkre halasztani. Mindazáltal Collegiumunk fejlődésének 
múlt isk. évi fellendülése ez évben sem akadt meg, sőt a megindult fejlődés 
nagyobb szabású sikereket is mutathat fel. A mi a múlt isk. évben még csak 
kezdet, vagy éppen terv volt, az részben befejezést nyert, részben a megvalósu
lás stádiumába lépett. A convictust ebben az isk. évben már díszes új épületé
ben nyitották meg. A kétemeletes theologiai «Otthon» is felépült s még ebben 
az isk. évben teljesen készen lesz; felszerelése is gyorsan végbe megy, úgy, hogy 
már a jövő isk. évben befogadhatja theologiánk hallgatóit. A tanítóképző-intézet 
építéséhez is még e nyáron hozzá fognak. A mostoha viszonyok ugyan meg
akadályozták a főépület tervének kivitelét, de legalább az internátus fel
épül s közel az idő, hogy a tanítóképző-intézet ifjúsága is bevonulhat a maga 
otthonába. Még a főgymnasium kitelepítésének ügye is megindult újra, s-van 
rá kilátásunk, hogy ez a nagyfontosságú törekvés is sikerhez vezet s ekkor 
a két akadémia a Collegium régi épületében czélszerűen, a kor igényeinek 
megfelelően rendezkedhetik be.

Ezek a nagyszabású reformok fényes bizonyságai annak, hogy Collegiumunk 
vezetősége nem mulaszt el semmit, a mivel az intézet korszerű átalakítását elő
mozdíthatja. Hálás elismerésünket fejezzük ki mindjárt itt ebben az évi jelentés
ben buzgó törekvéseikért és fáradhatatlan tevékenységükért!

Ez az igazgatói évi jelentés csak azokkal az adatokkal számol be a nagy- 
közönségnek, a melyek mind a négy intézetet közösen érintik. A részletes 
adatokat az egyes intézetek jelentései foglalják magukban.

Mindenekelőtt a collegiumi pártfogóságnak múlt évi május 7-ikén tartott 
gyűléséről kell megemlékeznünk. A pártfogóság által választott 12 igazgató- 
választmányi tag mandátuma az említett hónapban lejárt, a pártfogósági gyűlés 
tehát az újabb hat évi cyclusra betöltötte a megürült helyeket. A megválasztott 
tagok névsorának a «Collegium kormányzata» czímű rovatban van helye.
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A collegiumi igazgató-választmány mult évi junius 17-ikén tartotta legutóbbi 
gyűlését, melynek fontosabb, a nagyközönséget érdeklő mozzanatait itt közöljük:

Az elnöki jelentésből kiemeljük, hogy Collegiumunk tisztelt és szeretett 
egyházi elnökét O Felsége a király magyar nemességgel tüntette ki, megengedvén, 
hogy neve cseíneki előnévvel Gyiirky legyen. A magas kitüntetés kerületünkben 
s Collegiumunkban általános és osztatlan örömöt keltett, mert ismerjük Gyürky 
Pál nemes szívét, törbetlen akaraterejét és nagy munkásságát, melylyel nemcsak a 
kerület, hanem közelebbről a Collegium javát is nagy mértékben előmozdította.

A Kacziány-örökségnek (1. a múlt évi Értesítő 161— 163. lapjain) lebonyo
lítását dr. Brósz László kassai ügyvéd sikeresen végrehajtotta.

Az elnöki jelentés után a coll. számvizsgáló-bizottságot alakították meg, 
melynek elnöke Farkas Lajos, előhaladott korára hivatkozva, lemondott. Az 
igazgató-választmány Farkas Lajos 18 évi fáradhatatlan tevékenységéért elisme
rését jegyzőkönyvi köszönettel fejezvén ki, elnökké Kósch Árpádot, bizottsági 
tagokká Sztehlo János mellé Hajdú Jánost és Ludmann Ottót választotta meg.

Megválasztattak még ajövőisk.évre collegiumi igazgatóvá: Csengey Gusztáv 
theol. tanár; theol. dékánná három évre: dr. Szlávik  Mátyás; jogakadémiai 
dékánná három évre: dr.Mikler Károly; főgymn. igazgatóvá három évre: Götuöry 
János; tanítóképző-intézeti igazgatóvá három évre: Gerhard Béla.

Rendkívüli theol. tanárokul az 1905/6. isk. évre továbbra is Draskóczy 
Lajos és Liptai Lajos lelkészeket hozza javaslatba az igazgató-választmány.

Schöpflin Géza főgymn. helyettes tanár megszerezvén oklevelét, az igazgató
választmány őt az állammal kötött szerződés alapján a nagymélt. vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumnak rendes tanári állásra ajánlja.

Borsody Károly főgymn. helyettes tanár, miután oklevelét megszerezte, 
helyettes tanári állásában véglegesíttetett.

Hasonlóképen véglegesítették dr. Ereky István jogakadémiai rendkívüli 
tanárt, egy évi sikeres működés után.

A jogakad. tanári kar javaslatára kimondották, hogy ezentúl a jog
akadémián evang. lelkészek, tanárok és tanítók joghallgató fiai — tekintet nélkül 
vagyoni viszonyaikra — a tandíj felét fizetik.

Nikelssky Zoltán tanítóképző-intézeti helyettes tanárt egy évi sikeres 
működés után rendes tanárrá választották meg.

Mayer Endre theol. tanárt, ki az ephorusi teendőket eddig is nagy buz
galommal végezte, állásában három évre újra megerősítették, de azzal a fölté
tellel, hogy a convictusi lakásért 200 koronát fizessen.

Főgymnasiumi tandíjkezelőnek és a természetrajzi múzeum őrének Szutórisz 
Frigyest választották meg, egyúttal megbízták a természetrajzi múzeum szak
szerű rendezésével és a katalógus elkészítésével, kijelentvén, hogy munkájának 
befejezése és bemutatása után illő honoráriumban részesítik.

A természettani múzeum őrének Perényi Vilmos, — coll. jegyzőnek további 
három évre dr. Wallentinyi Samu, — továbbá coll. könyvtárosnak Frenyó Lajos 
választatott meg.

A tiszai egyházkerület, Miskolczon 1905.évi július hó 18—21.napjain meg
tartott közgyűlésén a coll. igazgató-választmány intézkedéseit jóváhagyta.



3

Szeptember 17-ikén d. e. 11 órakor vette kezdetét a Collegium megnyitó- 
ünnepélye a Coll. felügyelőjének, az igazgató-választmány több helybeli tagjának, 
a tanári karnak és az ifjúságnak jelenlétében, a midőn a collegiumi igazgató 
nagyobb alkalmi beszéddel az iskolai évet megnyitotta, mire a coll. felügyelő 
intézett rövid buzdító beszédet az ifjúsághoz.

Monumentális napja volt a sárosi ev. egyházmegyének október hó 4-ike, 
midőn lelkészi kara d. e. 10 órakor a Collegium nagytermében tartotta első 
lelkészi értekezletét, az egyházmegye lelkészeinek, a Collegium tanári karának 
és a nagyszámú ifjú hallgatóságnak jelenlétében.

A lélekemelő ünnepély lefolyása a következő volt:
A bevezető egyházi ének után egyik helybeli lelkészünk, Liptai Lajos 

mondta valóban fenséges imáját, melynek elhangzása után az egyházmegye 
főesperese, Hajdú János, lelkes beszéddel nyitotta meg az értekezletet.

Ezután következett az értekezlet fénypontja: ifj. Draskóczy Lajosnak, a 
helybeli I-ső egyház lelkészének, alesperesnek s theol. tanárnak felolvasása: 
«Az evangélikus lelkipásztor hivatalában és a szószéken.»

Az emelkedett hangú, választékos nyelvű, igen tartalmas s tanulságos 
értekezést az értekezlet kinyomatásra méltatta.

A felolvasás után Weisz Gusztáv I. éves theologus szavalta el a «Krisztus 
mindenütt» czímű költeményt. A szavalat után ismét felhangzott a közének, 
mire az értekezlet tulajdonképeni napirendje: az alapítandó egyesület alap
szabály-tervezetének megvitatása s a tisztviselői kar megválasztása következett.

A napirenden levő tárgyak elvégeztével az eperjesi theol. akadémia 
ifjúsága énekelte el az «Erős vár a mi Istenünk» éneket szabatos négyes össz
hanggal. Végül imával és közénekkel az emlékezetes ünnepély bezárult.

Október 6-ikán, az aradi vértanúk halálának évfordulóján gyász isteni
tisztelet volt a templomban délelőtt, délután pedig a Collegium ifjúsága tar
tott gyászünnepélyt a Collegium nagytermében. A tképző-intézeti dalkar Petőfi 
«Hunyadi László»-ját énekelte el Lányi Ernő szerzeménye szerint. A meg
nyitó beszédet Mikola János, a theol. akad. testület elnöke tartotta. Utána 
Kemény Lajos theologus «Nyugtalan éjszakák» czímű költeményét szavalták el. 
Az ünnepi beszédet Mauks Sándor jogásztestületi elnök tartotta. Majd Dingha Béla 
«A felhők útja» czímű költeményét szavalta el Zahler Géza Vili. oszt. főgymn. 
tanuló. Végül a Himnuszt énekelte a közönség s ezzel az ünnepély bezárult.

Időközben egy nagyszabású mozgalom indult meg városunkban, egy
házunkból és Collegiumunkból kiindulva: hogy Thököly Imre, szabadság
hősünk hamvait az eperjesi ev. egyház templomában helyezzék el örök nyuga
lomra. E végből az egyházi közgyűlésnek, a Collegiumi közös tanári kar érte
kezletének és a városi közgyűlésnek kiküldötteiből egy bizottság alakult, mely
nek az volt a feladata, hogy az ügyet előkészítse s egy a nagyközönség és 
a minisztérium elé terjesztendő memorandumot szerkeszszen.

A Thököly-hamvakra vonatkozó mozgalommal párhuzamosan kartársunk: 
Mayer Endre theol. tanár, egy másik, amazzal rokon mozgalmat indított meg, 
indítványozván, hogy Thököly hamvainak hazahozatalával egy időben ünne
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peljük meg azoknak az eperjesi vértanúknak emlékét, kiket a vérengző Karaffa 
végeztetett ki éppen a Thököly-féle mozgalomban való részvétel ürügye alatt. 
Ha tehát sikerülne Thököly hamvait Eperjesre hozni, ennek megünneplésével 
hozzuk kapcsolatba a vértanúk emlékének ünnepét is olyformán, hogy ugyan
ekkor lepleznők le azt a díszes emléktáblát, melyet a Collegiumnak a vesztő
hely felé eső oldalfalába helyeznénk el s melyre a vértanúk nevei bevésve 
volnának. A költségek fedezésére gyűjtőíveket bocsássunk ki. Minthogy pedig 
a vértanúk a nemzeti ügyért vérzettek el s a protestánsok üldözésének czélja 
éppen a nemzeti ügy üldözésének czéljával volt eltakarva, —• ne csak pro
testánsok között oszszuk ki a gyűjtőíveket, hanem küldjük meg mindenkinek 
valláskülönbség nélkül, a kiket az ügy iránt érdeklődőknek gondolunk.

Ezt az indítványt mind a Collegium, mind az egyház magáévá tevén, 
a kivitelre nézve egy újabb bizottság alakult nagyrészt a Thököly-bizottság 
tagjaiból. A bizottság az indítványozót bízta meg a felhívás megszerkesztésével, 
a gyűjtőívek kinyomatásával, reá bízta a gyűjtés megindítását.

Mind a két bizottság több ízben tartott értekezletet. A Thököly-bizottság 
a memorandum elkészítésével Csengey Gusztáv coll. igazgatót bízta meg, ki 
azt elkészítvén, a bizottság, valamint a többi tényezők is a memorandumot 
egyhangúlag elfogadván, küldöttség vitte fel a miniszterelnökhöz s a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez. Szövege a következő:

Nagy méltóságú m. kir. Ministerelnök Ur!
Kegyelmes Urunk!
O felsége a király legkegyelmesebb elhatározása szerint Thököly, II. Rákóczi 

Ferencz fejedelmeink hamvait haza hozzák, hogy a számkivetés hosszú idején 
bekövetkezett haláluk után végre a hazában nyerjenek örök pihenő-helyet.

II. Rákóczi Ferencz hamvait a kassai restaurált székesegyház sírboltjában 
helyezik el; de Thököly Imre hamvai felől még nincs döntés. Első sorban 
Kézsmárkot, másodsorban Eperjest szemelték ki temetőhelyül.

Hogy Kézsmárknak a dolog érdemére nézve első sorban van igénye a 
fejedelmi hamvakra, azt senki sem vonja kétségbe. A Thököly-család otthona 
a kézsmárki várkastély volt, ennek kápolnájában temették el meghalt tagjait. 
Maga Thököly Imre is a kézsmárki várban született, itt élte le gyermeksége 
első éveit; ennélfogva legilletékesebb temetőhelye a várkápolna családi sírboltja 
volna. Ha tehát a kézsmárki egyház Thököly Imre fejedelmünk hamvait a 
vártemplom sírboltjába helyezhetné el, megnyugvással venné ezt tudomásul 
Eperjes; együtt örülnénk Kézsmárkkal, együtt ünnepelnénk vele -hazafias 
lélekkel a terv megvalósulásának országos ünnepén.

Azonban a kézsmárki vártemplom jelenleg a rom. kath. egyház birtokában 
van s így Thököly Imre hamvait oda eltemetni nem lehet, mert a megneve
zett fejedelem írásbeli végkivánata határozottan kijelenti, hogy «lutheránus 
templomban» temessék el.

Van a városban a kézsmárki ág. h. ev. egyháznak két temploma, de 
Thököly Imre hamvainak befogadására egyik sem alkalmas. A régi fatemplom, 
épen azért, mert fából készült, tűzvész martaléka lehet; az új templom pedig



annyira stíltalan, secessiós alkotás, hogy abban — eltekintve attól, hogy mennye
zete ennek is tűzveszélyes — Thököly Imre fejedelem hamvait méltókép 
elhelyezni semmikép sem lehet. A kézsmárki evang. egyház ugyan azt tervezi, 
hogy említett templomát egy, Thököly korának megfelelő stílszerű építménynyel 
toldja meg, de ez meg annál visszatetszőbb volna s méltán ütköznék meg 
rajta s talán meg is mosolyogná a külföldi látogató, hogy mi magyarok ilyen 
bizarrságra is képesek vagyunk.

De eltekintve még ettől is : ha a kézsmárki templomot kiegészítenék is 
egy mauzóleummal: ott Thököly nem «kulcsos városban» pihenne, a mint 
végrendelete kívánja, mert az ev. templom a külvárosban van. Akármilyen 
fényes mauzóleumot építenének is, Thököly ott mégis csak zsellérlakó volna, 
ha nem ősi várában, ennek templomában helyeznék el hamvait.

Ennélfogva — miután a drága hamvak a vártemplomban vallási, a városi 
új templomban építészeti szempontból és a végrendelet értelmében nem helyez
hetők el — a másodsorban ajánlott Eperjes illetékessége lép előtérbe, a követ
kező okoknál fogva:

Az eperjesi ág. hitv. ev. egyház temploma Thököly Imre korából való 
remek épület, melynek tágas sírboltjában, vagy másutt is a templom belsejé
ben, méltókép lehet Thököly Imre hamvainak koporsóját elhelyezni. Építé
szeti szempontból tehát templomunk mindenkép megfelel a czélnak.

Történeti szempontból felülmúlja Eperjes Kézsmárkot Kézsmárk városa 
folytonos viszálykodásban élt a Thököly-családdal, tehát kegyelet nem köti 
hozzá; ellenben az eperjesi ev. egyház hálás kegyelettel gondol arra a családra, 
melynek a Collegium felépítésében oroszlánrésze volt. Magát Thökölyt nem 
fűzi semmi nevezetes emlék Kézsmárkhoz; ellenben Eperjessel a legszorosabb 
összefüggésben van viszontagságos élete. Itt az eperjesi Collegiumban nyerte 
magasröptű szelleme az első benyomásokat; hisz’ a Thökölyek pártfogása 
alatt felépült és felvirágzott Collegiumnak harmadfél évig volt tanítványa! 
Később is, felsőmagyarországi fejedelemsége idején ő adta vissza egyházunknak 
az elfoglalt iskolát és templomot.

Eperjest még a legszentebb hazafiúi véráldozat emléke is fűzi Thököly- 
hez, mert a legválságosabb időben, 1685-ben két hónapon át vitézül védel
mezte Thököly ügyét az ostromló császáriak ellen, s csak a zsoldos had árulása 
tette lehetővé, hogy az ostromlók behatoltak a városba. Eperjes tehát vérét 
ontotta Thökölyért.

De a jelenkor viszonyai is Eperjes mellett szólanak. Eperjesen az ág. 
hitv. ev. egyháznak theologiája, jogakadémiája, főgymnasiumn, tanítóképző
intézete és polgári leányiskolája, magának a városnak számos kulturintézete 
és háromezerét meghaladó ifjúsága van. Minő lelkesítő hatással volna e nagy
számú ifjúságra, ha tanítókara ilyen hazafias ereklyére mutathatna reá!

Nem hiú, kicsinyes versengés szólaltat meg tehát minket, midőn Thököly 
Imre hamvait Eperjes számára kérjük, hanem egyedül az a történeti múlton 
alapuló mély meggyőződés, hogy az eperjesi ág. hitv. ev. templom a végren
delkező fejedelemnek ez idő szerint legméltóbb pihenő-helye.

Az előadottak alapján — ismételt hangsúlyozásával annak, hogy a Kézs-
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máikon tudomásunk szerint előre nem láthatóan felmerült nehézségek s ezzel 
szemben Eperjesnek kiválóan alkalmas volta tette hazafias kötelességünkké, 
hogy Thököly Imre hamvainak az eperjesi ág. hitv. ev. templomban való örök 
pihenőre helyezését indítványozzuk: alázattal kérjük Nagyméltóságodat, hogy a 
felmerült akadályok megállapítása s Eperjes javára szolgáló véghatározat kimon
dása czéljából a megfelelő intézkedéseket megtenni s szükség esetén a mély 
tisztelettel alulirt testületeket bármikor közreműködésre fehívni méltóztassék.

Eperjesen, 1905. október hó.
Nagyméltóságú Ministerelnök Úrnak, Kegyelmes Urunknak legmélyebb tisztelettel

alázatos szolgái :
az eperjesi ág. h. ev. egyházközség nevében: E p e rje s  szab. kir. város nevében:

ifj. D raskóczy L ajos s. k., K rayzell Aladár s. k.,
alesperes-lelkész, polgármester,

K ubinyi Albert s. k., M agyar J ózsef s. k.,
egyházi felügyelő ; főjegyző ;

az eperjesi ág. bitv. ev. Collegium nevében:
dr. Schmidt G yula s. k., Csengey G usztáv s. k.,

coll. felügyelő, coll. igazgató.

Arra az irodalmi vitára, mely időközben Késmárk és Eperjes közt kifej
lődött, nem terjeszkedünk ki, hisz’ azzal a napi sajtó hasábjain úgyis meg
ismerkedhetett mindenki; a mozgalom lefolyását sem részletezzük; abból csak 
azt a nemes buzgalmat emeljük ki, melypt Eperjes érdekében Szmrecsányi Jenő, 
akkori képviselőnk s dr. Berzeviczy Albert v. b. t. t. kifejtett; itt csak a verseny 
eldőltét jelezzük röviden. Újonnan kinevezett alkotmányos kormányunk fel
karolta a félbeszakadt ügyet s május 22-ikére Budapestre összehívta a már 
korábban megalakult bizottságot, melyben a kormány, Késmárk és Eperjes 
részéről 3—3, összesen 9 tag vett részt. A kormány részéről dr. Zsilinszky 
Mihály elnök, Thallóczy Lajos és Thaly Kálmán, Eperjes részéről, és pedig 
az egyház képviseletében Draskóczy Lajos lelkész, a város képviseletében 
dr. Mikler Károly jogakad. dékán és a Collegium képviseletében dr. Flórián 
Károly jogakad. tanár voltak kiküldve. A tanácskozás eredménye az volt, 
hogy Thököly hamvait Késmárknak ítélték oda. Ezzel a temetőhely ügye 
Eperjesre nézve be van fejezve; de nem a hamvak hazahozatalának ünnepe. 
Eperjes, különösen a Collegium, ki akarja venni a maga részét a hamvak haza
hozatalának ünnepléséből, a mint azt már korábban, mielőtt a leirt mozgalom 
megindult, tervezte s egyszersmind elhatározta, hogy Thököly emlékét a Collegium 
falán emléktáblával örökíti meg.

Október 31-ikén, a reformátio emlékünnepének évfordulóján a szokásos 
deprecatiót a templom renoválásának folyamatban lévő munkálatai miatt el
halasztottuk, csak miután már a templom renovált belseje istentiszteleti hasz
nálatra átadatott s azt újra felavatták, tartottuk meg a deprecatiót deczem- 
ber hó 16-ikán.

Két nappal a deprecatio után, deczember hó 17-ikén, gyász borult Colle- 
giumunkra: Schulek Gusztáv, jogakadémiánk érdemekben megőszült nyugal
mazott tanára rövid, de súlyos betegség után elhunyt. Nekrológját más 
helyen közöljük.



7

Az időközben városunkban elharapódzó typhus-járvány miatt az iskolákat
— a Collegium kivételével -- bezárták. A karácsonyi szünet beálltával a tilalom a 
Collegium két tanintézetére, u. m. a főgymnasiumra és a tanítóképző-intézetre is 
kiterjesztetett, mi a karácsonyi szünet meghosszabbítását vonta maga után.

Ezzel kapcsolatban közöljük a coilegiumi orvos hivatalos jelentését: 
Iskolaorvosi jelentés.

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minisztérium ren
deleté értelmében

1. a f. 1905/6. iskolai évben a Collegium összes tanintézetei meg lettek
— egészségügyi szempontból — vizsgálva.

2. A Collegium összes szegény tanulóit gyógykezeltem, kik közül a 
theologusok és a képezdészek ingyen gyógyszert is kaptak, a gymnasium 
tanulói közül azok, a kik teljesen szegények voltak.

Gyógykezeltem: joghallgatót . . . .  51,
th e o lo g u st...........  23,
tanítóképezdészt. . 96,
gymn. tanulót . . . 87,

összesen 257-et, a következő betegségekben : 
torokgyuladás, csonthártyagyuladás, térdizületi gyuladás, gyomorhurut, bél
hurut, gégehurut, szaruhártya-gyuladás, szemkötőhártya-gyuladás, görvélyes 
szemgyuladás, foghúzás, ficzam, törés, metszett seb, szakított seb, középfül- 
gyuladás, tüdőgyuladás, mellhártyagyuladás, szemárpa; fertőző betegségben 
két vörheny, három kanyaró, nyolcz hasihagymáz. Haláleset nem fordult elő. 
Orvosi bizonyítványt 97-et adtam.

Az 1905. november 12-ikén kezdődött és 1906. márcz. 20-ikán végződött 
hasihagymáz-járvány alkalmával a karácsonyi szünetek a városi egészségügyi- 
szakosztály ajánlatára január 20-ikáig tartottak. Az egész járvány alatt 206 hasi
hagymáz eset fordult elő; ezek közül joghallgató 2, gymn. tanuló 6 volt beteg. 
Haláleset nem fordult elő.

Újraoltásra kötelezett coilegiumi tanulókat beoltottam 57-et.
Tornamentességi bizonyítványt csak azok kaptak, kik testi vagy szervi 

hibában szenvednek. Tornánál és játéknál nagyobb baleset nem történt. Orvosi 
bizonyítványt 117-et adtam.

Tantermek, internátusok megfelelők és tiszták voltak. A collég, convictus 
mindig a legnagyobb rendben volt. Ételek jók és mennyiségileg megfelelők.

Eperjes, 1906. június 1. D r. H o LENIA GYULA
coilegiumi orvos.

Nem mulaszthatjuk el annak az örvendetes eseménynek megemlítését, 
mi dr. Berzeviczy Albertnek a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé való 
megválasztásával van kapcsolatban. Vármegyénk kezdeményezésére Sárosvár
megyének és Eperjes városának küldöttsége üdvözölte az újonnan megválasz
tott elnököt, kit annyi emlék fűz hozzánk! A küldöttségben Collegiumunk is 
képviseltette magát.

Egy újabb gyászesetről is meg kell emlékeznünk, mely nemcsak a 
Collegiumot, hanem elsősorban egyházkerületünket érte: Dianiska András, a



lőcsei ev. egyház lelkésze, igazgató-választmányunk újabban megválasztott tagja, 
1906. január 2-ikán hosszú szenvedés után örök nyugalomra tért.

A boldogult a feloszlott VI szab. kir. városi egyházmegye utolsó fő- 
esperese volt s fáradhatatlan tevékenységével s igazi apostoli buzgalmával 
nemcsak egyházának, hanem egyházkerületünknek is hálás elismerését érde
melte ki. Hosszú ideig volt a gyámintézet elnöke s ebben a tisztében nem 
egyszer terjesztette ki theologiánkra a jótékonyság áldását.

Temetése január 2-ikán ment végbe, mely alkalommal a coll. pártfogó- 
ságot és a Collegiumot dr. Mikler Károly jogakad. dékán és Gömöry János 
coll. főgymn. igazgató képviselte s azonkívül a coll. igazgató az egész tanári 
kar nevében sürgönyileg is kifejezte mindnyájunk részvétét.

Nemes életének emléke legyen örökké áldott 1 —

Elmúlt a tél. Az ébredő természet a legszebb tavaszszal biztatta a mezei 
munkára készülő embert. De a haza egén nehéz, sötét felhők tornyosodtak 
össze. Ködbe borult szemhatárunk s remény sem biztatott, hogy mindez vihar 
nélkül, nagy szerencsétlenség nélkül eloszlik. Ilyen kétes bizonytalanság han
gulatával közeledtünk a nagy nemzeti emlék évfordulója: márczius 15-ike felé.

Ifjúságunk lelkesen készült az ünnepre ; de aggodalmainkat igazolta a 
következmény: a hatalom ellenőrző biztost jelentett be ünnepünkre.

A fenyegető veszedelem idején szükség volt tanári karunk erélyes fel
lépésére, bogy ősi Collegiumunk falain belül protestáns autonómiánk eddig 
még nem illetett jogait megvédj ük.

Másrészről az ifjúság lelkesen várta a támadást s elhatározta, hogy ellen
őrző biztossal nem tart ünnepélyt.

A sötét felhő azonban csendesen elvonult fejünk fölött. A rendeletet 
visszavonták s ifjúságunk szabadon, minden hatósági ellenőrzés nélkül tart
hatta meg ünnepélyét (d. e. 11 órakor), melynek műsorát itt közöljük :

1. Hymnus. Énekli a közönség.
2. Honvéd-induló. Előadja a főgymn. Zenekör, Székely Artúr főgymn.

VII. o. t. vezetése mellett.
3. Megnyitó-beszéd. Tartja Mauks Sándor, a joghallgatók testületének elnöke.
4. Szavalat. Előadja Hoselitz Árpád joghallgató.
5. Ünnepi beszéd. Tartja Kemény Lajos, a Tbeol. Akad. testületének elnöke.
6. «Márczius 15-ikén.» Irta Ábrányi Emil. Szavalja Zahler Géza főgymn.

VIII. o. tanuló.
7. Hymnus Kossuth sírjánál. Énekli a tanítóképző-intézet énekkara, Farkas 

Nándor vezetése mellett.
8. Ima. Tartja Duszik Lajos theologus.
9. Szózat. Énekli a közönség.
Az idei márczius havának Collegiumunk történetében még egy kimaga

sodó pontja van, mi ugyan még csak terv, de jövendő megvalósulásának itt 
van az alapja.

Ez a Bocskay-ünnepély.
A  müveit magyar közönség minden tagja tudja, hogy a folyó év első
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szabadságharczunk dicsőséges befejezésének, a bécsi békének 300-ik évfordulója; 
1606-ban kötötte meg Bocskay István az uralkodó házzal azt a békét, mely 
nemcsak a magyar alkotmányt biztosítja, hanem a protestáns vallásszabadság
nak is megveti szilárd alapját. Egyházi autonómiánk ezen az alapon épül föl, 
méltó tehát, hogy ennek az alapvető békekötésnek 300-ik évfordulóját a magyar 
protestáns egyházak és iskolák megünnepeljék. Evégből ev. egyházegyetemünk 
(vagy inkább a négy egyházkerület egymással kezet fogva) mind a négy püspök 
aláírásával egy felhívást bocsátott ki, mely minden ág. hitv. ev. egyházközséget, 
közép- és főiskolát arra szólít fel, hogy a bécsi béke háromszázados évfordu
lóját s ezzel együtt nagy nemzeti hősünk, Bocskay István fejedelem emléke
zetét megünnepeljék. A felhívás az egyházközségek számára a határidőt is 
kitűzi május 20-ikára.

Collegiumunk e nagyjelentőségű ügyben nem maradhatott háttérben, azért 
márczius 26-ikán az összes intézetek tanárkarai közös értekezletre ültek össze, 
hogy a Collegium Bocskay-ünnepélyének idejét és programmját legalább meg
közelítőleg és nagy vonásokban megállapítsák.

Több ok szólt a mellett, hogy az ünnepély ne a hivatalos időben, mi 
az iskolákra nézve úgysem volt kötelező, hanem kedvezőbb alkalommal, az 
őszi időszakban tartassák meg.

Az első ok az volt, hogy a nagyobbszabású ünnepélyeket őszszel fogják 
tartani; ennél azonban fontosabb volt az, hogy a coll. tanári értekezlet a 
Bocskay-ünnepélylyel kívánja összekapcsolni a vértanúk táblájának leleplezését 
és a joghallgatók testületének zászlóavatását.

A vértanúk emléktáblájára a gyűjtőívek kibocsátása óta szépen szapo
rodott az adakozás. Bár az eddig begyűlt összeg még nem elég reá, de remél
hető, hogy a szükséges összeg a kellő időre összegyűl. A korábbi terv szerint 
a vértanúk táblájának leleplezése a Thököly-ünnepélylyel jött volna kapcso
latba. Időközben azonban a politikai helyzet oly bonyolódottá vált s az érte
kezlet idején (márczius vége felé) a látóhatár oly borús volt, hogy a bujdosók 
hamvainak hazahozatalára s így egy nagyobbszabású Thököly-ünnepélyre leg
kisebb kilátás sem lehetett. A közös tanári értekezlet tehát jobbnak látta az 
emléktábla leleplezését a Bocskay-ünnepélylyel összekötni, mihez még, a jog
kari dékán elfogadott indítványa alapján, a jogásztestületi zászlóavatás is járult, 
így a Bocskay-ünnepély terve a maga nagy körvonalaiban hármas ünnepélyt 
foglal össze s megtartásának idejét az őszi időszakra tűzték ki. Részletekbe 
itt nem bocsátkozhatunk.

Ez év tavaszi időszakának még egy, tanügyi szempontból nevezetes moz
zanatát kell megemlítenünk.

Főgymnasiumunk igazgatójának, Gömöry Jánosnak indítványára mozgalom 
indult meg arra nézve, hogy a magyarországi ev. középiskolák tanárai egy 
országos ev. tanáregyesületet alkossanak. Az alapszabályok kidolgozásával magát 
az indítványozót bízták meg, ki azt elkészítvén, márczius 28-ikán a coll. igaz
gatóhoz tette át. A coll. igazgató erre a négy intézet vezető-tanárait közös 
értekezletre hívta össze. Az értekezlet az alapszabálytervezeten pontról pontra

Coll. Ért. 1905/6. 2
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végig menvén, némi módosítással elfogadhatónak mondta ki, kinyomatásra 
ajánlta azzal a kijelentéssel, hogy az összes ev. tanintézeteknek véleményadás 
végett megküldendő. Az ügy most abban a stádiumban van, hogy a Rozsnyón 
f. é. június 4-ikén tartandó közös tanári értekezlet bírálja meg az alapszabály- 
tervezetet.

Özv. Kacziányi Gusztávné szül. Graf Amália, ki kassai Szent László-utczai 
4. számú házát 1904. évi aug. 31-ikén kiállított adománylevele alapján Colle- 
giumunknak adományozta, f. évi május hó 6-ikán, áldásos élete 76-ik évében 
elhúnyt. Collegiumunkat a május 8-ikán d. u. 4 órakor végbement temetésen a 
coll. felügyelő és az igazgató képviselték s a koporsóra díszes koszorút helyeztek.

A nyári deprecatiót áldozócsütörtök előtti szerdán, május 23-ikán tar
tottuk meg, mely alkalommal az egyházi szertartást Liptai Lajos lelkész és 
Frenyó Lajos coll. főgymn. vallástanár végezték; az ifjúság szónoka Dorner 
Emil joghallgató volt s a tanári kar nevében Frenyó Lajos tartott beszédet.

A tanári kar egyes tagjainak irodalmi s társadalmi működése a következő:
Dr. Eöttevényi Nagy Olivér ez évben megjelent szakirodalmi önálló mun

kái: «A katholikus alsópapság után való öröklési jogról» szóló magánjogi és 
«Az általános választói jogról» szóló politikai tanulmány. A Magyar Jogász- 
Újságba és az Ügyvédek Lapjába több szakczikket írt. Szépirodalmi téren ez 
évben megjelent önállóan «Egy hétig kocsin a Balaton körül» czímű útirajza. 
A Pozsonyban megjelenő Nyugatmagyarországi Híradó napilapnak politikai 
munkatársa. Czikkei jelentek meg azonkívül az Evangélikus Őrállóban és sok 
vidéki lapban.

Dr. Flórián Károly az Eperjesi Lapok belső munkatársa. Egyes czikkeket 
és közleményeket írt az Evangélikus Orálló, az Evang. Családi Lap, a Felsőmagyar- 
ország, az Egyetértés, a Szepesi Lapok, a Szepesi Ellenőr, a Túristák Lapja, 
a Munka Szemléje, a Hochschulnachrichten czímű lapokba. Önállóan megjelen
tek : «Barangolások a Magas-Tátrában». Útirajz. Eperjes, Kósch Árpád, 1905. 
— «Ein ungarischer Gesetzentwurf über die Universitäten.» München, Aca- 
demischer Verlag, 1906. — Továbbá az «Erkölcstelen politika a Thököly- 
hamvak körül» és «A Thököly-hamvak kérdéséhez» czímű röpiratok. — Fel
olvasást tartott a Magyar Túrista-Egyesület Budapesti Osztályában 1906 jan.
16-ikán «Képek a Magas-Tátrából» czímen. — A Collegium pénztárosa és 
igazgató-választmányának póttagja. A palonczai ág. h. ev. egyházközség fel
ügyelője. Az eperjesi ág. h. ev. I. egyház tanácsának tagja és temető-bizottságának 
elnöke. A sárosi ág. h. ev. egyházmegye számvevőszékének tagja. Sárosvármegye 
törvényhatósági bizottságának tagja. Az Eperjesi Széchenyi-kör igazgatóválaszt
mányának, magyar-irodalmi és szinészeti szakválasztmányának tagja. A Magyar 
Túrista-Egyesület Budapesti Osztálya, az Eperjesi Korcsolyázó-Egyesület, a 
Magyarországi Kárpát-Egyesület Eperjesi Osztálya, az Eperjesi Önkéntes Tűz
oltó- és Mentő-Egyesület, az Eperjesi Kerékpározó Egyesület, a Magyar Védő- 
Egyesület Eperjesi Fiókja választmányainak tagja. A Magyar Túrista-Egyesület 
Eperjesi Jogász- és Theologus-Osztályának tisztelet-itagja. Az Internat. Institut 
für Sozial - Bibliographie rendes-, a Magyar Közgazdasági Társaság választott
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tagja. Az eperjesi kereskedelmi esti-szaktanfolyamon a nemzetgazdaságtan elő
adója. — Részt vett a «congres international des accidents du travail et des 
assurances sociales»-nak Wienben 1905. szept. 17—23. napjain tartott ülésein. 
Az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház részéről kiküldött tagja volt a Thököly Imre 
hamvainak elhelyezése dolgában a miniszterelnök által Budapestre összehívott 
bizottságnak.

Frenyó Lajos az eperjesi ág. h. ev. I. egyház tanácsának és iskolaszékének, 
a sárosi ág. h. ev. egyházmegye tanügyi bizottságának, az Eperjesi Széchenyi
kor magyar-irodalmi, népnevelési s igazgatóválasztmányának tagja, az Eperjesi 
Széchenyi-kör könyvtárosa. Itt az Evangélikus Orálló-ba, az Eperjesi Lapok-ba 
s a Magyar Szó-ba. Felolvasást tartott az eperjesi theologiai Belmissiói Egye
sület egyik vallásos estélyén Szántai István magyar reformátorról.

Gömöry János az ág. h. ev. I. egyház tanácsának és iskolaszékének tagja, 
az Országos Vöröskereszt-Egyesület eperjesi fiókjának titkára, az Eperjesi 
Széchenyi-kör igazgató-, irodalmi és népnevelési választmányának tagja. írt az 
Evangélikus Orállóba. Felolvasásokat tartott az eperjesi theologiai Belmissiói 
Egyesület vallásos estélyén, a Széchenyi-kör háziestéjén, a kér. tanári érte
kezlet rozsnyói összejövetele alkalmából rendezett vallásos estélyen.

Kubányi Béla a Magyar Tud. Akadémia Nagy Szótárának gyűjtő munka
társa, a Magyar Nyelvtudományi Társaság rendes tagja és népnyelvi gyűjtője.

Dr. Mikler Károly az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának 
s több szakválasztmányának tagja. «A lelkészválasztásról — Magyarországon» 
czím alatt nagyobb tanulmányt írt a dr. Friedberg Emil lipcsei és dr. Sähling L. 
erlangeni egyetemi tanárok által szerkesztett Zeitschrift für Kirchenrecht ez. 
egyházjogi szaklapba. «Evangélikus egyházjog» ez. s mintegy ötven ívre ter
jedő önálló munkája sajtó alatt van.

Dr. Obetkó Dezső az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-irodalmi, továbbá 
idegen-nyelvi és irodalmi szakválasztmányának tagja, illetőleg jegyzője; a Dél
magyarországi Közművelődési Egyesület igazgató-választmányának tagja; az 
eperjesi ág. h. ev. I. egyház jogügyi bizottságának jegyzője; az Eperjesi Lapok, 
meg az Evang. Egyház és Iskola; továbbá a Magyar Jogász-Újság és több 
jogi szaklap állandó munkatársa. Ez évben önállóan megjelent műve: «A per
orvoslatok a magyar polgári peres eljárásban» (171 lap). Angol nyelvi elő
adásokat tartott a joghallgatóknak és theologusoknak.

Dr. Raffay Ferencz az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának 
és magyar-irodalmi szakválasztmányának tagja; az eperjesi ev. I. egyház jog
ügyi bizottságának helyettes elnöke, az Eperjesi Lapok szerkesztője s több jogi 
szaklapnak állandó munkatársa. «A magyar magánjog kézikönyve» ez. mun
kája II. javított és bővített kiadásban jelent meg, két kötetben, 1136 oldalon; 
megjelent továbbá «Osztrák magánjog» ez. művéből az első füzet.

Schöpflin Géza az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának és 
irodalmi szakválasztmányának jegyzője. Irt költeményeket Szombatos Géza néven. 
Az Eperjesi Lapok munkatársa. Tartott egy felolvasást a Széchenyi-körben.

2'
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Dr. Sslávik Mátyás külföldi theol. és bölcseleti tanulmányokat, könyv- 
ismertetéseket és szemléket irt a Protestáns Szemlébe, az Athenaeumba, az 
Erdélyi Múzeumba, a Prot. Egyházi és Iskolai Lapba és az Őrállóba.

Szutónsz Frigyes az ág. h. ev. I. egyház tanácsának és iskolaszékének 
tagja, főgymnasiumi tandíjkezelő, «A növényvilág és az ember» ez., a Ter
mészettudományi Társulat kiadásában e tanév folyamán megjelent művelődés
történeti mű szerzője, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a 
Magyar Kárpátegyesület Eperjesi Osztályának ügyvezető elnöke, a Magyar 
Kárpátegyesület központi választmányának választott tagja, a Korcsolya-egylet 
alelnöke, a Kölcsönös Segélyző-szövetkezet felügyelőbizottsági tagja.

Dr. Wallentínyi Samu a coll. igazg.-vál. jegyzője, a sárosi ev. egyházmegye 
világi jegyzője, az eperjesi I. egyház, az Eperjesi ev. Nőegylet jegyzője, a kapi- 
németfalvi ág. h. ev. egyház felügyelője, a felsőtarczai ev. iskolák világi dékánja, 
az Eperjesi Széchenyi-kör titkára, a coll. főgymn. Magyar Társaság elnöke, 
az Eperjesi Lapok belső munkatársa, szerkesztette a Széchenyi-kör Évkönyvét, 
kisebb czikkeket írt a Felvidéki Hírlapba.

C s e n g e y  G u s z t á v
coll. igazgató.
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SCHULEK GUSZTÁV.
1820— 1905 .

Egy köztiszteletben álló ősz férfiú távozott el örökre körünkből, egy 
férfiú, ki tanúja és részese volt a 48-as nagy időknek, egy férfiú, kinek élete 
a munkának szakadatlan lánczolata volt, egy férfiú, kiben mi a kötelesség!udás 
és lelkiismeretesség megtestesülését tiszteltük. Ez a férfiú : Schulek Gusztáv, 
ki 1905. decz. 17-ikén 86 éves korában elhúnyt.

Minden méltatásnál szebben beszél a kiváló férfiú tanulságos élettörté
nete. Örökítsük meg emlékét ezzel.

Schulek Gusztáv fia néh. Schulek András kükemezei lelkésznek és sáros- 
zeinplén-abaúji főesperesnek. Testvéröcscse néh. Schulek Frigyesnek, a Colle
gium 1832. évtől 1850. évig volt tanárának. Született Kükemezőn 1820. ápr. 21-én.

Elemi tanulmányait és az akkor úgynevezett donatistai osztályt az 1824. év 
őszétől az 1829. év nyaráig néh Bánó Miklóssal, volt országgyűlési képviselő
vel, annak édesanyja néh. özv. Bánó Józsefné szül Dobozy Rozália kiváló 
műveltségű úrnő magyar házánál, nevelői oktatás mellett, otthon kezdte és 
végezte. Majd a grammatikai (jelenleg I. és II. gimnáziumi) osztályt az 1829/30. 
és 1830/31. tanévekben a bártfai ág. hitv. evang. algymnasiumban néh. Havassy 
András tanár alatt végezte.

Az 1831. év nyarán dühöngött kolera s az arra Rozsnyó vidékén is támadt 
parasztlázadás miatt jónak találta édesatyja — eredeti szándéka ellenére — őt 
Rozsnyóra nem vinni, a miért is az 1831/32. tanévben, mint elsőéves syn^axista 
(jelenleg III. osztályú), Bánó Miklóssal együtt, ismét nevelői oktatás mellett 
otthon tanult. Másodéves syntaxista azonban az 1832/33. tanévben, Farkas 
András (Greguss Ágost anyai nagyatyja) és Keblovszky tanárok alatt, Rozs
nyón volt. Az 1833/34. tanévtől kezdve az 1837/38. tanévig bezárólag —- mely 
időközben, az 1836-ik évben éppen születése-napján, édesatyját elvesztette — 
néh. Krayzell András lelkes és buzgó tanár alatt két évig rhétor, majd néh. 
Vandrák András jeles és közszeretelű tanár alatt logikus és physikus és néh. 
Csupka András országos hírű jogtanár alatt jogász, ebben a Collegiumban foly
tatta s végezte tanulmányait. Az 1838/39 tanévben néh. Pongrácz Ferencz ung- 
vármegyei Jenke helységbeli földbirtokos 16 éves logikus fiának Bélának és 
14 éves leányának Theklának magántanítója volt.

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

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

Pár hétre ezután, Beniczky Lajos hadcsapatának visszaszorításával, Vogel 
császári tábornok hadteste vonult be Eperjesre. Akkor, nevezetesen 1849. évi 
április 13-ikán éjjel, egy hadszakasz élén nála megjelent cs. katonatiszt elfogta 
Schuleket s az itteni régi kaszárnya egy udvari színébe, hol már mintegy hú
szán szalmán hevertek, kisérte be, a honnan másnap reggel a többiekkel együtt, 
a nélkül, hogy kihallgatták vagy neki ruha- vagy fehérneműt hozni engedtek 
volna, szekereken Galicziába, a tarnói katonai fogházba vitték. Onnan aztán, töb
bek közbenjárása folytán, május 5-ikén kiszabadult és hazajött, s báró Luzsénszky 
Pál kormánybiztos komoly szabadkozása daczára, ismét azzal a kellemetlen 
eljárással bízta meg, hogy az osztrák hadsereggel menekült «honárulók» javait, 
az ő mellé kirendelt törvényes bizonyság (szolgabíró s esküdttársa) segítségé
vel, elkobzás végett összeírjá és lezárolja.

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

Ekkor azután Kassára jött és jelentkezett az ottani cs. kir. haditörvény
széknél, s az attól pár hét múlva nyert szabadmeneti bizonylat oltalma alatt



az 1850-ik évi szeptember 4-ikén, s/4-ed évi bujdosás után, Eperjesre érkezett, 
a hol az ügyvédkedését ismét folytatta és csakhamar a legkeresettebb ügyvédek 
közé tartozott.

Ily körülmények között választotta őt a Collegiumnak 1851-ik évi szeptem
ber 9-ikén tartott pártfogósági gyűlése, néh. Csupka András nagyhírű jogtanár 
elhűnyta folytán, annak utódává S bár ezt a kitüntető meghívást nem kereste 
és nem várta, sőt az ellen, ügyvédi teendőivel való túlságos elfoglaltsága 
miatt, komolyan szabadkozott, protestáns buzgóságából és honfiúi kötelesség
érzetből mégis csak elfogadta. E tanév alatt, 1852. évi márczius 24-ikén házas
ságra lépett Balla Saroltával, mely házasságból három, máig is élő gyermeke 
született. Azonban még e tanév végén «a forradalom alatti viselete miatt», 
Albrecht cs. kir. főherczegnek, mint az ország akkori katonai és polgári kor
mányzójának 1852. június 20-ikán kelt rendeletével letiltotta a tanárságtól, a 
mivel egyidejűleg az itteni jogakadémia is egyidőre megszűnt. Mi több, ennek 
alapján, az 1852. évi július 24-iki császári nyilt parancscsal 1853. évi január 
1-jétől kezdve behozott osztrák ügyvédi rendtartás életbelépte folytán, «weil 
er laut darüber erhaltenen ämtlichen Auskünfte aus politischen Gründen seiner 
Stelle als Professor der Rechte entsetzt wurde», az ügyvédség gyakorlásától 
is eltiltatott, s csakis más ügyvédek neve alatt folytathatta azt. Végül az 
1854-ik évben sikerült neki sok fáradsággal, az akkori szabályok szerint egy 
az osztrák törvényekből és rendeletekből, összesen 19 tárgyból teendő új 
ügyvédi vizsgálatnak kitűnő sikerrel való kiállása után, a háborítlan ügyvéd
kedés jogát ismét visszanyernie.

Ez a vizsga az eperjesi cs. kir. orsz. főtörvényszéki kerületbeli, csaknem 
200 jogosított ügyvéd közül ő kívüle még csak kettőnek sikerült kitüntetéssel. 
A következő években az azon főtörvényszéknél fennállott ügyvédvizsgáló bizott
ságnak és a birodalomszerte behozandó egységes polgári perrendtartás szerve
zetének megvizsgálására alakított bizottságnak tagjává is választották.

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

És teljesítette ebbeli Ígéretét, az 1861/62. tanévben akként, hogy ügyvédi 
foglalatosságokkal való folytonos túlterheltsége daczára, a magyar és osztrák 
büntető- s a váltó- és kereskedelmi-jogból tartott díjnélküli előadásokat, mely 
czélra — miután akkor hasznavehető magyar büntető-tankönyv nem létezett — 
a maga hallgatói számára, egy a csakis 1864-ben először kiadott dr. Pauler 
Tivadar-féle büntetőjoghoz hasonló 62 ívnyi büntetőjogi művet szerkesztett, 
melyet azután, a következő években az ő tanárutódai is előadásaik vezér
fonalául használták. Ugyancsak arra a czélra szerkesztett egy 8—9 ívnyi váltó
jogi alaptant is.

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

1864. július hó 16 ikán harmadízben választotta meg a Collegium párt- 
fogósága a teljes jogok tanárává, és pedig mint a magyar és osztrák polgári 
büntető- s váltó- és kereskedelmi-jogok tanára működött. Működött pedig 
azon idő alatt dr. Vécsey Tamással, a római jog- és a politikai tudományok 
nyilvános rendes tanárával, továbbá Tillisch János theologiai s Vandrák András 
és Herfurth József főgimnáziumi tanárok közreműködésével, mely időszak alatt 
sikerült nekik a joghallgatók számát másfélszáznál is többre emelni! Minthogy 
azonban az ügyvédséget mint jogtanár is folyton gyakorolta, sőt az 1861 év 
óta ismét mint váltójegyző is működött, túlságos elfoglaltságára való tekin
tettel, az 1867/8. tanév befejeztével a jogtanári pályáról ismét lemondott. Az 
1869. évtől kezdve azután tevékeny tagja és előadója volt az akkor végkép 
megalakult «Sárosmegyei ügyvédi egyletének. Főleg az ügyvédi és királyi 
közjegyzői rendtartásokat tárgyazó törvényjavaslatok kérdésében készített ő 
terjedelmesebb és az illető központi szakbizottság által is méltányolt észre
vételeket és véleményeket.

Azokkal csaknem egyidejűleg részletes javaslatokat is terjesztett ő fel a 
kir. igazságügyminisztériumhoz az 1868. évi polgári törvénykezési rendtartás 
kormányilag is czélbavett módosítása tárgyában. S mint a több mint 1500 
megjelent tagból álló 1870-ik évi első országos jogászgyűlésnek tagja, 10 tag 
által aláírt többrendbeli indokolt indítványt terjesztett be; névszerint egyet 
«az igazságszolgáltatásunknak haladék nélkül kivihető reformja», s egy másikat 
«a nemzetek háborújogának korlátolása tárgyában». Sőt meg nem állhatta, 
hogy annak a jogászgyűlésnek 1870-ik évi szeptember 30-ikán tartott harmadik 
és utolsó teljes ülésében síkra ne szálljon egyik szakosztályának abbeli indít
ványa ellen, hogy: «a magyar jogászgyűlés kijelenti, miszerint a jogtudomány 
és a jogtanulmány érdeke kívánja, hogy jogi iskolákat csakis as állam állítson 
fel; hogy a vidéki jogiskolák az egyetemi jogi és államtudományi fakultásával 
egyenlősíttessenek; s hogy az alsóbb minőségű silány jogiskolák az ország
ban sehol ne tűressenek. Végül, hogy a jogakadémiákon a szükséges bölcsé
szeti és történelmi tudományok számára tanszékek állíttassanak fel.»

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

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

Azalatt, t. i. az 1873. év elején, a maga részéről is kidolgozott és adott 
be a kir. pénzügyi minisztériumhoz egy terjedelmesebb javaslatot «az állam 
bélyeg- s illeték-jövedelmeinek a honpolgárok minden érezhető megterheltetése 
nélkül» évenkénti több millió forinttal is, de mindenesetre legalább néhány 
százezer forinttal haladék nélkül történhető biztos növelése tárgyában, s azon
felül külön észrevételeket «a bélyeg és illetékek, valamint a.díjak iránt fenn
álló szabályok módosításáról» szóló akkori törvényjavaslat tárgyában.
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A mint pedig a jogakadémia, az 1874. évi jogtanulmányi és vizsgálati 
rendszerváltozásra bekövetkezett két évi szünetelése után, az 1878. évben 
újból megnyílt, sőt az 1879. év nyarán négyfolyanuívá is szerveztetett, a colle- 
giumi pártfogóság, a magyar és osztrák polgári-jog, s a polgári peres és 
nem-peres eljárás és a bányajog tanárává ismét és pedig ezúttal negyedízben 
választotta, sőt azóta mint jogkari dékán is tőle telhetőleg előmozdította a ma 
felvirágzó jogakadémia ügyét. Jogtanársága mellett a még az 1861. évben fel- 
éledett váltójegyzőségét is folytatta s a mennyire ideje engedte, gyakorolta 
az ügyvédséget is, mivel meg volt győződve arról, hogy csak az lehet a tételes
jogok teljesen megfelelő tanára, a ki egyszersmind azok alkalmazásában is 
jártas. Hogy őt az ügyvédség együttes gyakorlásában nem háborgathatták, 
azt a kir. legfőbb ítélőszék, egy nagyváradi eset alkalmából, az 1880. évi 
június 3-ikán 4876. sz. alatt kelt végzésében mondta ki azzal, hogy a «jog
tanári hivatal, a tárgynál fogva, melylyel foglalkozik és az időnél fogva, melyet 
igénybe vesz, tárgyilag véve sem összeférhetlen az ügyvédségi gyakorlattal».

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

S a mint az 1861/62. tanévben a büntőjogot s a váltójog alaptanát a 
maga hallgatói számára összeállította, épp úgy járt el az 1864—1868. évek 
alatti s az 1879. év óta való jogtanárságának egész ideje alatt is a szakmájá
hoz tartozó új törvényeknek és szabályrendeleteknek a maga hallgatói számára 
való egybeállításában.

Véglegesen visszavonult — mint 50 évig működött jogtanár — az 1901. évi 
szept. 1-jén jól megérdemlett nyugalmába. Az 1901/2. tanév óta a jogakadémiánkon 
működő jogtudományi államvizsgálati bizottság egyik kültagjává is kinevezték.

Schulek Gusztáv elhúnytáról külön gyászjelentést adott ki a Collegium 
igazgató-választmánya és tanári kara.

Temetése nagy részvét mellett deczember 19-ikén folyt le. Az ág. hitv. ev. 
templomban felállított ravatal felett ifj. Draskóczy Lajos lelkész s theol. tanár 
mondott megható gyászbeszédet. A Collegium nevében dr. Mikler Károly jogkari 
dékán a következő beszéddel búcsúztatta el a volt kartárst:

Mélyen tisztelt gyászoló Közönség!
Abból a mérhetetlen gyászból és fájdalomból, a mely Schulek Gusztáv 

halálával rombadöntötte egy köztisztelt kiváló család boldogságát, osztályrészt 
kér ennek a városnak századokat átélt intézménye: a Collegium is.

Igen! Részt kér most a fájdalomból, mert osztályosa volt a most mindenét 
vesztett családnak abban a gyöngéd szeretetben, odaadó hűségben, rendület
lenül szilárd keresztyén prot. vallásosságtól áthatott áldásos munkásságban is, 
a mely kedves halottunknak csodálatos és rendkívüli pályafutását végig kisérte.

Coll. Ért. 1905/6.
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Óh, vajha a Collegium bűcsűzójának fájdalmas szava méltóképen adná 
vissza annak a soha nem múló hálának és szeretetnek érzelmét, a mely a koporsó
dat környező Collegium minden tagjának szívét e végbűcsű pillanatában áthatja!

Hálás szeretetünknek ez a szent érzelme önkéntelenül is visszaemlékezé
sekre késztet bennünket. A múlandóság feletti mély megindultságunkban is, 
lepergő könnyeinknek fénye hadd tükrözze vissza még egyszer a Te nemesen 
érző lényed magasztos korszakokkal egybekapcsolódó pályádnak változatokban 
gazdag tanulságos eseményeit! Engedd, óh megdicsőült lélek, a ki soh’se magad
nak, de mindig másoknak éltél, hogy drága áron megváltott halálod is alkalmul 
szolgáljon kegyeletes érzésű kartácsaidnak a tökélyesbülésre, megtanulni a Te 
példádból azt: miben és hogyan keressük az igazi honfiúi, egyháztársadalmi 
s puritán protestáns tanári hivatás betöltését 1

A legifjabb sarja voltál a kükemezei nagynevű pap családfájának. Már 
születésed praedestinált arra, hogy a felsőmagyarországi prot. rendek által alapított 
Collegiummal forrjon össze csodás életednek javarésze. Nagy szellemed itt bon
totta ki biztosan repülő szárnyait s gyermekszíved szelíd vallásos érzülete, óh, 
bizonynyal számtalanszor vonzott ide, az istenházába, az örök igének hallga
tására, melynek igazságaiból váltotta ki tiszta jellemed a férfi-korban jellegzetes 
egyéniségeddé vált egyházszeretetednek legragyogóbb gyöngyeit. Most vissza
jöttél még egyszer ide .. . közben azonban több mint félszázadot töltve el a 
közélet mezején.

Ez a közpályád nem egyszer a csatasíkon vezetett keresztül s jutalmad 
bujdosás, börtön volt érte. Megpróbáltatásodban osztályrészed volt a szenvedés 
s a csábítás egyaránt. Mint bujdosó, úttalan utakon menekültél Világos határairól, 
hazatérve pedig a hatalom csábító ajánlatai vagy a börtön között kellett válasz
tanod. De fényes tehetségedet, daliás egyéniségednek imponáló erejét nem 
adtad árúba. Schulek Gusztáv szerette a hazát békés szabadságában, dicső
ségében . . .  szerette híven pusztulásában is!

1851-ben fordul felé először a Collegium hívó szava. S hogy vállain 
hordozta a jogakadémiát, híven jellemzi az a tény, hogy a mikor az önkény 
újra üldözőbe vette őt, vele bukott az intézmény is hosszú időre. Majd a mikor 
pirkadni kezdett a szabadabb szellemi élet hajnala, ismét a kathedrán hirdeti 
az igazságot. 1861-ben, 1864-ben, majd végképen 1878-ban oda ismét visszatér 
s lankadatlan buzgalmát, éles elméjét, türelmes atyai szívjóságát magas kora 
nem kisebbíti, 1901-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig. Hozzánk való jósága, 
ki sem érdemelt becsülése pedig kifogyhatatlan maradt azután is.

