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A d a to k  az 1 9 0 6/H k  év történ etéh ez .

Örömmel tekintünk vissza a most bezáruló 1906/7. tanévre, melyben 
Collegiumunk fejlődése a fentartó hatóságok, jószívű adakozók, buzgó elöl
járók és lelkes tanároknak vállvetett munkája folytán sikeresen előhaladott 
és örvendetes eredményeket m utathat fel. A nagyközönségnek bizalma követ
keztében egyre növekvő számmal ide sereglett ifjúságot hazafias szellemben 
tanította, nevelte és kötelességeinek teljesítésére szoktatta a tanári kar, egy 
alkalmat sem mulasztván el, hogy az ifjakban a hazafias érzést ébren tartsa, 
fokozza és megszilárdítsa.

A Collegium négy tanintézetének alább következő önálló jelentései 
részletesen számolnak be az egyes intézetek évi működéséről; itt csak azokat 
az adatokat foglaljuk össze, melyek mind a négy intézetet közösen érintik.

M indenekelőtt a Collegium igazgatóválasztmányának azon intézkedései
ről kell beszámolnunk, melyeket még a múlt tanév végén a következő időre 
kihatólag tett.

Az igazgató választmány 1906. évi június hó 29-ikén tartott gyűlésének 
fontosabb határozatai ezek :

1. K imondta, hogy a Jelenik— Almássy István-alapból a most meglévő 
6570 kor. 74 fillérnyi ösztöndíjalap továbbra is ösztöndíjalap marad, melyből 
évenként két, 100—100 kor. ösztöndíj lesz kiadandó két, elsősorban sáros
megyei születésű (ideértve a három bekebelezett szab. kir. várost is) szorgal
mas ág. h. ev. collegiumi növendéknek, úgy azonban, hogy minden évben 
más-más két collegiumi intézet növendékei részesüljenek benne. Az ösztöndíj 
már az 1906/7. tanévben is kiadandó. A 200 koronányi ösztöndíjösszegen 
felül fennm aradó kamatjövedelem az ösztöndíj-tőkéhez csatolandó évről évre. 
Az ösztöndíjak odaítélésének joga a collég, felügyelőt illeti meg.

2 Elhatározta, hogy a Kacziány Gusztávné által még 1904. évben a 
Collegiumnak ajándékozott kassai ház, mely most a nemeslelkű adományozó
nak halála következtében a Collegiumnak tulajdonába ment át, lehetőleg 
17,000 koronáért eladassék. A ház eladásából befolyó összegből ösztöndíj- 
alapot létesít az igazgatóválasztmány az adományozó intentiói szerint, még 
pedig a következő módozatokkal: a) az ösztöndíjalap kezeléseé't a Colle-
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gium a kamatjövedelemből 6% -ot tart vissza a közös collegiumi kiadások 
fedezésére; b) a fennm aradt kamatjövedelemből az 1906/7 tanévtől kezdődő- 
leg két ösztöndíjat létesít az adományozó óhajtása szerint; c) a két ösztöndíj 
elsősorban azon collegiumi növendékeknek adandó  ki, kik a Kacziány- és Graf- 
családokkal rokonságban vannak; d) ha ilyen rokonok nem volnának, akkor 
a két ösztöndíj a Collegium bármely intézetébe járó  két ág. h. ev. vallású 
szorgalmas tanulónak adandó ki a tanári k a r javasla tá ra ; e) ha csak egy 
rokon van a négy collég, tanintézetben, akkor a másik ösztöndíjat évről évre 
más-más collég, tanintézet növendéke élvezi; f )  végül •— tekintettel arra, 
hogy a Jelenik—Almássy-féle két ösztöndíj is a Collegium négy tanintézete 
között felváltva adandó ki — megállapodik a választmány abban, hogy 
ugyanaz a collegiumi tanintézet ugyanazon évben a Jelenik—Almássy- és 
Kacziány-ösztöndíjat együtt nem élvezheti.

3. Kimondta az igazgatóválasztmány, hogy  a theologiai internátus meg
lévő tőkéje átadandó kezelés végett a kerületi központi pénztárnak.

4. Az iskolai bizottságok szervezetéről szóló, 1906. évi január hó 1-jével 
életbelépett Egyetemes Szabályrendeletnek 28. §-ára való tekintettel kimondja 
az igazgatóválasztmány, hogy ragaszkodni kíván a 28. §-ban foglalt jogokhoz, és 
az eddigi collegiumi Szervezeti Szabályzathoz rag aszk o d ik ; a mennyiben pedig 
a Szervezeti Szabályzat m ódosítandó lenne, m ár előre kimondja az igazgató
választmány, hogy az ősi pártfogósági intézm ényt a jövőben is fentartandó- 
nak véli.

5. Tekintettel a coll. főgymnasium m ostani szűk és meg nem felelő 
elhelyezésére és tekintettel az egyre dráguló telkekre, az igazgatóválasztmány 
megbízza az 1902. évi június hó 29-ikén k iküldött bizottságot azzal, hogy al
kalmas telket vásároljon lehetőleg 20,000 koronáért, szükség esetén pedig a 
tartalékalap erejéig.

6. Megengedi, hogy Legányi Dezső tanárjelö lt az 1906/7. tanévben mint 
gyakorló tanár állandóan hospitáljon.

7. Ifj. Draskóczy Lajost, az egyházkerület által m ár a múlt évben rend
szeresített negyedik theol. tanszékre véglegesen rendkívüli tanárnak meg
választja azzal a kijelentéssel, hogy theol. tanári oklevelének megszerzése után 
azonnal nyilvános rendes tanárnak fogja őt nyilvánítani.

8. Dr. Ereky Istvánt, a ki a jogakadém ián m ár két év óta kiváló ered
ménynyel működik és a hozzá fűzött rem ényeknek teljes mértékben meg
felelt, nyilvános rendes tanárnak választotta meg.

9. Collegiumi igazgatóvá, a négy tanári k a r egyhangú jelölése alapján, 
Ludmann  Ottó főgymn. tanárt választotta m eg  az igazgatóválasztmány az 
I9O6/7. tanévre, és a lelépő

Csengey Gusztávnak őszinte elismerését és köszönetét fejezi ki buzgó 
működéséért.

A nyári szünet alatt előfordult események közül említésre méltó azon 
találkozás, melyre az ifjúkorban kötött barátság és a Collegium iránti hála
érzet összehozott több olyan férfit, kik 4 0  év előtt tettek érettségi vizsgát
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intézetünkben. 1866-ban tizennyolcz maturus tanulót bocsátott ki falai közül 
az ősi alma m ater, ezek közül csak három halt el e hosszú 40 év a la tt ; az 
életben lévők közül, a kik kivétel nélkül becsületet, tiszteletet szereztek jel
lemükkel, munkásságukkal és tudásukkal iskolánknak, többen kimentették 
elmaradásukat, ellenben megjelentek — ezek közül ketten a távol külföldről:
— Baán Géza eperjesi m. kir. adótárnok, dr. Dirner Lajos budapesti orvos, 
Klein Samu dobsinai leányisk. ny. igazgató, Krayzell Aladár eperjesi polgár- 
mester, dr. Lorencz Gyula megyei kórházigazgató Nyíregyházáról, dr. Róth 
Vilmos egyetemi tanár és orvos Bécsben és W ald Henrik orvos Newyork- 
ban. A találkozás július 28-ikán történt, a mikor is a hét tagból álló társaság 
egyetlen életben lévő tanárát Ludmann Ottót felkereste és őt is körükbe 
fogadva, a múlt emlékeinek felidézése és a viszontlátás örömei között töltötte 
a résztvevőkre nézve felejthetetlen napot. A találkozón résztvevők Ludmann 
Ottó tanár nevére alapítványt is tettek, melynek rendeltetése az, hogy annak 
kamataiból évenként egy szorgalmas, szegénysorsú, jóviseletű VII. vagy 
VIII. gymn. osztályú tanuló ösztöndíjat élvezzen, mely ösztöndíj odaítélésének 
joga a collegiumi tanári kart illeti. Ezen alapítványhoz későbben, 1907. évi 
január 15-ikén kelt levélnek kíséretében dr. Glück Samu newyorki orvos
— egyike azoknak, kik akadályozva voltak a 40 éves találkozóban részt- 
venni — 100 koronával hozzájárult. Ezen alapítványról alább — az adomá
nyokról szóló szakaszban — részletesebben számolunk.

Aug. 15-ikén rendkívüli közgyűlést tartott a sárosi á. h. ev. egyház
megye, a melyen az újonnan, egyhangúlag megválasztott esperességi fel
ügyelőt Bánó Á rpádot és a főesperest Hajdú Jánost hivatalukba igtatta. 
Ezen közgyűlésen több collegiumi tanár is részt vett és dr. Szlávik Mátyás 
theol. dékán a Collegium tanári kara nevében üdvözölte az új elnökséget.

A tiszai egyházkerületnek Barlangligeten aug. 23. és 24. napjain tartott 
gyűlésén jelen voltak a Collegium négy intézetének vezető tanárai. Ezen 
gyűlésnek határozatai közül itt kiemelendőnek tartjuk a következőket: 1. A 
Collegium évi jelentését tudomásul vette a legteljesebb elismeréssel annak 
évről évre tapasztalható anyagi és szellemi haladása iránt. 2. Ifj. Draskóczy 
Lajosnak a gyakorlati theol. tanszékre való megválasztatását jóváhagyólag 
tudomásul vette. 3. A három rendes theol. tanár részére a közigazg. bizottság 
javaslatára ez évre is megszavazta a 600 korona drágasági pótlékot. 4. Elhatá
rozta, hogy az Ev. Theol. O tthon az egyházkerület jelenlétében a püspök 
által szept. 9-ikén személyesen fog felavattatni és rendeltetésének a következő 
tanévvel átadatni. 5. Dr. Mikler Károly jogakad. tanár világi jegyzőnek 
választatott meg.

Szeptember hó első napjaival kezdetét vette az új iskolai év : a beira
tások mind a négy tanintézetben szept. 1-jén, az előadások pedig a főgymna- 
siumban és tanítóképzőben szept. 5-ikén, a theologián 10-ikén, a jogakadé
mián 17-ikén kezdődtek.

Mindjárt a tanév kezdetén két lélekemelő ünnepségben volt részünk: 
ugyanis szept. 9-ikén avatta föl s adta át rendeltetésének az Evang. Theol. 
Otthont Zelcnka Pál püspök a tiszai ev. egyházkerület barlangligeti közgyű

X*
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lésének határozatából. Ezen magasztos ünnepélynek  részletes leírása a colle- 
giumi theologiai akadémiáról szóló jelen tésben  foglaltatik. A második jelen
tőségteljes ünnepély — mely ugyancsak szept. 9-ikén az ág. h. ev. tem plom 
ban Zelenka Pál püspök, számos kerületi, m egyei és városi előkelő férfiak, a 
Collegium tanári kara, nagyszámú egyháztagok és vendégek részvéte mellett 
folyt le — Kubinyi Albert, az eperjesi ág. h. ev. I. egyházfelügyelői m űkö
désének ötvenedik évfordulójának m egható ünneplése volt. A Collegium 
nevében dr. Schmidt Gyula collég, felügyelő üdvözölte az érdemdús jubilánst.

Még ezen ünnepélyek előtt néhány nappal volt alkalmunk egy testvér
intézetnek örömében résztvenni. Midőn ugyanis szept. 5-ikén a késmárki 
lyceum újonnan kibővített épületét felavatta és avval egyidejűleg Kiszely Ervin 
nyugalomba vonuló tanárának 40 éves jub ileum át ülte, Gömöry János főgymn. 
tgazgató Collegiumunk nevében tolm ácsolta o tt az ünneplő gyülekezetben 
üdvözletünket és jókívánságainkat.

Szept. 16-ikán tarto tta meg a főiskola tanárkara  és ifjúsága a collerium i 
elnökség és az igazgatóválasztmány eperjesi tagjainak jelenlétében a szokásos 
megnyitó ünnepélyt. Az ünnepélyen érdem es felügyelőnk, dr. Schm idt Gyula, 
az ifjúsághoz buzdító, lelkes szavakat in tézett; Ludmann  Ottó collegiumi igaz
gató pedig a következő beszéddel nyitotta m eg a tanévet:

Nagyságos collegiumi Felügyelő úr ! M élyen tisztelt igazgatóválasztmányi 
ta g o k ! Szeretve tisztelt tanári k a r ! K edves ifjú ság !

Hosszabb pihenés után ismét kom oly és kitartó munkára sereglettünk 
össze a tudományok ezen szent csarnokában ; és midőn a mai napon az új 
iskolai évet régi szokás szerint ünnepélyesen megnyitni készülünk, m indenek
előtt a legmélyebb tisztelet és hálának szavával üdvözlöm a Collegium kor
mányzó hatóságának nemeslelkű tagjait, k ik  —  főiskolánk áldozatrakész ala
pítóinak méltó utódaiként — teljes odaadással azon fáradoznak, hogy Colle- 
giumunk, a nemzeti művelődés ez ősi o tth o n a  a rohamosan fejlődő kor igé
nyeinek most is megfeleljen, hogy annak m ind  a négy intézete folytonosan 
bővüljön és mindjobban felvirágozzék.

Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a m unkás tanári kart, melynek min
den egyes tagja át van hatva feladatának m agasztos voltától és az ide sereg
lett ifjúságnak hű vezetőjeként lelkesedéssel szolgálja a tudományos igaz
ságot, a tiszta erkölcsöt, a buzgó vallásosságot, az önzetlen nemzeti érzü letet

A szeretetnek örvendező leikével és az édes remény biztató szavával 
köszöntlek titeket is, ifjú barátaim, kik közelről és távolról jöttetek ide, hogy 
főiskolánknak, mint alma maternek, mint szerető, gondos anyának ápoló és 
vezérlő karjai közt istenadta képességteiteket kifejtsétek és erőt gyűjtsetek, 
hogy majdan az élet küzdelmében ott, a hová a Gondviselés benneteket állít, 
szilárdul megállva, nemcsak egyéni boldogságtokon munkálkodhassatok, 
hanem nemzetünk erejének letéteményesei, hazánk előmenetelének előmoz
dítói, az egész emberiség haladásának tevőleges és hathatós tényezői legyetek.

Haladás, fejlődés, tökéletesbedés az em beriségnek feladata ! De minden 
fejlődés küzdelemmel jár, melyben ellenkező erők egymás ellen törnek, önző
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kívánságok és nemes törekvések egymással harczba keverednek. Az isteni 
Gondviselés, mely az emberiség felett őrködik és annak sorsát intézi, végre 
győzelemre viszi a jobbat, nemesebbet, tökéletesebbet, de a küzdelemben 
elhullnak azok, kik nem készültek eléggé a harczra vagy hűtlenek lettek 
emberi feladatukhoz. E  küzdelmet látjuk a népek és nemzetek életében, a 
társadalom  szélesebb és szűkebb köreiben : e küzdelemnek rajza az emberi
ségnek sok ezer évre visszanyúló története. E küzdelem most is folyik körü
löttünk, sőt élénkebb, mint valaha, a mennyiben újabb korban több és több 
nép és nemzet lép a küzdőtérre, a társadalomnak alakulása bonyolultabb, az 
egyénnek érvényesülése könnyebb, a rohamosan fejlődő tudományok vív
mányai mindenki számára hozzáférhetők.

E  küzdelmes életbe be fogtok lépni ti is, kedves ifjak, és ott részt fogtok 
venni a nemes harczban, mely az emberiség legfőbb javaiért folyik. Szor
galm atoktól és viselkedéstöktől függ nemcsak saját magatoknak boldogulása, 
hanem drága hazánknak jövendő sorsa is.

Az iskolának feladata pedig az, hogy benneteket e nemes harczra elő
készítsen. Régi igazságot fejez ki a latin közmondás: «non scholae sed vitae 
discimus», mely nem azt mondja, hogy iskola és élet közt ellentét van, sőt 
ellenkezőleg azt jelzi, hogy iskola és élet a legszorosabb kapcsolatban van, 
Az iskola megadja nektek a jövendő küzdelemre az erős vértezetet, a leg
megbízhatóbb fegyvereket, a melyekkel — ha hívek m aradtok hivatástokhoz — 
győzelmet fogtok aratni és győzelemre vinni a jó ügyet. Nem öldöklő kard, 
nem pusztító golyó, nem hideg érczből állnak e fegyverek, hanem mindabból, 
mi az em bert valódi em berré teszi: az igazi műveltséget alkotó erényekből.

A valódi műveltségnek alapját teszi az értelemnek fejlesztése és kiműve
lése, biztos tudásnak megszerzése, az igaznak  felfogása és szeretete. Alapos 
tudásra vezet a tudományokkal való beható és kitartó foglalkozás; a tudás 
pedig világító szövétnek, tanítómester egyaránt és biztos vezető s tanäcsad0t 
«scientia est magistra et regina». Tudásnak szerzésében, az igazságnak mind 
közelebbi és világosabb megismerésében áll az embernek tökéletesedése, 
mely legfőbb feladata e földön.

így a tudás már önmagában nagy kincs; de értéke fokozódik azáltal, 
hogy az életben nagy szolgálatokat tesz. Híres Cicerónak azon mondása, 
melyben a tudásnak nagy becséről szól : «Studia adolescendam alunt, senec
tutem oblectant, secundas res ornant, adversis solatium ac perfugium prae
bent», — a tudomány és az abból m erített tudás az ifjúkornak tápláléka, az 
öregkornak gyönyörködtetője, szerencsében díszünkre válik, szerencsétlenség
ben oltalm at és vigasztalást nyújt. Az alapos tudás soha és semmi viszonyok 
közt nem hagyja cserben az embert, mindig áll rendelkezésére, hű és biztos 
b a rá t; ellenség vagy romboló hatalom sohasem ragadhatja azt el tőlünk-

De megbecsülhetetlen értéke van a tudásnak a társadalmi téren való 
m űködésnél is. Ismeretes Bacon, a régi angol philosophusnak m ondása; 
«Knowledge is power» — a tudás hatalom. Igen, — egyike azon nagy 
hatalm aknak, melyeknek döntő szavuk és befolyásuk van, — hatalom, mely 
befolyásolja a magas polczon álló embereknek, valamint a szerény viszonyok
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közt élőknek az életét, segít uralkodni és tanítani, műveli az emberiségnek 
szellemi és anyagi jólétét, szerez befolyást és tiszteletet. így volt ez minden 
időben, de fokozottabb m értékben tapasztaljuk ezt a legújabb korban, mikor 
a szellemi műveltségnek uralm a folyvást szélesebb és szélesebb tért foglal, 
mikor nemcsak a csodálatosan fejlődő term észettudom ányok napról napra 
növekvő gyakorlati alkalmazást nyernek, hanem a nyers hatalomnak ural
kodása mindinkább visszaszoríttatik úgy az egyes államokban, mint az álla
moknak egymásközti viszonyaiban. Folyvást nő és erősödik azon m eggyő
ződés, hogy itt is egyedül az intelligentia, a m űvelt értelem az, a mi dönt 
és czélra vezet.

Gyűjtsetek tehát, óh ifjak, tudást és ism ereteket, hogy ezekből a szellemi 
kincsekből mennél többet vihessetek m agatokkal az életbe. De nem elég az, 
hogy egyes ismereteknek nagy halmazát szerezzétek, talán csak az úgyneve
zett szakismereteket, melyek az elfoglalandó állás ügyes betöltésére szüksé
gesek ; — ez még nem adja m eg az igazi m űveltséget, melynek apostolaiként 
akar benneteket az iskola elbocsátani kebeléből. Kell, hogy a tudom ánynak 
magasabb hivatását, annak égi származását felismerjétek, hogy azt m ár itt 
az iskolában megszeressétek és majdan egész élteteken keresztül hű követői, 
tisztelői és barátai legyetek. H ő szeretet és benső tisztelet a tudomány iránt, 
pedig akkor fog lelketekben meggyökerezni, ha felismeritek, hogy a tudo
mány az igazság eszméjének a hirdetője, hogy a tudom ány a világosságot 
terjeszti, — szétoszlatja a sötétséget s tudatlanságot, feloldja a szellemi bilin
cseket, melyeket tévtanok és babona súlyos nyűg gyanánt rak- az emberekre. 
A tudom ány szeretete szabaddá teszi az em bert és megadja neki legszebb 
ékességét.

De a tudás, a tudom ányos képzettség, a gondolkodó ész által felismert 
igazságok birtoka még nem elég zálog arra, hogy az ember egyénileg bol
dog legyen és a társadalom ban is áldásosán működjék. Sokszor látjuk, hogy 
nagyon tehetséges, igen sok ismerettel rendelkező, tudom ányos képzettséggel 
biró férfi káros hatással van a társadalomra és m agát is enyészetbe sodorja. 
Ennek pedig akkor kell bekövetkeznie, m ikor az em ber szem elől téveszti a 
művelt férfiak másik vezércsillagát — a jónak eszméjét, mikor nem hevíti át 
lelkét a nemesnek, az erkölcsösnek szeretete.

Igaz, hogy felvilágosodott ész, alapos tudás, az igazságnak kutatása 
megadja az embernek azt a képességet is, hogy a jó t és a rosszat felismerje, 
megkülönböztesse és hogy a kettő  közt választhasson; de a cselekvés pilla
natában vajmi gyakran beleszól a lappangó önzés, az elbizakodás, a szenve
dély, és ezek elhomályosítják az igazságról nyert képet, elnémítják jobb 
tudásunk szavát, — és akkor oly cselekvésre ragadtatja el magát az ember, 
mely nem fér össze az igazi műveltséggel. Azért kell, hogy a jónak szeretete, 
melynek csírája a kegyes Istentől minden em bernek szivébe be van oltva és 
a melyet a szülői ház is éleszt és fejleszt — kell, hogy a jónak ezen szere
tete a tanulás ideje alatt folyton ápoltassák és megszilárdi'ttassék annyira, 
hogy azon tántoríthatatlan meggyőződés honoljon szivetekben, hogy csak a 
jóhoz való ragaszkodás adja m eg az em bernek valódi értékét. Nem minden-
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kinek áll módjában nagy tudományosságra szert tenni, de jó mindenki lehet 
és kell, hogy legyen, ha mint igazán művelt ember akar becsültetni, ha áldá
sosán akar a társadalomban működni.

A jónak szeretete pedig leginkább a vallásosságban nyilatkozik, — 
annak benső érzésében, hogy az Istennek, minden jó forrásának, azon magas 
lénynek, mely a világ és az egyeseknek sorsát intézi, köszönhetünk minden 
adom ányt, és hogy csak az ő segítségével haladhatunk életünk pályáján bol
dogan és megelégedetten, csak akkor érhetünk el elsimerésre méltó sikert, 
ha az ő áldása van a működésünkön. A vallásosság, mely nem egyéb, mint 
a legfőbb jónak szeretete, mindig ébren tartja bennünk az erkölcsösséget, a 
hűséget, a lelkiismeretességet, a szerénységet, a hálát mindazok iránt, kik 
velünk jó t tesznek, részvétet embertársaink iránt, ragaszkodást drága hazánk
hoz. Mindezen nemes tulajdonságok csak egyes sugarai azon fénynek, melyet 
a jónak szeretete életünkre és m űködésünkre áraszt.

A jónak szeretetét növeli a szépnek szeretete is. A régi görögök, kik a 
műveltségnek oly nagy fokára emelkedtek, a jónak fogalmához mindig a 
szépnek fogalmát kö tö tték : jónak csak azt tartották, a mi megjelenésében 
egyszersmind szép, és viszont: a vonzót, a tetszőt csak akkor tartották szép
nek, ha tartalm a és lényege a jót, a magasztost, a nemest hirdette. Ezen 
valódi szép a szívhez szól, vonzza az érző lelket és eszményi tartalmánál fogva 
művelőleg és nemesítőleg hat az emberre. Ezen valódi széppel is megismertet 
benneteket, óh ifjak, az iskola, felmutatja azt a természet jelenségeiben, a fen
séges terem tő műveiben, a költészet remekeiben, a többi művészetek alkotá
saiban. De egyúttal óva int benneteket, hogy kerüljetek mindent, mi csak 
külső megjelenésében látszik szépnek, tényleg azonban csak az érzékekhez 
szól, a fantáziát tisztátalan utakra csábítja. És midőn tanáraitok a valódi szép
nek lényegét feltárják előttetek és ennek szeretetét ápolják bennetek, műve
lődik és finomul a lelketek, — mi viseletetekben, föllépéstekben, szórakozás
tokban is visszatükröződik. Míg a szépnek szeretete lelketekben él, társul 
szegődvén a jónak tiszteletéhez, addig nem fogtok rút és művelt emberhez 
nem illő dolgot elkövetni sem itt az iskolában, sem az életben.

íme, felmutattam nektek az igaznak, a jónak, a szépnek eszméjét mint 
azon hárm as csillagot, mely itt az iskolában, valamint később az életben is 
legbiztosabb vezértek. Ezen eszmékhez való hű ragaszkodás: az igaznak tisz
telete, a jónak, nemesnek, isteninek, szépnek szeretete azok a fegyverek, 
m elyeknek segítségével győzedelmesen fogtok harczolni az élet harczában.

Fáradozzatok e fegyverzet megszerzése érdekében a most kezdődő tanévben 
is buzgó tanáraitok vezetése alatt kitartó szorgalommal,kötelességtek teljesítésével, 
erkölcsös életrend követésével, hogy tíz hónapnak lefolyása után örömmel, a híven 
teljesített kötelesség boldogító tudatával térhessetek vissza kedveseitek körébe.

Midőn végül a ns. collegiumi felügyelőségnek, az igazgatóválasztmány
nak és kedves vendégeinknek ünnepélyünkön való szives megjelenésükért és 
főiskolánk iránti meleg érdeklődésükért a tanári kar hálás köszönetét tolmácsolni 
van szerencsém, az 1906/7. isk. évet a Collegium összes tanintézeteiben meg
nyitódnak nyilvánítom.
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Midőn szept. 19-tkén Scholtz Gusztáv újonnan megválasztott ág. h. ev. 
bányakerületi püspök hivatalába beiktattatott, a collegiumi igazgató sürgönyi- 
leg üdvözölte az új püspököt, a ki Eperjes városának szülöttje és közép
iskolai, valamint theologiai tanulmányait Collegium unkban végezte. Hogy ő is 
szeretettel emlékszik vissza főiskolánkra, köszönő-levele mutatja, m elyet a 
collegiumi igazgatóhoz intézett és a mely így szó l: «Ama számtalan üdvözlő 
sürgöny között, melyekkel a bányai ág. h. ev. egyházkerület püspökévé 
történt beiktatásom alkalmával testületek, ismerőseim, barátaim megtisztelni 
szívesek voltak, kétségkívül a legkedvesebbeknek és rám  nézve a legmegtisz- 
telőbbeknek egyike volt a Nagyságod sürgönye, m elyben az eperjesi ősi Colle
gium üdvözölte bennem egykori tanítványát. Fogadják, kérem, Nagyságod és 
az ősi alma mater tanári kara ezen üdvözletükért hálás szivem köszönetének 
nyilvánítását; vezérelje az Úr a magyarhoni ág. h. ev. egyház eme hírneves 
végvárának, az eperjesi Collegiumnak igen tisztelt vezetőségét továbbra is az 
ősi nyomokon, adjon m unkájukhoz erőt és k itartást s áldásos m űködésüket 
koronázza sikerrel!»

Okt. 6-ikán Collegium un k részt vett az evang. tem plomban tartott gyász- 
istenitiszteletben, mely után d. e. 11 órakor a Collegium ifjúsága gyászünne
pélyt rendezett a Collegium dísztermében. A m egnyitó-beszédet Toronszky 
Emil jogásztestületi elnök, az emlékbeszédet pedig  Duszik Lajos, a theol 
testület elnöke tartotta. Bulissa Károly joghallgató és Elsász Sándor VII. o. t. 
szavalta Pósa : «Az aradi vesztőhelyen», illetve P a lág y i: «Az aradi Tizenhárom» 
ez. költeményeket. A megnyitó-beszéd után a tanítóképző-intézet énekkara 
adta elő V arga: «Századok visszhangja» ez. szép művét, — végül pedig a 
közönség a Hymnust énekelte el.

Okt. 15-én tartotta m eg a sárosi ev. esperesség lelkészi kara ez évi 
rendes értekezletét a Theol. Otthon olvasótermében. Ezen az értekezleten 
Gömöry János főgymn. igazgató előadást tartott a lelkészképzésről, és külföldi 
példákra hivatkozva, sok üdvös javaslattal állott elő  a lelkészek elméleti s 
főleg gyakorlati képzése tekintetében.

Közelebbről érdekelt bennünket az Eperjesi Széchenyi-kör által október 
14-ikén rendezett Greguss-ünnepély, a mennyiben a Collegium Greguss Ágost 
nagy magyar esztétikusnak nemcsak első iskolája, hanem  első szülői háza is 
volt, mint azt a collegiumi épület előcsarnokában elhelyezett emléktábla hir
deti. «Itt kezdett eszmélkedni, itt nyerte első benyom ásait, innen vitte ki az 
életbe legkorábbi tanulságait» — így szól Beöthy Zsolt a Kisfaludy-Társaság- 
ban róla mondott emlékbeszédjében.

Okt. 28-ikán tartottuk m eg díszes közönség részvéte mellett a Bocskay- 
ünnepélyt, melyet a bécsi béke 300-ik évfordulója alkalmából a Collegium 
pártfogósága, tanári kara és ifjúsága rendezett. Ezen ünnepély a következő 
műsorral folyt le: 1. Megnyitó-beszéd, tartja L udm ann O ttó collegiumi igaz
gató. 2. «Bocskay emlékezete», írta Lampérth Géza, szavalja Horváth Károly 
joghallgató. 3. «Őseink emléke», Huber Károlytól, énekli a coll. tanítóképző
intézet dalkara Kapi Gyula tanár vezetésével. 4. «Bocskay», Csengey Gusztávtól,



9

szavalja Raisz Dezső főgyrnn. VII. o. t. 5. Emlékbeszéd, tartja Gömöry János 
coll. főgymn. igazgató. 6. «Magyar Mózes», írta Csengey Gusztáv, szavalja Fábry 
Viktor theologus. 7. Szózat, énekli az ünneplő közönség.

Midőn október hónap utolsó napjaiban kegyeletteljes örömmel fogadta 
az egész ország Il-ik Rákóczi Ferencz és Thököly Imre hazatérő hamvait, a 
Collegium is hazafiúi lelkesedéssel vett részt ezen örökre emlékezetes ünnep
ségekben. Az okt. 29-ikén végbem ent kassai fényes bevonulási és sírboltba- 
elhelyezési ünnepnél ott lengett az eperjesi Collegiumnak negyvennyolczas 
ifjúsági lobogója és a díszes új jogász-zászló, alattuk pedig a Collegium mind 
a négy intézetének teljes számú ifjúsága, tanári kara, valamint a collegiumi 
elöljáróságnak képviselői áhítattal áldoztak a dicső elődöknek. Még ugyan
azon a napon Késmárkra utazott a collegiumi ifjúságnak jókora része kilencz 
tanár és a collegiumi elöljáróság képviselőinek vezetése alatt, hogy a «Colle
gium Thökölyanum» m éltóképen lerójja nagy jóltevőjével szemben a kegyelet 
adóját. A hazatért fejedelemnek koporsójára koszorút is helyezett a Collegium 
e feliratta l: «Az eperjesi Collegium — fejedelmi tanítványának». A részt
vevők Késmárkon magánházaknál és a convictusban voltak elhelyezve és 
ellátva, és az ünnepély után vendégekül látta az evang. egyházközség az 
eperjesieket is. E szives vendéglátásért itt is hálás köszönetünknek adunk 
kifejezést.

Okt. 31-iken, régi kegyeletes szokás szerint, a reform atio emlékünnepével 
kapcsolatosan a Collegiumnak protestáns ifjúsága a tanári karral a szokásos 
deprecatio alkalmával az úrvacsorához járult. Az ünnepi beszédet Mayer 
Endre theol. akad. tanár tarto tta  ; az ifjúság szónoka Bódy János theologus 
volt. November 4-ikén délután pedig a theologiai hallgatóság megünnepelte 
a reformatio kezdetének évfordulóját a Collegiumnak dísztermében és ez 
ünnepélyen részt vett a tanári kar és nagy, előkelő hallgatóság is.

Nov. 14-ikén sürgönyileg üdvözöltük a szarvasi evang. főgymnasiumot 
új épületének felavatása alkalmából.

Feljegyzésre méltónak tartjuk a következő esem ényt is, mely — bár 
a véletlennek köszönhetjük — mégis örömet szerzett nekünk. Nov. 15-ikén 
ugyanis az Eperjesi Széchenyi-kör rendes felolvasási estélyét kivételképen a 
Collegium dísztermében tartotta, mivel rendes helyisége a Vándor-képkiállítás 
által el volt foglalva. Ezen estélyen pedig dr. Berzeviczy Albert v. b. t. t., 
a Magyar Tudományos A kadém iának elnöke tartotta a felolvasást (részleteket 
«Régi emlékek» ez., akkor m ég csak megjelenendő művéből) és így a Colle
giumnak falai közt hangzottak ismét 25 év múltával azon férfinak felvilá
gosító, gyönyörködtető és lelkesítő szavai, a ki egy negyed évszázad előtt 
több éven keresztül mint kiváló jogtanár szaktudásával és vonzó előadásával 
kötötte le a jogakadémia hallgatóit.

Nov. 17-ikén Kubinyi Aurél, az ügyvédi kam ara elnöke halt meg, ki a 
Collegiumnak régi, buzgó pártfogója és sok éven át a coll pénzügyi bizott
ságnak elnöke volt. Tem etésén a Collegiumnak elöljárósága és tanári kara 
küldöttségileg vett részt.

Coll. Ért. 1906/7. 2
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A pozsonyi ág. h. ev. lyceum háromszázados fennállásának emlékére 
rendezett ünnepélyen, mely decz. 1-jén és 2-ikán folyt le, d r  W allentínyi 
Sam u coll. fögymn. tanár, m int a Collegiumnak kiküldöttje fejezte ki főisko
lánknak üdvözlését és szerencsekivánatait. A lyceum igazgatósága megküldte 
nekünk az ezüst emlékérmet is, melyet a lyceumi tanári kar az emlékünnep 
alkalmával veretett és mi e helyütt is köszönetét m ondunk e szives ajándékért.

Decz. 4-ikén halt meg Rosenberg Hermann köztiszteletben álló eperjesi 
polgár, a ki végrendeletében 400 koronát hagyott a collegiumi főgymnasium- 
nak azon meghatározással, hogy ezen összegnek kam ataiból évenként válta
kozva egy izr. vallású és a következő évben egy keresztyén vallásé szorgal
mas tanuló ösztöndíjban részesüljön. Ezen ösztöndíjalap csak az elhúnyt ado
m ányozó özvegyének halála után megy át a Collegium tulajdonába, mint
hogy az özvegy a végrendelet értelmében haláláig az egész örökség haszon- 
élvezetében marad.