Örömeinkben való osztozása őszinte s igaz volt mindig. Oly jól esett 
éreznünk, hogy nem vált el tőlünk azután sem ; oly biztató volt szelíd tekin
tete, olyan büszkék voltunk szép, nemes alakjára. . .  De mindenekfelett hálásak 
voltunk s maradunk iránta örökké, mert nemcsak megszilárdította annyi válság
gal megküzdött Alma materünket, hanem a kötelességtudás, kitartás és szor
galomjellemvonását plántálta ifjú kartársaiban s termékenynyé tette munkájukat.

Kedves Kartársak, kedves Ifjúság!
Boruljunk le tehát hálatelt szívvel ravatala előtt, talizmánként vigyük el 

atyai áldását, a mely bizonynyal elszállott lelkének hűséges megnyilatkozása
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volt. Galambősz alakjának, csaknem százados munkás életpályájának felidézése
kor jusson eszünkbe mindig, hogy a legnagyobb volt és marad közöttünk, mert 
«nem akart többnek látszani soha, mint a mi igazán volt».

Tegyünk fogadalmat, hogy akadémiánk s mi mindannyian, tanártársai s 
tanítványai, a kik a százados tölgy terebélyes lombja árnyékában nőttünk fel 
s kerestünk védelmet, nem hagyjuk bemohosodni helyét, hanem zöldelő repkény- 
nyel ültetjük be s példaképül tűzve ki őt utunkon, fiúi kegyelettel őrizzük emlékét!

Jertek, munkatársai! Hullassunk érte forró könnyet! Szeretteinek, bánatos 
hitvesének, lesújtott gyermekeinek kezét megszorítva rebegjünk imát a királyok 
Királyához, mindnyájunk Atyjához, irgalmas Istenünkhöz, megdicsőült lelkeért, 
porhüvelyének csöndes, édes nyugodalmáért!

Élete ritka szép volt. Mert bár sorscsapások dere érte élte tavaszát; pusztító 
fergeteg nem egyszer söpörte végig nyárszakát, de későig tartó napsugaras őszi 
alkony hosszasan ragyogta be élte végszakát s a tél 86 éves korában borított 
örök álmot szelíd szemeire. Szálljon tehát megnyugvás sziveinkbe!

Könnyeinkkel panasztalanul áldozzunk jóságos emlékének abban a tudat
ban, hogy velők a Collegium egyik legnagyobb fiának fonunk koszorút!

Kedves Halottunk: Isten veled!
A ravatalt számos koszorú födte, köztük a Collegiumé és az eperjesi 

Joghallgatók Testületéé.
A koporsót karfásai vitték ki a templomból, úgy helyezték aztán a gyász

kocsira. Az igazgató-választmány helybeli tagjai, a Collegium négy intézetének 
tanárai és nagyszámú tisztelői kisérték ki az örök nyugalom helyére.

Áldott legyen emlékezete!

3*
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A) A  Collegium kormányzata.

a) Elnökség: Gyürky Pál kishonti ev. esperes és egyházkerületi főjegyző 
Rimaszombatban, és dr. S chmidt G yula coll. felügyelő Eperjesen.

b) Igazgató-választmány : Tagok az egyházkerület képviseletében : Benczúr 
Géza ügyvéd Kassán; D ianiska A ndrás ev. lelkész Lőcsén (meghalt 1906. évi 
jan. hó 2-ikán); Czékus L ászló ev. lelkész Abaúj-Szántón; ifj. D raskóczy L ajos ev. 
alesperes-lelkész Eperjesen; G amauf G yörgy tképző-intézeti igazgató Eperjesen; 
H ajdú János zsegnyei ev. esperes-lelkész; M ünnich 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, mű
malmi igazgató és a hegyaljai esperesség felügyelője Miskolczon; dr. Szlávik 
Mátyás theol. dékán Eperjesen; T ahy József sárosvármegyei alispán Eperjesen; 
T erray G yula gömöri ev. esperes Rozsnyón. A collegiumi pártfogóság kép
viseletében: Bánó Árpád főszolgabíró és sárosi esperességi felügyelő Osztó
patakon; Bielek L ászló műmalmi igazgató Eperjesen; D essewffy L ajos föld- 
birtokos Eperjesen; F arkas L ajos takarékpénztári vezérigazgató Eperjesen; 
dr. G rynaeus G éza kir. törvényszéki elnök Eperjesen; Klefner G yula városi 
főügyész és coll. ügyész Eperjesen; K ósch Á rpád a Ferencz József-rend lovagja, 
könyvnyomdatulajdonos Eperjesen ; K rayzell A ladár polgármester Eperjesen ; 
K ubinyi A lbert földbirtokos és egyházfelügyelő Eperjesen; L udmann Ottó 
főgymn. tanár Eperjesen; dr. Mikler K ároly jogakad. dékán Eperjesen, és 
dr. Sztehlo J ános ügyvéd Eperjesen; póttagok: G ömöry János főgymn. igaz
gató; dr. F lórián K ároly jogakad. tanár, és dr. K akúsz Béla ügyvéd és 
egyházfelügyelő Eperjesen.

A coll. igazgatóválasztmány 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; az igazgatóválasztmány részéről; K ubinyi A lbert, ifj. D raskóczy 
L ajos és dr. Sztehlo János.

d) Pénzügyi bizottság: Elnök: K ubinyi Aurél ügyvédi-kamarai elnök; 
tagjai: D essewffy L ajos és dr. S ztehlo J ános ügyvéd; póttag: K ósch Ár pá d ; 
hivatalból tagjai: a coll. jegyző, ügyész és pénztáros.

e) Számvizsgáló-bizottság: Elnök: K ósch Árpád ; jegyzője: dr. W allen- 
tínyi Samu; tagjai: H ajdú János, L udmann O ttó és dr. Sztehlo János.
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B) A  Collegium tisztviselői.

1. Collegiumi igazgató: Csengey Gusztáv theol. tanár.
2. A collegiumi tanintézetek dékánjai, és igazgatói:

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

3. Collegiumi pénztáros: dr. F lórián K ároly jogakad. tanár.
4. Collég, jegyző és levéltáros: dr. W allentínyi Samu főgymn. tanár.
5. Collegiumi ügyész: Klefner Gyula ügyvéd.
6. Könyvtáros: F renyó L ajos főgymn. tanár.
7. A Szirmay-könyvtár őre: Mayer E ndre theol. tanár.
8. Tápintézeti gondnok: Mayer E ndre theol. tanár.
9. Múzeum-őrök: Perényi V ilmos és Szutórisz F rigyes főgymn. tanárok. 

10. Közös tanárértekezleti jegyző: Nikelszky Zoltán.

C) Collegiumi gyámintézet.

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

D) Könyvtári bizottság.

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

pénztáros.

Collegiumi iskolaszolgák-. F erencz János és K lein E mil.
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Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.
-  «*-o<3£=ooOsa2>o-o—

I.

T h  eologia.
A) Adatok az intézet ezévi történetéhez.

Theol. akadémiánkon az elmúlt tanév sok tekintetben korszakalkotónak 
mondható. Ebben az évben valósult meg közel 100,000 korona költségen a tiszai 
ev. egyházkerület áldozatkészségéből és Zelenka Pál püspök lánglelkű buzgal
mából a nagyváradi egyházkerületi közgyűlésnek ama határozata, a mely szerint 
45 theologus részére a modern paedagogia és hygienia követelményeinek 
megfelelő s Eperjes városának egyik legdíszesebb épületét képező *Ev. Theol. 
Otlho?n-t épített sezzel a következő tanévtől kezdve az eddigelé szétszórtan lakott 
ifjúságot bölcs felügyelet és tapintatos vezetés mellett egy központi épületben 
helyezheti el. Nagyérdemű püspökünk, Zelenka Pál, az építkezés alatt s az 
épület berendezése dolgában több ízben is megfordult Eperjesen. E fontos 
kérdésnek ily szép megoldásával dr. Schmidt Gyula coll. felügyelővel egyetem
ben örökre biztosította theol. akadémiánk létét és örvendetes fejlődését, arany- 
betűkkkel írta be nevét egyházunk és főiskolánk történetébe. Egyházkerüle
tünk és collegiumi hatóságunk pedig, a mely lelkes és páratlan áldozatkész
ségével lehetővé tette a terv megvalósítását, követésre méltó példát adott 
arra nézve, hogy mikép kell a jövő lelkészi nemzedék neveléséről helyesen 
gondoskodni.

Az 1905/ó. tanév különben a theol. akadémián is úgy a tanári kar, mint 
az ifjúság részéről lelkes, komoly, odaadó és lelkiismeretes munkában folyt le. 
A tanévet szeptember 9-ikén külön megnyitó-ünnepélylyel kezdettük meg, a 
melyen ima és ének mellett a dékán vázolta rövid, de tömör vonásokban a 
theol. hallgatók vallásos, tudományos és hazafias feladatait. A tanintézet életé
ben örvendetes jelenségnek mondható, hogy a coll. igazgatóválasztmány hatá
rozatából s az egyházkerületi közgyűlés hozzájárulásával ifj. Draskóczy Lajos 
már mint rendkívüli tanár adta elő a gyakorlati theol. tantárgyakat.

Theologusaink a lefolyt tanévben is, az előadások szorgalmas látogatása 
mellett igen élénk egyleti és társadalmi munkásságot fejtettek ki. Mint szó
nokok és szavalok évek óta kedvelt alakjai Eperjes város művelt közönségének 
a templomban, a Széchenyi-körben s a túrista- s belmissió-egylet felolvasó
estélyein, sőt a nagy népszerűségre jutott s a Fábry Viktor III. éves theologus
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által mesterileg vezetett úgynevezett «Kis-kar» énekeiben közönségünk igen 
gyakran gyönyörködött. Múlt évi deczember 2-ikán dr. Ss/ávik Mátyás theol. 
dékán vezetése mellett pláne nagyszabású vallásos estélyt rendezett Késmárkon.

Az elmúlt tanévnek egyik örvendetes jelensége volt az is, hogy egyház- 
kerületünk bölcs és lángbuzgalmú püspöke több ízben is megfordult Eperjesen, 
az egyházkerület költségén 800 korona értékben berendeztette a theol. dékáni 
irodát, s akadémiánkon személyesen vezette a theol. szak- és papi vizsgála
tokat; valamint az is örvendetes, hogy a földmívelésügyi minisztérium tárczájá- 
nak terhére ez évben is hallgathatták Ritzl Károly kisszebeni áll. tanító négy 
őszi és négy tavaszi szakavatott gyümölcsészeti és kertészeti előadásait. Fájdal
masnak kell jeleznünk azt a körülményt, hogy a — hála Istennek, elmúlt, szeren
csétlen politikai viszonyunkra való tekintettel — egyházkerületünk kellő fedezet 
hiányában meg nem valósíthatta akadémiánk egyetemes alapon való újjá
szervezését. De azért püspökünk buzgóságából s az egyházkerület és Collegium 
áldozatkészségéből a folyó tanévben is részesültek a mi theologusaink a lakás, 
a convictus s a tandíj elengedése kedvezményeiben. A lakáskedvezmények 
főösszege —• a miben a lefolyt tanév alatt a mi theologusaink részesültek — 
2797 kor. 50 fill.

Hálás köszönettel és elismeréssel megemlítjük, hogy theologusaink e 
tanévben is a jogtanári kar szívességéből részesülhettek dr. E. Nagy Olivér 
magvas közjogi és dr. Horovitz Imre közegészségtani előadásaiban. Még meg- 
említendőnek tartjuk, hogy ifjúságunk e tanév alatt is rendszerint a dékán 
jelenlétében imával és énekléssel kezdte meg napi munkáját, a melyhez az 
énekes könyveket a győri ev. egyházközség, az imádságos könyveket az 
egyházkerület áldozatkészsége s a harmonium-játékot Szende Nándor III. éves 
theologus szolgáltatta.

Végül, miheztartás és tudomásvétel czéljából közöljük a jövő tanévvel 
kezdődőleg a Theol. Otthonban életbelépő s a püspök és az egyházkerületi 
közigazgatási bizottsági ülés által jóváhagyott — az Otthon helyiségeiben külön 
kifüggesztendő — következő szabályokat:

A Theol. Otthon szabályai.
1. A tiszai ev. egyházkerület eperjesi Collegiuma theol. akadémiáján 

lelkész-nevelő czélokat szolgáló Otthont tart fönn az ifjúság használatára.
2. Az Otthon rendeltetése a tudományos képzés bővítése és megkönnyí

tése. Előbbi czélját azáltal véli elérhetni, hogy a gondolkodó-tehetség és ismeret- 
szerzés fejlesztése mellett a családias együttélés, vallásos érzelmű és hazafias 
szellemű irányítás által a vallásos kedélyre hatni s tiszta erkölcsű, ev. érzésű 
s hazafias gondolkozású és jellemű ifjakat nevelni igyekszik. Másik czélját 
szolgálja azzal, hogy egészséges s tiszta és a kor igényeinek megfelelő lakásokat 
bocsát olcsón, kedvezményesen vagy díjmentesen az ifjúság rendekezésére — 
azonkívül a theol. tudományágakban való könnyebb és biztosabb haladhatás 
czéljából szükséges könyvtárral, olvasókörrel s egyéb taneszközökkel látja el.

3. Minden theol. hallgató az Otthon kötelezett tagja. Kivételt csak Eper
jesre való, tehát a szülői háznál tartózkodó, továbbá a conviktusban mint
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ökonomus vagy szenior működő, vagy esetleg valamely helybeli családnál 
bennlakó, nevelőnek alkalmazott theol. hallgató tehet.

4. Az Otthon lakói közvetlenül a felügyelő tanár, közvetve a dékán és 
a tanári kar, illetve súlyosabb vétségek esetén a coll. végrehajtóbizottság fel
ügyelete alatt állanak.

5. Az Otthon lakással, kiszolgálással s fűtéssel látja el lakóit. Az élel
mezést — a reggelit is beleértve — az ugyanazon telken lévő collegiumi convic- 
tusban kapják.

6. A bennlakók családias otthonában a Krisztus szellemének kell lakoznia. 
Ez okból -— mint családtagokhoz illik — egymás iránt szeretettel, türelmes- 
séggel s engedékenységgel viseltetnek. Mint Krisztus leendő szolgái, már itt 
szokják meg, hogy „valamit cselekszenek beszéddel, vagy tettel, mindeneket 
az Ur Jézusnak a nevében cselekedjék“ (Col. III., 17.).

7. A fölvétel a püspökhöz czímzett s a dékánhoz intézett kérvény alapján 
a tanári kar véleményének meghallgatásával a tanév, esetleg félév elején a 
püspök által történik. A fölvétel kellékei: érettségi bizonyítvány, az előző tanév
ről vagy félévről szóló index, esetleg elbocsátó s mindenesetre egészséget 
igazoló orvosi bizonyítvány.

A Theol. Otthon házirendje.
1. Az Otthon lakói vasárnap kivételével mindennap pontosan s/48 órakor 

az olvasóteremben a felügyelő tanár jelenlétében tartandó reggeli könyörgésen 
megjelennek, mi alól csak igazolt betegség esetén van kivétel.

2. A bennlakók felkelése csengetyűszóra télen reggel 7, nyáron 6 órakor 
történik. A közös reggelizés ideje a copvictusi épület étkezőtermében 1/2 S óra.

3. A rend- és tisztaságért, nemkülönben az esetleges károkért az egyes 
szobák felügyelői, illetve lakói felelősek.

4. Munkaidő alatt a kölcsönös háborgatás vagy zavarás tilos. Zenélés, 
éneklés vagy egyéb szórakozás csakis a munkaidőn túl s legfölebb esti 8 óráig 
van megengedve.

5. A fürdők használatát a szükség szerint a felügyelő tanár engedélyezi.
6. A dohányzás vagy szivarozás csak a lakószobákban és a folyosókon 

van megengedve. Tilos az olvasó- és könyvtári teremben és a hálókban. A 
szivarvégek a szobákban a hamútartókba s a folyosókon az elhelyezett pléh- 
tartókba dobandók. Nem-dohányzó bennlakók, ha kívánják, együtt lakhatnak.

7. Kapuzárás télen esti 9, nyáron 10 óra. Kapukulcsa csak a felügyelő 
tanárnak és a szolgának van. Az időn túl való kimaradás csak a felügyelő 
tanár tudtával és előzetes engedélyezésével lehetséges. A szolgát megillető 
kapunyitás díja a záróórán túl egyénenként fizetendő 10 fillér.

8. Az óra szerint beosztott villamos-világítás használata csak esti 10 óráig 
van megengedve. A világítás együttes eloltása esti 10 órakor a szolga tiszte. 
Addig is, ha lakóhelyüket elhagyják, a világítás pazarlásának elkerülése czéljá- 
ból a körtéket eloltani kötelesek.

9. A fűtés szorosan meghatározott mennyiségben naponként délelőtt 9,
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délután 3 órakor, illetve a hálókban este történik. A fa- vagy szénpazarlás 
tilos. A fűtőanyagokhoz csak a szolga nyúlhat.

10. Könnyebb betegek a betegszobában helyeztetnek el, súlyosabb betegek 
a helybeli kórházban nyernek ápolást. A hálószobákban a betegek nem tar
tózkodhatnak.

11. Minden bennlakó a tanév elején magával hoz nevének kezdőbetűivel 
ellátott egy-egy paplant, ágytakarót és párnát, nemkülönben elégséges számú 
lábravalót, inget, törülközőt, lepedőt, harisnyát, czipőt, fésűt s ruha- és czipő- 
kefét. Ruhája mosatásáról ki-ki maga gondoskodik.

12. Bármely panasz a bennlakók, vagy a szolga részéről a felügyelő 
tanárnál bejelentendő. Úgyszintén négy egyenlő részben (szept., karácsony és 
húsvét után s a tanév végén) nála teljesítendők a lakbérfizetések s az eset
leges kártérítések.

13. Egyebekben a bennlakó theologusok a Collegium kebelébe tartoznak 
s annak törvényei alatt állanak.

Tanintézetünk részletes adatai különben a következők:

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

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

Tanárok :
1. Csengey Gusztáv, az ó-szövetségi írásmagyarázati és történeti theol. 

tudományok nyilvános rendes tanára.
2. If). Draskóczy Lajos, lelkész, a gyakorlati theol. tudományok nyilv. 

rendkívüli 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-szövetségi írásmagyarázati theol. tudományok 

tanára, coll. convictusi eforus, a Szirmay-könyvtár őre, a theol. ifjúság bel- 
missiói egyesületének elnöke.

6. Dr. E. Nagy Olivér, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
képesített egyetemi magántanár, a közjogi speciál-collegium nyilv. rendes tanára.

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

C) Végzett tananyag.
1. Előadot t  tárgyak.

a) 1905—1906. tanév, I-sö félév:
1. Csengey Gusztáv: Héber nyelv I. évf., heti 3 óra; ó-szöv. exegesis 

(DV^í) II—IV. évf., heti 3 óra; egyetemes egyháztörténet I—II. évf., heti 4 óra; 
ó-szöv. theologia III—IV. évf., heti 3 óra.

Coll. Ért. 19(0/6. 4
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2. Ifj. Draskóczy Lajos: Gyakorlati exegesis I—IV. évf., heti 1 óra; 
liturgika III—IV. évf., heti 3 ó ra ; gyakorlati seminarium I—IV. év., heti 2 óra; 
egyházjog III. évf., heti 3 óra; homiletika I—II. évf., heti 2 óra.

3. Liptai Lajos: Bibliai szláv nyelvi—II. évf., h. 1 óra; III—IV.évf.,h. 1 óra.
4. Mayer Endre: Görög nyelv és hermeneutika I. évf., heti 3 óra; 

új-szövetségi exegesis (római levél) III—IV. évf., heti 4 óra; új szöv. bevezetés 
I -  II. évf, heti 4 óra; új-szöv. exeget. seminarium II—IV. évf., heti 1 óra.

5. Szánik E rnő: Egyházi ének I—IV. évf., heti 2 óra.
6. Dr. Szlávik M átyás: Encyclopaedia I. évf., heti 4 ó ra; bölcsészet- 

történet (antik bölcs.) I. évf., heti 4 óra; dogmatörténet III—IV. évf, heti 2 óra; 
dogmatika III—IV. évf., heti 4 óra; systhematikai sémin. III — IV. évf, heti 1 óra.

b) 1905—1906. tanév, 11-ik félév:

• heti 4 óra; ó-szöv. bevezetes I—II. evf., heti 4 óra; egyháztörténeti seminarium 
II. évf., heti 1 óra.

2. Ifj. Draskóczy Lajos : Gyakorlati exegesis I—IV. évf., heti 1 ó ra ; 
gyakorlati seminarium I—IV. évf., heti 2 óra; egyházjog III. évf., heti 3 óra; 
pastoralis III—IV. évf., heti 3 óra.

3. Dr. Horovitz Imre: Közegészségtan I. évf., heti 2 óra.
4. Liptai Lajos: Bibliai szláv nyelv I—II. évf., h. 2 óra. III—IV. évf., h. 2 óra.
5. Mayer Endre: Görög nyelv (Máté V—VII. f.) I. évf., 3 óra; új-szöv. exeg. 

(római levél) II—IV. évf., heti 4 ó ra ; új-szöv. exegetikai seminarium II—IV. évf., 
heti 1 óra; új-szöv. theologia III—IV. évf., heti 4 óra.

6. Dr. E. Nagy Olivér: Választási rendszerek III—IV. évf., heti 2 óra.
7. Szánik E rnő: Egyházi ének I—IV. évf., heti 2 óra.
8. Dr. Szlávik Mátyás : Bölcsészettörténet I. évf, heti 4 óra (modern bölcs.); 

német nyelv I. évf., heti 1 óra; dogmatika III—IV. évf., heti 4 óra; dogma
történet III—IV.évf., heti 2 óra; systhematikai seminarium III —IV. évf., heti 1 óra.

2 . Se in i n a r u m o k.
E g ész év i sem inarium ok.

1. Üj-ssövetségi exegetikai seminarium. II—IV. évf., heti 1 óra. Vezetője-.
■ Mayer Endre. A földolgozott és megbírált dolgozatok czímei a következők

voltak: János keresztelése. A keresztelés az új-szövetségben. Az «Úrvacsora» 
a synoptikusokban. Az «Úrvacsora» Pálnál. Az Úrvacsora a többi új-szövetségi 
iratokban. Jézus viszonya az Istenhez János evangéliuma alapján, Jézus viszonya 
az emberekhez János evangéliuma alapján. A «föltámadás» az új-szöv. iratokban. 
A «Krisztusi-párt» Korinthusban. A glossolalia. Az «örökélet» és «Istenországa» 
egymással összehasonlítva János és a synoptikusok szerint.

2. Gyakorlati theol. seminariumok. Vezető: ifj. Draskóczy Lajos.
a) Homiletikai seminarium. I—IV. évf., heti 1 óra. Az I. évesek egyes 

dolgozatokat bíráltak, egyébként dolgozatokat nem hoztak. A II. és III. évesek

1. C sengey G usztáv: Héber nyelv 
exegesis II—I V. évf., heti 3 óra

I. évf., heti 3 óra; ó-szöv. 
I. Egyetemes egyháztörténet I— II. évf.,:יחזקאל
(בראשית)
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rendes egyházi beszédeket készítettek és mondtak cl, míg a IV. évesek alkalmi 
beszédeket írtak. A benyújtott és elszónokolt alkalmi beszédek: Keresztelési 
(magyar), úrvacsorái (magyar), őszi hálaadási (magyar), esketési (magyar), kará
csonyi (magyar), confirmatiói (magyar, tót), Sylvester-esti (magyar), temetési 
(német), egyházkelőasszony-avatási (magyar), harangavatási (magyar).

b) Liturgikai seminarium. I—IV. évf., heti 1 óra. Az I. és II. évesek egyes 
functiókat és beszédeket bíráltak, a többiek előzetes utasítás és tanítás után 
egyes egyházi cselekmények liturgikai elemeit tanulták megismerni gyakor
latilag, hogy az életbelépéskor legalább némi gyakorlottságuk legyen az isten- 
tisztelet liturgikailag helyes végzésében. A kántori teendőket a coll. tanítóképző
intézet növendékei végezték.

c) Rendszeres theol. setninarimn. III—IV. évfolyam, heti 1 óra. Vezetője: 
dr. Sslávik Mátyás.

F élévi sem inarium .

Egyháztörténeti seminarium. II. évf., heti 1 óra. Vezetője: Csengey Gusztáv.

D) Theologiai hallgatók.

I .  É V F O L Y A M .
1. Adriányi G éza.......................................Matheócz, Szepes vm., 1885.
2. Alexy B é la ........................................... Sztrázsa, Szepes vm., 1885.
3. Alexy J e n ő ........................................... Viborna, Szepes vm., 1885.
4. Barthó András.......................................Likér, Gömör-Kishont vm., 1885.
5. Bódy P á l ........................................... Hacsava, Gömör-Kishont vm., 1885.
6. Fuchs A n d rá s .......................................Paloncza, Sáros vm., 1885.
7. Korenko G yörgy ..................................Svábócz, Szepes vm., 1883.
8. Krieger M i h á l y ..................................Selmeczbánya, Hont vm., 1885.
9. Linczényi L a j o s ..................................Királylehota, Zólyom vm., 1884.

10. Moravcsik Jó zsef..................................Szarvas, Békés vm., 1885.
11. Podhorányi Kálm án............................. Igló, Szepes vm., 1886.
12. Scheffarovszky B é la ............................. Csornád, Pest vm., 1883.
13. Scherer P é t e r .......................................Sajkásszentiván, Bács-B. vm., 1885.
14. D. Szabó György..................................Somosújfalu, Sáros vm., 1885.
15. Szelényi J á n o s .......................................Pilis, Pest vm., 1885.
16. Weisz Gusztáv.......................................Abaújszántó, Abauj-T. vm., 1886.

II. É V F O L Y A M .
17. Achátz Béla........................................... Duránd, Szepes vm., 1885.
18. Buchalla B e r th o ld .............................Leibicz, Szepes vm., 1886.
19. Devecska A n d r á s * ............................. Nagypalugya, Liptó vm., 1884.
20. Farkas J ó z s e f .................................. ....  Rimabánya, Gömör vm., 1884.
21. Klauzer L á s z l ó ..................................Kisszeben, Sáros vm., 1885.
22. Kurek P á l ........................................... Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1885.

* Évközben az intézetből önként kilépett.
4 *
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Kuzmányi J e n ő ..................................Hajmáskér, Veszprém vm, 1882.
Lukácsik M ihály .................................. Szarvas, Békés vm,, 1884.
Makoviczky Em il.................................. Zólyom, Zólyom vm, 1884.
Palkovics P á l ....................................... Rimabánya, Gömör vm., 1884.
Petro E l e k ............................................Rimaszombat, Gömör vm., 1884.
Szenes G y u la .......................................Zólyom, Zólyom vm., 1886.
Thinschmidt Sándor............................. Kisszeben, Sáros vm., 1883.
Zoltán Em il............................................Ótura, Nyitra vm., 1886.

III. ÉVFOLYAM.

Boczkó Gyula . ...................................Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1883.
Bódy Ján o s ............................................Gesztes, Gömör-Kishont vm., 1884.
Duszik L a j o s .......................................Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1883.
Fábry G y ő z ő ....................................... Leibicz, Szepes vm., 1884.
Fábry János............................................Teplicz, Szepes vm., 1882.
Hajtmánszky G y u la ............................. Abaújszántó, Abaúj vm., 1885.
Jeszenszky J á n o s .................................. Szarvas, Békés vm, 1885.
Lauff G é z a ............................................Nagylomnicz, Szepes vm., 1883.
Rúzsa I s t v á n .......................................Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1883.
Szekej A ndrás....................................... Liptószentmiklós, Liptó vm., 1883.
Szende N á n d o r .................................. Körtés, Bács-Bodrog vm, 1883.
Vrablicza Béla....................................... Bajsa, Bács-Bodrog vm., 1882.

IV. ÉVFOLYAM.

43. Bakay P é t e r ..................................  .
44. Dzurányi D e z s ő ..................................
45. Hamar J á n o s .......................................
46. Karlovszky L a j o s * .............................
47. Kemény Lajos.......................................
48. Lányi A l f r é d .......................................
49. Mandl György.......................................
50. Mikola J á n o s .......................................
51. Mráz Gyula P á l ..................................
52. Tóth József............................................
53. Zeman Mihály.......................................

* Évközben az intézetből önként kilépett.

Pusztaszenttornya, Békés vm., 1884. 
Budapest, 1883.
Hisnyó, Gömör vm., 1884. 
Stubnya-fürdő, Turócz vm., 1882. 
Makó, Csanád vm., 1882. 
Szepesváralja, Szepes vm., 1882. 
Újvidék, Bács-Bodrog vm., 1882. 
Tállya, Zemplén vm., 1882. 
Dobsina, Gömör vm., 1884. 
Abaúj-Szántó, Abaúj vm., 1882. 
Ráhó, Gömör vm., 1883.

1. J eg y ze t . Schleifer Bertalan, Szepesbéla, (Szepes vm.) 1884. a berlini, és Wallrabenstein 
Jakab, Jármos, (Bács-Bodrog vm.) 1881. a halle-wittenbergi tudományegyetem theologiai 
fakultásán hallgatják a IV. évfolyamot.

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

1. Dzurányi Dezső . . . .  IV. Kapinémetfalva, Kapivágás, Kisszeben, Duna-
egyháza, Bártfa.

2. Hamar János....................... IV. Vizesrét, Mnisány, Lehelfalva.
3. Lányi Alfréd....................... IV. Eperjes, Késmárk, Szepesmerény, Krizba.
4. Mikola János....................... IV. Tállya, Zselyk, Eperjes.
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5 Mráz Gy. Pál . . IV. Dobsina, Eperjes.
6. Tóth József . . IV. Abaújszánló.
7. Zeman Mihály IV. Eperjes Bártfa, Fűrész, Ráhó, Szügy.
8. Boczkó Gyula III. Nyíregyháza.
9. Bódy János . . III. Gesztes, Eperjes, Meleghegy, Bártfa.

10. Duszik Lajos . . III. Nyíregyháza.
1 1. Fábry Győző . . III. Leibicz, Eperjes.
12. Fábry János . . III. Poprád, Batizfalu. Felka, Késmárk, Rókusz, 

Gölniczbánya, Nagyszalatna, Szepesszon.bat, 
Kisszeben, Eperjes, Filefalu.

13. Jeszenszky János III. Szarvas.
14. Rúzsa István . . III. Nyíregyháza.
15. Szekej András III. Eperjes.
1b Szende Nándor . III. Horka.
17. Vrablicza Béla in  Bajsa.
18. Buchalla Berthold ii. Igló.
19. Klauzer László . i i . Kisszeben, Paloncza.
20. Lukácsik Mihály ii. Kondoros.
21. Makoviczky Emil ii. Eperjes, Zólyom, Irsa, Pazdics.
22. Palkovics Pál . . ii. Rimabánya
23 Szenes Gyula. . ii. Zólyom.
24. Adriányi Géza . i. Szepesszombat, Matheócz.
25. Alexy Jenő . . i. Sztráz a, Poprád.
26. Fuchs András . i. Paloncza.
27. Krieger Mihály . i. Irsa, Eperjes.
28. Scheffarovszky Béla i. Kapinémetfalva, Kiscsalomja.
29. Szelényi János . i. Pilis.
30. D. Szabó György i. Abos.
31. Weisz Gusztáv i. Abaújszánló.

E) Theologiai vizsgálatok.
aj Alapvizsgálat. Alapvizsgálatot tett 1905. június 14-ikén Boczkó Gyula, 

Bódy János, Duszik Lajos, Fábty János, Fábry Győző és Hajtmánszky Gyula, 
ezek közül egy jeles eredménynyel, — s június 15-ikén Jeszenszky János, 
Lauff Géza, Rúzsa István, Szekej András, Szende Nándor és Vrablicza Béla, 
köztük ketten szept. 7-ikén pótvizsgálatot tettek.

b) Szakvizsgálat. Az 1905. június 12. és 13-ikán Zelenka Pál tiszaker. 
ev. püspök elnöklete alatt a következő négyévi theol. tanfolyamot végzett 
theologusok tettek vizsgálatot: Baráth Károly, Bartos Pál, Csaba Gyula, Deák 
János, Halát János, Jakubik György, Jancsuskó László, Lanstják Gyula Béla, 
Licskó Samu, Motyovszky Pál, Obál Béla, Szklenka Gusztáv Dániel, Varga 
Imre, — illetve augusztus 28-ikán Csermák Elemér, Kellő Gusztáv és Morgenthaler 
Ferencz, köztük tízen jeles eredménynyel.

F) Theol. akad. egyesületek.

1. A theol. akad. testület és a kebelében fennálló becsületbtrósdg.
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,
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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-akadémiánk 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 felfogásával 
szembehelyezkedve senki annak tekintélyét alá ne ássa.

Sajnálattal kell azonban megemlékeznünk arról, hogy a letűnt iskolai évben, 
két súlyos ügyben magának a testületnek kellett a becsületbíróságot igénybe 
venni, hogy a két vádlott által a testület jóhírnevét érintő disharmonia eloszlat- 
tassék. Az első vádlott: Devecska András ügyében a becsületbíróság érdemleges 
ítéletet nem hozhatott, mivel az eljárás befejezése előtt az akadémiáról kilépett; 
Karlovszky Lajost pedig a becsületbíróság a testületi jogoktól egynegyed évre 
megfosztotta s ítéletét a testület előtt való megintéssel súlyosbította. E két 
esetet leszámítva, a testületi tagok békés, testvéries együttélését semmi ellentét 
nem zavarta s reményünknek adhatunk kifejezést, hogy a jövőben a testület nem 
lesz kényszerítve arra, hogy hazafisága és érett, komoly magaviseleté általános 
elismerése érdekében saját tagjaival szemben kelljen megtorlólag fellépnie.

A testület alakuló-gyűlését Lányi Alfréd IV. éves theologus, korelnök 
szeptember 12-ikére hívta össze, melyen a tisztikar következőleg alakult meg: 
testületi elnök Mikola János IV., testületi jegyző Kemény Lajos IV., pénztá
ros Zeman Mihály IV.; becsületbírósági elnök Lányi Alfréd IV., becsületbíró
sági jegyző Szckej András III., testületi laptáros Linczényi Lajos I., könyv
táros Mráz Gy. Pál IV., másodkönyvtáros Thinschmidt Gyula II. — Bár a 
testületnek közóhaja az volt, hogy tisztviselői a tanév végéig megmaradjanak 
állásukon, mégis a febr. 13-iki rendes gyűlésen a testületi elnök lemondott állá
sáról, mikor is elnökké Kemény Lajos IV., jegyzővé fíódy János IV , pénztárossá 
pedig az ápr. 2-iki rendes gyűlésen Hamar János IV. é. theol. választatott meg.

Az Önképző- és Önsegélyző-egyesület már a múlt tanévben különvált, 
a mennyiben önsegélyző része a testület fenhatósága alatt külön alapszabályzat 
szerint működik, de önképző részének rendezése (lásd az 1903/4. évi Értesítő 
Csengey-körre vonatkozó kikezdését!) csak a jövő tanévben vihető keresztül, 
mivel akkor a felépült Theol. Otthonban már talál kellő s czéljának megfelelő 
helyiséget is.

A múlt évek hagyományaihoz híven, ez évben is kivette theologiai akad. 
testületünk a maga részét a Collegium négy intézete által rendezett hazafias 
ünnepélyekből.

Október 6-ikán, az aradi Tizenhárom emlékére rendezett gyászünne
pélyen a megnyitó-beszédet Mikola János testületi elnök mondotta, Kemény 
Lajos IV. é. theologus pedig «Nyugtalan éjszakák» ez. versét szavalta el.

A márczius 15-iki emlékünnepélyen az ünnepi beszédet Kemény Lajos 
testületi elnök tartotta, Dussik Lajos III. é. theologus pedig egy hazafias
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imádságot mondott. Ugyanez nap testületünk megkoszorúzta a branyiszkói 
hősök emlékoszlopát is egy sikerült ünnepély keretében.

A nagy nap emlékéhez méltó ünnepet ült a testület október 31-ikén. 
A nagyszámú közönség előtt lefolyt ünnepély műsora a következő volt: 
Bemer: «Zarándokok dala». Előadta a theol. akad. énekkar. Megnyitó-beszéd. 
Tartotta Mikola János testületi elnök. «Virrad.» Irta és szavalta Kuncz Henrik. 
Emlékbeszéd. Mondotta Duszik Lajos. Hamrák: «Awarthburgi ördög». Szavalta 
Krieger Mihály. «Erős egy vár az Úr nekünk.» Előadja a theol. akad énekkar.

A múlt évi Értesítőben kiemelt theol. akad. Kis-kar ez évben is dicsé
retre méltóan működik, szerepléseivel is előmozdítva testületünk jó hírnevét. 
Ez évben már városunk határát is átlépte, midőn a theol. akadémia dékánjával 
egy, minden tekintetben fényesen sikerült «protestáns estély»-t rendezett Kés
márkon, deczember 2-ikán, melynek műsora a következő volt:

«Fohász», Huber Károlytól. Énekelte a theol. akad. Kis-kar. A kart 
zongorán Bakay Péter, harmoniumon Szende Nándor theol. akad. hallgatók 
kisérték. Vezette Fábry Viktor theol. akad. hallgató.

«Az Úr ítél», melodráma. Szövege dr. Váradi Antaltól, zenéje Nemes Ele
mértől. Előadta Tóth József theol. akad. hallgató, Bakay Péter zongora- és 
Szende Nándor harmoniuaikisérete mellett.

«A szocziális kérdésről.» írta és előadta dr. Szlávik Mátyás, a theologiai 
akadémia dékánja.

«Dialog», Dewrient Ottó «Luther» czímű drámájából; fordította ifj. Porkoláb 
Gyula. Előadták: Luther: Weisz Gusztáv theol. akad. hallgató; Eck: Lányi 
Alfréd theol. akad. hallgató.

«Legenda», Jüttner O.-tól. Op. 8. Előadták: Bódy János (principális), 
Mandl György (I. hegedű), Buchalla Berthold (II. hegedű), Fábry Viktor mély
hegedű), Petro Elek (gordonka) theol. akad. hallgatók.

«Luther diadaléneke.» Énekelte a theol. akad. Kis-kar, vezette Fábry 
Viktor theol. akad. hallgató.

Résztvett a testület az egyetemi ifjúságnak október 3-ikán rendezett 
zászlóavatási ünnepélyén Budapesten, hol Kemény Lajos és Bakay Péter theolo- 
gusok, mint a testület képviselői, esküdtek fel a zászlóra, hogy a független 
Magyarország harezosai lesznek.

Február 25-ikén, tekintettel az akkori súlyos politikai viszonyokra, testüle
tünk kezdeményezésére a templomban hazafias istentisztelet tartatott, — később 
egyhangúlag mondta ki a testület a magyar ipar pártolását, s általában mond
hatjuk, hogy a testületnek szeme előtt folyton kettős kép: a haza és az egyház 
képe lebeg s testületünk épúgy megkívánja a hazafiságot, mint a becsületességet!

A testület ez évben is tagja volt az áldásosán működő Széchenyi-körnek, 
melynek olvasótermét látogatták, könyvtárát használták, estélyein pedig gyakran 
szerepeltek részint szavalattal, részint zene- és énekpontokkal.

Önkormányzati és belügyeit rendes és rendkívüli gyűlésein tárgyalja, 
melyeket dékáni ellenjegyzés mellett az elnök hív össze. Ebben az évben a 
testület egy alakuló-, nyolez rendes-, tizennégy rendkívüli, egy zárógyűlést, tehát
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összesen huszonnégy gyűlést tartott. Tagjaitól minden tanév elején testületi 
kiadásokra és az Olvasó-kör fentartására 5, illetve 6 koronát szed.

Összetartás és lelkesedés jellemezte testületünket a múltban, az jellemezze 
a jövőben is, egyházunk, szeretett hazánk javára !

2  Theol. akad. Önsegélyző-egyesület.
A theol. akad. Önsegélyző-egyesület a theologiai testület fenhatósága alatt 

áll s ügyeit egy tíz tagú állandó választmány intézi. E választmány tagjai 
voltak a testületi elnökön, jegyzőn és pénztároson kívül: Tóth József önse
gélyző-egyesületi elnök, Hamar János, Szende Nándor, Szekej András, Rúzsa 
István, Bódy János, Weisz Gusztáv.

Az egyesület vagyona az 1906. május 27-én kelt kimutatás szerint:
kötvényekben és k é szp én z b en ......................... 2145 kor. 29 fill.,
1905 évi május 17-ikén v o lt ..............................1963 » 97 »

a gyarapodás tehát . 181 kor. 32 fill.
Ez a gyarapodás bizonysága annak, hogy lassan bár, de mégis fokoza

tosan nő — a tagsági-díjakból és a testületi pénztár évi maradványaiból —- 
Önsegélyző-egyesületünk alaptőkéje. Vajha akadnának jókedvű adakozók, kik 
ezt a nemes czélt szolgáló intézményt anyagilag is előmozdítanák, hogy így 
egyesületünk szegénysorsű és jómagaviseletű theologusok segélyezését annál 
nagyobb mértékben eszközölhetné!

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: Linczényi Lajos, A/exy Béla és Adrányi Géza.
Az Olvasókörbe a következő lapok jártak : Budapesti Hírlap, Pesti Hírlap, 

Pesti Napló, Egyetértés, Független Magyarország, A Nap, Új Idők, Vasárnapi 
Újság, Kakas Márton, Magyar Szalon, Eperjesi Lapok, Ev. Családi Lap, Pro
testáns Egyházi és Iskolai Lap, Protestáns Pap, Protestáns Szemle, Theologiai 
szaklap, Kis Tükör, Külmissió, Ébresztő, Gyámintézet, Ev. Népiskola, Theo
logusok Közlönye, Kolozsvári Egyetemi Lapok, Ev. Glocken, Allgemeine 
Missions-Zeitschrift, Zeitschrift für die innere Mission, Stuttgarter Sonntagsblatt, 
Berliner Jünglingsblatt, Zeitschrift für die praktische Theologie, Theol Studien 
und Kritiken, Friedensbote, Stráá na Sione. (Összesen 34, 24 egyházi és 
10 világi, 25 magyar, 8 német és 1 tót nyelvű.)

A tiszai ev. egyházkerület elnöksége ez évben is 50 koronát utalványozott 
Olvasókörünk nagyobb költségeinek fedezésére. Dr. Szlávik Mátyás, Csengey 
Gusztáv és Mayer Endre theol. tanárok több lapot engedtek át olvasás végett. 
Az «Eperjesi Lapok» kiadóhivatala ingyen küldte lapját Olvasókörünknek.

Fogadják jóltevőink e helyütt is hálás köszönetünket!

4. Az dg. hitv. theol. akad. Kis-kar ezidei működése.
A Kis-kar, a mely a múlt tanévben többször lépett a nyilvánosság elé, 

a lefolyt tanévben is kitűnő sikereket aratott és nem egyszer gyönyörködtette 
a közönséget szebbnél szebb nép-, egyházi és műdalokban,



A tagok száma megszaporodott, úgy, hogy hangonkint 4—5 embert 
számlált. Karmestere Fábry Viktor th. volt. Első nyilvános fellépése mindjárt 
az év elején történt a Széchenyi-kör által rendezett nagyszabású «Jókai »- 
emlékünnepélyen Huber «Fohász»-ával és a «Szózat»-tal. Majd a helybeli ev. 
templomavatási ünnepélyen női-vegyeskarban volt része s ugyancsak egyházi 
énekkel: «Gályarabok énekével» lépett föl az ev. nőegylet 10 évi fennállá
sának jubileumán.

Késmárkon rendezett vallásos estélyen két pontban szerepelt, kitűnő 
sikert aratva; majd Poprádon hangulatos nép- és kuruczdalokkal ragadta meg 
a közönség figyelmét. Végül április 1. és 2-án a Vöröskereszt-egylet műked
velői előadásán szerepelt Gaál—Varadi «A rózsa temetése, Op. 28» czímű mű
dallal, melynek mesés harmóniájával, a helybeli cs. és kir. 67. sz. gyalogezred 
zenekarának szép kíséretével és Buchalla B. tenor-solójával elragadta a közönsé
get. Külső szervezete nincsen, s csak a dal, a szép összhang varázsos ereje, a 
tagok rendkívüli ügybuzgalma s fáradhatatlan kitartása képezte ez évben is az 
összekötő kapcsot a tagok között s ugyancsak ezek a körülmények eredmé
nyezték azt a sikert, a melyre az egyes úgy, mint az összes büszke megelége
déssel emlékezhet vissza.

Élt, virult, — bár ne hervadna soha!

Jelentés as ág. hitv. ev. jog- és theol- akadémiai Zenekörről.
Nyilvánosan ez évben nem szerepelt s külső okok miatt gátoltatott rend

szeres működésében.
Az 1905. félévben elnöke Kovács Viktor jh.

alelnöke Fábry Viktor th. 
jegyzője Buchalla Bertalan th. 
pénztárosa Holles Béla jh. 
karmestere Muttnyánszky Vladimir jh .;

az 1906. félévben elnöke Fábry Viktor th.
alelnöke Kolbenheyer Zoltán jh. 
jegyzője Porkoláb Gyula jh. 
pénztárosa Berényi László jh. 
karmestere Bódy János th. volt.

B. A theol. akadémia Belmissiói Egyesülete.
Czéljának s hivatásának megfelelő szerepet tölt be a theol. hallgatók 

Belmissiói Egyesülete, mely — módosított alapszabályainak megfelelően — 
kiszélesedett munkakört nyit meg az ifjúság számára. Sorompóba hívja a theol. 
hallgatókat szavaló-, szónoki s előadó- képességük, valamint szépirodalmi és 
belmissiói munkásságuk fejlesztésére, a mennyiben összejövetelein írásmagya
rázatokat, belmissiói szabadelőadásokat s felolvasásokat, valamint szavaló- és 
szónoki gyakorlatokat tart, sőt nt. Draskóczy Lajos theol. tanár 50 koronás 
pályadíjat tűzvén ki egy szónoki verseny megtartására, május végén szónoki 
versenyt is rendezett. Ez irányú működése tehát felöleli az önképzés minden 
nemét s méltó helyettese az ellankadt önképző körnek.

Coll. Ért. 1905/6.
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Az Egyesületet 1905. szept. 11-ikén alakuló- és •— mivel az elnökség 
három évi cziklusa lejárt — elnökválasztó gyűlésre hívta össze Tóth József 
titkár s elnökéül ismét Mayer Endre theol. tanárt, az Egyesületnek érdemes 
volt elnökét választotta meg. Tisztviselői lettek, a titkáron kívül, kinek február
ban jár le hivatala: Szende Nándor III. é. theol. főjegyző, Achátz Béla II. é. 
theol. aljegyző, Dzurányi Dezső IV. é. theol. pénztáros, és Adriányi Géza I. é. 
theol. laptáros.

E tisztviselői kar módosult a februári félévben, a mennyiben az alap
szabályok intézkedése folytán februárban új titkár választandó s így Duszik 
Lajos III. é. theologust választotta az Egyesület titkárává.

Tartott az Egyesület, egy alakuló-, egy évzáró- s egy titkárválasztó köz
gyűlésen kívül 11 rendes- s egy rendkívüli összejövetelt, melyeken az igazga
tási ügyeken kívül szokott sorrendben ének, ima, bibliamagyarázat, szavalás, 
felolvasás, illetve szabadelőadás volt. Ez utóbbiakat a következő tárgyak képez
ték : 1. A keresztről. 2. A secták igehirdetése és élete, szemben az írással s 
az evang. egyház tanaival. 3. A belmissióról. 4. Isten-országa s az alkoholiz
mus. 5. Keresztyén ifjúsági egyesületekről. 6. A belmissió munkássága. 7. Az 
evangelizatióról.

Az elmúlt isk. évben három vallásos estét tartott az Egyesület; az elsőt 
decz. 10-ikén — az ev. Nőegylet tízéves jubileumával kapcsolatban —, a két 
utóbbit május 19-ikén és 30-ikán. Ezen estéinek az volt czélja, hogy a nagy- 
közönséget is körébe vonva, megnyerje a belmissió munkásságának.

Fontos feladatát képezi ezen Egyesületnek a kézi-füzetek sokszorosítása 
s jutányos árban eladása. így az elmúlt isk. évben Csengey Gusztáv Egyház- 
történetének két kötetét, Ó-szövetségi theologiáját s Ó-szövetségi bevezetését, 
dr. Szlávik Mátyás Encyclopaedia-ját és Dogmatikáját, Mayer Endre Újszövet
ségi theologiáját és Draskóczy Lajos Liturgikáját, Pastoralis-át és Egyház- 
jogtan-ját sokszorosította.

Gondoskodik az Egyesület szellemének megfelelő lapokról is. így járatta 
a Jó pásztor, Olajág, Külmissió, Ébresztő, Ev. népiskola, Ev. családi lapok, 
Allgemeine Missions-Zeitschrift, Die ev. Missionen, Monatschrift für die innere 
Mission, Missiói Lapok s Ev. Luth Missionsblatt czímű folyóiratokat.

Ilyen irányú s terjedelmű a Belmissiói Egyesület működése, melyet immár 
12 év óta lankadatlan kitartással és, hála Istennek, szép eredménynyel folytat.

6. A Magyar Túrista-Egyesület Eperjesi Jogász- és Theologus-Osztálya.
A M. T. E. czélja a túristaságot hazánkban fejleszteni és terjeszteni; a 

természet szépségei iránt érdeklődést keltve, e testet edző és lelket üdítő nemes 
szórakozásnak vágyát különösen a főiskolai ifjúságban ébreszteni és fokozni; 
továbbá hazánknak természeti szépségekben gazdag tájékait hozzáférhetővé 
tenni és megismerésüket megkönnyíteni; végül a gazdasági szempontból is 
nagyjelentőségű túrista- és idegenforgalmat elősegíteni.

Czéljának elérésére kirándulásokat rendez, utakat jelez, egyes vidékeket 
ismertető előadások tartásáról gondoskodik, út-ikönyveket, tájékoztató füze
teket, tájképeket, térképeket ad ki, összejöveteleket rendez.



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

Az Osztály rendes tagjai a két akadémia hallgatói, a kik 4 korona évi 
tagdíjat fizetnek. A tagság polgári évre (jan. 1-jétől decz. 31-ikéig) szól. Az 
Osztály minden évben (februárban) tart évi közgyűlést és a szükséghez képest 
rendkívüli gyűléseket. A folyó ügyeket a választmány intézi; ez veszi fel a 
tagokat, és pedig alapító-tagnak, a ki az Osztály pénztárába egyszer s minden
korra legalább 100 kor.-t, örökös pártoló-tagnak, a ki 50 kor.-t, pártoló-tagnak, 
a ki évenkint 4 kor.-t fizet (a coll. tanítóképző-intézet növendékei 2 kor.-t); 
végül a tiszteletbeli tagok választását czélzó indítványt a közgyűlés elé terjeszti.

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

Az Osztály tagjai ingyen kapják a Túristák Lapja czímű folyóiratot, a 
mely időközönként, évente 12 számban jelenik meg s nemtagoknak egymagá
ban 10 kor.-ba kerül. Kedvezményes árban rendelhetik meg a M. T. E. kiadvá
nyait. A kedvezmények részletesen vannak felsorolva az Osztály egy kiadvá
nyában, mely egynéhány kirándulásról tájékoztat, a kirándulási szabályzatot 
és egyéb tudnivalókat tartalmaz (ára 10 fillér). Bővebb felvilágosítást nyújt 
még az érdeklődőknek az Osztály nyomtatott ügyrendje, a melyre minden újon
nan 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 alkalmazni a titkári jelentést.

1,905. szept. 30-ikán rendkívüli közgyűlést tartott az Osztály, a melyen 
Obál Béla elnök, szakvizsgát tett theologus lemondása után elnöknek egy
hangúlag Mauks Sándor joghallgatót, alelnoknek Mráz Gy. Pál theol., pénz
tárosnak Reidl János joghallgatót választották m eg; jegyző maradt Zoltán, 
Emil theol., titkár Szende Nándor theologus. A választmány előterjesztésére a 
közgyűlés Obál Béla urat, mint az Osztály újraalapítóját, tiszteletbeli-taggá 
választotta meg.

Az Osztály évi alakuló-közgyűlését 1906. febr. 24-ikén tartotta. Tiszt
viselői lettek: Mauks Sándor jogb., elnök; Mráz Gy. Pál theol., alelnök; Szende 
Nándor th., titkár; Zoltán Emil th., jegyző; Kolbenheyer Zoltán jh., pénztáros.

Júniusig tartott ezenkívül az Osztály még két rendkívüli közgyűlést és 
nyolcz választmányi ülést, melyeknek tárgya volt a felolvasások, átjelzések, 
az 1905. okt. 15-ikén megalakult Magyar Kárpát-Egyesület Eperjesi Osztályá
val való barátságos együttműködés, a közgyűlések előkészítése és folyó ügyek 
megbeszélése.

Az Osztály tagjainak száma: 22 joghallgató, 32 theologus és 60 tképző- 
intézeti növendék. A tagok létszáma tehát 114.
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E tanév folyamán két felolvasó-estét rendezett az Osztály, melyek közül 
az első belépti-díj nélküli volt, a másodiknak jövedelme pedig 94 kor.

Az estélyek műsorai a következők:
1905. nov. 18-ikán: 1. Elnöki megnyitó. Tartotta Mauks S. 2. Szavalat. 

Előadta Bucsegh Kálmán. 3. Salzburgi úti-képek. Irta s felolvasta Szende N., 
az Osztály titkára. 4. Magyar dalok. Gordonkán előadta Medzihradszky Miklós 
úr, czigányzenekisérettel.

1905. decz. 5-ikén: 1. Szavalat. Előadta Ibrányi Babyka. 2. Magyar dalok. 
Előadták hegedűn Muttnyászky Vladimir és Tomory Géza, zongorán Kerekes 
Szilárd. 3. Szavalat. Előadta Bulissa Károly. 4. «Selmeczbányától — Krisztiánjáig.» 
írta dr. Vitalis, selmeczbányai akad. tanár. Felolvasta Zoltán Emil. A szünet 
közben Kolbenheyer Zoltán hegedűn magyar dalokat adott elő.

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

Az Osztálynak évi bevétele és összes vagyona, a közgyűlés elé terjesztett 
kimutatás szerint, 737'84 kor., kiadása 287 42 kor.; pénztári maradék 450’42 ko
rona. A központ — tekintetbe véve az Osztálynak ez évben kifejtett tevé
kenységét és buzgalmát — elengedte az előző évekről maradt adósságot, a 
178 kor. központi járulékot

Az Osztály sikerült kirándulásokat rendezett Kapi-várra, a Sárosi-várra, a 
Sósújfalusi várra, a Sebesi-várra, Szt György-csúcsra (Kopasz-Strázsra), Ránk- 
Herlányra, a dubniki s vörösvágási opálbányákba, a Simonkára; 1905. október 
1-jén dr. Szlávik Mátyás vezetése mellett a Jakubjanski havasra s a Fekete
hegyre; okt. 8-ikán Hamar János vezetése mellett Bártfa, Zboró- és Bártfa- 
fürdőre; 1906. május 13-ikán dr. Szlávik Mátyás vezetése mellett a Mincsolra, 
és május 27-ikén a Csergőre. Az egyes nagyobb kirándulásokon résztvettek 
a Kárpát-Egyesület tagjai is.

Az Osztály tagjai a szünidőben is rendeztek kirándulásokat: a szepes- 
megyeiek a Tátrában; Mráz Gy. Pál több ízben vezetett kirándulásokat a 
Straczenai völgybe s a Királyhegyre; Klauzer László a Balaton vidékét járta be; 
Szende Nándor 1092 km.-nyi utat tett meg Felsőmagyarország, Alsó-, Felső- 
Ausztria, Salzburg- és Bajorországon át az osztrák-német Alpes legszebb vidékén.

Ha az előző működési évet a felolvasások és társas-estélyek évének veszszük, 
úgy ez év az útjelzések esztendeje.

E tanévben ez irányban az Osztály a következő münkásságot fejtette k i: 
Mráz Gy. Pál, Szende Nándor, Mauks Sándor és Zoltán Emil kijavították a 
czemétei utat (piros), a savanyúvizi utat (fehér-kék-fehér), két utat jeleztek a 
Hegyecskére (sárga-fehér), Nagy- és Kis-Borkútra (kék, illetve sárga), a Villecz- 
hegyre (sárga-kék), Villeczhegyről Hegyecskére (sárga) s onnan a gerinczen 
végig a czemétei útig (fehér). Czemétéről Savanyúvízre (fehér-piros), az Ördög
kőhöz (fehér), a Petőfi-fához (fehér-sárga) s a Kilátásokhoz [Kajáta, Svinka- 
völgye] (sárga). Zoltán és Szende megjelölték az utat Zsegnyén s Ófalun át 
Ránkfüredre (fehér-kék), Sóvárról Szigordra, Aranybánya, Dubnik, Vörösvágáson 
át Ófalura (piros), Mráznak segítségével megjelölték a Simonkát (Dubnikról



3 7

sárga, Aranybányától [a vadászkunyhó érintésével] fehér, az antalvölgyi sa
vanyúvizekhez (piros-fehér), — végül Szende megjelölte a sebesi (fehér) és a 
sósújfalusi-vári utat (fehér-piros). Az egyes útelágazásoknál táblákat szegeztek 
fel összesen 44 drbot; összefoglaló-táblát szegeztek ki Sóváron, Ránkfüreden, 
Simonkán, Czemétén és Eperjesen a Kálvária-utczában.

Ez év történetéből látjuk, hogy az Osztály életképes, virul s fejlődik. 
Működéséről tudomást szerzett nemcsak Eperjes városa s közönsége, hanem 
egész Sárosvármegye, egész Magyarország, sőt a külföld is. Az 1904. évben új 
életre kelt Osztály Eperjes közönségével megkedveltette a túristaságot, a mit 
bizonyítanak a látogatott, sikerült felolvasó-estélyek, a nagyobb kirándulások 
s a pártoló-tagok folyton növekvő száma. Már arról volt szó, hogy a Jogász- 
és Theologus-Osztály társadalmi: Eperjesi Osztálylyá alakul át, midőn egyszerre 
egész váratlanul megalakult a Magyar Kárpát-Egyesület Eperjesi Osztálya s 
így Osztályunk kiterjesztése feleslegessé — lehetetlenné vált.

A Magyar Kárpát-Egyesület Eperjesi Osztályának megalakulása egyrészt 
érzékenyen sújtotta Osztályunkat, mely elvesztette pártoló-tagjait, másrészt tevé
kenyebb munkásságra ösztönözte Osztályunkat, hogy megállja helyét a másik 
egyesület mellett.

A M. T. E. Eperjesi Jogász- és Theologus-Osztálya betöltötte nemes 
missióját: Eperjes város közönségével megkedveltette a túristaságot; előkészí
tette a talajt, hogy Eperjesen egy társadalmi túrista-osztály alakulhasson meg; 
parányi kis mustármagot vetett el, mely idővel terebélyes fává nőhet annál is 
inkább, mert a fiatal csemetét nemcsak Osztályunk, hanem testvéries, barátságos 
együttmunkálkodással a M- K. E. Eperjesi Osztálya is gondozza.

Adja Isten, hogy e munkát siker koronázza!
Adja Isten, hogy Osztályunknak akadjanak mindig lelkes tagjai, ügybuzgó 

tisztviselői, hogy az továbbra is viruljon s fejlődjék 1

G) Theol. akadémiai könyvtár.
A könyvtárnak szükségessé vált rendezése a lefolyt iskolai évben — tekin

tettel arra, hogy a könyvtár a jövő évben más helyiségben lesz elhelyezve — 
csak részleges volt és csupán az egyes könyvek beköttetésére és a laptárban 
elhelyezett különféle folyóiratok 1880—1905. évi füzeteinek rendezésére és a 
könyvtárba való áthelyezésére szorítkozott. Azok a könyvek, a melyek az 
értéktelen és szakkönyvtárba nem való művek kiselejtezése után megmaradtak, 
1662 szám alatt, nagyság szerint sorakoztatva, 4 szekrényben vannak elhelyezve.

A könyvtár látogatottsága ez évben is igen élénk volt. Kivétetett összesen 
938 mű 1052 kötetben.

A könyvtár ezévi kezelője s egyúttal rendezője Mráz Gy. Pál IV. éves 
theologus, alkönyvtáros pedig 7hinschmidt Sándor II. éves theologus volt.

Vétel útján ebben a tanévben a következő művekkel szaporodott: Marti 
Kari D.: Kurzer Hand-Commentar zum Alten Testament, 10 kötet; Schule: 
Religionsgeschichte, Volksbücher; Erős Lajos: Apologétika; Stein: Einleitung 
in die Sociologie; Evang. Egyház és Iskola; Evang. Egyházi Szemle; Evang. 
Családi Lap; Prot. Egyházi és Iskolai Lap ; Protestáns Pap; Protestáns Szemle;
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Theologiai Szaklap; Gyámintézet; Theologusok Közlönye; Kolozsvári Egyetemi 
Lapok; Luther-Társaság kiadványai; Theol. Studien und Kritiken; Glauben 
und Wissen; Ev Glocken; Theologische Rundschau; Monatschrift für die 
kirliche Praxis. A könyvtár kezelésének megkönnyítése végett a gyarapításra 
kiutalványozott kerületi segély fele a könyvek beköttetésére lett fölhasználva.

Ajándékozás útján a következők voltak szívesek könyvtárunkat gyara
pítani : Lajciak Jean: Ezechiel, 1 kötet. Révész János: A nagybányai ág h. ev. 
egyház története, 1 k., Zelenka Pál: tót nyelvű «Agenda», 1 k. A VI szab. kir. 
város volt esperessége : Bereczky Sándor : Bibliai történetek, 1 k .; Bőd Petrus : 
Historia Hungarorum Ecclesiastica, 3 k.; Csisko János: Emlékbeszéd Zsedényi 
Ede emlékére, 1 füzet; Üdvözletek és egyházi beszéd Czékus István 25 éves 
lelkészi hivataloskodásának jubileuma alkalmára, 1 f .; Emlékünnepély, melyet 
Czékus István emlékezetére ült az eperjesi ev. kér. Collegium 1890., 1 f.; 
Dianiska András: A szepesi Fabriczyak, 1 f.; Diez Julius: Festpredigt, gehalten 
vor der Jahresversammlung des österreichischen Hauptvereines der Gustav 
Adolf-Stiftung zu Wels am 15. August 1877, 1 I .; Drummond Henrik: Ter
mészeti törvény a szellemi világban, 1 k .; Famler Gustav Adolf: Christian 
Traugott, 1 k .; Fejes István: A prot. egyház feladata, 1 f ;  Frenyó Lajos: 
A középiskolai ifjúság istentiszteletei és lelkigondozása, 1 f .; Gamauf György: 
A fenséges, 1 f.; Gyurátz Ferencz: A hit oltára, 1 k .; Gyurátz Ferencz: 
Gusztáv Adolf élete, 1 k ; Haan Lajos: Dürer Albert családi nevéről és család
jának származási helyéről, 1 f.; Händel Vilmos: Az ág. hitv. ev. bányakerület 
püspök avató öröm ünnepének emléklapjai, 1 f. ; Haubner Máté dunántúli 
superintendens emléke, 1 f.; Hetvényi Lajos: A bibliai olvasókönyvről, 1 f.; 
Horváth Sándor: Üdv az evang. gyámintézetnek, egyházi beszéd, 1 füzet; 
Zweiundachtzigter Jahresbericht der Evangelisch-Lutherischen Mission zu Leipzig, 
1 k .; Jelentés a Londonban 1888. évi július 4—12. napjain tartott egyetemes 
presbyteri nagygyűlésről, 1 f.; Gyász-emléklapok Káldy Gyula, a dunántúli 
egyházkerület felügyelőjének emlékére, 1 f.; Coordinations-Local Statut der 
ev. Kirchengemeinde in Leutschau, 1 f.; Linberger István : A VI szab. kir. 
városi ágost. hitv. ev. esperesség vázlatos történelme, 1 f.; Maróthy János és 
Svehla Pál: Két egyházi beszéd Sztehlo András losonczi lelkész beiktatása 
alkalmával, 1 f .; Mayer Endre: Hazslinszky Frigyes emlékezete, 1 f.; Mokos 
Gyula: A herczegszőllősi kanonok, 1 k .; Magyar protestáns egyháztörténeti 
monographiák, I. k .; Paal Ferencz: Iskoláink és az egészségtan, 1 f.; Payr 
Sándor: Fábri Gergely és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán, 1 k.; Egyházi 
örömünnep Péchy Tamás egyházker. felügyelő beiktatása alkalmával, 1 f.; 
Szász Károly: A protestáns egyház viszonya a társadalmi kérdésekhez, 1 f .; 
Protestáns Szemle, 48 különböző évfolyamú íüzet; Szeremley Samu: Szőnyi 
Beniamin és a hódmezővásárhelyiek 1717—1794., 1 k .; Sztehlo Kornél: A 
polgári házasságról, 1 f.; Verédy Károly dr.: Az abaúj- és tornamegyei tan
kerület népoktatásának 1879. évi állapota, 1 f.

Azok a kegyes jóltevők, a kik könytárunkat e tanévben gyarapítani 
szívesek voltak, fogadják e helyütt is hálás köszönetünket!
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Jogakadém ia .

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

D r . M ikler K ároly, a jog- és államtudományok tudora, az ág. hitv. evang. 
egyetemes egyház és a tiszai ág. h. ev. egyházkerület tanügyi bizottságának 
s a collegiumi igazgatóválasztmánynak tagja, az eperjesi ág. h ev. I. egyház 
iskolaszékének elnöke, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, állandó
választmányának s központi-választmányának és Eperjes sz.kir. város képviselő- 
testületének választott tagja; a jogtörténet, egyházjog és európai államok 
legújabb történetének nyilvános rendes tanára. Az első alapvizsgálati és az 
államtud. államvizsgálati bizottságok rendes tagja s mindkettőnek elnöke. 
Lakik: Fő-utcza 133 sz.

T a n á r o k :
D r . Breyer A dolf, az orvostudományok tudora, ny. járásorvos, tiszteletbeli 

vármegyei főorvos, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának s Eperjes 
sz. kir. város képviselőtestületének tagja; a törvényszéki orvostan magán
tanára. Lakik: Fő-utcza 132. sz.

D r. E reky István, a jogtudományok tudora, oki. bíró, a közigazgatási-jog és 
statisztika nyilv. rendkívüli tanára. Az államtud. államvizsgálati bizottság 
rendes tagja. Lakik: Kossuth Lajos-utcza 42. sz.

D r . F lórián K ároly, az államtudományoknak — «sub auspiciis regis» fel
avatott —■ és a jogtudományoknak tudora, a palonczai ág. h. ev. egyház 
felügyelője, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja; a nemzet
gazdaságtan, pénzügytan és magyar pénzügyi jog nyilv. rendes tanára. 
A második alapvizsgálati bizottságnak rendes tagja; a Collegium pénztárosa. 
Lakik : Árok-utcza 26. sz.

D r . H orovitz Imre, az orvostudományok tudora, oki. kir. törvényszéki orvos, 
Eperjes sz. kir. város tiszteletbeli főorvosa; az orvosi tudományok köréből 
vett speciál-collegiumok magántanára. Lakik: Fő-utcza 81. sz.

D r . H orovitz S imon, a jog- és államtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és központi-választmányának 
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-utcza 124. sz.

II.
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Dr . K örtvélyessy D ezső, 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 
magántanára. A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik : 
Kerényi-utcza 5. sz.

D r. Máriássy Béla, a jogtudományok tudora, Sárosvármegye árvaszékének 
elnöke és törvényhatósági bizottságának tag ja; a magyar közigazgatási-jog 
köréből vett speciál-collegiumok magántanára. Az államtudományi és a jog- 
tudományi államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Kossuth Lajos-utcza 12. sz.

D r. Mikler K ároly. Lásd fent.
D r. E öttevényi N agy O livér, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 

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

D r. O betkó D ezső, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, volt kir. 
törvényszéki bíró; a kereskedelmi- és váltójog s a peres- és perenkívüli 
eljárás nyilv. rendes, valamint az angol, franczia és olasz nyelvek előadó 
tanára. Az első alapvizsgálati és a jogtud. államvizsgálati bizottságok rendes 
tagja. Lakik: Szebeni-út 14. sz.

D r . Raffay F erencz, képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok tudora, 
köz- és váltó-ügyvéd, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és köz
ponti-választmányának s Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja, 
a magyar magánjog és osztrák magánjog nyilv. rendes tanára. A második 
alapvizsgálati bizottság elnöke és a jogtudományi államvizsgálati bizottság
nak rendes tagja. Mint dékán-helyettes, a dékán akadályoztatása esetén a 
jogakadémia vezetője. Lakik: Fő-utcza 55. sz.

D r . Szlávié Mátyás, bölcselettudor, theologiai dékán-tanár, Sárosvármegye 
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 államtudo
mányi államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Szebeni-út 14. sz.

D r. Sztehlo János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, Sáros
vármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. kir. város képviselő- 
testületének, a coll. igazgató-választmánynak tagja, s az eperjesi ügyvédi
kamara titkára; a tételes-jogi speciál-collegiumok magántanára. A jogtudo
mányi államvizsgálati bizottság kültagja Lakik: Kossuth Lajos-utcza 48. 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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Második 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. Obetkó Dezső és dr. Ereky István.

Államtudományi 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 államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Bánó Aladár, Sárosvármegye főjegyzője,
Berzeviczy Albert, v. b. t, t., ny. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 

a jogakadémiának volt tanára,
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. tanácsos, pénzügyigazgató,
Krayzell Aladár, Eperjes sz. kir. város polgármestere, a coll. igazgató

választmány tagja,
dr. Máriássy Béla, jogakad. m.-tanár, Sárosvármegye árvaszékének elnöke, 
Pehovits Ágoston, kir. p. ü. tanácsos, m. kir. pénzügyigazgató-helyettes, 
dr. Rosenberg Teofil, ügyvéd,
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, m. kir. határszéli rendőrkapitány.

Jogtudományi 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. Ereky István.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Balpataky József, kir. törvényszéki bíró,
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. ítélőtáblái bíró,
Keczer Imre, kir. ítélőtáblái bíró,
Klefner Gyula, ügyvéd, a Collegium ügyésze, Eperjes sz. kir. város főügyésze, 
dr. Kórtvélyessy Dezső, jogakadémiai magántanár, kir. törvényszéki bíró, 
Krayzell Aladár, Eperjes sz. kir. város polgármestere, a coll. igazgató

választmány tagja.
Coll. Ért. 1905/6. 6
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Kubinyi Aurél, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi-kamara elnöke,
Legeza István, kir. ítélőtáblái bíró,
Lehoczky Sándor, kir. törvényszéki elnök,
Maiéter Árpád, ügyvéd,
dr. Máriássy Béla, jogakadémiai magántanár, Sárosvármegye árvaszéké

nek elnöke.
dr. Müller Bertalan, ügyvéd, 
dr. Oszvald 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,
dr. Sztehlo János, jogakadémiai magántanár, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi

kamara titkára, a coll. igazgató-választmány tagja,
Uhlarik Mátyás, kir. törvényszéki bíró,
Usz Antal, m. kir. határszéli rendőrkapitány.

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 államtudományokba, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy 
Olivér. Csütörtökön és pénteken d. e. 9—10-ig, az 1. sz. tanteremben. 

Római jog, heti 8 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz Simon. Kedden, szerdán és 
szombaton d. e. 9—10-ig és csütörtök kivételével naponta d. e. 10—11-ig, 
az I. sz. tanteremben.

Magyar alkotmány és jogtörténet, heti 7 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. 
Hétfőn d. e. 9—10-ig, csütörtökön d. e. 10—11-ig és szombat kivételével 
naponta d. e. 11—12-ig, az I. sz. tanteremben.

II. évfolyam .

Jogbölcselet, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. Hétfőn d. é. 9—10-ig 
és hétfő kivételével naponta d. e. 10—11-ig, a II. sz. tanteremben. 

Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Rafifay Ferencz. Hétfő kivételé
vel naponta d. e. 9—10-ig, a II. sz. tanteremben.

Nemzetgazdaságtan, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Kedden, 
szerdán, csütörtökön és pénteken d. e. 8—9-ig és hétfőn d. e. 10—11-ig, 
a II. sz. tanteremben.

III., vagyis jogtud. évfolyam .

Büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz Simon. Szombat kivételével 
naponta d. e. 11—12-ig, a III. sz. tanteremben.
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Peres- és perenkívüli eljárás, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. 
Szombat kivételével naponta d. e. 8—9-ig, a III. sz. tanteremben.

Kereskedelmi és váltójog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Naponta 
délelőtt 9—10-ig, a III. sz. tanteremben.

Osztrák magánjog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Raffay Ferencz. Naponta 
délelőtt 10—-11-ig, a III. sz. tanteremben.

IV., vagyis államtud. évfolyam.

Politika, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér. Csütörtökön, pénteken 
és szombaton délelőtt 10—11-ig és hétfőn, kedden délelőtt 11—12-ig, a
IV. sz. tanteremben.

Magyar közigazgatási jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. Hétfőn 
és kedden d. e. 8—9-ig, szombaton d. e. 9—10-ig, szerdán és pénteken 
d. e. 11 — 12-ig, a IV. sz. tanteremben.

Egyházi jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Hétfőn, kedden és 
szerdán délelőtt 10—11-ig, csütörtökön és szombaton délelőtt 11—12-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-Collegiuniok.

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

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

Közgazdasági seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Hétfőn 
délelőtt 8—9-ig és szerdán d. e. 11 — 12-ig, a II. sz. tanteremben.

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

Az állampolgárságról, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér. Csütörtökön 
délelőtt 11—12-ig, a II. sz. tanteremben.

Az európai államok felsőházai, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér. 
Pénteken d. e. 10—11-ig, a II. sz. tanteremben.

Az ausztriai birodalmi alkotmány, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér. 
Szombaton délelőtt 11 — 12-ig és kedden délután 2—3-ig és 3—4-ig, a
II. sz. tanteremben.

Magánjogi seminarium, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Raffay Ferencz. Hétfőn 
délelőtt 11—12-ig, a II. sz. tanteremben.

Közigazgatásjogi speciál-collegium, 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. Hétfőn 
délután 2—3-ig, a IV. sz. tanteremben.

Angol nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Szerdán és szombaton 
délután 2—2-ig, az I. sz. tanteremben.

6*
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Franczia nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. ObetkóDezső. Szerdán és szombaton 
délután 3—4-ig, az I. sz. tanteremben.

Olasz nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Hétfőn és pénteken 
délután 3—4-ig, a II. sz. tanteremben.

MÁSODI K 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, 
pénteken d. e. 11—12-ig és szombaton d. e. 10 — 11-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. Hétfőn d. e. 10— 11-ig 
és szerda kivételével naponta d. e. 11 — 12-ig, a II. sz. tanteremben.

Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Raffay Ferencz. Csütörtökön 
délelőtt 8—9-ig és hétfőn, kedden, szerdán és szombaton d. e. 9—10-ig. 
a II. sz. tanteremben.

Pénzügytan, heti 4 óra Előadó taqár: dr. Flórián Károly. Kedden és szerdán 
d. e. 10—11-ig, csütörtökön és pénteken d. e. 9—10-ig, a II. sz. tanteremben.

Tételes európai nemzetközi jog, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér- 
Csütörtökön, pénteken és szombaton d. e. 10—11-ig, a II sz. tanteremben,

III., vagyis jogtud. évfolyam .

Magyar állam statisztikája, tekintettel Ausztriára, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Ereky 
István. Szombat kivételével naponta d. e. 7—8-ig, a III. sz. tanteremben.

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

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

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

IV., vagyis államtud. évfolyam .

Ez a félév csak azokra a joghallgatókra kötelező, a kik egyéves önkéntesi
szolgálatot nem teljesítenek s az illetők a szükséges heti óraszámot főkép a
tételes jogi tárgyakból választandó speciál-collegiumok sorából hallgatják.

B) Speciál-Collegiumok.

* Európai államok legújabb története, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. 
Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 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.

Bölcselettörténet, 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. Előadd tanár: dr. Ereky István. Szombat 
kivételével naponta d. e. 8—9-ig, a IV. sz. tanteremben.

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

Váltó- és kereskedelmi jog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Szom
bat kivételével naponta délelőtt 9—10-ig, és pénteken délután 2—3-ig, a 
III sz. tanteremben.

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

Magyar öröklési jog, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. Raffay Ferencz. Hétfőn, 
kedden, szerdán d. e. 8—9-ik, a II. sz. tanteremben.

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

Magyar jogtörténet, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Szombaton 
délelőtt 11—12-ig, a II. sz. tanteremben.

Magánjogi seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Raffay Ferencz. Csütör
tökön és pénteken d. e. 9—10-ig, a IV. sz. tanteremben.

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

Államszámviteltan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Hétfőn és 
kedden d. e. 8—9-ig, az I. sz. tanteremben.

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

Perjogi seminarium, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Csütörtökön 
d. u. 3—4-ig, a III. sz. tanteremben.

Hadügyi közigazgatás, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. Szombaton 
d. e. 7—8-ig és 8—9-ig, a IV. sz. tanteremben.

A közhivatalnokok joga, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér. Kedden 
d. e. 10—11-ig, a IV. sz. tanteremben.

Választási rendszerek, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér. Csütör
tökön d. u. 2—4-ig a IV. sz. tanteremben.

Közgazdaságtani seminarium, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Szer
dán d. e. 11—12-ig, a IV. 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.

A kiskorűak jogállása, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Máriássy Béla. Kedden 
és csütörtökön d. u. 2—3-ig, a III. sz. tanteremben.
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Angol nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Hétfőn d. u. 2 4-ig,
a III. sz. tanteremben.

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

Franczia nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső Szerdán d. u. 2—4-ig, 
a IV. sz. tanteremben.

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

A törvényszéki orvostan a jövő tanévben fog előadatni.

II. Jegyzet. Minden joghallgató hetenkint legalább 20 (húsz) 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 behívattak 
és egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak ; úgyszintén oly joghallgatók, kik igazol
ják, hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évöket tanfolyamuk befejezé
sének idejére halasztották, a mennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg előszabott 
tantárgyakat hallgatták, ezen hét félévök alapján végbizonyítványt nyerhetnek s tanfolya
muk bevégzettnek tekintendő. (1889 : XXVI. t.-czikk 1. §.)

A hallgatandó hét félév összes óraszámának legalább is 150 órát kell kitennie, olykép, 
hogy az utolsó három félévre legalább ;s 66 óra essék. (Vallás- és közoktatásügyi min. 
rend. 28,300—1889. sz., 2. §.)
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D) J o g a k a d ém ia i  hallgatók.

N é v ? v a l l á s  Születés helye és ideje

I. É V F O L Y A M .

Ambrus Jenő ág.h.ev., II. f. é.
Andor Gyula izr....................
Andrasovszky Béla ág. h. ev. 
Antal Ferencz ev. ref., II. f. é. 

5 Artim Lőrincz g. kath.
Bakay Kálmán ág. h. ev. 
Beliczky Kálmán r. kath. 
Blaskovics Emil ág. h. ev. . 
Bucsegh Kálmán r. kath.

10 Cséplő Győző r. k., rkív. halig. 
Diószeghy Sándor ev. ref. .
Dite Antal r. kath.................
Drottner Elemér ág. h. ev. 
Freystadtl Albert izr. . . .

15 Friedmann Emánuel izr. . .
Gamauf István ág. h. ev.
Gara Zoltán izr......................
Geiger Henrik izr..................
Br. Ghillány József r. kath 

20 Goldberger Izrael izr. .
Gotthilf József izr...................
Grosz Sándor izr....................
Grossmann Mihály izr., I. f. é. 
Grund Oszkár r. kath.

25 Hámos László ág. h. ev.,I. f. é. 
Hibján Géza ág. h. ev. 
Hollán Jenő r. kalh. . . .
Horváth Béla r. kath. . . .
Horváth István g. kath., I. f. é. 

30 Horváth Miklós r. kath. . .
Irinyi Csaba r. kath. . . .
Irinyi Szabolcs r. kath. . .
Jávor Levente ág. h. ev. . .
Jeney Zoltán ev. ref. . . .

35 Jeszenszky József ág. h. ev.,
rkív. halig............................

Kassovicz Arthur izr., II. f. é. 
Kerekes Szilárd g. kath. . .

Gyula, Békés vm. 1888. 
Budapest, Pest vm. 1879. 
Gölniczbánya, Szepes vm. 1886. 
Kúp, Veszprém vm. 1885.
Biharó, Sáros vm. 1888. 
Nagyócsa, Zólyom vm. 1888. 
Betlér, Göntör vm. 1884. 
Hontsomos, Hont vm. 1885. 
Eperjes, Sáros vm. 1885.
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Lácza, Zemplén vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1886.
Zólyom, Zólyom vm. 1887. 
Komárom, Komárom vm. 1881. 
Jakabvágása, Sáros vm. 1886. 
Eperjes, Sáros vm. 1887. 
Vörösalma, Sáros vm. 1887. 
Karácsonmező, Sáros vm. 1886. 
Sebeskellemes, Sáros vm. 1886. 
Wellbach, Szepes vm. 1886. 
Miskolcz, Borsod vm. 1887. 
Vörösalma, Sáros vm. 1885. 
Verebély, Bars vm. 1887. 
Takcsány, Zemplén vm. 1885. 
Tornaallya, Gömör vm. 1887. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1887. 
Budapest, Pest vm. 1874.
Görgő, Abaúj-Torna vm. 1885. 
Laborczfalva, Zemplén vm. 1883. 
New-York, Egyes.-Államok 1887. 
Fényeslitke, Szabolcs vm. 1887. 
Fényeslitke, Szabolcs vm. 1886. 
Aranyosmarót, Bars vm. 1884. 
Legyesbénye, Zemplén vm. 1888.

Nagybecskerek,Torontál vm. 1886. 
Beodra, Torontál vm. 1888. 
Tarczal, Zemplén vm. 1887.



4 8

N é v ,  v a l l á s  ! S zü letés helye és ideje

Keresztes József ev. ref., II. f. é.
Kirz Jenő izr...........................

40 Klauszer József ág. h. ev., rkív.
halig., I. f. é.........................

Klein Béla izr., II. f. é. . .
Kolbenheyer Zoltán ág h. ev. 
Könyves János ág. h. ev., II. f. é.
Kresz Pál r. kath....................

45 Kroitor Antal g. kel. .

Kubinyi Géza ág. h. ev. . 
Ladányi László r. kath. . .
Ladomérszky Gyula g. kath.,

I. f. é...................................
Lórencz István ág. h. ev.

50 Lusztig Lajos izr. II. f. é. 
Marosffy Gábor r. kath. . .
Máthé Dezső r. kath. . . .
Mihelykó Andor r. k., II. f. é.
Mikó Lajos unit.....................

55 Miók István g. kel., II. f. é. 
Mircan István g. kel. . . . 
Mizsák István ev. ref. . . .
Monori László izr...................
Mflller Gyula izr.....................

60 Münnich Ferencz r. kath. 
Onderkó Győző r. kath. . 
Ormai József izr., II. f. é. 
Óvári Sándor r. kath., II. f. é. 
Paulik János g. kath. . . .

65 Párkányi Sándor r. kath. 
Porkoláb János ág. h. ev. 
Róth Lajos izr., II. f. é. . .
Saxinger Géza r. kath. . .
Simonyi Nándor r. k., II. f. é. 

70 Spira Gyula izr. . . . : . 
Stépán Sándor ev. ref. . .
Szabó Lajos r. kath., II. f. é. 
Szántó Artúr izr., II. f. é. 
Sztankay Jenő r. kath., II. f. é. 

75 Tivadar György r. k., II. f. é.

Dunapataj, Pest vm. 1887. 
Nagylomnicz, Szepes vm. 1887.

Eperjes, Sáros vm. 1887. 
Vanyarcz, Nógrád vm. 1885. 
Rimabánya, Gömör vm. 1885. 
Békéscsaba, Békés vm. 1884. 
Frigyesföld, Baranya vm. 1873. 
Szászkabánya, Krassó-Szörény vm. 

1881.
Tapolcsány, Borsod vm. 1887. 
Monor, Pest vm. 1887.

Abaújmogyoróska, Abaúj vm. 1887. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1887. 
Feldebrő, Heves vm. 1874. 
Nagybánya, Szatmár vm. 1887. 
Budapest, Pest vm. 1887.
Igló, Szepes vm. 1884. 
Abrudbánya, Alsófejér vm. 1887. 
Dobricza, Torontói vm. 1885. 
Türkös, Brassó vm. 1881.
Vily, Zemplén vm. 1885.
Zólyom, Zólyom vm. 1883 
Németjakabvágás, Sárosam. 1886. 
Seregélyes, Fehér vm. 1886. 
Eperjes, Sáros vm. 1887.
Ácsa, Pest vm. 1881.
Nagybánya, Szatmár vm. 1887. 
Igló, Szepes vm. 1885.
Eperjes, Sáros vm. 1887.
Boba, Vas vm. 1886.
Námesztó, Árva vm. 1887.
Ratkó, Gömör vm. 1887. 
Zsámbokrét, Nyitra vm. 1885. 
Eperjes, Sáros vm. 1886. 
Zebegnyő, Zemplén vm. 1886. 
Zagyva, Nógrád vm. 1880. 
Mátyásfalu, Szepes vm. 1885. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1885. 
Nagykemencze, Zemplén vm. 1883.
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N é v ,  v a l l á s Szü letés helye és ideje

Vass Vincze r. kath., . . . Kurima, Sáros vm. 1887.
Verdon László r. kath., állam- .

számvitelt, halig.................. Kisszeben, Sáros vm. 1864.
Veres Andor izr..................... Nagyrőcze, Gömör vm. 1886.
Vojtovics Pál g. kath. . Pusztamező, Sáros vm. 1887.

80 Wülfel Sándor r. kath. Pozsony, Pozsony vm. 1878.
Wunsch Kálmán r. kath. Eperjes, Sáros vm. 1885.
Zádor Jenő izr........................ Leibicz, Szepes vm. 1887.
Závody Albin r. kath. . Szegszárd, Tolna vm. 1887.
Zemán Pál ág. h. ev. . . . Lapos, Sáros vm. 1887.

85 Zmeskál Aladár ág. h. ev. . Lestin, Árva vm. 1886.
Zombory Bertalan ág. h. ev. Kisszeben, Sáros vm. 1887.
Zubriczky Dezső g. kath. Abod, Borsod vm. 1886.

II. ÉVF OLYAM.

Abeles Alfréd izr................... Palánka, Bács-Bodrog vm. 1885.
Aigner Géza r. kath. . . . Sopron, Sopron vm. 1883.

90 Balogh István ev. ref. . . . Abaűjszántó,Abaúj Tornavm.1886.
Beniczky Gyula ág. h. ev. . Tar, Heves vm. 1884.
Benyovszky János r. kath. . Trsztena, Trencsén vm. 1883.
Berényi László izr.................. Kismajtény, Szatmár vm. 1884.
Borbás Géza r. kath. . . Kurittyán, Borsod vm. 1883.

95 Buttykay Ödön r. kath. . Beregszász, Bereg vm. 1886.
Danielovics Ernő r. kath. Mehala, Temes vm. 1886.
Danielovics Zoltán r. kath. . Budapest, Pest vm. 1884.
Dávid Sándor r. kath, II. f. é. Losoncz, Nógrád vm. 1885.
Dede Lajos ev. ref. . . . Békéscsaba, Békés vm. 1885.

100 Dittrich Arthur r. kath. . . Eger, Heves vm 1885.
Dorner Emil ág. h. ev. . . . Réti, Győr vm. 1885.
Draskóczy Aladár ág. h. ev. . Losoncz, Nógrád vm. 1884.
Fischgrund Lipót izr. . Nedecz, Szepes vm. 1885.
Füzesséry Bálint r. kath., II f. é. Füzesér, Zemplén vm 1886.

105 Gansl Arthur izr., II. f. é. . Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1887.
Ganzfried Bertalan izr., II. f. é Tolcsva, Zemplén vm. 1882.
Graffius Henrik ág. h. ev. . Maras vásárhely, Maros-Torda vm. 

1885.
Grósz Alfréd ág. h. ev. Késmárk, Szepes vm. 1885.
Gutt János ág. h. ev., II. f. é. . Segesvár, Nagyküküllő vm. 1884.

110 Gyük Miklós r. kath. . . . Kiskőrös, Pest vm. 1887.
Herczegh József ev. ref. . . Homonna, Zemplén vm. 1886.
Hubert János ág. h, ev. . . Kisczell, Vas vm. 1883.
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Név, vallás

Janisch Tivadar ág. h. ev., I. f. 
Jeszenszky Ferdinánd ág. h. ev 

115 Kalmár Zoltán ág. h. ev. . 
Kandel József izr. . . .
Kányák Ferencz r. kath. . 
Kilner Béla r. kath. . . .
Klein Jenő izr....................

120 Kovách Géza ág. h. ev. . 
Krómy Károly r. kath., II. f. 
Lengyel József izr. .
Löwy József izr..................
Mayer Jenő r. kath. . . .

125 Menyhért János ev. ref., II. f. 
Moskovitz Mór izr. . 
Mozolovszky Sándor r. kath 
Mógor Ernő ev. ref. . .
Muttnyánszky Vladimir r. kath 

130 Ocsovay Lajos r. kath., II. f. é 
Pap Jenő ev. ref. . . . .  
Princz Aladár izr., II. f. é. 
Runcanu János gör. kel. . 
Schmilovits Ernő izr. . .

135 Schütze Gusztáv ág. h. ev 
Stefán József ág. h. ev. 
Stubenfoll Gyula ev. ref. . 
Szeniczey Ödön r. kath. . 
Szent-Istványi Arthur ág. h.ev 

140 Szóbél Samu izr. . . .
Szuchevich Sándor r.k., II. f. é 
Tischberger Arthur izr. . 
Tomesz Pál ág. h. ev. . .
Tomory Géza r. kath. .

145 Toronszky Emil g. kath. . 
Toronszky Endre g. kath. 
Tóth János g. kath. . . .
Vágó Sándor r. kath., II. f. é 
Ifj. Veres József ág.h. ev., II. f. é 

150 Weinberger Mór izr., I. f. é 
Wohl Márkus izr., II. f. é. 
Zsámbokréthy Lajos ág. h. ev 
ZselinszkyJózsefg.kath.,II f.é 
Zsiska Dániel ág. h. ev. .

S zü letés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm. 1885.
Gyula, Békés vm. 1884.
Kerta, Veszprém vm. 1883. 
Lubotény, Sáros vm. 1885. 
Mátyáska, Sáros vm. 1885. 
Belényes, Bihar vm. 1883. 
Késmárk, Szepes vm. 1885. 
Nagybecskerek,Torontál vm. 1881. 
Búziás, Temes vm. 1886. 
Miskolcz, Borsod vm. 1883. 
Barakony, Arad vm. 1884. 
Kisszeben, Sáros vm. 1887. 
Téglás, Hajdú vm. 1885.
Ófalu, Szepes vm. 1886. 
Mármarossziget, Máramaros 1885, 
Budapest, Pest vm. 1883. 
Námesztó, Árva vm. 1885. 
Lázipuszta, Nógrád vm. 1884. 
Debreczen, Hajdú vm. 1886. 
Vámosújfalu, Zemplén vm. 1885. 
Galacz,Besztercze-Naszód vm. 1883. 
Kisszeben, Sáros vm. 1887.
Bécs, Alsó-Ausztria, 1887. 
Ferenczhalom, Torontál vm. 1883. 
Salgótarján, Nógrád vm. 1886. 
Bodrogolaszi, Zempén vm. 1886. 
Homonna, Zemplén vm. 1884. 
Jernye, Sáros vm. 1885.
Belényes, Bihar vm. 1887. 
Nagylomnicz, Szepes vm. 1884. 
Nagyrőcze, Gömör vm. 1885. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1886. 
Bélavézse, Sáros vm. 1885. 
Homonna, Zemplén vm. 1887. 
Hajdúdorog, Hajdú vm. 1884. 
Losoncz, Nógrád vm. 1886. 
Orosháza, Békés vm. 1884. 
Sztropkó, Zemplén vm., 1885. 
Sárospatak, Zemplén vm. 1887. 
Puchó, Trencsén vm. 1884.
Csap, Ung vm. 1883. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1883.
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N é v ,  v a l l á s  Születés helye és ideje

III. É V F

155 AndrejczóFerenczg.kath.J.f.é. 
Amrein Antal r. kath., II. f. é. 
Bánszky János ág. h. ev. . .
Básthy Zoltán ev. ref., II. f. é. 
Berta Benő ág. h. ev. . . .

160 Bielek Vilmos ág. h. ev., II. f. é. 
Bittsánszky Kálmán r. kath..
Breuer Béla izr......................
Brózik Engelbert r. kath., I. f. é. 
Bulissa Károly r. kath.

165 Bulla József r. kath. . . •
Czimet Ármin izr...................
Dickmann Dezső izr. . .
Dobay Károly r. kath. . .
Duhony Elek r. kath. . . .

170 Fáy László ev. ref. . . . .  
Fáy Viktor ev. ref., I. f. é. . 
Fejér András r. kath., II. f. é. 
Flórián Árpád r. kath., I. f. é. 
Fröhlich Gyula r. kath. . .

175 Galli Géza ág. h. ev. . . . 
Grosszmann Emil izr., II. f. é. 
Gutwein Fülöp ág. h. ev. . .

Győré Kálmán ev. ref. . .
Gyurcsák János r. kath. . .

180 Haász Béla ág. h. ev. . . .
Herz József izr., I. f. é . . . .
Horváth István ág. h. ev., I. f. é.
Hoselitz Árpád izr.................
H vezda Gusztáv r. kath, II. f. é. 

185 Jeszenák Győző r. kath. . .
Kardos Lajos ev. ref., I. f. é. . 
Krizs István r. kath. . . .
Kroó József izr., II. f. é. . .
Krupecz Ede ág. h. ev. . .

190 Landau Samu izr., II. f. é. 
Lefkovics Miksa izr. . .
Matesz Andor ev. ref. . . .
Mauks Sándor ág. h. ev. . .

O L Y A M .

Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1880. 
Nagysáros, Sáros vm. 1882. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1885. 
Beszterczebánya, Zólyom vm. 1883. 
Lébeny, Moson vm. 1885.
Bánlak, Torontál vm. 1884. 
Zsolna, Trencsén vm. 1883. 
Temesvár, Temes vm. 1883. 
Huszt, Máramaros vm. 1880. 
Forróencs, Abaúj-Torna vm. 1883. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1883. 
Losoncz, Nógrád vm. 1880. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1882. 
Berzevicze, Sáros vm. 1885. 
Sóvár, Sáros vm. 1884. 
Felsőfügöd, Abaúj-Torna vm. 1884. 
Arló, Borsod vm. 1884.
Tenke, Bihar vm. 1882.
Sóvár, Sáros vm. 1884. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1884. 
Békéscsaba, Békés vm. 1885. 
Orosháza, Békés vm. 1881. 
Bácsfeketehegy, Bács-Bodrog vm. 

1883.
Kisszékely, Tolna vm. 1884. 
Trsztena, Árva vm. 1884. 
Losoncz, Nógrád vm. 1881.
Krig, Szepes vm. 1884.
Győr, Győr vm. 1884. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1884. 
Rakamaz, Szabolcs vm. 1884. 
Kurima, Sáros vm. 1882. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1882. 
Eperjes, Sáros vm. 1884. 
Munkács, Bereg vm.
Vissnyó, Trencsén vm. 1883. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1883. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1885 
Szalonna, Borsod vm. 1884. 
Losoncz, Nógrád vm. 1884.

7*
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Maibaum Jenő izr. . . .
195 Mikler Lajos ág. h. ev.

Oláh Zoltán ev. ref. . .
Ondrejovics Kálmán ág. h. ev 
Pártos Dezső r. kath. .
Reidl János ág. h. ev. .

200 Rozinay Miklós r. kath., II. f.é 
Seyfried József ág. h. ev. . 
Szent-lvány Kálmán ág. h. ev 
Szmerekovszky Béla g. kath 
Tomaschoff Béla izr.

205 Tóth Miklós r. kath.
Turóczy Pál ág. h. ev.
Ungár Hermann izr.
Veszély Júlián r. kath.
Wagner Zsigmond izr., I. f. é 

210 Weisz Károly ág. h. ev. .

IV. É V F
Adámkovich Béla g. kath. 
Bachó Ede r. kath., I. f. é.* 
Básthy Béla ev. ref, I. f. é.* 
Beniczky Péter ág.h.ev., II f.é 

215 Bohács Mihály r.kath., II.f.é.** 
Bozó István ev. ref., II. f. é. 
Bújnák Kornél ág.h.ev., I. f.é.* 
Cseley Ferencz ev ref.
Dalmay László r. kath.** .

220 Dobay Károly ev. ref., rkív. h 
Eiszeit Emil r. kath., I. f. é.* 
Földi Dezső izr., I. f. é.
Grúsz Sándor r. kath.** . 
Gyurcsák Károly r. kath.

225 Harkabusz Andor r. kath.** 
Hartmann Alfréd izr. . .
Hollenkay János r. kath.** 
Holles Béla ág. h. ev., I. f. é.* 
Horváth István r. kath., I. f.é.* 

230 János Jenő r. kath., II. f. é.** 
Jeszenszky Károly ág. h. ev.,

II. f. é.**.............................
JoYanovics Dusán gör. kel. .

S zü letés helye és ideje

Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1883. 
Budapest, Pest vm. 1883 
Sajóörös, Borsod vm. 1883. 
Rárospuszta, Nógrád vm. 1885. 
Medgyesbodzás, Arad vm. 1884. 
Kuczora, Bács-Bodrog vm. 1884. 
Külsőzabar, Gömör vm. 1883. 
Beszterczebánya,Zólyom vm 1884. 
Miskolcz, Borsod vm. 1883. 
Bacska, Zemplén vm. 1885. 
Tyerchova, Trencsén vm. 1883. 
Felsővízköz, Sáros vm. 1885. 
Sajóarnót, Borsod vm. 1884. 
Lubotény, Sáros vm. 1884. 
Sóskút, Fejér vm. 1885. 
Szepesremete, Szepes vm. 1881. 
Leibicz, Szepes vm. 1883.

O L Y A M.

Agyagos, Zemplén vm. 1882. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1884. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1882. 
Budapest, Pest vm. 1882.
Sóvár, Sáros vm. 1879.
Szirák, Nógrád vm. 1882. 
Alsókubin, Árva vm. 1884.
Cselej, Zemplén vm. 1884. 
Budapest, Pest vm. 1882. 
Balavásár, K.-Küküllő vm. 1868. 
Lemes, Sáros vm. 1884.
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Eperjes, Sáros vm. 1882. 
Trsztena, Árva vm. 1882.
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Sóvár, Sáros vm. 1883.
Losoncz, Nógrád vm. 1879. 
Alsódomború, Zala vm. 1882. 
Debreczen, Hajdú vm. 1884.

Mezőberény, Békés vm. 1883. 
Révaújfalu, Torontál vm. 1877.
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Kaill Zsigmond ág. h. ev , I.f.é 
Klein Lénárd ág. h. ev.** . 

235 Kovács Viktor ág. h. ev., I. f. é* 
László Sámuel ev. ref., I. f. é* 
Lehoczky Ede ág.h.ev.,I. f. é* 
Lerner Elek izr. . . . / .
Ligeti Jenő izr., II. f. é. . .

240 Medzihradszky Lajos á. h. ev.** 
Mittelmann Árpád izr., I. f. é* 
Nagy Iván r kath., II. f. é. 
Nehiba Kálmán ág. h. ev.** 
Neményi Sándor izr., I. f. é 

245 Paszternák Jakab izr.**
Peterfreund Sándor izr., I. f. é 
Princz Vilmos izr., I. f. é.
Reich Izrael izr..................
Rosenberg Sándor izr.. .

250 Rubovics Áron izr.** . .
Scholze Antal ág. h. ev.** 
Schullerus Henrik ág. h. ev.

II. f. é.**.........................
Schwarcz Vilmos izr ** 
Simon Ernő ev. ref.

255 Simon László ev. ref.** . 
Somogyi Mihály r. kath.** 
SterbinszkyOttó r.kath.,I.f.é.* 
Szmrecsányi Pál r. kath.** . 
Tar Károly ev. ref., I. f. é.* 

260 Thuránszky Árpád ág. h. ev.,
I. f. é * ..............................

Tyahun Gyula á. h. ev., I. f. é. 
WürtzlerVilmos á. h. ev., I.f.é.* 
Zeitz Viktor izr., II. f. é.** .

Radváncz, Ung vm. 1883. 
Alsókubin, Árva vm. 1880. 
Nagykőrös, Pest vm. 1879.
Zilah, Szilágy vm. 1879.
Likavka, Liptó vm. 1884.
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1880. 
Alsókubin, Árva vm. 1880. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1882. 
Igló, Szepes vm. 1883.
Szák, Komárom vm. 1883. 
Eperjes, Sáros vm. 1882.
Eperjes, Sáros vm. 1882. 
Ábrahámfalva, Szepes vm. 1884. 
Kassa, Abaúj 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. 
Mezőkeresztes, Borsod vm., 1880. 
Turkeve, Szolnok vm. 1880. 
Szikszó, Pest vm. 1880. 
Szepesolaszi, Szepes vm. 1882. 
Felsővízköz, Sáros vm. 1884. 
Zilah, Szilágy vm. 1881.

Nádasd, Liptó vm. 1885. 
Antalfalva, Torontál vm. 1881. 
Terbegec, Hont vm. 1880. 
Majom, Gömör vm. 1883.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL MINISZTERI ENGEDÉLYLYEL
VIZSGÁZÓK.***

Faragó József ev. ref.1. . .
265 Förster Gyula ág. h. ev.3. . 

Hamza Gyula r. kath.3 . .
Huszár Aladár ág. h. ev.1 . .
Kelecsényi György ág. h. ev.6

Nagykőrös, Pest vm. 1876. 
Szepesolaszi, Szepes vm. 1862. 
Jászladány, Szolnok vm. 1873. 
Igló, Szepes vm. 1881. 
Békéscsaba, Békés vm. 1876.
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Név, vallás

Koreny Gusztáv ág. h. ev.e 
270 Liszkay Géza r. kath.7. 

Maison Arthur r. kath.8 . 
Papp Béla ev. ref.9 . . .
Wágner Adám ág. h. ev.10 
Weisz Károly ág. h. ev.11

Születés helye és ideje

Beszterczebánya, Zólyom vm. 1878 
Toporcz, Szepes vm. 1877. 
Liptószentmiklós, Liptó vm 1880. 
Tornyosnémeti, Abaúj vm. 1874. 
Ráczkozár, Baranya vm. 1876. 
Dobsina, Gömör vm. 1871.

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

*** A miniszteri engedély kelte és száma: 1 1901. febr. 8, 1810. sz.; 2 1902. 
decz. 30., 85,558. sz.; 8 1903 febr. 12., 9496. sz. ; * 1905. szept. 12., 72,611. sz ; 
5 1903. nov. 28., 97,768. sz ; 6 1906. ápr. 26., 32,413. sz .; 7 1902. aug 8., 55,179. 
sz.; 8 1905. okt. 27., 87,454. sz.; 9 1905. szept. 30., 79,670. sz.; 10 1904. decz. 14., 
106,727. sz.; 11 1897. mái. 28., 32,099. sz.
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E) V i z s g á l a t o k .
#

Az 1905. év i jú n iu s  hú 1-jétől 1906. évi m ájus hú 31-ikéig m eg ta rto tt alap- és á llam 
vizsgálatok  (b e leértv e  az ism étlő- és pú tv izsgálatokat is) e redm énye a k ö v e tk ező :
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Első alapvizsgálat . . 73 1 74 2 17 37 56 14 4 18
Második alapvizsgálat 120 — 120 6 22 57 85 25 10 35
Allamtud. államvizsg. 14 2 16 — 5 5 10 3 3 6
Jogtud. államvizsgálat 6 — 6 — 1 3 4 1 1 2

Összesen 213 3 216 8 45 102 155 43 18 61

1. Jegy zet. 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 Dede Lajos és Dorner Emil ; a második alapvizsgálatot Brájer 
Márton, Nehiba Jenő, Ondrejovics Kálmán, Sziklai Béla, Tóth Miklós és Weisz Károly tette le 
kitüntetéssel. Ezeknek neveit — a vallás- és közoktatásügyi minisztérium Hivatalos Közlönyében 
leendő közzététel végett — nevezett minisztériumhoz felterjesztettük.

2. Jeg y zet. 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 Holles Bélát és 
Turánszky Árpádot találta.

3. Jegyzet. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül és könnyebb áttekintése czéljából 
közöljük, hogy az I-ső félévben 27 tantárgy 101 hetiórában ; a Il-ik félévben pedig 33 tan
tárgy 107 hetiórában adatott elő A tanév alatt a jogakadémián összesen 274 hallgató volt 
beirva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai tíz jogakadémia 
között a legetsők közé emelkedett. A hallgatók között volt I-ső éves 87; Il-od éves 67; 
Ill-ad éves 56 ; IV-ed éves 53 ; tanfolyam hallgatása nélkül miniszteri engedélylyel vizs
gázó 11. Vallás szerint volt: ág. hitv. ev. 77; rom. kath. 83; izr. 64; ev. ref. 29; gör:-kath. 
14; gör.-kel. 6; unitárius 1. Születési hely tekintetében volt: Sárosvármegyei 51 ; Zemplén vm. 
23; Szepes vm. 20; Pest vm. 15; Gömör vm. 14; Nógrád vm. 13; Borsod vm. 11; Békés, 
Szabolcs vm. 9—9 ; Árva, Abaúj-Torna, Liptó, Torontál vm. 8—8 ; Zólyom vm 6; Trencsén 
vm. 5 ; Hajdú vm. 4 ; Bács-Bodrog, Bihar, Heves, Hont, Szatmár, Temes vm. 3—3 ; Baranya, 
Bars, Bereg, Arad, Fehér, Győr, Komárom, Máramaros, Szilágy, Szolnok, Ung, Vas, Veszprém 
vm. 2—2; Alsófejér, Brassó, Besztercze-Naszód, Kisküküllő, Krassó-Szörény, Maros-Torda, 
Nyitra, Nagyküküllő, Moson, Pozsony, Szeben, Sopron és Zala vm. 1—1; Alsóausztria 1; 
Egyesült-Államok 1.
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F) Jogak ad ém ia i ifjú ság i e g y e sü le te k .

1. Joghallgatók testületé.

A testület a lefolyt két félévben fényes jelét mutatta munkaképességének 
és életrevalóságának, midőn kilépve az eddigi csendes munkálkodás nyugodt 
mederéből, a nyilvánosság elé lépett, megragadva minden alkalmat, mely 
ünnepélyek, estélyek, szinielőadások és tánczestélyek tartására alkalmas volt, s 
a Collegium falai közé gyűjtötte Eperjes társadalmát. A társas-élet bensőbbé 
tételére összejöveteleket tartott; nagy gondot fordított a magyar ifjúsággal 
való összeköttetései ápolására és megtett mindent arra, a mi a hazafias érzés 
fölkeltésére alkalmas. Az egyesületet törekvéseiben hálára kötelezőleg támogatta 
a tanári-kar, élén a dékán úrral, a ki az ifjúság és a tanári-kar közötti benső 
viszonyt minden • alkalommal kifejezésre juttatta, viszonozván az ifjúságnak 
őszinte ragaszkodását. Eperjes társadalmának támogatása a jelen évben felül
múlt minden eddigi érdeklődést egyletünk iránt; városunk díszes hölgy- 
koszorúja és érdemes polgárai minden ünnepélyünk lelkes látogatói voltak.

A testület az első félévben elnökké ismét Mauks Sándor volt elnököt 
választotta meg az 1905. szeptember 30-iki alakuló-gyűlésén. Alelnök lett Fáy 
Viktor, főjegyző Breuer Béla, aljegyző Herczegh József, pénztáros Reidl János, 
ellenőr Szmerekovszky Béla, könyvtáros Dede Lajos; az Irodalmi Osztály elnöke 
Haász Béla, majd Bucsegh Kálmán, titkár Horváth Béla; a becsületbíróság 
elnöke Janisch Tivadar, majd lemondása után Győré Kálmán, alelnök Győré 
Kálmán, majd Dorner Emil, titkárok Danielovits Ernő és Münnich Kálmán, 
főügyész Danielovits Zoltán; a Jogász-otthon elnöke Krizs István, titkár Mikler 
Lajos, laptáros Berényi László, háznagyok Hibján Géza és Gamauf István. 
A testület tagjai, mint a múltban, testületileg tagjai voltak a Széchenyi-kör
nek, élvezve annak szives előzékenységét, látogatva irodalmi és zeneestélyeit. 
A tagok nagy része tagja volt számos társadalmi egyletnek is.

Október 1., 2. és 3-ikán a testület elnökének vezetése alatt 17 tagú 
küldöttséggel képviseltette magát a budapesti Kossuth-szövetség zászlóavatásán. 
Mauks elnök beszédet mondott és fogadalmat tett társai nevében a zászló 
megvédésére. Küldötteink tiszteletére a «Mensa» díszebédet adott, hol azok
nak szives vendéglátásban és kiváló ünnepeltetésben volt része.

Október 6-ikán résztvettünk a közös collegiumi ünnepélyen. Mauks elnök 
emelkedett hangú ünnepi beszédet mondott.

Október 7-ikén volt az ismerkedő-estély a «Jogász-otthon» nagytermé
ben, melyet egyszersmind vele meg is nyitottak. Az estélyen a tagok nagy 
számban vettek részt és a tanári-kar nevében megjelent a jogakadémia dékánja 
is. A nagysikerű összejövetel sokat lendített a baráti együttérzés kifejlődésén.

A kaszinó helyisége a Gellért-féle emeleti helyiségekben volt, majd deczem- 
bertől kezdve Scholze termeiben. A látogatókat biliárd, sakk és különféle társas
játékok szórakoztatták, és minden magyar hírlap rendelkezésükre állott.
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November 1-sején a testület is elzarándokolt kedves halottaihoz és el
helyezte sírhalmaikon a szeretet, hála és kegyelet virágaiból font koszorút. 
Dr. Meliórisz Béla sírjánál Bucsegh Kálmán beszélt; dr. Sarudy Vilmosnál 
Mauks Sándor; dr. Vandrák András sírjánál Szmerekovszky Béla; Csupka 
András hamvai fölött Mikler Lajos; Herfurth József sírjánál Münnich Ferencz; 
Hazslinszky Frigyesnél Horváth Béla; Keszler Béla sírjánál Dorner Emil.

November 8-ikán a testület 25 tagja meglátogatta Lőcse városát. A város 
közönsége szeretettel fogadta a kirándulókat, a kik megnézték a templomot, 
a «lőcsei fehér asszony »-t, a «Ketterhäuschen »-t. A tiszteletükre rendezett 
banketten résztvett az intelligentia színe-java. A látogatás igen jó viszonyt 
teremtett Lőcse városa és az akadémia között.

November 11-ikén volt az első irodalmi estély. Bucsegh Kálmán nyitotta 
meg az estélyt, melyről a Felvidéki Hirlap így számol be: „. . . a műsor 
második pontja Domokos Józsefné úrnő éneke volt, a ki Konti «Kis alamuszi» 
belépőjét énekelte preczizitással, kellemes, csengő hangon. Kísérője Lipner 
Károlyné úrnő volt, a ki nagyban hozzájárult a sikerhez, Andor Gyula jh. 
hangulatos, kedves költeményeket olvasott fel. Eöttevényi Nagy Olivérné úrnő 
saját szerzeményű monológját adta elő. Végtelenül kedves elegancziájával el
ragadtatta a közönséget. Hozzájárult az est sikeréhez Czimeth Ármin jh. is, 
a ki gyönyörű tenor-hangon énekelt egypár jó magyar nótát Krausz Soma 
zenetanár kísérete mellett. Hoselitz Árpád Heine «Kewlari búcsú» ez. melo
drámáját adta elő jó felfogással, helyes alakítással; zongorán kisérte Bertha 
Benő. A műsor záradéka Danielovits, Muttnyánszky, Veszély és Gamauf által 
előadott kvartett volt.“

November 25-ikén volt a második estély, melyről így ír az Eperjesi La
pok tudósítója: „A november 25-iki estély sikere teljes mértékben méltó az első 
estélyhez, a gazdag műsor minden pontja szépen sikerült s gyakori tetszésnyil
vánításra ragadta a nagyszámú közönséget. Muttnyánszky Vladimir hegedűjátéka 
nyitotta meg az estélyt, a kinek szép játéka jól érvényesült Novák József 
zenetanár precziz zongorakiséretében. Maiéter Erzsiké szavalta ezután a «Rab 
asszonyát Kiss Józseftől. Mély érzéssel és remek kifejező-erővel adta elő a 
költeményt és érvényre juttatta annak minden gondolatát. Klein Jenő Mendels
sohn «Rondo Capriccio» ez. darabját adta elő zongorán. Danielovits Zoltán 
humoros felolvasása következett ezután. Az ügyes fordulatokban, szellemes 
élezekben gazdag felolvasást élvezettel hallgatta a közönség, s feszült figyelem 
közt lépett a pódiumra Bánó Aladárné, a ki legszebb sikerei egyikét aratta e 
napon. A hangterjedelmének kitünően megfelelő teremben, hangjának minden 
szépsége gyönyörűen érvényesült. A tapsvihar csillapultával Guderna Béla 
hegedűjátéka következett, majd K. Kúnos Henrik hangulatos, szép költeményei. 
A valóban szép estét Benyovszky János kellemes tárogatójátéka fejezte be.“

Deczember 9-ikén a városi színházban előadtuk Herczeg Ferencz «Ocskay 
brigadéros»-át. A czímszerepet Mittelmann Árpád játszotta, a ki elejétől végig 
hatalmában tartotta a közönség lelkét, mely vele érzett és kesergett. Usz 
Irénke Tisza Ilona szerepét helyes felfogással és rendkívüli kedvességgel 
kreálta. Ibrányi Hanna Dili nehéz szerepét oldotta meg nagy sikerrel. Dóbiás
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Irénke a gyermeteg bájt személyesítette meg Jutka szerepében. Igen jók voltak 
a férfi-szereplők, a kik mind derekasan állták meg helyüket.

Deczember 21-ikén volt a félévi zárógyűlés, a hol korelnökké Mauks 
Sándort választották meg, a kit az 1906. február 1-sején tartott alakuló-gyűlés 
ismét az elnöki székbe ültetett. Alelnök lett Toronszky Emil, főjegyző Tisch- 
berger Artúr, aljegyző Gara Zoltán, pénztáros Szmerekovszky Béla, ellenőr 
Berényi László, könyvtáros Dede Lajos. Az irodalmi-osztály elnöke, Bucsegh 
lemondása után, Ondrejovics Kálmán, titkár Horváth Béla. A becsületbíróság 
elnöke Simonyi Nándor, alelnök Hibján Géza, titkárok Gamauf István és 
Kassovitz Artúr, főügyész Danielovits Zoltán. A Jogász-otthon elnöke Mikler 
Lajos, titkár Berényi László, laptáros Marosffy Gábor.