Az 1907-ik év első napjaiban azon nagy veszteség érte Collegiumunkat, 
hogy dr. Eöttevényi Nagy  Olivér, jogakadémiai rendes és tudományegyetemi 
m agántanárt a nm. vall. és közokt. minister a kassai kir. állami jogakadém iára 
a m agyar közjog és politika tanszékére nyilvános rendes tanárrá nevezte ki, 
minek folytán ő itteni állásáról lemondott. A távozó jogtanár — ki Collegiu- 
m unkban 1903. évi szeptember 1 -je óta kiváló szaktudással, lankadatlan buzga
lommal működött, elöljáróinak, kartársainak, hallgatóinak és társadalmunknak 
tiszteletét és szeretetét m egnyerte és jogakadém iánknak felvirágzásához tetem e
sen hozzájárult — január 19-ikén a coll. igazgatóhoz intézett levélben búcsúzott 
a collegiumi tanári kartól ilyen szavakkal: «Magammal hoztam akkor ambi- 
czióm teljességét, a kathedra iránt való rajongó lelkesedésemet, egyházam és 
intézményei igaz szeretetét. Itt töltött három és félévi működésem alatt leg
jobb erőmmel igyekeztem ezeknek az ideáloknak híven, becsületesen szol
gálni. H a ez csak részben, vagy egyáltalában nem  járt eredménynyel, nem 
őszinte, nyílt jóakaratom hiányának, hanem inkább erőim fogyatékosságának 
és a körülményeknek tu lajdonítható .. . Eperjesi m űködésem re mindig örömmel 
fogok visszagondolni s kérem  collegáimat is, hogy tartsanak meg jóindula
tukban.» A collegiumi tanári karnak 1907. február 18-ikán tartott ülésében a 
lem ondott tanárnak búcsúiratára a következő határozatot hozta:

«A tanári kar, ám bár örömmel látja, hogy dr. E. Nagy Olivér pályáján 
előbbre haladt, sajnálattal veszi tudomásul a collegiumi tanári kar kötelékéből 
való kiválását. Dr. E. Nagy Olivér három és fél évig m űködött itt a Colle- f
giumban mint a közjog és politikai tudom ányok ny. r. tanára és ezen rövid 
idő alatt is valóra váltotta mindazokat a rem ényeket, fényesen beigazolta 
m indazokat a várakozásokat, melyeket m egválasztatásakor a Collegium az ő 
személyéhez fűzött. M élyreható tudom ányos m űködésével úgy a kathedrán, 
mint az irodalomban a Collegiumnak m indenkor becsületet szerzett; lelkes 
szeretettel vezette a gondjaira bízott ifjúságot, m elynek háláját és ragaszko
dását nyerte el jutalmul; az igazi protestáns érzéstől áthatva m űködött lelkes 
buzgósággal a Collegium javára és mint kartárs előzékeny, szeretetreméltó 
m odorával kartársainak szeretetét és tiszteletét érdem elte ki. Kartársainak ez
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a szeretete és tisztelete kiséri őt új működési körébe. Szívből kívánja a tanári 
kar, hogy mindazok a remények, melyeket pályájának ezen új mozzanatához 
fűzött, valóra váljanak. Igazgató indítványára elhatározza a tanári kar egy
hangúlag nagy lelkesedéssel, hogy E. Nagy Olivér három és félévi m űkö
désének emlékét, a Collegium körül szerzett érdem eit jegyzőkönyvébe igtatja 
és erről dr. E. Nagy Olivér kassai kir. áll. jogakad. ny. r. tanárt jegyzőkönyvi 

. kivonat alakjában értesíti.»
A collegiumi végrehajtó-bizottságnak 1907. évi január hó 9-ikén tartott 

gyűlésén a collegiumi felügyelő bejelentette dr. E. Nagy Olivér jogtanárnak 
lemondását és a bizottság a jogtanári karnak indítványára elhatározta, hogy 

, a megüresedett állásra pályázatot hirdet, mely szerint ezen állásra «ág. h.
evang. egyének pályázhatnak, a kik egyetemi m agántanári képesítéssel bírnak,, 
illetve tudorok, a kik azonban az egyet, m agántanárságot 3 év alatt meg
szerezni köteleztetnek». Miután pedig a megüresedett tanszék II. félévi tárgyai1 - 
sürgősen kellett ellátni, ennélfogva a magyar közjog előadására dr. Mikler 
Károly dékán, a nemzetközi jogéra pedig dr. Obetkó Dezső jogtanár kére
tett fel. — Evvel összeköttetésben jelentjük azt is, hogy a fentemlített első 
pályázat, mely 1907. január 31. napjával lejárt, m eddő maradott, úgy hogy a 
collegiumi felügyelő intézkedése folytán, az igazgatóválasztmány utólagos 
jóváhagyása reményében, május 10-iki lejárattal új pályázat Íratott ki, mely 
szerint a megüresedett állásra a megkívánt képesítéssel biró ev. ref. vallásé 
egyének is pályázhatnak. A választás a folyó évi június hóban m egtartandó 
igazgatóválasztmányi gyűlésben fog megtörténni.

Ugyanezen a gyűlésen jelentette a coll. felügyelő, hogy minden után
járás és különösen dr. Brósz László kassai ügyvédnek szives fáradozása 
daczára nem lehet a Kacziány-házat 14,000 koronánál magasabb árban eladni. 
Miután a háznak innen a távolból való kezelése nem volna semmiképen sem 
előnyös és nincs is kilátás arra, hogy idővel nagyobb árért el volna adható, 
elhatározta a végrehajtó-bizottság, hogy a most kínálkozó alkalmat felhasz
nálja és a házat 14,000 koronáért eladja. Egyúttal dr. Brósz László ügyvéd 
úrnak a háznak eddigi administrálása és az eladás körüli fáradozásáért 
hálás köszönetét szavaz a bizottság. Az adás-vevési szerződés ennek követ
keztében m egköttetett és ratifikálás végett a Püspök úrhoz felküldetett, a ki 
az eladást jóvá is hagyta.

Febr. 17-ikén húnyt el férfikora delén dr. Grynaeus Géza, az eperjesi 
kir. törvényszék elnöke, ki nehány év óta a Collegium igazgatóválasztmányának 

% és a jogtudományi államvizsgálati bizottságnak tagja volt. Gyászolva kisérte
utolsó nyughelyéhez a Collegiumnak elöljárósága és tanári kara is.

Márczizis 15-ikét hazafias lelkesedéssel ültük meg. Délelőtt 10 órakor 
istentisztelet volt az evang. templomban, a hol dr. Szlávik Mátyás, theol. 
akad. dékán szép imája szolgált méltó bevezetőül a collegiumi ifjúság ünne
pélyéhez, mely ősi főiskolánk dísztermében előkelő és nagyszámú közönség 
jelenlétében folyt le. A Collegiumnak mind a négy intézete szerepelt a 
m űsoron: a m egnyitót Bódy János, theol. akad. testületi elnök és az emlék
beszédet Kavalszky József, az jogász irodalmi osztály elnöke tartotta. Raisz

2 *
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Dezső gymnasiumi tanuló Csengey Gusztáv tan ár gyújtó hatású «Új imád- 
ság»-át, Dávid Károly theologus pedig Á brány i: «M ia haza?» czímű versét 
szavalta. A tanítóképző ifjúsága Kapi Gyula tan ár vezetése mellett H u b e r: 
«Győzelmi dal»-át énekelte el.

Márczius folyamán ismét tanácskozott a végrehajtó-bizottság az újonnan 
emelendő főgymnasiumi épület számára vásárlandó telek ügyében. M inthogy 
az e czélra alkalmas telkek száma egyre fogy, ső t m ár most is nagyon nehéz 
megfelelő telket találni és nincsen kilátás arra, hogy további várakozás és 
habozás után olcsóbb pénzen lehetne czélt érni, azt határozza a végrehajtó
bizottság, hogy a most kínálkozó alkalmat m egragadja és megveszi a Kassai- 
útón fekvő Donhoffer-féle 1700 négyzetölnyi te lket a rajta álló épületekkel 
együtt 62,000 koronáért. A szerződésnek m egkötésével megbízta az 1902. évi 
június hó 29-ikén a főgymnasiumi telek m egszerzésére kiküldött bizottságot. 
Ezen utóbbi bizottság ennek folytán hosszabb tárgyalás után május hó 
11-ikén m egkötötte a szerződést a teleknek tulajdonosaival a Püspök általi rati- 
fikátiónak fentartásával. A Püspök úr azután jóváhagyta a vételt és aláirta 
a szerződést.

A nyári deprecatiót áldozócsütörtök előtti szerdán, május 8-ikán tarto ttuk 
meg, mely alkalommal az egyházi szertartást L iptai Lajos lelkész és Frenyó 
Lajos coll. főgymn. vallástanár végezték; az ifjúság szónoka Nikelszky Jenő 
joghallgató volt és a tanári kar nevében G öm öry János főgymn. igazgató 
tanár tarto tt beszédet.

így  folyt le és közeledik vége felé az 1906/7. isk. év folytonos, nyugodt, 
zavartalan munkálkodással. Ifjúságunk nem csak iskolai kötelezettségének 
igyekezett megfelelni, hanem élénk egyesületi é letet is fejtett ki, a m elynek 
terén tanári karunk és a hagyományos hazafias, szabadelvű és vallásos szel
lem irányították az ifjakat. Ezen ifjúsági egyesületek közül a theologiai hallga
tók belmissiói egyesülete, a jogásztestület irodalm i osztálya, a theologusok és 
jogászok turista-egyesülete, a gymnasiumi ifjúságnak Magyar Társasága és 
tornaköre igen sikerült nyilvános ünnepélyeket és felolvasásokat is rendeztek, 
a melyekről, valamint általában az összes egyesületek működéséről alább, 
megfelelő helyen találhatók a részletes tudósítások.

Említésreméltónak tarjuk azt is, hogy m ájus 26-ikán, kedvezőtlen idő 
beálltával pedig 27-ikén Eperjesen lesz a kerületi tornaverseny, melyre 3 tan
kerületnek középiskoláiból összesen mintegy 1500 tanuló jelentkezett. Erről 
azonban bővebb tudósítást csak a jövő tanévi Értesítőben adhatunk.

Az egészségi viszonyok az egész tanév alatt kielégítők vo ltak ; erre vonat
kozólag itt közöljük a collegiumi orvosnak hivatalos jelentését:

Collegiumi orvosi jelentés.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1899. április 5-ikén 

61,769. sz. a. kelt rendelete értelmében *
1. az 1906/7. iskolai évben a Collegium összes tanulói meg lettek egész

ségügyi szempontból vizsgálva.
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Az ág. hitv. ev. theologia Otthona az iskolaév elején lett a közhasználat
nak átadva. A kétemeletes épület a modern hygiénének minden tekintetben 
megfelel Az egész épület vízvezetékkel, fürdőszobákkal van ellátva; hogy az 
épület minden tekintetben megfelel, elég bizonyíték az, hogy nagyon kevés 
theologus volt beteg.

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

Gyógykezeltem : jo g h a llg a tó t......................... 47,
th eo lo g u s t............................  21,
tan ító k ép ezd ész t................ 76,
gymn. tan u ló t...................... 63,

összesen 207.
A legtöbb betegség gyorsan múló vo lt: torokgyuladás, gyomorhurut, bél

hurut, szemkötőhártyahurut, zúzott seb, foghúzás, közép-fülgyuladás, szemárpa.
Fertőző-betegség nem fordult elő.
Halálozás nem volt.
Űjraoltásra kötelezett tanulókat beoltottam 51-et.
Tornamentességi bizonyítványt csak azok kaptak, kik testi vagy szervi 

hibában szenvedtek.
Tornánál és játékdélutánoknál baleset nem fordult elő.
Orvosi bizonyítványt 81-et állítottam ki.
Tanterm ek, internátusok megfelelőek és tiszták voltak. A collegiumi 

convictus mindig a legnagyobb rendben volt. Ételek jók és mennyiségileg 
megfelelők.

A gymnasium összes osztályaiban — a miniszteri rendelet értelmében — 
alkoholellenes előadásokat tartottam.

A húsvéti szünetek után az előadások délelőtt egyfolytában lesznek 
tartva, a m i— az eddigi észleletek szerint— semminemű kártékony befolyás
sal nem bir a tanulók egészségére.

Eperjes, 1907. május 15. ÜR. H oLÉNIA GYULA
collegiumi orvos.

Még a múlt tanévben merült fel az az eszme, hogy a Caraffa által 
ártatlanul kivégzett eperjesi vértanúk emlékének megörökítése czéljából már
ványtábla helyeztessék a collegiumi épület azon oldalára, mely az akkori 
vesztőhelyre néz. Az emléktábla költségeinek fedezésére gyűjtőívek bocsát
tattak ki és az eredeti terv az volt, hogy a táblát a Thököly Imre hamvai
nak hazahozatala alkalmával rendezendő ünnepélylyel együtt fogjuk lelep
lezni. Az falkotandó emléktábla iránti érdeklődés azonban oly nagy volt, 
hogy ennek megfelelően méltónak tartotta a collegiumi elöljáróság azt, hogy 
nagyobbszabású emlékművel örökítse meg a vértanúk emlékét. Ennek ke
resztülvitelére egy bizottság küldetett ki, mely újabb felhívással fordult a 
magyar közönséghez. E felhívás a következőképen szó lt:
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«Rákóczi, a bujdosóks Thököly ham vainak hazaszállítása feleleveníti em lé
kezetünkben azokat az ártatlan áldozatokat, k iket a kegyetlen Caraffa A ntal 
tábornok — azon ürügy alatt, hogy mint T h ökö ly  párthívei, a munkácsi várat 
védő hős Zrínyi Ilonával összeköttetésben állanak s egy nagy összeesküvést 
szőnek — hallatlan módon megkínoztatott s em bertelenül kivégeztetett 1687. 
évi márcz., ápr. és május hónapokban. Csak kötelességet teljesítünk, a m ikor 
a kivégzetteknek emlékét megörökíteni akarjuk, hogy lelkesítő például szolgálja
nak a tanulóifjúságnak s a hon minden fiának és leányának a haza önfeláldozó sze- 
retetében. A tiszakerületi ev. Collegium előtt végeztettek ki! A főiskola észak felé 
néző fala volt a kínjaik néma tanúja 1 E bbe a falba akarunk egy megfelelő, 
művészies dom borm űvű táblát beilleszteni s abba az áldozatok neveit bevé- 
setni. A Collegium előtti tér a vértanúk tere ! A nnak akarjuk neveztetni s az 
áldozatok nemes véréhez méltóan gondoztatni. E rre a czélra kérjük po lgár
társaink nemes áldozatát, szives adományait. Az itt kivégzett áldozatok nevei: 
Keczer András, a Thököly-féle m ozgalm ak egyik kiváló hőse, fia K eczer 
Gábor s két veje Zimmermann Zsigmond collegiumi felügyelő és Sárosi 
Márton, továbbá Rauscher Gáspár, Baranyai Ferencz, Fleischhakker György, 
Eperjes városának Thököly idejében főbírája, Medveczky Sámuel, Schönleben 
György, Feldm ayer Simon Eperjes őrségének parancsnoka, Székely András, 
Bezegh György (Zólyomból), Radvánszky G yörgy  (Zólyomból, a báró Rad- 
vánszkyak őse), W éber Frigyes, W éber Dániel, Palásthy Gábor, Féja Dávid 
Kassa város bírája, Bertók János, Lányi Sam u, Kováts György és Fazekas. 
Mindannyian kitűnő hazafiak, buzgó protestánsok, előkelő s gazdag em berek, 
a kiknek vagyonából Caraffa gazdagodni vágyott s gazdagodott. — Eperjesen, 
1906. évi október hó 6-ikán. Ludmann O ttó  coll. igazgató, Kubinyi A lbert 
coll. igazgatóválasztmányi tag, egyházfelügyelő, T ahy József coll. igazgató
választmányi tag, sárosmegyei alispán, dr. Szlávik Mátyás coll. theol. dékán, 
dr. Mikler Károly coll. jogakad. dékán, G öm öry János coll. főgymn. igazgató, 
Gerhard Béla coll. tanítóképző-igazgató, M ayer E ndre coll. theol. tanár, dr. 
Flórián Károly coll. jogtanár, pénztáros, C sengey Gusztáv coll. theol. tanár, 
Frenyó Lajos coll. főgymn. vallástanár, b izottsági tagok.»

A felhívásnak igen szép eredm énye lett, úgy hogy a bizottság több 
szobrász-művészt felszólíthatott egy művészies dom borm űvű tábla tervezetének 
beküldésére. A beküldött tervezetek közül legm egfelelőbbnek tartotta a bizottság 
a Markup Béla budapesti szobrászét és 1906. decz. 30-ikán tartott üléséből 
felszólította a művészt, hogy kisebb m éretű m intában mutassa be a tervezett 
művet. A művész ezen mintát elkészítette és személyesen bemutatta azt a 
bizottságnak 1907. ápr. 2-ikán. Miután a m inta a collegiumi felügyelő elnöklése 
alatt és több igazgatóválasztmányi tag részvéte m ellett tartott bizottsági ülésen 
osztatlan elismerésben részesült, a bizottság azt a kivitel alapjául elfogadta. 
A megállapodás szerint az emlékmű a Collegium  épületének északnyugati 
sarkában nyer elhelyezést és körülbelül 6 m éter magas lesz. A haraszti kőből 
faragott emlék 2 méter magas emléktábla felett álló és ugyancsak 2 m éter 
magas m agyar főurat ábrázol a T hököly-kor viseletében, a ki m élységes 
elszántsággal tekint maga elé, míg a háttérbő l féldomborúan kiem elkedő
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hóhér a jobbját ragadja meg. Az emlékmű összköltsége mintegy 5500 koronát 
tesz ki. A művész megígérte, hogy a művet elég korán elkészíti, úgy hogy 
leleplezése okt. 31-ikén a reformatió-ünnepen végbe fog mehetni. A költsége
ket teljesen az adakozásokból reméljük fedezhetni, melyek az év alatt az 
országnak minden vidékéről — gazdagok és szegények részéről — befolytak, 
a mi mutatja, hogy az ügy lelkesedéssel fogadtatott. Eddig begyűlt kerékszám
mal 5000 korona. Az egyes adakozásokat minden adakozónak nevével együtt 
az E perjesi L apok czímű helyi és az E vang. Orálló czímű egyházi hetilapban 
nyugtázta a collegiumi pénztárnok.

Még egy másik, általánosabb érdekű ügyről kell itten megemlékeznünk, 
t. i. az országos evang. tanár egye sülét xő\, melynek megteremtése ügyében 
főgymnasiumunk igazgatója, Göm öry János indítványára már két évvel ezelőtt 
mozgalmat indított a tiszai ág. h. ev. egyházkerület tanárainak szervezett 
értekezlete. Az eszme lassanként oda érlelődött, hogy az ág. h. ev. tanárok 
képviselőinek 1905. évi nov. hó 4-ikén Budapesten tarto tt értekezlete az eperjesi 
Collegium vezető tanárait bízta m eg azzal, hogy a leendő egyesület alap
szabályait készítsék el és tegyék m eg a szükséges előkészületeket az orsz. 
tanáregyesület megalakulására. E  kiküldött bizottság az elkészített alapszabály
tervezetet az ág. h. ev. fő- és középiskolák tanárainak azzal a kérelemmel 
küldötte meg, hogy 1906. évi július hó elsejéig erről véleményt mondjanak. 
Az iskoláknak tanárai az alapszabályokat csekély módosítással elfogadhatóknak 
minősítették. Ezek után az alapszabályokat készítő bizottság a kívánt módo
sításokat m egtette és az így megállapított alapszabályokat az egyetemes 
egyházi közgyűlésnek bemutatta, oly kérelemmel, hogy azokat megerősí
tés czéljából pártolólag a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz fel- 
terjeszsze. Az 1907. évi november 9-ikén tartott egyetemes gyűlés a ’tanárok
nak «ama törekvését, hogy a protestáns szellem emelése czéljából egyesüle
tet óhajtanak alakítani, — örömmel fogadta» ; az alapszabályokat az eperjesi 
Collegium vezető tanárainak, mint az alakulást előkészítő bizottságnak vissza
küldi azzal a kijelentéssel, hogy azoknak felterjesztését az alakulóközgyű
lésre bízza.

Ennek következtében a Collegium vezető tanáraiból álló bizottság 
1907. február 12-ikén ülést tartott, melyből minden ág. h. ev. fő- és közép
iskolához taggyűjtőíveket küldött és egyúttal elhatározta, hogy az Orsz. Ág 
Hitv.Ev. Tanáregyesület alakulóközgyűlését a folyó év őszi hónapjaiban Eperjesre 

V hívja össze, még pedig azon napra, a melyen a vértanúknak emléktábláját
fogjuk leleplezni — tehát okt. 31-ikére.

A tanári kar  egyes tagjainak irodalm i és társadalm i működését a követ- 
t- kező adatok is jellem zik:

Csengey Gusztáv a Petőfi-Társaság rendes tagja, az Eperjesi Széchenyi
kor magyar-irodalmi szakválasztmányának elnöke.

Ifj. Draskóczy Lajos a gyakori, theologia tanára; ez évben szaktárgyain 
kívül előadta a vallástörténetet, neveléstant és neveléstörténetet. Nyomtatás
ban külön-külön füzetben kiadta a bécsi béke évfordulójának háromszázados
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emlékünnepén elmondott beszédét és az eperjesi ág. h. ev. I. egyház gyüle
kezetéhez intézett búcsúbeszédét; az eperjesi ev. I. egyház megbízásából kiadta 
az egyház Évkönyvét kilencz ívnyi terjedelem ben; az E vang. Ő rálló m unka
társa ; az egyetemes lelkészvizsgáló-bizottság tag ja ; egyh. kér. gyámint. jegyző; 
a kerületi közigazgatási bizottság, a collegiumi igazgatóválasztmány és végre
hajtóbizottság tagja, a kerületi tanítóképesítő-bizottság  tagja, egyházmegyei 
törvényszéki bíró, az eperjesi ág. h. ev. I. egyházközség presbyteriumának és 
iskolaszékének tagja. Eperjes sz. kir. város törvényhatósági testületének válasz
to tt tagja; az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmányának és az 
Eperjesi Tűzoltó-Egyesület választmányának tagja.

Dr. Flórián Károly az E perjesi L apok belső  munkatársa. Egyes czikke- 
ket és közleményeket irt a K özgazdasági Szemle, H ochschulnachrichten, 
H amvasztás czímű lapokba. A Collegium pénztárosa és igazgatóválasztmányá
nak póttagja. A palonczai ág. hitv. ev. egyházközség felügyelője. Az eperjesi 
ág. h. ev. I. egyház tanácsának tagja és tem ető-bizottságának elnöke. A sárosi 
ág. h. ev. egyházmegye számvevőszékének tagja. Sárosvárm egye törvényható
sági bizottságának és Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének tagja. 
Az Eperjesi Széchenyi-kör igazgatóválasztm ányának és szinészeti szakválaszt
m ányának tagja. A M agyar Túrista-Egyesület B udapesti Osztálya, az Eperjesi 
Korcsolyázó-Egyesület, a Magyarországi K árpát-E gyesü le t, valamint ennek 
Eperjesi Osztálya, az Eperjesi Önkéntes Tűzoltó- és Mentő-Egyesület, a Magyar 
Védő-Egyesület Eperjesi Fiókja választmányainak tagja. A Magyar Túrista- 
Egyesület Eperjesi Jogász- és Theologus-O sztályának tiszteleti-tagja. Az Internat. 
Institut für Sozial-Bibliographie rendes-, a M agyar Közgazdasági Társaság vá
lasztott tagja. Az eperjesi kereskedelmi esti-szaktanfolyam on a nemzetgazdaság
tan előadója. Évközben egyik titkára volt az Orsz. Magyar Képzőművészeti 
Társaság vándortárlati nagybizottságának.

Frenyó Lajos az eperjesi ág. h. ev. I. egyház tanácsának tagja, a sárosi 
ág. h. ev. egyházmegye levéltárosa s bártfavidéki egyházi dékánja, az Eperjesi 
Széchenyi-kör m agyar-irodalm i s népnevelési szakválasztm ányának s igazgató
választmányának tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör könyvtárosa. Irt az E perjesi 
LAPOKba s az Evang. ŐRÁLLÓba, közzétette H erfurth  József feljegyzéseit 
«Herfurth József ifjúkora» czímmel.

Gömöry János az eperjesi ev. egyház presbytere, az Eperjesi Széchenyi- 
kör igazgatóválasztmányának tagja az Eperjesi Vöröskereszt-Egylet titkárja, 
dolgozott az E vang. ŐRÁLLÓba és az Eperjesi LAPOKba.

Dr. Horovitz Sim onnak sajtó alatt van «A róm ai jog tankönyve» czímű 
munkája, melyből eddig 31 ív jelent meg.

Kubányi Béla a Magyar Nyelvtudományi Társaság rendes tagja. Dol
gozott a Magyar NYELvbe, az Eperjesi LAPOKba.

Ludmann O ttó a Collegium igazgatóválasztm ányának és számvizsgáló
bizottságának, az eperjesi ág. h. ev. I. egyház presbyterium ának és iskolaszéké
nek tagja, az ág. h. ev. egyházkerület törvényszékének bírája, Eperjes szab. kir.
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város képviselőtestületének tagja, a Széchenyi-kör idegen-nyelvi és irodalmi 
szakválasztmányának elnöke.

Mayer Endre az eperjesi ág. h. ev. I. egyház presbytere s iskolaszéki tagja, 
az Eperjesi ev. Gyámintézeti Nőegylet titkára, a sárosi ev. egyházmegye tanügyi 
bizottságának e lnöke; az Eperjesi Kölcsönös Segélyző Szövetkezet ügyvezető 
igazgatója; a Luther-Társaság igazgató- s irodalmi választmányának tagja. 
Megjelent egy tanulmánya a Protestáns SzEMLÉben «Az ifjúság erkölcsi ne
veléséről» czím alatt, nyomtatás alatt van «Az eperjesi vértanúk kivégzésének 
története» czímű népszerű műve. Irt a Protestáns E gyházi és Iskolai LAPba, 
az Evang. ŐRÁLLÓba és az E perjesi LAPOKba. Felolvasást tartott Nyíregyházán 
és Eperjesen «Az evang. egyház szocziális feladatairól».

Dr. M ikler Károly. Az 1906/7. tanév folyamán megjelent «Magyar ev. 
egyházjog» ez. kézikönyve, Budapest, Grill Károly könyvkiadó vállalata, 770 lap. 
A dr. Friedberg Emil lipcsei és dr. Sehling L. erlangeni egyetemi tanárok 
által szerkesztett Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht cz. egyházjogi folyó
irat 1907. évfolyamának I. és II. kötete «A lelkészválasztás a magyar evang. 
egyházban» cz. tanulmányát közölte, a mely I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 
tübingeni könyvkiadónál különlenyomatként (601.) is megjelent. Az E vangélikus 
Orálló munkatársa. Az egyetemes evang. egyház tanügyi és a tiszai egyház- 
kerület tanügyi és jogügyi bizottságának tagja, valamint világi jegyző je; az 
eperjesi ág. h. ev. I. egyházközség felügyelő-helyettese és iskolaszéki elnöke. 
Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, állandó- és központi-választmá
nyának, Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének választott tagja. A coll. 
igazgatóválasztmány tagja. Az Eperjesi Széchenyi-kör igazgatóválasztmányának 
s több szakválasztmányának tagja.

N ikelszky  Zoltán a Széchenyi-kör zene- és képzőművészeti szakválaszt
mányainak, ennek képviseletében az igazgatóválasztmányának tagja. Irt az 
Eperjesi LAPOKba. A Széchenyi-kör egyik irodalmi estélyén felolvasást tartott 
a magyar zenéről.

Dr. Obetkó Dezső az 1906. év nyarán a londoni egyetemen angol nyelvi, 
irodalmi, történelmi és bölcseleti előadásokat hallgatott s ezenkívül megláto
gatta O xford és Cambridge régi egyetemeit, collegiumait és ugyanezen váro
sok, m eg London egyéb paedagogiai intézményeit. Ezt követőleg felkereste 
a párisi, dijoni, lyoni és marseillei egyetemeket s azok szervezetét és tanul
mányi rendjét vizsgálódása tárgyává tette. írt szakezikkeket a jogi lapokba, 
melyeknek állandó m unkatársa; belső munkatársa az E perjesi LAPOKnak. Fel
olvasást tarto tt a theologiai akadémia Belmissiói Egyletében ezen a czímen: 
«Vallásos élet Angolországban». Tagja a Délmagyarországi Közművelődési 
Egyesület igazgatóválasztrnányának; jegyzője az eperjesi ág. h. ev. I. egyház 
jogügyi bizottságának; tagja a Széchenyi-kör igazgató- és magyar-irodalmi 
szakválasztm ányának; jegyzője ugyanezen Kör idegen-nyelvi és irodalmi szak
választmányának s ezen minőségében — a szakválasztmány elnökével együt
tesen — az 1906/7-iki ősz és tél folyamán összesen tizennyolez angol, illető
leg franczia háziestélyt rendezett.

Coll. É rt. 1906/7.
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Petényi Vilmos a physicai múzeum őre. Az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület választmányi tagja és Eperjesi K örének  elnöke. Eperjes szab. kir. 
város képviselőtestületének tagja. Kezdem ényezte az eperjesi középiskoláknál 
az egyfolytában való tanítás mozgalmát és ezen kérdésről előadást tartott.

Peskó Ödön a sárosi ág. h. ev. egyházm egye számvevője, az eperjesi 
I. egyház presbytere, az Eperjesi Széchenyi-kör népszerű felolvasásainak titkára 
és igazgatóválasztmányának tagja.

Dr. Raffay Ferencz szerkesztette az E perjesi LAPOKat s czikkeket írt a 
jogi szaklapokba Tagja a Széchenyi-kör igazgatóválasztmányának és m agyar
irodalmi szakválasztmányának, s elnöke az eperjesi ág. h. ev. I. egyház jog
ügyi bizottságának.

Remenyik Lajos az eperjesi ág. h. ev. II. egyház jegyzője, a Széchenyi- 
kör népnevelési szakválasztmányának és a sárosi egyházmegye tanügyi bizott
ságának tagja. Összeállította és kiadta a népiskolák számára a részletes 
«Tanításmenetek» ez. munkát. «Sáros várni egye földrajza» ez. tankönyvének 
IV-ik kiadása most van sajtó alatt. írt kisebb czikkeket az E perjesi LAPOüba 
és a Nemzeti IsKOLÁba.

Schöpflin Géza a Széchenyi-kör irodalmi szakválasztmányának jegyzője. 
Irt «Szombatos Géza» néven költeményeket a V asárnapi UjsÁGba, az O rszág- 
ViLÁGba, az Eperjesi LAPOKba, s egy verses prológust «Az eperjesi nagy 
tűzvész» czímmel, melyet a városi színházban adott elő a Vöröskereszt- 
Egyesület eperjesi fiókja.

Dr. Szlávik  Mátyás állandó dolgozótársa volt e tanév alatt is az 
Athenaeum, Budapesti Szemle, Protestáns S zemle, P rotestáns Egyházi és 
Iskolai L ap, E vang. Örálló cz. folyóiratoknak, illetve időszaki szaklapoknak, 
a melyekben nagyobbára külföldi irodalmi ism ertetéseket és tanulm ányokat 
közölt. Állandó belmunkatársa az Eperjesi LAPOKnak.

Szutórisz Frigyes az ág. h. ev. I. egyház tanácsának és iskolaszékének 
tagja, főgymn. tandíjkezelő, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, 
a M. Kárpátegyesület Eperjesi Osztályának ügyvezető elnöke, a M. K árpát
egyesület központi választmányának választott tagja, a Korcsolya-egylet al- 
elnöke, a Kölcsönös Segélyző-Szövetkezet felügyelőbizottsági tagja.

Vöröss Sándor a Széchenyi-kör igazgatóválasztmányának, magyar iro
dalmi, zene- és képzőművészeti és szinészeti szakválasztmányának tagja, a 
M. Kárpátegyesület Eperjesi Osztályának titkára, az eperjesi ev. ref. missió- 
egyház presbytere és jegyzője.

Dr. Wallentinyi Samu a collég, igazgatóválasztm ány jegyzője, a sárosi 
ág. h. ev. egyházmegye világi főjegyzője, az eperjesi I. egyház, az Eperjesi 
Ev. Nőegylet jegyzője, a kapinémetfalvi ág. h. ev. egyház felügyelője, a felső- 
tarczai ev. iskolák világi dékánja, az Eperjesi Széchenyi-kör titk á ra ; ügyvezető 
elnöke volt a Felsőmagyarországi V ándortárlatnak; az E perjesi Lapok belső 
munkatársa, a coll. Magyar Társaság e ln ö k e ; szerkesztette a Széchenyi-kör
Évkönyvét, czikkeket írt a F elvidéki HiRLAPba. T

Eperjes, 1907. május hó végén. L ü D M A N N  O T T Ó ,
coll. igazgató.
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A) A Collegium kormányzata.

a) Elnökség: Gyürky Pál kishont! ev. esperes és egyházkerületi főjegyző 
Rimaszombatban, és dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő Eperjesen.

b) Igazgató-választmány: Tagok az egyházkerület képviseletében: Benczúr 
Géza ügyvéd Kassán; Czékus L ászló ev. lelkész Abaúj-Szántón; ifj. Draskóczy 
Lajos ev. alesperes-lelkész Eperjesen; Gamauf György tképző-intézeti igazgató 
Eperjesen; Hajdú János zsegnyei ev. esperes-lelkész; Münnich Kálmán bánya
igazgató és a XIII szepesi városi esperesség felügyelője Iglón; Kubinyi Géza 
a gömöri egyházmegye felügyelője Göm ör-Panyiton; Radvány István kir. taná
csos, műmalmi igazgató és a hegyaljai esperesség felügyelője Miskolczon; 
dr. Szlávik Mátyás theol. dékán E perjesen ; T ahy József sárosmegyei alispán 
Eperjesen; T erray Gyula gömöri ev. esperes Rozsnyón; W eber Samu XIII 
szepesi-városi esperes Szepes-Bélán. A collegiumi pártfogóság képviseletében: 
Bánó Á rpád főszolgabíró és sárosi esperességi felügyelő Osztrópatakon ; Bielek 
L ászló műmalmi igazgató Eperjesen; Dessewffy Lajos földbirtokos Eperjesen; 
Farkas L ajos takarékpénztári vezérigazgató E perjesen ; dr. Grynaeus Géza 
kir. törvényszéki elnök Eperjesen (meghalt 1907. febr. hó 17-ikén); Klefner 
Gyula városi főügyész és coll. ügyész Eperjesen; K ósch Árpád a Ferencz 
József-rend lovagja, könyvnyomdatulajdonos Eperjesen; K rayzell Aladár 
polgármester Eperjesen; Kubinyi Albert földbirtokos és egyházfelügyelő Eper
jesen; L udmann Ottó főgymn. tanár Eperjesen; dr. Mikler Károly jogakad. 
dékán Eperjesen, és dr. Sztehlo J ános ügyvéd Eperjesen; póttagok: G ömöry 
János főgymn. igazgató; dr. F lórián K ároly jogakad. tanár és dr. Kakúsz 
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 Kálmán 
Benczúr Géza; az igazgatóválasztmány részéről: Kubinyi Albert, ifj. Draskóczy 
Lajos és dr. Sztehlo János.

d) Pénzügyi bizottság: Elnök: Kubinyi Aurél ügyvédi-kamarai elnök (meg
halt 1906. nov. hó 17-ikén); tagjai: D essewffy L ajos és dr. Sztehlo János ügyvéd; 
póttag: K ósch Á rpád; hivatalból tagjai: a coll. jegyző, ügyész és pénztáros.

e) Számvizsgáló-bizottság: Elnök: K ósch Árpád; jegyzője: dr. W allen- 
tínyi Samu; tagjai: H ajdú János, L udmann Ottó és dr. Sztehlo János.

3*
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B) A  Collegium tisztviselői.

1. Collegiumi igazgató : L udmann O ttó főgym n. tanár.
2. A collegiumi tanintézetek dékánjai, és ig a zg a tó i:

a) Theologiai dékán : dr. Szlávik Mátyás.
b) Jogakadémiai dékán: dr. Mikler K ároly.
c) Főgymnasiumi igazgató: G ömöry J ános.
d) Tanítóképzfí-intézeti igazgató: Gerhard Béla.

3. Collegiumi pénztáros ; dr. Flórián K ároly jogakad tanár.
4. Collég, jegyző és levéltáros: dr. W allentínyi Samu főgymn. tanár.
5. Collegiumi ügyész: K lefner Gyula ügyvéd.
6. Könyvtáros: F renyó L ajos főgymn. tanár.
7. A  Szirtnay-könyvtár őre'. Mayer E ndre theol. tanár.
8. Tápintése ti gondnok : Mayer Endre theol. tanár.
9. Múzeum-örök: Perényi Vilmos és S zutórisz F rigyes főgymn. tanárok. 

10. Közös tanárértekezleti jegyző  Schöpflin G éza.

C) Collegiumi gyámintézet.

1. Elnök-. L udmann Ottó collég, igazgató.
2. Pénztáros: Szutórisz Frigyes főgymn. tanár.
3- jegyző: Vöröss 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.

I.

Theolog ia i  ak a d ém ia .
A ) Adatok az intézet ezévi történetéhez.