Február 17-ikén a testület a Vigadó nagytermében Tarka Színpadot 
rendezett. (F. H.:) „Az estélyt Székely Ditta éneke nyitotta meg, a ki cigány- 
kiséret mellett kedves magyar dalokat adott elő. A közönség nem is tudott 
betelni a kedves énekesnő bájos hangjával. Dobay Károly és Mauks Sándor 
a vítőrvívást, Szeniczey Ödön és Herczegh József a kardvívást mutatták be. 
Szép pengevezetés, villámgyors kivitel, a testtartás és mozdulatok szabatos 
plaszticitása jellemezték a gyakorlatokat. Sztankay Jenő ügyes monológja 
szintén osztatlan tetszéssel találkozott. Hegedűs Antal saját szerzeményű vegyes
dalokat adott elő nagy hatással. Vladimir, a Kassai Jogász Sport-Egylet birkózó- 
mestere először Krizs Istvánnal, az Eperjesi Torna- és Vívó-Egyesület tagjával, 
majd Rosner Emillel mutatott be iskola-birkozást. Végül Andreánszkynak rend
kívül szellemes, «Katonásan» ez. vígjátékát adták elő. A szereplők közül kitűntek 
Kribel Etelka és Berta úrhölgyek, Danielovits Zoltán, Bulissa Károly és Hor
váth Béla. Az előadás után táncz volt a New York-kávéház emeleti helyiségében.“

Márczius 15-ikét a szokottnál is nagyobb lelkesedéssel ülte meg a testület. 
A coll. közös ünnepélyen Mauks elnök megnyitó-beszédet mondott, Hoselitz 
Árpád pedig Ábrányi egyik ódáját szavalta. Márczius 16. és 17-ikén műked
velői előadás volt a városi színházban; színre került Jókai Mór: «Fekete vér» 
ez. drámája. Az előadást prolog előzte meg mindkét este. Fáy Flóra, a kassai 
Nemzeti Színház művésznője szavalt, majd ének s zenekar hangjai mellett élőkép 
következett, mely a gyászoló Hungáriát ábrázolta. A czímszerepet, Lenke bárót, 
Hoselitz játszotta, pompás, kifogástalan előadásban. Corinna szerepét Eötte- 
vényi Nagy Olivérné úrnő kreálta. A rendkívül nehéz drámai szerepet nagy
szerűen alakította minden phásisában; élénken, elevenen, routinosan a színésznő 
szerepében, ravaszul, hamisan Norma jelmezében, büszkén, elegánsan, gőgösen 
mint bárónő és megtörve, lehangoltan a bukás után. Oszvald Károlyné Anna 
grófné szerepében művészi alakítást mutatott be; megkapó egyszerűség, nyu
godtság jellemezte kellemes, jó benyomást keltő játékát. Manga és Citera 
szerepére valóban nem lehetett volna jobb színésznőket sem találni Ibrányi 
Hannánál és Kribel Etelkánál. Nagyon ügyesen játszott Bulissa Károly, a ki 
Bárdy Zoltán gróf szerepében brillírozott.

Általában mindkét előadás osztatlan tetszést aratott, a mi a kitűnő ren
dezés és betanítás jól megérdemelt jutalma, és emlékezetes sikere lesz dr. E. 
Nagy Olivér tanár úrnak, a rendezőnek. Fogadja e helyen is az ifjúság mély



hálájának kifejezését. Tiszteletére márczius 20-ikán bankettet rendeztünk, hol 
a közkedvelt rendezőt nagy óvácziókban részesítették.

Márcz. 18., 19-ikén Mauks elnök résztvett a debreczeni diákkongresszus 
előkészítő, ülésén.

Testületünk külön zászlóval mindeddig nem rendelkezett. A fontos hiá
nyon segítendő, a testület elhatározta egy zászlónak beszerzését, és a terv 
megvalósítására rendező-bizottságot küldött ki. Elnök lett Mauks Sándor, a 
felkérő bizottság elnöke Bulissa Károly, az elhelyező bizottság elnöke Mikler 
Lajos, titkár Dede Lajos, pénztáros Szmerekovszky Béla, ellenőr Ondrejovics 
Kálmán. Mauks, Bulissa és Danielovits április 7-ikén Budapestre utaztak a 
zászlóanya felkérésére és e tisztet br. Prónay Dezsőné O Méltóságának aján
lották fel, a ki azt kegyesen elfogadta. A védnöki tisztet már eddig is több 
országos nevű notabilitás elfogadta. A rendező-bizottság a zászlót országos 
ünnepség keretében még az ősz folyamán szándékozik felavatni és e tekintet
ben nagyarányú intézkedéseket tett. Szinielőadás, nagy felavató-ünnepély és 
bál vannak tervbe véve. Dr. Mikler Károlyné és dr. E. Nagy Olivérné úrnők 
örök hálára kötelező módon ajánlották fel közreműködésüket. A tanári-kar 
és az ifjúság együttes, kitartó munkájának a terv megvalósítása lesz biztos 
eredménye.

2. Eperjesi Jogász Vívó-Egylet.
Az egylet az első félévben október 5-ikén tartotta alakuló-gyűlését. 

A választás eredményeként a tisztikar következőkép alakult meg: elnök Mauks 
Sándor, alelnök Herczegh József, titkár Buttykay Ödön, főjegyző Bucsegh 
Kálmán, aljegyző Hibján Géza, szertáros Szeniczey Ödön ; választmányi tagok : 
Kovács Viktor, Mikler Lajos, Závody Albin, Abelsberg Alfréd és Toronszky 
Endre, pénztáros Reidl János. A vívómesteri tisztet e félévben is Dobay Károly úr 
töltötte be, a ki az olasz-vívás nemes művészetét naponta d. u. 2—5-ig fáradhatat
lan buzgalommal és az eredményt megérdemlő ügyességgel adta elő gyakorlati
lag. Az egyesület 40 tagot számlált. A tanfolyamon 28 kezdő és 12 haladó vett 
részt; a czéllövészetben 8 tag nyert oktatást. A kezdők az olasz-iskolában 
eljutottak az első intentiós támadásokig és azt teljesen be is fejezték.

A második félévben az egyesület elnökévé ismét Mauks Sándort válasz
totta meg az 1906. február 3-iki közgyűlésen, alelnök lett Simonyi Nándor, 
főjegyző Szeniczey Ödön, titkár Veress József, aljegyző Irinyi Csaba, pénztáros 
Szmerekovszky Béla; választmányi tagok : Herczegh József, Závody Albin, 
Ztneskál Zoltán, Beniczky Gyula és Buttykay Ödön. Az egyesület 34 rendes
tagból állott; 20 kezdő, 14 haladó. A vítőrvívást és lövészetet e félévben is 
kiválólag gyakorolták a tagok. A joghallgatók testületé által rendezett február 
17-iki Tarka Színpadon Dobay Károly és Mauks Sándor vítőrvívással, Herczegh 
József és Szeniczey Ödön kardvívással vettek részt, a megjelent közönség osztatlan 
elismerését érdemelve ki a bemutatott szép vívásért. A Kassai Atlétikai Club 
által márczius 31. és április 1-jén rendezett vívóversenyen Mauks Sándor, 
Stubenfoll Gyula, Herczegh József és Szeniczey Ödön vettek részt. A magas 
színvonalú versenyben vívóink nagyon szép eredményt értek el, a mennyiben
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valamennyien bejutottak a második körbe; a versenybíróság valamennyit bronz
éremmel tüntette ki, Dobay Károlyt pedig az eredményből megállapítható szép 
tanításért nagy ezüstéremmel tüntette ki.

Egyletünk jelvénye karddal átütött paizs, vörös alapon, sárga szalaggal, 
fölötte «Eperjesi Jogász Vívó Egylet» jelirás, «Viselj becsülettel!» jelszó, alatta 
az alapítási év: 1896.

8. Jogász Segély-Egylet.

A  csendes, nyugodt munkálkodás igazi példaképe a segélyegylet, mely 
szinte titkon, észrevétlenül él az akadémia kebelében. Alakuló-gyűlése 1905. október 
10-ikén volt, melyen elnökké Mauks Sándor választatott meg egy évre; alelnök 
lett Abelsberg Alfréd, titkár Berényi László, pénztáros Reidl János, ellenőr 
Marosffy Gábor; választmányi tagok: Buttykay Ödön, Herczegh József, Hubert 
János és Kovács Viktor. Az egyesület két gyűlést és öt választmányi ülést tar
tott. Tagjainak száma azonban a joghallgatók számához képest nagyon csekély, 
pedig az egylet ez évben minden folyamodót segélyben részesített.

Segélyben részesültek: Milder Lajos I. f. 40 k., II. f. 40 k.; Szmerekovszky 
Béla I. f. 40 k., II. f. 40 k .; Dittrich Artur I. f. 40 k , II. f. 40 k.; Dede Lajos
I. f. 35 k., II. f. 35 k.; Szentiványi Kálmán I. f. 20 k., II. f. 15 k.; Turóczy Pál
I. f. 20 k., II. f. 20 k.; Weisz Károly I. f. 15 k., II. f. 20 k.; Holles Béla I. f. 20 k.;
Dorner Emil I. f. 15 k., II. f. 15 k.; Ziska Dániel I. f. 15 k., II. f. 15 k ; Porkoláb
Géza I. f. 15 k, II. f  15 k.; Nehiba Kálmán I. f. 15 k., II. f. 15 k.; Kroitor Antal
II. f. 10 k., Kalmár Zoltán II. f. 10 k.

A Deménfalvi dr. Meliórisz Béla nevét viselő alapból Turóczi Pál az első 
félévben 9 k.-t, a második iélévben 8 k.-t kapott.

4. Jogakadémiai ifjúsági könyvtár.
Az eperjesi joghallgatók könyvtára a jelen tanévben is rendelkezésére 

állott a hallgatóknak.
Mindkét félévben könyvtáros volt Dede Lajos.
A könyvtár három csoportban 786 szám alatt 1087 kötetből állott.
Az Aj csoportban vannak a magyar nyelvű jogi- és szépirodalmi művek 

528 szám alatt 643 kötetben.
A B) csoportban idegen és régi munkák vannak 193 szám alatt 275 kötetben.
A C) csoportban a lexikonok, törvénygyűjtemények és nemzetgazdaság- 

tani művek foglalnak helyet 65 szám alatt 169 kötetben.
A könyvtár állományát dr. E. Nagy Olivér jogakad. tanár úr volt szives 

gyarapítani három kötettel. A Hubay-alap jövedelme szintén az ifjúsági könyvtár 
gyarapítására fordlttatott. A jövőben pedig alapszabályaink értelmében e czélra 
fog szolgálni az Irodalmi Osztály jövedelmének V3-a is.
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III.

K őgymnasium.

A) Tanári testület s az előadott tantárgyak.

A tanár neve

Balló A urél.
r. tanár

Borsody K ároly.
oki. h. tanár

Frenyó Lajos
r. tanár

Gömöry János
r. tanár

Klemens T. János
r. tanár

Kubányi Béla ..
r. tanár

Ludmann Ottó
r. tanár

Perényi Vilmos
r. tanár

Peskó Ödön
r. tanár

10 Schöpflin Géza
r. tanár

Tantárgy és osztály H
et

i
ór

as
zá

m

J e g y z e t

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

Földrajz I., II., III. 
Történelem HI , IV., VII. 17

A II. osztály főnöke.
A Zenekör elnöke.
A térkép-gyűjtemény őre.

Vallástan I—VIII. 
Szépírás I. 17

Az ifjúsági istenitisztele
tek vezetője. A nagy
könyvtár őre.

Történelem V., VI., 
VIII. 9

Igazgató
Az igazgató-választmány 
póttagja.

Latin IV., VIII. 
Német IV. 
Görög V.

18

Magyar III.
Gör. pót. magy. V., VI., 
VII., VIII.

Bölcselet VIII.
18

Görög VI., VII., VIII. 
Német VII. 17 Az igazgató-választmány 

tagja.

Mennyiségtan II., IV., 
VI., VIII.

Természettan VIII.
17

A természettani szertár 
őre. A VIII. o. főnöke.

Mennyiségtan I., III., 
V., VII.

Természettan VII.
17

A Torna-kör elnöke. Az 
ifj. kölcsönköny vtár őre. 
A VII. osztály főnöke.

Latin III., V., VII. 17
A főgymn. tanári kar ér
tek. jegyzője. A Dalkör 
elnöke A III. o főnöke.
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n Szutórisz Frigyes ..
r. tanár

Német VI.
Termr. I., II.,IV.,V.,VI. 
Szépírás II.

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

12 Teltsch Kornél .. ..
r. tana’r

Magyar II., V. 
Német III, V, VIII. 18 A Markovits-kör elnöke. 

Az V. osztály főnöke.

13 Vöröss Sándor .. ..
r. tanár

Latin I.
Magyar I, IV, VII. 18 Az ifjúsági könyvtár őre. 

Az I. osztály főnöke.

14 Dr W allentínyi Samu
r. tanár

Magyar VI , VIII. 
Latin II, VI. 18

A Magy. Társ. elnöke. A 
coll igazg.-vál.jegyzője. 
A VI. osztály főnöke.

Valláslant tanítottak:
Wick Béla kir. kath. főgymn. r. hittanár. Tanította a rom. kath. vallás

tant heti 4 órában.
Szénián István gör. kath. r. hittanár. Tanította a gör. kath. vallástant 

heti 2 órában.
Az izr. vallástant tanították: Neuwirlh Dávid az eperjesi hitközs. rabbija 

és Székely Adolf izr. el. iskolai tanító.
A tornát Peskó Ödön a III, VI. és VII. osztályban heti 2 2 órában, Teltsch

Kornél a IV., V., VIII. osztályban heti 2—2 órában, dr. Wallentínyi Samu 
az I., II. osztályban heti 2—2 órában tanította.

A játékdélutdnok vezetője volt Teltsch 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 III., IV. osztályban heti 1 órában.

B) T a n t á r g y a k  o s z t á l y o n k i n t

I. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: V öröss Sándor.

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 hangok. A mondat. A mondat fajai. A mondatrészek 
Egyszerű és összetett mondat. A szavak. Szóképzés. Az állítmány. (Az ige)
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Az alany, tárgy, határozó, kiegészítő, jelző. — Olvasmányok: A béka meg az 
ökör. A rászedett tarkas. Az isteni Gondviselés. Az egerek gyűlése. A kis 
malacz, meg a farkasok. A róka meg a favágó. A fürj és a fiai. A kis gömböcz, 
a szalmaszál meg a tüzes üszők. A kívánságok. Többet észszel, mint erővel. 
A gonoszságot a fa is elárulja. Az Igazság és Hamisság. Az angyalbárányok. 
Az okos leány. A Tisza eredete. A kalász eredete. A gonosz mostoha. A holló 
és a róka. A hiú szarvas. A fösvény és a majom. Hunor és Magyar. A hunnok 
bejövetele. Attila, Isten ostora A catalaunumi csata. Aquileja ostroma. Attila 
halála. Görög követség utazása Attilához (részletekben). A fehér ló. Botond. 
Szent István király. Korona és kard. Szent László és a kunok. Salamon király 
és a herczegek. Szent László füve. Deák Balázs hőstette. Kálmán. A tatárjárás. 
Falusi templom télen. Codrus, Solon és Krőzus. — Könyv nélkül tanult versek: 
A szarka és a gilicze. Krisztus és a madarak. A tücsök és a hangya. A szél 
és a nap. Szent László füve. (I. rész.) A rab gólya. Halvány katona. Nyalka 
huszár. Hadnagy uram, hadnagy uram 1 A honvédtűzér temetése. Téli világ. 
A vándorfiú Füstbe ment terv. Anyám tyúkja. Szülőföldemen. Itthon. Három 
fiú. Havonkint két Írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: SzinnyeiJ.: Iskolai magyar 
nyelvtan, I. Hetenkint 5 óra. — Vörös Sándor.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: A magyar nyelvben előforduló latin szók 
összegyűjtése után a latin olvasás. A declinatiók. A melléknév fokozása. Adverbium. 
Számnevek. Névmások. A couiugatio cselekvő alakja. — b) Olvasmányok : Róma 
története a királyok alatt. Legnagyobb része könyv nélkül. Kisebb mondatok 
fordítása magyarból latinra a nyelvtan begyakorlására. Havonkint két írásbeli 
dolgozat. Kézikönyvek: Dr. Csengeri János: Latin olvasó- és gyakorlókönyv I., 
Latin nyelvtan I. Hetenkint 6 óra. — Vöröss Sándor.

4. Földrajz. Földrajzi alapfogalmak. A magyar királyság részletes leírása, 
Tankönyv :Scholtz—Schürger: Földrajz I.rész. Hetenkint 3 óra. — Borsody^ároly.

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

6. Számtan. Számlálás, mérés. Számnevek, számjegyek. Számok Írása és 
olvasása. Római számirás. Összeadás, kivonás, szorzás és osztás egész számokkal. 
Az egész számok tulajdonságai. Tényezőkre való bontás. Közös osztó, leg
nagyobb közös osztó. Többes, legkisebb közös többes. Tizedes törtek. A négy 
alapművelet tizedes törtekkel. Közönséges törtek és az azokkal való számolás. 
Időszámítás. Tankönyv: Dr. Horti Henrik: Számtan 1. rész. Hetenkint 4 óra. — 
Peskó Ödön.

7. Rajzoló geometria. A pont és az egyenes vonal. Az egyenes hely
zetei. A távolságok alapműveletei. A szög keletkezése és mérése. Egyenes vonalú 
idomok: Háromszög, négyszög és sokszög. 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.
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8. Szépírás. Magyar írás: kis és nagybetűk. Hetenk. 1 óra. — Frenyó Lajos.
9. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngejelek, vonalrendszeri kulcsok, hang

közök, méreti-, szűn- 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, kurucz dalok. Kézikönyv: Zsasskovszky F .: 
Egri Dalnok 1-ső füzete. Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

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

b) Tornajátékok-. Csalogató. Rabló és pandúr. Kézreütés. Üsd a harma
dikat! Lánczjáték. Longa méta. Bakugrás. Fehér és fekete. Körberóta. Heten
kint 2—2 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

II. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: Borsody K ároly.

1. Vallástan. Újszövetségi bibliai történetetek. 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 Úr 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) Olvas
mányok-. Fáy András meséi. A dobsinai jégbarlang. A Balaton partján. A magyar 
tengermellék. A magyar nemzet történetéből: Nagy Lajos és a nápolyi had
járatok; Az első török háborúk; A Hunyadiak kora. A mohácsi vész. A görögök 
történetéből: A 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. Diósgyőr. 
A keresztútról. Az obsitos látogatása Ferencz királynál. A vámosújfalusi jegyző. 
A költeményeknek legnagyobb részét könyv nélkül is tanultuk Kézikönyvek: 
Szinnyei József: Magyar nyelvtan (II.) és Olvasókönyv (II.). Havonkint két 
Írásbeli dolgozat a nyelvtan és az olvasmányok köréből. Hetenkint 5 óra. — 
Teltsch Kornél.

3. Latin nvelv. a) Nyelvtan-. Az I. osztály anyagának átismétlése és 
gyakorlása után a hiányos ismeretek kiegészítése; a főnevek nemi szabályai, 
az ige passivum alakjai — mindez közös munkában feldolgozva. A mondat
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tanból acc. c. inf., az abl. abs. A szókincs bővítése. — b) Olvasmányok: Rész
letesen: A rómaiak története a királyok alatt: Tullus Hostilius, Ancus Martius, 
Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus. A hol alkalom nyilt, 
régiségtani magyarázatok szemléltetéssel. A fejezeteket könyv nélkül is tanul
tuk. Havonként két Írásbeli dolgozat: fordítás magyarból latinra. Tankönyv: 
Dr. Csengeri János: Latin nyelvtan, U. a: Latin olvasókönyv. Hetenkint 6 óra. — 
Dr. Wallentínyi Samu.

4. Földrajz. Európa. Ázsia, Afrika országainak részletes leírása. Tankönyv: 
Scholtz—Schürger: Földrajz, II. rész. Hetenkint 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. Rovargyűjtés. Tan
könyv: Paszlavszky J .: Kis természetrajz. Hetenkint 2 óra. — Szutórisz Frigyes.

6. Számtan. Számolási előnyök. Arányos mennyiségek. Aránylat. Kettős tétel. 
Perczent-számítás. Tankönyv: Horti: Számtan. Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos.

7. Rajzoló geometria. A koczka, hasáb, gúla, henger, kúp és gömb leírása. 
A testek hálózatai s az azokon alapuló felszinkiszámítások. Köbtartalom-számítás. 
Az egyenes és a sík térbeli helyzete. A síkok térbeli helyzete (szöglet). Szabályos 
testek. A testek egybevágósága, symmetriája és hasonlósága. Geometriai díszít
mények rajzolása a táblára megszerkesztett előrajzok után (körzővel és vonalzó
val). A testek axonometrikus ábrázolása. Tankönyv: Zalányi János: Rajzoló 
geometriája. 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. Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

10. Testgyakorlat, a) Torna. Heti 2 órában. — b) Játékdélután az I. osz
tálylyal együtt. Heti 2 órában. — Dr. Wallentínyi Samu.

III. O S Z T Á LY .
Osztályfőnök: S chöpflin G éza.

1. Vallásiam 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.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: A nyelvtani anyag rendszeres össze
foglalása: hangtan, szótan, mondattan. — b) Olvasmányok: Szigetvár ostroma.

Coll. Ért. 1905/6. 9
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Török világ Magyarországon. Báthory István. Bocskay István. Bethlen Gábor. 
Wesselényi-összeesküvés. Thököly Imre és a bujdosók. II. Rákóczi Ferencz 
fölkelése. A görög ember lakása. Az olympiai játékok. A rómaiak minden
napi élete. -— Költemények: Szózat. Hymnus. Rákosi szántó a török alatt. 
Zivatar. Elhagyott lak A haza. Reggel. Ima. Éjjeli látogatás. Fohászkodás. — 
Havonként két Írásbeli dolgozat. — Tankönyv: Deme Károly: Rendszeres magyar 
nyelvtan és a hangsúlyos verselés. Szinnyei József: Magyar olvasókönyv, III. r. 
Hetenkint 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: Mesék Phaedrusból. 
Az olvasmányok alapján magyar szöveg fordítása latinra. Havonkint 2 Írásbeli 
dolgozat a mondattan begyakorlására. Kézikönyv: dr. Csengery János: Latin 
olvasó- és gyakorlókönyv a III. o. számára. Dr. Hittrich: Latin nyelvtan, II. 
Hetenkint 6 óra. — Schöpflin Géza.

4. Német nyelv, a) Olvasmányok: Die Schule. Die Familie. Was die 
Menschen arbeiten. Die Teile des Körpers. Das Haus. Die Jahreszeiten. Das 
Vogelnest. Der Morgen. Der Abend. Der Garten. Der Wald. Waldlied. Das 
Essen. Die Getränke. Die wandelnde Glocke. Der Rabe und der Fuchs. Die 
Katze und die Mäuse. Das Lämmlein. Die Zeit. Die Elster und ihre Kinder. 
Sprichwörter, b) Nyelvtan: írás és olvasás. Alaktan. Főbb mondattani szabályok 
gyakorlati alapon. Beszélgetési gyakorlatok. Fordítás magyarból németre. Havon
kint két Írásbeli dolgozat. Kézikönyv:Endrei Ákos: Német Nyelvkönyv, I. Heten
kint 4 óra. — Teltsch Kornél.

5. Történelem. Magyarország történelme a mohácsi veszedelemig. Tan
könyv: Dr. Szigethy Lajos: Magyarok története, I. rész. Hetenkint 3 óra. —- 
Borsody Károly.

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

7. Számtan. Kamatszámítás. Kamatos kamatszámítás. Értékpapirszámítás. 
Discontszámítás. Arányos osztás. Határidőszámítás. Keverésre vonatkozó számí
tások. Tankönyv: Arany-Szíjártó: Számtan, III. rész. Hetenkint 3 óra. — 
Peskó Ödön.

8. Rajzoló geometria. A constructiv planimetria alapfeladatai. Távolságok
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és szögek alapmíveletei. Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése. 
A háromszög-, négyszög- és sokszögekre vonatkozó szerkesztések adott alkotó
részek alapján. Idomok átalakítása egyenlő területű másféle idomokká. Területek 
osztása. Idomok hasonlósága és symmetriája. Pythagoras tantétele. — Stilizált 
levelek rajzolása Várday falimintái nyomán. (A. 1—20.) Tankönyv: Dr. Horti 
Henrik: Rajzoló geometria. Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

9. Ének. Azon egyházi dallamok taníttattak be, melyek úgy közönséges 
vasárnapokon, mint főbb ünnepeken Adventtői Szentháromság vasárnapjáig 
énekeltetnek, és pedig: Zengd lelkem az új reggelt; Dicsérd Istent keresz- 
tyénség; Az éj ím’ érkezik; Bizony meglészen az idő; Minden ember csak 
halandó; Isten, oh szent Isten; Istentől el nem állok; Most nyugosznak az 
erdők; Jövel Szentlélek-Uristen; Jehova, csak neked éneklek; Én lelkem, mire 
csüggedsz el; Erős vár nekünk az Isten; Jertek hozzám; Krisztus mondja; 
Dicsőség mennyben Istennek; Eljött hozzánk az üdvösség; Gályarabok éneke 
Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

10. Testgyakorlás, a) Torna: Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok szerek 
nélkül és botokkal. Szergyakorlatok. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

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

IV. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: Szutórisz F rigyes.

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. Magyar nemzeti, klasszikái és nyugoteurópai versformák. Ügy
iratok. Olvasmányok és költemények a stilisztika minden egyes részéhez. Arany 
Toldija. Havonkint két Írásbeli dolgozat. Kézikönyv: NégyessyL.: Stilisztika; 
Lehr Albert: Toldi Arany Jánostól. Hetenkint 4 óra.— Vöröss Sándor.'

3. Latin nyelv. Mondattan. A III. osztályban szerzett nyelvtani ismeretek 
összefoglalása után az összetett mondat. Mellérendelt és alárendelt mondatok. 
A szórend. Prózai olvasmány: Curtius Rufus: Nagy Sándor és orvosa. C. Julius 
Caesar, De bello Gallico: Caesarnak a helvétekkel viselt háborúja. I—XXI. fejezet. 
Költői olvasmány: Ovidius, Met.: Az emberi nemnek négy korszaka. Deucalion 
és Pyrrha. Icarus. Baucis és Philemon. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat. Tan
könyvek: Dr. Csenged János: Latin nyelvtan; Dávid István: Latin olvasókönyv 
és latin stílusgyakorlatok. Hetenkint 6 óra. — Klemens T. János.

4. Német nyelv. A III. osztályban szerzett nyelvtani ismeretek kiegészí
tése ; az egyszerű és összetett mondat. Olvasmányok: Die Familie. Das blinde
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Ross. Iphigenie in Aulis und Tauris I—III. Die Rache (Uhland). Der hörnerne 
Siegfried I., II. Dem Vaterlande. Der Winter. Die Gewässer. Der Rattenfänger 
von Hameln. Frau Holle. Kannitverstan. Die Einnahme Trojas I—IV. Fordítás 
magyarból németre. Beszélgetési gyakorlatok. Havonkint két Írásbeli dolgozat. 
Kézikönyv: Endrey-Ákos: Német nyelvkönyv. Hetenkint3óra.—KlemensT.János.

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

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

7. Algebra. 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. Moénik—Wagner: Algebra. Heten
kint 3 óra. — Perényi Vilmos.

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

9. Ének a III. osztálylyal együtt.
10. Torna a) Testgyakorlatok-. Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok kézi

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

V. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: T eltsch K ornél.

1. Vallásiam Bibliai bevezetés. Az ó- és újszövetségi Kánon rövid tör
ténete, a Biblia nevezetesebb fordításai. Az egyes iratok keletkezésének tör
ténete, szerzőik, tartalmuk ismertetése. Szemelvények olvastatása az ó- és új- 
szövetségi iratokból. Kézikönyvek: Batizf alvy-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- 
sise, Széchenyi Hitele, Kölcsey emlékbeszéde Kazinczy felett, Kossuth beszéde 
«A nemzeti védelemről», Deák felirati beszéde. Havonkint egy dolgozat. Tan
könyv: Négyessy László: Rhetorika. Heti 3 óra. — Teltsch Kornél.

3. Latin nyelv. Cicero beszéde: De imperio Cn. Pompei egészen, tüze
tesen ki terjeszkedve a beszédek keletkezésére, a kortörténeti viszonyokra, a
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régiségem és irodalmi magyarázatokra. Költői olvasmány Ovidius Pástijából: 
a költő önéletrajza, A rómaiak és sabinusok kibékülése, Gabii elfoglalása, 
Ardea ostroma, A regifugium, Janus, Feralia, Terminalia, Arion; legnagyobb 
részük könyvnélkül is. Nyelvtani összefoglalásul az alaktan. Stílusgyakorlatok. 
Havonkint két írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: Köpesdy Sándor: Cicero két 
beszéde, Csengery J : Szemelvények Ovidiusból; Köpesdy-Cserép: Stílusgyakor
latok. Heti 6 óra. — Schöpflin Géza.

4. Görög nyelv. Az olvasás és írás begyakorlása után az alaktanból: 
főnév, melléknév, határozó, névmás, számnév és az w végű igék ejtegetése 
az attikai nyelvjárás szerint. Kézikönyv: Maywald József: Görög nyelvtan. Meg
felelő szó- és írásbeli fordítási gyakorlatok Maywald gyakorló- és olvasó
könyvéből. Havonkint két írásbeli dolgozat. Hetenkint 5 óra. — Klemens T. János.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Görög és magyar Írod. olvasmányok'. 
Homeros élete. A homerosi kérdés. Homeros Iliasa és Odysseiája bő szemel
vényekben. A vallás Homerosban A Perikles-korabeli mythologia. Szemel
vények Herodotosból. — Költői szemelvények Tinódi, Gyöngyösi, Arany 
műveiből. Prózai szemelvények Heltai, Kemény, Szalárdi, Bethlen, Cserei, Apor 
műveiből. Félévenként 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, I. kötet. Heti 
3 óra. —• Kubányi Béla.

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

6. Német nyelv, a) Olvasmányok: Die Bremer Stadtmusikanten. Die 
gute Mutter. Die Tiere und der Mensch. Mut über gut. Attilasagen. Die Erfindung 
der Uhren. Eine Reise nach Berlin, b) Költemények-. Der Fischer. Erlkönig. 
Die Lorelei. Der Schenk von Limburg. Der Sänger. Die Sonne bringt es an 
den Tag. Das Grab im Busento. Schwäbische Kunde. Des Knaben Berglied. 
Der Zauberlehrling. Beszélgetési gyakorlatok. Fordítás magyarból németre. 
A nyelvtan áttekintése, illetőleg kiegészítése. Havonkint két írásbeli dolgozat. 
Kézikönyv: Endrei Ákos: Német Nyelvkönyv, II. k. Heti 3 óra. — Teltsch Kornél.

7. Történelem. 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.

8. Mennyiségtan, a) Algebra: Viszonyok és arányok. Több ismeretlennel 
biró elsőfokú egyenletek megoldása. Tiszta és vegyes másodfokú egyenletek 
megoldása. Négyzet- és köbgyök. Számolások gyökmennyiségekkel. Rationalis, 
irrationalis, imaginarius és komplex számok. — bj Geometria-. A pont helyzete 
a síkban. Koordináta-rendszerek. Az egyenes helyzete a síkban. Az egyenesek 
kölcsönös helyzete a síkban. A síkidomok alkotó részei. A hosszúságok össze
mérése. Sugárrendszerek. Hasonló háromszögek és sokszögek. A síkidomok
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területének kiszámítása. A kör és meghatározása. A kör és az egyenes és a 
körök kölcsönös helyzete. A kör és a szög. A kör kerületének és területének 
meghatározása. Tankönyv: Dr. Wagner Alajos: Algebra és geometria. Heten- 
kint 3 óra. — Peskó Ödön.

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

10. Testgyakorlás, a) Rendgyakorlatok, bj Szabadgyakorlatok súlyzókkal 
és botokkal, c) Szergyakorlatok. A tanulók négy csapatban, két-két főtornász 
vezetése mellett gyakoroltak. Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

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

VI. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: dr. W allentínyi S amu.

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 általános jellemzése, fajai, építészeti 
stílusok, eszményítés. Tüzetesen a költészet. A költészet felosztása: az epika, 
naiv eposzok, részletesen az idegen népek hősi eposzai; behatóan, közös munká
ban dolgoztuk fel a Szigeti veszedelmet, szóltunk Zrínyi életéről, eposza forrá
sairól, jellemzéséről. A lyránál és minden műfaj fejtegetését olvasmányok együttes 
olvasása, taglalása, közös megbeszélése előzte meg. Feldolgoztuk közös mun
kában Shakspere Coriolanusát; ez alapon fejtegettük a drámai költészetet. 
A házi olvasmányokról minden hónapban pontosan beszámoltak a tanulók. 
Havonkint egy dolgozat. Tankönyv: Négyessy: Poétika. Hetenkint 3 óra. 
— Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Livius élete és működése. A pún háború története. 
Fordítottuk belőle a XXI. könyvből: 1, 2, 3, 4, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 
caputot, a XXII bői 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, caputot. — 
Vegilius élete és működése. Az Aeneisből fordítottuk az I. énekből 1—209, 
418—489, 520—642, a Il.-ból: 1—59—150 sort könyv nélkül is tanultunk. 
Az olvasmányokhoz tüzetes tárgyi magyarázatokat fűztünk s az olvasmányok 
tartalma alapján fordítottunk magyarból latinra. Havonként két írásbeli dolgo
zat; fordítás magyarból latinra, kétszer latinból magyarra. Tankönyv: Bartal- 
Malmosi: Livius, Pirchala: Aeneis. Hetenkint 5 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

4. Görög nyelv. Az V. osztály nyelvtani anyagának ismétlése után a 
/M-végtí és a rendhagyó igék ragozása. A mondattanból: a névelő, az esetek
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használata, az ige nemei és módjai, a mellékmondatok. — Xenophon élet
rajzának és írói munkásságának ismertetése után szemelvények az Anabasisból 
és Sokrates Memorabiliáiból; könnyebb lyrai szemelvények. Fordítás magyarból 
görögre. Havonkint két írásbeli dolgozat (részint házi, részint iskolai). Kézi
könyvek: Maywald: Görög nyelvtan, és Görög olvasó- és gyakorlókönyv,
II. rész. Hetenkint 5 óra. — Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Irodalom-. Euripidész Ifigenia Tauriszban 
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.

6. Német nyelv. A nyelv- és mondattani ismereteknek kiegészítése és 
begyakorlása. Olvasmányok alapján egyes költők és írók (Bürger, Uhland, 
Heine, Lenau, Schiller, Herder) méltatása. Olvasmányok: Griechenland Sprache, 
Mythologie u. Dichtkunst, Der wilde Jäger, Der Fischer, Der Zauberlehrling, 
Das Lied vom braven Mann, Der Schenk von Limburg, Schwäbische Kunde, 
Die Grenadiere, Die Lyrischen Bauern, Die Wallfahrt nach Kewlaar, Die Haide
schenke, Der Postillon, Miska, Die Kraniche des Ibykus. Die Entwicklung 
der Ballade Havonként két írásbeli dolgozat. Tankönyv: Hoffmunn M.: Német 
tan- és olvasókönyv. Hetenkint 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

7. Történelem. A középkor és újkor története a westfáliai béke meg
kötéséig. Tankönyv: Varga Ottó: Világtörténet, II. Heti 3 óra. — Gömöry János.

8. Mathematika. a) Algebra: A hatvány és gyök általánosítása, positiv, 
egész és tört hatvány, negativ egész és tört gyök. Logarithmus számítás. 
Irrationalis és exponentialis egyenletek. Tankönyv : W agner: Algebra. — 
b) Geometria-. A sík trigonometriája. Goniometriai függvények. A derékszögű, 
egyenlőszárú háromszög és szabályos sokszög trigonometriai megoldása. Sinus, 
cosinus és tangens tétel. Az általános háromszög trigonometriai megoldása. 
Tankönyv: Wagner: Geometria. Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos.

9. Természetrajz. (Ásványtan és chemia.) A legfontosabb ásványokkal 
kapcsolatban a chemiai alapfogalmak, lehetőleg gyakorlati alapon. A föld és 
felületének kialakulása a víz és tűz hatása következtében; kőzettan; a levegő 
és az élő szervezetek geológiai működése. Geológiai korszakok. Tankönyv: 
Dr. Szterényi Hugó: Ásványtan és chemia. Hetenk. 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

10. Testgyakorlás, a) Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok kéziszerek 
nélkül, botokkal, súlyzókkal és buzogányokkal. Szergyakorlatok. A tanulók 
négy csapatra osztva, két-két előtornász vezetése alatt gyakoroltak a külön
böző szereken. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

b) Tornajátékok az V. osztálylyal együtt. Hetenkint 2 óra.
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VII. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: P eskó Ö dön.

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

2. Magyar nyelv. A magyar nemzeti irodalom története Kisfaludy Károlyig. 
Iskolai és házi olvasmányok. Havonkint egy Írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Beöthy 
Zsolt: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. Hetenkint 3 óra. — 
Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv. Sallustius «Bellum Jugurthinum» czímű műve, részben 
cursive. Vergilius Aeneisének VI. éneke. Cicerónak Catilina ellen mondott első 
beszéde, tüzetesen kiterjeszkedve ezen művek keletkezésére, a kortörténeti 
viszonyokra, a régiségtani és irodalmi magyarázatokra s ennek kapcsán rend
szeres összefoglalása a reáliáknak s a nyelvtani ismeretek kibővítése. Havon
kint két Írásbeli dolgozat: felváltva fordítás magyarból latinra és latinból 
magyarra. Kézikönyvek: Bartal-Malmosi: Bellum Jugurthinum; Cserép: Vergilius 
Aeneise; Gyuriss: Ciceronis Oratio in Catilinam; Schmidt: Római régiségtan. 
Hetenkint 5 óra. — Schöpflin Géza.

4. Görög nyelv. A joni dialectus magyarázata mellett olvastatott: Ilias
III. 1—355, 448 —461; IV. 1—270, IV. 422— végéig; VII. 313— végéig; VIII. 
1—455. Azután az uj joni dialectus sajátságainak ismertetése után Herodot
VII. 20—25, 32—35, 35 -4 7 , 138—148, 175 — 187, 198-238. VIII. 1—8. 
Mindegyik olvasmány előtt a szükséges irodalomtörténeti (homeri kérdés), 
mythologiai, illetve históriai bevezetések, valamint az illető művek egész tartalmá
nak és compositiójának ismertetése is. — Nyelvtani ismétlések és gyakorlatok, 
szó- és Írásbeli fordítások magyarból görögre (attikai nyelvre). Hetenkint 
5 óra. — Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Szemelvények Thukydides és Demosthe
nes műveiből. — Olvasmányok magyar történetírókból (Budai Ezsiás, Budai 
Ferencz, Virág B., Kazinczy F., Kölcsey, Bajza, gr. Teleky József, Horváth M., 
Szalay L., Salamon F.) és szónokokból (Kossuth Lajos és Deák Ferencz). A 
görög irodalom korszakai és főképviselői. Időszakonkint egy Írásbeli dolgozat. 
Kézikönyvek: Görög irodalomtörténet Schill S.-tól; Demosthenes Philippikái, 
ford. Borsos Károly. Magyar Írod. olvasókönyv dr. Badics Ferencztől, III. kötet. 
Hetenkint 3 óra. — Kubányi Béla.

6. Rajz. Testcsoportozatok s használati és díszítési tárgyak (iskolapad, 
tükör, gőzgép, teafőző, kút, szélmalom, hordó, nádszék, harangláb, hegedű stb.) 
folytatólagos rajzolása természet után. — Újabbkori jellegzetes műalkotások 
bemutatása és ismertetése. Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.
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7. Német nyelv. Goethe Hermann és Dorethea-jának olvasása és beható 
tárgyalása; Schiller Wilhelm Tell-jéből egyes válogatott jelenetek olvasása, az 
egész dráma tartalmának, compositójának, vezéreszméjének kifejtése mellett. — 
A német irodalomtörténet főbb mozzanatainak áttekintése a középkor végéig; 
lehetőleg olvasmányok alapján. Tankönyv: Szemák István Német olvasókönyve
IV. rész; Hermann és Dorothea, Wilhelm Teli iskolai czélokra szánt külön 
kiadása. Havonkint írásbeli dolgozat. Hetenkint 3 óra. — Ludmann Ottó.

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

9. Mennyiségtan a) Algebra-. A vegyes másodfokú egyenlet elmélete- 
Két másodfokú egyenlet közös gyöke. Redukálható egyenletek. Reciprok egyen
letek. Több ismeretlennel biró másodfokú egyenletrendszerek megoldása. A 
függvények ábrázolása. Maximum—minimum-számítás.

b) Geometria: A pont helyzete a térben. Az egyenesek kölcsönös hely
zete a térben, az egyenes és a sík és a síkok kölcsönös helyzete a térben. 
A testszög és a sarktestszög. A testszögek symmetriája és congruentiája. A 
szabályos testek. A hasábok hasonlósága és egybevágósága. A hasáb, és henger, 
gúla és kúp, csonka gúla és csonka kúp és a gömb felületének és köbtartalmának 
meghatározása. Tankönyv: Dr. Wagner Alajos: Algebra és Geometria. Heten
kint 3 óra. — Peskó Ödön.

10. Természettan. A szilárd, cseppfolyós és légnemű testek mechanikája. 
Akustika. Optika. Tankönyv: Dr. Kovács Zoltán. Fizika. Hetenkint 4 óra. — 
Peskó Ödön.

11. Testgyakorlás, a) Rendgyakorlatok-. Szabadgyakorlatok botokká^ 
súlyzókkal, buzogányokkal és kézi szerek nélkül. Szergyakorlatok. A tanulók 
három csoportra osztva két-két előtornász vezetése alatt gyakoroltak a külön
böző szereken. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

b) Tornajáték hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

VIII. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: P erényi V ilmos.

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
ségek. Az egyház, a kegyelmi eszközök: keresztség, úrvacsora, az egyházi 
hivatal. Mindez a dogmatörténetre, de kivált az ágostai hitvallásra való tekin
tettel 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.
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2. Magyar irodalomtörténet. A magyar nemzeti irodalom története 
Kisfaludy Károlyiéi napjainkig, részletesen kiterjeszkedve a kiválóbb írók 
műveinek együttes megbeszélésére olvasmányaink alapján, figyelemmel kisérve 
mindig a politikai és művelődési viszonyainkat. A házi-olvasmányokról minden 
hónapban pontosan beszámoltak a tanulók. A kivonatolt kötelező magyar 
magán házi-olvasmányok sorrendje: Szeptember: Kisfaludy Károly: Iréné, Víg 
elbeszélések; Vörösmarty Mihály: Zalán futása. — Október: Jósika Miklós br.: 
Abaft; Eötvös József br.: Karthausi, A falu jegyzője. — November: Kemény 
Zsigmond b r.: Rajongók, Zord idők. — Deczember: Tompa Mihály: Nép
regék; Petőfi Sándor: Elbeszélő költemények, Táj- és életképek. — Január: 
Arany János: A nagyidai czigányok; Szigligeti Ede: Csikós. — Február: Teleki 
József gróf: A kegyencz; Madách Imre: Az ember tragédiája; Tóth Ede: A falu 
rossza. — Márczius: Jókai Mór: Az új földesúr; Széchenyi István gróf: Hitel; 
Csenged Antal: Jellemrajzok. Összesen hétdolgozat.Tankönyv: Beöthy: A magyar 
nemzeti irodalom története. Hetenkint 3 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Taciti Annalium 1. cap. 1—43. Horatii Carm. I. 1, 3, 
4, 6, 10, 14. III. 1, 30. Epodon I. 2; Satirarum I., 1, 9. De arte poetica. A 
mondattan összefoglalása. A római irodalom története. Havonkint két írásbeli 
dolgozat, felváltva latinból magyarra és magyarból latinra. Hetenkint 4 óra. 
— Klemens T. János.

4. Görög nyelv. Plátó Apológiája egész terjedelmében a szükséges 
irodalomtörténeti és archaeologiai bevezetés után. Plátó Kritonjából I, II, III, 
VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII. Homér Odysseájából a III. és 
IV. ének. A görög irodalomtörténetnek áttekintése. Írásbeli dolgozatok: össze
függő szöveg fordítása görögre és görög szöveg fordítása magyarra. Heten
kint 4 óra. — Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Görög irodalmi olvasmányok-. Platóntól 
Apologia, Kriton. — A görög művészet remekeinek történeti ismertetése 
szemlélet alapján. Időszakonként egy írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Platon és 
Aristoteles, szemelvények, szerkészt. Alexander Bernát. A görög művészet 
kiválóbb alkotásainak ismertetése Zsámboki Gyulától. Hetenkint 2 óra. — 
Kubányi Béla.

b) Rajz. I. Fejek rajzolása basreliefek után (írónnal majd színes krétá
val). II. Gipszminták utáni rajzolás. III. Díszítő tárgyak rajzolása természet 
után (velenczei tükör, kandellaber, kút stb.). — Balló Aurél.

6. Német nyelv. Goethe «Iphigenie auf Tauris» ez. drámájának olvasása 
és beható tárgyalása. A német irodalomtörténet 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.
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8. Matheinatika. Combinatiók. Newton binomiális tétele. A valószínűségi 
számítás elemei. A mathematikai tanagyag főbb tételeinek áttekintő ismétlése. 
Tankönyv: Wagner: Algebra és Geometria. Hetenkint 2 óra. — Perényi Vilmos.

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. — Perényi Vilmos.

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. Kézikönyv: Böhm 
Károly: Tapasztalati lélektan. Logika. Hetenkint 3 óra. — Kubányi Béla.

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

b) Tornajátékok heti 2 órában. — Peskó Ödön.

írásbeli dolgozatok a felső négy osztályban.
Magyar dolgozatok.

V. osztály. 1. Hunyadi János harczai. (Fejtegetés.) 2. Az öreg Toldi. 
(Elbeszélés.) 3. Az ősz. (Költői leírás.) 4. Arany «V. László» ez. balladájának 
meséje, tárgya és alapeszméje. 5. Karácsonyi szünetem. (Levél.) 6. Anonymus 
krónikája. 7. «Idegen nyelveket tudni szép, a hazait a tehetségig művelni 
köteleség.» (Értekezés.) 8. A zsugori. (Jellemrajz.) 9. A Branyiszkón. (Beszéd.)

Görögpótló dolgozat-. 1. Odysseus. (Jellemrajz.) 2. Perzsa szokások. (Hero- 
dotos után.)

VI. osztály. 1. Október 6-ikán. (Emlékbeszéd.) 2. Az érzés, képzelet és 
technika szerepe a művészetekben. 3. A ballada jellemző sajátságai (az olvasott 
balladák alapján). 4. A siklósi epizód. 5. A hősi eposz jellemző vonásai. 6. Az 
eposz és a regény. 7. Arany «Vojtina ars poétikája». 8. Coriolanus I. felvonása.
9. A Bánk bán tartalma.

Görögpótló dolgozat. 1. A görög epigramma. 2. A görög karénekről.
VII. osztály. 1. Ősi népköltészetünk elpusztulásának okai. 2. A lelki bűn- 

hödés Arany János balladáiban. 3. Feddő szellem a protestáns kor költészeté
ben. 4. A franczia forradalom oka és mivolta. 5. A kuruez lyra motívumai. 
6. Gvadányi népszerűsége. 7. A folyékony testek összehasonlítása a lég- 
neműekkel. 8. A nyelvújítás fontossága. 9. Kölcsey írói jelleme.

Görögpótló dolgozat 1. Az olygarchia és demokraczia harcza. (Thukydides 
műve alapján.) 2. Demosthenes államférfiúi szereplése. (A tanultak alapján.)

VIII. osztály. 1. A magyar irodalomtörténetírás története. 2. Vörösmarty 
életéből mely mozzanatok voltak főleg hatással epikai költészetére? 3. Bánk 
bán tragikuma. 4. Kemény, mint regényíró. 5. Buda halálának méltatása. 
6. Petőfi lyrája. 7. Az ötvenes évek költészete.

Görögpótló dolgozat. 1. Sokrates. (Jellemrajz.) 2. Kriton. (Rövid tart. kivonat.)
10*
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Német dolgozatok.
VII. osztály. 1. Charakterisierung des Wirtes und seiner Frau, nach 

Goethe’s Herrmann u. Dorothea, I, Gesang. 2. Uebersetzung eines Briefes von 
Mikes Kelemen. 3. Welche Vorteile bringt die Kenntnis fremder Sprachen? 
4. Inhaltsangabe von Uhland’s «Schwäbische Kunde». 5. Beschreibung der 
Örtlichkeiten in Goethe’s Herrmann und Dorothea, 6. Die Zeit der Handlung 
des Gedichtes «Herrmann und Dorothea». 7. Der Tod Siegfrieds nach dem 
Nibelungenliede frei erzählt. 8. Der Nutzen des Fisches. 9. Zur Charakterisie
rung des Drama’s: Wilhelm Teli (fordítás).

VIII. osztály. Die Sage vom weissen Pferde. (Ford.) 2. Der Gedanken
gang des ersten Aufzuges von Goethe: «Iphigenie auf Tauris». 3. Minna von 
Barnhelm. (Ford.) 4. Lessing als Aesthetiker. 5. Die erste Dichterepoche 
Goethe’s. 6. Beschreibung eines Glockengusses. 7. Lenaus Leben und Wirken.

Szabadkézi rajz, m int 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.

atfci.
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C) Főgymnasiumi tanulók.
A rövidítések magyarázata: ág. h. ev. -  ágostai hitvallású evangélikus; ev. ref. =  evang 
református; r. k =  rom kath ; gk. =  gör. kath.; un. =  unitárius; izr. == izraelita vallásé; 

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

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

1. O S Z T Á L Y .

Antony Arthur ág. h. ev., n. Gölniczbánya, Szepes vm,, 1894. júl. 17.
Baloghy Farkas ág. h. ev., m. Margonya, Sáros vm., 1895. jan. 3.
Barna Jenő ág. h. ev., m. Beszterczebánya,Zólyomvm.l895.jún.25.
Blum Pál izr., n....................... Varannó, Zemplén vm., 1894. márcz. 30.

5 Bodnár Jenő ev. ref., m* Sztropkó, Zemplén, 1893. nov. 14.
Boratkó Ferencz ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm., 1895. márcz. 30.
Bretz Sándor ág. h. ev., m. . Eperjes, Sáros vm., 1895. júl. 31.
Bruck Herman izr., m. . . Hardicsa, Zemplén vm.,1895. ápr. 8.
Czin József izr., m................. Eperjes, Sáros vm., 1893. jan. 19.

10 Czinner Samu ,izr., t. . . . Kijó, Sáros vm., 1894. júl. 18.
Dancz István ág. h. ev., m. . Kassa, Abaűj-T. vm., 1895. júl. 21.
Darvast Géza ev. ref., m. . . Kassa, Abaúj-T. vm., 1895. febr. 4.
Edelmann Gyula izr., n. . . Orló, Sáros vm., 1894. okt. 17.
Fidler Ferencz ág. h. ev., m. Tállya, Zemplén vm., 1895. nov. 12.

15 Fried Ernő izr., n.................. Sebeskellemes, Sáros vm., 1893. decz. 9.
Friedmann Ármin izr., n. Eperjes, Sáros vm., 1895. máj. 30.
Friedmann Izidor izr., m. Felsőszalók,Sáros vm,1894. máj. 14.
Gasch Rezső ág. h. ev., n. . Eperjes, Sáros vm., 1895. ápr. 16.
Gellért Lajos izr., m. . . . Eperjes, Sáros vm., 1895. okt. 12.

20 Gottlieb Jenő izr., n. . . . Eperjes, Sáros vm., 1894. nov. 14.
Gottlieb Jenő izr., n. . . . Sebeskellemes, Sáros vm., 1894 júl. 28.
Guttmann Adolf izr., n. . . Roskovány, Sáros vm., 1894. máj.11.
Guttmann Henrik izr., n. . Sebeskellemes, Sáros vm , 1893. decz. 13.
Hochhäuser Vilmos izr., n. . Gnézda, Szepes vm., 1895. febr. 9.

25 Izsó Gyula ev. ref., m. . . . Eperjes, Sáros vm., 1894. decz. 14.
Jancsó Gyula ev. ref., m. . . Érköbölkút, Bihar vm., 1895.
Jordán Viktor izr., m. . . . Tiszanána, Heves vm., 1895. decz. 27.
Kapi Gyula ág. h. ev., in. . Rimaszombat, Gömör vm., 1895. febr. 15.
Keller Viktor izr., m. . . . Eperjes, Sáros vm., 1894. decz. 1.

30 Késmárszky Lajos ág. h. ev.,m. Kassa, Abaűj-T. vm.,1896. decz. 17.
Klinczkó István ág. h. ev., m. Strizs, Gömör vm., 1895. febr. 11.
Kolics Aladár ág. h. ev., m. Szirák, Nógrád vm., 1895. febr. 13.
Kormány Lajos ev. ref., m. . Mátészalka, Szatmár vm., 1894. márcz. 12

* Ismétlő.
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Név, vallás, anyanyelv

Kornfeld József izr., m.
35 Lefkovics Nándor izr., m. . 

Lehóczky Gusztáv ág. h. ev., m. 
Lichtig Jenő izr., m. . . .
Liptai Sándor ág. h. ev., m. 
Lórencz László ág. h ev., m* 

40 Löwenstein Elek izr., m. . . 
Lútocska Márton ág. h. ev., t* 
Maixner János ág. h. ev., m. . 
Marencsin Zoltán ág. h. ev., m. 
Medzihradszky Tibor ág. h.

ev., m .* .............................
45 Merényi Oszkár ág. h. ev., m. 

Paszternák Miklós izr., n.** . 
Reichmann Henrik izr., m. . 
Rontsinszky Ágoston ág. h.

ev., m...................................
Rosenfeld Dezső izr., n. . • 

50 Rosenthal Dezső izr., m. . .
Stern Béla izr., m...................
Strompf Rezső ág. h. ev., m. 
Szilárd Imre rk., m.** . . .
Takács István izr., m. . .

55 Veres Elek unit., m.
Vieszt Braniszláv ág. h. ev., t. 
Vilmányi Dezső rk., n. . .
Weiszberg Ferencz izr., m. .

M ag;án

Grünstein Lajos izr., m. . .
60 Ilkovics Ottó izr., m. . . .

Kleinmann Izidor izr., m. . .
Lichtenstein József izr., n. .
Rónai Elek izr., m..................
Stark Samu izr., n..............

Születés helye és ideje

Sátoraljaújhely, Zempl. 1894. decz.9. 
Rimaszécs,Gömörvm.,1896.febr.22. 
Ladomér, Sáros vm , 1894. nov. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. okt. 16. 
Eperjes, Sáros vm, 1895. márcz. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. június 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. július 23. 
Németlipcse, Liptó, 1892. nov. 12. 
Poprád, Szepes vm., 1895. ápr. 12. 
Radvány, Sáros vm., 1894. jan. 18.

Nyitra, Nyitra vm., 1892. máj. 30. 
Sóvár, Sáros vm., 1895. június 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. január 9. 
Kurcsin, Sáros vm., 1894. július 2.

Nagymihály, Zempl., 1894. decz. 27. 
Szucsány,Turócz vm., 1894. máj. 16. 
Hidasnémeti, Abaúj-T. 1895.aug. 6. 
Petrozsény, Hunyad vm., április 22. 
Varannó, Zemplén, 1895. febr. 28. 
Pusztakokasd, Fehér, 1895. máj. 17. 
Gárdony, Fehér vm , 1894. máj. 28. 
Kolozsvár, Kolozs vm.,1894.febr.20. 
Miava, Nyitra vm., 1894. nov. 18. 
Krompach, Szepes vm., 1895. febr. 7. 
Rudlyó, Zemplén vm., 1896. jan. 8.

anulók :

Bogdány, Sáros vm., 1895 decz. 19. 
Szedikert, Sáros vm., 1896. jan. 10. 
Abaújszina, Abaúj-T.,1894 .szept 10. 
Girált, Sáros vm., 1892. 
Abaújszina, Abaúj-T., 1894. okt. 20. 
Girált, Sáros vm., 1895. decz. 25.

* I s m é t lő .  —  ** K im a r a d t.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

II. OSZTÁLY.

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

5 Bálint Géza ág. h. ev., m. . 
Bodnár Andor ev. ref., tn. . 
Bodnár Árpád ev. ref., m.* .
Bojárszky Dezső rk., m. . .
Chotvács József ág. h. ev., m. 

10 Csekan Lajos rk., t. . . .
Demjántsik Antal gk., ruthén 
Dessewffy Miklós ág. h. ev., m. 
Feldmann Elek izr., m. . .
Gergelyi István rk., m. . .

15 Goldberger Gábor izr., n. 
Grossmann Bernát izr., n.
Grün Jenő izr., m...................
Grünfeld Miklós izr., m. . 
Hajdú Árpád ág. h. ev., t.

20 Jarzsembszky Oszkár rk., m. 
Klauszer Miklós ág. h. ev., m. 
Kónya István ev. ref, m. . .
Kurz György izr., n. . . .
Linczényi János ág. h. ev., t. 

25 Lippay József ág. h. ev., m. . 
Matavovszky Sándor rk., m. .
Mayer Béla izr., m..................
Medzihradszky Adorján ág. h.

ev., m...................................
Meliórisz Kálmán ág. h. ev., m. 

30 Mitske Márián ág. h. ev., m. . 
Moskovitz Ervin izr., n. . .
Nádaskay Emil rk., m. 
Pálesch Árpád ág. h. ev., m. . 
Rosenthal Adolf izr., m. . .