Az 1906/7. tanév bizonyára korszakalkotónak fog bizonyulni theol aka
démiánk legújabb történetében. Tavaly csak képben m utathattuk be egyházkerü
letünk áldozatkészségének s Zelenka Pál püspök lánglelkű buzgalmának egyik 
legkiválóbb alkotását, Eperjes városának egyik legszebb épületét, a berende
zéssel együtt 106,000 koronába került Ev. Theol. Otthonunkat s ma már 
egyévi áldásos munkásságáról, a lelkészképzés ügyében teljesített hűséges 
szolgálatairól tájékoztathatjuk Értesítőnk olvasóközönségét s nagyhivatásű tan
intézetünk minden rendű és rangú igaz barátját. A tiszai ev. egyházkerület 
barlangligeti közgyűlése által elfogadott s az Otthon helyiségeiben kifüggesz
tett «Szabályzat» minden tekintetben helyesnek és alkalmasnak bizonyult s 
— egy sajnálatos esetet kivéve — szinte vérébe ment át az Otthon felügyelő
tanárának és theologus lakóinak egyaránt. Jövőre is azon leszünk, hogy e 
Szabályzat általunk minden pontjában megtartassák s annak alkalmatos és 
czélszerű volta a jövőre is biztosíttassák. Mindössze egyik pontjában bővült 
egy intézkedéssel. Az ifjak csaknem kivétel nélkül m egtartották és követték 
a felügyelő-tanár beköszöntő-beszédjének a rend, pontosság és tisztaság, 
nemkülönben a mély vallásos és hazafias irányú munkálkodás m egtartására 
és követésére vonatkozó igéit. Alexy Hugó felügyelő által hivatalosan és 
lelkiismeretesen is megvizsgált O tthonunk a maga tágas folyosóival, világos 
és egészséges szobáival és hálóival, nemkülönben vízvezetéki és villamos be
rendezésével és fürdőszobájával valódi otthonnak bizonyult, a melynek minden
napi munkájára naponként kértük harmonium kísérete mellett (Fábry Viktor 
és Podhorányi Kálmán) a felügyelő-tanár jelenlétében az Úr áldását igen 
díszes olvasótermünkben.

Tavaszszal már az O tthon udvarának kényelmes berendezésére is gon
dolhattunk. A felügyelő-tanár ugyanis az udvarnak a kerítés melletti részét 
befásította, egy helyen virágágygyal ellátta s az ifjúság kényelmes elhelyez
kedésére egy 2 Vjj méteres vaspadot, egy kerek márványasztalt s megfelelő 
székeket szerzett be. A fenyőfákat a sóvári erdőhivatal érdemes főnökének, 
Kárász István erdőtanácsosnak, Peskó Ödön coll. főgymnasiumi tanárnak,



dr. O szvald  Tivadar eperjesi ügyvédnek és Piovarcsy Károly bindtbányai 
főbányagondnoknak köszönhetjük. Ezenfelül az O tthon  udvarának vízcsapjá
hoz egy tízméteres tömlőt szereztünk be, a melylyel Vas István, az Otthon 
szorgalmas és körültekintő pedellusa naponként locsolja a tágas aszfaltos 
udvart s igen kellemessé teszi az ottvaló tartózkodást. Végül — Püspökünk 
atyai szerető gondoskodásából — a felügyelő-tanár családja részére egy kényel
mes s állandó nappali tartózkodásra igen alkalm as lugassal is gazdagodott és 
szépült az Otthon udvara, mely méltán figyelm ét és elismerését vívta ki 
mindazoknak, a kik O tthonunkat látogatták, vagy — többen az egyházkerü
let vezetőemberei közül is — annak vendégei lehettek. Mert hát az Otthon 
vendégszobája a maga kényelmes berendezésével az egyházkerület tisztelt 
tagjainak mindenkor rendelkezésére áll.

Az Otthon felavatása Zelenka Pál püspök és Gyürky Pál, Terray Gyula, 
Túróczy Pál, Hajdú János, Matherny Lajos esperesek, Geduly Henrik és 
dr. Zelenka Lajos kerületi főjegyzők, Bánó Á rpád, Szontagh Andor, Benczúr 
Géza esperességi felügyelők, Kübecher Albert, Csók György, Pollyák Jenő és 
Hajts Bálint ev. lelkészek s Fischer Miklós és Szán tó  József fogymnasiumi 
igazgatók, mint egyházkerületi kiküldöttek, és eperjesi ev. egyházközségünk és 
coll. tanárkarunk jelenlétében magasztos egyszerűségben és fenséges kom oly
ságban folyt le. A küldöttség élén érkezett püspököt az egész collegium! 
tanári karral a fellobogózott Otthonnak az ifjak által szépen földíszített fő
kapujában szép beszéd kíséretében dr. Schm idt G yula, Collegiumunk érdem es 
felügyelője üdvözölte. Majd a theol. ifjúsággal egyetem ben a szépen beren
dezett nagy olvasóterembe térve, a protestantizm us harczi dalát énekelte a 
theologusok vezetése és Szán ik  Ernő énektanító harmóniumkisérete mellett 
az ünneplő közönség, a m elynek égbevivő hangjai után az ünnepély fény
pontja — Zelenka Pál püspök felavató és m egáldó beszéde — következett:

«Az első szó a Te szent nevedben m egnyito tt ezen új hajlékban: vallá
sos fohász.

Az első hang gyermekeid vallásos fohászával megszentelt ezen új épü
letben: vallásos ének.

Az első cselekedet, rendeltetése czéljaira á tado tt ezen új O tthonban : 
hálaadás és dicsőítés.

Szó, hang és cselekedet Hozzád szállanak fel mindenható Isten !
Ének, fohász és hálaadás Téged dicsőítenek mennyei szent atyánk!
Fogadd el — esdeklünk — közegyházunk ezen örömnapján egybesereg- 

lett s E lőtted leborult gyermekeidtől ezt a hálás dicsőítést Urunk, Megváltónk 
szent nevében. Amen.

Szeretett Testvérek az Úrban!
Öröm  és remény vallásos érzelmeivel jö ttü n k  ezen új épületbe, foglal

tunk annak nagytermében első ízben helyet. Megjelenésünknek három oka 
van : átvétele ezen új épületnek a tulajdonos egyházkerület részére, — fel
avatása annak az Úr sz. nevében és áldásának könyörgésével, és — átadása 
annak a Collegium elöljáróinak s együtt az ide, bennlakásra rendelt ifjúság
nak theologiai Otthonul.
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H árm as ezen teendőnknél, m iként annak felépítésére vonatkozó összes 
intézkedéseinknél vezető volt azon tudat, hogy ennek létesítése közszükséget 
képez itt és most. Közszükség ez itt, hol sok és sokféle tanuló van a két 
fő- és a két középiskolában ; aránylag pedig önművelődésre otthonnak nevez
hető alkalmas túlkevés szállás van e városban.

Közszükség az továbbá most, hogy a szülőcsalád befolyásától távol 
legyen egyházcsalád oltalma és befolyása alatt kivált a nevelőket nevelő 
theologia és tanítóképző növendékifjúságának mindannyija. Régebben ugyanis 
keresztyén életmódú családoknál nyerhettek ifjaink — kevés kivétellel — el
helyezést, míg most már csak szállás ju t nekik — pénzért. Régebben a köz
élet és a tanulóifjúságnak tantermeken kívül csoportosulása kevésbé volt káros 
az erkölcsre, jellemre, öntudatra, önérzetre, és a szülőcsaládokból hozott sz. emlé
keknek hatásukban megőrzésére, mint m ost, a mikor a napontai, esténkénti köz
vetlen befolyás írtó módon támadja meg a fiatal lelket, kedélyt, s méreg gyanánt 
hat gyorsan a gonosz példa. Régebben ugyanis keskeny ösvényeken haladt 
nevelő professzoroknak közvetlen befolyása alatt, tantermeken kívül is lépésről 
lépésre nyugodtan menvén életútjának czélja felé az ifjúság, míg most már a 
tanórákon kívül széles országúira tolul mindenki, a különféle elemek torlódása 
közé, — m agára hagyatva s ellentétes befolyások áldozatává válik nagy része.

Ezért van szükség ma minden fő- és középiskolánál internátusokra, 
otthonokra, — ámde nem kaszárnya-, sem zárdarendszerrel, a milyet nevelés 
és oktatás tekintetéből egyházunk sehol és soha nem fogadott el azért, mert 
azokban rabszolga módjára történő elbánással senyved az erő, tiporva van a 
jókedv, pusztul az önérzet, fényét-melegét veszti el az öntudat, hímporát a 
jelleg, egészséges táplálékát a jellem.

Nevelve nevelő két intézetünknél m ár az egyiket: a theologiát ellátta 
az egyházkerület szeretete és áldozatkészsége a nagy czélért ezen Otthonnal, 
a másikat a tanítóképzőnél szintén már komoly tervbe vette s nehezen várja, 
ámde be kell várnia azt az időt, a m ikor ott is internátusba fogja elhelyez
hetni növendékgyermekeinek mindannyiját.

A szülőcsaládból áldással elbocsátott gyermekek, kik, hogy szülőházban 
nyerjenek jövőben elhelyezést, a hol is az anya szerepét a szülőcsaládból 
hozott példaadás, intés, tapasztalat, kiolthatlan gyermeki érzelem, hála, el- 
évülhetlen sz. emlékek, tehát a gyermeki szeretet viselik, míg az atya szere
pét az elhatározás, fogadás, a lélekismeret, kötelességtudat, becsületérzés és 

/ szorgalom, együtt pedig a nevelő professzorok atyai figyelme töltik be. Ily
módon a szeretet a gondozással, a felügyelet a kiméletességgel, szigor a mél
tányossággal egyfelől —, becsületérzés lélekismeretes tanulmánynyal, a czél- 
tudat tisztes viselkedéssel másfelől, meghozzák az ily Otthonokba történő el- 

p  helyezéssel tanulmány és magaviselet tekintetében is az óhajtott sikert.
*

Átveszszük tehát Isten, a mi mennyei A tyánk iránt való gyermeki hálával 
ezt az új O tthont, hódolatos elismeréssel a tulajdonos egyházkerület iránt, a 
mely nevelői magasb felfogással emelte azt s ezzel az ősi Collegium ezen 
törzsintézetének és hivatásának ily m ódon még szebb jövőt biztosított.
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Átadjuk az Istent áldva és dicsőítve vallásos öröm m el Neked elsősorban 
Collegiumunknak immár érdemkoszorúzott felügyelője, ki e fenntartó és kor
mányzó egyházkerület képviseletében az igazgatóválasztm ány élére a közbiza
lom által rendeltettél, vezérszerepre elhivattál s azt immár évtizedek óta pél-

r.
dás hűséggel betöltőd. Légy ezen intézetnek is élén továbbra is gyűjtő  erő, 
összetartva minden tényezőt összhangban közrem űködésre. Légy továbbra is 
vonzó erő, békés egyetértéssel és önzetlen m unkássággal példaadó gyanánt 
világoló. Légy a szellemi m unkásoknak nemes barátja, sorsuk istápolója, hogy 
magasra törő hivatásuk akadályainak legtöbbje legyen különben is nehéz út- 
jukról eltávolítva s szellemmunkájukat a Te befolyásoddal is, Isten adta jó 
kedvvel végezhessék mindig. Légy végül egészséges és törhetlen kapocs 
továbbra is e felsőbb hatósággal sikeres együttm űködésnél. Kegyelmezzen 
az Úr munkás életednek, adja vezéri hivatásodnak betöltéséhez folytatva az 
O égi áldását!

Átadjuk ezt az új O tthont Nektek, érdem ekben, miként önáldozatban 
gazdag Igazgató-dékán, együtt felügyelő-tanár, általad pedig kiváló tanár
társaidnak, kedves Testvéreinknek. Valósítsátok itt is a tulajdonos egyház- 
kerület jogos reményét. Hozzátok be ide is egyházunk ragyogó múltjából az 
atyai jóindulatot, szeretetteljes gondozást, bo ldogító  törekvéssel, hogy ezen 
új Otthonban érezzék m agukat a bennlakók csakugyan otthon, hogy majd a 
munkástényezők összes kellékeivel mehessenek Isten  rendelte helyeikre s tudo
m ány és jellem, hithűség s ama jó pásztor összes ismérveinek birtokában 
tudjanak majd áldásthozólag Isten sz. országának megszentelt mezején, az Úr 
népe közt családfő apostolokul önáldozólag, áldásteljesen működni. Ezen
működésiekben is legyen segítségtekre az Úr m érhetlen kegyelm e!

*

Vegyétek át tehát az Úr sz. nevében s kezeljétek azt vallásos tö rek
véssel, hogy ezen egyházcsaládi házban is lakozhassék az Úr félelme, sugá
rozzák ki ebből egyházra és bennlakó gyerm ekeire nézve az Úr sz. áldása!

Legyetek az ily áldásért fohászkodással és munkálkodással foglalatos
kodó mindannyian a mi Urunk Jézus Krisztus által áldottak! Amen.»

E magvas beszédet dr. Szlávik  M átyás felügyelőtanár következő be
széde követte:

«Azok után a lélekemelő üdvözletek után a coll. felügyelő részéről, s főleg 
azok után a magvas s szívből jövő és szívhez szóló felavató igék után, a í,
melyeket szeretve tisztelt Főpásztorunk ihletett ajkairól hallottunk, nekem már 
kevés a mondanivalóm. De, mint az egyházkerület által e díszes Otthon fel
ügyeletével, e nemes, de terhes szolgálattal m egbízott tanár, hadd m ondjam 
el röviden azokat a szempontokat s azokat a vezérgondolatokat, a m elyek ^
engem e nagy áldozattal épült evang. intézm ény felügyeletében annak lakóihoz, 
a theol. ifjúsághoz való családias viszonyomban állandóan vezérelni fognak, s 
a melyeknek hűséges követéséhez m elléktekinteteket nem ismerve, egész 
ambitiómat, testi és lelki erőim legjavát kötöm .

Óhajtom m indenekelőtt, hogy ez az O tthon  a szabad protestáns tudó-
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Hiányosságnak, az evang. keresztyénség világnézetében s a lelkiismeretben 
gyökerező szabad kutatásnak otthona legyen, folyton szem előtt tartva azt a 
míívelődéstörténetileg is beigazolt vezérgondolatot, hogy a protestantizmus 
lényegileg rokon a tudom ánynyal, s azt a hazafias czélt, hogy ezzel a tudo
mányossággal is hozzájárulunk a magyar nemzeti közművelődés templomának 
fölépítéséhez s általában szellemi kultúránk növeléséhez. De ne feledjük, hogy 
ez a tudom ány csak eszköz egy magasabb czélnak, a valódi evang. vallásos 
érzés művelése, ápolása és fejlesztése, nemkülönben társas közéletünk ethikai 
átalakulásának és megizmosodásának szolgálatában. Óhajtom továbbá, hogy 
ez az Otthon a hamisíthatlan hazafias érzés, gondolkozás és cselekvőség ott
hona legyen, a melyben még csak árnyéka se legyen a hazafiatlan vagy nemzet- 
ellenes törekvéseknek. M agyar kulturális intézmény ez a mi ev. theol. otthonunk, 
a melyben a magyar állameszméhez és annak zengzetes nyelvéhez való ragaszko
dásunkban el kell némulnia minden ellentétes — kozmopolita vagy nemzeti
ségi — törekvéseknek. És akarom, hogy ez az O tthon, megalkotott szabályai
nak keretén belül, a rendnek, a tisztaságnak és példás pontosságnak otthona 
legyen, hogy e tekintetben is úgy fényljék a mi világosságunk, hogy az em
berek vallásfelekezeti különbség nélkül lássák a mi jócselekedeteinket. A 
kaszárnyarendszer ridegségét s a seminárium klerikális, tömjénfüstös s szentelt- 
vizes légkörét kerülve, egymást kölcsönösen fegyelmezzük, oktassuk és szok
tassuk arra, hogy mindenek rendben és ékesen folyjanak le. És végül különösen 
akarom, hogy ez az Otthon a családias érzésnek, a békés egyetértésnek és 
együttérzésnek jókedvű otthona legyen, a melyben helye ne legyen a vissza
vonás s a békételenség gonosz szellemeinek. Édes szüleik és hozzátartozóik 
aggodalmas szeretetének s önfeláldozó hűségének akarok én helyettese lenni 
felügyelőtanári minden ténykedésem ben, Önökhöz való minden viszonyomban. 
Legyen ez az Otthon Isten segítségével majdan éltető kovásza hűséges lelki
pásztorkodásuknak s term ékeny és megtermékenyítő magva egykori áldásos 
munkásságuknak m agyar hazánk és evang. egyházunk szolgálatában.

Végezetül pedig hűséges szolgálatot fogadok az én egyházkerületi és 
collegiumi elöljáróságomnak, hogy ezeket a röviden érintett szempontokat — 
ha Isten is úgy akarja, — soha szem elől téveszteni nem fogom. Kérem  is 
a kartársaim at s kérem különösen az én kedves hallgatóimat, mint most már 
családtagjaimat, hogy ezekben a nemes szándékaimban és hűségesen foga
dott törekvéseimben engem állandóan támogatni szívesek legyenek. S ha miénk 
a munka, a becsületesen, tőlünk telhetőleg legjobban teljesúett munka, akkor 
Istené az áldás s miénk a jutalom m ost és mindenkoron. Ámen.»

Végül az ifjúság háláját és hűséges fogadalmát Duszik Lajos IV. éves 
theologus nagy szónoki erővel előadott következő beszédében tolm ácsolta:

«Örömtől dobogó szívvel emelem fel szavamat, hogy tolmácsoljam ifjú 
lelkünk mélységes háláját, s forró köszönetét mondjak azért az atyai szeretetért, 
melylyel a mélt. és főtiszt. Kerület soha meg nem szűnve gondoskodik rólunk. 
Mint a gyermek lépteit a gondos atyai szem, jólétét a szerető édes anyai 
szív, úgy kisér bennünket is, úgy viseli gondunkat a mi pártfogó testületünk!

Coll. Ért. 1906/7. 4
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Lelkünket a hála érzelme tölti el, m időn itt állunk — mint az atyai 
házba fogadott tévelygő fiúk — itt állunk e díszes épületben, melyet valóban 
otthonunknak mondhatunk. íme, teljesülve a nagy á lo m ! Az Úr megsegítette 
gondviselő atyánkat, buzgó főpásztorunkat s egybegyűjtötte tévedező nyáját: 
az Úr megáldá és sikerrel koronázta atyai szivének szeretetéből fakadó m un
káját! Egybegyűjtettünk ide, hogy itt a testvéri közösség melengető lángja 
összeforraszsza lelkünket, kik eddig nélkülöztük a rokon-lelkű, rokon-gondol- 
kozású s egy czél után törekvő pályatársaink közösségét. íme, feltárul előttük 
e hajlék ajtaja, hol feledi lelkünk a szülői ház u táni vágyat, hiszen itt test
vérekre találunk, itt az atyai gondoskodó szeretet fogad védő szárnyai alá. — 
Oh, mi méltányolni tudjuk e jótéteményt, mi érezzük ennek nagy nevelő 
hatását! Bezárult m ögöttünk a szülői ház ajtaja, besodortattunk az élet for
gatagába, hol a legkisebb szellő, a legkisebb k isértet is eltéríthet u tu n k ró l; 
hol kevés a hang, mely vigasztal, ha bánat sújt, erősít, ha gyöngék vagyunk, 
bátorít, ha ingadozunk; hol kevés a szív, mely a mienkkel együtt dobban s 
kevesen értik meg a mi lelkünk óhaját; de ím e —  kitárul előttünk itt is egy 
eszményi család karja, mely kebelére ölel 1

ígérjük és fogadjuk tehát, hogy e soha le nem róható hála fogja sarkalni 
lelkünket arra, hogy méltóvá tegyük m agunkat e nagyszerű jótétem ényre; 
Ígérjük, hogy soha sem tévesztjük szem elől a zt a kötelességet, melylyel — mint 
egy család tagjai — egymásnak tartozunk s a kölcsönös szeretet és béke tüzét 
egymás szivében soha kialudni nem engedjük, egym ásban a hű baráto t, az 
egy czélért küzdő pályatársat s az örömben és a bánatban hűségesen résztvevő 
testvért fogjuk tekinteni. De Ígérjük azt is, hogy  e családban a tiszta erkölcs, 
a szeplőtelen, nemes érzület s az istenfélelem lesz a családtagok lelkének 
összeforrasztója, úgy hogy ez épület hom lokzatára is oda irható legyen Józsue 
mondása: «Én és az én házam tiszteljük az Urat!»

De viszont e hajlék falai, mint egy nem es versenyre hívó sorom pó 
foglalnak össze, hol a szellemi tornában izmosul m ajd az ész, edződik a lélek 
és szilárdul az akarat 1

ígérjük és fogadjuk tehát, hogy itt is m egnyitjuk a porondot, hol a szabad 
kutatás s az evang. világosság jegyében m egindul a nemes verseny, m eg
kezdődik a tökéletesbülés és önerősítés m unkája. ígérjük, hogy itt a szorgalom  
s a testvéri béke templommá fogja avatni e hajléko t, melynek oltárán evang. 
hitünk világa fog fényleni, hogy ki e fényből m erít, ne járjon sötétben, hanem 
az élet világa legyen annak. így lesz e hajlék a z a versenytér, hol lelkünk 
szárnyai megizmosulnak, az a fegyvertár , hol felövezzük magunkat az igazság 
és szabadság szellemével, ev. protestáns h itünk ezen kicsorbíthatlan, kicsavar- 
hatlan győzelmes fegyvereivel 1

Ezen a földön, hol egykor a protestan tism ust sírba akarták dobni s 
reáhengeríteni a politikai és szellemi absolutism us nehéz kőtömegét, itt áll 
e díszes épület, mint egy diadalm i emlék, m elyen rajta van Íratlan betűivel 
az igazság feltámadásának csillaga! Mert temető volt egykor e föld, m elynek 
mélyéből ezen impozáns palota emelkedik, tem ető , melybe beledobálták az 
igazságért elvérzett, dicső vértanúink m egcsonkíto tt hulláit. — De az Úr keze
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megoldá a századok óta bogozott csomót és most megnyugodva, megilletődve 
látjuk itt is az Úr hatalmas kezének nagyszerű nyomait! . . . Talán e kövek, 
melyek itt egybefogva e falakat alkotják, a mi dicső vértanúink jeltelen sírjairól 
kerültek ide és talán elporladt szivüknek egy-egy parányát zárják magukba!? 
Itt, hol századokkal előbb az elnyom ás sötét éjjelében a hóhér bárdja villámlott 
rémesen, itt áll e díszes épület, m int egy erős bástya, melynek ormán evang. 
hitünk zászlaja  leng dicsőségesen, diadalmasan. Itt, a protestantismusnak 
ezen oly bőséges könny- és véráldozattal kivívott s megvédett, exponált 
talaján, — Caraffa vérfürdőjének gyászos emlékű helyén diadalt ü l az evang. 
szabadság és világosság dicsőséges eszméje.

Fogadjuk tehát erős elhatározással, megszeghetlen férfiúi szóval, hogy 
őseink emlékéhez, dicső vértanúink szelleméhez hűek maradunk s az evang. 
hithűségnek s a megingatlan honszerelemnek az ősök ihletéből merített, egész 
szivet-lelket, egész életet igénylő érzelmét itt e hajlékban is éleszteni, nevelni 
és ápolni fogjuk. Egyház- és honszerelem elválaszthatlan egységben fog élni 
itt szivünkben; ez az a két eszme, melynek oltárára áldozni tanulunk meg itt 
e falak között! Mert erre tanít, erre int és erre kötelez őseink megszentelt 
emléke, ez a mi életünk és m unkásságunk czélja, ezért készülünk, ezért neveljük 
eszünk, szívünk; egy az ideál, mely után törekedni mindnyájunk legszentebb 
kötelessége: s ez a virágzó ev. egyház a szabad, független m agyar hazában! 
Ezen eszme megvalósításának nagyszerű munkájában akarunk és készülünk 
mi is — az utolsó napszámosok —  részt venni.

ígérjük  tehát, hogy itt önlelkünk lángjával gyújtva, önszívünk melegével 
hevítve fogjuk megtanítani a tévelygőt, hogy kell szeretni utosó leheletig — 
szóval s gondolattal — egész szívvel, utolsó csepp vérig ezt a közös édes anyát: 
drága m agyar hazánkat!

Most már induljon meg az Ú r nevében a munka! Az Úr áldása lebegjen 
e hajlék felett s áldja meg a bejövöket s a kimenőket!

Fogadja még egyszer forró, hálás köszönetünket a mélt. és főtiszt. Kerület 
azzal a kérelemmel, hogy atyai szeretetét továbbra se vonja meg tő lü n k ! .. .

Pályatársaim! Felvonvák a vitorlák! Útra kész a hajó! Előttünk egy 
munkás é v ! A  hullámok eltéríthetnek Idáinkról, ha bizonytalan az irány. 
Istenért és hazáért! Ez legyen hát a jelszavunk, mi kibontott zászlónkon ragyog! 
Ez diadalra vezet!

És im ánk legyen a legszebb ima:
Isten! áldd meg a m agyartI»

A Hymnus eléneklése volt a fölavató-ünnepély méltó befejezése.
Hálás érzelemmel megemlítjük, hogy a földmívelésügyi m. kir. minisz

térium kérelm ünkre s a sóvári erdőhivatal meleg ajánlatára a múlt évre 100 s a 
folyó évre 125 ürméter fát engedélyezett a sóvári kincstári erdőkből féláron 
az Otthonnak. Különösen az elmúlt télnek erős és zord fagya s a vízvezeték 
nagyon késői összekapcsolása sok gondot okozott ez új épületben az Otthon 
felügyelőségének és rendkívüli intézkedéseket és kiadásokat is tett szükségessé. 
S ugyancsak hálával megemlítjük, hogy a győri ev. egyházközség Izsó Vincze

4 »
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lelkész ajánlatára 15 drb Énekeskönyvben, valamint özv. Puchertné és Hedryné 
nagyobb könyv- és képadom ányban részesítette közhasznú intézményünket, 
s végül hálás köszönettel ideiktatjuk azoknak a m agánosoknak, vagy egyház- 
községeknek a neveit, a kik Otthonunkat már az első évben is, mielőtt az erre 
való hivatalos felhivás a püspök úr és a felügyelő tan ár részéről közzététetnék 
nagylelkű adományokban részesítették: Zólyomi ev. egyházközség 20 kor. 
Tokaji ev. egyházközség offert. 2 kor 87 fill., W allrabenstein J. hitjelölt gyűj
tése Szeghegyen 32 kor., Belmissiói egyes, nyíregyházai vallásos-estély jöve
delm éből 100 kor., Hörk J. 2 kor. 96 fill., Pócza Ferencz sikátori lelkész 5 kor., 
Dobsinai ev. egyházközség 200 kor., Franzfeldi ev. egyházközség 15 kor., Bul- 
keszi ev. egyházközség 20 kor., Hibjián G. 14 kor.

Szükségünk is van ez adományokra, a m ennyiben a theologus bennlakók 
által egyenként lakás, fűtés, világítás- és kiszolgálatért fizetett 100 kor. járulék 
m ellett is az évi fenntartáshoz szükséges 4000 korona hiánynak előteremtéséről 
van szó. E  helyütt is bizalommal és reménységgel hívom  és kérem föl az ország 
m inden részében lakozó volt kedves pap-tanítványaim at, hogy egyházközségeik, 
vagy a tehetősebb m agánosok részéről O tthonunkat bármilyen csekély évi 
adom ánynyal — a pozsonyi Otthon példájára — segélyezni szivesek legyenek. 
Biztosítanunk kell annak fenntartását és áldásos m unkásságát a jövőben is.

Tanintézetünk belső életére áttérve, igen örvendetes jelenségnek jelezzük, 
hogy  ifj. Draskóczy Lajos az igazg.-választmány, illetve a tiszakerület barlang
ligeti közgyűlése határozatából immár mint rendkívüli tanerő, ideje és ereje leg
javát áldozhatta akadém iánk áldásos m unkásságának s az ékesszavú pap jó 
kollegának és lelkiismeretes előadó tanárnak bizonyult. Theologusaink a lefolyt 
tanévben is az előadások szorgalmas látogatása m ellett igen élénk egyleti ön
képző és társadalmi m unkásságot fejtettek ki. M int szónokok és szavalok évek 
óta kedvelt alakjai Eperjes város művelt közönségének a templomban, a 
Széchenyi-körben s a túrista- és belmissziói egyesület felolvasó-estélyein, sőt 
M ayer Endre belmissziói egyesületi tanár-elnök kezdeményezésére a Fábry 
V iktor IV. é. th. által m esterileg vezetett énekkar a m últ év deczember 16-ikán 
Nyíregyházán rendezett vallásos-estélyen is gyönyörködtette a közönséget.

Megemlítjük továbbá, hogy a földművelésügyi minisztérium tárczájának 
terhére ez évben is hallgathatták R itz l Károly kisszebeni áll. tanító négy-négy 
őszi és tavaszi kertészeti előadásait, sőt a dékán nevezett minisztériumnál lépé
seket tett állatgazdaságtani előadások m egnyerésére is. A vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium áldozatkészségéből hallgatóink megjelenhettek dr. Horoviís 
Im re praktikus közegészségtani előadásain.

Végül örömmel jelezzük, hogy Püspökünk buzgóságából s az egyház- 
kerület s Collegiumunk áldozatkészségéből a folyó tanévben is részesültek a 
convictus (1820 kor.) s a tandíj (966 kor.) elengedése kedvezményeiben, s örömmel 
említjük, hogy ifjúságunk egészségi állapota a re ttenetes tél daczára általában 
kielégítő volt s az egész tanév alatt az Otthon «betegszobájáénak  lakója nem volt.



29

B ) Tanári testület.
Dékán:

Dr. Szlávik Mátyás, a bölcselet tudora, a bölcseleti és systhematikai theol. 
tudom ányok nyilvános rendes tanára s az ev. theol. Otthon felügyelő tanára.

T a n á r o k  :

1. Csengey Gusztáv, az ó-szövetségi írásmagyarázati és történeti theol. 
tudom ányok nyilvános rendes tanára.

2. Ifj. Draskóczy Lajos, a gyakorlati theol. tudományok nyilvános 
rendkívüli tanára.

3. Dr. Horovitz Imre, az orvostudományok tudora, oki. kir. törvény- 
széki orvos, a közegészségtan előadó tanára.

4. Liptai Lajos, lelkész, a bibliai szláv nyelv tanára.
5. Mayer Endre, az új-szövetségi írásmagyarázati theol. tudományok 

tanára, coll. convictusi ephorus, a Szirmay-könyvtár őre, a theologiai ifjúság 
belmissziói egyesületének elnöke.

6. Szánik Ernő, tanító, az egyházi ének és lithurgia vezetője.
7. Dr. Szlávik Mátyás (lásd fentebb).

C) Végzett tananyag.
1. E l ő a d o t t  t á r g y a k .

aj 1906/7. tanév, I-ső félév:
1. Csengey G usztáv: Héber nyelv I. évf., heti 3 óra; ó-szöv. exegesis 

( i v y t c n )  II — IV. évf., heti 3 ó r a ; egyetemes egyháztörténet I—II. év
folyam, heti 4 óra.

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

3. Liptai L ajos: Bibliai szláv nyelv I—II. évf, heti 1 óra; III— IV. évf., 
heti 1 óra.

4. Mayer Endre: Görög nyelv és hermeneütika I. évf, heti 3 óra; új- 
szövetségi exegesis (János evangéliuma) III—IV. évf, heti 4 ó ra ; Jézus élete 
III—IV. évf., heti 4 ó r a ; új-szöv. exeget. seminarium II—IV. évf., heti 1 óra.

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

történet (antik bölcs.) I. évf., heti 4 ó ra ; Ethika III—IV. évf., heti 4 ó ra ; 
symbolika III—IV. évf., heti 2 ó r a ; systhematikai seminarium III—IV. évf., 
heti 1 ó r a ; német nyelv I. évf., heti 1 óra.

b)  1906/7. tanév, Il-ik  félév:

1. C sengey G usztáv: Héber nyelv ( r P £ ^ * T 2 )  I- évf., heti 3 óra ; 
ó-szövetségi exegesis ( “ r  '  és ' “i r P  H ID CO  II—IV. évf., heti 3 óra;
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egyetemes egyháztörténet I —II. évf, heti 4 ó ra ; egyháztörténeti seminarium
11. évf., heti 1 óra.

2. Ifj. D raskóczy L a jo s :  Gyakorlati exegesis I—IV. évf, heti 1 ó ra ; 
gyakorlati seminarium I —IV. évf, heti 2 ó ra ; egyházjog III. évf, heti 3 óra; 
neveléstörténet I— II évf., heti 3 óra; vallástörténet I— II. évf., heti 3 óra.

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

heti 2 óra.
5. Mayer E n d re : G örög nyelv (Máté V— VII. f.) I. évf., heti 3 ó ra ; 

új-szövetségi exegesis (János evangéliuma) II—IV. évi., heti 4 ó ra ; új-szövetségi 
exeget. seminarium II—IV. évf., heti 1 óra.

6. Szánik E rnő : Egyházi ének I—IV. évf., heti 2 óra.
7. Dr. Szlávik M átyás : Bölcselettörténet I. évf., heti 4 óra (modern 

bölcs.); német nyelv I. évf., heti 1 óra; ethika III—IV. évfolyam, heti 4 óra; 
symbolika III— IV. évf, heti 2 óra; systhematikai seminarium III—IV. évf., 
heti 1 óra.

2. Seminariuniok.

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

1. Uj-szövetségi exegetikai seminarium. II— IV. évf., heti 1 óra. Vezetője 
Mayer Endre. A földolgozott és m egbírált dolgozatok czímei a következők 
voltak: A bűnnek különféle elnevezései s azok értelmezése Pál apostolnál. 
Tanítja-e Pál az eredendő bűnt? Minő jelentősége van Jézüs halálának Pál 
szerint? Mit ért Pál a rróm g alatt? Minő jelentősége van Jézus feltámadásá
nak Pál szerint? Minő jelentőséget tulajdonít Pál a cselekedeteknek? A Galatiaj 
levél Christologiája. Mi különbség van a Sixaúoaig  és a ayioovvij között? Mit 
tanít Péter Jézus haláláról? Mit kell érteni az svayyéXiov  alatt az új-szövetségben?

2. Gyakorlati theol. seminariumok. Vezető ifj. Draskóczy Lajos.
a) Homiletikai seminarium. I—IV. évf., heti 4  óra. Az I. évesek egyes 

dolgozatokat bíráltak, egyébként dolgozatokat nem  hoztak. A II. és III. évesek 
rendes egyházi beszédeket készítettek és m ondtak el, míg a IV. évesek alkalmi 
beszédeket Írtak. A benyújtott és elszónokolt alkalm i beszédek: keresztelési 
(magyar), úrvacsorái (magyar), confirmatiói (m agyar), temetési (magyar), esketési 
(magyar), harangavatási (német), pünkösdi (tót).

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 cselekm ények liturgikai elem eit tanulták megismerni gya
korlatilag, hogy az életbe való lépéskor legalább némi gyakorlottságuk legyen 
az istentisztelet liturgikailag helyes végzésében. A kántori teendőket a coll. 
tanítóképző-intézet növendékei végezték.

c) Rendszeres theol. seminarium. Az ágostai hitvallás latin szövegének 
magyarázatos fejtegetése. III— IV. évf., heti 1 óra. Vezetője dr. Szlavik  Mátyás.

F é lé v i  s e m in a r iu m .

Egy háztörté neti seminarium. II. évf., heti 1 óra. Vezetője: Csengey Gusztáv-
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I. É V F O L Y A M .

1. Fábry L á s z l ó ...........................................Rozsnyó, Gömör vm., 1888.
2. Fábry T iv a d a r ...........................................Bindtbánya, Szepes vm., 1884.
3. Flachbart K á ro ly ......................................Gölniczbánya, Szepes vm., 1887.
4. Kárpáti J á n o s ...........................................Busafalva, Szepes vm., 1887.
5. Klenner A d o l f ...........................................Felsőlövő, Vas vm., 1888.
6. Lehotszky E g y e d ......................................Ladomérvágás, Sáros vm., 1889.
7. Paulinyi M i k l ó s ................................  Hajnik, Zólyom vm., 1886.

I I .  É V F O L Y A M .

8. Adriányi G é z a ...........................................Matheócz, Szepes vm., 1885.
9. Alexy B é l a ................................................ Sörkút, Szepes vm , 1886.