35 Sarudy László ág. h. ev., m. . 
Simkó Hugó ág. h. ev., m. . 
Stern Miksa izr., n. . . . .

Királyhelmecz, Zempl., 1894.ápr. 23. 
Eperjes, Sáros vm, 1893. decz. 10. 
Mezőcsát, Borsod vm.,1893. decz. 17. 
Budapest, Pest vm., 1894. márcz. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. nov. 13. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1895. márcz. 16. 
Sztropkó, Zempl. vm., 1892. aug. 26. 
Nyírjes, Sáros vm., 1894. jún. 16. 
Sókét, Zemplén vm, 1894. jan. 11. 
Pécsújfalu, Sáros vm., 1894 ápr. 17. 
Miklósvágás,Sáros vm.,1893. nov. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. ápr. 7. 
Széplak, Abaúj-T. vm., 1892. ápr. 1. 
Liváda-puszta, Arad, 1894. ápr. 18. 
Oruzsin, Sáros vm , 1892. jan. 23. 
Szentmihály,Sárosvm.,1892.jan.28. 
Bolyár, Sáros vm., 1894. júl. 22. 
Miskolcz, Borsod vm., 1894. ápr 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. május 22. 
Lemes, Sáros vm., 1894. szept. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. nov. 2. 
Bacska, Zemplén vm., 1895. febr. 19. 
Eperjes, Sáros vm, 1895. jún. 10. 
Királylehota, Liptó, 1892. febr. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. jún. 2. 
Beregszász, Bereg vm, 1894.okt.28. 
Eperjes, Sáros vm, 1894. május 9. 
Turóczszentmárton, Turócz vm, 

1894. ápr. 28.
Kissáros, Sáros vm, 1894. jún. 6. 
Eperjes, Sáros vm, 1893. febr. 13. 
Menhárd, Szepes vm, 1894. júl. 15. 
Eperjes, Sáros vm, 1894. július 1. 
Nagyida, Abaúj-T. 1895. márcz. 8. 
Eperjes, Sáros vm, 1894. decz. 8. 
Eperjes, Sáros vm, 1894. július 24. 
Igló, Szepes vni, 1893. okt. 31. 
Lukó, Sáros vm, 1894. nov. 12.

* I s m é t lő .
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Név, vallás, anyanyelv

Stiglitz Elek izr., n* . . .
Szekeres Géza ev. ref., m.

40 Szepes Imre rk., m.
Sztehlo István ág. h. ev., m. . 
Tydor Miksa izr., m. . . .
Vasskó Béla ág. h. ev., m. . 
Venetianer Oszkár izr., m. . 

45 Voloszinovics Béla gk., t. 
Wenczel Árpád ág. h. ev., n. 
Zahler Arthur izr., n. . . .
Zahler Leo izr., m. . . . .
Zipser Sándor izr., n. . . .

50 Zsupnik Kálmán izr., m.** .

III. OS

Baloghy Elek ág. h. ev., m. . 
Brauner Iván ág. h. ev., m. 
Chováts Endre ág. h. ev., m. 
Csécs Dezső rk., m. . . .

5 Dániel Szabó András
ág. h. ev., t.........................

Domokos Zoltán ev. ref., m. . 
Durst Ernő ág. h. ev., m. . 
Engelhardt József izr., m* . 
Federber Arthur izr., m. . .

10 Freyberger Bernát izr., m.*, ** 
Grossmann Gyula izr., m. 
Grósz Miksa izr., m. . . .
Grün Miksa izr., m. . . .
Grynaeus István ág. h. ev., m.

15 Gyurkovics Aladár ág. h.ev.,m. 
Hajdú Gyula ág. h. ev., m. . 
Herz Dávid izr. m.*, ** . .
Horvay Lajos ág. h. ev., m. . 
Keller Ernő izr., m. . . .

20 Kobilicz Arthur ág. h. ev., m. 
Kobilicz Béla ág. h. ev., m. . 
Kormány Sándor ev. ref, m. 
Kósch Frigyes ág. h, ev., m.

* Is m étlő . —  ** K ilé p e tt .

Születés helye és ideje

Késmárk, Szepes vm, 1893. aug. 31. 
Zsebfalu, Sáros vm., 1894 szept. 15. 
Sóvár, Sáros vm , 1892. június 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. febr. 25 
Eperjes, Sáros vm., 1895. április 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. márcz. 3. 
Eperjes, Sáros vm, 1894. aug. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. máj. 12. 
Remete, Szepes vm, 1892. július 17. 
Töltszék, Sáros vm., 1894. nov. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. nov. 14. 
Eperjes, Sáros vm, 1893. április 16. 
Fancsika, Ugocsa vm.,1894. febr. 25.

TÁLY.

Margonya, Sáros vm,. 1893. ápr. 26. 
Rimaszombat, Gömör vm , 1892. nov. 24. 
Sókút, Zemplén vm, 1892. nov. 14. 
Kassahámor, Abaúj vm., 1892. febr. 24.

Oruzsin, Sáros vm., 1893. szept. 14. 
Marosújvár, A.-Fehér vm., 1892. szept 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. decz. 9. 
Miskolcz, Borsod vm., 1892. szept. 6. 
Eperjes, Sáros vm, 1893. aug. 2. 
Sebeskellemes, Sáros vm., 1891. decz. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. máj. 6. 
Kassa, Abaúj vm., 1892. aug. 4. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. máj. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. máj. 5. 
Németjakabvágás, Sáros vm., 1889. aug.7. 
Zsegnye, Sáros vm., 1892. ápr. 13. 
Gáboltó, Sáros vm., 1891. nov. 15. 
Vychodna, Liptó vm., 1892. jan. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. aug. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. jan. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. febr. 15. 
Mátészalka, Szatmár vm., 1893. jan. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1891. júl. 30.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

Lichtig Arthur izr, m.
25 Liebmann Miksa izr., m. 

Lövy Vilmos izr., m. . 
Mayer Miksa izr., m. . 
Mészáros Dezső rk., m. 
Mészáros Lajos rk., m.

30 Nudzik Jenő ág. h. ev., m 
Ortner Leib izr., n.
Papp Jenő ág. h. ev., m. 
Rónai Zoltán izr., m. . 
Rosenberg Béla izr, n.

35 Rozmann Béla ág. h. ev., n.** 
Schüll Géza rk., m. . .
Schwarz Lajos ág. h. ev., m 
Siegelmann Zsigmond izr., m 
Szekeress Béla ev. ref., m. 

40 SzeredayZsigmond ág.h.ev.,m 
Vasskó Gyula ág. h. ev., m 
Vértes Géza rk., m 
Zimmermann Simon izr., n 
Klein Béla izr., m. .

45 Perlmann Náthán izr., m.

Eperjes, Sáros vm., 1892. aug. 15. 
Aranyidka, Abaúj vm., 1892. máj.10.
S.-Újhely,Zemplén vm., 1892.nov.6. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. jún. 14. 
Szinye, Sáros vm., 1893. szept. 19 
Szinye, Sáros vm., 1892. jan. 14. 
Újpest, Pest vm., 1891. nov. 12. 
Gorlitze, Galicza, 1890. jan. 10. 
Teschen, Szilézia, 1891. nov. 11. 
Munkács, Bereg vm., 1892. jún. 15. 
Sebeskellemes, Sáros vm., 1893. decz. 13. 
Gölniczbánya, Szepes vm., 1891. jún. 8. 
Abaújszántó, 1892. aug. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1891. nov. 27. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. máj. 15. 
Zsebfalu, Sáros vm., 1892. máj. 23. 
Ofalu, Sáros vm., 1891. nov. 6. 
Kolomea, Galiczia, 1892. máj. 12. 
Szombathely, Vas vm, 1891.jún. 24. 
Vörösvágás, Sáros vm., 1891. ápr. 21. 
Rozgony, Abaúj vm, 1894. febr. 3. 
Agyagos, Zemplén vm, 1891. decz. 15.

IV. OSZTÁLY.

Árje Jenő izr, m. . . . 
Árje Leo izr, m. . . 
Bárkány Hugó izr, m. . .
Bialek István ág. h. ev, m*

5 Czirbesz Tamás ág. h. ev, m 
Danz Andor ág. h. ev, m. 
Dzurik Gyula ág. h. ev, m. 
Ferencz József ág. h. ev, t. 
Fried Vilmos izr, n. . .

10 Friedmann Henrik izr, m. 
Friedmann Lipót izr, n. . 
Gärtner Arthur izr, n. . 
Goldmann Géza izr, m. . 
Gottlieb Gyula izr, n. .

15 Grynaeus Géza ág. h. ev, m

Eperjes, Sáros vm, 1893. márcz. 30. 
Eperjes, Sáros vm, 1891. jún. 30. 
Sebeskellemes, Sáros, 1891. okt. 29. 
Eperjes, Sáros vm, 1889. decz. 12. 
Takcsány, Zemplén, 1892. jún. 24. 
Nagymaros, Pest vm, 1892. júl. 2.
K. -Németfalu, Sáros, 1892. márcz. 1. 
Eperjes, Sáros vm, 1892. febr. 18. 
Keczerpeklén, Sáros, 1891. jan. 21. 
Eperjes, Sáros vm, 1891. márcz. 5. 
Lipnik-pa, Sáros vm, 1892. jan. 22. 
Eperjes, Sáros vm, 1892. jan. 3.
L. -Szádek,Szepes vm, 1890.decz.30. 
Sebeskellemes, Sáros, 1892. jan. 31. 
Eperjes, Sáros vm, 1892. márcz. 6.

* Ismétlő. — ** Kilépett.
Coll. Ért. 1905/6.
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Név, vallás, anyanyelv

Hudák Dezső gk., m. . . .
Húsz Béla ág. h. ev., n. 
Jeney Kálmán ev. ref., m. 
Jung Zsigmond izr., n. . .

20 Kende János izr., m. . . .
Klein Manó izr., m. . . .  
Kopp Sándor izr., n. . . .
Kribel Dezső ág. h. ev., m. . 
Lusztig Jenő izr , n. . . .

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

30 Reich Dávid izr., m . . .
Rosenthal Arthur izr., m. . .
Sas Róbert izr., m..................
Schütze Károly ág. h. ev., n. 
Tarnovszky Miklós gk., m. . 

35 Weiszberg Béla izr., n. . .

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm, 1889. okt. 11. 
Felka, Szepes vm., 1892. febr. 3. 
Legyesbénye, Zemplén, 1892. júl.10. 
Harcsárlucska, Sáros, 1892. aug. 16. 
Gálszécs,Zemplén vm., 1893.febr.8. 
Sebeskellemes, Sáros, 1890. aug 7. 
Héthárs, Sáros vm , 1891. aug. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1891 aug. 12. 
Sóvár, Sáros vm., 1890. ápr. 2. 
New-York, Amerika, 1892 márcz 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1891. okt. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. aug. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1890. decz. 30. 
Déva, Hunyad vm., 1892. ápr. 13. 
Varannó, Zemplén vm.,1889.okt. 25. 
Eperjes, Sáros vm, 1891. okt. 13. 
Füzesgyarmat, Békés, 1893. jan. 16. 
Bécs, Ausztria, 1890. decz. 6. 
Eperjes, Sáros vm, 1892. okt. 25. 
Rudlyó, Zemplén vm, 1892. máj. 9.

V. OSZTÁLY.

Kisszeben, Sáros vm., 1890. aug. 27. 
Mernyik, Zemplén, 1892. márcz. 6. 
Kisdomása, Zemplén, 1891. jan. 22. 
Batizfalu, Szepes vm , 1891. máj. 2. 
Turány, Turócz vm., 1892. jan. 2. 
Siroka, Sáros vm., 1892. szept. 30. 
Gombosfalva, Sáros, 1890. nov. 21. 
Bolyár, Sáros vm., 1892. ápr. 22. 
Miskolcz, Borsod vm., 1891. jan. 20. 
Héthárs, Sáros vm., 1889. aug. 24. 
Eperjes, Sáros vm , 1890. máj. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1890. ápr. 4. 
Kéty, Abaűj-T. vm., 1890. okt. 26. 
Bánkút, Arad vm., 1889. nov. 25. 
Felsőmerse, Sáros, 1889. szept. 15. 
Girált, Sáros vm , 1889. júl. 31. 
Poprád, Szepes vm., 1891. jan. 11. 
Beregszász,Bereg vm., 1891 .decz.27. 
Trsztena, Árva vm , 1890. febr. 26.

Altmann Elek ág. h. ev., m . 
Berkovits Jakab izr, m. . .
Bikfalvy Jenő ev. ref., m. . .
Boratkó Rudolf ág. h. ev , m.

5 Demeter Lénárd ág. h. ev., m. j 
Földi József izr., m. . . .
Fuchs Gyula izr., t..................
Grün Vilmos izr., m. . . .
Grünfeld Jenő izr., m. . . . |

10 Guttmann Izsák irr., n. . .  j
Hirschfeld Márk izr., n . .
Izsó Sándor rk, m. .
Jaczkovics János gk., m. . .
Jászay Pál ág. h. ev., m. . .

15 Kendrovszky Alajos g k , m. 
Lichtenstein Izrael izr., n. 
Maixner Emil rk., m. . 
Matavovszky Béla rk., m. 
Matyuga János ág. h ev , m.
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Születés helye és idejeNév, vallás, anyanyelv

20 Matyuga Kamii ág. h. ev., m 
Mészáros Sándor rk., m. . 
Michna Mihály ág. h. ev., m 
Pálesch Ervin ág. h. ev., m. 
Peschkó Pál ág. h. ev., n. .

25 Reichmann Ábrahám izr., m 
Sándor Elek ág. h. ev., m. 
Steinberger Márk izr., n. . 
Szereday Szilárd ág. h. ev., m 
Szklenár Pál ág. h. ev., m.

30 Szutórisz Dezső ág. h. ev., m 
Tahy István ág. h. ev , m. 
Vozárik Géza ág. h. ev., m. 
Weisz Vilmos izr., m. . 
Weiszberger Dávid iz., n.

JV1 a g á n
35 Stépán Tihamér ev. ref., m. .

Liptóújvár, Liptóvm.,1890.decz.28. 
Szinye, Sáros vm., 1890. júl. 16. 
Drágabártfalva, Bereg, 1889. ápr. 8. 
Hegybánya, Hont vm., 1891. máj. 7. 
Felka, Szepes vm , 1891. jan. 23. 
Kurcsin, Sáros vm., 1890. jún. 25. 
Debreczen, Hajdú vm., 1891. febr. 5. 
Úszpeklén, Sáros vm.,1889.szept.22. 
Vörösvágás, Sáros vm., 1889.okt. 20. 
Csáklyó, Zemplén vm, 1890. júl. 19. 
Eperjes, Sáros vm., 1891. febr. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1891. nov. 5. 
Lapos, Sáros vm., 1891. jan. 10. 
Kisszeben, Sáros vm., 1889. szept. 6. 
Kriegh, Szepes vm., 1887. jún. 4.

t a n  u ló :

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

já r ; a görögöt tanulók nincsenek megjelölve.

p .  Baulovics Emil gk., m. .
Beszkid Pál gk., ruthén*
Bogsch Sándor ág. h. ev., n. 

p. F ekete György ág.h.ev.,m.
5 Feldmann Adolf izr., m. . 

p .  Fenyves Zoltán izr., n. . 
p .  Ferderber Viktor izr., m.

Fleischer Aladár izr., n. . 
p .  Földi Viktor izr., m. . .

10 p. Friedmann Ármin izr., n, 
p .  Füzy Árpád rk., m* . .
p .  Gärtner Viktor izr., n. .

Goldberger Adolf izr., n. 
p. Gottlieb Samu izr., n.

15 p  Grimm Pál rk., m* . .
p .  Grün Arthur izr., m. . .
p .  Heller Izidor izr., n. . .

Hörömpő Dezső ev.ref., m.

Eperjes, Sáros vm., 1888. decz. 1. 
Lukó, Sáros vm, 1889. febr. 3. 
Szepes váralj a, Szepes, 1889. febr. 19. 
Varjúfalu, Sáros vm., 1889. júl. 11. 
Széplak, Abaúj-Torna, 1890. júl. 21. 
Nagysáros, Sáros vm., 1888. ápr. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1890. júl. 1. 
Nagyvitéz, Sáros vm., 1890. jan. 2. 
Siroka, Sáros vm., 1890. decz. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1888. okt. 21. 
Lemes, Sáros vm., 1887. jún. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1889. okt. 21. 
Szepesolaszi, Szepes vm., 1889.ápr.2. 
Eperjes, Sáros vm., 1890. aug. 27. 
Kisszeben, Sáros, 1889. márcz. 28. 
Bolyár, Sáros vm., 1890. ápr. 10. 
Salgó, Sáros vm., 1890. márcz. 24. 
Kőrösladány, Békés, 1890. decz. 2.

* I s m é t lő .
ír
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Hübschmann Zsigmond
izr., m.( n......................

20 Klein Miksa izr., n. . 
p .  Kósch István ág. h. ev., m.

Krausz Fülöp izr., n. . .
p .  Kristóf Miklós rk., m. . 
p ,  Lehoczky Miklós ág. h.

ev., m...........................
25 Mayer Andor ág. h. ev., m. 

p .  Mendlovics Sándor izr , m. 
p .  Meskó Arisztid á. h.ev.,m.* 
p .  Neumann Mór izr., n. .

Palecskó Aladár á h. ev., m. 
30 Perényi Béla ev. ref., m.

Propper Ödön izr., m. . 
p .  Raisz Dezső ág. h. ev., m.

Reiss Sándor izr., m. . .
Rozmann Dezső á.h. ev., m. 

35 p .  Sándor Gerő rk., m.*
Schustek Jenő ág.h.ev., m. 

p .  Schwalb Jenő izr., m.
Singer Jenő izr., m. . .
Springer Mór izr., m.

40 p .  Váradi Aladár izr., n. . 
p .  Várallyay László rk., m. 
p .  Vojtovics István gk., m. 
p. Weiszberg Jenő izr., m. .

Születés helye és ideje

Kisszeben, Sáros vm, 1889. jan. 29. 
Sebeskellemes, Sáros vm.,1890.márcz. 26. 
Zólyomlipcse, Zólyom,1889. okt. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1889. máj. 12. 
Ófalu, Szepes vm., 1889. márcz. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1887. okt. 25. 
Alsómérk, Sáros vm , 1888. febr. 2. 
Göncz, Abaúj-Torna, 1889. jún. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1889. decz. 20. 
Demecser, Szabolcs, 1886. decz. 21.

* Ismétlő.

VII. O S Z T Á L Y .

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

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

Ferderber Jenő izr., m. . 
Freiberger Lajos izr , n. . 
Friedmann Sándor izr., m. 

p .  Grün Bernát izr., m. .
10 p .  Hegedűs Kálmán ev.ref,m.

Csércs, Sáros vm., 1889. szept. 19. 
Krucsó, Sáros vm., 1888. decz. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1890. márcz. 22. 
L.-Szt.-Miklós,Liptó vm. 1890 júl.4. 
Szopkócz,Zemplén vm.,1889.okt.9.

Lestyén, Nyitra vm., 1889. nov. 16. 
Eperjes, Sáros vm, 1889. okt. 14. 
Budapest, Pest vm, 1889. decz. 27. 
Alsókubin, Árva vm , 1888. aug. 27. 
Kaproncza, Sáros vm.,1887.szept. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1889. jan. 3. 
Vágújhely, Nyitra, 1890. márcz. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1891. márcz. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1890. jan. 22. 
Szt.-Simony, Gömör, 1889. máj. 24. 
Abaújszántó, Abaúj-T., 1889. decz. 1. 
Szövérd, Maros-Torda, 1888.okt. 11. 
Eperjes, Sáros vm, 1890. ápr. 16. 
Eperjes, Sáros vm, 1889. febr. 19. 
Eperjes, Sáros vm, 1890. máj. 13. 
Eperjes, Sáros vm, 1890. nov. 2. 
Lőcse, Szepes vm, 1890. okt. 28. 
Czifraszállás, Szabolcs vm.,t888.márcz.25. 
Fulyán, Sáros vm, 1887. szept. 1. 
Kőporuba,Trencsén vm,1890. júl.4.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

Hrabéczy Kornél 
ev., m. . .

ag-

p- Keller Mór izr., m.
p- Knapik Antal rk , m.
p- Kribel Aladár ág.h.ev.,m

15 p. Kubek Antal gk., m. .
Lövik Ernő ág. h. ev., m

P- Maixner Elek rk., m. .
P- Matavovszky István rk.,m
P- Nádaskay Géza rk , m.

20 p Nagy Gusztáv ev. ref, m
RochlitzZoltán ág h ev.,m

* P- Römer Henrik rk., n.
Schneiderlstván á h ev.,n

P- Schwarz Imre izr, m.
25 p. Szalay István ev. ref., m

P- Szűcs Gyula ev. ref., m.
Tomola Béla ág. h ev., m

P. Toronszky Elek gk., m.
Werther Henrik izr., m.

30 p. Zsuffa Béla rk., m. .

Zombor, Bács vm, 1889. nov. 26. 
Kassa, Abaúj-Torna vm.,1889.ápr.7. 
Hétbárs, Sáros vm , 1889 máj. 7. 
Eperjes, Sáros vm, 1888. máj 4. 
Pillerpeklén, Sáros, 1886. szept 23. 
Varannó, Zemplén, 1889. márcz. 13. 
Igló, Szepes vm , 1889. máj. 20. 
Beregszász,Bereg vm.,1888.decz.29. 
Eperjes, Sáros vm , 1888. ápr. 25. 
Sárospatak, Zemplén,. 1887. jún. 15. 
Szerencs,Zemplén vm., 1890.jún. 19. 
Landok, Szepes vm, 1889. máj. 20. 
Dobó, Sáros vm., 1886. jan. 19. 
Eperjes, Sáros vm , 1889. okt. 16. 
Beregszász, Bereg vm.,1888.máj. 24. 
Csáklyó, Zemplén, 1889. márcz. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1888. júl. 21. 
Belovezsa, Sáros vm., 1886. júl. 26. 
Eperjes, Sáros vm, 1888. nov. 12. 
Bezdán, Bács vm., 1889. decz. 17.

iVI a ^ á n t a n u l ó :

Kriskó Miklós gk., m. t. . j Hodermark, Szepes, 1887. decz. 17.

VIII. OSZTÁLY.

10 p.

Bárkány Miklós izr., m. 
Baumöhl József izr., m. 
Berényi Gyula ág. h. ev.,m 
Eichler Salamon izr., m 
Fábry Béla á. h. ev., m 
Gottlieb Leo izr., m. 
Guttmann Miklós izr., n 
Henszelmann Aladár ág

h. ev., m..................
Herz Ignácz izr., m. . 
Horvay Sándor ág. h. e v.,n 
HromjákJózsefgk.,ruthén 
Kaluzsa József rk., n. 
Kárpáti János ág. h. ev., n 
Klein Bernát izr., n. .

Eperjes, Sáros vm, 1888. aug. 13. 
Kolcsó, Szepes vm , 1888. aug. 27. 

,t. j Tibolddarócz, Borsod, 1887. okt. 9. 
Tolcsva,Zemplén vm.,1887. febr 14. 
Nagysáros,Sáros vm., 1888. szept.5. 
Tarnow, Gácsország, 1887. ápr. 18. 
Encs, Abaűj vm., 1889. márcz. 12.

Bártfa, Sáros vm., 1889. jün. 17. 
Pomikalecz, Sáros vm., 1887. jun. 17. 
Krompach Szepesm., 1888.szept.3. 
Szepes-Szulin, 1887. júl. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1888. szept. 26. 
Bussócz, Szepes vm., 1887. jún. 27. 
Magyar-Krucsó, Zempl., 1885. decz. 11.



N é v ,  v a llá s , a n y a n y e lv

15 Kranicz Lajos rk., m. . 
Lehoczky Egyed ág. h.

ev., m............................
Linczényi Pál ág. h. ev., m. 
Lindgrün László ág. h.

ev., rn............................
Medzihradszky Ervin ág.

h. ev, m.......................
20 p .  Merényi Gyula ág. h. ev.,m. 

p .  Nádaskay Sándor rk., m.
Nemes Károly ág. h. ev.,m. 

p. PalecskóGyulaág.h.ev.,m. 
Reich Lajos izr., n. . .

25 RochlitzDezsőág.h ev.,m.
Rosenberg Henrik izr., n. 
Stern Bernát izr. m. . .
Stern Samu izr., m. . .
Székely Arthur izr., m., .

30 SztehloZoltán ág.h.ev.,m.
Szurgent József r k , m. . 

p  Weingarten Leo izr., m 
p .  Zahler Géza izr., m. . .

AI a g á n  t
p. Görgey István rk., m. .

S z ü l e t é s  h e ly e  é s  id e je

Pozsony,Pozsony vm , 1887.máj.28.

Ladomér, Sáros vm , 1889. aug. 14. 
Királylehota,Liptó v.m.,1886 febr 7.

Nagysáros, Sáros vm., 1889. febr. 4.

Liptóújvár, 1888. szept. 8. 
Zsarnócza, Bars vng 1888. ápr. 11. 
Eperjes, Sáros vm, 1886 szépt. 20. 
Diósgyőr,'Borsod vm, 1888. febr.24. 
Eperjes, Sáros vm., 1887. jan. 13. 
Láda, Sáros vm., 1887. júl. 16* 
Szerencs, Zempl. vm , 1888. nov. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1888. febr. 19. 
Lukó, Sáros vm., 1887. jan. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1887. jún. 20. 
Miglécz, Abaúj vm., 1887. okt 9. 
Eperjes, Sáros vm, 1889. jan. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1887. márcz. 13. 
Sebeskellemes, Sáros, 1885. febr. 24. 
Szentist ván, Sáros vm., 1888. jún. 30.

in u 1ó ;

Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1875. aug. 17.
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D) Adatok az 1905/6-ik iskolai év történetéhez.
A «Collegium évi története» a főgymnasium évi történetét is magában foglalja.
E helyütt még a következőkről kell megemlékeznünk:
1. A nagym. m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából 

meglátogatta a főgymnasiumot 1905 nov. 25. és 28. napjain Szieber Ede kir. 
tanácsos, tankerületi főigazgató, a mely alkalommal megelégedését fejezte ki 
a tanárok működése felett. A látogatásról felvett jegyzőkönyvet beterjesz
tettük egyházi főhatóságunkhoz is tudomásul vétel czéljából

2. A tanuló-itjúságnak 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. A vallástanár minden hónap utolsó vasárnapján ifjúsági isteni
tiszteletet tart, a többi vasárnapon a templomi isteni-tisztelet látogatása any- 
nyival is inkább kötelező, mert a templom a téli hónapokban fűthető. Az 
osztályfők, valamint a vallástanár a templombajárást szigorúan ellenőrzik, sőt 
a vallástanár követelte, hogy az ifjak az istentiszteleti beszéd tartalmáról beszá
moljanak. A tanulók vallásos irányú iratokat is olvastak, a mennyiben a vallás
tanár a Luther-társaság vallásos tartalmú, népies, olcsó iratkáit terjesztette az 
ifjak között.

A Collegium többi intézeteinek prot. ifjúságával és tanáraikkal az ifjak 
kétszer tartottak deprecatiót, illetőleg járultak az úrvacsorához: okt. 31-ikén 
és a mennybemenetel ünnepe előtt. Megünnepeltük a reformáczió emlékünnepét 
is a tanulók és a tanárok nemcsak azzal, hogy deprecatiót tartottunk akkor 
és az Úr asztalához járultunk, hanem résztvettünk a theologusok által ren
dezett reformácziói emlékünnepélyen is. Különben tanulók, tanárok szorgalmas 
látogatói évről évre a theologiai Belmissiói Egyesület vallásos estélyeinek is.

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

A fegyelmi és tanulmányi állapot panaszra nem nyújt okot.

II. Iskolai kirándulások.
Ebben a tanévben is akadtak buzgó tanárok, a kik nem kiméivé fárad

ságot, sem költséget, kirándulásokat tettek a tanulókkal, hogy a növendékek 
szellemi látókörét ezen az úton is kiszélesítsék, lelkűket pedig a természetalkotta 
szépségek szemlélése által nemesítsék. Szutórisz Frigyes, a természetrajz tanára 
több ízben kivitte tanítványait a város környékére természetrajzi kirándulá
sokra. Az osztálytanárok is kirándultak osztályaikkal a természeti szépségekkel 
megáldott és történeti emlékekben gazdag közelebbi vidékre.

Nagyobb kirándulást kettőt rendeztünk: a Tátrába és Fiúméba, illetve a 
Balaton környékére. Okt. 3. és Tikén tizennyolcz ifjú s négy tanár (dr. Flórián 
Károly, dr. Ereky István, dr. Wallentínyi Samu és Peskó Ödön) vezetése mellett
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kirándultak hazánk legszebb vidékére: a Magas-Tátrába. Okt. 3-ikán kora reggel 
indultak el Eperjesről s nehány óra múlva már a «Tátra gyönyé»-hez: a Csorbai- 
tóhoz vezető úton gyalogoltak a kirándulók. A fogaskerekű vasút sínéi mellett 
haladva, értek fel a tóhoz. A fürdőhely megtekintése után nz 1513 m. magasság
ban fekvő Poprádi-tó felé vették útjukat. Már az elindulás előtt kezdett gyengén 
havazni, de rövid idő múlva már napfényben láthatták csillogni a fák között 
elő-előtünve a mindinkább távolodó Csorbai-tavat. Gyaloglás közben mindunta
lan változott a kilátás, melyet utánozni emberi kéz nem képes. Eltelve a látottak 
fenségétől, érkeztek meg az égnek emelkedő bérczekkel körített Poprádi-tóhoz, 
honnan, az ebéd elfogyasztása után, az 1984 m. magas Osztervát mászta meg 
a kis csapat. A csúcsra felérve, káprázatos, lefesthetetlen látványban volt részük, 
mely örökké felejthetetlen lesz mindegyikök előtt. Lenge hópelyhek szállingóz
tak a természet örök szépségeiben gyönyörködő ifjakra. Az Oszterváról leeresz
kedve, FelsŐhági érintésével frissen, a fáradság minden jele nélkül érkeztek meg 
Tátraszéplakra, hol az éjszakát töltötték Másnap a Tátrafüredeket tekintették 
meg. A fényes nyaralók, ezeknek gyönyörű berendezése méltán ragadta bá
mulatra a kis csapatot. Sok szép tapasztalattal gazdagodva hagyták el e fürdő
helyeket s a jó karban tartott úton a Szilágyi-emléket s a Rózsa- és Zerge- 
szállót érintve, érkeztek el a Tarpatak által képezett vízesésekhez. Itt láthatták 
a természetnek, a víznek folyton romboló, illetve alkotó munkáját. A magasból 
lezuhanó víztömeg robaja már messziről halatszik. Zúgva tör magának utat a 
sziklák közé szorított patak s tajtékozva siet a síkság felé, hol Késmárk, Felka, 
Poprád tornyai fénylettek a messze távol ködében.

Gazdag tapasztalatokkal, Isten s a természet iránti hódolattal eltelve érkez
tek haza Eperjesre.

A húsvéti szünidő tartama alatt sikerült kirándulást tett az V—VIII. osztály
ból tizenhat tanuló Fiúméba, Csengey Gusztáv, dr. Wallentínyi Samu és Peskó 
Ödön tanárok vezetése alatt. Indultak Eperjesről április 11-ikén az esti vonattal 
s Budapest, Uj-Dombovár, Zágráb érintésével 13-ikán reggel érkeztek Fiúméba. 
A különben hosszú utat folytonos jókedvvel és minden fáradság nélkül tették 
meg, mert a zakatoló vonat mindkét oldalán szemük elé táruló vidék és a 
folyton váltakozó gyönyörű kilátás feledtette az út hosszúságát. Rövid pihenés 
után a kikötő megtekintésére indult a kis csapat. Itt megszemlélték az «Adria» 
Társaság egyik legnagyobb kereskedelmi hajóját. A kikötőben éppen indulásra 
készen állott az «Ultonia», kivándorlókat szállító hajó, a melyen 2200 honfi
társunk távozott az új hazába. A nap már ekkor is égetően sütött s ebéd után az 
amúgy is fáradt ifjak a gymnasium egyik hűvös termében tértek nyugalomra. 
Estefelé Szutor Zoltán, fiumei főgymnasiumi tanár vezetése alatt felmentek a 
Tersattóra. Örökké felejthetetlen kép tárult szemeik elé. Lábaik alatt az eleven 
kikötő, tovább — a meddig csak a szem ellát ■— a szelíd kék tenger. Itt a 
Tersattón emelkedik a még teljes épségben lévő Frangepán-vár. Folytonosan 
gyönyörködve a természet által nyújtott panorámában, innen a Giardino publi- 
coba vették útjukat. Délszaki növények s virágok pazar pompája fogadta az 
ifjakat. Felüdülve a zöld fák és mosolygó virágok között, szállásukra tértek, 
hogy kipihenjék az eddigi fáradalmakat.
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Másnap reggel 7 órakor hajóra szálltak, hogy megtekintsék Abbáziát. 
Magának a fürdőhelynek megtekintése után sétát tettek a tengerparton, a 
Lovrana felé vezető úton, a melyen mintegy kétóra hosszáig gyönyörködtek 
a tenger fenségében, mely az Adriánál szelídséggel párosul. Felejthetetlen emlé
ket vive magukkal, három órai időzés után visszatértek Fiúméba, hogy a délután 
folyamán egy másik fürdőhely: Czirkvenicza megtekintésére induljanak.

Itt a kirándulók csak rövid ideig maradtak, mivel az út Fiúmétól Czirk- 
veniczáig oda és vissza körülbelül négy órát vesz igénybe. A nap már leszállt 
s a tenger fölött hűvös szellő fujdogált, midőn megpillantották a fénylő ki
kötőt s a világítótornyot. Üdén, frissen szállott partra a kiránduló-csapat, mely 
másnap már búcsút vett a magyar korona gyöngyétől s a Balaton kies vidéke 
felé vette útját.

Hétfőn reggel 3 1/2 órakor érkeztek Keszthelyre. Itt ritka szép látványban 
volt részük, midőn a napnak tüzes korongja lassanként emelkedett a szőlők 
és gyümölcsösök által borított hegyek fölé. Éjjel a Balatonon nagy vihar dühön
gött, mely azonban reggelre teljesen megszűnt, úgy, hogy minden veszély nélkül 
csolnakba szánhattak az ifjak. A vizen töltött kellemes perczek után Puky Pál 
gazdas.-intézeti tanár vezetése mellett megtekintették az 1386-ban épült róni 
kath. templomot, Festetich György gróf szobrát, az általa alapított gazdasági 
tanintézetet s a Balatoni Múzeum-egyesület különösen néprajzi emlékekben 
gazdag múzeumát. Innen kocsikon a közel lévő Hévíz-fürdőbe hajtattak. Fürdés 
és a fürdőhely megtekintése után Puky Pál tanár vendégelte meg az ifjúságot. 
Visszatérve a városba, ebédhez ültek a jókedvű ifjak. Ebéd végeztével búcsú
képen újra csolnakba szállottak. Eközben elérkezett az indulás ideje. Búcsút 
vettek a ringó víztükörtől, melynek nézésében nem fárad ki a szem s a melynek 
fenségével nem győz betelni a lélek.

Rövid utazás után megérkeztek Sümegre, hol a kis csapatot az Ereky- 
család s a reáliskola igazgatója és tanárai fogadták. Tiszteletükre vacsorát 
rendeztek, melyen résztvett a város szine-java. A kedélyesen elköltött vacsora 
után nyugovóra tért a fáradt társaság. Másnap reggel 9 órakor sikerült kis 
ünnepélyt rendeztek Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza síremlékénél, hol 
Maixner Elek VII. o. t. és Raisz Dezső VI. o. t. szavalt és Rochlitz Dezső Vili. o t. 
beszédben méltatta a költő érdemeit. Innen a hajdan nagy szerepet játszott 
várba mentek, melyet még IV. Béla építtetett. Ma már romokban hever. Éppen 
a várhegy tövében áll Kisfaludy szülőháza s a ház előtti téren 1870-ben emelt 
mellszobra. Kegyelettel s tisztelettel szivükben a nagy költő iránt, állottak az 
ifjak azon a helyen, hol Kisfaludy született s dolgozott lankadatlanul, soha 
meg nem szűnő szorgalommal. Sümeg városának nagy nevezetessége a Darnay- 
múzeum, melyben mintegy 30,000 tárgy van. Egy emberélet fáradozását s egy 
tiszteletreméltó férfiú hangyaszorgalmát bizonyítja e múzeum. Tulajdonosa nem 
ismer költséget, fáradságot. Eddig mintegy 80,000 frt-ot adott ki múzeuma 
érdekében. Csodálattal eltelve hagyták el az ifjak a múzeumot s ebédhez ültek. 
Ebéd végeztével Ereky István hívta meg a kis csapatot, kinek házánál kedves 
perczeket töltöttek. A d. u. folyamán a várostól nem messze fekvő bazaltbányát 
tekintették meg, hol, mielőtt búcsút vettek volna a páratlan szivességű sümegiek-

Coll. Ért. 1905/6. 12
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tői, a részvénytársaság a rövid idő múlva távozó ifjaknak ozsonnát adott, mely
nek elköltése után számos tapasztalattal gyarapodva és Sümeg város derék közön
sége emlékét szivükbe zárva, április 18-ikán este visszaérkeztek Eperjesre.

A kirándulók ezúton is hálás köszönetét mondanak Szutur Zoltán fiumei 
főgymn. tanárnak, Puky Pál keszthelyi gazdas.-intézeti tanárnak, az Ereky- 
családnak s a sümegi reáliskola tanári-karának és mindazoknak, kik szives 
vendégszeretetükkel, előzékeny felvilágosításaikkal a kirándulás sikerét biztosí
tották s reájuk nézve felejthetetlenné tették.

III. Főgymn. Magyar Társaság.
Áthatva a dicső múltnak nemes traditiójától és teljes tudatában ama 

czéljának, hogy a hazának önérzetes, önnállóan gondolkodó, szabadságszerető 
polgárokat neveljen, tartotta meg a collegiumi Magyar Társaság ez iskola
évben immár 18-ik alakuló-gyűlését.

Az elnöki tisztre ez idén is dr. Wallentínyi Samu főgymn. tanár urat 
nyerte meg. A tisztikar a következőképen alakult meg : elnök Kárpáti János VIII., 
titkár Weingartan Leo VIII., főjegyző Rosenberg Henrik VIII., főpénztáros 
Rochlitz Dezső Vili., tudom.-főkönyvtáros Lindgrün László VIII., szépirodalmi 
főkönyvtáros Linczényi Pál VIII., aljegyzői Elsász Sándor, majd Hegedűs Kál
mán VII., alpénztáros Maixner Elek VII., laptáros Toronszky Elek VII., al- 
könyvtáros Rochlitz Zoltán VII. oszt. tanulók. A rendes tagok száma 78, a 
pártolóké 42; kilépett 2 tag, maradt az év végén 118 tag.

Mint az előző években, ez idén is vasárnaponkint tartották a tagok 
összejöveteleiket, melyeken szabadelőadással, felolvasással, szavalattal, bírá
lattal emelték a gyűlés érdekességét. Szabadelőadást többen tartottak. Mél
tánylandó volt Szurgent József, Reisz Sándor, Weingarten Leónak 1 — 1, jobb 
volt Kárpáti János 1 szabadelőadása.

A felolvasások közül dicsérendő volt Rochlitz Dezső 2, Szurgent József, 
Henszelmann Aladár, Hegedűs Kálmán, Weingarten Leo 1 — 1, méltánylandó 
Guttmann Miklós, Szurgent József 1 — l, jobb volt Kárpáti János, Rochlitz 
Dezső, Sztehlo Zoltán 1 — 1 felolvasása.

A szavalatok közül: dicsérendő volt Zahler Géza, Kárpáti János 1 — 1, 
méltánylandó Zahler Géza, Szurgent József, Reisz Sándor, Raisz Dezső 2—2( 
Hegedűs Kálmán, Kárpáti János, Gottlieb Sándor, Váradi Aladár 2—2, Hrabéczy 
Kornél, Hörömpő Dezső, Földi Viktor, Perényi Béla, Reisz Sándor 1 — 1 szavalata.

A beadott kötelező házi-munkák közt méltánylandó volt a Henszelmann 
Aladár és Fábry Béla 1 — 1 munkája.

A kiírt évi pályázatok fényes eredménynyel végződtek. Díjat nyert Hen
szelmann Aladár: «Mint honosodott meg drámai költészetünk a magyar 
színpadon» irodalomtörténeti értekezése és Várallyay László Versei. Dicséret
ben részesült: Henszelmann Aladár, Werther Henrik, Zahler Géza, Székely 
Artúr, Raisz Dezső, Hegedűs Kálmán 1—1 pályaműve. A versenyszavalatok 
eredményeképen a komoly szavalatok I. díját Zahler Géza, a Il.-ikat Kárpáti 
János; a víg szavalatok I. díját Hörömpő Dezső, a Il.-ikat Zahler Géza nyerte.

A nemzet nagyjai iránti tiszteletének adott a Társaság kifejezést akkor,
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midőn az 1849-iki októberi katasztrófa Tizenhárom halottjának dicső emléke
zetét hagyományos kegyelettel ünnepelte meg. Az ünnepélyt Kárpáti János 
nyitotta meg, a nagy nap jelentőségét Weingarten Leo ismertette, majd Zahler 
Géza és Elsász Sándor járult hozzá szavalatával.

Midőn fájdalmasan kellett szemlélnünk, hogy legnagyobb írónk emlékét 
a bús feledés fátyla lepi, megküzdöttünk villamos századunknak a nagyság 
iránti közönyével és ifjúi szivünk egész hevével fordultunk Jókai Mór felé. 
Kéthavi munkásságunkat szenteltük emlékének. A felolvasott művek, meg
tartott szabadelőadások, elhangzott szavalatok kitörülhetetlenül vésték lelkűnkbe 
Jókai emlékének tiszteletét. Elvonultak előttünk magasröptű fantáziájának csodás 
alakjai: láttuk művészetünknek, a nemzet napszámosainak emberi erőt felül
múló küzdelmét, együtt lelkesedtünk a szabadságharcz izzó légkörében a név
telen hősökkel, az elnyomás idején együtt tápláltuk a feltámadás reményét, 
megtanultuk, hogyan kell a hazát igazán, önzetlenül szeretni s még forróban 
szerettük volna magunkoz ölelni azt a földet, mely nemcsak a rajta nevel
kedettet tudja láthatatlan kapocscsal magához fűzni, hanem még Ankerschmidt 
lovagokat is képes nyelv- s érzületben magyarrá tenni.

Ebbéli munkásságunkról tanúbizonyságot márczius 5-iki ünnepélyünkkel 
tettünk, melynek műsora ez volt: 1. Nyitány; előadta a Zenekör. 2. Meg
nyitóbeszéd; tartotta Kárpáti János. 3. «A munkácsi rab»; szavalta Zahler Géza. 
4. Népdalok; énekelte a Dalkör. 5. «Jókai mint regényíró», irta Weingarten 
Leo, felolvasta Hrabéczy Kornél. 6. «A kremonai hegedűs»; játszotta Székely 
Artúr, zongorán kisérte Nemes Károly. 7. «Utcza szögletén ül a csonka hős», 
Jókaitól; szavalta Raisz Dezső. 8. Rákóczi-induló, énekelte a Dalkör.

Könyvtári állapotunk ez évben kedvező. A szépirod. könyvtárnak volt 
1121 kötete 2690 kor. értékben, a tudom, könyvtárnak 620 kötete 1986 kor. 
22 fill, értékben, a folyóiratok 265 kötete 520 kor. s a régi 440 kötet hasz
nálatban nem levő könyvek értéke 3500 korona.

A pénztári állapot a következő volt: Bevétel 732 kor., kiadás 600 kor.; 
maradt 132 kor.

IV. F őgym nasium i D alkör
A coll. főgymn. Dalkör 1905. október 14-ikén alakult meg. Elnöke ez 

évben is Schöpflin Géza főgymn. tanár volt. Tisztikarát alakuló-gyűlésén nyílt 
szavazással választotta. Jegyző lett Szalay István VII. o. t., pénztáros Toronszky 
Elek VII. o. t ; bizottsági tagok: Székely Artúr VIII. o. t., Nagy Gusztáv VII.
o. t., Fűzy Árpád VI. o. t. és Jászay Pál V. o. t. A Dalkör tanítását ez évben 
Fábry Viktor vállalta el.

A tagok száma 93 volt, és pedig 86 rendes-, 7 pártoló-tag. Gyakorló
óráit a Kör hetenkint kétszer tartotta, melyen számos darabot megtanult.

Föllépett a Kör az 1906. márcz. 4-ikén megtartott Jókai-itnnepen, melyen 
népdalokat (Vékony héja van a piros almának . . ., Hej, ha nekem száz forintom 
volna..., Elhervadt a kék ibolya...) és a Rákóczi-indulót adta elő; az Eperjesi 
Tanári-kör tízéves fennállásának emlékünnepén népdalokkal (Cserebogár, sárga 
cserebogár . . . ,  Magasan repül a darú . . . ,  Esik eső ...); az ifjúsági körök záró
ünnepén «Búcsú az iskolától» ez. darabbal.

12*
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A Kör vagyoni állapotának mérlege a következő volt: Bevétel 127 kor. 
73 fill., kiadás 23 kor. 16 fill.; maradvány tehát 104 kor. 57 fill.

Belső ügyeinek elintézésére a Kör hat gyűlést tartott.

A főgymn. Zenekör 1905. okt. 16-ikán alakult meg Borsody Károly fő- 
gymn. tanár elnöklete alatt, mely alkalommal a megejtett választás eredménye- 
képen a Kör tisztviselő lettek Weingarten Leo Vili. o. t. (jegyző), Stern 
Bernát VIII. o. t. (pénztáros), kinek helyébe utóbb Mendlovics Sándor VI. o. t. 
lépett és Székely Artúr VIII. o. t. (felügyelő).

A tagok száma összesen 47 volt, ebből 19 működő-, 21 rendes- és 7 
, pártoló-tag.

Régi, buzgó és szakavatott karmesterének, Nedved Vilmosnak vezetése 
mellett a Kör ezévben is hetenkint kétszer tartotta gyakorló-óráit, melyeken 
a magyar zene művelése mellett megfelelő tér jutott a könnyebb klasszikus 
zeneirodalomnak is. Az elért eredményt tekintve és azt a múlt tanév ered
ményével összehasonlítva, nyilvánvaló, hogy a Kör előtt szép jövő áll, melyet 
soha nem lankadó kedvvel és szorgalommal minél előbb jelenné változtatni 
kell, hogy a Kör minden tagjának kötelességszerű törekvése legyen.

Nyilvánosság elé a Kör háromszor lépett : a főgymnasiumi Magyar 
Társaság által rendezett Jókai-emlékünnepélyen, a collegiumi ifjúság márczius 
15-iki hazafias ünnepén és a gymn. körök záróünnepén.

Ügyeink elintézésére a Kör a tanév folyamán két gyűlést tartott.
A Kör bevétele 167 kor. 17 fill, volt (100 kor. a tanári kar segélye, a 

többi tagdíjak- és büntetésekből), kiadása 125 korona. Ezévi maradvány tehát 
42 korona 17 fillér.

A főgymnasiumi Tornakör 1905. szept. 16-ikán tartotta alakuló-gyűlését 
Peskó Ödön főgymn. tornatanár elnöklete alatt. Beiratkozott 29 tanuló, évköz
ben felvétetett 4 tanuló.

A Kör tisztviselői kara következőképen alakult meg: titkárnak Linczényi 
Pál VIII. o. t., előtornászoknak Kárpáti János és Medzihradzky Ervin VIII. o. 
tanulók az első csapathoz, Toronszky Elek és Maixner Elek VII. o. tanulók 
a második csapathoz, Fűzy Árpád és Raisz Dezső VI. o. tanulók a harmadik 
csapathoz lettek megválasztva.

Az alakuló-gyűlés után a Kör megkezdte működését Peskó Ödön és 
Teltsch Kornél tanár urak vezetése alatt. A tagok hetenkint két órában a 
vezető tanárok által kiszabott gyakorlatok alapján és az előtornászok utasítása 
nyomán állandóan folytatták tornagyakorlataikat, melyeket őszszel és tavaszszal 
gyakran a füleslabda-játék váltott fel.

A Kör május 6-ikán sikerült háziünnepélyt rendezett, melynek műsora 
a következő volt: 1. Felvonulás. 2. Szabadgyakorlatok. 3. Csapattornázás: 
a) korláton, b) lovon, c) gyűrűn. 4. Összetett verseny korláton és magasugrás. 
5. Egyéni verseny: függeszkedés kötélen. 6. Mintacsapat-tornázás nyújtón. 
7. Gúlák. 8. Díjak kiosztása. 9. Elvonulás.

V. Főgymnasiumi Zenekör.

Főgymnasiumi Tornakor
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Az összetett verseny győztesei a következők voltak: I. Toronszky Elek
VII. o. t. ezüst-, II. Szalay István VII. o. t. bronz-érmet nyertek, III. Römer 
Henrik jutalomban részesült.

Az egyéni versenyben első lett Rozmann Dezső VI. o. t., második Szalay 
István VII. o. t., harmadik Hübschmann Zsigmond VI. o. t. Az első ezüst-, a 
második bronz-éremmel lett kitüntetve, a harmadik jutalomban részesült.

Szép tornázásért ezüst-érmet nyert Maixner Elek VII. o. t. és Kribel 
Aladár VII. o t. Szép ugrásáért ezüst-érmet kapott Szalay István VII. o. t. 

A Kör folyó ügyei rendezésére három gyűlést tartott.

VII. A Coll. fogymn ifjúságának segélyalapjai és különböző gyűjtései.
I. A kirándulási segély-alap vagyona ez iskolaév elején 1486 kor 76 fill. 
2 A főgymnasiumi Zenekör vagyona 135 kor. 81 fill.
3. Az ifjúsági segélypénztár vagyona 7226 kor. 92 fill. A segélypénztár 

havi gyűjtése a következő eredménynyel járt: I. o. 59 kor. 40 fill, II. o. 26 kor. 
88 fill, III. o. 25 kor. 40 fill, IV. o. 42 kor. 52 fill., V. o. 18 kor. 02 fill., 
VI. o. 57 kor. 37 fill., VII. o. 50 kor. 25 fill., Vili. o. 32 kor. 90 fill. Összesen: 
312 kor. 74 fillér. A segélypénztárból két tanulónak a lakbérét fizettük, két 
tanulónak megvettük a tankönyveket, egyet felruháztunk. A segély kitett összesen 
200 koronát.

Az ifjúság gyűjtése a Jókai-szoborra: I. o. 6 kor. 79 fill.; II. o. 10 kor. 
82 fill.; III. o. 5 kor. 60 fill.; IV. o. 5 kor. 48 fill.; V. o. 5 kor. 40 fill; VI. o. 
6 kor. 62 f.; VII. o. 4 kor. 62 fi; VIII. o. 6 kor. 40 fi Összesen : 51 kor. 83 fi

E) I s ko l a i  i n t é z mé n y e k .
I. Múzeumok.

A szertárak s gyűjtemények e tanévben a következő tárgyakkal szaporodtak: 
A természettani múzeum számára szereztetett be vétel útjámTizedes-mérleg 

mintája 32 kor. 40 fill. Reversiós inga 48 kor. Nonins egyenes 24 kor., kör
alakú 26 kor. 40 fill. Areometer 13 kor. 20 fill. Monschord 32 kor. 40 fill. 
Lemezek Cladni-figurákhoz 60 kor. Maximum-minimum termométer 20 kor. 
Készülék Boyle-Mariatti törvényéhez 30 kor. Heron-gőzgolyó 5 kor. Diffe- 
renzial-termometer 28 kor. 40 fill. Fémlapok Volta alapkisérletéhez 12 kor. 
Grenet-elemek javítása 20 kor. Különféle szorító csavarok 6 kor. Mozgatható 
mágnes forgása nyugvó vezető körül 65 kor. Készülék Peltier kísérletéhez 
24 kor. Mikrofon 7 kor. Készülék a poláros-fény objektiv előállításához 30 kor. 
Sötét-kamra 30 kor. Összesen : 483 kor. 80 fill.

A természetrajzi szertár gyarapodása vétel útján: 1 typi cerebrorum 
40 kor., 1 sciurus vulgaris (injiciálva) 50 kor.; összesen 90 kor.

A rajzszertári gyűjtemény számára beszereztettek különféle tárgyak (vonó
szék, útszéli fakereszt, bölcső, fürészbak) mintákul a természet utáni rajzoláshoz 
(22 kor.), továbbá Boros R. «A művészeti rajz és tervezés alapelemei» (20 kor).

A chetniai, a philologiai, a földrajzi szertár az iskolaév folyamán nem 
gyarapodott.
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II. Tornacsarnok és tornatér.
A tonacsarnokban a nyári szünidő alatt lényeges átalakítások történtek. 

A tornacsarnok eddig cserrel volt kiszórva; a cser azonban nem mutatkozott 
előnyösnek, egyrészt azért, mert a folytonos locsolás alatt a rothadó cser 
kellemetlenné tette a levegőt, másrészt a csernek beszerzése is nehézséggel 
járt. A cser kihordatott a csarnokból és a talajt 15 cm. vastagságú agyag- 
réteggel vonták be. Ez agyagrétegre került homok, fürészpor- és sónak a keve
réke, a mely igen alkalmasnak bizonyult. Ez átalakítás 220 kor. 20 fillérbe került.

A másik lényeges átalakítás a petroleumvilágításnak villamosvilágítással 
való fölcserélése. A tornaórák legnagyobb része a délutáni órákra esik, a mikor 
is, különösen a téli napokon, a tornászáshoz föltétlenül szükséges jó világítás 
nélkülözhetetlen. Ennek szükségét már régebben érezték a tornatanárok s azok 
kérelmére, valamint a főgymnasiumi igazgató előterjesztésére, az igazgatóválaszt
mány elhatározta a tornacsarnoknak villamosvilágítással való ellátását. Ennek 
folytán a tanév kezdetén bevezették a villamosvilágítást. A csarnokban két 
csillár 5—5 drb 16-os lánggal és 4 drb oldallámpa 16-os lánggal van elhelyezve, 
úgy, hogy e világítás semmi kívánni valót nem hagy hátra. A villamosvilágítás 
bevezetése 326 kor. 60 fillérbe került. Intézetünk a szerek gyarapítására is gon
dot fordított. A tanév elején legújabb szerkezetű vaskorlátot szereztünk be 
187 koronán. Beszereztünk továbbá 6 drb mászókötelet (30 kor.), 2 drb vas ugró- 
rudat (25 kor.), 2 drb diszkoszt (3 kor.), 40 pár buzogányt (40 kor.), 20 pár 
vassúlyzót (12 kor. 80 fill.) és 50 drb botot (35 kor.), 1 tornakürtöt (12 kor.). 
A beruházások összes költségei 891 kor. 60 fillért tesznek ki.

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 növen

dékei használták. Kiosztás lehetőleg minden héten volt. A kötetek száma: 533; 
magyar könyv: 469, német könyv: 64 kötet. A könyvtár gyarapítására a tanári kar 
ez éven is 50 koronát fordított; vétel útján 31 kötet, ajándékozás útján pedig 
2 kötet könyvvel gyarapodott a könyvtár.

Vétel útján-. Arany János : Murány ostroma; Buda halála; Nagyidai czigá- 
nyok. Bánfi János: Magyar László utazása Afrikában. Beecher-Stowe: Tamás 
bátya kunyhója, I—II. Benedek Elek: Történeti elbeszélések; Rajzok a diák
életből. Dickens: Twist Olivér Földes Géza: Szibériai képek. Garády Viktor: 
A mit a tenger mesél. Gaál Mózes: Az utolsó lantos. Gauss Viktor: Adria 
gyöngye. Gárdonyi Géza: Tihanyi Pista; Bolond Istók; Az én falum. Gáspár. 
40,000 mértföld vitorlával és gőzzel. Hanusz: Dél-Európából. Krúdy Gyula: 
Pogány magyarok; Utazás a Szepességben ; Utazás a Tiszán. Mikszáth: A kis 
primás; A jó palóczok. Sas Ede: Munkácsy Mihály. Sziklay: Azok a jó rátótiak. 
Szívós Béla: A természet csodái. Szterényi Hugó: Ifjúsági olvasmányok. Vas 
Gereben: A nemzet napszámosai. Werne: Utazás a föld körül; Sztrogoff Mihály 
Utazása; Sándor Mátyás.

■
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Ajándékozás útján-. Zempléni P. Gyula: Robinson Crusoe kalandos tör
ténete, Lichtig Arthur III. o. t. ajándéka. Kisfaludy Károly: Mátyás diák; Hűség 
próbája, Ortner Leib III. o. t. ajándéka. A könyvtár őre: Vöröss Sándor.

Házi olvasmányok könyvtára. E könyvtár gyarapítására az idén is 50 koronát 
fordítottunk. Nyoícz művet szereztünk 80 példányban. Az esedékes összeg 
egyharmada kötésre fordíttatik. A könyvtár állománya: 497 kötet.

Az idén szerzett művek: Berzeviczy Albert: Magyar utazók Olaszországban 
a múlt század első felében. (10 péld.) Bessenyei György: A philosophus. (10 péld.) 
Boileau: A költészetről. (10 péld.) Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság. 
(10 péld.) Kisfaludy Sándor válogatott regéi. (10 péld.) Riedl Frigyes: A magyar 
irodalom főirányai. (10 péld.) Tóth Ede: A falu rossza. (10 péld) Vörösmarty: 
Az áldozat. (10 péld.) A könyvtár őre: 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 
38 tanulót 108 könyvvel. A könyvtár őre: Peskó Ödön.

F) Nyilvános vizsgálatok a főgymnasiumban.
Az 1905. június havában megtartott érettségi vizsgálatban (1. a múlt évi 

Értesítőt) résztvett 23 tanuló; ezek közül a követelményeknek megfelelt jelesen 2, 
jól 11, egyszerűen 8; két hó múlva pótló-vizsgálatra utasíttatott 2 tanuló, végleg 
elutasíttatott 1

Az 1906. május 28., 29. és 30-ikán lefolyt Írásbeli érettséginek tételei:
AJ A magyar nyelvből: Az irányregény képviselői irodalmunkban.
B) M. T. Cicero: «Pro Sexto Roscio Cap». XIX. 39. — Cap XV. 43.
C) Mennyiségtanból: a) Algebrából: Valaki még 20 évig tartja magát 

munkaképesnek; mely összeget kell ezen idő alatt 51/2°/0 kamatokra évenkint 
elhelyezni, hogy a kérdéses idő elteltével még 25 éven át 300 k.-nyi évi jára
dékot élvezhessen ? b) Geometriából: Valamely egyenes kúp felszíne 75'36 m2, 
oldala 6 méterrel nagyobb, mint alapjának átmérője. Mekkora az átmérő, a 
magasság és a kúp térfogata?