10. Alexy J e n ő ................................................ Sztrázsa, Szepes vm., 1885.
11. Barthó A n d rá s ...........................................Likér, Gömör vm., 1885.
12. Bódy P á l * ................................................ Hácsava, Gömör vm., 1885.
13. Dávid K á r o l y ........................................... Brassó, Brassó vm., 1885.
14. Fuchs András ............................................Paloncza, Sáros vm., 1885.
15. Korenko G y ö rg y ......................................Svábócz, Szepes vm., 1885.
16. Krieger M ihály...........................................Selmeczbánya, Hont vm , 1885.
17. Kuzmányi J e n ő ......................................Hajmáskér, Veszprém vm., 1882.
18. Moravcsik J ó z s e f ......................................Szarvas, Békés vm., 1885.
19. Nagy L a jo s .................................................Szák, Komárom vm., 1883.
20. Podhorányi K á lm á n ................................ Igló, Szepes vm., 1886.
21. Scheffarovszky B é la .................................Csornád, Pest vm., 1883.
22. Scherer P é t e r ...........................................Sajkásszentiván, Bács-B. vm , 1885.
23. D. Szabó G yö rg y ......................................Somosújfalu, Sáros vm , 1885.
24. Szelényi J á n o s ...........................................Pilis, Pest vm , 1885.
25. Weisz G u sz táv ...........................................Abaújszántó, Abaúj-T. vm , 1886.

I I I .  É V F O L Y A M .

26. Achátz B éla ................................................ Duránd, Szepes vm , 1885.
27. Buchalla B erthold......................................I.eibicz, Szepes vm , 1886.
28. Farkas J ó z s e f ...........................................Rimabánya, Gömör vm , 1884.
29. Klauzer L ászló ...........................................Kisszeben, Sáros vm , 1885.
30. Kurek Pál . . ...................................... Nyíregyháza, Szabolcs vm , 1885.
31. Linczényi L a j o s ......................................Királylehota, Liptó vm , 1884.
32. Lukácsik M ih á ly ......................................Szarvas, Békés vm , 1884.
33. Makoviczky E m il ......................................Zólyom, Zólyom vm , 1884.
34 Palkovics P á l ...........................................Rimabánya, Gömör vm , 1884.
35. Petro E l e k ................................................ Rimaszombat, Gömör vm, 1884.

* Évközben az intézetből önként kilépett.
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36. Szenes G y u l a ........................................... Zólyom , Zólyom vm, 1886.
37. Thinschmidt S á n d o r ................................ Kisszeben, Sáros vm, 1883.
38. Zoltán E m il.................................................Ó tura, Nyitra vm, 1886.

IV. ÉVFOLYAM.

39. Boczkó Gyula . .
40. Bódy János . . .
41. Duszik Lajos . .
42. Fábry Győző . .
43. Hajtmanszky Gyula
44. Jeszenszky János .
45. Lauff Géza . . .
46. Rúzsa István* . .
47. Szekej András . .
48. Vrablicza Béla . .

Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1883. 
Gesztes, Gömör vm., 1884. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1883. 
Leibicz, Szepes vm., 1884. 
Abaújszántó, Abaúj-T. vm., 1885. 
Szarvas, Békés vm., 1885. 
Nagylomnicz, Szepes vm , 1883. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1883. 
Liptószentm iklós, Liptó vm., 1883. 
Bajsa, Bács-Bodrog vm., 1882.

* Évközben az intézetből önként kilépett.

1. Jegyzet. Fábry János, Teplicz, (Szepes vm.) 1882. a lipcsei és Szende Nándor, 
Körtés (Bács-Bodrog vm.) 1883. a halle-wittenbergi tudományegyetem theologiai fakultásán 
hallgatják a IV. évfolyamot.

2. Jegyzet. A lefolyt tanév alatt az eperjesi theologusok a következő egyházközsé
gekben tartottak egyházi beszédeket s végeztek egyéb egyházi teendőket:

1. Boczkó Gyula. . . . IV. Nyíregyháza.
2. Bódy János . . . . IV. Gesztes, Pádár, Perjési, Derencsény, Eperjes.
3. Duszik Lajos . . . . IV. Nyíregyháza, Eperjes.
4. Fábry Győző . . . . IV. Leibicz, Eperjes.
5. Hajtmanszky Gyula . . IV. Tállya.
6. Jeszenszky János. . . IV. Szarvas.
7. Lauff Géza . . . . . IV. Eperjes, Kakaslomnicz, Nyagyszalók.
8. Rúzsa István . . . . IV. Eperjes, Nyíregyháza.
9. Szekej András . . . IV. Liptószentmiklós, Eperjes.

10. Vrablicza Béla . . . IV. Bajsa.
11. Achátz Béla . . . . III. Duránd.
12. Buchalla Berthold . . III. Igló, Iglófüred.
13. Farkas József. . . . III. Rimakoko va.
14. Klauzer László . . . III. Kisszeben, Eperjes.
15. Kurek Pál . . . . . III. Eperjes.
16. Lukácsik Mihály . . . III. Kondoros.
17. Makoviczky Emil . III. Zólyom, Irsa, Eperjes, Dunaegyháza.
18. Palkovics Pál . . . . III. Rimabánya, Eperjes, Paloncza.
19. Szenes Gyula . . . .' III. Eperjes, Nyíregyháza, Zólyom.
20. Thinschmidt Sándor . III. Bártfa, Eperjes, Kisszeben.
21. Zoltán Emil . . . . III. Eperjes.
22. Adriányi Géza . . . II. Matheócz, Sz.-Szombat, Kisszeben, Sztrázsa.
23. Alexy Béla . . . . . II. Sörkút.
24. Alexy Jenő. . . . II. Sztrázsa, Poprád, Kisszeben.
25. Barthó András . . II. Likér, Eperjes, Kisszeben.
26. Bódy Pál . . .  . II. Várgede.
27. Fuchs András. . . . II. Paloncza.
28. Korenko György . II. Svábfalu, Filefalu, Szepesvéghely.
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29. Krieger Mihály . . II. Irsa, Bártfa, Eperjes.
30. Moravcsik József . . II. Szarvas.
31. Podhorányi Kálmán II. Igló.
32. Scheffarovszky Béla II. Csornád.
33. Scherer Péter . . . . II. Sajkásszentiván, Zsablya.
34. D Szabó György . . II. Eperjes, Abos, Kisszeben, Zsegnye
35. Szelényi János . . . II. Pilis.
36. Weisz Gusztáv . . . II. Abaújszántó, Tállya, Eperjes.
37. Fábry László . . . . I. Rozsnyó.
38. Flachbart Károly. . . I. Gölniczbánya.
39. Kárpáti János . . . . I. Buzafalva.
40. Klenner Adolf . . . I. Alsólövő.
41. Paulinyi Miklós . . . I. Hajnik.

E) T h eolog ia i vizsgálatok.
a) Alapvizsgálat. Alapvizsgálatot tett 1906. június 15-ikén: Achátz Béla, 

Buchalla Berthold, Farkas József, Klauzer László, Lukácsik Mihály, Makoviczky 
Emil, Palkovics Pál, Petro Elek, Thinschmidt Sándor, Zoltán Emil, ezek közül 
egy jeles eredm énynyel; szeptem ber 3-ikán Kurek Pál, Linczényi Lajos és 
Szenes Gyula, közülök egy szeptem ber 28-ikán pótvizsgálatot tett.

b) Szakvizsgálat. Az 1906. június 17-ikén Zelenka Pál tiszaker. ev. püspök 
elnöklete alatt a következő négyévi theol. tanfolyamot végzett theologusok 
tettek vizsgálatot: Bakay Péter, Dzurányi Dezső, H am ar János, Kem ény Lajos, 
Lányi Alfréd, Mandl György, Mikola János, Mráz Gyula Pál, T ó th  József, 
Zéman Mihály, illetve szeptember 7-ikén Wallrabenstein Jakab, közülök kettő 
jeles eredménynyel s egy pótvizsgálatot tett szeptember 7-ikén.

F) T heol. akad. egyesületek.

1. A theol. akad testület s a kebelében fennálló  becsületbírósdg.
A theologiai testület az eperjesi ev. kér. Collegium theol. akadémiájának 

összes nyilvános rendes hallgatóit m agába foglaló szervezett testvéri közös
ség, a m elynek czélja és hivatása egyrészt kifelé a theologusok érdekeinek 
más testületekkel vagy egyénekkel szemben való képviselete, másrészt befelé 
az együvétartozás tudatának a kölcsönös kartársi szeretet, tisztelet és meg
becsülés alapján való folytonos ébrentartása, fejlesztése és megszilárdítása. Ez 
az intézmény, a mely hazai testvér-akadémiáink között éppen nálunk fejlődött 
ki legelsőbben, féltékenyen őrködik theologusaink Eperjesen általánosan el
ismert jóhírneve fölött, az esetleges súrlódásokat és félreértéseket a lehetőség 
szerint békés úton egyenlíti ki, vagy ellenesetben a kebelében fennálló becsület
bíróság ítéletére bízza a felmerült ügy megoldását. Ez alapon becsületbírósága 
útján egyrészt erkölcsi tekintélyének egész súlyával védi a maga tagjait, más
részt érzékenyen és szigorúan ügyel arra, hogy magaviseletével a testület 
hazafias szellemét és erkölcsi tekintélyét senki alá ne ássa.

Sajnos, az elmúlt tanév alatt két esetben is kellett a testületnek becsület
bírósága útján fegyelmi ítéletet mondania. Az egyik esetben egy felmerült 
sajnálatos inczidens következtében el kellett ítélnie a tagok között egyideig

Coll. É rt. 1906/7 . 0
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dívott hazárdjátékot s így a maga részéről is helyeslésével kisérnie az egyház
kerületi főhatóság amaz intézkedését, a mely szerin t a jövőben «a hazárdjáték 
az Otthon összes helyiségeiben tilos». A m ásik esetben a felügyelő tanárral 
egyetértőleg szigorú ítéletével sújtotta egyik tag tá rsá t az Otthon szabályza
tával ellenkező magaviseletnek tanúsítása m iatt. Az első vétkes, könnyelmű 
játékának súlyos következményeként az akadém ia kebeléből önként kilépett, 
míg ellenben a másik a tanév végéig tanúsított kifogástalan magaviseletével 
tette jóvá előbbi könnyelmű viselkedését s to vábbra  méltóvá vált a tanári 
kar és tagtársai becsülésére. Hiszszük és rem éljük, hogy a jövőben ilyen saj
nálatos esetek a testület és az Otthon kebelében elő nem fognak fordulni s 
erre a testület tagjainak a tanév végéig tanúsított példás magaviseletéből követ
keztetve, máris igen kedvezők és biztatók a kilátások.

A theol. akad. testület beléletének közelebbi ism ertetésére áttérve, jelentjük, 
hogy a testület alakuló-közgyűlését Duszik L ajos korelnök hívta össze szep
tem ber 10-ikére, a melyen a tisztikar is m egalakult, még pedig a következő- 
képen : Elnök Duszik Lajos IV. é. theol., jegyző D. Szabó György II. é. theol., 
pénztáros Vrablicza Béla IV. é. theol., becsületbírósági elnök Petró Elek
III. é. th eo l, becsületbírósági jegyző Farkas Jó zse f III. é. theol., könyvtárosok 
Zoltán Emil III. é. theol. s Linczényi Lajos III. é. theol, laptáros Lehoczky 
Egyed I. é. theol. A testületnek ezen tisztikara azonban a viharos testületi 
élet befolyása alatt több változáson ment keresztül; így már a szept. 25-ikén 
tarto tt rendes gyűlésen Lehoczky Egyed lap táros lemondása folytán a testület 
Paulinyi Miklóst választotta meg laptárosnak. Az 1907. február 9-ikén tarto tt 
rendes gyűlésén pedig megvált elnöki székétől Duszik Lajos, kinek helyét a 
testület Bódy János IV. é. theologussal tö ltö tte  be, majd Bódy Jánosnak az 
1907. április 9-ikén tartott gyűlésen történt lem ondása következtében F ábry  
Viktor lett elnökké, a ki mindvégig m egm arad tisztében. Hasonlóképen vál
tozás történt a becsületbírósági tisztikarban is, a mennyiben az 1907. február 
14-ikén tartott gyűlésen Petró Elek becsületbírósági elnök s Farkas József 
becsületbírósági jegyző lem ondtak s helyükbe a testü let becsületbírósági elnök
nek Duszik Lajost, becsületbírósági jegyzőnek Linczényi Lajost, ezek lem on
dása után 1907. márczius 6-iki gyűlésen becsületbírósági elnöknek Linczényi 
Lajost, becsületbírósági jegyzőnek Flachbart K ároly  1. é. theologust válasz
to tta meg. Azonban 1907. április 9-iki gyűlésen Linczényi Lajos is lem ondott, 
kit azután Jeszenszky János IV. é. theologus váltott fel, végre Jeszenszky 
Jánosnak 1907. április 21-iki gyűlésen tö rtén t lemondása következtében a 
becsületbírósági elnöki széket Palkovics Pál III. é. theologus foglalta el.

Mint minden évben, úgy ebben az évben is közrem űködött a theol. testület 
a Collegium négy tanintézete által rendezett hazafias ünnepélyeknél, így

október 6-ikán a nemzeti vértanúk em lékére rendezett emlékünnepélyen 
Duszik Lajos testületi elnök mondotta az em lékbeszédet;

a márczius 15-iki ünnepélyen pedig B ó d y  János testületi elnök m eg
nyitó beszéddel, Dávid Károly szavalattal m ű k ö d ö tt közre.

Hasonlóképen a múlthoz híven, a testü let megünnepelte protestáns egy
házunk s a lelkiismereti szabadság hajnalhasadását, október 31-ikét is, a követ-
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kező program m al: Ének; előadta a testület «nagy-kar»-a. Megnyitó; tarto tta  
Duszik Lajos elnök. Szavalat; előadta Weisz Gusztáv II. é. theol. Ünnepi beszéd; 
tartotta Makoviczky Emil III. é. theol. Szavalat; előadta Dávid Károly II. é. 
theol. É n ek ; előadta a testület «nagy-kar»-a.

A testület még a megelőző év végén kiküldte képviselőjét Kurek Pál 
személyében az országos diák-kongresszus gyűlésére, a ki résztvett úgy a 

k június 21-ikén tartott kongresszusi gyűlésen, mint az azzal kapcsolatban lévő
Kossuth-serleg ünnepélyen, a hol is testületünk nevében lel ette az esküt arra 
nézve, hogy testületünk minden tagja életefogytáig a független Magyarország 
eszméjének hű harczosa lesz.

> Résztvett a testület a helybeli jogakadémiai iíjúság zászlóavatási ün
nepén Duszik Lajos elnök s Bódy János képviselői által. Száműzött szabadság
hőseink, Rákóczi s Tököly szent hamvainak, áldott porainak hazahozatalakor 
1906. okt. 29—30-ikán a hamvak eltemetésénél a theol. testület úgyszólván 
teljes számban jelent meg a dékánnal s a 48-as zászlóval, az által is jelét akarva 
adni lángoló honszerelmének.

Az országos diák-kongresszusnak május 3—5-ikig tarto tt tavaszi gyűlésére 
a testület Duszik Lajost s Kurek Pált küldte ki képviselőiül, a kik nagyban hozzá
járultak a kongresszus gyűlésének sikeréhez, a mennyiben Duszik Lajosnak elő
adását, illetőleg indítványát: « A diák-szövetség hazafias czéljai, különös tekintettel 
a pánszlávizmusra» a kongresszus a maga teljességében elfogadta s magáévá tette.

A testület ez évben is tagja volt a helybeli irodalmi körnek: a Széchenyi- 
körnek, látogatta olvasótermét, használta könyvtárát s a felolvasó-estélyeken 
többször szavalattal működött közre.

De szellemi tevékenysége mellett gondja volt a testületnek arra is, hogy 
a tagok szellemük mellett testüket is kiműveljék; e czélból közbenjárására a 
coll. főgimnázium a tornatermet volt szives a testület tagjainak rendelkezésére 
bocsátani, a miért is a testület e helyen is kifejezi hálás köszönetét.

A tagok hetenként két tornaórában rendszeresen edzették testüket, a 
testület által választott háznagy s előtornázók felügyelete alatt.

Kormányzatát, belügyeit a testület rendes s rendkívüli gyűlésein végezte. 
Ebben a tanévben a testület 1 alakuló-, 11 rendes-, 7 rendkívüli, 1 záró-, tehát 
összesen 19 gyűlést tartott; tagjaitól minden tanév elején 5, illetőleg 6 kor. 
tagsági-díjat szed be testületi kiadásainak s olvasóköri költségeinek fedezésére.

Erős viharok tomboltak ezévi testületi életünkben, de — Istennek hála — 
 ̂ romboló hatásukat nem érvényesíthették, mert ellentállt nekik az egyetértés

s a kölcsönös szeretet.

2. Theol. akad. Önsegélyző-egyesület.
A theologiai testületnek kebelében fennálló Önsegélyző-egyesület a m aga 

ügyeit tíz tagból álló állandó választmány által intézte. E választmánynak tagjai 
voltak a testületi elnökön, jegyzőn s pénztárnokon kívül: Bódy János IV. é. 
theol., Szekej András IV. é. theol., Palkovics Pál III. é. theol., Weisz Gusztáv 
II. é. theol., Rúzsa István IV. é. theol., Kárpáti János I. é. theol., Fuchs 
András II. é. theol.

5*
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Az egyesület vagyona az 1907. év május 25-iki kimutatás szerint:
kötvényekben s k é s z p é n z b e n ................................................. 2195 54 kor.
1906. jún. 16-ikán v o lt ..................................................................  2087 13 »

a gyarapodás tehát 108 41 kor.
Az Önsegélyző-egyesület áldásos munkát végez, a mennyiben a tagokat 

kölcsönökkel segélyezi s így a szegénysorsú theologusok magok fenntartását 
nagyban elősegíti.

3. Theol. akad. Olvasókör.
A theol. akad. O lvasókör a testület s a belmissziói egyesület vezetése 

alatt ezidén is megalakult s olvasóköri óráit napon ta  d. u. 5—7-ig tartotta 
a theol. Otthon olvasótermében.

Az olvasókörbe a következő lapok já r ta k : Pesti Hírlap, Pesti Napló, 
Budapesti Hírlap, Az Újság, A  Nap, Népszava, V asárnapi Újság, Kakas Márton, 
Üj Idők, Kertészeti Lapok, Eperjesi Lapok, Evang. Egyház és Iskola, Theologiai 
Szaklap, Ébresztő, Ev. Népiskola, Olajág, Missziói L a p o k ; Ev. Glocken, Allgemeine 
Missions-Zeitschrift; Stráá na Sione, Ev. Kazatel. Összesen tehát 41; 10 egyházi, 
11 világi; 16 magyar, 2 ném et s 2 tót nyelvű.

A tiszai ev. egyházkerület elnöksége ez évben is 50 koronát utalványozott 
olvasókörünk s könyvtárunk költségeinek fedezésére. Dr. Szlávik Mátyás, 
Csengey Gusztáv, Mayer E ndre theol. tanárok tö b b  lapot engedtek át olvasás 
végett olvasókörünknek; az Eperjesi Lapok s a Budapesti Hirlap kiadóhivatala 
pedig az Eperjesi Lapokat, illetőleg a Budapesti H írlapot ingyen küldte meg 
olvasókörünknek.

Fogadják jóltevőink e helyütt is hálás köszönetünket 1

4. A theol. akadém ia  Belmissziói Egyesülete.
Czéljainak és hivatásának megfelelő szerepet tölt be a theol. hallgatók 

Belmissziói Egyesülete, a m ikor a belmisszió körébe vágó és egyéb tudom á
nyos kérdések megbeszélése, megvitatása szem pontjából az időközönkint meg
tartott összejöveteleken szabadelőadásokat és vitákat rendez, felolvasásokat, 
irásmagyarázatokat, szavaló- és szónoki gyakorlatokat tart. E nemes czélja 
elérése, szépirodalmi m unkásságuk fejlesztése s a munkaszeretet felkeltése 
végett tűz ki az egyesület — a mint azt ez évben is tette — pályadíjat, hogy 
evvel is az önképzés minden neme iránt sorom póba hívja a hallgatóságot.

Az egyesület elnöke, M ayer Endre theol. akad. tanár, 1906. év szeptem
ber 14-ikére hívta össze az alakulógyűlést. Duszik Lajos volt titkár lemon
dása után Rúzsa István IV. é. lett az egyesület titkára. Pénztárossá lett Kurek 
Pál III. é., jegyzővé Achátz Béla III. é., aljegyzővé Moravcsik József II. éves, 
majd ennek leköszönése után Klenner Adolf I. é. E  tisztviselői kar m ódosult 
a februári félévben, a m ennyiben az alapszabályok intézkedése folytán február
ban a titkár tiszte lejár és új titkárt kell választani s így a megüresedett 
tisztségre titkárul Makoviczky Emil III. é. theologust választotta az egyesület.

T arto tt az egyesület egy alakuló-, egy évzáró- s egy titkárválasztó köz
gyűlésen kívül 13 rendes összejövetelt, m elyeken az igazgatási ügyeken kívül 
szokott sorrendben ének, ima, bibliamagyarázat, szavalás, eszmecsere, felolvasás,
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illetve szabadelőadás volt. Névszerint pedig a következő tárgyak kerültek 
napirendre: 1. Szabadelőadás: «Bodelswingh betheli (Németország) hatalmas 
m unkásgyarmatáról és gyógyintézeteiről». 2. Szabadelőadás : Lukács ev. XVI. 
fejezetében foglalt, «hamis sáfár»-ról szóló paraboláról. 3. Szabadelőadás: «Az 
imának gyakorlati értékéről». 4. Szabadelőadás: «Korunk szocziális kérdéseiről». 
5. Szabadelőadás: «Az alkoholizmusról». 6. Felolvasás: «Mi az egyesületek 

t ideális czélja?». 7. Felolvasás: «A keresztyénség belépése a történelembe».
8. Eszm ecsere: «A vasárnapi iskolákról és a biblia-olvasó összejövetelekről». 
Ezenkívül az egyesület pályázatot hirdetett egy vallásos tárgyú vagy szép- 
irodalmi munka megírására, a melyre 3 munka érkezett be.

I Az egyesület nemcsak a maga körén belül dolgozott serényen, hanem
a nagyközönség körében is igyekezett elvetni a belmisszió áldásteljes mag
vait. Négy estélyt rendezett a Collegium nagytermében s egyet Nyíregyházán 
nagy érdeklődés mellett. Kedves volt egyesületünknek a nyíregyházai egy
ház meghívása; szívesen engedtünk kérésének és valóban az a lelkes fogad 
tatás, határtalan vendégszeretet és az igazán nemes érdeklődés nemcsak hogy 
elenyésző csekélylyé tette a mi fáradságunkat, és kimondhatatlan hálára köte
lezett le bennünket, hanem örök emlékeket, kitörülhetetlen nyomokat hagyott 
sziveinkben és lelkűnkben egyaránt. Adja Isten, hogy az a mustármag, a mit 
ott elvetettünk, a nyíregyházai buzgó egyházi élet derűs napsugarai hatása 
alatt életerős, terebélyes fává nőjjön !

Fontos feladatát képezi ezen egyesületnek, hogy a tankönyveket pótló 
kézi-füzeteket sokszorosítja és jutányos áron szolgáltatja tagjainak. így  az 
elmúlt iskolai évben Mayer Endre «Jézus életé»-t, Csengey Gusztáv «Izrael 
tö r té n e té it ,  dr. Szlávik Mátyás «Symbolikájá»-t, ifj. Draskóczy Lajos «Vallás- 
tö r té n e té it  sokszorosította.

Az egyesület ezévi bevétele 579 kor. 33 fill., kiadása 478 kor. 78 fill. 
Mint minden évben, úgy most is akadtak nemes adakozók, a kik adom á
nyaikkal közelebb hozták czélunkat a megvalósítás felé: ifj. Draskóczy Lajos 
theol. akad. tanár küldött 10 kor.-t, az ág. hitv. ev. tiszai kerület 50 kor.-t s 
a nyíregyházai ág. hitv. ev. egyház 50 kor.-t. FIálával és köszönettel vettük 
a nemes adományokat. «A ki jó szívvel ad, az Úrnak ad és az Úr bőségesen 
visszafizeti azt neki!»

Gondoskodik az egyesület szellemének megfelelő lapokról is. így jára tta  
a Jó pásztor, Olajág, Külmisszió, Ébresztő, Ev. Népiskola, Ev. Családi Lapok, 
Allgemeine Missions-Zeitschrift, Die ev. Missionen, M onatschrift für die innere 
Mission, Missziói Lapok s Ev. Luth. Missionsblatt czímű folyóiratokat.

Ilyen irányú s terjedelmű a Belmissziói Egyesület működése, melyet 
Isten segítségével már 13 év óta folytat lankadatlan kitartással és —  hála 
Istennek — sikeres eredménynyel.

5. A M agyar Túrista-Egye sülét 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 szórakozás vágyát különösen a főiskolai ifjúságban ébreszteni és fokozni
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továbbá hazánknak természeti szépségekben gazdag tájékait hozzáférhetővé 
tenni és megismerésüket m egkönnyíteni; végül a gazdasági szempontból is 
nagyjelentőségű túrista- és idegenforgalmat elősegíteni.

Czéljának elérésére kirándulásokat rendez, ú takat jelez, egyes vidékeket 
ismertető előadások tartásáról gondoskodik, úti-könyveket, tájékoztató füze
teket, tájképeket ad ki, összejöveteleket rendez.

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

Az Osztály rendes tagjai a két akadém ia 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 mindenkorra legalább 
100 kor.-t, örökös pártoló-tagnak, a ki 50 kor.-t, pártoló-tagnak, a ki éven- 
kint 4 kor.-t fizet be ; végül a tiszteletbeli tagok választását czélzó indítványt 
a közgyűlés elé terjeszti.

A tagok arczképpel ellátott s az Osztály bélyegzőjével lepecsételt igazol
ványt kapnak, a mely az M. T. E.-nek az egész országban kieszközölt összes 
kedvezményeire feljogosítja őket. így egyenlő jogokkal részt vehetnek bármely 
testvér-osztály kirándulásain. Tízen együtt a vasutakon bárhova féljegygyel 
utazhatnak. Csorbára és Poprád-Felkára szóló kedvezm ényes túrista-jegyeket 
igazolvány felmutatása mellett egyenként is nyernek. Kedvezményekben ré
szesülnek 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 m eg s nemtagoknak egym agá
ban 10 kor.-ba kerül. Kedvezményes árban rendelhetik meg a M. T. E. kiadvá
nyait. A kedvezmények részletesen fel vannak sorolva az Osztály 1905. évi 
első kiadványában, a mely a tavaszi és őszi kirándulás részletes programmját 
és egyéb tudnivalókat tartalmaz. Bővebb felvilágosítást nyújt még az érdek
lődőknek az Osztály nyom atott ügyrendje, a m elyre minden újonnan belépő 
tag igényt tarthat. A belépés szept., jan. és febr. hónapokban történik.

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

1906. október 8-ikán rendkívüli közgyűlést ta rto tt az Osztály, a melyen 
Mauks Sándor elnök, joghallgató távozása miatt tö rtén t lemondása után elnök
nek egyhangúlag Makoviczky Emil theologust, alelnöknek Bucsegh Kálmán 
joghallgatót, titkárnak Klauzer László theologust választották m eg ; jegyző 
m aradt Zoltán Emil theol., pénztáros Kolbenheyer Zoltán joghallgató.

Az Osztály évi alakuló-közgyűlését 1907. év február 16-ikán tartotta. 
Tisztviselői le ttek : Makoviczky Emil theol., elnök ; Sztehlo Zoltán jogh., al- 
e ln ö k ; Veisz Gusztáv theol., titk á r; Libay Béla jogh., pénztáros; Bánóczy 
József jogh., jegyző ; Zoltán Emil theol., a kirándulási-bizottság előadója.



Júniusig az Osztály 7 választmányi gyűlést és egy rendkívüli közgyűlést 
tartott, a mely Bodon Miksa eperjesi állatorvost tiszteletbeli taggá választotta. 
Tagjainak száma : 23 theologus, 28 joghallgató és 47 képezdei tanuló, mint 
pártoló-tagok

E tanév folyamán 3 felolvasó-estét rendezett az Osztály, a melyeknek 
műsorai a következők :

1906. évi nov. 27-ikén a Kurucz Fejedelm ek emlékére. 1. Elnöki m eg
nyitó. T arto tta  Makoviczky Emil, az Osztály elnöke. 2. Szavalat. E lőadta 
Zavatzky Ilona úrle^ny. 3. Kurucz-dalok. Tárogatón előadta Szilágyi István 
kassai joghallgató 4. «A kurucz fejedelmek emlékezete». Irta és felolvasta 
Csengey Gusztáv theol. akad. tanár. 5. Magyar dalok. Előadta a collegiumi 
theologus- és jogász-zenekör.

1906. deczember 15-ikén : «Molnár Katicza». Melodráma. Irta Dóczy Lajos, 
zenéjét szerezte Bihary Ernő. Előadta Bucsegh Kálmán joghallgató, zongorán 
kisérte Kazinczy Margit úrhölgy. 2. «Hunyadi László», egyveleg. Zenéjét sze
rezték Erkel-W einbaum. Fuvolán előadta Porkoláb János jogh , Maurer Annuska 
úrhölgy zongorakisérete mellett. 3. Felolvasás. «A mesék országában», nyolczvan 
vetített képpel. (Fiúmén át Krajnába. A Karavanbáhban és Jűli-Alpokban tett 
kirándulások és hegymászások bemutatása.) Tartotta Szerelemhegyim' Móczár 
Jolán úrnő, a M. T. E. Budapesti Osztályának tagja. 4. Magyar dalok. Zongorán 
előadta Balogh István jogh., czigányzenekiséret mellett. A felolvasás közben 
tartott szünet alatt dr. W ladár Józsefné úrnő magyar és szlovén dalok ének
lésével tette vonzóbbá és kellemesebbé estélyünket, Maurer Annuska úrhölgy 
zongorakisérete mellett.

1907. évi április 25-ikén : «Meglepetés», monológ Farkas Józseftől. E lő
adta Kribel Berta úrhölgy. 2. Felolvasás. Tartotta — Hamburgtól a K anári
szigetekig m egtett körútjáról — Bodon Miksa, az egyesület tb. tagja. Szünet 
közben L ibertény Béla jogh. hegedűn m agyar dalokat játszott.

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

A második felolvasás után az Osztály vendégei: Szerelemhegyiné Móczár 
Jolán, Szerelemhegyi Aladár és dr. W ladár Józsefné tiszteletére társas-vacsorát 
rendeztünk a Fekete-sas szállodában, a melyen a helybeli intelligenczia szá
mos tagja vett részt. Másnap a vendégekkel szánkókon kirándultunk Sóvárra 
a sófőzde megtekintésére.

Az Osztály ezidei vagyona 510 kor. 53 fillér, melyből évvégén 250 kor. 
a központnak lesz elküldve.

Az Osztály sikerült kirándulásokat rendezett a Kapi-várra, a Sárosi-várra, 
a sósújfalusi várra, a Sebes-várra, Szt. György-csúcsra (Kopasz-Strázsra), Ránk- 
Herlányra, a dubniki s vörösvágási opálbányákba, a Simonkára és az Antal- 
forráshoz, Czemétére, a Savanyúvíz-forráshoz; 1906. évi október havában egy 
nagyobbszabású kirándulást rendeztünk Iglófüredre, a hülli szép kilátáshoz 
és az Ördögfej-hegyre dr. Szlávik Mátyás theol. dékán vezetése mellett és 
egyet az olejnoki völgybe és a Lissza-hegyre Klauzer László theol. vezetésével.
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1907. évben m egtekintettük a helybeli villanytelepet, kirándultunk Kassára, 
Czemétére, Nagysárosra, a sósújfalusi várba, a Savanyúvíz-forráshoz, az Antal- 
forráshoz. Május hó 12-ikén dr. Szlávik Mátyás theol. dékán és Andrasovszky 
Béla jogh. vezetése mellett tettünk meg nag y  számban egy mindenképen 
sikerült kirándulást a gömör-szepesi Erczhegységnek Dobsina és Igló közt 
fekvő 1263 m. magas Knoll nevű csúcsára. Ig ló ig  vonattal mentünk s onnét 
Grajnáron át Knollra, Vinicsáron Kaniszkován, illetve Ördögfejen és Igló- 
füreden át vissza Iglóra tettünk egy gyönyörű túristautat. A kirándulásokba 
bevontuk úgy a Kárpát-Egyesület tagjait, m int az egész .eperjesi társadalmat, 
s hogy azok kedvesekké és vonzókká lettek, az főleg az Osztály tb. tagjának, 
dr. Szlávik Mátyás theol. dékán ügybuzgó fáradozásának köszönhető.

Tavaszszal, a m ikor az idő kedvezett, k ijav íto ttuk  a czemétei, savanyú
vízi és a Simonkára vezető utat.

Ez év történetéből is láthatjuk, hogy az Osztály a Magyar Kárpát- 
Egyesület Eperjesi Osztálya sikeres m űködése m ellett is életképes és virul; 
ezt bizonyítják a látogatott, sikerült felolvasó-estélyek és a gyakori, kisebb és 
nagyobb kirándulások S ha eddig az érdeklődést a természet szépségei iránt 
inkább csak a tanuló-ifjúság és a társadalom körében  iparkodtunk felébresz
teni, úgy most a leánytanulókat is felhívtuk a lelkes sorakozásra kibontott 
zászlónk alá. Nem anyagi áldozatokat, csak erkölcsi támogatást kérünk! így 
kívánjuk szántogatni a túristaság járatlan mezejét, ismeretessé, hozzáférhetővé 
tenni hazánk történeti nevezetességű, szépségben gazdag helyeit. Adja Isten, 
hogy akadjanak e nemes ügyneki mindig lelkes harczosai, — de akadjanak 
ügybuzgó, fáradhatatlan tagjai, követői is !

G) T h eol. akadémiai könyvtár.
A theol. akad. könyvtár a lefolyt iskolai évben a hallgatóknak a theol. 

tudományokban való könnyebb és biztosabb haladhatása  s könnyebb hozzáfér- 
hetése czéljából a Collegiumból a theol. O tthonba kerü lt s jelenleg annak a köny v- 
tárczéljaira szolgáló, kényelm es földszinti helyiségében van elhelyezve. E kedvező 
körülmény folytán egyrészt a theol. hallgatóknak tudom ányos önképzése m eg
könnyebbült, a m ennyiben a könyvtárat saját o tth o n u k b an  szabadon s bárm ikor 
vehették igénybe s a könyvtár látogatottsága sokkal élénkebb is volt, mint 
az előző években; másrészt a könyvtár kezelése és rendezése könnyebben volt 
eszközölhető.

A könyvtár a theol. akad. testület kezelése alatt áll s ugyanő választja 
a könyvtárosokat is.

Könyvtárosok voltak Linczényi Lajos és Zoltán Emil III. éves theol. 
akad. hallgatók.

A könyvtár ezévi gyarapodása:
ajV éte l útján a következő művekkel g y arap o d o tt: Protestáns P ap ; Protes

táns Szemle; Theologiai Szaklap; L uther-Társaság kiadványai; Raffay Sándor: 
A Reverzális; Klaveness T h o .: Az Evangelium a jelen kornak hirdetve; Payr 
Sándor: Hárfahangok, vallásos költemények gyűjtem énye; Hörk József: Die 
evang. M ärtyrer-Fam ilie des Helden A ndreas K eczer; Dr. Masznyik E ndre:
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Jézus élete evangyéliomi képekben S trom p László: Magyar Protestáns Egyház
történeti adattár V. évfolyama. Dr. Mikler Károly: Magyar Evangélikus Egyház
jog; Dr. Zsilinszky Mihály: A M agyar honi Protestáns Egyház Története; 
Horváth Cyrill: A magyar irodalom története; Pokoly József: Az Erdélyi 
Református Egyház Története IV-—V. kötet; Simó János: Az Unitárius Szó
szék; Kiss Károly: Bibliai képek; Révész János: Egyház és haza, beszéd- 
gyűjtem ény; Koren Pál: Pál apostol zsidókhoz Írott levelének magyarázata; 
Csiky Lajos: Imádságok és elmélkedések. Ugyancsak vétel útján a következő 
folyóiratokkal szaporodott a könyvtár: Zeitschrift für Theol. u. Kirche, Christi. 
Welt, Chronik der Chr. W., M onatsschrift fü'- kirchl. Praxis, Theol. Literaturblatt, 

I Alig- Ev. Luth. K.-Ztg, Glauben und Wissen stb.

b) Ajándékozás útján a következők voltak szívesek könyvtárunkat gya
rapítani : Boér Jen ő : Az ember, Ébredő korszellemünk megnyilatkozása Boér 
Jenő ú tján ; Simon E lek : Eredeti egyházi beszédek; Hallei Magyar E g y le t: 
A Hallei M agyar Egylet története 1863— 1906. Szemére Miklós: Kováts Lajos: 
Szemere Miklós és a magyar ifjúság ; országgyűlési beszédei és több, szám- 
szerint 11, politikai tárgyú értekezései; Az eperjesi ev. I. egyház: Az eperjesi 
ág. hitv. ev. I. anyaegyház Évkönyve 1906 Özv. Hedry A ran k a: A jövendő
II. évfolyam a; Stunden der Andacht, 8 kötet; Allgemeine Wettgeschichte, 8 k . ; 
Allgemeine Erdkunde von J. Schutz, 1 5 k .;  Theiss, A ndachtsbuch; Seelenlehre; 
Sittenlehre für Kinder; Schiller’s Gedichte, 12 k . ; Der Ewige Jude von L. 
Eichler, 10 k . ; Jósika négy, ném etre fordított regénye. Özv. Fuchert G yuláné: 
C onversations-Lexikon der neusten Zeit 1832., 4 k. ; Conversations-Lexikon 
der Gegenwart 1 8 38 ,4  k.; Die Gegenwart, Eine encyklopädische Darstellung 
der neusten Zeitgeschichte für alle Stände, 6 k.; Conversations-Lexikon, 12 k . ; 
A tiszavidéki ág h. ev. egyházmegye 1906. évi közgyűlésének jegyzőkönyve.

A tiszai ev. egyházkerület ez évben is 50 kor.-t szavazott meg segély
képen a könyvtár czéljaira.

M indazoknak a nagylelkű adakozóknak, kik könyvtárunkat gyarapítani 
szívesek voltak, s a pártfogó egyházkerületnek e helyütt is hálás köszönetét 
m ondunk!

A könyvtár jelenlegi állománya 1700 mű és füzet.

Coll. É rt. 1906/7. 6
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J  o g a k a d é m ia .

A) A jog- és állam tudom ányi kar szem élyzete.

D é k á n :

D r. M ikler K ároly, a jog- és állam tudom ányok tudora, az ág. hitv. evang. 
egyetemes egyház tanügyi s a tiszai ág. h. ev. egyházkerület tanügyi és jog
ügyi bizottságának s a collegiumi igazgatóválasztm ánynak tagja, az eperjesi 
ág. h. ev. I. egyház iskolaszékének elnöke, Sárosvárm egye törvényhatósági 
bizottságának, állandó - választmányának s központi - választmányának és 
Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének választott tag ja ; 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 40. sz.

T  a  n  á  r  o  k  :

D r . E reky István, a jogtudom ányok tudora, oki. bíró, a közigazgatási-jog és 
statisztika nyilvános rendes tanára. Az állam tud. államvizsgálati bizottság 
rendes tagja. A kar jegyzője. Lakik: K ossuth Lajos-utcza 30. sz.

D r . F lórián K ároly, az államtudom ányoknak — «sub auspiciis regis» fel
avatott — és a jogtudom ányoknak tudora, a palonczai ág. h. ev. egyház 
felügyelője, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. kir. 
város képviselőtestületének tagja; a nemzetgazdaságtan, pénzügytan és magyar 
pénzügyi jog nyilv. rendes tanára. A m ásodik  alapvizsgálati bizottságnak 
rendes tag ja ; a Collegium pénztárosa. L a k ik : Arok-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. L ak ik : Fő-utcza 81. sz.

D r . H orovitz S imon, a jog- és állam tudom ányok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és központi választmányának 
s Eperjes sz. kir város képviselőtestületének ta g ja ; 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.

D r . K örtvélyessy D ezső, a jogtudom ányok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, kir- 
törvényszéki bíró, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes 
sz. kir. város képviselőtestületének tagja ; a tételes-jogi speciál-collegiumok

II.



43

magántanára. A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagja. L ak ik : 
Kerényi-utcza 5. sz.

Dr. Máriássy Béla, a jogtudom ányok 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 Károly. Lásd fent.
Dr. Eöttevényi N agy Olivér, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd) 

képesített egyetem i magántanár, a magyar közjog, politika, tételes európai 
nemzetközi jog  és a jog- és államtudományi bevezetés nyilvános rendes 
tanára. A m ásodik alapvizsgálati és az államtudományi államvizsgálati bizott
ság rendes tagja. A második félévben már nem tarto tt előadást, a meny
nyiben a kassai kir. állami jogakadémiához hasonló minőségben kinevez
tetvén, három és fél évi, elismerésreméltó tanári m űködés után jogakadémiánk 
kötelékéből kilépett.

Dr. Obetkó Dezső, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, volt kir. 
törvényszéki b író ; 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. L ak ik : Szebeni-út 14. sz.

Dr. 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 m agánjog 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.

Dr. Szlávik Mátyás, bölcselettudor, theol. dékán-tanár, Sárosvármegye tvhat. 
bizottságának, Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének, a Collegium igaz
gató-választmányának, a Protestáns Irodalmi T ársaság igazgató-választmá- 
nyának és az eperjesi m. kir. állami tanítónőképző-intézet igazgató-tanácsá
nak tagja. A történeti és bölcseleti speciál-collegiumok nyilv. rendes tanára. 
Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Arok-utcza 30. sz.

Dr. 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 j 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. O betkó Dezső. Póttagok dr.
Raffay Ferencz, dr. E. Nagy Olivér és dr. Flórián Károly.

e*
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M ásodik alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Raffay Ferencz, dékánhelyettes. Helyettes elnök a b izottság 

legidősebb tagja. R endes tagok dr. Flórián K ároly és dr. E. Nagy Olivér. 
Póttagok dr. Mikler Károly, dr. Obetkó D ezső és dr. Ereky István.

Á llam tudom ányi á llam vizsgdla ti bizottság:
Elnök dr. M ikler Károly. Helyettes elnök  a bizottság legidősebb tanár

tagja. Rendes tagok dr. E. Nagy Olivér és dr. Ereky István. P óttagok dr- 
Horovitz Simon, dr. Flórián Károly és dr. O betkó  Dezső.

Az á llam tudom ányi á llam vizsgdlati bizottság kü ltag ja i:
fíánó Aladár, Sárosvármegye főjegyzője,
Berzeviczy A lbert, v. b. t. t., ny. vallás- és közoktatásügyi m. kir. m iniszter, 

a jogakadém iának volt tanára,
dr. Horovitz G yula ügyvéd,
Hoffmann Mór, kir. tanácsos, pénzügyigazgató,
dr. Horváth. Ödön, kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság ítélő- 

bírája, a jogakadém iának volt tanára és dékánja,
Krayzell A ladár, Eperjes sz. kir. város polgármestere, a coll. igazgató

választmány tagja,
dr. Máriássy Béla, jogakad. m.-tanár, Sárosvárm egye árvaszékének elnökei 
Pehovits Á goston, kir. p. ü. tanácsos, m. kir. pénzügyigazgató-helyettes, 
dr. Propper A dolf, ügyvéd, tiszteletbeli vármegyei főügyész, az eperjesi 

ügyvédi kamara elnöke,
dr. Rosenberg Teofil, ügyvéd,
dr. Schmidt Gyula, coll. felügyelő, volt országgy. képviselő, ügyvéd, 
dr. Szlávit M átyás, coll. theol. akad. dékán,
Tahy József, Sárosvárm egye alispánja, a coll. igazgató-választmány tagja.

Jogtudom ányi állam vizsgdlati bizottság:
Elnök dr. H orovitz Simon. Helyettes elnök a bizottság legidősebb tan ár

tagja. Rendes tagok dr. Raffay Ferencz és dr. Obetkó Dezső. Póttagok dr- 
E. Nagy Olivér, dr. E reky  István és dr. M ikler Károly

A jogtudom ányi állam vizsgálati bizottság kü lta g ja i:
fíalpataky 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 jogakadém iának 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. Körtvélyessy Dezső, jogakadémiai m agántanár, kir. törvényszéki bíró, 
Krayzell A ladár, Eperjes sz. kir. város polgárm estere, a coll. igazgató

választmány tagja.
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Kubinyi Aurél, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi-kamara elnöke,
Legez a  István, kir. ítélőtáblái bíró,
Lehocaky Sándor, kir. törvényszéki elnök,
Maiéter Árpád, ügyvéd,
dr. M áriássy Béla, jogakadémiai magántanár, Sárosvármegye árvaszéké

nek elnöke,
dr. M üller Bertalan, ügyvéd, 
dr. O szvald  Tivadar, ügyvéd,
Pécliy Pál, kir. ítélőtáblái elnöki titkár,
dr. Propper Adolf, ügyvéd, tiszteletbeli vármegyei főügyész s az eperjesi 

ügyvédi-kamara elnöke,
Raiss Béla, kir. ítélőtáblái bíró,
dr. Sztehlu János, jogakadémiai magántanár, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi 

kamara titkára, a coll. igazgató-választmány tagja,
Uhlarik Mátyás, kir. törvényszéki bíró.

C) Az  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) K ö t e l e z ő  t a n t á r g y a k .

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 I. sz. tanteremben. 

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

Magyar alkotm ány és jogtörténet, különös tekintettel a nyugat-európai jog 
fejlődésre, heti 5 óra Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Hétfőn d. e. 9— 10-ig, 
hétfőn, kedden, szerdán és pénteken d. e. 11 —12, az I. sz. tanteremben.

II. évfolyam .

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

Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Raffay 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.



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

Kereskedelmi és váltójog, heti 6 óra. Előadó tan á r: dr. Obetkó Dezső. Naponta 
d. e. 9 — 10-ig, a III. sz. tanteremben.

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

IV ., vagyis államtud. évfolyam .
Politika, heti 5 óra. E lőadó tanár: dr. E Nagy Olivér. Csütörtökön, pénteken 

és szombaton d. e. 10 — 11-ig és hétfőn, kedden d. e. 11 —12-ig, a 
IV. sz. tanteremben.

Magyar közigazgatási jog, heti 5 óra. Előadó t a n á r : 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, h. 5 óra. E lőadó t . : dr. Milder Károly. Hétfőn, kedden és szerdán d. e. 
10 -11-ig, csütörtökön és szombaton d. e. 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) ?~>i - C '< > 11< - i 11 i i i  ( ) Ív.

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 tan á r: dr. Flórián Károly. Hétfőn 
d. e. 8—9-ig és szerdán d. e. 11 — 12-ig, a II. sz. tanteremben.

Telekkönyvi eljárás, heti 2 óra. Előadó tanár: d r. Obetkó Dezső. Szombaton 
d. e. 8—9-ig és 11 — 12-ig, a III. sz. tanterem ben.

A német birodalom alkotm ánya, heti 2 óra. E lőadó  tanár: dr. E. Nagy Olivér. 
Csütörtökön és pénteken d. e. 11— 12-ig, a II. sz. tanteremben.

A választói jog problémái, h. 3 óra. Előadó tan.: dr. E. Nagy Olivér. Szombaton 
d. e. 11—12-ig és kedden d. u. 2—3-ig és 3 — 4-ig, a II. sz. tanteremben-

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

Közigazgatásjogi gyakorlatok a törvényhatósági és községi élet köréből, heti 
2 óra. Előadó tanár: dr. Máriássy Béla. K edden  és csütörtökön délután 
3—4-ig, a III. sz. tanteremben.

Közígazgatásjogi seminarium, heti 1 óra. E lőadó tanár: dr. Ereky István. 
Hétfőn d. u. 2—3-ig, a IV. sz. tanteremben.

Angol nyelv, heti 2 óra. E lőadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Szerdán és szombaton 
d. u. 2—3-ig, a III. sz. tanteremben.

Franczia nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. O betkó  Dezső. Szerdán és 
szombaton d. u. 3 —4-ig, a II. sz. tanterem ben.

Olasz nyelv, heti 2 óra Előadó tanár: dr. O betkó Dezső. Hétfőn és pénteken 
d. u. 3 —4-ig, a II. sz. tanteremben.
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M Á S O D I K  F É L É V .
A) K ö t e l e z e t t  t a n t á r g y a k .

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

9— 10-ig, pénteken 11 — 12-ig és szombaton 10— 11-ig, az I sz. tanteremben. 
Magyar alkotm ány és jogtörténet, különös tekintettel a nyugat-európai jog

fejlődésre, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Milder Károly. Szombat kivételével 
naponta d. e. 10— 11-ig, az I. sz. tanteremben.

II. évfolyam.
Magyar közjog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Szombaton 

d. e. 10— 11-ig, hétfőn, kedden, pénteken d. e. 11— 12-ig, és csütörtökön 
d. u. 2— 3-ig és 3 —4-ig, a II. sz. tanteremben.

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

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

Tételes európai nemzetközi jog, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. 
Hétfőn, csütörtökön és pénteken d. e. 10— 11-ig, a II- sz. tanteremben.

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

István. Szom bat 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.

IV., v. gyis 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) S p e c i á l - C o l l e g i u m o k .

* Európai állam ok legújabb története, heti 4 óra. E lőadó tanár: dr. Mikler Károly.
Szerdán és szombaton d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, az I. sz. tanteremben.

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

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. Előadó 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 
d. e. 9 — 10-ig, hétfőn és csütörtökön d. e. 10— 11-ig, a IV. sz. tanteremben. 

Kereskedelmi és váltójog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. 
Naponta d. e. 9— 10-ig, a III. sz. tanteremben.
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Törvényszéki orvostan, heti 2 óra. Előadó ta n á r :  dr. Horovitz Imre. Szerdán 
és szombaton d. u. 3 —4-ig, a II. sz. tan terem ben .

Magyar öröklési jog, heti 3 óra. Előadó ta n á r  : dr. Raffay Ferencz. H étfőn, 
kedden, szerdán d. e. 8—9-ig, a II. sz. tanterem ben 

Evangélikus egyházjog, heti 2 óra. Előadó tan á r : dr. Milder Károly. Szom 
baton d. e. 8 —9-ig és 9 —10-ig, a IV. sz. tanteremben.

Európai jogtörténet, heti 3 óra. Előadó ta n á r  : dr. Milder Károly. Szerdán, 
csütörtökön és szom baton d. e. 11 — 12-ig, az I. sz. tanteremben. 

Magánjogi seminarium, h. 2 óra. Előadó ta n á r : dr. Raffay Ferencz. C sütörtö
kön és pénteken d. e. 9 — 10-ig, a IV. sz. tanteremben.

Bányajog, heti 2 óra. E lőadó ta n á r: dr. R affay Ferencz. Pénteken és szom 
baton d. e. 8 —9-ig, a II. sz. tanterem ben.

Allamszámviteltan, heti 2 óra. Előadó ta n á r : dr. Flórián Károly. Hétfőn és 
kedden d. e. 8— 9-ig, az I. sz. tanterem ben.

Közegészségtan, heti 2 óra. Előadó tan ár: dr. Horovitz Imre. Szcidán és 
szombaton d. u. 2— 3-ig, a II. sz. tan terem ben.

Hadügyi közigazgatás, heti 2 óra. Előadó ta n á r  : dr. Ereky István. Szom ba
ton d. e. 7 —8-ig és 8 —9-ig, a III. sz. tanterem ben.

Közgazdaságtani seminárium, heti 1 óra. E lő ad ó  ta n á r : dr. Flórián K ároly.
Szerdán d. e. 11 — 12-ig, a II. sz. tan terem ben.

Az idegen váltóról, heti 2 óra. Előadó tan á r: dr. Sztehlo János. Kedden és 
csütörtökön d. u. 2 —3-ig, a III. sz tan terem ben .

Gazdasági törvények, heti 2 óra. Előadó t a n á r : dr. Máriássy Béla. K edden 
és csütörtökön d. u. 2—3-ig, a IV. sz. tanterem ben.

Angol nyelv, heti 2 óra. Előadó ta n á r: dr. O betkó  Dezső. Hétfőn délután 
2 —3-ig és 3—4-ig, a III. sz. tanterem ben.

Franczia nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. O betkó  Dezső. Szerdán d. u.
2 —3-ig és 3—4-ig, a III. sz. tanterem ben.

Olasz nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. O be tkó  Dezső. Péntek délután 
2 —3-ig és 3 —4-ig, a III. sz. tanterem ben.

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 nem fog előadatni.

II. Jegyzet. Minden joghallgató hetenkint legalább 2U (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 behivattak 
és egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak ; úgyszintén olyan joghallgatók, kik 
igazolják, hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évüket tanfolyamuk 
befejezésének idejére halasztották, a mennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg 
elöszabott tantárgyakat hallgatták, ezen hét félévük alapján végbizonyítványt nyerhetnek 
s tanfolyamuk 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 is 66 óra essék. (Vallás- és közoktatásügyi 
min. rend. 28,300- 1889. sz, 2. §.)
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D) Jogakadémiai hallgatók

N é v ,  v í i l l í ü s  I Szü letés helye és ideje

I. É V F

Baumöhl József izr.
Bánóczy Ferencz r. kath. . 
Básthy Zoltán ev. ref. .
Benka György ág. h. ev. .

5 Beyer Ede ág. h. ev. . . .
Blaskó János ág. h. ev. 
Borcsányi Tivadar r. k., II. f. é. 
Braxatórisz Sándor ág. h. ev. 
Buzinkay Gyula ev. ref. .

10 Diószeghy József ev. ref. . 
Divéky Andor r. kath., rkív.

h a l lg a tó ................................
Dobránszky Gyula r. kath. . 
Dumbravicsán János g. kath.,

I. f. é.......................................
Erdei Gábor ev. ref. . .

15 Erdei János g. kath., II. f. é. 
Fábry Tivadar ág. h. ev .. .
Ferencz Győző r. kath., I f. é. 
Ficker Ferencz r. kath. . .
Fodor Gyula r. kath. .

20 Gottlieb Gyula izr....................
Gottlieb Leo izr........................
Grünzweig Gerő izr., II. f. é. 
Gutm an Áron izr., rkív. halig. 
Handlovics Gusztáv r. kath. . 

25 Havas Izidor izr., I. f. é. . .
Herz Ignácz izr.........................
Horovicz Ernő izr., II. f. é. . 
Horváth Károly ág. h. ev. . 
Jánoska Ferencz r. kath. . .

30 Jovanovits György g. kel. 
Kavalszky József r. kath. .
Klein Bernát izr........................
Klein Béla izr............................
Klein Jenő izr............................

35 Klein Pál izr., II. f. é. . . .
Knóth László ág. h. ev. .

LY AM.

Kolcsó, Szepes vm. 1888.
Ungvár, U ng vm. 1888.
Gács, N ógrád vm. 1888.
Szarvas, Békés vm. 1885.
Baja, Bács-Bodrog vm. 1881. 
Szarvas, Békés vm. 1886. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1885. 
Nagyócsa, Zólyom vm. 
Beregszász, Bereg vm. 1886. 
Lacza, Zemplén vm. 1888

Alsókubin, Árva vm. 1888. 
Nagysáros, Sáros vm. 1889.

Nagybánya, Szatmár vm. 1883. 
Gyoma, Békés vm. 1885.
Makó, Csanád vm. 1884. 
Bindtbánya, Szepes vm. 1886. 
Igló, Szepes vm. 1887.
Lófalu, Sáros vm. 1888.
Tornaija, G öm ör vm. 1889. 
Forgáchfalva, Gömör vm. 1888. 
Tarnov, Ausztria 1887. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 1883. 
Varannó, Zemplén vm. 1886. 
Szepesváralja, Szepes vm. 1888. 
Sződ, Pest vm. 1876.
Pomikál, Sáros vm. 1887. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1887. 
Hánta, Veszprém vm. 1887. 
Hugyag, N ógrád vm. 1888.
Ada, Bács-Bodrog vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1888. 
M.-Krussó, Zemplén vm. 1885. 
Vanyarcz, Nógrád vm. 1885. 
Kisporuba, Liptó vm. 1887. 
Tolcsva, Zemplén vm. 1888. 
Rozsnyó, G öm ör vm. 1888.

Coll. Ért. 1906/7. 7
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N é v ,  v a l l á s

Kotunovits János r. kath. 
Kovalik József r. kath. . .
Kovács Sándor ág. h. ev.

40 Kubicza Vladimir r. kaith.
Lábay Ede r. ka th ..................
L ibay Béla r. kath ..................
Linczényi Pál ág. h. ev. . .
Menyovszky József r. kath.,

II. f. é......................................
45 Medzihradszky Ervin ág.h.ev.,

I. f. é.......................................
Merényi Gyula ág. h. ev. 
Mihalics Titusz g. kath. . .
Militariu Pál g. kel.
Mussoni Antal államszámvitel-

tani halig., r. kath. . . . 
50 Nagy Sándor ev. ref. . . . 

Nádaskay Sándor r. kath. . 
Nikelszky Jenő ág. h. ev. 
Oláh Miklós ev. ref., I. f. é. . 
Óvári Sándor r. kath. . . .

55 Palecskó Gyula ág. h. ev. .
Pollák Sándor izr.....................
Poloczek Róbert államszámvi- 

teltani halig., r. kath. . .
Radó Miksa izr.........................
Rácz László r. kath. . . .

60 Reviczky Ede r. kath., II f. é.
Rezy Jenő r. kath ....................
Rochlitz Dezső ág. h. ev. 
Rosenberg H enrik izr. . .
Rosenblüth Béla izr., II. f. é.

rendkív. halig........................
65 Schlichter Gyula r. kath., I f. é. 

Scholze Károly államszámvit.- 
tani hallgató, ág. h. ev. 

Schwarz István izr., II. f. é . 
Schwarz Ödön izr., II. f. é. .
Stein Jenő izr............................

70 Steinsdorfer Győző r. kath.,
II. f. é......................................

Születés helye és ideje

Sóbánya, Sáros vm. 1887. 
Nám esztó, Árva vm. 1885. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1887. 
Nám esztó, Árva vm. 1886. 
R ózsahegy, Liptó vm. 1886. 
E perjes, Sáros vm. 1886. 
K irálylehota, Liptó vm. 1886.

Orló, Sáros vm. 1886.

L iptóújvár, Liptó vm. 1888. 
Zsarnócza, Bars vm 1888. 
Endrevágása, Sáros vm. 1888. 
Révaújfalu, Torontói vm. 1877.

P oprád , Szepes vm. 1880. 
Nemesmartonfalva, Gömör 1882. 
Eperjes, Sáros vm. 1886. 
M ajerka, Szepes vm. 1887 
Szarvas, Békés vm. 1888. 
N agybánya, Szatmár vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1887. 
E perjes, Sáros vm. 1887.

H attingen, Poroszország 1874. 
Igló, Szepes vm. 1889.
Gyála, Torontói vm. 1888.
Iszka, Máramaros vm. 1886. 
U ngvár, U ng vm. 1887. 
Szerencs, Zemplén vm. 1888. 
Eperjes, Sáros vm. 1888.

Olaszliszka, Zemplén vm. 1886. 
G yőr, G yőr vm. 1880.

Eperjes, Sáros vm. 1881. 
M ikóháza, Zemplén vm. 1888. 
Losoncz, Nógrád vm 1887. 
Tarczal, Zemplén vm. 1887.

K orpona, Hont vm. 1879.
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IVév, vallás Születés helye és ideje

Szmrecsányi Vidor r. kath. 
Szteblo Zoltán ág. h. ev. 
Szűcs Sándor ev. ref. . 
Taninecz Dezső g. kath., I. f. é 

75 Theisz Géza államszámvitelt 
halig., ág. h. ev. .

Török Zoltán ág. h. ev., I. f. é 
W einberger Sándor izr., II. f. é 
Zostyák András r. kath. .

Kisszeben, Sáros vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1889. 
Feketegyarmat, Arad vm. 1888. 
Ökörmező, Máramaros vm. 1887.

Gálszécs, Zemplén vm. 1869. 
Szirák, N ógrád vm. 1887. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1886. 
Medzibrogy, Árva vm. 1886.

II. É V F O L Y A M .

Ambrus Jenő ev. ref.
80 Andrasovszky Béla ág. h. ev 

Antal Ferencz ev. ref.
Artim Lőrincz gör. kath. . 
Bacsinszky Elek gör. kath. 
Bakay Kálmán ág. h. ev.

85 Barna Ármin izr., II. f. é. 
Beliczky Kálmán r. kath. 
Blaskovics Emil ág. h. ev. 
Boneu Vazul gör. kel., II. f. é 
Bónis Ignácz izr., II. f. é.

90 Bucsegh Kálmán r. kath. 
Ciurea Joachim gör. kel., II. f.é 
Csendes Győző ev. ref., II. f. é 
Dite Antal r. kath., I. f. é. 
D rottner Elemér ág. h. ev. 

95 Elsner Henrik izr. .
Farkas József izr. .
Gam auf István ág. h. ev. 
Gara Zoltán izr. .
Geiger Henrik izr. .

100 Br. Ghillány József r. kath. 
Goldberger Izrael izr. 
Gotthilf József izr. .
Grósz Sándor izr. .
Grund Oszkár r. kath.

105 Grünberger Vilmos izr., II. f. é 
Guttmann Mór izr., II. f. é. 
Hibján Géza ág h. ev. 
Hollán Jenő r. kath. . .

Békésgyula, Békés vm. 1888. 
Gölniczbánya, Szepes vm. 1886. 
Kúp, Veszprém vm. 1885. 
Becheró, Sáros vm. 1888.
Csel ej, Zemplén vm. 1886. 
Nagyócsa, Zólyom vm. 1888. 
Homonna, Zemplén vm. 1887. 
Betlér, Göm ör vm. 1884. 
Hontsomos, Hont vm. 1885. 
Brád, Hunyad vm. 1886.
Kisléta, Szabolcs vm. 1886. 
Varbócz, Göm ör vm. 1885. 
Alsómaécs, Fogaras vm. 1886. 
Tarczal, Zemplén vm. 1887- 
Eperjes, Sáros vm. 1886. 
Zólyom, Zólyom vm. 1887. 
Lőcse, Szepes vm. 1887.
Apácza, Brassó 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. 
Takcsány, Zemplén vm. 1885. 
Gercsely, Zemplén vm. 1886. 
Tolcsva, Zemplén vm. 1887. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1887. 
Budapest, Pest vm. 1874.

v



52

Név, vallási

Horváth Béla r. kath. . . .
110 Horváth Miklós r. kath. . 

Ilyés Béla r. kath., I. f. é. 
Jakubovics Éliás izr., I. f. é. 
Jávor Lehel ág. h ev. . . .
Jávor Levente ág. h. ev. . 

115 Jelinek Ferenc izr. I., f. é. 
Jeney Zoltán ev. ref. . 
Jeszenszky József ág. h. ev. . 
Juszkovits József izr., II. f. é. 
Kassovitz Artur izr. . . .

120 Kerekes Szilárd gör. kath. . 
Keresztes József ev. re f, I. f. é.
Kirz Jenő izr...............................
Kolbenheyer Zoltán ág. h. ev.,

I. f. é.......................................
Kresz Pál r. kath.....................

125 Kovács Lajos ev. re f, II. f. é. 
Kovácsevics Jenő g. kel., II. f. é. 
Kubinyi Géza ág. h. ev. . 
Ladányi László r. kath. . 
Libertinyi Jenő ág. h. ev. 

130 Lórencz István ág. h. ev.
Lusztig Lajos izr......................
Marosfy Gábor r. kath. 
Mihelykó Andor r. kath. . 
Miók István gör. kel.-. . .

135 Mircan István gör. kel., I. f. é. 
Muntean Sándor g. kel., II. f. é.
Müller Gyula izr......................
Münnich Ferencz r. kath. 
Nyeviczkey László r. kath.,

II. f. é......................................
140 Nyilas Ferencz ev. ref. .

Onderkó Győző r. kath.,I. f. é. 
Paulik János gör. kath., I. f. é. 
Párkányi Sándor r. kath. 
Porkoláb János ág. h. ev. 

145 Rosenfeld Móricz izr., II. f. é.
Roth Lajos izr...........................
Saxinger Géza r. kath. . .

Születés helye és ideje

Görgő, Abaúj-Torna vm. 1885. 
New-York, Egyes-Á llam ok 1887. 
Belényes, Bihar vm. 1887. 
H om onna, Zemplén vm. 1887. 
A ranyosm arót, Bars vm. 1881. 
A ranyosm arót, Bars vm. 1884. 
Gelej, Borsod vm. 1884 
Legyesbénye, Zemplén vm. 1888. 
Nagybecskerek, Torontál vm. 1886. 
Ungvár, U ng vm. 1886.
Beadra, Torontál vm. 1888. 
Tarczal, Zemplén vm. 1887. 
D unapataj, Pest vm. 1887. 
Kakaslomnicz, Szepes vm. 1887.

R im abánya, Gömör vm. 1885. 
Frigyesföld, Baranya*vm. 1873. 
H ajdúnánás, Hajdú vm. 1886. 
V alkány, Torontál vm. 1885. 
Tapolcsány, Borsod vm. 1887. 
Monor, Pest vm. 1887.
Ipolyság, Hont vm. 1876. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1887. 
Feldebró, Heves vm. 1874. 
N agybánya, Szatmár vm. 1884. 
Igló, Szepes vm. 1884.
Dobricza, Torontál vm. 1885. 
Türkös, Brassó vm. 1881.
Septér, Kolozs vm. 1885. 
Szentkereszt, Sáros vm. 1886. 
Seregélyes, Fehér vm. 1886.

S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1887. 
H elyőpapi, Borsod vm. 1886. 
Eperjes, Sáros vm. 1887.
Igló, Szepes vm. 1885.
Eperjes, Sáros vm. 1887.
Boba, V as vm. 1886.
Ungvár, Ung vm, 1884. 
Námesztó, Árva vm. 1887.
Ratkó, Göm ör vm. 1887.
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N é v ,  v j i l l á s Születés helye és ideje

Sárkány Kálmán ág. h. ev. . Dobsina, Gömör vm. 1885.
Somogyi Bertalan ev. re f, II.f.é. S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1887.

150 Speizer Ernő izr....................... Homonna, Zemplén vm. 1886.
Spira Gyula izr., I. f é. . Eperjes, Sáros vm. 1886.
Stépán Sándor ev. ref., 1. f. é. Zebegnyő, Zemplén vm. 1886
Szántó Artur izr....................... Mátyásfalu, Szepes vm. 1885.
Sztankay Jenő r. kath. Rozsnyó, Gömör vm. 1886.

155 Tárnái Aladár izr., II. f. é. . Budapest, Pest vm. 1887.
Tomaschoff Sándor izr., I. f. é. Verbó, Liptó vm. 1885
TivadarGyörgy r. kath., II. f.é. Nagykemencze, Zemplén vm. 1883.
Vass Vincze r. kath. Kurima, Sáros vm. 1887.
Veres Andor izr...................... Nagyrőcze, Gömör vm. 1886

160 W einberger Manó izr, II. f. é. S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1883.
Wölfel Sándor r. kath. . Pozsony, Pozsony vm. 1878.
Wunsch Kálmán r. kath . Eperjes, Sáros vm. 1885.
Zádor Jenő izr........................... Leibicz, Szepes vm. 1887.
Zemán Pál ág. h. ev. . Lapos, Sáros vm. 1887.

165 Zmeskál Aladár ág. h ev. . Lestin, Árva vm. 1886.
Zombory Bertalan ág. h. ev. Kisszeben, Sáros vm 1887.

III. É V F 0  LYAM.

Amrein Antal r. kath , I. f. é. Nagysáros, Sáros vm. 1882.
A ndor Gyula izr....................... Budapest, Pest vm. 1879.
Balogh István ev. ref. . Abaújszántó, Abaúj-T. vm. 1886.

170 Barna Géza r. kath., II. f. é. Mezőlaborcz, Zemplén vm. 1881.
Benyovszky János r. kath. . Trsztena, Árva vm. 1883.
Brózik Engelbert r. kath. Huszt, Máramaros vm. 1880.
Buttykay Ödön r. kath. . Beregszász, Bereg vm. 1886.
Danielovits Ernő r. kath. Temesmehala, Temes vm. 1886.

175 Dávid Sándor r. kath. Losoncz, Nógrád vm. 1885.
Dede Lajos ev. ref. . Békéscsaba, Békés vm. 1885.
Dittrich Artur r. kath , meghalt Eger, Heves vm. 1885.
Dorner Emil ág. h. ev Réti, G yőr m. 1885.
Draskóczy Aladár ág. h. ev. Losoncz, Nógrád vm. 1884.

180 Erdőhegyi János ev. re f, II. f. é. Vámosatya, Bereg vm. 1882.
Fekésházy Zoltán ev. ref. Botfalva, Ung vm. 1881.
Fischgrund Lipót izr. . . . Nedecz, Szepes vm. 1885.
F ráter Szabolcs ev. ref. Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1886.
Fuchs Lajos izr., II. f. é. . Tolcsva, Zemplén vm. 1881.

185 Füredi Samu izr...................... Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1883.
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Füzesséry Bálint r. kath. . 
Ganzfried Bertalan izr., II. f. é
Gansl Artur izr....................
Grósz Alfréd izr., I. f. é. . 

190 G yük Miklós r. kath. . 
H auer Ernő iz r, I. f. é. 
Irinyi Szabolcs r. kath. . 
Jeszenszky Ferdinand ág.h.ev 
Iczkovits Vilmos izr., II. f. é 

195 Kalmár Zoltán ág. h. ev. 
Kandel József izr.
Kányák Ferencz r. kath. . 
Kilner Béla r. kath. . .
Kiss Pál ev. ref. . . . .  

200 Kovách Géza ág. h. ev. . 
Krausz Dezső izr. II. f. é. 
K roitor Antal gör. kel. .

Kühn Adolf ág. h. ev.
Löwy József izr., I. é. f. . 

205 M ayer Jenő r. kath.
Monori László izr. . 
Moskovitz Mór izr. . 
Mozolovszky Sándor r. kath

Ocsovay Lajos r. kath. . 
210 Pap Jenő Lajos ev. ref. . 

Princz Aladár izr., II. f. é. 
Sárosi Emil r. kath. . .
Schmilovits Ernő izr. . 
Schütze Gusztáv ág. h. ev. 

215 Stefán József ág. h. ev.
Szent-Istványi A rtur ág. h. ev 
Szuchevich Sándor r. kath. 
Tischberger Artur izr. . .
Tomesz Pál ág. h. ev.

220 T om ory Géza r. kath.
Toronszky Emil gör. kath.

I. f. é..................................
Toronszky Endre gör. kath 
T óth János gör. kath., I. f. é

Füzesér, Zemplén vm. 1886 
Tolcsva, Zemplén vm. 1882. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1887.

Kiskőrös, Pest vm. 1887.
Máié, G öm ör vm. 1886. 
Fényeslitke, Szabolcs vm 1886. 
Gyula, Békés vm. 1884. 
Sárospatak, Zemplén vm. 1886. 
Kerta, V eszprém  vm. 1883. 
Lubotény, Sáros vm. 1885. 
M átyáska, Sáros vm. 1885. 
Belényes, Bihar vm. 1883. 
Szatmár, Szatm ár vm. 1887. 
Nagybecskerek, Torontál vm. 1881. 
Miskolcz, Borsod vm. 1883. 
Szászkabánya, Krassószörény vm. 

1881.
Fogaras, Fogaras vm. 1882. 
Barakony, A rad vm. 1884. 
Kisszeben, Sáros vm. 1887. 
Zólyom, Zólyom  vm. 1883.
Ofalu, Szepes vm. 1886. 
M áramarossziget, Máramaros vm. 

1885
Lázipuszta, Nógrád vm. 1884. 
Debreczen, Hajdú vm. 1886 
Olaszliszka, Zemplén vm. 1885. 
Betlér, G öm ör vm. 1882. 
Kisszeben, Sáros vm. 1887.
Bécs, A -A usztria 1887. 
Ferenczhalom , Torontál vm. 1883. 
Tőketerebes, Abaúj-T. vm. 1884. 
Belényes, Bihar vm. 1887. 
Nagylomnicz, Szepes vm. 1884. 
Nagyrőcze, Göm ör vm. 1885. 
Rozsnyó, Göm ör vm. 1886.

Bélavézse, Sáros vm. 1885. 
Hom onna, Zemplén vm. 1887. 
H ajdúdorog. Hajdú vm. 1884.
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Vágó Sándor r. kath. .
225 W ohl M árkus izr., II. f. é. . 

Zsám bokréthy Lajos ág. h. ev. 
Zselinszky József g. kath 
Zsiska Dániel ág. h. ev. .