A június 18., 19., 20. és 21-ikén megtartott szóbeli érettségi vizsgálaton 
Weber Sámuel, szepesbélai ev. lelkész-főesperes elnökölt, a kormány képvise
letében pedig Mágócsy-Dietz Sándor, budapesti egyetemi r. tanár jelent meg. 
Az eredményt a jövő évi Értesítőben közöljük.

A VIII. osztály protestáns tanulóinak vallástani vizsgálatán, máj. 22-ikén 
az egyházkerület képviseletében Jánoska György, liptószentmiklósi ev. lelkész 
elnökölt. Kiváló elismeréssel nyilatkozott az elért eredmény felől.

A VIII. osztály többi vizsgálatait május 15—19., 21., 25. és 26. napjain, 
az I—VII. oszt. vizsgálatait június 14—22., a magánvizsgálatokat jún. 26—27. 
napjain tartottuk. Az évzáró-ünnepély és az ifjaknak elbocsátása jún. 26-ikán volt.
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Xanítók:ép^ő=irité^et.

1. Tanári te s tü le t .

1 Gerhard Béla igazgató tanár. Tanított számtant az I—IV., mértant 
a II—IV., természetrajzot I—III, természettant és gazdaságtant a III. és IV. osz
tályban összesen heti 23 órában. Az internátusok felügyelője, a mennyiségtani 
és természettudományi szerek őre, a könyvtár őre, a gyak.-iskola igazgatója. 
Tanít 6 év óta.

2. Gamauf György rendes tanár, a IV. oszt. főnöke. Tanít neveléstant 
az I., II. és IV., történetet és alkotmánytant III., IV., rajzot az I—IV. osztályban 
összesen 24 órában. Az önképző- és önsegélyző-egyesületek elnöke, a törté
neti és rajz-tanszerek őre. Tanít 27 év óta.

3. Ifj. Kapi Gyula 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 9 év óta.

4. Nikelszky Zoltán rendes 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. Tanít 2 év óta.

5. Liptai Lajos 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 száma 8.

6. Reményik Lajos gyakorlóiskolai tanító; a tanítóképző-intézetben tanít 
módszertant a III. osztályban és testgyakorlatot az I—IV. osztályban heti 
7 órában. A tanítóképző-növendékek tanítási gyakorlatainak vezetője; a gya
korlóiskolai tanszerek őre. Tanít mint elemi iskolai tanító 8 s mint gyakorló
iskolai tanító 7 év óta, összesen 15 év óta.

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

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

* * *
A tanári testület egészségi állapota az egész iskolai év alatt kedvező 

volt. Szabadságolást nem vettek igénybe, úgy hogy e miatt a tanítás meneté
ben megszakítás nem fordult elő. Erejét és idejét a tanulóifjúság valláserkölcsi

Coll. Ért. 1905/6.

IV.

13
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és szellemi kiképzésére fordította. Az időközönként megtartott tanári értekez
leteken behatóan tárgyalta a hatáskörébe eső ügyeket, különösen az ifjúság 
nevelésére és tanítására vonatkozó kérdéseket.

E mellett kivette a maga részét a helyi társadalmi és kulturmozgalmak- 
ból is. A helyi, valamint az országos egyesületekben való közreniunkálását a 
következő adatok nyújtják :

Gerhard Béla tagja a Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesületé
nek s az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmányának, a Természet- 
tudományi Társulatnak.

Gamauf György a helybeli kereskedelmi iskola igazgatója, a Sáros
vármegyei Általános Népnevelőegyesületnek volt elnöke, jelenleg választmányi 
tagja, a Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesületének tagja.

líj. Kapi Gyula tagja a Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egye
sületének és az Országos Zenei Tanácsnak.

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

Reményik Lajos tagja a Magyar Paedagogiai Társaságnak s a Nemzeti 
Iskola ez. tanügyi lap munkatársa. Irt több kultúrpolitikai értekezést.

2 A ta n í tó k é p z ő - in té z e t i  n ö v e n d é k e k .

a) A rendes tanulók névsora.
I. osztály.

Bacskay F erenc ev. ref., szül. 1887. decz. 22., Kanyár, Szabolcs vm. Végzett
V. gymn. oszt. Sárospatakon.

Bábel A ndrás ág. h. ev., szül. 1890. szept. 27., Kövi, Gömör vm , IV. polg. 
oszt. Sajógömörön.

Chochol J ános ág. h. ev., Szül. 1889. febr. 26., F ek e te leh o ta , Göm ör vm., 
IV. gymn. oszt. R ozsnyón.

Csipka E de ág. h. ev., szül. 1889. jan. 11., Lipócz, Gömör vm., IV. polg. 
oszt. Sajógömörön.

5 Dacsinszky János r. kath., szül. 1890. jan. 18., Kisszeben, Sáros vm., IV. gymn. 
oszt. Kisszebenben.

D endely János ág. h. ev., szül. 1890. október 30., Rozsnyó, Gömör vm., 
IV. gymn. oszt. Rozsnyón.

É rtél  D ániel ág. h. ev., szül. 1890. febr. 19., Bazin, Pozsony vm., IV. gymn. 
oszt. Kisszebenben.

Jánváry István ev. ref., szül. 1889. szeptember 11., Kisvárda, Szabolcs vm., 
IV. polg. oszt. Kisvárdán.

Jurin L ajos ág. h. ev., szül. 1889. márcz. 19., Jolsva, Gömör vm., IV. polg. 
oszt. Nagyrőczén.

10 K ántor P éter ism., ev. ref., szül. 1888. márcz. 2., Döghe, Szabolcs vm., 
tképző I. oszt. Sárospatakon.
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K ossuth T ivadar ág. li. ev., szül. 1890. július 14., Nyustya, Gömör vin., 
IV. gymn. oszt. Rimaszombaton.

Méhly Béla ág. h. ev., szül. 1891. márcz. 27., Merény, Szepes vm, IV. gymn. 
oszt. Nyíregyházán.

Moczkó Mihály ág. h. ev., szül. 1889. szept. 15., Pinczéd, Bács-Bodrog vm, 
IV. polg. oszt. Sajógömörön.

P alcsó Sándor ev. ref., szül. 1890. febr. 11., Beje, Gömör vm, IV. polg. 
oszt. Sajógömörön.

15 P iár J ános ág. h. ev., szül. 1888. nov. 20., Pónik, Zólyom vm, IV. polg. 
oszt. Sajógömörön.

P iovarcs G yula ág. h. ev., szül. 1891. máj. 5., Kokova, Gömör vm, IV. polg. 
oszt. Sajógömörön.

Polomszky L ászló ág. h. ev., szül 1889. nov. 30., Csetnek, Gömör vm, 
IV. gymn. oszt. Rozsnyón.

S kultéty A ndor ág. h. ev., szül. 1890. jan. 29., Nagyszőllős, Ugocsa vm., 
IV. polg. oszt. Nagyszőllősön.

S tefáni G yula ág. h. ev , szül. 1890. máj 26., Brassó, Brassó vm., IV. polg. 
oszt. Kassán.

20 Szlabej R ezső ág. h. ev., szül. 1891. febr. 9., Tiszolcz, Gömör vin., IV. polg. 
oszt. Késmárkon.

S zlaboczky Pál ág. h. ev., szül. 1891 február 12., Rozsnyó, Gömör vm, 
IV. polg. oszt. Sajógömörön.

T opolszky P ál ág. h. ev., szül. 1889. jún. 25., Petrőcz, Bács-Bodrog vm, 
IV. polg. oszt. Sajógömörön.

T opperczer R ezső ág. h. ev., szül. 1890. szept. 6., Svedlér, Szepes vm., 
IV. gymn. oszt. Miskolczon.

V arga J ózsef ism., ev. ref., szül. 1889. máj. 22., Gyoma, Békés vm., tképző 
I. oszt. Sárospatakon.

25 V ita K ároly ev. ref., szül. 1888. aug. 25., Nagyszaláncz, Abaűj-Torna vm.,
VI. gymn. oszt. Iglón.

Zsáry D ániel ág. h. ev., szül. 1889. augusztus 12., Miskolcz, Borsod vm., 
IV. gymn. oszt. Miskolczon.

Vizsgálatra bocsáttatott az év végén 26.

I I .  o sztály .
Békési G yula ág. h. ev., szül. 1887. ápr. 21., Békéscsaba, Békés vm.
Benedikti A ndrás ág. h. ev., szül. 1888. május 10., Csetnek, Gömör vm.
Blistyán E de ág. h. ev., szül. 1886. november 16., Csorba, Liptó vm.
Bodnár Béla ág. h. ev., sz. 1889. okt. 22., Turicska, Nógrád vm. A tképző 

I. o.-t Losonczon végezte.
5 Boskó Mihály r. kath., sz. 1887. márczius 27., Ózd, Borsod vm. A tképző 

I. o.-t Iglón végezte.
E hlers E mil ág. h. ev., szül. 1889. nov. 3., Kisszeben, Sáros vm.
F arkas N ándor r. kath., szül. 1886. febr. 23., Bérezel, Pest vm. A tképző 

I. o.-t Egerben végezte.
13*
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H ermann Béla ág. h. ev., szül. 1888. szept. 27., Salgótarján, Nógrád vm. 
H rvol L ajos ág. h. ev., szül. 1889. jan. 13., Pongyelok, Gömör vm.

10 Istványik Gyula ág. h. ev., szül. 1889. ápr. 23., New-York.
Kiss Imre Gyula ág. h. ev.. szül. 1890. szept. 21., Rozsnyó, Gömör vm. 
K ubicza Pál ág. h. ev., szül. 1888. nov. 17., Pinczéd, Bács-Bodrog vm. 
K usnyerik Samu ág. h. ev, szül. 1888. szept. 8., Nagyrőcze, Gömör vm. 
L akatos E mil ág. h. ev., szül. 1889. május 20., Nyíregyháza, Szabolcs vm. 

15 L ászló Mihály ág. h. ev., szül., 1888. szept. 4., Apácza, Brassó vm.
Mészáros István ev. ref., szül. 1886. okt. 7., Szikszó, Abaúj-Torna vm. A 

tképző I. o.-t mint magántanuló intézetünkben végezte.
P ichler Béla ág. h. ev., szül. 1889. június 17., Baróth, Háromszék vm. 
P ovázsay L ászló ág. h. ev., szül. 1890. június 26., Békéscsaba, Békés vm. 

A tképző I. o.-t Szarvason végezte.
R agályi D ezső ev. ref., szül. 1889. január 27., Szádellő, Abaúj-Torna vm. 

20 R ákay József ev. ref., szül 1887. június 18., Borzova, Gömör vm. A tképző
II. o.-t Sárospatakon végezte. Ismétlő.

S imon G yula ev. ref, szül. 1887. augusztus 12., Noszvaj, Gömör vm. A tképző
I. o.-t mint magántanuló intézetünkben végezte.

S uhajik G yula ág. h. ev., szül. 1889. márczius 7., Rimaszombat, Gömör vm. 
T akács J ános ág. h. ev., szül. 1888. április 20., Nyíregyháza, Szabolcs vm. 
T óth S ándor r. kath., szül. 1889. február 25., Jásztelek. A tképző I. o.-t 

Egerben végezte.
Vizsgálatra bocsáttatott az év végén 24.

III. osztály.
A bkarovics József r. kath , szül. 1888. febr. 21., Szolyva, Bereg vm. A tképző

II. o.-t Szatmáron végezte.
Á rvay J. Á rpád r. kath., szül. 1886. szept. 5., Csimhova, Árva vm. A tképző

II. o.-t mint magántan. Szepeshelyen végezte*
Bélán A ndrás ág. h. ev., szül. 1888. okt. 23., Szirk, Gömör vm.
Blistyán G yula ág. h. ev., szül. 1887. ápr. 13., Nyíregyháza, Szabolcs vm. 

5 Boross G yörgy ág. h. ev., szül. 1885. máj. 29., Kassa, Abaúj-Torna vm. 
Broczkó L ászló ág. h. ev., szül. 1889. aug. 31., Budapest, Pest-P.-S.-K. vm. 
Csepreghy Gyula ág. h. ev., szül. 1886 ápr. 18., Orosháza, Békés vm. A tképző 

II. o.-t Szarvason végezte.
Csoma Zoltán ev. ref, szül. 1889. febr. 1., Abaújszende, Abaúj-Torna vm. 
E hlers V ilmos ág. h. ev., szül. 1887. inárcz. 19., Kisszeben, Sáros vm.

10 E perjessy Béla ev. ref, szül. 1885. szept. 9., Miskolcz. A tképző II. o.-t mint 
magántan. intézetünkben végezte.

E rős J ános ág. h. ev., szül. 1888. júl. 23., Orlau, Szilézia.
E stók K ároly ág. h. ev., szül. 1885. júl. 13., Nyíregyháza, Szabolcs vm. 
F renyó E de ág. h. ev., szül. 1888. ápr. 26., Nandrásrákos, Gömör vm. 
G ajdos J ános ág. h. ev., szül. 1889. jún. 23., Eperjes, Sáros vm.

* Kimaradt 1905. okt. 1-jén.



15 Gedeon Mátyás r. kath., szül. 1887. aug. 4., Alsómeczenzéf, Szepes vm. 
Gutwein Adám ág. h. ev., szül. 1887 márcz. 1., Szeghegy, Bács-Bodrog vm. 

A tképző II. o.-t Sopronban végezte.
H oléczy G yörgy ág. h. ev, szül. 1885. márcz. 17 , Breznóbánya, Zólyom vm. 
Hudák János ág h. ev., szül. 1887. jún. 14., Nyíregyháza, Szabolcs vm. 
K ékén András ág. h. ev., szül 1889 jan. 26., Periász, Gömör vm.

20 K éler Pál ág. h. ev., szül. 1887. jún. 26, Krompach, Szepes vm.
K ipecz Béla ág. h. ev., szül. 1887. okt. 19., Abaújszántó, Abaúj-Torna vm. 
K linga Emil ág h. ev., szül. 1888. febr. 4, Gerlachfalva, Szepes vm. 
Kuchár Gyula ág. h. ev, szül. 1887. decz. 30., Lukovistye, Gömör vm. 
L i p t á k  L ászló ág. h ev., szül., 1888. máj. 31., Mellété, Gömör vm.

25 Lutocska L ajos ág. h. ev., szül, 1888. jan. 19 , Németlipcse, Liptó vm. 
M agdó János ág. h. ev., szül. 1886. máj 13., Hosszúfalu, Brassó vm. A tképző 

II. o.-t Székelykereszturon mint magántan. végezte.
Matherny Károly ág. h. ev., szül. 1888. decz. 1., Krompach, Szepes vm- 
N ovak Sámuel ág. h. ev., szül. 1887. ápr. 29., Lubenyik, Gömör vm. 
Obedjár András ág. h. ev., szül. 1888. máj. 20., Ratkó, Gömör vm.

30 Pafkó Mihály ág. h. ev., szül. 1886. jún. 10., Téhány, Abaúj-Torna vm. 
Pelech Rezső ág. h ev., szül. 1888. máj. 25., Nagyrőcze, Gömör vm 
Prékopa István ág. h. ev, szül 1888. jún. 18., Nyíregyháza, Szabolcs vm. 
S ánek Péter ág. h. ev, szül. 1887. okt. 30., Hosszúfalu, Brassó vm.
Sipkay György ág. h. ev., szül. 1886. febr. 12., Nyíregyháza, Szabolcs vm. 

35 Slajhó István ág. h. ev., szül. 1888. márcz 28., Szarvas, Békés vm.
Statkievicz G yula ág. h. ev., szül. 1887. aug. 22., Nyíregyháza, Szabolcs vm. 
Scholcz Béla ág. h. ev., szül. 1888. nov. 26., Leibicz, Szepes vm.
Szekej Mihály ág. h. ev., szül. 1886 szept. 29., Liptószentmiklós, Liptó vm. 
Szeverinyi Samu ág h. ev., szül. 1887. febr , 25. Alsósztregova, Nógrád vm. 

40 T oldy Miklós ág. h. ev., szül. 1886. nov. 13., Pilis, Pest-P.-S.-K. vm. A tképző 
II. o.-t intézetünkben mint magántan. végezte.

V alóczky G ábor ág. h. ev., szül. 1887. jún. 1., Stubnyafürdő, Turócz vm. 
V arga E ndre ev. ref., szül. 1883. aug. 2., Kassa, Abaúj-Torna vm. A tképző 

II. o.-t Sárospatakon végezte*
V asskó A ntal ág. h. ev., szül. 1888. máj. 15., Kolomea, Galiczia.
Zajacz J ános ág. h ev., szül. 1886. okt. 21., Tiszolcz, Gömör vm. A tképző 

II. o.-t intézetünkben mint magántan végezte.
45 Zemkó A ndrás ág. h. ev., szül. 1887. nov. 11., Nagyrét, Zólyom vm. 

Évközben kilépett 2, vizsgálatra bocsáttatott 43 tanuló.
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r V .  o sz tá ly .

Breuer Mihály ág. h. ev., szül. 1884. okt. 17., Dobsina, Gömör vm. A tképző
III. o.-t intézetünkben mint magántanuló végezte.

D anis János ág. h. ev., szül. 1884. jun. 21., Ratkó, Gömör vm.
D inda István ág. h. ev., szül. 1885. aug. 25, Pazdics, Zemplén vm. A tképző

III. o.-t intézetünkben mint magántanuló végezte.
D óbisz L ajos ág. h. ev., szül. 1886. ápr. 13, Ratkó, Gömör vm.

5 F idler István ág. h. ev., szül. 1887. aug. 15., Tállya, Zemplén vm.
F idler N ándor ág. h. ev., szül. 1887. jan. 8 , Tállya, Zemplén vm. 
F uhrmann János ág. h. ev., szül. 1886. okt. 7., Ménhárd, Szepes vm. 
G reisíger Ö dön ág. h. ev., szül. 1886. aug. 2., Gölniczbánya, Szepes vm. 
G yurkovics Béla ág. h. ev., szül. 1887. máj. 25 , Németjakabvágás, Sáros vm. 

10 H avjár János ág. h. ev., szül. 1886. decz. 31., Vrbicza, Liptó vm.
H irsch Mendel izr., szül. 1884. decz. 25., Csíkfalva, Maros-Torda vm. 
H nustyán A ndrás ág. h. ev., szül. 1886. aug. 12., Szemlak, Arad vm. 
H uray G yula ág. h. ev., szül. 1885. decz. 16. Nyíregyházán, Szabolcs vm. 
Ivanovics O szkár ág. h e v , szül. 1886. febr. 15., Pozsony.

15 Jani János ág. h. ev., szül. 1887. decz. 26., Hosszúfalu, Brassó vm. 
K rajecz Jenő ág. h. ev., szül. 1886. jún. 27. K övi, G öm ör vm.
L anstják D ezső ág. h. ev., szül. 1886. aug. 18., Legénd, Nógrád vm. 
L ischka J ózsef ág. h. ev., szül. 1886 szept. 28., Dobsina, Gömör vm. 
P álmai K álmán r. kath., szül. 3886. febr. 14., Pécsújfalu, Sáros vm.

20 Pepó G yörgy ág. h. ev., szül. 1883. márcz. 20, Ambróziáivá, Csanád vm. 
Petőcz Sándor ág. h. ev., szül. 1883. máj. 12., Bőny, Győr vm.
S imöH Sándor ág. h. ev., szül. 1887. július 19., Igló, Szepes vm.
S ramkó K ároly ág. h. ev., szül. 1887. július 10., Nagyrőcze, Gömör vm. 
Stitniczky Gyula ág. h. ev., szül 1884. decz. 1. Molnárka-puszta, Gömör vm. 

25 S chneider János ág. b. ev , szül. 1887. jan. 22., Toporcz, Szepes vm.
Szekeres Pál ág. h. ev , szül 1885. jan 17., Nyíregyháza, Szabolcs vm. 
S zentpétery Gyula ev. ref., szül. 1887. aug. 1., Betlér, Gömör vm. 
S zomolnoky L ajos ág h ev.,szül. 1887., július 17., Abaújszántó,Abaúj-Torna vm. 
S zubuly Mátyás ág. h. ev., szül. 1885. okt. 13., Tarnócz, Liptó vm.

30 T haisz K álmán ág. h. ev., szül. 1887. febr. 12., Újpest.
T omesz L ajos ág. h. ev , szül. 1887. márcz 23. Kövi, Gömör vm. 
V irosztek János ág. h. ev., szül. 1887. febr. 24., Klenócz, Gömör vm. 
Zámbory E ndre ág. h. ev., szül. 1888. aug. 8., Kassa, Abaúj-Torna vm.

Maradt az év végén 33 tanuló.
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b) Magántanulók,

I .  osztály .

Valach András ág. h. ev., szül. 1877. szept. 13-ikán Csetneken. Ismétlő-vizsg.
tett 1905. szept. 1-jén. Javítóvizsgára utasíttatott.

Simon Gyula ev. ref., szül. 1887. aug. 12-ikén Noszvajon. Vizsg tett 1905 szept.
16-ikán. A decz. 18-ikán tett javító vizsg. után a II. oszt.-ba rendes tanuló
nak vétetett föl.

Müller Ignácz izr., szül. 1880. decz. 27-ikén Abaúj-Szinán. Vizsg. tett 1905. decz. 
22-ikén. Jav.-vizsgára utas.

Grossmann Ignácz izr., szül. 1886. nov. 24-ikén Forrón. Vizsg. tett 1906. ápr. 
7-ikén. Jav-vizsgára utas.

Ritecz János ág. h. ev., szül. 1887. nov. 21-ikén Gyulavészen. Vizsg. tett 1906. 
jún. 16-ikán. Jav.-vizsgára utas.

I I .  o sz tá ly

Kiss Gyula ev. ref, szül. 1885. febr. 24-ikén Uzapanyiton. Vizsg. tett 1906. 
szept. 1-jén. Jav.-vizsgára utas.

Toldy Miklós ág. h. ev., szül. 1886. nov. 13-ikán Pilisen. Vizsg. tett 1905. szept.
1-jén. A III. oszt.-ba rendes tanulónak fölvétetett.

Zasztkó János r. kath., szül. 1862. okt. 19-ikén Tótfalun (Szepes vm.). Vizsg. tett 
1902. szept. 1-jén. Jav.-vizsgára utas., a mi decz. 22-ikén nem sikerülvén, 
oszt.-ismétlésre köteleztetett.

Ssirotka Sámuel ág. h. ev., szül. 1874. nov. 27-ikén Losonczon. Vizsg. tett 1905. 
szept. l-jén. Felsőbb oszt.-ba léphet.

Farkas József r. katli., szül. 1885. ápr. 10-ikén N.-Tarnán. Vizsg. tett 1905. szept. 
13-ikán. Jav.-vizsgára utas. Jav.-vizsg. tett 1906. ápr. 6-ikán, a III. oszt.-ba 
felvétetett.

Schuchtár Lajos ág. h. ev., szül. 1886. jan. 22-ikén. Ism.-vizsg. tett 1905. decz. 
22-ikén. Felsőbb osztályba fölvétetett.

Darvas Gyula ev. ref., szül. 1888. decz. 31-ikén Alsómislyén. Vizsg. tett 1905. 
decz. 22-ikén. Jav.-vizsgára utas.

Frankó János ev. ref., szül. 1882. febr. 22-ikén Ungvárott. Vizsg. tett 1906. jún. 
16-ikán. Jav.-vizsgára utas.

Müller Ignácz izr. (lásd I. o.). Vizsg. tett 1906. jún. 18. Felsőbb osztályba lépett.

I I I .  osztály.

Alniády István ev. ref., szül. 1884. decz. 26-ikán Kolozsvárt. Vizsg. tett 1905. 
szept. 1-jén. Jav.-vizsgára utasít. Az 1906. febr. 15-ikén tett sikeres jav.- 
vizsg. után a IV. oszt.-ba fölvétetett.

Breuer Mihály ág. h. ev., szül. 1884. okt. 17-ikén Dobsinán. Vizsg. tett 1905. 
szept. 1-jén. Jav.-vizsgára utas. A decz. 8-ikán tett sikeres jav.-vizsg. után 
a IV. oszt.-ba rendes tanulóul fölvétetett.

Héderváry Izidor ev. ref., szül. 1879. nov. 15-ikén Borzován. Vizsg. tett 1905. 
decz. 22-ikén. Jav.-vizsgára utas. Az 1906. ápr. 6-ikán sikeres jav.-vizsg. 
tett, a mely után a IV. oszt.-ba fölvétetett.
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Jablonszky János r. kath. Vizsgát tett 1905. deczember 22-ikén. Osztály- 
ism. utas.

Szirotka Sámuel (lásd II. o.). Vizsg. tett 1905. decz. 22-ikén. Jav.-vizsgára utas. 
Pctyke Pál ev. ref., szül. 1878. jan. 23-ikán Ónodon. Vizsg. tett 1905. decz. 22-ikén. 

Jav.-vizsgára utas. 1906. ápr. 6-ikán sikeres jav.-vizsg. tett, a IV. oszt.-ba 
fölvétetett.

Tamás István ev. ref., szül. 1865. decz. 29-ikén Hanván. Vizsg. tett 1905. decz.
22- ikén. Jav.-vizsgára utas.

Varga Gábor ev. ref., szül. 1882. jún. 2-ikán B.-Paládon. Vizsg. tett 1905. decz.
23- ikán. Oszt.-ism. utas.

Hangos Gyula r. kath., szül. 1886. ápr. 12-ikén Siklóson. Vizsg. tett 1905. decz. 
23-ikán. Jav.-vizsgára utas.

Dóri Bazil g. kath., szül. 1876. jan. 16-ikán Váralján (Beteg vm.). Vizsg. tett
1905. decz. 23-ikán. Jav -vizsgára utas.

Dómján József ev. ref., szül. 1879. júl 5-ikén Deésházán. Vizsg. tett 1905. decz. 
23-ikán. Jav.-vizsgára utas.

Héty János ev. ref., szül. 1880. nov. 1-jén Hanván. Vizsg. tett 1905. decz. 23-ikán. 
Jav.-vizsgára utas.

Horváth Károly ev. ref., szül. 1888. febr. 9-ikén Gelejen. Vizsg. tett 1905. decz. 
23-ikán. Jav.-vizsgára utas.

Kiss Gyula (lásd II. o.). Vizsg. tett 1906. ápr. 7-ikén. Oszt.-ism. utas.
Varga Endre ev. ref., szül. 1883. aug. 2-ikán Kassán. Vizsg. tett 1906. ápr. 7-ikén. 

Jav.-vizsgára utas.
Farkas József (lásd II. o.). Vizsg. tett 1906. máj. 7-ikén Jav.-vizsgára utas. 
Andrik Pál ág. h. ev., szül. 1874-ben Tamásfalván. Vizsg. tett 1906. jún. 16-ikán. 

Jav.-vizsgára utas.
Darvas Gyula ev. ref. (lásd II. o.). Vizsg. tett 1906. jún. 16-ikán. Jav.-vizsgára utas. 
Kutálik Péter r. kath., szül. 1881. nov. 8-ikán Nagyszombatban.Vizsg. tett 1906. jún. 

16-ikán. Jav.-vizsgára bocsát.
Ragyóczi József ev. ref., szül. 1883. okt. 24-ikéti Nagydobronyon. Vizsg. tett

1906. jún. 16. F. o. 1.
Schacht ár Lajos ág. h. ev. (lásd II. <».). Vizsg. tett 1906. jún. 16-ikán. Jav.-vizsgára utas. 
Varga Gábor ev. ref. (lásd III. o.). Ism.-vizsg. tett 1906 jún. 16-ikán.Jav.-vizsgára utas.

I V .  osztály.

Szabó István ág. h. ev., szül. 1875. jún. 23-ikán Orsóczon. Vizsg. tett 1905. szept. 
2-ikán. Kép-vizsgára bocsáttatott.

Gaál Lajos ág. h. ev., szül. 1870. nov. 16-ikán Tótkomlóson. Vizsg. tett 1905. szept. 
16-ikán. Kép.-vizsgára bocsát.

Kovacsics Miklós r. kath., szül. 1873. decz. 4-ikén Nagyszombaton. Vizsg. tett 
1905. szept. 16-ikán. Kép.-vizsgára bocsát.

Szabó Samu ág. h. ev., szül. 1884. decz. 21-ikén Sajógömörön. Vizsg. tett 1905.
szept. 16-ikán. Jav.-vizsgára utas. Jav.-v. tett 1906. jún. 16. Kép.-v. b. 

Máry József ev. ref., szül. 1881. márcz. 1-jén. Hódmezővásárhelyen. Vizsg. tett 
1905. decz. 22-ikén. Kép.-vizsgára bocsát.
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Héderváry Izidor (lásd III. o.). Vizsg. tett 1906. ápr. 7-ikén. Oszt.-ism. utas.
Petyke Pál (lásd III. o.). Vizsg. tett 1906. ápr. 7-ikén. Kép -vizsgára bocsát.
Dómján József ev. ref. (lásd III. oszt). Vizsg. tett 1906. jún. 18-ikán. Kép.- 

vizsgára bocsát.
Dóri Bazil g. kath. (lásd III. o.). Vizsg. tett 1906. jún. 18-ikán. Jav.-vizsgára utas.
Eperjessy Barna ev. ref., szül. 1878. szept. 17-ikén Mályicskán. Vizsg. tett 1906. 

jún. 18-ikán. Kép.-vizsgára bocsát.
Gartsik N.-Sallay János ev. ref., szül. 1873. nov. 29-ikén Hódmezővásárhelyen. 

Vizsg. tett 1906. jún. 18-ikán. Oszt.-ism. utas.
Hangos Gyula róm. kath. (lásd III. oszt.). Vizsg. tett 1906. jún. 18-ikán. Kép- 

vizsgára bocsát
Héderváry Izidor ev. ref. (lásd IV. o.). Ism.-vizsg. tett 1906. jún. 18-ikán. Jav.- 

vizsgára utas.
Horváth Károly ev. ref. (lásd III. o.).Vizsg. tett 1906. jún. 18-ikán. Kép.-vizsg. bocsát.
Jurák János ág. h. ev., szül. 1880. nov. 21-ikén Felsőkubinban. Vizsg. tett 1906. 

jún. 18-ikán. Jav.-vizsgára utas.
Kubicza Károly ág. h. ev., szül. 1882. okt. 16-ikán Pinczéden. Ism.-vizsg. tett 

1906. jún. 18-ikán. Jav.-vizsgára utasít.
Kruttschnití Péter ág. h. ev., szül. 1884, máj. l-jén Cservenkán. Vizsgát tett 

1906. jún. 19-ikén. K.-v. b.
Pálfi Lajos ev. ref., szül. 1874. decz. 7-ikén Debreczenben. Vizsg. tett 1906. 

jún. 19-ikén. K.-v. b.
Ssirotka Sámuel ág. h. ev. (lásd III. o.). Vizsg tett 1906. jún. 19-ikén. K.-v. b.
Tamás István ev. ref. (lásd III. o.). Vizsg. tett 1906. jún. 19-ikén. K.-v. b.
Várady Gyula ev ref., szül. 1883. júl 4-ikén Darnyán (Gömör vm.). Vizsg. tett 

1906. jún. 19-ikén. K.-v. b.
Különbözeti vizsgát tett az I—II. osztályból:

Hangos Dezső r. kath., szül. 1879. aug. 30-ikán Siklóson. Vizsg. tett 1906. jún. 
16-ikán. Jav.-vizsgára utasít.

Coll. Ért. 1905/6.
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c) A rendes tanulókra vonatkozó statisztikai adatok.

a) Általános áramlat szerint volt:
I. II. III. 1 ív. Ö sszesen

B eiratkozo tt............................. J  26 24 45 33 128
Alsóbb osztályból átlépett . 24 23 43 33 123
Ism étlő ....................................... 2 1 2 — 5
Más tanítóképzőből jött . . . 2 6 5 _ 13
Évközben kimaradt . . . . — — 2 — 2
Vizsgát tett az év végén . . 26 24 43 33 126

b) Vallás szerint volt az év végén:
I

Ág. hitv. evang.......................... 19 17 39 30 105
Év. re f ........................................ 6 4 2 1 13
Róm. kath................................... 1 3 2 1 7
Izraelita .................................. — — — 1 1

Összesen . . . 26 24 43 33 126

c) Anyanyelv szerint volt az év
végén:

M agyar....................................... 23 23 29 32 107
N é m e t....................................... 1 1 7 1 10
T ó t ............................................ 2 — 7 — 9

Összesen . . . 26 24 43 33 126

d) Kor szerint volt az év végén:
1883-ban született, tehát 23 éves — — — 2 2
1884-ben » • 22 » — — — 4 4
1885-ben » > 21 » — — 4 5 9
1886-ban » » 20 » — 3 7 9 19
1887-ben » » 19 » 1 4 14 12 31
1888-ban » » 18 » 3 7 14 1 25
1889-ben » » 17 » 9 8 4 — 21
1890-ben » » 16 » 9 2 — — 11
1891-ben » » 15 » 4 — 1 — — 4

Összesen . . . 26 24 1 43 33 126
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eV Illetőség szerint ág. h. ev. volt
I. II. III. IV. Összesen

az év végén:
1. Tiszakerületbeli, és pedig:

Sáros vármegyei . . . 1 1 4 1 7
Szepes » . . . 2 — 4 5 11
Liptó » . . . 1 1 1 2 5
Gömör » . . . 10 6 10 8 34
Abaúj-Torna » . . . 1 ■ — 3 2 6
Borsod » . . . 1 — — — 1
Zemplén » . . . — 1 — 3 4
Szabolcs » . . . — 2 6 2 10
Bihar » . . . — 1 — — 1
Brassó » . . . — 2 2 1 5
Ugocsa » . . . 1 — — — 1

2. Bányakerületbeli . . . . 2 1 8 5 16
3. Dunáninneni kerületbeli . — 2 1 — 3
4. Dunántúli kerületbeli . — — — 1 1

Összesen . .. . 19 17

cr> 30 105

f j  A szülők polgári állása sze-
rint volt az év végén:

Lelkész f i a ............................. — 1 — 2 3
Tanító » ............................. 9 4 8 2 23
Hivatalnok f i a ........................ 3 4 6 3 16
Altiszt > ........................ — — 2 2 4
Iparos és kereskedő fia . 11 9 18 14 52
Kisbirtokos » . . . 3 5 6 4 18
Személyes szolgálatból élő fia . — 1 3 6 10

Összesen . . . 26 24 43 33 126

í/y) Tanulók segélyezése, ösztöndíjak.
1. A fenntartó egyházkerület részéről:
rt; Tandíjmentességben részesült:

I. OS7.t. 11. oszt III. oszt. IV. oszt. Ossz. Segély ért.
Tiszakerületi ág. h. ev. 17 14 30 24 85 850
Bányakerületi » — 1 5 2 8 80
Dunáninneni — 1 — 1 2 20
Ev. ref. vallású . — 1 — — 1 20 970 K.

bj Lakás, fűtés, világítás, takarítás jótéteményében részesült:
I. oszt. II . oszt. III. oszt. IV. oszt Ossz. Segély ért.

Tiszakerületi ág. h. ev. 11 10 15 8 44 2820
Bányakerületi — — — 4 4 245
Dunáninneni — — 1 — 1 70 3135 K.

1«»
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c) Konviktusi elengedésben részesült:
I. oszt. II. oszt. III. oszt IV. oszt. 

Tiszakerületi ág. h. ev. 8 9 10 18
Bányakerületi » . -— — 2 4
Dunáninneni » — — 1 —

Ossz. Segély ért.
45 2735
6 270
1 30 3035 K.

Összesen . . . 7140 K.
A konviktusi elengedésben a collegiumi tápintézet által adott 700 kor. 

is bennfoglaltatik.
2. Egyes könyvkiadók a következő értékben küldöttek tankönyveket 

szegény tanulóink között való ingyen kiosztás czéljából:

106-20 K.

Athenaeum könyvkiadó-vállalat . . . . .  36-80 K.
Lampel Róbert » . . . .  33 — »
Stampfel K. » . . . .  27-20
Kókai Lajos * . . . .  7-10
Biblia-Társulat » . . . .  210 »

3. Collegiumi ösztöndíjban részesültek:
1. Liska József IV. oszt. tan. a Szlávik-félében . . 20 K.
2. Virosztek János IV. oszt. tan. az Újházy-félében 8 »
3. Gutwein Adám III. oszt. tan. az Újházy-félében 8 »
4. Topperczer Rezső I. oszt. tan. az Újházy-félében 8 »
5. Zsáry Dániel I. oszt. tan. az Újházy-félében . . 8 » 52 — K.

4. Nyíregyháza várostól kölcsön-segélyképen kapott Hudák
János III. oszt. tan. és Estók Károly III. oszt. tan. ä 100 K. 200'— K.

A segélyek és ösztöndíjak főösszege 7498-20 K.

3. I n té z e t i  épület, k e r t ,  in te rn á tu s .
Intézetünk a tiszai ág. h. evang. egyházkerület eperjesi Collegiumának 

egyik alkotórésze; négy tanterme, egy igazgatói iroda, a mely egyszersmind 
tanári-szoba is, egy szertári helyiség és a gyakorlóiskola a Collegium épü
letében van.

Külön tornacsarnokunk nincsen; a testgyakorlat tanításánál a coll. főgymn. 
tornacsarnokát használjuk.

Az intézet kertje, a mely 3463 m.2 területű, főképp a gyümölcsfák és 
konyhakerti növények okszerű tenyésztésére nézve szolgál útmutatásul az ifjú
ságnak. A benne lévő és eléggé fölszerelt méhes négy méhcsaládja elég alkal
mat nyújtott a gyakorlati méhészkedés elsajátítására.

Internátusunkban 101 tanuló volt elhelyezve, 3 tanuló szülőinél lakott, 
15 tanuló több családnál bérelt alkalmas lakást..A  szobák tisztántartására és 
a rendre a szobafelügyelők ügyeltek, a kik e czélból naplót vezettek s nap
nap mellett jelentést tartoztak tenni az igazgatónak.

4. K ö n y v tá r u n k  és  a t a n s z e r e k  s za p o ro d á sa .
a) Könyvtárunk a jelen tanévben a következő művekkel gyarapodott:
1. Vétel útján-. Evang. Őrálló; Evang. Népiskola; Nemzeti Iskola; Magyar 

méh; Magyar Tanítóképző; Magyar Tanügy; Útmutató a postai küldemények
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fölszerelésére; A tiszai ág. h. ev. egyházkerület szabályrendelete; Útmutató 
az alkoholizmus elleni oktatáshoz

2. Ajándék útján-. A vallás- és közoktatásügyi minisztertől: Hivatalos 
Közlöny; Néptanítók Lapja; Herkules; Akadémiai Értesítő; Rovartani Lapok 
1898—1903. évfolyama. Hiv. Közlemények; Gyámintézet; A Rajz; Külmisszió; 
A művészeti oktatás; Der praktische Organist; különféle jelentések, évköny
vek, isk. értesítők.

b) 'Tanszereink gyarapodása: 3 drb harmonium (egy pedálos) 920 K.; kotta
lapok az ének tanításához 57 K.; egyik orgonánk 700 K. költséggel megújíttatott.

A nevelés- és fegyelmezésnél az előbbi tanévek értesítőiben részletesen 
ismertetett szempontok voltak irányadók. Czélunk volt nemcsak minden szépért, 
nemesért lelkesülő, hivatásos, ügyes tanítókat képezni, hanem egyházát, hazáját 
híven szerető, érte minden áldozatra kész honpolgárokat nevelni. E végből a 
vallásos, hazafias ünnepélyeken ifjúságunk mindenkor jelen volt .s a legtöbb 
esetben sikerült ének- vagy zeneszámmal, avagy szavalattal tényleg közre
működött. Általában minden kínálkozó alkalmat fölhasználtunk, hogy tanulóink 
vallásos és hazafias érzelmeit kifejlesszük.

Ifjúságunk szépérzékét nagyban előmozdította a helybeli Széchenyi-kör 
igazgató-választmányának ama szívessége, melynek folytán a zeneestélyeken 
16—16 növendékünk jelen lehetett. Köszönet érette!

A természeti szépségek iránti érdeklődést fölköltendő, többször vezettük 
el növendékeinket Eperjes közelfekvő, kies kiránduló-helyeire. Az emberi ész 
bámulatos alkotóképességét a krompachi vasművek bemutatásán szemléltettük, 
a hol a káprázatos látnivalókon kívül a gyár igazgatóságának szívességéből 
az igazi magyar vendégszeretetet is alkalmunk volt megismerni. Fogadja az 
igazgatóság intézetünk hálás köszönetét kitüntető szivességeért!

Ifjúságunk áldozatkészségét bizonyítja a két ízben rendezett gyűjtés ered
ménye, a mely a collegiumi gyámintézetnek 3116 K.-t, a rozsnyói árvaháznak 
10'24 K.-t juttatott. A rozsnyói árvaház karácsonyfájára gyakorlóiskolánk 
növendékei 5 K.-t gyűjtöttek.

2. E lv é g z e t t  tan an yag .
A tanítás a lefolyt tanévben még a régi tanterv szerint a következő 

anyag elsajátítását eredményezte:

I. O S Z T Á L Y .

Osztályfő: N ikelszky Zoltán.

1. Vallásiam Hetenkint 2 óra. Egyháztörténet. Tankönyv : A keresztyén 
anyaszentegyház története írta: Pálfy József. Előadó tanár: Liptai Lajos.

II. A z i n t é z e t  m ű k ö d é s e .

1. N evelés , feg ye lem
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2. Neveléstan. Hetenkint 3 óra, tanítja Gamauf György. Test-és egész
ségtan. Az emberi test alkotórészei; a csontrendszer, annak kóros változatai 
az iskolázás ideje előtt s alatt. Az iskolai pad. Az izomrendszer; véredény- 
rendszer. A bőr szerkezete, működése s ápolása A légzés és azt befolyásoló 
jótékony és kártékony körülmények. Tengéleti működés; a táplálkozás és 
szervei ; a tápanyagok és italok. Az idegrendszer kifejlődése, ápolása, óvása 
a különböző életkorokban. Az érzékszervek s gondozása. Fertőző s ragályos 
betegségek. Segélynyújtás a gyakoribb betegségek és életveszélyek alkalmával. 
Kk.: dr. Schermann: Test- és egészségtan.

3. Magyar nyelv. Heti 3 óra. Hangtan, 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: Király Pál: Rendszeres magyar nyelvtan. Tanítja: Nikelszky Zoltán.

4. N ém et nyelv. Hetenkint 2 óra. Értelmes olvasás, fordítás magyarból 
németre, németből magyarra. Beszélgetés német nyelven Nyelvtanból: a főnév, 
melléknév s számnév, névmás és ige ismertetésekor ezeknek legfontosabb 
képzési és ragozási módjaira is kiterjeszkedtünk. Kézikönyv: Schuszter: Német 
nyelvgyakorlója. Tanár: Nikelszky Zoltán.

5. T ót nyelv. Hetenkint 1 óra. A beszédrészekről általában. A főnév 
neme, erre vonatkozó szabályok és kivételek. A főnév ejtegetési mintái mellett 
szavak emlékelése és fordítási gyakorlatok. Tankönyv : Glósz Miksa: Gyakor
lati tót nyelvtana. Tanár: Liptai Lajos.

6. Földrajz. Heti 2 óra, tanítja Nikelszky Zoltán. Magyarország és Ausztria 
részletes leírása, természetes és politikai viszonyai; Bosznia és Herczegovina, 
Dalmáczia. Európa természetes és politikai viszonyai. Kézikönyv: Kozma 
Gyula: Általános földrajz.

7. Számtan. Heti 3 óra. Alapfogalmak. Számok és számjegyek. A tizes 
számrendszer. Más számrendszerek. Számok áttétele más számrendszerbe. Más 
rendszerbeli számokkal való számolás. Számolási műveletek egynevű, majd 
többnevű egész- és tizedes számokkal: fejben és Írásban. 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.
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Hazai mértékek és pénzek. Viszony, arány, az arány megoldása. Egyszerű 
hármas-szabályú feladatok megoldása következtetéssel és aránnyal. Tankönyv: 
Schultz Imre: Arithmetika és algebra. Tanár: Gerhard Béla.

8. Term észetrajz, Heti 2 óra. Az állatok életnyilvánulásai. Az állat 
testének belső szerkezete. A szervek és működésük. A szaporodás. Egynémely 
biológiai jelenség. Az állatok csoportosítása. A gerinczesek, ízeltlábúak, lágy- 
testűek, férgek, tüskésbőrűek, tömlősök, véglények állatköre. Tankönyv: dr. 
Szterényi Hugó: Állattan. Tanítja: Gerhard Béla.

9. Harmonium. Heti 2 óra. Lányi E. harmonium-iskolája alapján kiki 
haladt tehetsége szerint előre.

10. Zeneelm élet. Heti 1 óra. A hang keletkezése és tulajdonságai. Hang
szerek. Enekhang. 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 Írásbeli gyakorlatokat készítettek, a melyek fokozatosan 
az összhangzattanra vezetnek rá. Kézik : Berecz Ede: A zene alapehnélete.

11. Hegedű. Heti 2 óra. Hohmann-féle hegedűiskola füzete alapján 
90 gyakorlat.

12. Egyházi ének. I. osztály. Heti egy óra. Hang- és hallásképző gya
korlatok 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 A—IV. osztály. Heti 1 óra. Férfikarra alkalmazott egyházi, alkalmi, 
ünnepi és világi dalok. A zenei tárgyak tanára ifj. Kapi Gyula.

13. Szabadkézi rajz. Heti 2 óra. Egyes vonalak, ezeknek egyenlő 
részekre osztása és összetétele különféle alakokká; különféle görbe vonalak, 
mértani ékítményi és növényi alapformák árnyékolással és a nélkül. Tanár: 
Gamauf György.

14. Szépírás. Heti 1 óra. Magyar és német szép- és ütemirás. Rondirás. 
Vezérfonal Vajda Páltól. Tanár: ifj. Kapi Gyula.

15. Testgyakorlat. I. csoport (I—III. oszt.) anyaga: Rendgyakorlatok: 
Sorképzés, fordulatok, sornyitás, sorzárás, sorbontás, fejlődések, rendek, kettős
rendek, menet, ellenvonulás, kanyarodások, köralakítás. — Szabadgyakolatok: 
Állások, fej-, nyak-, váll-, törzs-, csípő-, kar-, kéz-, ujj-, láb- és lábfejgyakor
latok. — Szergyakorlatok: Ugrás, fekvő gerenda, mászás, létra, hosszú kötél.

II. csoport (II—IV. osztály) anyaga: A rend- és szabadgyakorlatok 
ugyanazok, mint az I-ső csoportnál. — Összetett szabadgyakorlatok: Két gya
korlat időben egyszerre, egymásután. Három, négy gyakorlat időben egyszerre,
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egymásután. Járás, szökkenés, futás, fekvő támaszok, társas játékok, versenyek. 
Bot-, rúd-, súlyzó-gyakorlatok. — Szergyakorlatok : Nyújtó-, korlát-, bak-, ló-, 
létra-gyakorlatok. Gyakorlatok gyűrűn és hintán. Népiskolai tornatanítás 
elmélete. Füleslabdajáték 12 tornásszal. Hetenkint két-két óra. Tanította: 
Reményik Lajos.

II. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: ifj. K api G yula.

1. Vallástán. 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 evangéliumok 
és az apostolok cselekedeteinek könyve, a levelek közül különösen a rómaiak
hoz írt levél. A bibliai történetekre nagy súly fektetve. Tankönyvek: Batizfalvy- 
Bereczky: Bibliai ismertetés. Bibliai történetek. Tanár: Liptai Lajos.

2. Neveléstan. Heti 3 óra. Tanítja Gamauf György. Lélektan. Az ismerő 
tehetség; érzékek, érzetek, képzetek, fogalmak. Az érző tehetség: érzéki, szellemi 
közvetett és összetett érzelmek. Az akaró tehetség. A lélek egyéni élete. 
Neveléstan: A testi, érkölcsi, értelmi, érzelmi és vallásos nevelés. Kk : Emericzy 
Géza: Tapasztalati lélektan: dr. Kiss Áron: Rövid nevelés-oktatástan.

Gyakorlat (lásd lejebb «Gyakorlati kiképzés»-nél).
3. Magyar nyelv. Hetenkint 3 óra. Az első évfolyam anyagát — különös 

tekintettel a helyesírásra és fogalmazásra — ismertettük. Ez év folyamán a 
lehetőség szerint az állami tantervhez alkalmazkodtunk, miért is elkerülhetetlen 
volt egyes összevonások eszközlése, a mi azonban nehézséget nem támasztott. — 
Statisztikából: A stílus tisztasága, világossága, szabatossága, a stílus általános 
törvényei, a stílus szemléletessége, hangzatossága és érzelemkeltő eszközei. 
Természetesen mindegyiket külön-külön s részletesen tárgyaltuk. A retorika 
köréből: A prózai leírás fogalma, fajai. (Személyrajz, állatrajz, tájrajz, útirajz, 
életkép, jellemkép). A prózai leírás szerkezete és stílusa. A történetírás fogalma, 
formai forrása, segédtudományai, a történeti művek szerkezete és stílusa stb. 
A poétikából a lírai költést vettük. Kézik.: Köveskúti Jenő és Sarudi Ottó 
Magyar statisztikája és Sarudi Ottó poétikájának első része Tanár: Nikelszky Z.

4. Német nyelv. Heti 2 óra. Olvasás, fordítási gyakorlatok; beszélgetési 
gyakorlatok. A főnév mint állítmány; az ige jelen, jövő és múlt ideje. írás
gyakorlatok tollbamondással és szabadon; 5 drb. könyvnélkülözve. Tankönyv: 
Schuszter: Német nyelvgyakorló, I. rész. Tanár: Nikelszky Zoltán.

5. Tót nyelv. Heti 1 órában. A melléknevek ejtegetési mintái, mellék
nevek fokozása, névmások, számnevek, az ige és annak ragozása, fordítási 
gyakorlatok. Tankönyv: Glósz: Gyakorlati tót nyelvtan. Tanár: Liptai Lajos.

6. Földrajz. 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 
föld alakja; földrajzi szélesség és hosszúság. A föld forgása. A nap tengelye
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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. Számtan. Heti 2 óra Viszony, arány, arány megoldása. Egyszerű 
hármasszabály megoldása következtetéssel és aránnyal. Százalék-számítás tiszta, 
nagyobbított és kisebbített összeggel. Középhatáridö- és határidő számítás. 
Váltóleszámítolás. Ertékpapir-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. Mocnik és dr. Pechány: 
Mértan tanítóképző intézet számára. Tanár: Gerhard Béla.

9. Természetrajz. Hetenkint 2 óra. Növénytan. A növény szervei: a 
gyökér, a szár; a levél, a levél biológiája; a virág, a virágzat, a virág biológiája, 
magabeporzás, szél útján való beporzás, virágok és rovarok; a termés, a ter
més és mag biológiája. A növény életjelenségei: a táplálkozás, szaporodás és 
mozgási tünemények.Virágtalan növények: 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. Zeneszerkesztés. Heti 1 óra. A hangzatok. A hármas hangzat és 
fajai. A hármas hangzat fordítása. A legegyszerűbb hangfűzések a fő hármas 
hangzatokkal. Hibás ötöd és nyolczas haladásokról. Szólamvezetés és harmónia
zárlatok: authentikus, plagális, teljes, fél- és csalzárlat. A sext- és quart-text 
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. Hegedű. Heti 1 óra. Hohmann-féle hegedűiskola folytatása, 150 gyakor
lat. Az énekórában tanult choralokat is játsszák.

12. Orgona. Heti 2 óra. Lányi E. harmóniumiskolájából gyakorlatok, a 
második félévben az orgonán pedál-gyakorlatok és 10 egyházi ének játszása.

13. Ének az I. osztály anyagának ismétlése mellett ugyanazon könyvből 
folytatólag 27 choral, t. i. 27—54-ig. Hangtalálási gyakorlatok énektáblákról. 
Heti 1 óra.

Karéneket lásd ugyanott. A zenei tárgyak tanára ifj. Kapi Gyula.
14. Szabadkézi rajz. Heti 2 óra. Nehezebb ékítmények s növények 

árnyékolva; emberi fejek és testrészek. Tanár: Gamauf György.
15. Testgyakorlat a III. osztállyal együtt. Heti 2 óra. (Lásd: I. osztály.)
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Osztályfő: Reményik L ajos gyak .-isk . tanító.

1. Vallástan. Heti 2 óra. Káté. A tízparancsolat. Az apostoli hitvallás. 
A mi-Atyánk. A keresztség és az úrvacsora. O- és új-testamentomi történetek. 
Tank.: Győry—Adorján Kátéja. Bereczky: Bibliai történetek. Tanár: Liptai L.

2. Nevelés- és oktatástan. Tankönyv: Dr. Baló József: Népiskolai nevelés
oktatástan. Az új tanterv figyelembevételével. Heti 3 órában. Bevégzett anyag: 
Az iskolai élet. A példaadás, mint a nevelés eszköze. A foglalkoztatás, mint 
nevelő eszköz. A jutalmazás és büntetés általában. — Didaktikai rész: Az 
oktatás szempontjai. A tanítás módszere. A tanításnak két főmódszere. A 
tanítás foglalata. A tanítás alakja. Fegyelem a tanítás közben. A tanítás ered
ményének biztosítása. Taneszközök és tankönyvek. Tanítási tervezet. A nép
iskolai tárgyak egymásra vonatkoztatása Tanmenet, haladási napló, órarend, 
— Methodikai rész: A vallástan módszere. A beszéd- és értelemgyakorlatok 
történeti vonatkozásai, tárgyi természete, czélja, tananyaga, tanítási módszere, 
tanítási alakja és szemléltetés, alaki és tartalmi eredménye. Az írás-olvasás 
módszere, története. Fonomimikai módszer. Ütenyírás; a nyelvoktatás célja, 
anyaga, tanterv. Az olvasás és olvasókönyv. Olvasmánytárgyalás. Nyelvtan és 
helyesírás, valamint fogalmazás módszere. A magyar nyelv tanítása idegen
ajkú iskolákban. Direkt módszer. A számtan, mértan, földrajz, történet, alkot
mánytan, természettudományok, ének- és rajztanítás módszere. — Tanítók 
jogai- és kötelességeiből: a tanítói választás módja, nyugdíjtörvény, korpótlék, 
tanítók adója, katonaügy, tanítói egyesületek. — írásbeli dolgozatok. Vala
mennyi tantárgynak egy-egy leczkéje tanítási tervezetben felmutatva. Nép
iskolai órarend. Tanításmenetek. Előadó: Reményik Lajos. — Gyakorlat. A
III. osztály növendékei heti 2 órában tanítottak a gyakorlóiskolában. Egy-egy 
csoport gondosan átdolgozott s átnézett tanítási tervezettel jött s a csoportból 
egy-egy kiszólított növendék tartott próbatanítást, melyet hetenként egyszer 
megbíráltak. Az osztály túlzsúfoltsága miatt egy növendékre egy tanítás esett. 
A tanítások vezétője: Reményik Lajos.

3. Magyar nyelv. Heti 2 óra. A művészetek és azok felosztása. A szép 
és fajai. A fenséges és kellem. A ritmus. A magyar hangsúlyos és időmér
tékes verselés. A költészet felosztása. Epika, éposz, monda, rege, legenda. 
Költői elbeszélés. Ballada, románcz. Mese. Novella. Rajz és regény. Lyra. Dal. 
Elegia. Oda. Dithyramb. Rhapsodia. Epigramm. Gnóma, Szatíra és tanítóköl
temény. Dráma: Tragoedia. Dráma. Opera. Vígjáték. Zenei dráma. Színmű. 
Népszínmű. Bohózat. Életkép. Operett. A tragikum. A komikum és humor. 
A jellemzés és annak módja. Úgy a lyrai, mint az epikai és drámai költé
szetet megfelelő otthoni és iskolai olvasmányok alapján tárgyaltuk. Havon
ként egy-egy házifeladat. Kézikönyv: Sarudi O ttó: «Poétika és poétikai 
olvasókönyvéinek I. és II. része. Tanár: Nikelszky Zoltán.

4. Német nyelv. Heti 2 óra. Az első két évi anyag ismétlése után a 
mondattant tárgyaltuk főbb részeiben s kézikönyvünk olvasmányait német
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nyelven elemeztük. Tankönyv: Schuszter: «Német nyelvgyakorlója». Tanár: 
Nikelszky Zoltán.

5. Tót 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.

6. Történelem. Heti 3 óra. Tanítja Gamauf György. A történelem tárgya; 
őstörténet. Egyptom, Chaldea, Assyria. A médek és persák története. A görögök 
és rómaiak története. A népvándorlás népei, Mohamed, Nagy Károly, Német
ország és a pápák. A keresztesháborúk kora és azok eredménye. A középkor 
művelődése. A felfedezések és feltalálások. Reformatio és ellenreformatioFranczia- 
országban, Angliában ; az angol forradalom; a harminczéves háború. XIV. Lajos 
kora, az angol köztársaság, spanyol örökösödési és az északi háború, Orosz
ország és Poroszország emelkedése, az Északamerikai Egyesült-államok kelet
kezése. A nagy franczia forradalom és a császárság. A legújabb kor története 
vázlatosan. 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. kif., 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 
kamatszámítás. Évi betétek, évjáradékok. Kölcsönök törlesztése. Kézikönyv: 
Schultz Imre: Arithmetika és Algebra. Tanár: Gerhard Béla.

8. Mértan. Heti 1 órában. Az egyenes vonalú idomok viszonya. A kör 
és a pont. Egyenes és szög, vonatkozással a körre. Két kör. A kör és a sok
szög. A kör részeinek aránya. Körmérés. Mértani helyek. Idomok átalakítása. 
Szerkesztési és számítási feladatok. Kézikönyv: dr Moönik és dr. Pechány: 
Mértan tanítóképző-intézet használatára. Tanár: Gerhard Béla.