Losoncz, Nógrád vm. 1886. 
Sárospatak, Zemplén vm. 1887. 
Puchó, Trencsén vm. 1884. 
Csap, Ung vm. 1883 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1883.

IV. É V F O L Y A M .

Abelsberg Alfréd izr., I. f. é. 
230 Aigner Géza r. kath.**.

Altstock Miksa izr., II. f. é. . 
Andrejczó Ferencz gör. kath.,

I. f. é. * ................................
Básthy Zoltán ev. ref.** . 
Beniczky Péter ág. hitv. ev.,

I. f. é. * ................................
235 Berta Benő ág. h. ev I f. é. 

Bielek Vilmos ág. h. ev., I. f é. * 
Bittsánszky Kálmán r. kath.,

I. f. é. * ................................
Borbás Géza r. kath. .
Bozó István ev. ref. . . .

240 Búgéi Jenő r. kath., I. f. é. * 
Bulissa Károly r. kath., I. f. é. *
Czimet Ármin izr.....................
Dickmann Dezső izr.**. 
Dobay Károly ev. re f , rendkív.

halig.........................................
245 ifj. D obay Károly rom. kath.,

I. f. é. * ................................
Duhony Elek r. kath. 
Faragó Lajos ev. ref, II. f. é.** 
Fáy László ev. ref, I. f. é. . 
Fejér András r. kath.** . .

250 ifj. Fröhlich Gyula r. kath . 
Galli Géza ág. h. ev. . 
Gutwein Fülöp ág. h. ev.** .

Győré Kálmán ev. ref.**. 
G yurcsák János r. kath. . .

255 Gyurcsák Károly róm. kath., 
I. f. é. * ................................

Palánka, Bács-Bodrog vm. 1885. 
Sopron, Sopron vm. 1883. 
Dobsina, Gömör vm. 1883.

Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1880. 
Beszterczebánya, Zólyom vm. 1883.

Budapest, Pest vm. 1887.
Lébeny, Moson vm. 1885.
Bánlak, Torontál vm. 1884.

Zsolna, Trencsén vm. 1883. 
Kurittyán, Borsod vm. 1883. 
Szirák, Nógrád vm. 1882. 
Pozsony, Pozsony vm. 1883. 
Forróencs, Abaúj-Torna vm. 1883. 
Losoncz, Nógrád vm. 1880. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1882.

Balavásár, Kisküküllő vm. 1868.

Berzevicze, Sáros vm. 1885. 
Németsóvár, Sáros vm. 1884. 
Nagykőrös, Pest vm 1883. 
Felsőfügöd, Abaúj-Torna vm. 1884. 
Tenke, Bihar vm. 1882. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1883. 
Békéscsaba, Békés vm. 1885. 
Bácsfeketehegy, Bács-Bodrog vm. 

1883.
Kisszékely, Tolna vm. 1884. 
Trsztena, Árva vm. 1885.

Trsztena, Árva vm. 1882.
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Haász Béla ág. h. ev. . . .
Hartmann Alfréd izr., I. f. é. * 
Hoselitz Á rpád izr., I. f. é. * 
Hvezda Gusztáv r. kath., I. f. é. * 

260 Jeszenák Győző r. kath. 
ifj. Kreva József r. kath 
Kroó József izr., II. f. é. . . 
Krupecz Ede ág. h. ev., I. f. é. 
Landau Samu izr.** . . .

265 Lefkovics Miksa izr., I. f. é. *
Lerner Elek izr.........................
Libertiny Zoltán ág. h. ev. .
Ligeti Jenő izr...........................
Maibaum Jenő izr....................

270 Mikler Lajos ág. h. ev., I. f. é. * 
Molnár Jenő r. kath., II. f. é. 
Mógor Ernő ev. ref. . . . 
Nagy Andor ev. ref. . . . 
Nagy Iván r. kath., I. f. é. * 

275 Nehiba Jenő ág. h. ev.** 
Oláh Zoltán ev. ref., I. f. é. * . 
Ondrejovics K álm án ág. h. ev.,

I. f. é. * ...........................
Pártos Dezső r. kath., I. I. é. * 
Petrovay Ákos r. kath.**. .

280 ReidI János ág. h. ev., I f. é. * 
Rosenberg S ándor izr., I. f. é.* 
Rozinay Miklós r. kath., I. f. é. * 
Schweitzer József izr.** . 
Seress István ev. ref., I. f. é. * 

285 Seyfried József ág. h. ev. . 
Simonyi N ándor r. kath . 
Székely László ev. ref. . .
Sziklay Béla ág. h. ev. . .
Szmerekovszky Béla g. kath.

I. f. é. * .................................
290 Tolnay Árpád ev. re f , 1. f. é. * 

Tomaschoff Béla izr., I. é. f. * 
Turla Miklós gör kel., I f. é. * 
Túróczy Pál ág. h ev., I. f. é. * 
Tyahun Gyula ág. h. ev., I. f.é.*

Losoncz, Nógrád vm. 1881. 
E perjes, Sáros vm. 1884. 
R im aszom bat, Gömör vm. 1884. 
R akam az, Szabolcs vm. 1884. 
Kurim a, Sáros vm. 1882. 
A lsókubin, Árva vm. 1884. 
Podhering , Bereg vm. 1885. 
V isnyó, Trencsén vm. 1883. 
N yíregyháza, Szabolcs vm. 1883. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1885. 
E perjes, Sáros vm. 1881. 
Selm eczbánya, Hont vm. 1881. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1880. 
N yíregyháza, Szabolcs vm. 1883. 
B udapest, Pest vm. 1883.
Bánk, Veszprém vm. 1883. 
B udapest, Pest vm. 1883. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1885. 
Igló, Szepes vm. 1883.
Szák, Kom árom  vm. 1885. 
Sajóörös, Borsod vm. 1883.

R áróspuszta, Nógrád vm. 1885. 
M edgyesbodzás, Arad vm. 1884. 
Gesztely, Zemplén vm. 1881. 
Kuczura, Bács-Bodrog vm. 1884. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
K ülsőtatar, Gömör vm. 1883. 
M .-Novák, Nógrád vm. 1875. 
Nemesmartonfalva, Gömör 1885. 
Beszterczebánya, Zólyom vm. 1884. 
Zám bokrét, Nyitra vm. 1885. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1885. 
U ngvár, U ng vm. 1885.

Bacska, Zemplén vm. 1885.
Jászó, Abaúj-Torna vm. 1880. 
Nagyolaszi, Liptó vm. 1883. 
Hosszúaszó, Bihar vm. 1882. 
Sajóarnót, Borsod vm. 1884. 
A ntalfalva, Torontál vm. 1881.
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295 Veszély Julián r. kath., I. f. é. * 
W eingarten Vilmos izr. 
Weisz Károly ág. h. ev. ** . 
Zih Károly ev. ref., I. f. é. *

Sóskút, Fehér vm. 1885. 
Eperjes, Sáros vm. 1884. 
Leibicz, Szepes vm. 1883. 
Belényes, Bihar vm. 1885.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL MINISZTERI ENGEDÉLYLYEL

VIZSGÁZÓK.***

Faragó József ev. ref.1 
300 F örster Gyula ág. h. ev.3 

Huszár Aladár r. kath.3 
Kelecsényi György ág. h. ev.4 
Koreny Gusztáv ág. h ev.5 
Liszkay Géza r. kath.e 

305 Maison Artur r. kath.7
Martényi Ferencz r. kath.8 
Oltványi Ödön ág. h. ev.9 
Papp Béla ev. re f.'0 
T óth László ev. ref.11 

310 W agner Ádám ág. h. ev.12

Nagykőrös, Pest vm. 1876 
Szepesolaszi, Szepes vm. 1862. 
Jászladány, Szolnok vm. 1873. 
Békéscsaba, Békés vm. 1876. 
Beszterczebánya,Zólyom vm. 1878. 
Toporcz, Szepes vm. 1877. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1880. 
Kisszeben, Sáros vm. 1874. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1874. 
Tornyosnémeti, Abaúj vm. 1874. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1879. 
Ráczkozár, Baranya vm. 1876.

* 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. 
dec. 30., 85,558. sz.; 3 1903. február 12.. 9496. sz.; 4 1905. szept. 12., 72,611. sz.; 
5 1903. nov. 28., 97,768. sz.; 6 1906. ápr. 26., 32,413. sz. ; » 1902. aug. 8., 55,179. sz.; 
8 1906. aug. 4., 61,916. sz. ; 9 1907. jan. 23., 7417. sz. ; 10 1905. szept. 30., 79,670. sz.; 
11 1906. decz. 3., 104,607. sz.; 12 1904. decz. 14., 106.727. sz.

8Coll. Ért. 1906/7.
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E) V i z s g á l a t o k .

Az 1906 . évi jú n iu s  hú 1-jétől 1907. évi m ájus hú  3 1 -ik é ig  m eg ta rto tt alap- és á lla m 
vizsgálatok  (be leértve  az  ism étlő - és p ú tv iz sg á la to k a t is )  eredm énye  a  köve tk ező :

Vizsgálatok
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Első alapvizsgálat . . 82 10 92 3 18 46 67 22 6 28
Második alapvizsgálat 107 18 125 5 22 58 85 25 16 41
Allamtud. államvizsg. 19 4 23 — 1 13 14 6 3 9
Jogtud. államvizsgálat 10 2 12 — 3 6 9 2 1 3

Összesen 218 34 252 8 44 123 175 55 26 81

1. Jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1902. márczius hó 
19-én, 14,705. sz. a. kelt magas rendelete értelmében felemlítendő, hogy a fent kitett idő 
alatt az első alapvizsgálatot A riim  Lőrincz, Onderkó Győző és Párkányi Sándor; a második 
alapvizsgálatot Hauer Ernő, Herczegh József, Spira Gyula, Tomaschoff Sándor és Toronszky 
Endre tette le kitüntetéssel. Ezeknek neveit — a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
Hivatalos Közlönyé ben leendő közzététel végett — nevezett minisztériumhoz felterjesztettük.

2. Jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1899. október 3-ikán 
41,398. sz. a. kelt magas rendelete értelmében azoknak a joghallgatóknak a 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 méltóknak e tanévben a jogakadémia tanári testületé M ikler Lajost, 
Ondrejovics Kálmánt és Szmerekovszky Bélát találta.

3. Jegyzet. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül és könnyebb áttekintése czéljából 
közöljük, hogy az első félévben 26 tantárgy 100 hetiórában; a Il-ik félévben pedig 30 tan
tárgy 105 hetiórában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián összesen 310 hallgató volt 
beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai tíz jogakadémia 
között a legelsők közé emelkedett. A hallgatók között volt I-ső éves 78 ; Il-od éves 88 ; 
III-ad éves 62 ; lV-ed éves 70 ; tanfolyam hallgatása nélkül miniszteri engedélylyel vizs
gázó 12. Vallás szerint volt: ág. hitv. ev. 73; róm. kath. 94; izr. 80; ev. ref. 37; gör.-kath. 
15; gör.-kel. 10. Születési hely tekintetében volt: Sárosvármegyei 47; Zemplénvármegyei 41 ; 
Gömör- és Szepesvármegyei 22—22; Nógrádvármegyei 15; Pest- és Szabolcsvármegyei 12—12; 
Árva-, Torontálvármegyei 10—10; Abaúj-Tornavármegyei 9; Békés vármegyei 9 ; Borsod-, 
Liptóvármegyei 8—8 ; Ungvármegyei 7; Bihar- és Zólyomvármegyei 6—6; Bács-Bodrog- 
vármegyei 5; Bereg-, Hont-, Máramaros-, Szatmár-, Veszprémvármegyei4—4; Arad-, Baranya-, 
Bars-, Hajdú-, Trencsénvármegyei 3—3 ; Fehér-, Pozsony-, Fogaras-, Heves-, lírassóvárme- 
gyei 2—2; Temes-, Győr-, Komárom-, Vas-, Nyitra-, Kisküküliő-, Moson-, Sopron-, Csanád-, 
Hunyad-, Kolozs-, Krassószörény-, Tolnavármegyéből 1—1 ; Ausztria 2; Egyesült-Államok 1.
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F ) Jogakadém iai ifjúsági egyesü letek .

/. Joghallgatók Testületé.
A Testület a lefolyt két félévben is fényes jelét m utatta munkaképessé

gének és életrevalóságának. Folytatta a múlt évben m egszakított munkát, m eg
ragadva minden alkalmat, a mely ünnepélyek, estélyek, szinielőadások tartá
sára alkalmas volt s gyakran a Collegium falai közé gyűjtötte Eperjes társa
dalmát. A társas élet bensőbbé tételére összejöveteleket tartott; nagy gondot 
fordított a m agyar ifjúsággal való összeköttetései ápolására és megtett m indent 
arra, a mi a hazafias érzés fölkeltésére alkalmas. Az egyesületet törekvéseiben 
hálára kötelezőleg tám ogatta a tanári-kar, élén a dékán úrral, a ki az ifjúság 
és tanári-kar közötti benső viszonyt minden alkalommal kifejezésre ju ttatta , 
viszonozván az ifjúságnak őszinte ragaszkodását. Eperjes társadalmának tám o
gatása a jelen évben felülmúlt minden eddigi érdeklődést egyletünk i rá n t ; 
városunk díszes hölgykoszorúja és érdem es polgárai minden ünnepélynek lelkes 
látogatói s a testület törekvéseinek áldozatkész támogatói voltak.

A Testület az első félévben elnökké Toronszky Emilt választotta meg 
az 1906. szeptember 29-iki alakuló-gyűlésén. Alelnök lett Mikler Lajos, főjegyző 
Zádor Jenő, aljegyző Kavalszky József, pénztáros Szmerekovszky Béla, ellenőr 
Tomaschoff Béla, könyvtáros Dede Lajos Az Irodalmi Osztály elnöke Andor 
Gyula, alelnök Porkoláb János, titkár Nikelszky Jenő. Becsületbírósági elnök 
Beniczky Péter, ügyész Andrasovszky Béla, titkárok Kubinyi Géza és Braxatórisz 
Sándor. A Jogász-otthon elnöke Marosffy Gábor, majd Horváth Béla, titkár 
Sztehlo Zoltán, laptáros Rochlitz Dezső.

A Testület tagjai, mint a múltban, testületileg tagjai voltak a Széchenyi- 
körnek, élvezve annak szives előzékenységét, látogatva irodalm i-és zeneestélyeit, 
a melyeken igen számosán mint közreműködők is részt vettek. A tagok nagy 
része azonkívül tagja volt számos társadalmi egyletnek is.

Első nyilvános szereplése ez évben a testületnek október 6-ikán volt, a 
mikor is az aradi Golgothán vértanúhalált halt nemzeti hőseinkre emlékeztünk 
vissza. A közös collegiumi ünnepélyen Toronszky Emil testületi elnök ünnepi 
beszédet m ondott, Bulissa Károly pedig szavalt.

A jogász - kaszinó a «Nemzeti szálloda» emeleti helyiségeiben volt. A 
látogatókat billiard, sakk és különféle társasjátékok szórakoztatták; minden 
magyar hírlap, számos képes-folyóirat rendelkezésükre állott.

Testületi életünk legkimagaslóbb mozzanata azonban az az alkalom volt, 
midőn büszkén vihettük végig Eperjes városán felavatott zászlónkat. O któber 
27-ikén volt az a lélekemelő ünnep, a melyet hosszas és fáradságos m unka 
után vármegyénk lelkes, áldozatkész intelligencziájának anyagi támogatásával 
a Vigadó nagyterm ében m egtarthattunk. A zászlóanyai m éltóságot báró Prónay 
Dezsőné Öméltósága volt kegyes elfogadni, a kit — közbejött akadályoztatása 
miatt meg nem jelenhetvén — sajnos, nem ünnepelhetett akadémiánk és váro-

8*
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sunk polgársága. Méltó helyettese Sem sey Boldizsárné Öméltósága, Sáros- 
vármegye főispánjának neje, volt. A védnöknők soraiban helyet foglalt várme
gyénk és városunk hölgykoszorújának szine-java, a kikhez méltókép sorakoztak 
a városunk szépei közül felkért koszorúsleányok. A védnökök országos és 
helybeli notabilitások voltak.

Zászlóavatási ünnepélyünk okt. 26-ikán este  vette kezdetét, a m ikor vendé
geink tiszteletére — a kik között számos társakadém ia kiküldötteit üdvözöl
hettük — a városi szinházban díszelőadást rendeztünk. Előadtuk M ayer-Förster 
a «Heildelbergi diákélet» ez. darabját. A főszerepet Mittelmann Á rpád játszotta, 
a ki elejétől végig hatalmában tartotta a közönség  lelkét, a mely vele örült és 
kesergett. Méltó partnere volt özv. dr. S tephány  Nándorné úrnő, a ki Katicza 
bájos szerepében ragadta magával a nézőket. Igen jók voltak a férfiszereplők, 
a kik mind derekasan állták meg helyüket. A tulajdonképeni ünnep azonban 
okt. 27-ikén reggel vette kezdetét. A felavató ünnepi beszédet Polónyi Géza 
igazságügyminiszter nevében és megbízásából dr. Rickl Gyula miniszt. tanácsos 
tartotta, majd a testületi elnök felkérésére dr. M ikler Károly jogakadémiai dékán 
alkalmi beszéd kíséretében vette őrizetbe az impozáns, szép zászlót. A  zászló
szögek beverése után ünnepi menetben öröm m el vittük szent jelvényünket az 
Alma Mater falai közé, hogy azt, a m ikor a közjó, különösen a haza kívánja, 
még nagyobb örömmel és lelkesedéssel hozzuk onnan ki.

Okt. 30-ikán száztagú küldöttséggel vett részt a Testület halhatatlan emlékű 
fejedelmünk, II. Rákóczi Ferencznek K assán országos ünnepséggel végbement 
tem etésén; okt. 31-ikén pedig szintén nagyszám ú küldöttség által képviselve, 
Thököly Imre fejedelemnek Késmárkon végbem ent ünnepélyes eltemetésén rótta 
le hazafiúi kegyeletének adóját. E szent hantokhoz vittük el zászlónkat először.

Nov. 1-jén a testület, kegyeletes szokásához híven, ismét elzarándokolt az 
eperjesi tem etőben nyugvó kedves halottaihoz és elhelyezte sírhalm aikon a 
szeretet, hála és kegyelet virágaiból font koszorút.

A második félévi alakuló-közgyűlést 1907. jan. 27-ikén tarto ttuk  meg. 
Elnök lett Simonyi Nándor, alelnök Bucsegh Kálmán, főjegyző Zádor Jenő, 
aljegyző Rochlitz Dezső, pénztáros Dede L ajos, ellenőr Porkoláb János, könyv
táros Tom ory Géza; az Irodalmi Osztály elnöke Kavalszky József, alelnök 
Porkoláb János, titkár Horváth K áro ly ; a becsületbíróság elnöke Beliczky 
Kálmán, majd lem ondása után Münnich Ferencz, alelnök Horváth Károly, 
ügyész Bakay Kálmán, titkárok Dittrich A rtur, majd ennek váratlan elhúnyta 
után Braxatorisz Sándor és Herz Iz id o r; a Jogász-Otthon elnöke Beliczky 
Kálmán, háznagy Kovács Sándor lett.

Hazafias érzületének mindenkor tanújelét adta ifjúságunk. Erre legalkal
masabb ünnepünk márczius 15-ike volt, m elyet a szokottnál is nagyobb lelke
sedéssel ünnepeltünk meg. A közös collegium i ünnepélyen Kavalszky József 
a jogász irodalmi osztály elnöke, ünnepi-beszédet mondott. Ezt megelőzőleg 
márczius 14-ikén este fáklyásmenettel egybekapcsolt népünnepet rendeztünk, a 
mikor is a «Fekete sas» erkélyéről Bucsegh Kálmán népszónoklatot tartott, 
Horváth Béla pedig Sassy Csaba márcziusi ódáját szavalta. Márcz. 15-én este 
társas vacsora volt a testületi kaszinó helyiségében.
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Márczius 18-ikán Bucsegh Kálmán testületi alelnök részt vett az egri 
országos diák-kongresszust előkészítő elnöki értekezleten.

Május 2-ikán az egri országos diák-kongresszuson Bucsegh Kálmán testületi 
alelnök, Horváth Béla és Kavalszky József képviselték akadém iánkat

Május 29-ikén tartotta a testületünk záró-közgyűlését, a hol szünidei el
nökké s egyúttal az október végére tervezett eperjesi országos diák-kongresszust 

s előkészítő bizottság elnökévé Bucsegh Kálmán választatott meg.
Végül szomorú szívvel kell jelentenünk, hogy örömnapok m ellett gyásznap 

is virradt testületünkre. A könyörtelen sors egyik tehetséges, szorgalmas társunkat 
ragadta ki körünkből, gyászba borítva testületünket. Dittrich A rtur IV. éves 

I joghallgató földi pályájának szakadt vége Tiszaroffon, 1907. április 17-ikén.
Testületünket a temetésen Bucsegh Kálmán és Horváth Béla képviselték, a kik 
a testület utolsó «Isten hozzád»-ját vitték el s a koporsóra elhelyezték a jogász
ifjúság díszes koszorúját.

Sikeres működést fejtett ki az elmúlt tanévben is a jogásztestület kebelé
ben alakított Jogász Irodalmi Osztály. Az Osztály hivatva van nemcsak a Jogász- 
Testület tagjait az irodalom és művészetek terén képezni, felkeltve és ébren- 
tartva bennük az ez iránti fogékonyságot, hanem  hivatása egyszersmind az is, 
hogy városunk minden szépért, nemesért lelkesedni tudó közönségének mulat
tató szórakozást nyújtson.

Az Osztály 1907. február 23-ikán és márczius 21-ikén nagysikerű irodalmi 
estélyt rendezett a Collegiumnak ez alkalommal díszes közönséggel zsúfolásig 
megtelt nagytermében.

Az első estély műsora volt: 1. Haydn : Zongora-négyes. E lőadták: dr. Eger 
József, Porkoláb János, Gam auf István és Krausz Soma. 2. Kiss József: «Gedő- 
vár asszonya». Szavalta Sztankay Jenő. 3. H ay d n : Zongora-négyes II. rész. Elő
adták az előbbiek. 4. Csengey Gusztáv: «Nyári séták», novella. Felolvasta a 
szerző helyett Bucsegh Kálmán. 5. Magyar dalok. Hegedűn előadta Libertíny Jenő.

A második estély m ű so ra : 1. «Faust» operából részlet. Zongora-négyes. 
E lőad ták : dr. Eger József, Porkoláb János, Gam auf István és Krausz Soma.
2. Á b rán y i: «Vándor madár». Szavalta Raisz Mariska úrhölgy. 3. Berbiguier: 
«Le Défi», «Melodie concertante». Fuvolán előadta Porkoláb János, Krausz 
Soma zongorakisérete mellett. 4 Dalok. É nekelte az ág. hitv. ev. tanítóképző
intézet énekkara, Kapi Gyula tanár vezetésével. 5. «Leánykérés előtt». Monolog. 
Előadta Bánóczy Ferencz. 6. Evers: «Keringő». Előadta az ág. hitv. ev. tanító
képző-intézet zenekara Kapi Gyula tanár közreműködésével. Fogadják ezúton 
is a szives szereplő urak hálás köszönetünket 1

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

A választás eredményeként a tisztikar következőkép alakult meg: elnök Beliczky 
Kálmán, alelnök Hibján Géza, titkár Oláh Miklós, főjegyző Kovács Sándor, 
aljegyző Rezy Jenő, szertáros Horváth Béla, pénztáros Szmerekovszky Béla. 
A vívómesteri tisztet e félévben is Dobay K ároly töltötte be, ki az olasz-vívás 
nemes művészetét naponta d. u. 2 — 5-ig fáradhatatlan buzgalommal és az
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eredm ényt megérdemlő ügyességgel adta elő gyakorlatilag. Az egyesület 
53 tagot számlált. A tanfolyamban 30 kezdő és 23 haladó vett részt. A czél- 
lö vészeiben 12 tag nyert oktatást. A kezdők az olasz-iskolában eljutottak az 
első intenciós támadásokig és azt teljesen be is fejezték.

A második félévben az egyesület elnökévé Sim onyi Nándort választotta 
meg, 1907. február 3-iki közgyűlésén. Alelnök lett Buttykay Ödön, főjegyző 
Kovács Sándor, titkár Buzinkay Gyula, aljegyző Grosz Sándor, pénztáros /
Schütze Gusztáv. Az egyesület 49 rendes tagból állt. A vítőrvívást és lövészetet 
a tagok e félévben is gyakorolták.

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

3. Jogász Segély-Egylet.
A csendes, nyugodt m unkálkodás igazi m intaképe a Jogász Segély-Egylet, 

mely szinte titkon, észrevétlenül, de annál jó tevőbb hatással munkálkodik.
A lakuló-gyűlése 1905. évi okt. 3-ikán volt, melyen elnökké Tomaschoff Béla 
választatott meg; ennek az I. félév végén történt lemondása után Bucsegh 
Kálmán lett az elnök; alelnök Toronszky Emil, pénztáros id. Dobay Károly, 
később Kavalszky József, titkár Rezy Jenő lett; választmányi tagok: Speiser 
Ernő, D ivéky Andor, Braxatórisz Sándor, Kovács S án d o r és Rosenberg Sándor.
Az egyesület 2 gyűlést és 5 választmányi ülést tartott. Segélyösszeg volt 
összesen 638 korona.

Segélyben részesültek: Milder Lajos I. f. 40 k . ; Szmerekovszky Béla
I. f. 40 k.; Onderkó Győző 1. f 40 k.; Elsner H enrik I. f. 40 k., II. f. 10 k .;
Rochlitz Dezső II. f. 40 k.; Nehiba Jenő II. f. 40 k.; Porkoláb János I. f. 20 k.,
II. f. 40 k . ; Dede Lajos I. f. 30 k.; Turla Miklós I. f. 25 k.; Horváth Károly 
II. f. 20 k.; Kroitor Antal I. f. 15 k., II. f. 30 k . ; Kubicza Vladimir I. f. 10 k.;
II. f. 30 k . ; Lábay Ede I. f 10 k , II. f. 30 k . ; H auer Ernő I. f. 10 k., Lórencz 
István I. f. 10 k., II. f. 10 k . ; Linczényi Pál I. f. 10 k.; Andrasovszky Béla 
I. f. 10 k., II. f. 10 k . ; Nikelszky Jenő II. f. 15 k.; Dorner Emil II. f. 15 k.;
Bakay Kálmán I. f. 10 k., II. f. 25 k.

A néhai deménfalvi dr Meliórisz Béla nevét viselő alapból a kamatot 
Dorner Emil joghallgató kapta.

4. Jogakadém iai ifjúsági könyv tár.
Az eperjesi joghallgatók könyvtára a jelen tanévben is rendelkezésére 

állott a hallgatóknak. \
Az első félévben könyvtáros volt Dede Lajos, a II. félévben Tom ory Géza.
A könyvtár három csopotban 797 szám alatt 1098 kötetből állott.
Az A) csoportban vannak a magyar nyelvű jogi- és szépirodalmi művek 

539 szám alatt 654 kötetben. x
A h)  csoportban idegen és régi munkák vannak 193 szám alatt 275 kötetben.
A C) csoportban a lexikonok, törvénygyűjtem ények és nemzetgazdaság- 

tani m űvek foglalnak helyet 65 szám alatt 169 kötetben.
A Hubay-alap jövedelme az ifjúsági könyvtár gyarapítására fordíttatott.
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F Ö g y m  n a s i u  m.

II I .

A) Tanári testület s az előadott tantárgyak.

So
r

sz
ám A tanár neve Tantárgy és osztály H
et

i
ór

as
zá

m

J e g y z e t

1. Balló Aurél ..........
r. tanár •

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

2 . Borsody Károly
old. h . tanár

Földrajz I., II., III. 
Történelem  III., IV ,V. 17

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

3. Frenyó Lajos .. ..
r. tanár

Vallástan I— VIII. 16
Az ifjúsági istenitisztele

tek vezetője. A nagy
könyvtár őre.

4. G ömöry János .. ..
r. tanár

Történelem  VI., V II , 
VIII. 9

Igazgató.
Az igazgató-választmány 

tagja

5. K lem ens T. János..
r. tanár

Latin IV., V. 
Görög VI. 17 A IV. osztály főnöke.

A kölcsönkönyvtár őre.

6 . Kubányi Béla .. ..
r. tanár

Magyar IV.
Gör. pót. magy. V., VI., 

VII., VIII.
Bölcselet VIII.

18

7. Legányi D ezső .. ..
gyakorló-tanár

Földrajz II. 
Történelem  IV., VII., 

VIII.
9

8 . Ludmann Ottó .. ..
r. tanár

Görög V., VII., VIII. 
Német VIII. 17

Collegiumi igazgató.
Az igazgató-választmány 

tagja

9. P erényi Vilmos .. ..
r. tanár

Mennyiségtan I., III., 
V , VII.

Term észettan VII.
17 A természettani szertár 

őre

10. Peskó Ödön ..........
r. tanár

Mennyiségtan II., IV., 
VI , VIII.

Term észettan VIII.
17 A VIII. osztály főnöke.



64
So

r
sz

ám A tanár neve Tantárgy és osztály H é
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J e g y z e t

i i . Schöpflin Géza .. .. 
r. tanár

Magyar I., V. 
Latin I., VIII. 18

Az I. osztály főnöke.
A D alkör elnöke. A közös 
tan á ri é rtekezlet jegyzője.

12. Szutórisz F rig y es  ..
r. tan á r

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

17
A term észettan i sze rtá r  

őre.
Az V. osztály főnöke.

13. T eltsch  Kornél .. ..
r. tanár

Magyar VI.
Német Ilk,IV.,VI., VII., 
Szépírás I.

17
A VI. osztály főnöke. A 
T o rn ak o r és M arkovits- 

k ö r elnöke.

14. V öröss Sándor .. ..
r. tan á r

Magyar II., I l l , VIII. 
Latin II. 18 A II. osztály főnöke. 

Az ifjús. kön y v tár őre.

15. Dr. W allen tíny i S am u
r. tan á r

Magyar VII.
Latin Ilk, VI., VII. 19

A VII. osztály főnöke. 
A Magy. T árs . e lnöke. 
A coli. ig.-vál. jegyzője.

Vallástant tan íto ttak :
Wick Béla kir. kath. főgymn. r. hittanár. T an íto tta  a róm. kath. vallás

tant heti 4 órában.
Szénián István gör. kath. r. hittanár. T an íto tta  a gör. kath. vallástant 

heti 2 órában.
Neuwirth  Dávid az eperjesi hitközs. rabbija és Székely Adolf izr. elemi 

iskolai tanító. Az izr. vallástant tanították heti 2 — 2 órában.

A tornát Peskó Ödön a I V , VII., VIII. osztályban heti 2—2 órában, Telisek 
Kornél a III., V., VI. osztályban heti 2 —2 órában , dr. Wallentínyi Samu 
az I—II. osztályban heti 2 —2 órában tan íto tta .

A játékdélutánok vezetője volt Telisek 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.

A z  éneket Szánik E rnő elemi iskolai tanító tan íto tta  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 k  s z e r in t .

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

1. Vallástan. Az ószövetségi könyvek rövid  ism ertetése bibliai történe
tekkel kapcsolatban s ezek alapján a zsidó n ép  rövid története; minden 
elbeszélésből az erkölcsi tanulság. A tízparancsolat magyarázata. Négy egyházi 
ének ismertetése és emlékeltetése. Az énekórákon tanult dallamok gyakorlása. 
Kézikönyvek: Bereczky Sándor: Bibliaismertetés bibliai történetekkel. Hetényi- 
Jausz—Adorján: Bibliai olvasókönyv. Poszvék S án d o r: Egyházi énekek és 
imádságok ev. középiskolai ifjúság számára. H etenk in t 2 óra. — Frenyó Lajos.
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2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: A hangok. A mondat fajai, a mondat
részek, egyszerű és összetett mondat. A szavak. Az állítmány (ige). A többi 
mondatrészek (névszók). A helyesírás főszabályai. — b) Olvasmány: A mesék 
és regék közül: Az Igazság és a Hamisság. Az angyalbárányok. A szürke ló. 
A Tisza eredete. A kalász eredete. A fösvény és a majom. A béka és az 
ökör. János vitéz. A magyar föld és népe kö rébő l: Csöndes helyen. Mezei 
munkások. A m ondák és történeti elbeszélések közül: Hunor és Magyar 
A hunnok bejövetele. Attila, Isten ostora. A catalaunumi csata. Aquileja ostroma. 
Attila és Leo pápa. Attila halála. A fehér ló. Botond. Korona és kard. Szent 
László és a kánok Szent László füve. A tatárjárás. Ezeket az olvasmányokat 
feldolgoztuk nyelvi és tárgyi szempontból, nagy súlyt helyezve a tartalom szép 
és helyes elmondására. Tanultuk a következő költeményeket: A szarka és a 
gilicze. Krisztus és a madarak. Szülőföldem szép határa. A gonosz mostoha 
A rab gólya. Halvány katona. Hadnagy uram. Téli világ. Füstbe ment terv. 
Anyám tyúkja. Szülőföldemen. Három fiú. Himnusz. Szózat. Havonként két 
írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: Szinnyei József: Iskolai magyar nyelvtan, I. 
Magyar olvasókönyv, I. Hetenkint 5 óra. — Schöpflin Géza.

3. L a tin  nyelv , aj Nyelvtan: A magyar nyelvben előforduló latin szók 
összegyűjtése után a latin olvasás és írás. A declinatiók tüzetes tárgyalása. 
A melléknév fokozása. Adverbium. Számnevek és névmások. A coniugatio 
cselekvő alakja. — b) Olvasmány: Róma története a királyok alatt. Egyes 
fejezeteket könyv nélkül is tanultunk. Mondatok fordítása magyarból latinra 
a nyelvtan begyakorlására. Havonkint két írásbeli dolgozat. K ézikönyvek. 
Csengery János: Latin olvasó- és gyakorlókönyv I., Latin nyelvtan I. Heten
kint 6 óra. — Schöpflin Géza

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

5. T e rm észe ttra jz . Húsos és száraz gyümölcsök. Fenyő. Háziállatok, a 
ház környékén élő állatok. Tavaszszal egyes növények leírása. Kézikönyv: 
Paszlavszky József: Kis természetrajz. Hetenkint 2 óra. — Szutórisz Frigyes.

6. S zám tan . A tizes számrendszer. A négy alapművelet egész számokkal, 
közönséges és tizedestörtekkel. Különböző mértékek. Havonkint egy iskolai 
és óráról órára házi írásbeli feladat. Tankönyv: dr. Horti Henrik: Számtan
I. rész. Hetenkint 4 óra. — Tanár Perényi Vilmos.

7. Rajzoló geom etria. A pont és az egyenes vonal. Az egyenes helyzetei. 
Távolságok összehasonlítása. A szög keletkezése és mérése. Egyenes vonalú 
idomok. Háromszögek, négyszögek, sokszögek. Körbe és kör körül írt sok
szögek A kör. A kör érintője Középponti és kerületi szög. Két kör viszonylagos 
helyzete. A síkidomok kerülete és területe. Hetenkint egy mértani, illetve 
mértani idomokon alapuló díszítményi rajz. Tankönyv: Dr. Horti Henrik: 
Rajzoló geometria. Hetenkint 3 óra. — Balló Aurél.

8. Szépírás. Magyar írás: kis és nagy betűk. Hetenk. l ó  — Teltsch K.
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9. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngjelek, vonalrendszeri kulcsok, hang
közök, méreti, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül tan ítta to tt 
16 (adventi, karácsonyi, [böjti, húsvéti és reggeli énekek): Világiak közül 
20 komoly és víg dal, kurucz dalok. T k .: Zsasskovszky F . : Egri D alnok 
1-ső füzete. Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

10. Torna, a) Testgyakorlatok: 1. R endgyakorlatok. Arcz- és oldalsor 
alakítás, a szakasz-alakítás, sorbontás legegyszerűbb nemei. Járás, kanyarodásj 
rendek és kettősrendek alakítása helyben. 2. Szabadgyakorlatok. T ám adó> 
védő, lebegő állások térdelés nélkül. Kar- és láblendítések és lökések, törzs- 
hajlítások és forgatások. Egyszerű és négyütem es 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. H etenkint 2 óra. — Dr. W allentínyi Samu.

b) Tornajátékok: Fehér és fekete. Csalogató. Rabló és pandúr. Kézre- 
ütés. Lánczjáték. Frissítő. Várjáték. Kör-méta. H osszú méta. Hetenkint 2 óra. — 
Dr. Wallentínyi Samu.