9. Vegytan és ásványtan. Heti 2 órában. A levegő. A víz, A konyhasó. 
Elemek 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 foncsorok. 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
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felhajtó ereje. A gázok átömlése Mariotte törvénye és a törv. alkalmazásai. 
A melegről: a testek kiterjedése, hőmérők, melegítés, kiterjedés, halmazálla
pot változás, a meleg terjedése, melegforrások. Időjárás: a szél, légköri ned
vesség, köd, felhő, eső, hó, harmat és dér. Dörzsölési villamosság'. Delejesség. 
A villamos-áram és főbb hatásai. Tankönyv: dr. Kovács János: Fizika. Tanár: 
Gerhard Béla.

11. Gazdaságtan. Heti 1 órában. A talaj és eredete, különféle 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 legelőmívelés. A méhek. A méh-lakások. A méhek ápolása 
és szaporodása. A méhek ápolása és táplálása a rajzás után. A méhek beteg
ségei és ellenségei. Teleltetés. Tankönyv: H. Kiss Kálmán: Mezei gazdaság- és 
kertészettan. Tanár: Gerhard Béla.

12. Zeneszerkesztés. Heti 1 óra. A fő- és mellék-hetedhangzatok alkal
mazása. Az alterált, módosított hangzatok. A diatonikus, chromatikus és enhar- 
monikus átmenetek. Kézikönyv : Benkő Henrik: Összhangzattan.

13. Orgona. Heti 2 óra. R. Palme «Der praktische Organist» ez. műve. 
nyomán könnyebb előjátékok a szokottabb hangnemekből. Az egyházi ének
órán tanult 54 éneknek orgonán való kisérése

14. Hegedű. Heti 1 óra. A Hohmann-féle hegedűiskola I-ső füzetét, a 
tehetségesebbek Hoffmann Hegedűiskoláját folytatták magasabb fekvésekben. 
Játszák az egyházi énekórán tanult egyházi énekeket.

15. Ének. Heti 1 óra. A II oszt. anyagának a «108. ág. hitv. ev. egyházi 
dallam» ez. könyvből 27—54. számáig való ismétlése mellett, 54—81. számig 
terjedő choraloknak begyakorlása. Karéneket lásd az I. osztálynál A zenei 
tárgyak tanára: ifj. Kapi Gyula.

16. Szabadkézi rajz heti 2 órában; tanítja Gamauf György. Rajzolás 
gypsminták és fakoczkák s oszlopokból alakított különféle csoportozatok után.

17. Testgyakorlat az I. osztállyal együtt. Heti 2 óra. (Lásd: I. oszt.)

IV. O S Z T Á L Y .
Osztályfő: G amauf G yörgy .

1 Vallástan. Heti 2 óra.Tankönyv: Bereczky: Keresztyén hit- és erkölcstan. 
A vallástanítás módszere. Dr. Raffay Ferencz tankönyve szerint. Tanár: Liptai L.

2. Neveléstan. Heti 3 óra. Tanítja: Gamauf György. Neveléstörténet- 
A nemzeti és keresztyén neveléstanítás körében kiválóan a következő moz
zanatok: A görögök, rómaiak, izrael. A kér. vallás hatása a nevelésre; első 
keresztyének; keleti s nyugati egyház és a szabadulási törekvések a közép
korban; Magyarország oktatásügye a középkorban. Reformátorok és a nép
iskola kezdete; jezsuiták. Realismus, pietismus és gyümölcsei; magyar oktatás
ügy a XVI—XVII. században. Rousseau és a philantropismus elvei s hatása; 
a magyar tanügy a XVIII. században és a XIX. század első felében. Pestalozzi
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és elvtársainak elvei s hatása a népoktatásra; Anglia, Francziország 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 8 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 7 
alkalommal tanított 7 félórában. Általában azon voltunk, hogy növendékeink 
a népiskola önálló vezetését minél teljesebben elsajátítsák.

3. Magyar irodalomtörténet. 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 illető írói 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: Dr. Koltai Virgil és 
Sassi N. Lajos: A magyar nemzeti irodalom története. Tanár: Niekelszky Z.

4. N ém et nyelv. Heti 2 óra. Az első három osztály anyagának ismét
lése után a ragozási és képzést módozatokkal foglalkoztunk Beszélgetés német 
nyelven. írásbeli dolgozatok készítése. Tankönyv: Schuszter: Német nyelv
gyakorlója. Tanár: Niekelszky Zoltán.

5. T ót nyelv. Heti 1 óra. Előimádkozási gyakorlatok. Tót egyházi 
beszédek betanítása, szabadon elmondása. Tankönyv: Dr. Baltik Imakönyve. 
Tanár: Liptai Lajos.

6. Történet. Heti 2 óra. Tanítja Gamauf György. A magyarok története. 
Hazánk története a magyarok letelepedése előtt. A magyarok s ősi művelt
ségük; a vezérek kora. Az Árpádházbeli királyok; vegyes-házbeli uralkodók; 
a török hódoltság és a Habsburg-királyok, különös tekintettel a művelődés- 
történeti viszonyokra és a protestantizmus történetére. Kézikönyv: Sebestyén: 
A magyar nemzet története.

7. Alkotmánytan. Heti 2 óra. Tanítja Gamauf György. Államhatalom, 
államforma, alkotmány. A magyar alkotmány történeti fejlődése A magyar 
állam és nemzet: a királyi hatalom. A törvényhozó hatalom. A végrehajtó
hatalom : országos kormányzat, közös kormány, törvényhatósági önkormányzat, 
községi önkormányzat. Belügyi, pénzügyi, gazdasági, vallási és közoktatásügyi
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igazságügyi, katonai közigazgatás. Anyagi magánjog, polgári törvénykezés, a 
büntetőjog alapvonalai. K k.: Csíky Kálmán: Magyar alkotmánytan.

8. M ennyiségtan. 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: Aritmetika és algebra. Dr. Moénik és dr. Pechány: Mértan, tképző-int. 
használatára. Tanár: Gerhard Béla.

9. Fizika. Heti 2 órában. Fizika: Mozgás. Állandó és változó sebességű 
mozgás. Szabad esés. Hajtás. 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. Gazdaságtan Heti I óra. Gyümölcsfakertészet. Selyemhernyótenyész
tés. Konyhakertészet. Szőlőmívelés, borkészítés és kezelés. Tankönyv: H. Kiss 
Kálmán: Mezei gazdaság- és kertészettan. Tanár: Gerhard Béla.

11. Zeneszerkesztés. Heti 1 óra. Önálló jó basszus szerkesztése s szám
jelzése. Dallamra való szerkesztés a különféle modulatiók alkalmazásával. 
A non-hangzat. Átmeneti és váltó hangok. A tételek figuratiós átváltoztatása. 
Choral-dallamoknak szerkesztése. Tankönyv: Benkő Henrik Összhangzattan.

12. Orgona. Heti 1 ó. R. Palme «Der angehende Organist» ez. müvéből s a 
tanulók magukválasztotta nagyobb elő- s utójátékok a choralokhoz alkalmazva.

13. Hegedű, heti 1 óra. Részben Hohmann iskolája, részben Hoffmann 
magasabb fekvésű technikai, melodikai s kettősfogású gyakorlatai.

14. Ének. Heti 1 óra. A III. osztály egyházi énekeinek 54—81. sz-ig 
való ismétlése mellett, 82—108-ig terjedő új choraloknak begyakorlása. A 
zenei tárgyak tanára: ifj. Kapi Gyula.

15. Szabadkézi rajz. Heti 2 óra. Gypsminták és kéregpapir-minták, 
fakoczka, faoszlop- s ívekből alakított különféle csoportozatok után. Tanár: 
Gamauf György.

16. Testgyakorlat a II. osztállyal együtt. Heti 2 óra.
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3. A tanítás eredménye, magaviselet, szorgalom.

Általános osztályzat: I. II. III. IV. Összesen
k itű n ő ............................. 2 — 1 1 4
jeles ............................. 6 4 4 7 21
j ó .................................. 7 12 25 17 61
elégséges........................ 2 4 7 3 16
javító-vizsgát tehet 8 4 6 4 22
osztályt ismétel . . . . 1 — — 1 2

Magaviselet:
j ó .................................. 25 20 40 33 118
szabályszerű................... 1 3 3 — 7
kevésbbé szabályszerű — 1 — — 1

Súlyosabb fegyelmi kihágás egy esetben sem fordult elő.

Szorgalom \ I. II. in. IV. Összesen
k ita r tó ............................. 8 2 4 7 21
e lé g .................................. 7 13 26 19 65
változó............................. 6 7 6 5 24
csekély............................. 5 2 7 2 16
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4. A tanítóképző-intézet óraterve az 1905—1906. évben.

1 Vallástan....................................... 2 2 2 2 8 8
2 Neveléstan:

a) elm élet.................................. 3 3 3 3 12 12
b) gyakorlat*............................. 1 3 3 6 13 2

3 Magyar nyelv és irodalom . 3 3 2 2 10 10
4 Német n ye lv .................................. 2 2 2 2 8 8
5 Tót nyelv ....................................... 1 1 1 1 4 4
6 Mennyiségtan:

a) s z á m t a n ............................. 3 2 2 1 8 8
b) m é ré s ta n ............................. — 1 1 1 3 3

7 Történeti tárgyak: 
a) földrajz.................................. 2 2 _ _ 4 4
b) történelem s alkotmánytan . — — 3 4 7 7

8 Természettudományok: 
a) természetrajz........................ 2 2 2 — 6 6
b) fizika, k 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
b) k a r é n e k ............................. 1 1 1 1 4 1
c) harmonium és orgona . . 2 2 2 1 7 7
d) zeneelm élet........................ 1 1 1 1 4 4
e) hegedülés............................. 2 1 1 1 5 5

0 Rajz és szépírás :
a) r a j z ....................................... 2 2 2 2 8 8
b) szépírás.................................. 1 — — — 1 1

1 Testgyakorlás ............................. 2 2 2 2 8 4

Összesen . . 30 31 34 34 130 112

* A 13 órából 11 a gyakorlóiskolában, 2 külön mint bírálati óra.

s
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III. Az ifjúsági egyesület működése.
Intézetünk kebelében ezidén is megalakult az «Qnképző-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 128 volt, és pedig 71 rendes- és 57 olvasó tag. 
Ezek közül évközben eltávozott 2, kizáratott 8, maradt az év végén 118 tag.

A Kör minden 3 évben — az alapszabályok értelmében — elnököt választ, 
s mivel ezidén a 3 év letelt, elnökül újólag Gamauf György tanítóképző-intézeti 
tanár urat választotta meg, ki már 27 éve vezeti a Kört lelkes buzgalommal 
és odaadással. A többi tisztviselők ugyancsak az alakuló-ülésen választattak 
meg, és pedig: titkárnak egyhangúlag Szentpétery Gyula IV. éves, szavazat- 
többséggel főjegyzőnek Fidler Nándor IV. éves, aljegyzőnek Hermann Béla
II. éves, pénztárosnak Virosztek János IV. éves, könyvtárosoknak pedig Huray 
Gyula és Dóbisz Lajos IV. éves növendékek.

Az alakuló-ülésen kívül tartott a Kör 28 rendes-, 1 dísz- és 1 záró-ülést 
A díszülésen márczius 15-ikét ünnepelte meg a Kör.

A rendes üléseken felolvastatott és megbíráltatott összesen 18 munka, 
melyek közül paedagogiai volt 8, szépirodalmi 10 (úgym. elbeszélés 1, vers 1, 
leírás 1, chria 1 és értekezés 6), melyek közül méltányoltatoít 11, tudomásul 
vétetett 6 és tudomáson kívül hagyatott 1. Meghallgatott a Kör 58 szavalatot, 
melyek közül megdicsértetett 1*2, sikerült 15, méltányoltatott 15, tudomásul 
vétetett 15 és tudomáson kívül hagyatott 1.

A kitűzött határidőre 3 pályamunka érkezett be, úgym. 1 paedagogiai és 
2 szépirodalmi, melyek közül Schneider Jánosnak «A szép a nevelés szol
gálatában» czímű paedagogiai és Prékopa Istvánnak az «Erdő élete» czímű 
szépirodalmi munkája a díjra érdemeseknek nyilváníttattak, a másik szépirodalmi 
munkát ellenben figyelmen kívül hagyta a Kör.

Az év végén megtartott versenyszavalatok eredménye a következő: jelent
kezett 5 szavaló, kik közül 1 visszalépett. A szavalatok meghallgatása és meg- 
bírálása után a Kör az első díjat (6 kor.) Szentpétery Gyula IV. éves, a másodi
kat (5 kor.) Dóbisz Lajos IV. éves, a harmadikat (4 kor.) pedig Prékopa István
III. éves növendéknek ítélte oda.

Az évközben beérkezett legjobb paedagogiai munkára kitűzött díjat (5 kor.) 
Zámbory Endre IV. éves növendék nyerte e l«A testi nevelésről» ez. munkájával.

A «A Fabriczy-alap» ez évi kamatját (7 kor. 20 fill.) az évközben legjobb 
számtan-tanításért Ivanovich Oszkár IV. éves növendéknek adta a Kör.

A Kör könyvtárában jelenleg van 522 mű 665 kötetben. Kiadatott ez 
évben 119 tagnak 1130 mű 1936 kötetben. Ez évben gyarapodott a könyvtár: 
vétel és ajándék útján 59 mű 66 kötettel. — Az ajándékozók nevei:

Az Eperjesi Széchenyi-kör,
Gamauf György, az Önképző-kör elnöke,

Colt. Ért. 1905/6. 16
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Nikelszky Zoltán tkép. tanár,
Dory Bazil, a váczi siketnéma-intézet felügyelője.
Fogadják az adakozók ez úton is a Kör hálás köszönetét az ajándéko

zott könyvekért!
A Kör a következő lapokat, illetve folyóiratokat járatta: Budapesti Hírlap, 

Vasárnapi Újság, Politikai Újdonságok, Világkrónika, Család és Iskola, Magyar 
Szó, Urambátyám (e kettőt csak január 1-jéig), Eperjesi Lapok, Néptanítók Lapja, 
Kisdednevelés és Népoktatás, Protestáns Szemle, Állatok Világa (füzetes vállalat).

As Ónkép só-kör vagyoni állása:
1. Bevétel.

A múlt évi m a ra d v á n y ........................................155‘25 K.
Régibb tagsági-díjak . . 35466 K.
Ezévi tagsági-díjak . . . 63'75 » 418 41 K.
Könyvtári jegyzék (38 db) 950 K.
Eladott újságpapír . . 5'— » 14 50 » 432 91 »
Fabriczy-alap kamatja . . . . . 7-20 »

595 36 K.
2. Kiadás.

Lapok előfizetése . . . .  92 30 K.
Könyvtár gyarapítása . . . . . 252 54 »
Olvasóterem . . . . . 6-78 »
P ályad íjak .................... . 31— K.
Fabriczy-jutalomdíj . . 7-20 » 38 20 »
K ülönfélék.................... . . . . 5-40 »

Egyenleg, mint készpénz . . . . . . 20014 >
595-36 K.

3. Vágyott.
K é s z p é n z .................... . . . . 200-14 K
Régi tagsági-díjak . . . 626-81 K.
Ezévi díjak . . . 43115 » 1057-96 »
Betéti könyvecskén . . . . 25 68 »
Fabriczy-alap . . . . 218 52 K.
Gamauf-alap, betét . . 78 36 K.

500 K. koronajáradék . 497'41 * 575-77 » 794-29 »
Könyvtár és felszerelés . . . . 2600-— »

4678 07 K.
Gyarapodás:

Fabriczy-alapnál, kamat —•78 K.
Gamauf-alapnál (szelvény 16.) kamat 830 18 30 »
Ajándék (Kiss Gyula tanító 2 K , N. N. 4 K.) 6'— > 25’08 K.
K ö n y v tá r ..........................................................................170— »

Összesen . . 19508 K.
Mint behajthatatlan követelés leíratott 82 80 K.
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.Íz Önsegélyző-kör vagyoni állása:
1. Révé tel.

A múlt évi maradvány, 39 K. helytelen többlet
le v o n á sá v a l...................................................... 46931 K.

Régi tag ság i-d íjak .............................  8606 K.
Ezévi tagsági-díjak.............................. 2125 » 107 31 »
Múlt évi kirándulási k ö lc sö n b ő l................  56'— »

632 62 K.
2. Kiadás.

A múlt évi kirándulásra: kölcsön........................ 166 -  K.
k ö ltség ...................29121 »

Hangszer, hangjegypapir . .............................  5’— »
Ezévi kötelezvényekre.................................... 27'— »
Régi kölcsön és kirándulási kölcsön (eddig kész

pénz gyanánt kezeltetvén) . ....................  63'— »
Egyenleg készpénzben .......................................  78 41 »

632 62 K.
3. Vagyon.

Egyenleg, mint készpénz....................................... 78 41 K.
Követelés k ö tv é n y e k e n ...................  29'— K.
Kirándulási kölcsön............................. 110'— » 139'— »
Régibb ta g ság i-d íja k ........................  152 90 K.
Ezévi tagsági-díjak.................................. 10540 » 25830 »

475-71 K.
Mint behajthatatlan követelés leíratott:

Kötelezvények és kirándulási kölcsön . . . .  63'— K.
Régibb ta g ság i-d íja k ...................................  21'44 K.

Összesen . . 84'44 K.
K e l t  Eperjesen, 1906  m á ju s  2 6 - ik á n .

Gamanf György, Szentpétery Gyula, Virosztek János,
e ln ö k . t i t k á r .  p é n z tá r o s .

IV. Tanítóképző-intézet gyakorlóiskolája.

Gyakorlóiskolánk, melynek főczélja a tanítónövendékeknek a tanításban 
és nevelésben való minden oldalú kiképzése, a Collegium épületében egy 
61 m.2 teremben van elhelyezve. Mintaszerű berendezése és tisztasága jó 
hatással van a benne nap-nap mellett tartózkodó tanítójelöltekre.

A gyakorlóiskolába a f. tanévben 44 tanuló jelentkezett és vétetett fel, 
kik közül 43. ág. hitv. evang, 1 pedig róni. kath. Ebből 31 fiú, 13 leány; 
eperjesi 28, vidéki (Sóvárról, Kissárosról, Dubravapusztáról) 16; 2 magyar, 
42 tót anyanyelvű; 10 tandíjmentes, 34 tandíjfizető. Püspök úr Öméltósága a 
kimutatott tandíjhátralékokat hat évre visszamenőleg, mintegy 215 koronát 
törlésbe hozni kegyeskedett. A gyakorlóiskola tanítási nyelve a magyar. Az

16»
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eperjesi ág. hitv. evaug. gyámintézeti Nőegylet karácsonykor 8 tanulót meleg 
ruhával, lábbelivel és írószerekkel látott el. Fogadja az egylet nemes csele
kedetéért e helyütt is a növendékek és az intézet őszinte háláját!

1. A tanítóképző növendékek gyakorlati kiképzése.

A népiskokola 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 8 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 1 félórát tanított a gyakorlóiskolában.

Mind a III-ad, mind IV-ed éves tanulók tanításairól pontos jegyzetek 
készíttettek s bírálatai órákon úgy a jegyzetek, mint a tanítások felülbíráltattak. 
Az összegezett véleményt beírták a jegyzőkönyvbe a tanítás eredményével együtt.

A Il-od évesek hallgatólagosan vettek részt a gyakorlóiskolai tanító 
tanításainál. Jegyzeteket készítettek a látottakról és hallottakról. A tananyag 
a tanítás napja előtt előbb a gyakorlóiskolai tanító által nézetett át, majd a 
szaktanár vizsgálta felül. A kijavított leczke szerint megejtetett azután a tanítás.

A rend és fegyelem tartására is súlyt fektettünk. A rendtartási könyve
ket a IV-ed évesek önállóan is vezették.

i
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2. A gyakorlóiskola bevégzett tananyaga az 1905—1906. évben:

I. osztály.
1 Vallástan. Világ teremtése. Erkölcsi mesék. Mózes születése és élete. 

A tízparancsolat. 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 Beszédért elemgyakorlatok. Az iskola és környéke; a helység és határa; 
a légkör és tüneményei. Az ember; az emberek őszi, téli és tavaszi foglal
kozása. Faliképek olvasása. Óvakodjunk a szeszes italoktól.

4. Számtan 1—20-ig terjedő számkörben a két művelet. Számirás. Kézi
könyv: Mocnik 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.)

II. osztály.
1. Vallástan az I osztállyal együtt.
2. Beszédértelemgyakorlatok, 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. Moónik—Orbók tankönyve szerint 1—100-ig terjedő szám
körben fejbeli számolás az összes műveletek keretében. Számirás.

6. Ének
7. Rajz
8. Testgyakorlat
9. Kézimunka

mint az I. osztálynál.

III. osztály.

1. Vallástan. Ruttkay Sándor kézikönyve alapján a tízparancsolat és 
hitvallás bő fejtegetése az idevágó bibliai történetekkel kapcsolatban.

2. Olvasás Tankönyv: Göőz-Schön-Trajtler «Nemzeti olvasókönyv» a 
III. osztály számára. Valamennyi olvasmány folyékony és értelmes olvasása, 
az olvasottaknak tartalmi és alaki tárgyalása Költemény-emlézés. Fogalmazás.

3. írás, mint a H-ik osztályban.
4. Számtan. Kézikönyv: Moönik - Orbók: Számolókönyv a III. osztály 

számára. 1 — 1000-ig terjedő számkörben valamennyi művelet. Hármasszabályú 
példák. Közönséges törtek értelmezése.

5. Földrajz. Reményik Lajos Sárosvármegye földrajza szerint a földrajzi



alapfogalmak. Környékleirás. Eperjes város ismertetése. Sárosvármegye leirása. 
Utaztatás a térképen, különös tekintettel a térkép jegyeire.

6. Ének. (Lásd V—VI. osztálynál.)
7. Rajz. Tiszta rajzlapon díszítmények és tárgyak.
8. Testgyakorlat )
n ,s' ■ u i mind a hat osztály együtt, y. Kézimunka I

IV. osztály.

1. Vallástan a III. osztállyal 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 leirása. A Tisza- 

vidék róna megyéi. A Bakony-, Vértes- és Pilis-hegység vidéke. Balaton, Sió és 
Dráva vidéke. A Rába és Rábcza vidéke. Az északnyugati felföld. Az észak
keleti felföld. A délkeleti felföld. Fiume és a magyar tengerpart. Horvát- 
Szlavonország. Hazánk áttekintése. Osztrák császárság tartományai.

5. Számtan. Moénik-Orbók tankönyve alapján : Számolás a végtelen szám
körben. Közönséges törtekkel való számolás. A mértékrendszer betetőzése. 
Hármasszabály. Kamatszámítás. Mértani előfogalmak.

6. Rajz. Magyar stílű díszítmények.
7. Ének j
8. Testgyakorlat j mind a hat osztály együtt.
9. Kézimunka

V—VI. osztály.

1. Vallástan. Bibliai történetek ismétlése. Káté. Lgy has történelem 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.

3. Nyelvtan. Vargyas Endre tankönyve szerint: Az egyszerű mondat. 
Az egyszerű bővített mondat. A főnév a mondatban. A névutó a mondatban. 
A névmás a mondatban. A számnév a mondatban. A határozószók a mondat
ban. A melléknév a mondatban. Az ige a mondatban. Alanyi—tárgyas tagozás.

4. Fogalmazás Nyelvtani sajátságok feltüntetése a fogalmazványban,
5. Földrajz. Tankönyv: Simonyi Jenő Földrajza. Magyarország össze

foglalása. Osztrák császárság tartományai. Európa államai.
6. Történelem. Dr. Kiss Áron tankönyve nyomán : A különféle családok

ból származott királyok. Habsburg-házból származott királyok III. Károlyig.
7. Alkotmánytan. Vargyas Endre Alkotmánytan ez. tankönyvét használtuk.
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A család. A szülői hatalomról A családok jogviszonyairól. A községekről általá
ban. Az állam. Államformák. Az 1848-iki alkotmány. A királyról.

8. Természetrajz. Vargyas Endre tankönyve. Bevégzett anyag: Állattan. 
Emlősök: A ló és rokonai. A szarvasmarha. A juh. A disznó. A kutya. A macska. 
A menyét. A nyúl. A vakand. A denevér. A fiahordó. A fóka. A közönséges majom.

9. Természettan Irta Vargyas Endre. A függő ón. Az emelő, a csiga, a lejtő, 
a tengely-kerék, a csavar, az ék. A vízről. A közlekedő edények. Az ugrókét. 
Artézi-kút. Az elmerülésről és úszásról. Toricelli törvénye. A barometer. A szi
vattyúk. A fújtató. A léggömb. A hang és terjedése.

10. Számtan. Moénik-Orbók-féle Számtan. Alapműveletek egész számok
kal, közönséges és tizedes törtekkel. Hármasszabály. Kamatszámítás.

11. Mértan Győrffy János: A mértan elemei ez. tankönyve szerint: Pont 
és vonal. A szög és fajai. Szögmérés. Kerület- és területszámítás.

12. Rajz. Távlati képek, virágok rajzai.
13. Testgyakorlat. Mind a hat osztály együtt.
14. Ének. Egyházi énekek-. Isten, oh szent Isten. Dicsőség mennyben 

Istennek. Istentől el nem állok. Ki csak Istenre dolgát hagyja. Mind jó, a mit 
Isten tészen. Mint Isten akarja, légyen. Jézus, életemnek. Mint a szép hűvös 
patakra. Te világ, szép ékességed. Tündöklő hajnali csillag. Örülj mi szivünk. 
Uram Jézus, fordulj hozzánk. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Isten felséges ado
mánya. Erős vár a mi Istenünk.

Világi énekek-. Himnusz. Szózat. Tavasz elmúlt. Kitárom reszkető karom. 
Kossuth Lajos azt üzente. Nagy Bercsényi Miklós. A kis kovács. Rózsabokor. 
Nincs nekem örömem. Megvágtam az újjam. Este van már. Pántlikás kalapom. 
Simonyiban van egy malom.

15. Kézimunka. Leányok részére. Püspök úr ő Méltósága kegyes meg
bízásából heti 4 órában tanította Reményik Lajosné 1905. évi decz. 4-ikéig. 
Ennek váratlanul történt elhúnyta után Várkoly Szerén vállalta el a tanítást. 
Gyakorolták : a kötést, horgolást, merkelést és kivarrást.

A g y a k o r l ó i s k o l a i  t a n u l ó k  n é v s o r a .  
I. osztály.

Bartos Kálmán Liptai Sándor
Csizmár Miklós Lutocska László
Dubinszky János 10 Mizsik Erzsébet
Gáspár Adolf Olejár József

5 Harcsár András Prokopp János
Hován Margit 
Kuhlöffel Béla

II. osztály.

Partilla József.

Bakács Vincze 20 Lénárd Borbála
15 Balla András Lőrincz Mária

Balla János Olejár Miklós
Hajdú Anna Pribulla Mária
Hurny János Remete János
Kmecz Ferencz 25 Ribár Mária.
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Bartos Gyula 
Boratkó Felix 
Cziel Mária 
Hován János

Cziel János
35 Hamborszky Lajos 

Kollár Szabó István 
Kuhlöffel József

Kmecz Ilona 
Lénárd Anna

III. osztály.
30 Kapi Jenő

Pribulla Margit 
Smigala Johanna 
Smigalla Lajos.

IV. osztály.
Partilla Lajos 
Poksiva István r. kath. 

40 Sebej István.

V — VI. osztály.
Lutocska Zsófi 
Meskó Tibor.

V. Az 1905. évi képesítő-vizsgálat.
I. Az 1905. évi június hó 20—29 napjain megtartott képesítő-vizsgálaton 

résztvett 31 intézeti rendes- és 4 magántanuló.
R e n d e s  ta n u ló k :

Berg Gusztáv ág. h. ev. 
Boczkó Elek ág. h. ev. 
Boldizsár Lajos ev. ref. 
Darmó Márton ág. h. ev. 
Feyér Imre ág. h. ev. 
Frisch Ármin izr.
Gócza András ág. h. ev. 
Horvay Árpád ág. h. ev. 
Jármay Tivadar ág. h. ev. 
Jazudek Ferencz ág. h. ev. 
Kern János ág. h ev. 
Klementik János ág. h. ev. 
Köpe Jenő ág. h. ev. 
Kuszy Gyula ág. h. ev. 
Kuszy Pál ág. h. ev.

Mathern Róbert ág. h. ev. 
Novák László ág. h. ev. 
Pazár Miklós ág. h. ev. 
Ponicsán Mihály ág. h. ev. 
Remenyik László ág. h. ev. 
Simon Zoltán ev. ref. 
Scholcz Aladár ág. h. ev. 
Scholcz László ág. h. ev. 
Szabó Sándor ág. h. ev. 
Szikszay Béla ág. h. ev. 
Szlabej Lajos ág. h ev. 
Theil Emil ág. h. ev. 
Tomala Lajos ág. h. ev. 
Tőkés János ág. h. ev. 
Záhorszky Lajos ág. h. ev.

Loykó Nándor ág. h. ev.
M a g á n ta n u ló k :

Pápay Károly ág. h. ev. Tolvay Jenő ev. ref.
Seres István ev. ref. Wachsmann József r. kath , ism.

A vizsgálat szabályszerűen folyt le.
írásbeli tételek voltak:
I. Neveléstanból'. Mely tantárgyak mozdítják elő a szépízlést a népiskolá

ban és mikép kell azokat ott alkalmazni ?
II. Német nyelvből: Die Schule ez. olvasmány magyarra fordítása.
III. Mértanból'. 1. Egy kút ásásakor 36 m.3 földet emelnek ki. Milyen 

mély a kút, ha átmérője T8 m., és mekkora mennyiségű víz van benne, ha 
a víz magassága 25 m.? 2. Egy egyenes kúpot, a melynek magassága 6 dm.
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s alapjának sugara 35 dm. a csúcstól számítva a/3 távolságban az alaplappal 
párhuzamos síkkal metszünk, mekkora a két test köbtartalmának különbsége?
3. Egy egyenlő oldalú háromszögbe és a háromszög körül kört írunk; mek
kora a keletkezett körgyűrű területe, ha a háromszög egy-egy óldala 25 dm. ?
4. Egy egyenes négyzetes gúlát, a melynél az alapélek 56  dm. hosszúak, a 
magassága pedig 17'4 dm., két szemközti oldalélen keresztül menő síkkal 
metszünk, mekkora a metszési idom területe ?

IV. Természettudomány- és gazdaságtanból'. 1. A barométerekről. 2. Idő
járástan. Miből következtethetünk az időjárásra? 3. Olvadási és párolgási meleg. 
4. A lejtő, a lejtőn való gyorsulás meghatározása. 5. A kérődző-állatok emésztő 
szerve és az emésztés folyamata. 6. Az arany és feldolgozása. 7. Kiültetésre 
kész fák kiszedése és kiültetésükig való eltartása. 8. A takarmánynövények 
közül a luczerna-, lóhere-, bükköny-, csalamádévetés módja és ideje, gondo
zása, letakarítása és felhasználása.

V. Rajz\ Több koczkából álló csoportozat szabadkézzel való rajzolása 
a távlat törvényei szerint és árnyékolása.

VI. Zene szerkesztéstan'. Összhangosítása az «Uram, rosszul cselekedtem...» 
ez. choralnak, melynek dallama emlékezetből Írandó le.

VII. Szépírás-. Egy-egy lap magyar és német szépírás.
írásbeli dolgozataik alapján mind a 35 jelölt a szóbeli vizsgálathoz bo

csáttatott, a melyen résztvett Hénel Imre javítóvizsgálatot tevő is.
A képesítő-vizsgálati bizottság, a mely méltós. és főtiszt. Zelenka Pál 

püspük és nagys. dr Schmidt coll. felügyelő társelnöklete alatt Jurin Samu, 
Durst Győző, Kertscher Ede, Szánik Ernő, Zemán János bizottsági tagok és 
a tanítóképző tanárkarából állott, a képesítő-vizsg. eredményét a következők
ben állapította meg: Elemi iskolai tanítóságra képesítettek:

Kitűnő általános osztályzattal:
Theil Emil ág. h. ev., intézeti rendes tanuló.
Jeles általános osztályzattal:
Berg Gusztáv, Darmó Márton, Gócza András, Horvay Árpád, Kern János, 

Köpe Jenő, Mathern Róbert, Novák László és Remenyik László. Mind ág. h. ev. 
vallású intézeti rendes tanulók.

Jó  általános osztályzattal:
Boczkó Elek, Boldizsár Lajos ev. ref, Feyér Imre, Frisch Ármin izr., 

Jármay Tivadar, Jazudek Ferencz, Klementik János, Kuszy Gyula, Kuszy Pál, 
Loykó Nándor, Ponicsán Mihály, Simon Zoltán ev. ref., Scholcz Aladár, Scholcz 
László, Szabó Sándor, Szlabej Lajos, Tomala Lajos, Tőkés János és Záhorszky 
Lajos intézeti rendes tanulók és Pápay Károly magántanuló.

Elégséges általános osztályzattal:
Hénel Imre, Pazár Miklós, Szikszay Béla ev. ref., intézeti rendes, Seres 

István ev. ref., Tolvay Jenő ev. ref. és Wachsmann József r. kath. magántanulók.
Ág. h. ev. kántori képesítést nyert 26 intézeti rendes tanuló, és pedig : 

kitűnő általános osztályzattal:
Theil Emil.
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Jeles általános osztályzattal:
Berg Gusztáv, Darmó Márton, Gócza András, Horvay Árpád, Köpe Jenő, 

Loykó Nándor, Mathern Róbert, Novák László, Remenyik László, Scholcz 
László, Szlabej Lajos.

Jó általános osztályzattal:
Feyér Imre, Jármay Tivadar, Jazudek Ferencz, KÍementik János, Kuszy Pál, 

Pazár Miklós, Ponicsán Mihály, Scholcz Aladár, Szabó Sándor, Záhorszky Lajos.
Elégséges általános osztályzattal:
Boczkó Elek, Kern János, Kuszy Gyula, Tomala Lajos

II. Az 1905. szept. 18—22. napjain tartott képesítő-vizsgálaton részt vettek :
Gaál Lajos ág. h. ev., magántanuló,

-Goldberger Zsigmond izr., magántanuló,
Héderváry István ev. ref., magántanuló,
Kovacsics Miklós r. kath.,
Mátrai (Maszny) Géza ág. h. ev., érettségi bizonyítvány alapján,
Szabó István ág. h. ev., magántanuló.
A képesítő-vizsgálat ez alkalommal is rendben folyt le.
írásbeli tételek voltak:
Neveléstanból'. A fegyelem a tanítás lelke.

« Német nyelvből: «Der bekehrte Geizhals» ez. olvasmány magyarra fordítása.
Mértanbói. 1. Mennyibe kerül azon téglalap alakú szobának kipadlózása, 

melynek hosszúsága 68 m., szélessége 46  m„ ha egy m 2-nyi padlóért 3 25 ko
ronát fizetünk? 2. Egy trapéz alakú háztetőt, a melynek párhuzamos oldalai 
45'5 m. és 36’7 m. hosszúak és a magassága 63  m ; mennyi idő alatt zsin- 
delyez be hat munkás napi 10 órai munkaidő mellett, ha napi 8 órai munkával 
két munkás 6 nap alatt 120 m.2-nyi területet képes befedni ? 3. Hány tanulót 
szabad elhelyezni azon tanteremben, melynek hossza 8’2 m., szélessége 5 6 m., 
ha minden egyes tanulóra 0'8 m.2 tért számítunk? 4. Egy fakorong egy-egy éle 
24 cm.; mekkora a belőle esztergályozható legnagyobb gömb felszíne és köb
tartalma és mekkora a súlya, ha a fa fajsúlya 096  kg. ?

Természettudományok- és gazdaságtanból: 1. A madarak osztályának 
ismertetése után a galambok rendjéről. 2. A gyökér szerepe a növény táplál
kozásánál. 3. A kiültetett gyümölcsfák ápolása. 4. A levegő lényeges alkotó
részei és tulajdonságai 5. A levegő súlyának megállapítása. A légkör nyomása, 
barométerek. 6. A meleg hatása a különböző halmazállapotú testekre. 7. A 
gőzgépekről. 8. A fény törése.

Rajzból'. Lerajzolandó egy koczkacsoport a távlat törvényei szerint és 
árnyékolandó.

Szépírásból'. Egy-egy magyar és német szépirási lap.
Szóbeli vizsgálatra mind a 6 jelölt bocsáttatott.
Mélt. és főtiszt. Zelenka Pál püspök, nagys. dr. Schmidt Gyula coll. fel

ügyelő társelnökök, Kertscher Ede, Durst Győző, ifj. Draskóczy Lajos, Szánik 
Ernő, Zemán János bizottsági tagok és a tanítóképző tanárkarából álló tanító
képesítő bizottság
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Szabó Istvánt általános jeles. Mátrai Gézát általános jo, Gaál Lajost, Gold
berger Zsigmondot, Héderváry Istvánt és Kovacsics Miklóst általános elégséges 
osztályzattal elemi iskolai tanítóságra képesítette.

Az 1905. júniusban és szeptemberben tartott képesítő-vizsgálaton összesen 
42 jelölt kapott elemi iskolai tanítói oklevelet; kitűnő általános osztályzattal 
egy, jeles általános osztályzattal tíz, jó  általános osztályzattal huszonegy, elég
séges általános osztályzattal tíz jelölt.

Kántori képesítést nyert összesen 26 jelölt; kitűnő általános osztályzattal 
egy, jeles általános osztályzattal tizenegy, jó  általános osztályzattal tíz, elég
séges általános osztályzattal négy jelölt.

Felvételi hirdetmény.

A tiszai ág. h. evang. egyházkerület eperjesi coll tanítóképző-intézetének
I. osztályába az 1906 —1907. tanévre felvételért folyamodhatnak oly éptestű, 
egészséges tanulók, a kik 14. életévüket szeptember 1-jén betöltik, de ugyan
akkor 18 évesnél nem idősebbek és a közép- vagy polgári-iskola IV. osztá
lyát sikerrel bevégezték.

A felsőbb osztályokba rendszerint azok vétetnek föl, a kik az előző 
osztályt ezen intézetnél végezték. Kivételesen fölvehetők oly tanulók is, a kik 
az előző osztályt más intézetben végezték, ha az iskolaváltoztatás okát alaposan 
indokolni tudják s az előbbi intézet igazgatóságától elbocsátó igazolványt is 
mellékelnek a kérvényhez.

A III. osztályba csakis rendes tanulókul azok is fölvehetők, a kik a 
közép- vagy .polgári iskola VI. osztályát sikerrel végezték és a tanítóképző 
I—II. osztályáról különbözeti vizsgálatot tesznek. (A különbözeti vizsga tárgya- 
és anyagáról szívesen ad felvilágosítást az igazgató.)

Minden tanuló iskolai díj czímén 14 koronát fizet. Ez alól senki föl 
nem menthető.

A tiszai egyházkerületbeli ág. h. evangélikusok tandíjmentesek, más egyház
kerületbeliek 10 kor., másvallásűak 20 kor. tandíjat fizetnek.

Az internátusokba elsősorban tiszai egyházkerületbeli, másodsorban más 
egyházkerületbeli ág. h. ev. növendékek vétetnek föl; ha marad hely, úgy 
másvallásűak is fölvétetnek. Az internátusbani lakás díja egész évre 60 kor.

A coll. convictusba minden rendes tanuló felvétetik, a hol jó ebédet és 
vacsorát évi 160 kor.-ért kap. Felszerelés czímén minden tanuló 2 kor.-t fizet.

Jótéteményekben, ingyen lakás, a convictusi-díj részbeni vagy egészbeni 
elengedése, egyházkerületi határozat folytán elsősorban tiszakerületbeni ág. h. ev. 
lelkészek és tanítók fiai és általában árvák, másodsorban más érdemesek is 
részesülhetnek. A megszavazott jótéteményt az arra méltatlanok elvesztik.

A felvételért és segélyezésért folyamodók a tiszai ág. h. ev. egyházkerület 
mélt. és főtiszt, püspökéhez intézett kérvényeiket (a melyben a pontos czím, 
lakóhely, utcza, házszám, utolsó posta fel legyen tüntetve) f. é. június 30-ikáig 
az intézet igazgatójához küldjék be. A kérvényhez melléklendő:

1 7 *
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1. Születési bizonyítvány.
2. Iskolai bizonyítvány a közép- vagy polgári iskola IV., illetve az előző 

osztály sikeres elvégzéséről.
3. Orvosi bizonyítvány, a mely igazolja, hogy folyamodó éptestű, egész

séges, jól lát, jól hall, beszélőképessége hibátlan, nem trachomás, légzőszervei 
teljesen épek és egészségesek, tüdőbajra nem hajlandó s úgy a tanítói pá
lyára alkalmas.

4. Újraoltási bizonyítvány.
5. A segélyért folyamodók szegénységi bizonyítványt is mellékelnek, a 

melyben nemcsak a vagyoni állapot, hanem a családtagok száma, a családfő 
foglalkozása, állása is feltüntetendő.

A felvett tanuló az intézetbe való beiratkozáskor az iskolai díjat, az első 
félévi tandíjat, az első félévi lakásdíjat; a convictusba való beiratkozáskor 
4 kor. fölszerelési díjat és az első félévi (szeptember—-deczember) díjat 60 ko
ronát lefizetni tartozik.

A lakás, esetleg a convictusi díj kivételesen előleges havi részletekben 
is fizethető.

Az internátusba felvett tanuló köteles magával hozni tisztességes nyári és 
téli öltözetet, téli kabátot, legalább 6 nappali és 3 hálóinget, 6 gatyát, 6 pár 
harisnyát vagy kapczát, 6 törülközőt, 12 zsebkendőt, 1 szalmazsákot, 1 párnát 
2 huzattal, 1 paplant 2 paplanlepedővel, 2 ágylepedőt, 1 ágytakarót, fésűket, 
fog-, ruha- és czipőkeféket.

Jótéteményes ág. h. ev. tanulók kötelesek közvetlenül az intézet elvégzése 
után négy évig tanítani a kerület valamely ág. h. ev. népiskolájában, vagy pedig 
egy-egy jótéteményes évért 40—40 kor.-t visszatérítenek az intézet pénztárába.

Minden tanuló a felvételről és a kapott jótéteményről értesítést kap, de 
a felvétel végérvényü csak akkor lesz, ha az illető a beiratkozáskor bizony
ságát adja annak, hogy jó zenei hallása van s érzékszervei épek.

A kik mint magántanulók akarják a tanítóképzőt elvégezni, a rendes 
tanulókéhoz hasonlóképen szerkesztett és kellően felszerelt kérvényeiket az 
igazgatóságnál bármikor benyújthatják.

A magántanulók osztályonként fizetnek: 14 kor. iskolai díjat, 40 kor. 
tandíjat, protestánsok 24 kor., másvallásúak 40 korona osztályvizsgálati díjat. 
Képesítővizsgálati díj magántanulóknak 40 kor.

Az 1906—1907. tanév szeptember 1—4-ikén a magántanulók vizsgálatával 
kezdődik. Szeptember 5-ikén tartjuk a javítóvizsgálatokat, szeptember 5-ikén és 
6-ikán beiratkozás. A tanítást szeptember 7-ikén kezdjük meg.
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Közös iskolai intézmények.

A) Könyvtárak.

aj Collegiumi könyvtár. Gyarapodott az 1905/6. iskolai évben :
1. Vétel útján: Stromp László: Egyháztörténeti Adattár IV. évf., 1 köt. 

Vadnay Károly: Irodalmi emlékek 1 köt Salamon Ferencz: Magyarország a 
török hódítás korában 1 köt Salamon Ferencz: Az első Zrínyiek 1 köt. Arany 
János: Összes munkái, hátrahagyott iratai és levelei I—IX, 9 köt. Berzeviczy 
Albert: Itália 1 köt. Payr Sándor: A Perlakiak négyszázados Aron-i háza 1 köt. 
Hörk Józset; Der treue Pastor 1 köt. Marczali Henrik: A nemzetiség történet
bölcseleti szempontból 1 köt. Dr. Salgó Jakab: A szellemi élet hygieniája 1 köt. 
Zwingli Ulrik: Commentarius vagy az igaz és hamis vallás magyarázata 1 köt. 
Vámbéri Ármin: Küzdelmeim 1 kötet D. Luther Márton müvei I I , 1 kötet. 
Dr. Ilosvay Lajos: Bevezetés a szerves chémiába I. Szénhydrogének 1 kötet. 
Escott, T. H. S .: A mai Anglia I., 1 köt. Payot Gyula: Az akarat nevelése 
1 kötet. Kidd Benjamin: Társadalmi evoluczió 1 köt. Herbert Spencer: Eine 
Autobiographie 2 köt. Ostwald, Wilhelm: Vorlesungen über Naturphilosophie 
1 kötet: Berzeviczy Albert: A Cinquecento festészete és szobrászata 1 kötet. 
Reinach Salamon: A művészet kis tükre 1 köt. Beöthy Zsolt: A művészetek 
története, I. Ókor 1 köt. A műveltség könyvtára II., III., 2 köt Divald Kornél: 
Szepesvármegye művészeti emlékei II rész. Szobrászat és festészet 1 kötet. 
Barátosi Balogh Benedek: Dai Nippon. Úti rajzok 1 köt. Zuntz, N. etc: Höhen
klima und Bergwanderungen in ihrer Wirkung auf den Menschen 1 kötet. 
Simonyi Zsigmond: Középiskolai műszótár 1 köt Zsigmondy: Szabályrende
letek 1 kötet. Révész: A mi osztályrészünk 1 kötet. Dr. Kacskovics Kálmán: 
Plutarchos életrajzai 4 köt. Buckle: Anglia művelődéstörténete 5 kötet. Thaly 
Kálmán: Tanulmányok a Rákóczi-korból 1 köt. Thaly Kálmán: Rákóczi emlék
iratai 1703—1711., 1 köt. Széchenyi István gr.: Ein Blick auf den anonymen 
Rückblick 1 köt. Négyesi László: A magyar verselés története 1 köt. Kandra 
Kabos: Magyar mythologia 1 köt. =  53 kötet. — Relkovic, Néda : Buda város 
jogkönyve 1 köt. Balog Elemér dr.: Az eltűnés és halottnyilvánítás a magyar 
jogban 1 kötet. Dr. Angyal Pál: Büntetőjogi előadása 1, 1 kötet. Düringer- 
Hachenburg: Das Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897. III. Band., 1 kötet. 
Grescsák Károly: Döntvénytár I—V I, 6 kötet. Persico: Principii di dritto 
amminastive 2 köt. Ferrand: Les instructions administratives 1 kötet. Leroy- 
Beaulien L’administration locale en France 1 kötet. Fuchs: Budapesti érték
tőzsde kamatszámítási táblázata 1 köt. Helle: Erőhatalom 1 köt. Ováry: Magyar

V.
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alkotmánytörténet 1 köt. Balogh: Politikai jegyzetek 1 köt. Zeitschrift für 
Philosophie und Kritik Bd. 125—7., 3 köt. Esmeni: Elements des droits con- 
stitutionelles 1 köt. Vorschriften für den rechtswissenschaftlichen und staats
wissenschaftlichen Unterricht 1 köt. Gumplowitz: Oesterreichisches Staatsrecht 
1 köt. Német József: A helyi közigazgatás Angliában 1 köt Középkori króni
kások IV., 1 köt. A magyar ált. polgári törvénykönyv tervezetének további 
tárgyalását előkészítő főelőadmány. Bírálati anyagVII., 1 köt. Arbeitsversicherung 
im Auslande 1 köt. Magyarország vármegyéi és városai: Zemplén vármegye 
és Sátoraljaújhely 1 kötet. Kemény Ödön: A tengeri kereskedelem 1 kötet. 
Illyefalvi Vitéz Gyula: Születési és termékenységi statisztika 1 köt Acsády 
Ignácz: A magyar jobbágyság története 1 kötet. Magyary Géza: A perbeli 
beismerés 1 köt Magyar Tud. Akad. Almanach 1906-ra 1 köt. Raffay Sándor: 
Újszövetségi apokryphusok 1 köt. Lajcsák: Ezechiel 1 köt. Tiszti czímtár 1906-ra 
1 köt. Seyfried: La democratic en nouvelle Zeeland 1 köt. Ducrog: Cours de 
droit administratif 4 köt. Rendeletek tára 1905. X., XI., XII 3 fűz Indikatura 1905., 
Jogállam 1905., Magyar Jogászujság 1905. 1 — 1 köt. =  3 köt. Közigazgatási 
bíróság gyakorlata 1 kötet. Igazságügyi javaslatok tára 1 kötet. Közgazdasági 
Szemle 1905. 2 köt. Magyar közigazgatás 1905. 1 köt. A Jog 1905. 1 kötet. 
Igazságügyi Közlöny 1905. 1 kötet. Pénzügyi Közlöny 1905. 1 köt. Pénzügyi 
Közlöny mutatókönyve 1 kötet. Jogtudományi Közlöny 1905. 1 köt. Sáros
vármegye Hivatalos Lapja 1905. 1 köt. Pénzügyigazgatás 1 köt Büntetőjogi 
döntvénytár 1 köt. — Finanzarchiv 2 köt. Schürer Em il: Geschichte des jüdischen 
Volkes im Zeitalter Jesu Christi 3 köt. Dr. Clemen Carl: Paulus sein Leben 
und Wirken 2 köt Drews Paul: Der evangelische Geistliche in der deutschen 
Vergangenheit I köt. Feine Paul: Jesus Christus und Paulus 1 kötet. Eucken 
Rudolf: Beiträge zur Einführung in die Geschichte der Philosophie 1 kötet. 
Deissmann A. etc : Beiträge zur Weiterentwicklung der christlichen Religion 
1 köt. Lasswitz Kurt: Wirklichkeiten. Beiträge zum Weltverständniss 1 köt. 
Zöckler O tto: Gottes Zeugen in Reich der Natur 1 köt. Pfleiderer O tto : Die 
Entstehung des Christentums 1 köt 71 köt., 3 fűz. — Akadémiai Értesítő 1905. 
1 kötet. Archeológiái Értesítő 1965. 1 kötet. Budapesti Szemle 1905. 4 kötet. 
Egyetemes Philologia Közlöny 1905. 1 kötet. Evangélikus Családi Lap 1905. 
1 köt. Evang. Egyház és Iskola 1905 1 köt. Ethnographia 1905. 1 köt. Irodalom
történeti közlemények 1905. 1 köt. Evangélikus Őrálló 1905. 1 köt. Magyar 
Nyelvőr 1905. 1 köt. Magyar Paedagogia 1905. 1 köt. Mathematikai és természet- 
tudományi Értesítő 1905. 1 köt. Nyelvtudományi közlemények 1905. 1 kötbt. 
Petermanns Mittheilungen 1905. 1 köt Protestáns egyházi és iskolai Lap 1905. 
1 kötet. Protestáns Szemle 1905. 1 kötet. Sárospataki füzetek 1905. 1 kötet. 
Századok 1905. 1 köt. Történelmi Tár 1905. 1 köt. Természettudományi Köz
löny 1905. 1 köt Pótfüzetek 1905. 1 kötet. Zeitschrift für den evangelischen 
Religionsunterricht 1905. 1 köt. Zeitschrift für oesterr. Gymnasien 1905. 1 köt. 
Magyar Nyelv 1905. 1 köt. 29 kötet.

2. Ajándékozás útján : A kolozsvári Ferencz József-egyetem Emlékkönyve 
1 köt. E. Nagy Olivér: Magyar közjog tankönyve 1 köt. Az örökbefogadás 1 k.
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A győri szab. kir. városi ág. h. ev. egyház története 1 köt. Az ügyvédek nyugdíj- 
intézete 1 fűz. Emlékbeszéd Deák Ferenczről 1 fűz. A nők jogállásáról 1 fűz. 
Egy hétig kocsin a Balaton körül; útirajz 1 fűz. Kulturegyesületeink és a nem
zetiségi kérdés 1 fűz. Az egyetemi kérdés 1 fűz. Szerző ajándékai. E. Nagy 
Olivérné Kvassay Anna: Szégyenlem magam 1 fűz. Asszonyokról, virágokról; 
elbeszélések 1 köt. Szerző ajándékai. Jelentés a M. N. Múzeum 1904., 1905. évi 
állapotáról 2 köt. Réz Mihály: Magyar fajpolitika 1 fűz. Múzeumok és könyv
tárak országos főfelügyelőségének Jelentése 1904. és 1905. évi működéséről 
2 köt. Sági János: Néprajzi kincseink gyűjtése 1 fűz. Az országos főfelügyelő
ség ajándéka. Az Eperjesi Széchenyi-kör Évkönyve 1 köt. A Múzeumok és 
könyvtárak országos tanácsának IV. jelentése 1904/1905. 1 fűz. A Múzeumok 
és könyvtárak országos szövetségének 1904. okt. 29-ikén Temesvárt és okt. 
30-ikán Verseczen tartott gyűlése jegyzőkönyve 1 fűz. == 10 kötet, 11 fűz.

B. e. Schuletfr Gusztáv volt collég, jogakademiai tanár könyveinek nagy 
részét a Collegiumnak ajándékozta oly feltétellel, hogy azokból minden coll. tanár 
választhat egy művet, a többi pedig a nagykönyvtárnak marad. A könyvtárnak 
jutó művek a rendezés folyamán fognak a könyvtár állományába bekebeleztetni.

Fogadják a nagylelkű ajándékozók, valamint Schulek Gusztáv családja 
— mely az ajándékot rendeltetése helyére eljuttatta — a Collegium hálás 
köszönetét! A megboldogult emlékét kegyelettel őrzi meg a Collegium.

3. Csere útján 143 Értesítő.
A könyvtár a rendezés miatt zárva volt. A rendezés a nagyszűnidőben 

teljes erővel folyt. Készült körülbelül 17,000 drb czédula-katalogus; a rende
zésre fordított összeg meghaladja az 1100 koronát. Az országos főfelügyelőség 
útján 1905-re nyert államsegélyt, mely 800 kor, a rendezés költségeire fogjuk 
fordítani. 1905-ben a Collegium nagykönyvtára beszerzésekre 1655 kor. 40 f.-t, 
szekrénykészítésre pedig 90 koronát fordított.

Évi gyarapodás — a Schulek-féle adományon és az Értesítőkön kívül — 
163 kötet, 14 füzet.

hj Szirmay-könyvtár. Alapította Szirmay János 1835-ben, a mennyiben 
mint családi tulajdont főiskolánkban fidei comissümként örök időkre köz
könyvtárként elhelyezte s 8000 korona alapítványt tett a könyvtár fenntar
tására és gyarapítására, s illetőleg a könyvtáros jutalmazására. Az elmúlt isk. 
évben a következő művekkel gyarapítottuk: Engler & Prantl: Pflanzenfamilien 
223—224. füzet. Jean Lajéiak: Ezechiel sa personne et son Enseignement. 
Művészeti könyvtár 3 kötete: Diner-Dénes József, Leonardo da Vinci; Wollanka 
József, Raffael. Malonyay Dezső: A fiatalok. Varga Ottó: Magyarország tör
ténete. Stuart Mill: A képviseleti kormány, 1 köt. Beöthy Ákos: A magyar 
államiság fejlődése 3. kötete.

A könyvtár gyarapodott 7 művel 7 kötetben s 2 füzetben. Kivétetett 
18 mű 32 kötetben. Kivevők száma 10. A kivevők legnagyobbrészt főiskolánk 
tanárai voltak.

A könyvtár állománya 14,691 kötet s füzet.
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B) Tandíjelengedések.
A theologusok tandíjmentesek; a tanítóképző-intézet növendékeire nézve

pedig lásd a Tanítóképző-intézetről szóló kimutatást.
A joghallgatók és főgymnasiumi tanulók közül a következők kaptak

tandíjelengedést: .
I. A jogukat]hután:

a) Az első félévi tandíj egészen elengedtetett Ondrejovics Kálmán
dékáni Írnok és Gamauf István, coll tanár fia, joghallgatóknak . . 100K. — f.

b) Az első félévi tandíj fele elengedtetett: Blaskovics Emil,
Bakay Kálmán, Kalmár Zoltán, Kolbenheyer Zoltán, Zemán Pál, 
Zsámbokréthy Lajos, Holles Béla, Jeszenszky Károly, Nehiba Kál
mán, Berta Benő, Turóczi Pál ev. lelkészfiak és Tyahun Gyula ev. 
tanító fia, joghallgatóknak; és Mikó Lajos, Porkoláb János, Dede
Lajos, Dorner Emil, Zsiska Dániel, Mikler Lajos, Szentivány Kál
mán, Weisz Károly, Rubovics Áron jo g h a llg a tó k n a k ...................  525 K. — f.

c) Az első félévi tandíj negyede elengedtetett: Andrasovszky 
Béla, Kircz Jenő, Muttnyánszky Vladimir, Runcanu János, Szmere- 
kovszky Béla jo g h a llg a tó k n ak ...........................................................62K.50Í.

A második félévi tandíj a') egészen elengedtetett: Ondrejovics 
Kálmán dékáni Írnok és Gamauf István, coll. tanár fia, joghallgatóknak 100K. — f.

b) A második félévi tandíj fele elengedtetett: Blaskovics Emil,
Bakay Kálmán, Kalmár Zoltán, Kolbenheyer Zoltán, Zemán Pál, 
Zsámbokréthy Lajos, Jeszenszky Károly, Nehiba Kálmán, Berta Benő,
ifj. Veres József lelkészfiak, joghallgatóknak; és Mikó Lajos, Porkoláb 
János, Dede Lajos, Dorner Emil, Zsiska Dániel, Mikler Lajos, Szenti vány
Kálmán, Weisz Károly, Rubovics Áron joghallgatóknak...................  475K. — f.

c) A második félévi tandíj tiegyede elengedtetett: Andrasovszky 
Béla, Kircz Jenő, Draskóczy Aladár, Muttnyánszky Vladimir, Pap 
Jenő, Runcanu János, Szentistványi Á., Szmerekovszky Béla, Tóth 
Miklós joghallgatóknak..........................................................................112K.50f.