II. O S Z T Á L Y .
O sztályfőnök: Vöröss S ándor.

1. V allástan. Az újszövetségi könyvek rövid  ismertetése bibliai tö rténe
tekkel kapcsolatban. Jézus születése, tanítása, tettei, szenvedése, halála, fel
támadása, mennybemenetele. Az összes tö rténe tekbő l az erkölcsi tanulság 
levonva. A hegyi-beszéd s az apostoli hitvallás magyarázata. Négy egyházi 
ének ismertetése és emlékeltetése, az énekórákon elsajátított dallamok gyakor
lása. T k .: Bereczky S ándor: Bibliaismertetés bibliai történetekkel. Hetvényi- 
Jausz-Adorján : Bibliai olvasókönyv, Poszvék S án d o r : Egyházi énekek és im ád
ságok ev. középiskolai ifjúság számára. H etenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan'. Szótan. Az állandó határozók. Szórend. 
Az öszetett mondatok. — b) Olvasmányok: F alusi udvar. Hogyan fogott a 
huszár ellenséget? Furcsa faluk. A koldús gyerm ek. Aesopus-mesék. F áy  
András meséi. A m agyar alföldi puszta. A Tisza. A Balaton partján. A dob- 
sinai jégbarlang. Nagy Lajos és a nápolyi had járatok . Az első török háborúk. 
Hunyadi János. Hunyadi László. Mátyás király udvara. A mohácsi vész. A 
fölfuvalkodott császár. Aristoteles és Nagy S ándor. Jótét helyébe jó t várj. 
Farkaskaland. Toldi Miklós. Költői olvasm ányok: Alkony. A puszta télen. 
Kont. Mátyás anyja. M átyás király Gömörben. A  tudós. Szüretünk. Éji láto
gatás. Tavaszszal. A m egfagyott gyermek. A jó  öreg  kocsmáros. A szegény 
asszony könyve. A rab oroszlán. A keresztútról. A  rab. Az obsitos látogatása 
Ferencz királynál. A költem ények legnagyobb részét könyv nélkül is tanultuk. 
T k .: Szinnyei József: Iskolai magyar nyelvtan (II.) és Olvasókönyv (II.). Havon- 
kint 2 iskolai írásbeli dolgozat. Hetenkint 5 óra. —  Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv, a) N yelvtan: Az I. osztály anyagának átismétlése után 
a főnevek nemi szabályai, szenvedő igehajlítás, álszenvedő és félig álszenvedő 
igék. Körülírt igehajlítás. Változó tövű, hiányos és személytelen igék. Szóképzés.
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Szóösszetétel. Acc. cum inf. és abi. absolutus szerkezetek. — bj Olvasmányok: 
A rómaiak története a királyok a la t t : Tullus Hostilius, Ancus Martius, 
Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus. Több fejezetet könyv 
nélkül is tanultunk. Havonkint két írásbeli dolgozat. T k . : Dr. Csengeti János : 
Latin nyelvtan (II.), Olvasókönyv (II.). Hetenkint 6 óra. — Vöröss Sándor.

4. Földrajz. Európa. Ázsia, Afrika országainak részletes leírása. Tk. : 
Scholtz—Schürger: Földrajz, II. rész. Hetenkint 3 óra. — Borsody Károly.

5. Természetrajz. Őszi flóra. Emlős állatok. Madarak. Csúszó-mászók. 
Kétéltűek. Halak. Csigák Bogarak. A méh. Rovargyűjtés T k .: Paszlavszky J. : 
Kis természetrajz. Hetenkint 2 óra. — Szutórisz Frigyes.

6. Szám tan. Előnyös számolási eljárások. Korlátolt pontosságú szorzás 
és osztás. Arányosság. Kettős tételre tartozó feladatok megoldása következ
tetésekkel és arányokkal. Százalék-számítás. Az árúk súlyára vonatkozó számí
tások, skontószámítás s a százalékszámítás egyéb alkalmazásai T k .: H o rti: 
Számtan. II. rész. Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

7. Rajzoló geom etria A testekről általában. A testek általános tulaj
donságai. Szögletes testek (hasábok, gúlák). Gömbölyű testek (henger, kúp, 
gömb). A szabályos testek. A testek felszínének és köbtartalmának a kiszámí
tása. Testhálók és testminták készítése. Általános ré sz : A sík származtatása 
és térbeli helyzetei. Az egyenes a térben. Az egyenes és a sík kölcsönös 
helyzete. Két és több síknak kölcsönös helyzete. A testszög. A testek egybe
vágósága, symmetriája és hasonlósága. Geometriai díszítmények folytatása a 
táblára megszerkesztett m inták után adott méretek szerint (körzővel és vonal
zóval). A testek axonometrikus ábrázolása. T k . : Horti H enrik : Stereometria. 
Hetenkint 3 óra. — Balló Aurél.

8. Szépírás. Német és kerek-irás. Heti 1 óra. — Szutórisz Frigyes.

9. Ének. Elmélet Apolló hangjegyfüzet alapján : előismeretek, zöngejelek, 
vonalrendszer, kulcsok, módosító jelek, hangközök, méreti, szűn- és dynamikus 
jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 16 (adventi, karácsonyi, böjti, húsvéti 
és reggeli énekek). Világiak közül 22 komoly és víg dal. Hetenkint 1 óra. — 
Szánik Ernő.

10. T estgyakorla t, aJ Torna. Heti 2 órában. — b) Játékdélután az I. 
osztálylyal együtt. Heti 2 órában. — Dr. Wallentínyi Samu.

I I I .  O S Z T Á L Y .
O sztályfőnök: Borsody Károly.

1. V allástan. A keresztyén, különösen a magyar prot. egyház története. 
Luther élete részletesen. A ném et és svájczi reformatio. A reformatio elter
jedése Magyarországon, virágzó kora, az üldözések ; a magyar prot. egyház 
rövid története napjainkig. Egyházi énekdallamok ismétlő gyakorlása, négy 
ének magyarázata és emlékeltetése. Válogatott szakaszok olvastatása és m agya
rázata az Apostolok cselekedeteinek könyvéből. Az Úr imájának magyarázata.

9*
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T k .: Bereczky S án d o r: A keresztyén egyház rövid története. Hetvényi-Jausz- 
A dorján : Bibliai olvasókönyv. Poszvék S ándor: Egyházi énekek és im ádsá
gok ev. középiskolai ifjúság számára. H etenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. A nyelvtani anyag rendszeres összefoglalása: hangtan, 
szótan, mondattan. — b) Olvasmányok: A m ohácsi vész után. Buda vára 
török kézre kerül. Temesvár, Drégely és E ger vívása. Szigetvár ostroma. Török 
világ Magyarországon. Bocskay István fölkelése. Bethlen Gábor. A W esseiényi- 
összeesküvés. Thököly Imre és a bujdosók. Buda visszafoglalása. II. Rákóczi 
Ferencz fölkelése. A görög ember lakása A róm aiak mindennapi élete. Egy 
régi udvarház. A m agyar becsületszó. K ö ltem ények : Rákosi szántó a török 
alatt. Az Alföld. Családi kör. A ló és a lovag. István öcsémhez. Szüleim 
halálára. A bűjdosó. Hazámhoz Mohács. Két vándor. Isten hozzád! Ki volt 
nagyobb? Csatadal. Huszár-testvérek. Himnusz. Szózat. — Havonkint két Írás
beli dolgozat. T k .: Szinnyei József: Rendszeres m agyar nyelvtan. M agyar 
olvasókönyv (III.). H etenkint 4 óra. — Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: A m ondattan meghatározása és fe losztása; 
az egyes m ondatrészek: alany, állítmány, jelző, genitivusszal és ablativusszal 
kifejezett jelzők; a tá rg y ; a határozó: accusativus-, dativus-, ablativus- és 
genitivusszal kifejezett határozók. A beszédrészek használata mondatrészekül. 
Tüzetesen az ige, az egyes időalakok használata. Az egyszerű m ondatok 
nemei. — b) Olvasmányok: A római köztársaság történetéből: Brutus intéz
kedései, Összeesküvés a szabadság ellen, Brutus halála, Horatius Cocles, Mucius 
Scaevola hőstette, Corioli bevétele, Coriolanus a volscusoknál, Coriolanus 
hadat visz Róma ellen. — Mesék Phaedrustól: D e lupo et agno, De t ana 
rupta et bove, De leone et sene, De vulpe et uva, De cervis et bobus. — Ez 
olvasmányok alapján fordítás magyarból latinra. Havonkint 2 Írásbeli dolgozat 
főleg a mondattan begyakorlására. T k .: Dr. Csenged Ján o s: Latin nyelvtan II. 
U. a . : Latin olvasó- és gyakorlókönyv a III. o. számára. Hetenkint 6 óra. — 
Dr. W allentínyi Samu.

4. N ém et nyelv, a) Olvasmányok-. Die Schule. Die Familie. Was die Menschen 
arbeiten? Die Teile des Körpers Das Haus. D ie Jahreszeiten. Das Vogel
nest. Der Morgen. Der Abend. Der Garten. D er W ald. Waldlied. Das Essen. 
Die Getränke. Sprichwörter. Der Sonntag Die w andelnde Glocke. D er Rabe 
und der Fuchs. Die Katze und die Mäuse. D as Lämmlein. Der Fuchs und 
der Bock. Die Riesen und die Zwerge. Die G eschöpfe der Erde. Die Zeit. 
b) Nyelvtan-. írás és olvasás. Inductiv alapon a főnév és melléknév ragozása, 
az igék activumi alakjai, a számnevek. Beszélgetési gyakorlatok. Fordítás 
magyarból németre. Havonkint 2 írásbeli dolgozat. T k .: Endrei Á k o s: Német 
nyelvkönyv, I. Hetenkint 4 óra. — Teltsch Kornél.

5. Történelem  M agyarország történelm e a mohácsi veszedelemig. T k .: 
Dr. Szigethy Lajos: M agyarok története, I r. H etenkint 3 ó ra .—- Borsody Károly.

6. Földrajz és physikai földrajz, a) A m erika, Ausztrália és Polynésia. 
T k . : Scholtz-Schürger: Földrajz, b) A víz és levegő physikai tulajdonságai. 
Hőtünemények. Mágneses és elektromos tünem ények. Tájékozás a földön.
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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. T k . : M akay István: Physika és physikai földrajz. 
Hetenkint 2 óra — Borsody Károly.

7. S zám tan . Egyszerű és összetett hármasszabály. Kamatszámítás. Kamat- 
cgyenletek. Kamatos - kamatszámítás. Értékpapiros, állampapiros, nyereség-, 
veszteség-, discontszámítás. Elegyítés. Középhatáridő. Arany- és ezüst agió- 
számítás. T k . : Horti H .: Számtan. Heti 3 óra. — Perényi Vilmos.

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

9. É nek  Azon egyházi dallam ok taníttattak be, melyek úgy közönséges 
vasárnapokon, mint főbb ünnepeken Adventtői Szentháromság vasárnapjáig 
énekeltetnek, és p ed ig : Zengd lelkem az új reg g e lt; Dicsérd Istent keresz- 
tyénség; Az éj ím’ érkezik; Bizony meglészen az idő ; Minden em ber csak 
halandó; Isten, oh szent Isten; Istentől el nem állok ; Most nyugosznak az 
erdők; Jövel Szentlélek-Úristen ; Jehova, csak neked éneklek ; Én lelkem, mire 
csüggedsz el ; Erős vár a mi Is ten ü n k ; Jertek hozzám, Krisztus m ondja; Dicső
ség m ennyben Istennek; Eljött hozzánk az ü dvösség ; Gályarabok éneke. 
Hetenkint 1 óra. -— Szánik Ernő.

10. T estgyakorlás, a) Torna: Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok fa
botokkal és súlyzókkal. Szergyakorlatok osztály-tornázással. Hetenkint 2 óra. 
— Teltsch Kornél.

b) J á té k : Mindenféle labdajátékok őszszel és tavaszszal a gyakorlótéren. 
Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

IV . O S Z T Á L Y .

O sztályfőnök: K l e m e n s  J á n o s .

1. V allástan . Hittan és erkölcstan. Az evangéliumi prot. egyház főbb
i hit- és erkölcstan! elvei, tekintettel más egyházak főbb tanaira. Szentírási helyek

olvasása, magyarázása, illetőleg emlékeltetése. Márk evangyéliomának olvasta- 
tása. Négy egyházi ének m agyarázata és emlékeltetése. T k .: Mayer E ndre: 
Evangélikus vallástan; Hetvényi-Jausz-Adorján: Bibliai olvasókönyv; Poszvék 
S ándor: Egyházi énekek és im ádságok ev. középiskolai ifjúság számára. Heten
kint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. M agyar nyelv. Stilisztika. Nyelvkincs. A stílus általános és különös 
tulajdonságai. Verstanból a magyar, klasszikái és nyugateurópai versformák. 
A legfontosabb ügyiratok Olvasmányok és költemények a tanult anyag min-
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den részéhez. Nagyobb olvasm ány: Arany Toldija. T k . : Góbi: Stilisztika. Lehr 
A lbert: Toldi, Arany Jánostól. Havonkint k é t Írásbeli dolgozat. H etenkint 
4 óra. — Kubányi Béla.

3. Latin  nyelv. M ondattan: A III. osztályban szerzett nyelvtani ism eretek 
u tán  az összetett mondat. Mellérendelt és alárendelt mondatok. A szórend. 
Prózai olvasmány: Caesar, De bello Gallico: C aesarnak a helvétekkel viselt 
háborúja, I—XXI. fejezet. Caesarnak Ariovistusszal viselt háborúja, I— VII. feje
zet. Költői olvasm ány: Ovidius M et.: Az em beri nemnek négy korszaka. 
Deucalion és Pyrrha. Icarus. Baucis és Philem on. Kéthetenkint Írásbeli dolgo
zat. T k .: Dr. Csengeri János : Latin nyelvtan. D ávid  István : Latin olvasókönyv 
és latin stílusgyakorlatok. Hetenkint 6 óra. —  Klem ens János.

4. N ém et nyelv, a) Nyelvtan : Az alaktan kiegészítése. Az igék szenvedő 
alakja, a rendhagyó igék. Főbb mondattani szabályok. — b) Olvasmányok: Die 
Sterntaler. Die Sonnenstrahlen. Der wohltätige Graf. Sprichwörter. D orf und 
Stadt. Der hörnerne Siegfried. Unter W ohnplatz. D em  Vaterlande. Der W inter. 
D er Bauer und sein Sohn. Kannitverstan. D ie Einnahm e Trojas, I—IV. Die 
Heim at Ezen olvasmányok alapján tartottunk beszélgetési gyakorlatokat ném et 
nyelven. Havonkint két iskolai dolgozat. T k . : E ndrei Ákos: Német nyelvkönyv,
I. k. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

5. T ö rtén e lem . Magyarország története a mohácsi veszedelemtől a leg
újabb időkig. A jelenkori Magyarország általános ismertetése, tekintettel a 
közös ügyekre és Ausztriára. T ankönyv: Dr. Szigethy L ajos: Magyarok tör
ténete, II. rész. Hetenkint 3 óra. — Borsody Károly.

6. T erm észetra jz . (Növénytan.) Egyes növények leírása és meghatározása. 
A növények szervei alaktani és biológiai szem pontból. Chemiai alapismeretek 
kísérleti alapon. A növény belső szerkezete és életjelenségei. Áttekintés a növény
világ fölött; növényleirás és -határozás. T ank ö n y v : Dr. Herényi H .: Növénytan. 
Segédkönyv: Cserey : Növényhatározó. H etenkin t 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

7. Algebra. A négy alapművelet általánosítása. A negativ számok be
vezetése. Algebrai számok a négy alapm űveletben és azoknak ábrázolása. 
Hatványozás. Törtekkel való számolás. L egnagyobb  közös osztó, legkisebb 
közös többes. Elsőfokú egyenletek egy ism eretlennel. Kézikönyv: Dr. W agner 
Alajos: Algebra. H etenkint 3 óra. — Peskó Ö dön.

8. Rajzoló geom etria. Tananyag: A kúpszeletek (kör, kerülék, hajtalék 
és mentelék) tulajdonságai s az ezen görbe vonalakra vonatkozó szerkesztések. 
Díszítményi rajz V árday falimintái után (B. 1 — 14., C. 1 — 8.). T k .: Dr. Horti 
H en rik : Rajzoló geometria. Hetenkint 2 óra. —  Balló Aurél.

9. Ének a III. osztálylyal együtt.

10 T orna , a) Testgyakorlás. Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok botok
kal, súlyzókkal. Szergyakorlatok. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

b) Tornajátékok a I l l - ik  osztálylyal együtt. Hetenkint 2 óra. — 
Teltsch Kornél.
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V O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök': S z u t ó r i s z  F r i g y e s .

1. V allástan. Bibliai bevezetés. Az ó- és tájszövetségi Kánon rövid tör
ténete, a Biblia nevezetesebb fordításai. Az egyes iratok keletkezésének törté
nete, szerzőik, tartalmuk ismertetése. Szemelvények olvastatása az ó- és új- 
szövetségi iratokból. T k .: Batizfalvi-Bereczky: Bibliaismertetés, Hetvényi-Jausz- 
A dorján : Bibliai olvasókönyv. H etenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. M agyar nyelv. Rhetorika. Az általános szerkezettan előrebocsátása 
után a prózai műfajok: a leírás, az elbeszélés, a történetírás, értekezés és a 
szónoki beszéd elmélete a legjellemzőbb olvasmányok fejtegetésével és részletes 
tárgyalásával. A kötelező házi olvasmányokból tartalmi kivonatok készítése. 
Arany János több balladája. Havonkint írásbeli dolgozat. Hetenkint 3 óra.
— Schöpflin Géza.

3. L atin  nyelv . Cicero: De imperio Cn. Pompei és Pro Archia poeta, 
kiterjeszkedve a beszédek keletkezésére, a kortörténeti viszonyokra, a régiség- 
tani és irodalmi magyarázatokra. Költői olvasm ány: Ovidius, Trist. IV. 10. 
A költő önéletrajza. Ovidius Fastijából: Romulus és Remus kitevése. Róma 
alapítása. A rómaiak és sabinusok kibékülése. Romulus megdicsőülése. Gabii 
elfoglalása. A fabiusok veszte A regifugium. Újév napja Janus. Feralia, Caristia. 
Terminalia. Nyelvtani összefoglalás. Stílusgyakorlatok. H avonkint két írásbeli 
dolgozat. T k .: Köpesdy Sándor: Cicero két beszéde, Csengery J . : Szemelvé
nyek Ovidiusból, C sengery: Latin nyelvtan, K öpesdy-Cserép: Latin stílus- 
gyakorlatok. Hetenkint 6 óra. — Klemens János.

4. Görög nyelv. Az olvasás és írás begyakorlása után az alaktanból: 
főnév, melléknév, igehatározó, névmás és az w-végű igék ejtegetése az attikai 
nyelvjárás szerint. T k .: Hintner-Schill: Görög nyelvtana. Megfelelő szó- és 
írásbeli gyakorlatok Schill Salamon görög gyakorló- és olvasókönyvéből. Két- 
hetenkint írásbeli dolgozat. H etenkint 5 óra. — Ludmann Ottó.

5. G örögöt 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. Szemelvé
nyek Herodotosból. — Költői szemelvények Tinódi, Gyöngyösi műveiből. 
Prózai szemelvények Heltai, Kemény, Szalárdi, Bethlen, Cserei, Apor műveiből. 
Évharm adonkint egy házi dolgozat. T k .: Dr. Csengeri J á n o s : 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. Hetenkint 3 óra.
— Kubányi Béla.

b) Rajz. Szemléleti rajz modellként beállított mértani testek, majd test- 
csoportok után. Magyar stílű motívumok gyűjtése. Ókori jellegzetes műalko
tások ismertetése. Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. N ém et nyelv. A nyelvtani alakoknak összefoglalása és kiegészítése, 
ép úgy mondattan gyakorlati alapon. Fordítás magyarból németre. Olvas-
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m ányok: Die Bremer Stadtmusikanten, Der brave M ann, Einkehr, Der Glocken
guss zu Breslau, Die Heinzelmännchen, Die gute M utter, Der Gemsjäger, D er 
kluge Richter, Die Tiere und der Mensch, Der F ischer, Sankt Peter mit der 
Geige, Die Uhren, Erlkönig, Die Schlacht bei Salam is, Attila-Sagen, Sage von 
Gelimer, Wilhelm Teil, Der Zauberlehrling. T k .: E n d re y A k o s : Német nyelv- 

önyv, II. rész. Kéthetenkint egy dolgozat H etenkint 3 óra. — Szutórisz Frigyes.
7. T örténe lem . Történet előtti idők. Az ókori népek története: a) Keleti 

népek, bi Görögök c) Rómaiak. Tankönyv: V arga O ttó : Világtörténet, I. kötet. 
Hetenkint 3 óra. — Borsody Károly.

8. M athem atika. A) Algebra. Határozott egyenletrendszerek megoldása. 
Hatványozás, négyzetgyök, köbgyök. Reális és im maginarius számuk. Tiszta 
és vegyes négyzetes egyenlet. — fíj Geometria. Planirnetriai alapfogalmak. Az 
egyszerűbb és legszükségesebb planirnetriai tételek". Húr- és érintő sokszög. 
A síkidomok kerülete és területe. Dr. W agner A lajos: Algebra és geometria. 
Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos

9. T erm észetra jz . (Állattan.) Az emberi te s t alapos megértéséből ki
indulva, az állatok szerveinek összehasonlító tárgyalása. Rendszertan, lehetőleg 
gyakorlati alapon. Rovarok gyűjtése és m eghatározása. Kézikönyv: Dr. Roth 
Sam u: Az állattan alapvonalai. Hetenként 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

10. T estgyakorlás, a) Torna. R endgyakorlatok. Szabadgyakorlatok botok
kal és súlyzókkal. Szergyakorlatok. Ez u tóbbiakat három  csapatban két-két 
előtornász vezetése mellett gyakorolták a tanulók. Hetenkint 2 óra. — 
Teltsch Kornél.

b) l  urnajátékok.
VI. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: T eltsch K o r n é l .
1. V allástan. A keresztyén egyház története. Az egyház megalakulása, 

az üldözések, Nagy Konstantin, az egyház m egrom lása, a reformáczió úttörői. 
A reformáczió, Luther s a többi reformátorok. A reformáczió elterjedése, a 
harminezéves háború, a tridenti zsinat, a jezsuitarend és bukása A prot., róm. 
kath., gör. kel. egyház újabb története. V álogatott szakaszok olvastatása a 
korinthusi levelekből. Tk.: Bereczky Sándor: A keresztyén egyház története: 
Hetvényi-Jausz-Adorján: Bibliai olvasókönyv. H etenk. 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. M agyar nyelv. A művészetek alapfogalm ai; rendszere. A költészet 
felosztása. Az epikai műfajok tárgyalása részint az iskolában olvasott, részint 
házi olvasmányok alapján történt. Az eposz tárgyalása előtt olvastuk a Szigeti 
veszedelmet, szóltunk Zrínyi életéről, eposza forrásairól, jellemzéséről. A lírai 
műfajok fejtegetését megfelelő lírai költem ények olvasása és tárgyalása előzte 
meg. A drámai műfajokat részint Shakespeare C oriolanusa alapján, melyet az 
iskolában olvastunk és tárgyaltunk, részint házi olvasm ányok alapján fejtegettük. 
A házi olvasmányokról minden hónapban beszám oltak  a tanulók. Havonkint 
egy dolgozat. T k .: Négyessy: Poétika. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

3. L a tin  nyelv. P. Livii Ab urbe condita 1. XXI. 1, 2, 3, 4, 18, 32—38. feje
zet; a XXII. könyvből 1— 9-ig, 43 — 50. fejezet V ergilii Aeneidos: I énekből
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1—210, 494—631. sorig, a Il-ikból 1—266-ig; a III— V. ének tartalma tüzete
sen. Livius és Vergilius élete és munkássága. Az olvasmányt közös m unká
ban dolgoztuk fel nyelvi és tárgyi szempontból; az olvasottak alapján a 
régiségtan idevágó részei. Az Aeneisből mintegy 150 sort könyvnélkül is 
tanultak. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Bartal-Malmosi: Livius. Dr. 
Cserép: Vergilius Aeneise. Dr. Csengeri: Stílusgyakorlatok. Hetenkint 5 óra.
— W allentínyi Samu.

4. G örög nyelv. Az V. osztály nyelvtani anyagának ismétlése után a 
«-végű és a rendhagyó igék ragozása A m ondattanból: A névelő, az esetek 
használata, az ige nemei és módjai, a módok használata a mellékmondatok
ban. Xenophon életrajzának és írói munkásságának ismertetése után szemel
vények az Anabasisból és Sokrates Memorabiliáiból; könnyebb lyrai szemelvé
nyek. Fordítás magyarból görögre. Havonkint 2 írásbeli dolgozat. Tk.: Maywald 
J,: Görög nyelvtan, Görög olvasó- és gyakorlókönyv: II. rész. Hetenkint 5 óra.
— Klemens János.

5. G örögöt pótló tanfolyam, a: Irodalom: Euripides Iphigenia Taurisban 
ez. művének és Sophokles Antigonéjának részletes tárgyalása s ezzel kapcso
latban a görög tragédia vázlatos története. A görög lyra rendszeres története 
a görög lyrikusok olvasása alapján. A magyar irodalomból a klasszikus iskola 
ismertetése. Az olvasmányok fejtegetése Időszakonkint egy írásbeli házi dol
gozat. T k .: Kem pf I.: Iphigenia Taurisban E uripidestől; Csiky Gergely 
Sophokles A ntigonéja; Badics Ferencz: Irodalmi olvasókönyv, II. Hetenkint 
3 óra. — Kubányi Béla.

b) R ajz: Szemléleti rajz m odellként beállított használati és díszítési tár
gyak után (cserépedény, borkúti korsó, dob, öntöző-kanna, székek, szekerek, 
földgömb, iskolapad, mérleg, mángorló, bölcső, lépcső, disznóól, esernyő, 
kávépörkölő stb.). — Balló Aurél.

6. N ém et nyelv. A nyelv- és mondattani ism ereteknek kiegészítése és 
begyakorlása. O lvasm ányok: Die gute Mutter. Der geheilte Patient. D er Dom 
zu Köln. Das Meer. Das Schloss Boncourt. Der Ring des Polykrates. Die 
Bürgschaft. Der Taucher. Der Schatzgräber. Die alte Waschfrau. Nagyobb 
olvasmány Lessing «Minna von Barnhelm»-je A vígjáték keletkezése, czélja, 
a személyek jellemzése. A beszélgetés csak német nyelven történt. Havonkint 
két írásbeli dolgozat. T k .: Endrei Á kos: Német nyelvkönyv, II. k. Hetenkint 
3 óra. — Teltsch Kornél.

7. T ö rtén e lem . A középkor és újkor története a westfaliai béke meg
kötéséig. T k .: Varga O ttó: Világtörténet, II. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.

8. M ennyiség tan , a) Algebra. A hatvány és gyök fogalmának általánosítása 
negativ és tö rt kitevőkre. A számrendszerek. A számok átalakítása a különböző 
számrendszerekre. Systematikus törtek. A logarithmálás. Exponenczialis egyen
letek megoldása. — b) Geometria. A szabályos sokszögek és azoknak meg
oldása. A trigonometriai függvények értelmezése, értékváltozásai, ábrázolásuk, 
összefüggésük, a függvények általánosítása. A derékszögű, egyenlőszárú s az
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általános háromszög megoldása. Goniometria és goniometriai egyenletek m eg
oldása T k .: Dr. W agner Alajos: Algebra és Geometria. Hetenkint 4  óra. — 
Peskó Ödön.

9. T erm észe tra jz . (Ásványtan és chemia.) A legfontosabb ásványokkal 
kapcsolatban a chemiai alapfogalmak, lehetőleg gyakorlati alapon. A föld és 
felületének kialakulása a víz és tűz hatása következtében; kőzettan; a levegő 
és az élő szervezetek geológiai működése. Geológiai korszakok. T k . : Dr. 
Szterényi H u g ó : Ásványtan és chemia. H e tenk in t 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

10. Testgyakorlás, a) Torna: R endgyakorla tok . Szabadgyakorlatok bo
tokkal, súlyzókkal és buzogányokkal. Szergyakorlatok. A tanulók ez utóbbia
kat három  csapatban két-két előtornász vezetése mellett gyakorolták. H eten
kint 2 óra. -— Teltsch Kornél.

b) Tornajátékok: az V. osztálylyal együtt. Hetenkint 2 óra.

VII. O S Z T Á L Y .

O sztályfőnök: dr. W allentínyi Samu.

1. Vallástan. A m agyar prot. egyház tö rtén e te  napjainkig. A reformáczió 
kezdete, elterjedése, fénykora. Az ellenreformáczió, a gyásztized, a hajnalodás, 
az egyház állapotának javulása időnkig. Az istentisztelet, egyházi alkotm ány, 
egyházi irodalom, prot. tanügy fejlődése. Evangélikus egyházunk alkotm ánya. 
V álogatott szakaszok olvastatása a római levélből. Tankönyv: Bereczky Sándor: 
A magyarországi prot. egyháztörténete, Hetényi-Jausz-Adorján: Bibliai olvasó
könyv. Heti 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv . A magyar irodalom  története Kisfaludy Károlyig. 
Az egyes irodalomtörténeti korszakok jellem zése politikai, művelődési, iro
dalmi szempontból. Egyes kiválóbb írók tüzetes jellemzése az olvasott művek 
alapján. Havonkint beszámoltak a tanulók házi olvasmányaikkal. Kötelező 
házi olvasmányok: Anonymus, Kézai Krónikája, Cserei Históriája, Mikes Levelei, 
Zrínyi Török afium, Faludi Versei, Pázm ány élete, Kármán: Fanni hagyo
mányai, Gyöngyösi, Tom pa, Arany, Petőfi Széchy Máriája, Apor M etamorphosisa, 
Berzsenyi Ódái, Kazinczy: Pályám em lékezete, Mondolat, Kölcsey Versei és 
Beszédei. A magyar nyelv rendszerének áttekintése. Havonkint egy írásbeli 
dolgozat. Tankönyv: Beöthy: A magyar nem zeti irodalom történeti ismer
tetése, I. Szinnyei: A m agyar nyelv. H etenkint 3 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Cicero «Pro Sestio» beszéde tüzetesen, Cicero élete, 
munkássága, a beszéd keletkezése, tárgya, szerkezete. Vergilius élete, m űkö
dése. Az Aeneis tartalma, a VI. ének behatóan  1— 155, 264—330, 384— 425, 
450—476; 679— végig. Homeros, Vergilius és Dante alvilága. Sallustius 
Bellum Catilinae cursive. A régiségtani ism eretek  kiegészítése, rendszeres 
összefoglalása. Havonkint 2 írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Cicero Pro Sestio 
(Várkonyi), Vergilius Aeneise (Cserép), Sallustius művei (Pecz). Dr. Schm idt 
M árton: Római régiségtan. Hetenkint 5 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.
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4. G örög nyelv . A joni dialectus magyarázata mellett olvastatott Odyssea 
VI., VII., VIII. 1—266, 367— végig. Azután az új-joni dialectus sajátságainak 
ismertetése után Herodot VI. 42—51, 94—103, 132— 137, VII. 1— 11, 20—60. 
Mindegyik olvasmány előtt a szükséges irodalomtörténeti (homéri kérdés), 
mythologiai, illetve históriai bevezetések, valamint az illető művek egész tar
talm ának és compositiójának ismertetése is. Nyelvtani ismétlések és gyakor
latok, szó- és írásbeli fordítások magyarból görögre (attikai nyelvre). Heten- 
kint 5 óra. — Ludmann Ottó.

5. G örögöt pótló tanfolyama, a) Thukydides és Demosthenes kapcsolatos 
olvasmányokkal magyar történetirókból, Virág B., Kazinczy F ,  Kölcsey, Bajza, 
Szalay L., Salamon F.) és szónokokból (Szemere Bertalan, br. Eötvös József, 
Kossuth Lajos és Deák Ferencz). A görög irodalom korszakai és főképviselői. 
Időszakonkint egy írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Görög irodalomtörténet 
Schill S .-tó l; Demosthenes Philippikái, ford. Földi József Magyar irodalmi 
olvasókönyv dr. Badics Ferencztől, III. kötet. Hetenk. 3 ó. — Kubányi Béla.

h) Rajz. Testcsoportozatok s használati és díszítési tárgyak folytatólagos 
rajzolása természet után (tükör, gőzgép, teafőző, kút, szélmalom, harangláb, 
hegedű, jászoly, faragópad, ágyú stb.). — Újabbkori jellegzetes műalkotások 
bem utatása és ismertetése. Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. Ném et nyelv. Goethe Herm ann és Dorothea jának olvasása és beható 
tárgyalása; Schiller Wilhelm Tell-jéből az első három felvonás olvasása, az 
utóbbi kettő rövid tartalmi összefoglalása; a darab keletkezése, compositiója, 
alapeszméje. A német irodalomtörténetből a középkori költészet részletes tár
gyalása. A második virágzás korának általános jellemzése és Lessing aesthetikai 
és költői működése Tankönyv: Endrei és Lenkei: Német nyelvkönyv, IV. r. 
Havonkint egy írásbeli dolgozat. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

7. Történelem . Egyetemes történelem, kapcsolatban a magyar nemzet 
történetével 1648-tól 1871-ig. Európa és Amerika nevezetesebb államainak, 
továbbá Japánnak és Khinának politikai földrajza. Tankönyv: Varga O ttó : 
Világtörténet. Újkor. U. a. Politikai földrajz. Hetenkint 3 óra. — Gömöry Já
nos, gyakorló Legányi Dezső.

8. M ennyiségtan, a) Algebra. A  vegyes négyzetes egyenlet teljes elmélete. 
Redukálható felsőbbfokú és recziprok egyenletek. A függvények ábrázolása, 
a másodfokú függvény maximuma és minimuma. Arithmetikai és geometriai 
sorok. Végtelen geom. progressio. Kamatos-, járadék-számítás. Határozatlan 
egyenletek. — b) Geometria. Térszemlélet. Testszöglet. Szabályos geom. testek. 
Hasáb, henger, gúla, kúp, csonka testek, gömb felülete és térfogata. Tk. : 
W agner-K lam arik: Algebra és Geometria. Hetenk. 4 óra. — Perényi Vilmos.

9. Term észettan. A mechanika kinematikai és dynamikai szempontokból. 
Speciálisán a szilárd, cseppfolyós és gáznemű testek mechanikája. Hangtan, 
fénytan. Tk.: Szekeres: Kísérleti természettan. Hetenk. 4 óra. — Perényi Vilmos.

10. T estgyakorlás, a) Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok botokkal, 
súlyzókkal és buzogányokkal. Szergyakorlatok. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

b) Tornajátékok a VIII. osztálylyal heti 2 órában. — Peskó Ödön.
10*



76

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

1. V allástan. Keresztyén hittan és erkölcstan. A vallás lényege, fogalma, 
alakjai, kijelentés, Szentírás, symholikus könyvek. Az Istenről, emberről, bűnről, 
a Krisztusról, megváltásról, a Szenthárom ságról, az egyházról, a kegyelmi eszkö
zök-, keresztség-, úrvacsoráról szóló tan. Az erkölcsi törvény, erény, köteles
ség, a keresztyén kötelességek. János evangyéliomának olvasása. Kézikönyvek: 
Bancsó A ntal: Keresztyén hittan és erkölcstan; Paulik: Az ágostai hitvallás; 
Hetvényi-Jausz-Adorján: Bibliai olvasókönyv. H etenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. M agyar nyelv. A m agyar nemzeti irodalom története Kisfaludy 
Károlytól napjainkig A politikai és művelődési viszonyok részletes ism ertetése 
mellett behatóbban foglalkoztunk a kiválóbb írók nevezetesebb munkáival. 
Az előírt kötelező házi olvasmányokról hónaponkint beszámoltak a tanulók. 
— Hónaponkint írásbeli dolgozat. Tk.: Beöthy Zs.: A magyar nemzeti iro
dalom története. Hetenkint 3 óra. — Vöröss Sándor.