Összesen . . 1375K.— f.
II. A fogymnasiutnban :

a) Az első félévi tandíj egészen elengedtetett: Chotvács József,
Lippay József II, Baloghy Elek, Durst Ernő, D. Szabó András III.,
Ferencz József, Húsz Béla, Matherny Lajos IV., Matyuga Kamill,
Sándor Elek V, Bogsch Sándor, Hörömpő Dezső VI., Altmann 
Géza, Rochlitz Zoltán, Thomola Béla VII, Lehoczky Egyed, Kárpáti
János, Rochlitz Dezső VIII. oszt. tanulóknak; összesen . . . .  360K,- f.

b) Az első félévi tandíj fele elengedtetett: Fiedler Ferencz,
Lehoczky Gusztáv, Veres Elek I., Bojárszky Dezső, Feldmann Elek,
Pálesch Árpád II, Horvay Lajos III., Fried Vilmos, Kopp Sándor,
Klein Manó, Rosenthal Artúr IV., Pálesch Ervin V., Freiberger Lajos
VI., Altmann Elek V., Bott Gábor VII., Reich Lajos és Rosenberg
Henrik VIII. oszt. tanulóknak; összesen.............................................170K. — f.
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c) A második félévi tandíj egészen elengedtetett: Dancz István I.,
Chotvács József, Lippay József II., Baloghy Elek, D. Szabó András,
Durst Ernő III., Ferencz József, Húsz Béla, Matherny Lajos IV.,
Matyuga Kamill V., Bogscli Sándor, Hörömpő Dezső VI., Altmann 
Géza, Rochlitz Zoltán, Thomola Béla VII, Kárpáti János, Lehoczky
Egyed, Rochlitz Dezső és Szurgent József VIII. o. tanulóknak; összesen 380K. — f.

d) A második félévi tandíj fele elengedtetett: Fried Ernő,
Gottlieb Jenő, Marencsin Zoltán, Veres Elek I., Bojárszky Dezső,
Feldmann Elek, Pálesch Árpád II., Horvay Lajos III., Dancz Andor,
Fried Vilmos, Klein Manó, Rosenthal Artúr IV., Altmann Elek V.,
Freiberger Lajos VII. és Reich Lajos VIII. o. tanulóknak; összesen 150K. — f.

Összesen : 1060K. — f.
A két intézetben a tandíjelengedések összege...................  2435 K.-—f.

C) Convictusi díjak elengedése.

I. A //teológusok következő díjelengedésben részesültek : I. évf.:
Alexy Béla 80 kor., Alexyjenő 50 kor, Barthó András 40 kor., Bódy 
Pál 20 kor., D. Szabó György 50 kor., Fuchs András 50 kor., Korenko 
György 20 kor., Krieger Mihály 30 kor., Scherer Péter 30 kor., Lin- 
czényi Lajos 80 kor., Podhorányi Kálmán 20 kor., Scheffarovszky 
Béla 50 kor.; II. évf.: Achátz Béla 30 kor., Bachalla Berthold 50 kor,
Devecska András 40 kor., Farkas József 40 kor., Kurek Pál 40 kor., 
Makoviczky Emil 20 kor., Palkovics Pál 50 kor, Petro Elek 100 kor.,
Szenes Gyula 20 kor., Zoltán Emil 30 kor.; III. évf.: Bódy János 
40 kor., Boczkó Gyula 20 kor., Duszik Lajos szenior, Fábry Viktor 
20 kor., F'ábry János 20 kor., Hajtmánszky Gyula 20 kor., Jeszenszky 
János 50 kor., Rúzsa István 60 kor., Szekej András 40 kor., Szende 
Nándor 40 ko r, Vrablicza Béla 50 kor.; IV. évf.: Bakay Péter 30 kor.,
Dzurányi Dezső 30 kor., Karlovszky Lajos 30 kor., Kemény Lajos 
50 kor., Lányi Alfréd 50 kor., Mikola János oeconomus, Mráz Gy. Pál
40 kor., Tóth Iózsef 80 kor., Zémán Mihály 40 kor. Összesen . . 1650K.— f.

Az ökonomus jó té te m é n y e ................................................. 150 » — »
2 szenior ebéd-jó tétem énye................................................. 168 » — »

Összesen . . 1968K. — f.

II. A jogakadéntián díjelengedésben részesültek a következők:
I. félévben: Andrasovszky Béla, Porkoláb János, Zsiska Dániel,

Mikler Lajos 30—30 kor. Ö s s z e s e n .................................................120K — f.
II. félévben: Andrasovszky Béla, Porkoláb János, Zsiska Dániel,

Mikler Lajos, Bakay Kálmán, Szentistványi Artúr, Weisz Károly
40—40 kor. Ö ss z e se n .........................................................................  280K. — f.

Összesen . . 400 K.— f.
Coll. Ért. 1905/6. 18
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III. A fSgymnasinmban elengedtetett: a) as első félévben:
Dániel Szabó András III. o., Altmann Elek V. o., Matyuga Kamill
V. o., Szklenár Pál V. o., Vozárik Géza V. o., Bogsch Sándor V. o.,
Altmann Géza VII. o., Kárpáti János V. o., Linczényi Pál VIII. o.
20—20 kor.; Schneider István VII. o. 15; Rozmann Béla III. o
10 kor. Ö sszesen .................................................................................... 205 K. — f

b) A második félévben: Szklenár Pál V. o., Vozárik Géza V. o.,
Bogsch Sándor VI. o., Kárpáti János VIII. o. 40—40 kor.; Dániel 
Szabó András III. o., Altmann Elek V. o., Matyuga Kamill V. o.,
Altmann Géza VII. o , Schneider István VII. o., Linczényi Pál VIII o:
30—30 kor.; Jancsó Gyula I. o., Venczel Árpád II. o. 10—10 kor,
Ö ssze sen .................................................................................................. 360 K. — f.

c) Rochlitz Zoltán VII. és Rochlitz Dezső VIII. o. tanulók az 
igazgató-választmány határozata értelmében a convictusi díj fizetése
alól fel voltak mentve; tehát az elengedés összege........................ 180K. — f.

d) Teljes ellátásban részesült 5 portans-fiú.............................. 750 » — »
A főgymnasium főösszege . . 1495 K.— f.

IV. A tanítóképző-intézetben convictusi díjelengedésben részesült:
I. oszt.-ban 8 tanuló . . . . . . .  600 K.

II. 9 ■» . . .  530
III. » 14 » . . .  720 »
IV. » 22 » . . . 1250 » 3100K. —f.

Az itt felsorolt jótétemények főösszege . . . . . . .  6963 K. — f.

D) Az 1905—1906. iskolai évben ösztöndíjat kaptak:

1. A theologián.
a) A külföldön tanuló theologusok közül:

Obál Béla Halléban a Schwartz-félét.............................. 80 K. -  fill
Deák János Baselben a Joseffy-félét.............................. 80 » -- ■»
Kellő Gusztáv Rostockban a Sontagh-félét.................... 40 » --  »

Eperjesen tanuló theologusok közül:
D. Szabó György a Roth—Teleky-félét .................... 70 » --- »
Krieger Mihály » » .................... 70 » --  »
Linczényi Lajos » » .................... 70 » --- »
Kurek Pál » » .................... 70 » --  »
Petro Elek 3> » .................... 70 » --- 2>
Duszik Lajos » » .................... 70 » --  »
Kemény Lajos » . . . . 70 > --  »
Mikola János » »- .................... 70 » --  »
Tóth József > > ..................... 70 » --  »

Átvitel 830 K. fill.
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Áthozat
Bódy János az É h n -fé lé t................................................
Dzurányi Dezső » .................................................
Zeman Mihály az U jházy-félét.......................................
Rúzsa István a Benczúr-félét............................................
Lányi Alfréd a Schw artz-félét.............................  . .
Bódy Pál a Suhajda-félét................................................
Alexy Béla a Schwartz-félét............................................
Szende Nándor a P a u e r - f é lé t .......................................
Szekej András a Szentiványi-félét..................................
Buchalla Berthold a W agner-félét..................................
Thinschmidt Sándor a VI szab. kir. városi esperességét.
Scherer Péter a S á ro ssy -fé lé t.......................................
Fuchs András a Roskoványi-félét..................................
Barthó András » » .............................
Kurek Pál a nyíregyházi R egu ly -a lap b ó l...................
Rúzsa István » » ...................
Rúzsa István Nyíregyháza város kölcsönsegélyéből . .
Duszik Lajos » » » . . .
Szende Nándor a bácsi ev. esperesség részéről . .
Mráz Pál a dobsinai Széchenyi f é l é t .............................
Szenes Gyula a Draskóczy Lajos-féle adományból . 
Rúzsa István > » » . .
Duszik Lajos » » ■ » . .
D. Szabó György a Jettim-félét.......................................

A theologusok ösztöndíjainak összege:

830 K. — fill
80 —

80 » — »

120 —

100 » — »

98 —

40 — »

98 —

50 » — T>

40 » — »

32 T> — »

40 — >

18 - »

16 » — »

16 —

53 —

53 » —

150 —

150 T> —

200 » — »

40 T> —

20 —

20 » ■ — T>

10 — »

160 » — T>

2514 kor. — fill.

2. A jogakadémián.

Ladányi László, Belánszky-féle...........................................310 K. — fill.
Miók István, G ozsdu-féle................................................  400 « — «
Párkányi Sándor, B. Mária Terézia-féle ...................  240 « — «
Danielovics Ernő, Jövedéki bírság-alapból...................  400 « — «
Danielovics Zoltán, « « ...................  400 « — «
Dorner Emil, Szeredai Kovács József-fé le ........................180 « — «
Gutt János, br. Brukenthal-féle.......................................  400 « — «
Herczegh József, Jövedéki b írsá g -a la p b ó l...................  400 « — «
Mircan János, állami ö sz tö n d íj ....................................... 1000 « — «
Runcanu János, G ozsdu-féle............................................  500 « — «
Zsiska Dániel, Nyíregyháza városától .............................150 « — «
Mikler Lajos, J e tt im -fé le .....................................................120 « — «
Tóth Miklós, B. Mária T e ré z ia -fé le ................................... 70 « — «
Bújnák Kornél, J e t t im - fé le ..................................  . 300 « — «
Ondrejovics Kálmán, Roth—Teleky-féle.............................. 70 « — «

Átvitel 4940 K. — fill.
18*



140

Mikler Lajos, Roth—Teleky-féle . .
Áthozat 4940

70
K. —
« --

fill.
«

Porkoláb János, « « « . . 70 « -- «
Andrasovszky Béla, « « . . 70 « -- «
Dorner Emil, « « « 70 c -- «
Zsiska Dániel, « « « . . 70 « --
Rubovics Áron, Propper Elek-féle.................... 100 « -- «
Ondrejovics Kálmán, Ú jházy-féle .................... 120 « -- «
Herczegh József, dr. Horváth Ödön-féle . . . 80 « -- «
Dorner Emil, dr. Meliórisz-féle . . . . . . 90 « --
Weisz Károly, u g y a n a b b ó l .............................. 90 « -- «
Dede Lajos, W ágner-fé le ................................... 32 « -- «
Porkoláb János, Roskoványi-féle . . . . 16 « -- «
Zsiska Dániel, « « . . . . 16 « -- «
Zemán Pál, « « . . . . 16 « --
Szentivány Kálmán, « « . . . . 16 « -- «
Mikler Lajos, a Jogász-segélyegylettől 80 « -- «
Szmerekovszky Béla, « « 80 « -- «
Dittrich Arthur, * « 80 « -- «
Dede Lajos, « « 70 « -- «
Szentivány Kálmán, « « 35 « -- «
Túróczi Pál, « « 40 « --
Weisz Károly, « « 15 « -- «
Holles Béla, « « 20 « -- «
Dorner Emil, < « 30 <? --
Zsiska Dániel, < ♦ 30 « --
Porkoláb János, « « 30 « -- «
Nehiba Kálmán, « « 30 « -- «
Kroitor Antal, « « 10 « -- «
Túróczi Pál, dr. Meliórisz Béla-alapból . 17 « -- «

A joghallgatók ösztöndíjai: 6433 K. — fill.

3. A főgymnasiumban.

Kárpáti János VIII. o. t., Roth-Teleky-féle . 70 K. — fill.
Rochlitz Dezső VIII. o. t., « « « 70 « -- «
Merényi Gyula VIII. o. t., erdészeti ösztöndíj . 200 « -- «
Dávid Iván VII. o. t , « « 200 « -- «
Merényi Oszkár I. o. t., « « 200 « -- «
Kolics Aladár I. o. t., pénzügyőri ösztöndíj . 200 « -- «
Sándor Elek V. o. t , Jettim-féle......................... 120 « -- «
Jancsó Gyula I. o. t., Sartory-alapítvány . . 1000 « -- «
Lehotszky Egyed VIII. o. t., Bánóczy-féle 35 « -- «
Linczényi Pál VIII. o. t., « « . . . 35 « — «

Átvitel 2130 K. — fill.
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Matherny Lajos IV. o. t., Bánóczy-féle . . . . 35 « --  «
Chotvács József III. o. t., « « ................... 35 --«
Maixner Emil V. o. t., Clementisz J.-féle . . . 11 « --  «
Horvay Lajos III. o. t., « « . 11 « --  «
D. Szabó An.írás III. o. t., « « . . . . 11 « --  «
Lippay József II. o. t., dr. Duka Tivadar-féle . . 85 « --  <
Dancz István I. o. t., Furmann János-féle . . . 15 « --  «
Durst Ernő III. o. t., Holleganz-féle . . . . 12 « --  <?.
Rochlitz Dezső VIII. o. t., Hazslinszky-féle . . . 80 « --  «
Rosenberg Henrik VIII. o. t., Izraelita ösztöndíj . 100 « -- «
Tomola Béla VII. o. t., Keczer Miklós-féle . . 9 « --  «
D. Szabó András III. o. t., « « « . . . 9 « -— «
Ferencz József IV. o. t., « « « . . . 9 « --«
Tomola Béla VII. o. t., özv. Kuksz Istvánné-féle 20 --«
Húsz Béla IV. o. t., Kükemezey-féle................... 28 « --  «
Horvay Sándor Vili. o. t,  Löffelholz tábornok-féle 24 --  «
Szutórisz Dezső V. o. t., « « « 24 « -- «
Hörömpő Dezső VI. o. t., dr. Meliórisz Béla-féle . 9 « —-— «
Perényi Béla VI. o. t., Református ösztöndíj 30 « -- «
Baloghy Elek III. o. t., Roskoványi-féle . . . . 16 « -- «
Bogsch Sándor VI. o. t., « « . . . . 16 « --  «
Altmann Elek V. o. t., S áro ssy -fé le .................... 18 « -- «
Pálesch Árpád II. o. t., « « ................... 18 « ---«
Dancz István I. o. t., « « ................... 18 « --«
Matyuga Kamil V. o. t., Szontágh-féle . . . . 16 « -- «
Dancz Andor IV. o. t. « « . . . . 16 « --  «
Rosenthal Artúr IV. o. t., Takarékpénztári ö. 20 < -- «
Fried Vilmos IV. o. t., « « . 20 « --  «
Goldmann Géza IV. o. t., « « 20 « --  «
Fried Ernő IV. o. t., « « . 20 « -- «
Kárpáti János VIII. o. t., Újházy Árpád-féle . . 120 -- «
Rochlitz Zoltán VII. o. t., Kalavszky-féle . . . . 80 « --  «
Lehotszky Egyed VIII. o. t., Vandrák A.-féle . . 50 « --  «

A főgymn. ösztöndíjainak összege: 3135 K. — fill.

Gärtner Viktor, Hübschmann Zsigmond és Singer Ernő VI. o. tanulók a
hittanban tanúsított szorgalmuk jutalmazásául az eperjesi neol. izr. hitközség 
részéről könyvjutalomban részesültek.
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4. A t a n í t ó k é p z ő b e n .
Liska József IV. o. t , Szlávik-féle................................... 20 K. — fill.
Virosztek János IV. o. t., Újházy-féle..............................  8 « — «
Gutwein Ádám III. o. t., « * ..................................  8 « — *
Toperczer Rezső I. o. t ,  « « ..................................  8 «  — «
Zsáry Dániel I. o. t ,  « « ..................................  8 « — «

A tanítóképző ösztöndíjai: 52 K. — fill.
Az ösztödíjak főösszege: 12134 K. — fill.

Hudák János és Istók Károly Nyíregyháza városától kölcsönsegélyben 
100—100 koronában részesültek.

E) C o n v i c t u s .
Iskoláink léteiét csak úgy tudjuk biztosítani, ha azokat oly intézményekkel 

gazdagítjuk, a melyek a tanítást s nevelést megkönnyítik, sikeresebbé és min
denkinek hozzáférhetővé teszik.

Ezt tették protestáns elődeink, a mikor különféle alapítványokat tettek 
a tanulók segélyezésére, szorgalmuk fokozására s alumneumokat, convictusokat 
szerveztek az ellátásuk s gondozásuk megkönnyítésére s illetőleg lehetővé 
tételére. Minél nehezebb idők következtek a protestánsokra az üldözések alatt, 
annál szívósabb ragaszkodást tanúsítottak intézményeikhez s annál több áldozat
kész lélekkel találkozunk azoknak biztosítására.

A reformatio első virágzási korszakában gombamódra alakultak iskolák, 
de ezek közül csak azok maradtak meg a zivataros időkben, a melyeket intéz
ményekkel biztosítottak.

Eperjesi főiskolánk is annak köszönheti a 17. és 18-ik századbeli üldö
zések idején való megmaradását, hogy elődeink gondoskodtak intézményes 
biztosításáról.

Már a Collegium alapítása idején találkozunk egy nemesi convictus intéz
ményével, a melynek — mint neve is mutatja — az volt a rendeltetése, hogy a 
Collegiumot nagy számmal felkereső főúri s nemes ifjak rangjoknak megfelelő 
ellátásban részesüljenek. Ilyen convictusokat nagy száminál alapítottak s fenn
tartottak a jezsuiták, azokba nemcsak katholikus, hanem protestáns szülők 
gyermekeit is felvették, a minek eredménye a protestánsok kitérítése volt.

Ezeknek hatása idézte elő a főúri s nemesi ifjak convictusának alapítását; 
s módot akartak nyújtani a Petrőczy-, Szirmay-, Pongrácz-, Nyári- stb. családok
nak, hogy fiaikat protestáns iskolákban protestáns szellemben neveltethessék. 
A szegényebb sorsú ifjúság részére pedig alakult az alumneum, a melynek 
áldásos hatását sokkal nagyobb mértékben élvezhették, mert a nemesi convic
tus csakhamar megszűnt, az alumneum ellenben a főiskola leggyászosabb évei
ben is fennállott — természetesen változó módon, az üldözések terjedelméhez s 
fokához képest.

Nem említve a legelső éveket, a melyekben az alumneum zavartalanul 
töltötte be hivatását, csak azokra az évekre kell rámutatnunk, a melyekben az
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üldözés közepette is élt ez az intézmény. Collegiumunk 1667-ben nyílt meg s 
1673-ig maradt az evangélikusok birtokában, a mikor elfoglalták, 1682-ben újra 
az evangélikusoké lesz, 1687-ben a jezsuitáknak adják, de már 1705 ben 11-ik 
Rákóczi Ferencz visszaadja az evangélikusoknak, mígnem az 1711 -ik évben 
végleg a jezsuitáknak adják át, a mikor az evangélikusok a külvárosban ala
kítanak kisebbszerű iskolát. Minden visszaszerzés után megalakítják az alum- 
neuinot s tengeti életét az iskolával egyformán.

Némi változást hozott Dessewffy Tamásnak ajándéka, a mennyiben ezen 
kiváló patrónus és kerületi felügyelő 1767-ben egy árokutczai házat ajándé
kozott alumneumi s convictusi czélokra. Hozzájárult még egy Löffelholz-féle 
alapítvány, a melynek rendeltetése volt egy convictusnak szervezése. Löffelholz 
tábornok özvegye 2000 rhenusi forintot hagyományozott egy nemesi convictus 
létesítésére s egy 1770-ik évről szóló szabályzat egész tervezetet nyújt annak 
szervezésére vonatkozólag. Ugyanakkor készült egy szabályzat az alumneum 
szervezésére is; élénken megvilágítja a nagy érdeklődést, melyet a nevelés 
ezen intézményére fordítottak. A nemesi convictus szervezése elmaradt, de az 
alumneumot pártfogásába vette a város s vidék, úgy, hogy az csakhamar fel- 
virágzott s midőn az 1784 évben a külvárosi iskola visszakerül a régi collegiumi 
épületbe, melyet az evangélikusok, habár egykor magok építették, most 5000 fo
rinton visszavásároltak, az alumneum hathatósan támogatta az új virágzásnak 
indult főiskolát.

Ettől kezdve az alumneum egészen 1864-ig egyedül szolgálta az intézetet^ 
ebben az esztendőben azonban ismét életbeléptetik a rég megszűnt convictust, 
külön, bérelt helyiségben, míg 1869-ben a convictus is az újonnan átépített 
alumneumi épületbe jő át. Egyideig párhuzamosan felel meg egymás mellett 
a két intézet, de már 1876-ban megszüntetik a convictust s a helyett javítják 
az alumneumi ebédet oly módon, hogy a kik az alumneumi levesen és húson 
kívül még egy tál ételt (főzeléket) akartak, azok azt különleges díjazás mellett 
kaphatták. A vacsora úgy az alumneumban, mint a convictusban egyforma volt.

Ez a felemás convictusi s alumneumi élelmezés azonban sok nehézséggel 
járt, a nélkül, hogy a kivánalmaknak megfelelt volna. Ez vitte rá a collegiumi 
hatóságot arra, hogy 1891-ben megszüntette az alumneumot, vagyis az egyszerű 
élelmezést s csupán a covictusit, vagyis a jobbat hagyta meg.

Ügy az élelmezés javítása, mint pedig a drágasági viszonyok okozták, 
hogy a díjakat több ízben emelni kellett. Mikor az alumneumban csupán 
ebéddel látták el a tanulókat és ez az ebéd csak húsból s levesből állott, 
melyben felváltva egy napon kása, más napon árpadara adatott s egy negyed 
kenyér (18 dgr.), akkor a díj egész évre 30 korona volt, mihez későbben a 
vacsoradíjat 40 koronával csatolták ; 1876-ban az ebéd és vacsora díját 84 ko
ronára, 1881-ben 100 koronára, 1891-ben 124 s végül 1904-ben 150 koronára 
emelte. Ez utóbbi emelés az árak emelkedése mellett főleg azért történt, 
mivel az élelmezés tetemesen javíttatott, a mennyiben vacsorára több ízben 
pecsenyét kap az ifjúság.

Az alumneum s illetőleg a convictus ezen belső fejlődésével nem tartott 
lépést külső fejlődése. Míg a convictust látogató ifjúság száma 120-ról 260-ra
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emelkedett, addig helyiségeink a régiek maradtak. Két szűk teremben kellett 
elhelyezkednie a nagy számú ifjúságnak, a konyha többé nem felelhetett meg 
rendeltetésének s a mellékhelyiségek mind kicsinyekké lettek.

így merült fel a convictus kibővítésének s illetve átalakításának szüksé
gessége, a mely annál sürgősebbé vált, minél nagyobb volt a convictusba járó 
ifjúság száma s minél jobban törekedtünk az ételek javítására s bővítésére.

Az 1902. évi igazgatóválasztmány belátva az átalakítás szükségességét, 
egy építő-bizottságot küldött ki dr. Schmidt Gyula elnöklete alatt. Ez a bizott
ság csakhamar meggyőződött arról, hogy a régi épületnek a czélnak teljesen 
megfelelő átalakítása nem lehetséges s ez okból azt a javaslatot tette a coll. 
igazgatóválasztmánynak, hogy a convictus telkének Bástya-utczára néző telkén 
egy egészen új s a czélnak megfelelő convictusi épületet állíttasson. Az igazgató
választmány a javaslatot elfogadván, a kiküldött bizottságot több taggal ki
bővítette s teljes hatalommal felruházta az új épület felépítésére. A bizottság 
tagjai voltak dr. Schmidt Gyula elnöklete m ellett: Bielek László, Dóbiás Ede, 
dr. Flórián Károly, Gamauf György, Gömöry János, Ludmann Ottó, Mayer 
Endre, dr. Mikler Károly, Raisz Ede, dr. Szlávik Mátyás és dr. Wallentínyi 
Samu. A bizottság utasításának megfelelően úgy a tervezésre, mint az építés 
végrehajtására vonatkozólag 1903. deczember 9-ikén tartott ülésében kiírta a 
nyilvános tervpályázatot, elhatározván, hogy az 1904. január 10-ikéig benyúj
tandó tervek legjobbika 100 koronával díjaztassék. A tervek elbírálására Dóbiás 
Ede kir. főmérnök és Raisz Ede ny. kir. főmérnök kérettek fel. A bizottság 
1904. január 31-ikén tartott ülésében bírálta el a 14 tervelő által beküldött 
27 tervvázlatot s a két szakértő meghallgatásával Jakab Géza és Árpád kassai 
műépítészek terveit fogadta e l; egyúttal azonban Sebestyén Artur budapesti 
műépítész tervét is helyeselte s azt 100 koronával jutalmazta.

A tervezet elfogadása után Jakab Géza és Árpád a részletes terv kidol
gozására és a költségvetés elkészítésére hivattak fel. Ennek megtörténte után 
Bretz Sándor eperjesi városi építész bízatott meg a kivitellel, a ki az épületet 
Dóbiás Ede és Raisz Ede szakértői ellenőrzése mellett 62,691 koronáért készí
tette el. Az építkezéssel szükségszerűen járó mellékkiadások és megfelelő fel
szerelés, a mely részben még folyamatban van, eddig körülbelül 3000 kor.-ba került.

A képben bemutatott egyemeletes convictusi épület secessziós stílben 
épült s díszes homlokzatával és szép arányaival nemcsak az utczát emeli, 
hanem azt hisszük, hosszú időkre fogja a convictus igényeit kielégíteni, a mi — 
tekintve főiskolánk exponált helyzetét — nem könnyű feladat. Az épület beren
dezése, beosztása s felszerelése úgy a nevelésoktatásí, mint pedig a hygienikus 
követelményeknek megfelel.

Földszinten a Bástya-utczára néző ablakokkal található az étkező-terem, 
melyben egyszerre 150 — 170 tanuló étkezhet s mely egy tálaló-helyiség által 
áll összeköttetésben az udvarban épített konyhával s a házvezetőnő lakásával, 
kézikamarával, cseléd- s tésztagyúró-szobával. Ugyancsak az utczára néző egy
ablakos szoba a szeniorok és oeconomus lakásául szolgál, a kiknek feladatuk az 
étkezésre felügyelni s a rendet fenntartani, a miért kedvezményekben részesülnek.

Az emeleten van az eforusnak díszes, négy nagy szobából álló lakása és
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a porlánsoknak szép nagy szobája. Ez által el van érve az a czél, hogy az 
intézet vezetője mindig ellenőrizheti a házvezetőnőt s az ifjúságot s közvetlen 
felügyeletet gyakorolhat a vásárlásra, étkezésre s ifjúságra s az előforduló 
számos panaszokon s hiányokon azonnal segíthet.

Az új épületben szeptember 1 -jen kezdte meg a convictus a maga mű
ködését s ezen egy év tapasztalata igazolja, hogy ezen épületre tényleg szükség 
volt s hogy az a hozzáfűzött várakozásnak meg fog felelni. Az intézet műkö
dését nem zavarta meg semmi sem, hacsak azt nem veszszük annak, hogy a 
deczemberben kiütött tífusz miatt ifjúságunk egy része egészen jan. 21-ikéig 
nem járhatott iskolába, minélfogva ezen idő alatt a convictusba járók száma 
nagyon csekély volt. A hatóság által előirt erre vonatkozó minden óvóintéz
kedést megtettünk s a coll. s illetőleg városi tiszti főorvos, a ki a co.ivictust 
többször meglátogatta s úgy az ételeket, mint a kezelést megvizsgálta, mindig 
megelégedésének adott kifejezést.

Sajnálattal kell azonban jelentenünk ez évben is, hogy a már felpanaszolt 
drágaság az elmúlt iskolai évben nemcsak nem csökkent, hanem még emel
kedett is; különösen a marhahús 20°,/„-kai, a sertéshús és zsír 8—10°/„-kal 
emelkedett, a mi tekintve a nagy fogyasztást — óriási módon emelte kiadásainkat, 
melyeknek ellensúlyozására szolgált ugyan az a körülmény, hogy a főzelék 
valamivel s a krumpli tetemesen olcsóbb lett, de mindazáltal nagy hiánylattal 
zárult volna a convictusi pénztár,' ha a szuplikácziónak 3400 koronát tevő 
jövedelme s egyéb körülmény azt nem ellensúlyozza.

A convictusba járó tanulók nagy szegénysége azt követelné, hogy a 
tagsági-díjak lehetőleg kicsinyek legyenek s illetőleg minél több tanuló ked
vezményben részesüljön ; azonban csekély tőkénk s a nagy drágasági viszonyok 
mellett az lehetetlenség, hacsak nem akadnak jótevők, a kik adományaikkal s 
alapítványokkal nem jönnek segítségére az iskolának, hogy a hitbuzgó ősök 
nyomdokaiban járva, lehetővé teszik a szegény tanulóknak és a kultúra s iskola 
áldásaiban való részesülését. Tiszai egyházkerületünk valóságos ambiczióval 
tölti be e tekintetben hivatását, a mikor ezereket áldoz különösen a tanító
képző és theologia fenntartására s illetőleg ezen intézetek ifjúságának convic
tusi segélyezésére.

Convictusi jótéteményekre, illetőleg a convictusi díjak fizetése alól való 
részleges felmentésére adott az egyházkerület a theologiának 430 koronát, a 
tanítóképzőnek 3035, összesen 3465 koronát. A convictusi pénztár ez évben is 
3200 kor.-t fordított e nemű jótéteményekre, mely összegből esett a theologiára 
1200 kor., a jogakadémiára 500 kor., a főgimn. tanulókra 800 kor , a tanító
képzőre 700 korona.

Ezen kedvezményeken kívül azonban fordított az oekonomus, két szenior 
és hat portáns teljes ellátására, kiszolgálat, fűtésre s világításra 1520 koronát 
A jótétemények főösszege tehát 8185 korona.

Más tekintetben is igyekeztünk a convictusi jótéteményeket gyarapítani, 
különösen az által, hogy nagy gondot fordítottunk az ételek jó minőségben 
és kellő mennyiségben való előállítására, hogy az ifjúság fejlődő szervezetének 
megfelelő s elegendő mennyiségű ételt kapjon.

Coll. Ért. 1905/6. 19



146

A convictusi étlap a mult 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-krumplit, 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 kamatából (mely 44,000 koronára apadt a convictus 

építése folytán) 1000 kor.;
b) a convictusi tagok által befizetett díjak, a mely czímen az 1905. évben 

24,417 kor. 96 fill, folyt be;
e) a tiszai ev. egyházkerület segélye, melyet a theologusok és tanító- 

képzősök eltartására évente ad, mely az 1905 évben 3384 kor. 70 fill.-t tett;
d) a szuplikáczió évi jövedelme 3448 kor. 71 fill.;
e) régi hátralékosoktól befolyt 1816 kor. 29 fill.;
f )  előző évi maradvány, adományok stb. 9680 kor. 88 fill. Összes bevétel 

43,748 kor. 54 fill., minek ellenében a kiadás tett 33,874 kor. 90 fillért; marad
vány 9873 kor. 55 fill., vagyis 633 kor. 77 fillérrel több, mint az 1904. évben. 
Megjegyzendő azonban, hogy ezen számadatok az 1906-ik év január—június 
havára nem vonatkoznak.

Az 1905-ik évi szuplikácziói összeg a következő gyűjtőktől folyt be:
I. Bakay Péter III. theol. gyűjtött Nógrádmegyében 130 kor. 07 fill, (a neki 
járó 1/'3-dal együtt 195 kor. 10 fill.); 2. Buchalla Berthold II. theol. Szepes- 
megyében 279 kor. (418 kor. 50 fill.); 3. Devecska András I. theol. Liptó-, 
Árva-, Turóczmegyében 98 kor. 07 fill. (147 kor. 10 fill.); 4. Dzurányi Dezső 
III. theol. Zólyommegyében 176 kor. 07 fill. (264 kor. 10 fill.); 5. Fabry Viktor 
III. theol. Budapesten 163 kor. 28 fill. (314 kor.); 6. Kurek Pál II. theol. 
Borsod-, Heves-, Jászkún-Szolnok- és Hajdúmegyében 141 kor. 80 fill. (212 kor. 
70 fill.); 7. Lányi Alfréd III theol Erdély déli részében 311 kor. 90 fill. 
(623 kor. 80 fill.); 8. Makoviczky Emil II. theol. Bács-Bodrog-, Temes-, Torontál-, 
Krassó-Szörénymegyében 133 kor. 80 fill. (265 kor. 40 fill.); 9. Makoviczky 
Emil II. theol. Sárosmegyében 133 kor. 80 fill. (201 kor. 10 fill.); 10 Petro 
Elek III. theol. Eperjesen 207 hor. 64 fill. (237 kor. 30 fill.); 11. Rúzsa István
II. theol. Szabolcs-, Szatmár-, Szilágy-, Biharmegyében 235 kor. 38 fill. (353 kor. 
06 fill.); 12. Petro Elek II. theol. Abaúj-Tornantegyében 109 kor. 14 fill. 
(163 kor. 70 fill.); 13. Szekej András III. theol. Pozsony-, Nyitra-, Trencsén- 
megyében 78 kor. 14 fill. (117 kor. 20 fill.); 14. Tóth József III. theol. Békés
megyében 142 kor. 94 fill. (214 kor. 40 fill.); 15. Zeman Mihály IV. theol. 
Gömörmegyében 147 kor. 74 fill. (221 kor. 60 fill.); 16. Zoltán Emil II. theol.
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Hont-, Bars-, Komárom-, Esztergom megy ében 107 kor. 74 fill. (161 kor. 60 fill.);
17. Szcntpétcry Gyula III. tkép. Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegyében 126 kor. 40 fill. 
(189 kor 60 fill.); 18. Zstska Dániel II. jh. Zemplén-, Ung-, Bereg-, Ugocsa-, 
lMáramarosmegyében 73 kor. (109 kor. 50 fill.); 19. Himstyán András III. tkép. 
Csanád-, Csongrád- és Aradmegyében 157 kor. 14 fill. (235 kor. 70 fill.); 
20. Walliábaistein Jakab III. theol. Erdély felső megyéiben 457 kor. 52 fill. 
(915 kor. 41 fill.) Összesen 3453 kor. 90 fill. (5560 kor. 87 fill), mely összeg
ből azonban 5 kor. 19 fill, hátralék. Szuplikáczió megváltása czímén befolyt: 
ruszti egyház 2 kor., nyitra-szakolczai egyház 2 kor., kőszegi egyház 4 kor, 
mosonmegyei esperesség 14 kor., pozsonymegyei esperesség 27 kor. 60 fill., 
az Eperjesi Takarékpénztár évi adománya 40 kor., Keczery-alapítvány kamatai
ból 92 kor. 02 fill., Dessewffy István-alapítvány kamataiból 60 kor. 09 fill., 
egyéb adományok 15 kor. 20 fill. Összesen 256 kor. 91 fillér. A Nagysárosi 
Műmalom az elmúlt iskolai évben is egy zsák búzalisztet adományozott, míg 
Mihalidesz Lajos húsvétkor sonkát s felvágottat küldött az ifjúságnak.

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 szupli- 
kácziói összeget. Adja a minden áldások Atyja, hogy a jószívű adakozóknak 
szívesen adott fillérei valóban jótékonyságot gyakorló adományok legyenek 
azon ifjak javára, a kik convictusunkat látogatják s hasznát lássák nemcsak 
az egyesek, hanem a haza és az egyház is.

Az 1905/6. iskolai évben 247 tanuló iratkozott be a convictusba, a kik 
közül csupán ebédre 6-an iratkoztak be.

Ez a létszám a főiskola 4 intézete között és vallás szerint következőleg 
oszlik meg (zárjelben a múlt évi számok):

Ág. h. ev. ev. ref. unit. r. kath. g. kath. g. kel. izr. összesen 
Theologus: 51 (52) — — — — — — 51 (52)
Joghallgató: 16 (24) 4 (4) 1 (—) 4 (6) 3(1) 1 (3) 4(5) 33 (43)
Főgymn. tan.: 31 (36) 4 (1) — 2 (3) 3(4) — 1 (2) 41 (46)
Tanítóképző: 109(106) 8 (5) — 5 (2) — — — 122(113)

Összesen: 207(248) 16(10) 1 (—) 11(11) 6(5) f(3) 5(7) 247(254)

A számok legjobban igazolják, hogy a convictusunk főiskolánk ifjúsá
gának élelmezésében elsőrangú tényező, mert ha figyelembe veszszük, hogy 
a theologia hallgatói s a tanítóképző tanulói majdnem teljes számmal s a 
gymnasiumi tanulók fg-ad, a jogakadémia ifjúsága >/7-ed részben tagjai az

19*
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intézetnek, s ha figyelembe veszszük, hogy az utolsó két intézet tanulói között 
nagy számmal vannak eperjesiek, a kik ez okból az intézetnek tagjai nem 
lehetnek, úgy ez az arány még jobban emelkedik Bátran állíthatjuk, hogy 
főiskolánknak idégenből jött hallgatóinak 33°/0-a a convictusban nyeri élel
mezését Vallás tekintetében a felvételnél s díj fizetésnél nem teszünk különb-' 
séget, mert a Collegium minden tanulója nemzetiségi, vallási és felekezeti 
különbség nélkül egyaránt lehet tagja, ha az előírt díjakat lefizeti s magát 
az intézet iránt tartozó tiszteletnek és engedelmességnek aláveti.

Kedvezményekben azaz az előírt díjakból való elengedésben csak ág. hitv. 
evangélikusok részesülnek, ha kellő haladás, szorgalom s erkölcsi magaviselet 
mellett hatóságilag igazolható szegénységről bizonyítványt mutatnak fel.

A convictusi díjak úgy vannak megállapítva, hogy mindegyik annyit 
tartozik fizetni, a mennyibe kerül.

A convictusba való felvétel: jótékonyság, s ez okból, a ki arra érdemet- 
lenné válik, az intézetből kizárható.

A belépés és díjfizetés félévre kötelező; félév közben kilépni s újra 
belépni nem lehet. Az első félév kezdődik szept. 1-jén s tart decz. 31-ig; a 
második félév januárban kezdődik s június végével fejeződik be.

Tekintettel a nagy drágaságra, a díjakat fel kellett emelni, minélfogva 
a jövő isk. évben az ebéd és vacsora díja egész évre 160 korona, csupán az 
ebéd díja 90 korona; ebéd és vacsora az első félévben 54 korona, a második 
félévben 96 korona. Csupán az ebéd az első félévben 36 korona, a második 
félévben 42 korona. Ezen díjak félévenként előre fizetendők. Felszerelés czímén 
egy-egy iskolai évre 2 koronát kell fizetni.

Azon szegénysorsú ág. h. evang. főgymnasiumi és jogakadémiai ifjak, a 
kik kifogástalan erkölcsi magaviselet mellett tanulmányaikban jó  előmenetelt 
tesznek, a előírt convictusi díjak egy részének elengedésében részesülhetnek. Az 
elengedés 5 -  50 korona erejéig történhetik félévenkint. Az erre vonatkozó kér
vények a convictus eforusánál, a collégmmi igazgató választmányra czímezve 
nyújtandók be; a benyújtás határideje szeptember 20-ika és január 3 l-ike; később 
benyújtott kérvények nem vétetnek figyelembe. A kérvények mellékletei: 
hatóságilag kiállított szegénységi bizonyítvány s az előző félévi tanulmányi 
leczkekönyv vagy bizonyítvány. Ellenben azon theologiai hallgatók és tanító- 
képzős tanulók, a kik a convictusi díjak elengedésében részesülni kívánnak, 
azok ez iránt való kérvényeiket az internátusi lakásért való folyamodványnyal 
együtt illetékes dékánjuknál s illetőleg igazgatójuknál nyújtsák be.

A convictusban való rendnek fenntartása- s az ételek kiosztásánál való 
közreműködés és felügyelet czéljából szervezve van az ökonomusi és két szeniort 
állás, melyeknek betöltése az eiorusnál való kérvényezés alapján történik. Az 
asztalok megtérítése s az ételek feltálalása s ehez hasonló könnyebb munka 
az étkezés idején az u. n. portánsok kötelessége, a kik ezen munkájokért ked
vezményekben részesülnek. A portánsokat az eforus alkalmazza szegénysorsú 
ev. szülőknek a gymnasium alsó osztályaiba járó gyermekei közül. Az erre 
vállalkozók az ezen állással s illetőleg megbízással járó kötelességek lelki- 
ismeretes és pontos teljesítésére kötelezik magukat.
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Az ökónomusi és szeniori állások bizalmi s kitiinUlő tisztségek s csak 
ev. vallású akadémikusok, theologusok s joghallgatok által tölthetők be.

Az ökonomus főbb kötelességei közé tartozik a húsnak felvágása és 
kiosztása s arról való gondoskodás, hogy mindenkinek elegendő étel jusson; 
ő nyilvántartja az étkezők számát és arról beszámol az eforusnak. Kötelessége 
az eíorust helyettesíteni a hús átvételénél, hogy az úgy minőség, mint mennyi
ség tekintetében megfelelő legyen.

A két szenior felügyel az étkezőhelyiségben a rendre, csendet tart az 
étkezés alatt, ügyel a tisztaságra, az ételeknek az asztalra való rendes tálalására 
s imádkozik étkezés előtt s után. Szükség esetén helyettesíti az oekonomust, 
miként ez helyettesíti a-szeniort. Az ételek minősége vagy mennyisége, a tiszta
ság s rend ellen felhozott panaszokról s a convictusban történt bajokról — a 
mennyiben azokat nem orvosolhatja vagy nagyobb mérvűek — azonnal jelentést 
tesz az eforusnak.

Az ökonomus és két szenior a convictusban laknak s mosást kivéve, 
teljes ellátásban részesülnek. Az ökonomus — tekintettel szolgálataira — 100 ko
ronát, a két szenior pedig 160—160 koronát fizet.

A portansok általuk végzett szolgálatért, a mosást kivéve, teljes ellátásban 
részesülnek. Lakásuk a convictus első emeletén egy szép tágas szobában van 
A hat portáns közül a két legjobb tanuló teljesen díjmentes, a többi né; 
100 - 100 koronát fizet az egész esztendőre. Szegénységökre való tekintettel, 
kivált, ha jól tanulnak, ruhanem'íjt is kaphatnak a főgymn. segélyalapból. Ezen 
szolgálatra csak oly szegény ev. fiúk vállalkozhatnak, a kiket egészségük, 
ügyességük, koruk és szorgalmuk erre képesít. E szolgálattól eltekintve, ők a 
convictusnak épp oly tagjai, mint a fizető tagok. Közvetlen felügyelőjük az eforus.

A convictus tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak s úgy 
az étkezés, mint fegyelem tekintetében az eforus rendelkezéseinek vannak 
alávetve, a ki a főiskolánk hatóságának előírása szerint vezeti az egész inté
zetet. Az ökonomus és szeniorok az eforusnak a tanári kar által kirendelt 
helyettesei, minélfogva nekik mindenki engedelmességgel tartozik. Rendelke
zéseik ellen panaszt emelhetnek az eforusnál, a ki elsősorban van hivatva 
az esetleges súrlódásokban való intézkedésre. Úgy a convictus jótékonysági 
jellege, mint pedig az ifjúság műveltsége s jövendő hivatása kötelességévé 
teszi mindenkinek, hogy illedelmesen viselkedjék s tartózkodjék mindennemű 
zajtól, csoportosulástól s rendetlenkedéstől. A rendetlenkedőket s engedet
leneket jogában áll az eforusnak vagy helyetteseinek büntetni; a büntetés 
súlyosabb esetekben, a mikor közvetlenül csak az eforus intézkedhetik, az 
intézetből való rövidebb vagy hosszabb kizárás is lehet.

A jövő évi étlap a következő: Ebédre, a szerdát kivéve — a mely napon 
bableves adatik — lesz mindennap marhahús és marhahúsleves kétszer búza
darával, kétszer rizskásával, egyszer tésztával s egyszer pirított zsemlyével; 
ezenkívül, a vasárnappal kezdve, a következő ételek: sertés vagy másnemű 
sült káposztával, savanyú-krumpli, káposzta, galuska, borsó, bab és tört-krumpli. 
Vacsorára pedig a következő ételek lesznek: sertés-vagy marhasült krumpli
val, bab, borsó peesenye - feltéttel, pörkölt vagy gulyáshús, rizskása vagy
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paradicsomos krumpli, galuska és lencse pecsenye-feltéttel. A pecsenye helyett 
változatosság kedvéért hurka- vagy kolbászféle adatik. A lehetőség szerint 
kisebbszerü eltérések, illetőleg javítások is történnek az étlapon az eforus 
rendelkezésére.

A kik ennél bővebb felvilágosítást igényelnek, forduljanak a convictusi 
eforushoz: Mayer Endre theol. tanárhoz, vagy a coll. igazgatóságához s ille
tőleg az egyes intézetek vezető tanáraihoz.

F) M a r k o v i t s - k ö r .
Nemes czéljának tudatában kezdte meg idei működését is a collegiumi 

«Markovits-kör».
1905. szept. 20-ikán alakult meg a «Markovits-kör» Icltscli Kornél tanár 

elnök vezetése mellett, mely közgyűlésből kifolyólag tisztikara a következő lett: 
Jegyzőnek még a tavalyi zárógyűlésen Kárpáti János VIII. o t , titkárnak Sztehlo 
Zoltán Vili. o. t., pénztárosnak Lövik Ernő VII. o. t. s könyvtárosnak Schneider 
István VII. o. tanulót választották meg.

A tagok száma az idén 49 volt, melyek két csoportban tanulták a gyors
írást. A kezdők száma 33, a haladóké 16. Az előbbieket heti 2 órában Kárpáti 

nos VIII. o. t , az utóbbiakat heti 1 órában Dániel Szabó György I. éves 
űttanhallgató vezette.

A tanfolyamok rendezésén kívül azzal segítette elő a gyorsírás terjesztését 
a Kör, hogy könyvtárát a tagok rendelkezésére bocsátotta, abból könyveket 
kölcsönzött a tagoknak tanulmányozás végett. Külön gyorsirási szaklapokat is 
hozatott, és pedig: a «Magyar Gyorsirási Közlöny»-t, a «Soproni Gyorsiró»-t, 
a «Magyar Gyorsirási Ujság»-ot, az «Egyetemes Gyorsiró»-t, a «Gyorsirási 
Szemléit, a «Szegedi Gyorsiró»-t és az «Irás»-t.

A Kör folyó ügyeinek elintézésére egy alakuló-, hét (7) rendes- és egy 
zárógyűlést tartott, melyeken — a folyó ügyeken kívül — az egyes tagok által 
a titkárhoz beadott munkákat bírálták írásban, a következő eredménynyel: 
beadtak két munkát, melyek közül az egyik, Friedmann Sándor VII. o. tan.-é, 
megfelelő, a másik, Schneider István VII. o. tan.-é, dicsérendő lett.

Gyakorolták magukat a tagok a gyorsírásban látványos írás- és szójel 
tartása által. Látványos-írás versenyben dicséretet Szurgent József Vili. o. t , 
Lövik Ernő VII o. t., Dániel Szabó András III. o. t. és Földi József V. o. t.; 
méltánylást Szereday Szilárd V. o. t. és Szklenár Pál V. o. tanuló nyertek.

Dicsérendő szójel-versenyt tartottak Szutórisz Dezső V. o. t., Dániel Szabó 
András III. o. t s Siegelmann Zsigmond III. o. t. ; méltánylandót Grynaeus 
Géza IV. o. tanuló tartott.

A gyorsírás iránti érdeklődés emelésére két gyorirási versenyt tartott a 
Kör úgy a kezdőknél, mint a haladóknál.

Az első félévi versenyt 1905. decz. 16-ikán tartotta a Kör, melynek ered
ménye a kezdőknél a következő: dicsérendő okiratot nyertek Dániel Szabó 
András III. o. t., Siegelmann Zsiga III. o. t., Matherny Lajos IV. o. t., Sándor 
Elek V. o. t., Kopp Sándor IV. o. t és Pálesch Ervin V. o. t. ; jegyzőkönyvi
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dicséretet Grynaeus Géza IV. o. t , Földi József V. o. t , Szereday Szilárd V. o. t., 
Rosenthal Artúr IV. o. t., Schustek Jenő VI. o. t., Szklenár Pál V. o. t., Szu- 
tórisz Dezső V. o. t., Grynaeus István III. o. t., Mendlovits Sándor VI. o. t. 
és Baloghy Elek III. o tanuló.

A haladóknál a 210-es fokon dicsérő okiratban részesültek: Szurgent 
József VIII. o. t., Lovrik Ernő VII. o. t. és Kárpáti János VIII. o. t . ; jegyző- 
könyvi dicséretben pedig Perényi Béla VI. o. t. és Baumöhl József VIII. o. t. 
a 130-as fokon írt dolgozataikkal.

Az évvégi versenyt 1905. május 12-ikén tartotta meg a Kör, mely alka
lommal a kezdőknél 4 dolgozatdíj-, 4 oklevél- és 3 jegyzőkönyvi dicséretben 
részesült: az 1-ső díjat, 6 koronát Dániel Szabó András III. o. t ; a 2-ik díjat, 
4 koronát Szutórisz Dezső V. o. t . ; a 3-ikat, 2 koronát Siegelmann Zsiga III. o. t.; 
előadói jutalomdíjat Földi József V. o. t. kapták. Dicsérő okiratot Szklenár Pál
V. o. t., Matherny Lajos IV. o. t., Pálesch Ervin V. o. t. és Grynaeus István III. o. t . ; 
jegyzőkönyvi dicséretet Sándor Elek V. o. t., Grynaeus Géza IV. o. t. és Rosenthal 
Artúr IV. o. tanulók nyertek.

A vitaírási verseny eredménye: 1-ső díjat, 6 koronát Szurgent József
VIII. o. t 210 szótagos; 2-ik díjat, 4 koronát Schneider István VII. o. t. 
150 szótagos; 6-ik díjat, 2 koronát Hübschmann Zsiga VI. o. tanuló 150 szó-; 
tagos dolgozataikkal nyerték.

Dicsérő okiratot kapott Lövik Ernő VII. o. t., a 210-as fokon írt dolgozata.
Nevezetes mozzanata a Kör ezidei életének az, hogy megválasztotta Peskó 

Ödön coll. főgymn. tanárt dísztagjának, ki a legnagyobb ügyszeretettel és buzgó- 
sággal vezette a Kör elnöki székét nyolcz esztendeig.

Ezen jelentésből láthatjuk, hogy a «Markovits-kör» tagjai tudnak lelke
sedni azon szép és magasztos eszmékért, melyekért a halhatatlan érdemli 
Markovits Iván, a magyar gyorsírás atyja élt!

G) C o l l e g i u m i  g y á m i n t é z e t . *
1. A theologia g y ű j t é s e ....................20 kor. — fill.
2. A jogakadémia »  19 > 80 »
3. A tanítóképző »  31 » 16 »

Összesen : 70 kor. 96 fill.

H) K e r ü l e t i  á r v a h á z . *
1. A theologia gyűjtése........................32 kor. — fill.
2. A jogakadémia » ........................19 » 8 0 «
3. A tanítóképző » .........................10 » 24 »

Összesen: 62 kor. 04 fill.

1) A d o m á n y .

Adományt kaptunk dr. Máriássy Béla jogakadémiai m. tanár úrtól, és 
pedig 40 koronát oly czélból, hogy ez az összeg a jövő tanév első felének 
végén annak a joghallgatónak adassék ki, a ki a magyar közigazgatási jogból 
tartandó versenyelőadáson a legsikerültebb szabadelőadást mutatja be.

* A főgymnasium gyűjtése csak az iskolaév lezárásakor lesz kimutatható.
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Kimutatás a «Vandrák András emlékalapítvany»-ról:

N é v
Aláirt
összeg 

kor.-ban

1898. 1899 1900. 1901 1 9 0 2  1903 1904 1905. 1906

é v e k b e n  f i z e t e t t  k o r o n á k b a n

1. B ergm ann Ernő . . 200 2 0 2 0  2 0 2 0 —  : 4 0 2 0  2 0 2 0
2. Dr. E isner József . 200 — —  4 0 — —  6 0 —  — — •
3. Fiedler Szilárd . . 300 — 30 30 — —  : — —  1240 —
4. Dr. F legm ann Jenő 200 2 0 2 0  2 0 2 0 2 0  2 0 2 0  2 0 2 0
5. G on d a  József . . . 200 2 0
6. G lós K ároly . . . . 200 2 0 2 0  2 0 2 0 —  1 4 0 — 6 0
7. Dr. Jancsó G yörgy 200 2 0 —  j  4 0 2 0 —  4 0 2 0  2 0 —
8. D r K ux Vilmos . . 200 2 0 2 0  — — —  4 0 —  - — • —
9. Steinhübel Lajos . 200 2 0 2 0  2 0 — —  — —  i — —

10. T ah y  Mihály.  . . . 200 2 0 2 0  j 2 0 2 0 2 0  2 0 2 0  2 0 —

11. Társ.s Kálmán . . 2C0 20 20 20 — 40 100 ---  --- —

12. W ürsch ing  Frigyes 200 2 0 —  — — —  j 6 0 6 0  ! 2 0 2 0

Kimutatás a «Hazslinszky Frigyes emlékalapítvány»-ról

N é v
Aláirt 
összeg 1 

kor. ban

1899.11900. í 1901. j 1902.
években fizetett

1903 11904 11905.
koronákban

1. Dr. Atdó A lfr é d .................... 200 50 50 50 50 — — —
2. Dr. Frász László .................... 200 50 50 50 — 50 —
3. Czölder János......................... 200 — 200 — — — — —
4. Elischer Viktor ....................... 200 50 50 50 — 50 — —
5. Fuhrmann Gyula f .............. 100 20 2 0 20 — 20 — —
6. Hasslinszky Gusztáv A dolf. . 100 20 20 20 20 20 — —
7. Kramer G yu la ....................... 50 50 — — — — — —
8. Dr. Mágócsy-Diets Sándor . . 200 50 — — 50 50 50 —
9. Me Harisa Lajos....................... 200 200

10. Mérey László......................... 100 — — — — — — —
11. Dr. Philippy Ödön ................. 100 20 20 — — 60 — —
12. Pótyik Im re ............................ 120 — — — — 120 —
13. Dr. Rosenfeld Sam u.............. 100 20 — 20 20 20 — —
14. Sc holes Róbert....................... 100 20 40 40 — — — —
15. Dr. Valkó Zsigmond ........... 100

*
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Fogadják a tisztelt adakozók ezúton is a Collegium hálás köszönetét!
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VII.

A  j ö v ő  is k o la i  é v e t  i l le tő  tu d n iv a ló k .

Az eperjesi ev. Collegium theol. akadémiáján a beiratások szeptember 
1—8-ikáig tartanak s az előadások szept. 10-ikén kezdődnek

A jogakadémián a beiratások ideje szept. 1 —— 12-ikéig tart s az előadások 
szept. 17-ikén kezdődnek.

Akadémiáinkon a felvétel érettségi bizonyítvány, vagy a tavalyi index 
alapján történik.

A főgimnasiumban a beiratások szeptember 2., 3. és 4. napjain történnek 
s a tanítás szept. 5-ikén kezdődik. A javító- és felvételi vizsgálatok augusztus 
30. és 31. napjain d. e. 8—11 óráig folynak le. Felvételi vizsgálatot tesznek az 
I. osztályba lépő tanulók közül azok, a kiknek a negyedik elemi osztályról 
kielégítő bizonyítványuk nincsen; a felvételi vizsgálatért díj fizetendő. Minden 
tanulót, a ki felvételit nem tesz, bizonyítványa alapján veszünk fel. Minden 
gymnasiumi tanuló, a 3964/1885. évi vallás- és közoktatásügyi miniszteri ren
delet értelmében, köteles a beiratásnál születési bizonyítványát felmutatni ; 
azok pedig, a kik már 12 évesek elmúltak, tartoznak orvosi bizonyítványnyal 
igazolni, hogy védhimlőoltásnak másodízben sikerrel vetették magukat alá, 
vagy hogy az utolsó öt év alatt himlőt állottak ki, vagy hogy a törvény 
értelmében fel vannak mentve a beoltás kötelezettsége alól. Magántanulók a 
megelőző osztályról szóló bizonyítványuk és s 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 be; a 
tanítás szept. 6-ikán kezdődik.

A theologián minden hallgató tandíjmentes.
A jogakadémián a félévi tandíj 50 kor., beiratási díj 4 kor. 40 fillér, 

országos tanári nyugdíjra 12 kor., alapra, könyvtárra, jogász-segélyegyletre> 
Értesítőre és Szervezetre 1 kor., kórházra 1 kor., indexért 40 fill, rendőri iga
zolványért 20 fillér. A 2-ik félévben csupán a tandíj és 2 korona könyvtári 
díj fizetendő.

A főgymnasinmban a 13 kor.-nyi, illetve az először beiratkozóknál 17 koro- 
nányi apró díjakon kívül 40 kor. évenkint a tandíj.
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Végül a tanítóképző-intézetben a tiszakerületi evang. növendékek tandíj- 
mentesek, a többi kerületi ev. növendékek 10, a másvallásúak 20 kor. tandíjat 
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 intézethez vagy vallásfelekezethez tar

tozó collegiumi hallgató vagy tanuló lehet; elengedésben azonban csak evang. 
vallású részesülhet.

A convictus egész évi díja ebédért és vacsoráért 160 kor., csupán ebédért 
90 kor.; ebéd és vacsora díja az első félévben (decz. végéig) 54 kor., csupán 
az ebéd díja 36 kor.; ebéd és vacsora díja a második félévben (jan. 1-jétől 
a tanév végéig) 96 kor., csupán ebéd díja 42 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.

A jövő iskolai év ünnepélyes megnyitása szeptember hó 16-ikán d. e. 
11 órakor lesz.

Eperjes, 1906. június 21.
A z  igazga tóság .
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