3. Latin  nyelv . Horatii Carm. I. 1., 3., 9., 14., 22 , 24 , 34., 37.; II 3.,
10., 14.; III. 1., 6., 9., 30.; Epodon I. 2., 7.; Satirarum  I. 1.: de arte poetica. 
Taciti Annalium 1. I. c. 1— 10. A római irodalom  története Havonkint két 
írásbeli dolgozat; fordítás latinból m agyarra és magyarból latinra. H etenkint 
4 óra — Schöpflin Géza.

4. G örög nyelv. A görög drám ának keletkezése, fejlődése, belső és 
külső sajátságait tárgyaló bevezetés után Sophokles Elektrája egész terjedel
mében. Azután Homeros Odysseájából I. 1—335, II. 260— végéig, III. 
1—328.; az egész mű tartalma és szerkezete; a homéri kérdés. A görög 
irodalom történetének áttekintése. írásbeli dolgozatok; összefüggő szöveg for
dítása görögre és a görög szöveg fordítása magyarra. Hetenkint 4 óra. — 
Ludm ann Ottó.

5. G örögöt pótló tanfolyam , a) Görög irodalm i olvasmányok'. Platóntól 
Apologia, Kriton. A görög művészet rem ekeinek történeti ismertetése szem
lélet alapján. Időszakonkint egy írásbeli dolgozat. Tk.: Platon és Aristoteles, 
szemelvények, szerk. A lexander Bernát. A görög vallás és művészet dr. Geréb 
Józseftől. Hetenkint 2 óra. — Kubányi Béla.

b) Rajz. I. Fejek rajzolása basreliefek után (különböző kivitelben). II. 
Gipszminták utáni rajzolás. III. Díszítő tárgyak rajzolása természet után 
(velenczei tükör, kandellaber, kút, vázák, csontvázak stb.). Hetenkint 2. óra — 
Balló Aurél.

6. Német nyelv. Goethe «Iphigenie auf Tauris» czímű drámája egész 
terjedelmében, beható aesthetikai m agyarázatokkal. A német irodalom tö rté
nete a reformatiotól a legújabb korig, lehetőleg olvasmányok alapján. Szemák 
István: Német olvasókönyv, IV. rész. Havonkint egy írásbeli dolgozat. H eten
kint 3 óra. — Ludmann Ottó.

7. Történelem . Magyarország története, tekintettel az állami és társa
dalmi viszonyoknak fejlődésére. Tk : dr. Szigethy Lajos: Magyarország oknyo
mozó történelme. Hetenkint 3 óra. — G öm öry János.
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8. M ennyiségtan a) A lgebra: A combinatio tanának feladata Permu
tatio, combinatio, variatio. Valószínűségi számítás. Newton binomiális tételének 
általánosítása. — b) Geometria: Gömbháromszögtan. A sinus és cosinus tétel 
alkalmazása csillagászati feladatok megoldásánál. A mennyiségtan átismétlése. 
T k .: Dr. W agner Alajos: Algebra és Geometria. Hetenk. 2 ó. — Peskó Ödön.

9. Te; m észettan . Hőtan. Magnességés elektromosság. Az újabb találmányok, 
ű. m. a drótnélküli táviratozás,a Röntgen-sugarak és a rádiumtünemények ism erte
tése. A kosmographia elemei. T k .: Dr. Kovács Zoltán : Fizika. Heti 4 ó Peskó Ödön.

10. Philos, propaedeutika. Lélektan: Bevezetés; az érzéki, jelentő képek; 
az érzés; az akarat, a lelki élet megbetegedései. — Logika: Elemtan, fogalmak; 
ítéletek' és következtetések. Rendszertan: a meghatározás, felosztás, a meg- 
bizonyítás; a módszer, a tudom ányok elveiről és rendszeréről. T k .: Böhm 
K árolyiéi: Tapasztalati lélektan. Logika. Hetenkint 3 óra. — Kubinyi Béla.

11. T estgyakorlás, a) Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok botokkal, 
súlyzókkal és buzogányokkal. Szergyakorlatok. Hetenk. 2 ó. —  Peskó Ödön.

b) Tornajátékok. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

írá sb e l i  d o lg o z a to k  a felső n é g y  o sz tá ly b a n .
M agyar dolgozatok.

V. osztály. 1. Az anyaggyűjtés egyik forrása: a tapasztalás. 2. A honfoglalás 
mondái Anonymus krónikájában. 3. A kollégium. 4. A magyar történet tanulása 
érdekes és fontos. 5. Zrínyi a költő jellemzése 6. Az athéni és spártai nép 
összehasonlítása. 7. Drégely ostroma. 8. Hunyadi János harczai és harcz- 
modora. 9. Minden állam támasza, talpköve: a tiszta erkölcs. (Szónoki beszéd.)

Görögpótló dolgozat: 1. Eumaios, a kondás. 2. Áldozatok az Iliasban.
VI. osztály. 1. A költészet viszonya a többi művészethez. 2. Szilágyi és 

Hajmási története a különböző feldolgozásokban. 3. A költői igazságszolgál
tatás Arany balladáiban. 4. Zrínyi és Szolimán jellemzése (iskolai). 5. Arany 
«Buda halála». 6. Csokonay «Dorottyá»-ja (aesthetikai fejtegetés). 7. Vörös
m arty Szózata (poétikai fejtegetés). 8. Kisfaludy Károly «Mohács»-a és az elégia 
elmélete. 9. Coriolanus mint drámai hős.

Görögpótló dolgozat: Antigone tartalma röviden. 2. Az Iphigenia T au
risban szerkezete.

VII. osztály. 1. Bocskay emlékezete. 2 Volt-e nemzetünknek naiv eposza?
3. A protestantizmus gyors elterjedésének okai hazánkban. 4. Apáczai Cseri 
János működésének méltatása. 5. A kurucz költészet motívumai. 6. Költői 
iskoláink a XVIII. század végén. 7. Az újkori eszmék hatása Európa álla
mainak fejlődésére. 8. Kölcsey kritikai elvei.

Görögpótló dolgozat-. Thukidydes mint történetíró. 2. Kleon és Nikias.
V i l i  osztály. 1. Kisfaludy Károly fejlődése a drámában ,2. Vörös

m arty hazafias lírája. 3. Jósika mint regényíró. 4. Tom pa hazafias allegóriái.
5. Költői és színi hatás a m agyar szinműirodalomban. 6. Az ókor képei az 
«Ember tragédiájáéban 7. Jókai regényeinek tárgya.

Görögpótló dolgozat. Sokrates (jellemrajz).
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Ném et dolgozatok.
VII. osztály. 1. Gedankengang des II. G esanges von Goethes «Hermann 

und Dorothea». 2. Der Gang der M utter im IV. Gesänge. 3. Der Character 
Hermanns. (Fordítás.) 4 Was für Quellen gebrauchte Goethe zu H. und D.? 
5. Das deutsche Volksepos. (Fordítás). 6. Die epische Dichtung Deutschlands 
im Mittelalter. 7. Aus Lessings «Hamburgische Dram aturgie». (Fordítás ném et
ből magyarra.) 8. Meine Osterferien. 9. Schilderung des I. Aufzuges von 
Schillers «Wilhelm Teil».

VIII. osztály. 1. «Iphigenie auf Tauris.» (Fordítás magyarból.) 2. Ein 
unnütz Leben ist ein früher Tod. 3 Der Geizige (frei nacherzählt). 4. Die 
Völkerwanderung. (Fordítás.) 5. «Irin» — Inhalt, Grundgedanke. 6. Krone 
und Schwert. (Fordítás.) 7. Die Gründe der V erbreitung der Reformation in 
Ungarn. (Fordítás.)

Szabadkézi rajz, m in t szabad tantárgy.
A szabadkézi-rajz órákra jártak  az I— VIII. oszt. tanulók közül 78-an, 

kik hetenkint kétszer (2 csoportban) nyertek oktatást. A kezdők egyszerűbb 
ékítm ények és használati tárgyak, a haladók pedig  nehezebb ornamentek, 
továbbá figurális-, nemkülönben tájkép- és állatm inták utáni rajzolásban s 
modellként beállított tárgyak lefestésében gyakorolták  magukat. — Balló Aurél.
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C) Főgymnasiumi tanulók.
A rövidítések magyarázata: ág. h. ev. =  ágostai hitvallású evangélikus; ev. ref. =* evang. 
református; rk. =  rom. Uath.; gk. - -  gör. kath.; un. unitárius; izr. izraelita vallásé; 

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

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

I. O S Z T Á L Y .

Bene Géza rk., m ....................
Benke Károly ev. ref., m. . 
Bielek Miksa László ág.h ev.,m. 
Bodnár Lajos rk., t * .

5 Boratkó Ferencz ág. h. ev., m.*
Bruck Noe izr., m ...................
DánielCsarniIstván ág.h.ev.,t.
Deák Lajos rk., tn...................
Edelm ann Gyula izr, n* .

10 Friedmann Herman izr., m. . 
Friedrich László ág. h. ev., m. 
Gál József ág. h. ev., t. . 
G ärtner Gyula izr., n. . 
Glücksmann Mór izr., m ..

15 Goldmann Artur izr., m. . 
Grosz Gyula izr., m. . 
Groszwirth Mór izr., n. 
Gründl István ág. h. ev., m.
Grün Emil izr., m....................

20 Grünstein Eduard izr, tn. 
Izsó Gyula ev. ref.. m.* ** . 
Jesztrebényi Ernő ág.h.ev., m. 
Jordán Géza izr., m. .
Jung Lajos izr., n .....................

25 Keller Viktor izr., m * . . .
Klauszer Benő ág. h. ev., m. 
Klem Marczel izr., n.** 
Kornfeld József izr., m.* . .
Kutsinszky József ág. h. ev., n. 

30 Lehotszky Lajos ág. h. ev., m. 
Liebmann Béla izr., m. . .
Liptai István ág. h. ev., m . 
Lórencz Jenő ág. h. ev., m . .

* Ismétlő. — ** Kimaradt.

Abos, Sáros vm., 1893. szept. 27. 
Felsőméra, Abaúj-T. vm., 1896. aug. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. jún. 16. 
Eperjes, Sáros vm, 1894. aug. 14. 
Eperjes, Sáros vm , 1895. márcz. 30. 
Vásárhely, Zemplén, 1896. dccz. 12. 
Kőszeg, Sáros vm , 1895. júl. 25. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1894 aug. 25. 
Orló, Sáros vm, 1894 okt 17. 
Héthárs, Sáros vm , 1896 márcz. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1896 szept. 6. 
Lapispatak, Sáros, 1896. márcz. 20. 
Eperjes, Sáros vm , 1895. nov. 26. 
Sóvár, Sáros vm, 1896. ápr. 14. 
Eperjes, Sáros vm , 1896. jún. 18. 
Gerlachó, Sáros vm, 1897. jan 18. 
Héthárs, Sáros vm, 1896. szept. 24. 
Ovíz, Szepes vm, 1895. decz. 19. 
Eperjes, Sáros vm, 1896. szept. 16. 
Keczerkosztolán, Sáros, 1896. júl.9. 
Eperjes, Sáros vm, 1894 decz 14. 
Varannóhosszúmező, Sáros, 1896.márc.8. 
Tiszanána, Heves vm, 1897. febr.19. 
Harcsárlucska, Sáros, 1895. decz. 4. 
Eperjes, Sáros vm, 1894. decz. 1. 
Eperjes, Sáros vm, 1895. nov. 20. 
Szentmihály, Sáros vm ,1895.jún.20. 
Sátoraljaújhely, Zemplén, 1894. decz. 9. 
Budapest, Pest vm, 1896. júl. 10. 
Ladomér, Sáros vm, 1896. nov. 24. 
Aranyidka, Abaúj-T. vm ,1895. júl.9. 
Ácsa, Pest vm , 1896. márcz. 12. 
Héthárs, Sáros vm, 1895. decz. 1.



80

Név, vallás, anyanyelv

Mayer Elek ág. h. ev., m . 
35 Mayer György ág. h. ev., m. 

Medzihradszky Miklós ág. h.
ev., m.......................................

Neumann Miklós izr., m.** . 
Oszvald László ág. h. ev., m. 
Paszternák Elek izr , m. .

40 Peti Jenő izr., m .......................
Pollák Imre izr., m. 
Regenwasser Miklós izr., n. . 
Reizenbein Ferencz izr., m. . 
Rontsinszky Ágost ág. ev., m.* 

45 Rosenberg Miksa izr., m .. .
Sarudy István ág. h. ev., m. 
Sterbinszky Imre rk., m.*** . 
Suhajik István ág. h. ev., m. 
Szekeress Albin ev. ref., m.. 

50 Szepessy Ernő ág. h. ev., m. 
Szilárd Imre rk., m. . . .
Szlavkovszky Béla rk., m.
Takács Pál izr., m ...................
T atár József g k , m. . . .

55 Tarnovszky Ferencz gk., m. 
Toldy Miklós ev. ref., m. 
Tornai László izr., m. . . .
Trom pler János ág. h. ev., m. 
Venetianer Gusztáv izr., n, . 

60 Würfel Adolf ág. h. e v , n. .
Zahler Jenő izr., n....................
Zimmermann Jakab izr., n. . 
Zsuffa László rk., m. .

IVI a ^ á n

Kende Károly izr., m.. . .

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm., 1896. márcz. 29. 
Abaújszepsi, Abaúj-T., 1896.okt.l 5. 
Túróczszentm árton, Tűrócz vm., 

1896. ápr. 28.
Mád, Zem plén vm., 1895. okt. 24. 
Eperjes, Sáros vm , 1896. febr. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. nov. 3. 
Salgótarján, Nógrád, 1894. szept. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. május 15. 
Sebeskellemes, Sáros vm,, 1896. okt. 23. 
Eperjes, S áros vm., 1896. decz. 20. 
Nagymihály, Zemplén vm., L894. decz. 27. 
Forróencs, Abaúj-T. vm., 1895 márcz. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. márcz. 21. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. szept. 30. 
Rimaszombat, Gömör vm, 1894. máj. 2. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1897. szept. 15. 
Héthárs, Sáros vm., 1895. szept. 23. 
Pusztakokasd, Fehér vm, 1895. május 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. okt. 17. 
Gárdony, F ehér vm , 1896. júl. 21. 
Oradna, Besztercze-Naszód, 1896. dec 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. febr. 1. 
Tállya, Zem plén, 1894. márcz. 14. 
Girált, Sáros vm., 1896. jún. 7. 
Nándorhegy, Kr.-Szörény, 1895. okt. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. aug. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. jan 6. 
Töltszék, Sáros vm., 1896. május 8. 
Bártfa, Sáros vm., 1894. ápr. 12. 
Apatin, T o lna vm ,1896. nov. 17.

tan aló :

Gálszécs, Zemplén, 1896. szept. 11.

11 Ismétlő. — ** Kimaradt. — *** Kizáratott.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

II. O S Z T Á L Y .

A ntony Artur ág. h. ev., n. . 
Baloghy Farkas ág. h. ev., m. 
Barna Jenő ág h. ev., m. . 
Blum Pál izr., n . .

5 Bodnár Jenő ev. ref., ni. . 
Bretz Sándor ág. h. ev., m. . 
Bruck Herm an izr., m. . .
Czin József izr., m.** . 
Czinner Samu izr., t. .

10 Csekán Lajos rk., t*  . .
Dancz István ág. h. ev., m. 
Fidler Ferencz ág. h. ev., m.
Fried Ernő izr , n ....................
Friedm ann Ármin izr., n.

15 Gasch Rezső ág. h. ev., n. 
Gellert Lajos izr., m. . . .
Gottlieb Jenő izr., n.
Gottlieb Jenő izr., n.
Grünstein Lajos izr., m. . .

20 Guttm ann Henrik izr., n. 
Jancsó Gyula ev. ref., m. 
Janovitz Aladár izr.,
Jordán V iktor izr., m. . 
Késm árszky Lajos ág h.ev.,m. 

25 Klinczkó István ág. h. ev., m. 
Korm ány Lajos ev. ref., m., 
Kutsinszky Béla ág. h. ev., m. 
Lefkovics Nándor izr., m. 
Lehotszky Gusztáv ág.li.ev.,m. 

30 Lichtig Jenő izr., m.
Linczényi János ág. h. ev., t.* 
Liptai Sándor ág. h. ev., m. . 
Löwenstein Elek izr., m. 
Lútocska Márton ág. h. ev., t. 

35 M aixner János ág. h. ev., m. . 
Marencsin Zoltán ág. h.ev., m. 
MedzihradszkyTiborág. ev., m.

Gölniczbánya, Szepes vm., 1894. júl. 17. 
Margonya, Sáros vm., 1895. jan. 3. 
Beszterczebánya, Zólyom, 1895. jún. 25. 
Varannó, Zemplén vm., 1894. márcz 30. 
Sztropkó, Zemplén, 1893. nov 14. 
Eperjes, Sáros vm , 1895 júl. 31. 
Hardicsa, Zemplén vm., 1895. ápr. 8. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. jan 19 
Kijó, Sáros vm., 1894. július 18. 
Pécsújfalu, Sáros vm, 1894. ápr. 17. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1895. júl 21. 
Tállya, Zemplén vm., 1895. nov. 12. 
Sebeskellemes, Sáros vm., 1893. decz. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. május 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. ápr. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. okt. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. nov. 14. 
Sebeskellemes. Sáros vm., 1894. júl. 28. 
Bogdány, Sáros vm., 1895. decz. 19. 
Sebeskellemes, Sáros vm., 1893. decz. 13
Érköbölkút, Bihar, 1895. decz 26. 
Húnfalu,Szepes vm., 1894 szept.25. 
Tiszanána, Heves vm.,1895. decz.27. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1896. decz. 17. 
Strizs, Gömör vm., 1895. febr. 11. 
Mátészalka, Szatmár vm., 1894. márcz. 12. 
Budapest, Pest vm , 1894. decz. 19. 
Rimaszécs, Gömör, 1896. febr. 22. 
Ladomér, Sáros vm , 1894. nov. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. okt. 16. 
Királylehota, Liptó vm. 1892. febr. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. márcz. 5. 
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. május 30.

* Ismétlő. — ** Kimaradt.
Coll. Ért. 1906/7. 11
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Merényi Oszkár ág. h. ev., m. Sóvár, S áros vm , 1895. június 29.
Reichmann Henrik izr., m. . Kurcsin, Sáros vm., 1894. július 2.

40 Rosenfeld Dezső izr., n. . . Szucsány, Túrócz, 1894. május 16.
Rosenthal Dezső izr., m. . . Hidasnémeti Abaúj-T. vm., 1895. aug 6.
Stern Béla izr., m .................... Petrozsény, Hunyad vm , 1895. ápr. 22.
Strom pf Rezső ág. h. ev., m. V arannó, Zemplén, 1895. febr. 28.
Szepesi Imre rk., m.* . . . Sóvár, S áros vm., 1892. június 9.

45 Takács István izr., m. . . . Gárdony, F ehér vm., 1894. máj. 28.
Vilmányi Dezső rk., n. . . Krom pach, Szepes vm., 1895. febr.7.
Weiszberg Ferencz izr., m. . Rudlyó, Zem plén vm., 1896. jan. 8.

Magánt anulók :

Ferdinkó Béla rk., m.* . . Eperjes, Sáros vm., 1894. aug. 7.
Ilkovits Ottó izr., m. . . . Szedikert, Sáros vm., 1896. jan. 10.

III. OSZTÁLY.

Altmann Márk izr , m. . . Eperjes, S áros vm , 1893. decz. 10.
Bálint Dániel ev. ref., m. . M ezőcsát,Borsod vm.,1893.decz,17.
Bálint Dezső ág. h. ev., m. Budapest, Pest vm., 1894.márcz. 13.
Bálint Géza ág. h. ev., m . . Eperjes, Sáros vm., 1892. nov. 13.

5 Bodnár Andor ev. ref., m. . Kassa, A baúj-T . vm.,1895. márcz. 16.
Bodnár Árpád ev. ref., m. . Sztropkó,Zem pl. vm., 1892.aug. 26.
Bojárszky Dezső rk., m. . . Girált, S áros vm., 1894. június 26.
Chotvács József ág. h. ev., m. Sókút, Zem plén vm , 1894. jan. 11.
Feldmann Elek izr., m. . . Széplak, Abaúj-T. vm., 1892. ápr. 1.

10 Goldberger G ábor izr., m. . Óruzsin, Sáros vm., 1892. jan. 23,
Grün Jenő izr., m ..................... Bolyár, S áros vm., 1894. július 22.
Grünstein Jenő izr., n.* . . Bogdány, Sáros vm., 1893. márcz. 15.
Hajdú Árpád ág. h. ev., t. . Eperjes, Sáros vm., 1893. május 22.
Jarzsembszky Oszkár rk., m. Lemes, Sáros vm., 1894. szept. 2.

15 Klauszer Miklós ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm., 1893. nov. 2.
Kónya István ev. re f, m. . . Bacska, Zem plén vm., 1895. febr. 19.
Kurz György izr., n. . . . Eperjes, Sáros vm., 1895. jún. 10.
Lippay József ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm., 1894. jún. 2.
Makara József rk., t. . . . Eperjes, Sáros vm., 1893. aug. 19.

20 Mayer Béla izr., m. . . . Eperjes, Sáros vm., 1894. május 9.
Medzihradszky Adorján ág. h. Turóczszentm árton, Turócz vm.,

ev., m....................................... 1894. ápr. 28.
Meliórisz Kálmán ág.h. ev., m. 

* Ismétlő.

Kissáros, Sáros vm., 1894. jún. 6.
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ii»

Mitske Márián ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm., 1893. febr. 13
Moskovitz Ervin izr., n. . Menhárd, Szepes vm., 1894. júl. 15.

25 N ádaskay Emil rk., m.** . Eperjes, Sáros vm., 1894. július 1.
Nudzik Jenő ág. h. ev., m.* . Újpest, Pest vm., 1891. nov. 12.
Pálesch Árpád ág. h. ev., m. . Nagyida, Abaúj-T., 1895. márcz. 8.
Rosenthal Adolf izr., m. . Eperjes, Sáros vm., 1894. decz. 8.
Sarudy László ág. h. ev., m. . Eperjes, Sáros vm., 1894. júl. 24.

30 Simkó Hugó ág. h. ev., m. . Igló, Szepes vm., 1893. okt. 31.
Schüll Géza rk., m.* . . Szántó, Abaúj-T. vm., 1892. aug.25.
Szekeres Géza ev. ref., m. Zsebfalu, Sáros vm., 1894. szept. 15.
Sztehlo István ág. h. ev., m. . Eperjes, Sáros vm., 1894. febr. 25.
T ydor Miksa izr., m. . . Eperjes, Sáros vm., 1895. április 9.

35 Vasskó Béla ág. h. ev., m, Eperjes, Sáros vm., 1894. márcz. 3.
Venetianer Oszkár izr., m. Eperjes, Sáros vm , 1894. aug. 26.
Voloszinovics Béla gk., t. Eperjes, Sáros vm., 1893. május 12.
W allrabenstein Ferencz ág. h. Járek, Bács-Bodrog vm., 1892.

ev., n ........................................ szept. 5.
Wenczel Árpád ág. h. ev., n. Remete, Szepes vm., 1892. júl. 17.

40 Zahler Arthur izr., n. . . . Töltszék, Sáros vm, 1894. nov. 2.
Zahler Leo izr., m ................... Eperjes, Sáros vm., 1894. nov. 14.
Zipser Sándor izr., n. . . . Eperjes, Sáros vm., 1893. ápr. 16.

M  agántanulók :

Dessewffy Miklós ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm., 1894. ápr. 7.
Feldm an Jenő izr., n. . . . Szinyelipócz, Sáros, 1893. nov. 24.

IV . O S Z T Á L Y .

Árje Jenő izr., m * . . . . Eperjes, Sáros vm., 1893 márcz. 30.
Baloghy Elek ág. h. ev., m. . Margonya, Sáros vm., 1893. ápr. 26.
Brauner Iván ág. h. ev., m. Rimaszombat, Göm., 1892. nov. 24
Chotvács Endre ág. h. ev., m. Sókút, Zemplén vm., 1892. nov. 14.

5 Dániel Szabó András á. h. ev., t. Oruzsin, Sáros vm, 1893. szept. 14.
D urst Ernő ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm, 1892. decz. 9.
Ferderber Arthur izr., m. Eperjes, Sáros vm, 1893. aug. 2.
Grossmann Gyula izr., m. . Eperjes, Sáros vm, 1893. május 6.
Grósz Miksa izr., m. . . . Kassa, Abaúj vm , 1892. aug. 4.

10 Grün Miksa izr., m. . . Eperjes, Sáros vm, 1892. május 22.
Grynaeus István ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm, 1893. május 5.
Gyurko vies Aladár ág. h. e v., m . N é m e t j a k a b  v á g á s ,  Sáros, 1889. aug. 7.

* Tsmátlo. — ** Kimaradt.
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Hajdú Gyula ág. h. ev., m. 
Horvay Lajos ág. h. ev., m. 

15 Hudák Dezső gk., m.* . .
Keller Ernő izr., m.
Klein Béla izr., m....................
Kobilicz Béla ág. h. ev., m. 
Kormány Sándor ev. ref., m. 

20 Kósch Frigyes ág. h. ev., m. 
Lehoczky Titusz rk., m. . .
Lichtig Arthur izr., m. 
Liebmann Miksa izr., m. . 
Lővy Vilmos izr., m. .

25 Mátrai József rk., m. . . .
Mayer Miksa izr., m. . . .
Mészáros Dezső rk., m. . .
Mészáros Lajos rk. m 
Ortner Leib izr., n. . . .  

30 Rosenberg Béla izr., n. . .
Siegelmann Zsigmond iz r , m. 
Szekeress Béla ev. ref., m. . 
SzeredayZsigmo nd ág.h.ev., m. 
Thury Lajos rk., m. . . .

35 Vasskó Gyula ág. h. ev., m. 
Vértes Géza rk., m. . . .
Zimmermann Simon iz r , n.**

Zsegnye, Sáros vm., 1892. ápr. 13. 
V ychodna, Liptó vm., 1892.jan. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1889. okt. 11. 
Eperjes, Sáros vm, 1893. aug. 6. 
Rozgony, Abaúj vm., 1894. febr. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. febr. 15. 
M átészalka, Szatmár, 1893. jan. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1891. júl. 30. 
L ikavka, L iptó vm., 1892. jan. 13. 
Eperjes, Sáros vm„ 1892. aug. 15. 
A ranyidka, Abaúj, 1892. május 10. 
S.-A.-Újhely, Zemplén, 1892. nov.6. 
Eperjes, Sáros vm , 1891. jan 11. 
Eperjes, Sáros vm , 1892 jún. 14. 
Szinye, Sáros vm , 1893. szept. 19. 
Szinye, Sáros vm , 1892. jan. 14. 
Gorlitze, Galiczia, 1890. jan. 10. 
Sebeskellem es, Sáros, 1893.decz. 13. 
Eperjes, Sáros vm , 1892. május 15. 
Zsebfalu, Sáros vm , 1892. máj. 23. 
Úfalu, Sáros vm„ 1891. nov. 6. 
Tolna, T o lna vm , 1891. június. 11. 
Kolom ea, Galiczia, 1892. május 12. 
Szom bathely, V as vm, 1891 .jún. 24. 
V örösvágás, Sáros 1891. ápr. 21.

V. O S Z T Á L Y .
J e g y z e t:  p a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló tanfolyamba 

jár; a görögöt tanulók nincsenek megjelölve.

p. Atlasz Mór iz r , n....................
p. Beliscsák Gyula r k , m. . 
p. Czirbusz András rk ,  m. . 
p. Danz Andor ág. h. e v , m. .

5 Dzurik Gyula ág. h ev , m ..
Feldmann Jenő izr, m. 

p. Fried Vilmos izr, n. . 
p. Friedmann Lipót izr, n . .
p. Goldmann Alfréd izr , n. . .

10 p. Goldmann Géza izr, m. . .

* Ismétlő. — ** Eltanácsoltatott.

Tótraszlavicza, Sáros, 1891. okt. 12. 
Bartosfalva, Sáros, 1891. nov. 13. 
Krivány, Sáros vm , 1891. okt. 13. 
N agym aros, Pest vm , 1892. júl. 2.
K. -N ém etfalu, Sáros, 1892.márcz. 1. 

{ Eperjes, Sáros vm, 1891. okt. 8.
Keczerpeklén, Sáros, 1891. jan. 21. 
Lipnik p a ,  Sáros vm, 1892. jan. 22. 
K am jonka, Szepes vm , 1891. febr. 3.
L. -Szádek, Szepes, 1890 decz. 30.
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Gottlieb Gyula izr., n . Sebeskellemes, Sáros, 1892. jan. 31.
p. Grynaeus Géza ág. h. e v , m. Eperjes, Sáros vm , 1892. márcz. 6.

Hudák Dezső gk., m . . . Eperjes, Sáros vm., 1889. okt. 11.
Húsz Béla ág. h ev., n. Felka, Szepes vm., 1892. febr. 3.

15 Jeney Kálmán ev. ref, m. . Legyesbénye, Zemplén, 1892.júl.l0.
p. Klein Jenő, ag. h. ev., m. Beszterczeb., Zólyom, 1890.nov. 12.

Kopp Sándor izr., n. . . . Héthárs, Sáros vm., 1891. aug 10.
p. Kribel Dezső ág. h. ev., m. . Eperjes, Sáros vm., 1891. aug. 12.
p. Lusztig Jenő izr., n. Sóvár, Sáros vm , 1890. ápr. 2.

20 p. Malyár József rk„ m. . . . Sóvár, Sáros vm., 1889. nov. 15.
p. Mandel György izr., n. New-York, Amerika, 1892. márc 29.
p Mészáros Sándor r k , m. . Szinye, Sáros vm., 1890 július 16.
p Mihalovics Sándor gk., m. . Bártfa, Sáros vm., 1892. június 18.
p. Moskovics Béla izr., m. . Eperjes, Sáros vm , 1892. aug. 11.

25p.N ádaskay József rk., m. . . Eperjes, Sáros vm., 1890. decz. 30.
p. Petrovay Zoltán rk., m. . . Déva, Hunyad vm , 1892. ápr. 13

Pollák Sándor izr., m. . . . Eperjes, Sáros vm., 1892. szept 27.
p. Reich Dávid izr., m. Varannó, Zemplén, 1889. okt. 25.

Rosenberg Lipót izr., n. Karácsonymező, Sáros, 1892. aug 2.
30 Rosenthal Arthur izr., m. Eperjes, Sáros vm , 1891. okt. 13.

p. Sas Róbert izr., m ................... Füzesgyarmat, Békés, 1893. jan 16.
p. Schütze Károly ág. h. ev., n. Bécs, Ausztria, 1890. decz. ' 6.
p. Stam pa László ev. ref., m. . Kolozsvár, Kolozs, 1890. febr. 6.
p. W eiszberg Béla izr., n. Rudlyó, Zemplén vm., 1892. máj. 9.

35 Zipszer Sándor izr., m. Kisszeben, Sáros vm , 1893. ápr. 22.

JV1 a g á n t a n u l ó :
Kende János izr., m. . . . Gálszécs, Zemplén, 1893. febr. 18

VI. OSZTÁLY.

Artim Lajos gk., ruthén* Boksa, Zemplén vm., 1890. decz. 16’
p. Berkovits Jakab izr., m. . Mernyik, Zemplén vm., 1892. márcz. 6.
p. Bikfalvy Jenő ev. re f, m. Kisdomása, Zemplén vm., 1891. jan. 22

Boratko Rudolf ág. ev., m. Batizfalva, Szepes vm., 1891. máj. 2.
5 p. Dem eter Lénárd á.h. e , m. Turány, Turócz vm., 1892. jan. 2.

p. Fekete György ág. ev., m * Varjúfalu, Sáros vm , 1889. júl. 11.
Földi József izr., m. . . Siroka, Sáros vm , 1892 szept. 30.

p. Fuchs Gyula izr., t. . . Gombosfalva, Sáros vm , 1890. nov. 21.
p. Glattstein Ottó izr., m. . S.-A.-Újhely,Zemplén vm.,1891. szept. 26‘

10 p. Grün Vilmos izr., m. . . 

* Ismétlő.

Bolyár, Sáros vm., 1892. ápr. 22.
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Grünfeld Jenő izr., m. . Miskolcz, Borsod vm , 1891.jan. 20.
Guttmann Izsák iz r , n. . H éthárs, Sáros vm , 1889. aug. 24.

p- Hirschfeld Márk izr., n. . E perjes, Sáros vm, 1890. május 1.
p Izsó Sándor rk., m. . E perjes, Sáros vm., 1890. ápr. 4.

15 Jászay Pál ev. ref., m. . B ánkút, Arad vm., 1889. nov. 25.
Kendrovszky Alajos

g. kath., m ....................... Felsőmerse, Sáros vm., 1889. szept. 15.
P- Lefkovics Arthur izr., m. Rimaszécs, Gömör vm., 1891. szept. 28.

Lichtenstein Izrael izr., m. G irált, Sáros vm., 1889. július 31.
P Maixner Emil r k , m. P oprád , Szepes vm , 1891. jan. 11.

20 Matyuga Kamill ág. ev , m. Liptóújvár, Liptó vm., 1890.decz.28.
P Michna Mihály ág. h ev., m. Drágabártfalva, Bereg vm., 1889. ápr. 8.

PáleschErvin ág. h ev.,m H egybánya, Hontvm., 1891. máj. 7.
Pesc'hkó Pál ág. h. ev., n. F e lka , Szepes vm, 1891. jan. 23.

P- Reichmann Abrahám
izr., m ............................... K urcsin, Sáros vm., 1890. jún. 25.

25 p. Sándor Elek ág. h ev., m. D ebreczen, Hajdú vm, 1891. febr. 5.
Schöpflin Sándor ág. h.

ev., m .* ........................... W ien, Ausztria, 1889. szept. 26.
P- Szakái Máté ág. h. ev., m. Bajsa, Bács-Bodrog vm , 1887. szept. 14.

Szereday Szilárd ág. e v, m . V örös vágás, Sáros vm., 1889.okt.22.
Szklenár Pál ág. h. ev., m. Csáklyó, Zemplén vm, 1890. júl. 19

30 Szutórisz Dezső ág. ev., m. E perjes, Sáros vm, 1891. febr. 14.
P- Tahy István ág. h. ev., m. E perjes, Sáros vm, 1891. nov. 5.

Vozárik Géza ág. h. ev., m. L apos, Sáros vm, 1891. jan. 10.
M agántanulók:

Berenkey Attila ág. ev.,m. G yőr, G yőr vm, 1888. jún. 21.
Dzurányi László ág. ev., m. D ebreczen, Hajdú vm, 1888. júl. 10.

35 Jaczkovics János gk. m., . K éty , Abaúj-T. vm, 1890. okt. 26
Stépán T iham ér ág. e v , m. Sárosrem ete, Sáros, 1888. jún. 21.

VII. O S Z T Á L Y .

P Baulovics Emil g k , m. . . E perjes, Sáros vm, 1888. decz. 1.

P Bernáth István ev. ref., m. . K assa, A baúj-T , vm , 1889. nov. 1.
Beszkid Pál gk , ruthén* . L ukó , Sáros vm, 1889. febr. 3.
Bogsch Sándor ág. h ev.,n. . Szepesváralja,Szepes,1889. febr. 19.

5 p. Elsasz Sándor iz r , m.* E perjes, Sáros vm, 1889. május 12.
P- Engel Lajos izr., m. . • Abaúj-Szántó, Abaúj, 1889. decz. 1.

Feldmann A dolf izr., m. . Széplak, Abaúj-T, 1890. júl. 21.

* ismétlő.
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p. Ferderber Viktor izr., m. .
Fleischer Aladár izr., n.

10 p. Földi Viktor izr., m. .
p. Friedm ann Ármin izr., n. . 
p. Fűzy Árpád rk., m. . 
p. Gärtner Viktor izr., n. . 
p. Gottlieb Samu izr., n. .

15 p. Grimm Pál rk., m.* .
Grósz Jeromos iz r , n. . 

p. Grün Arthur izr., m. . .
Herzbrunn Vilmos izr., n.**
Hörömpő Dezső ev. ref.,m.

20 Hübschmann Zsigmond
izr., m., n ..........................

Klein Miksa izr., n. . 
p. Knapilc Antal rk., m.* 
p. Kósch István ág. h. ev., m.

Krausz Fülöp izr., n. .
25 p. Kribel Aladár ág. h. ev., m.* 

p. Kristóf Miklós rk., m. . 
p. LehoczkyMiklós ág.h.ev.,m.

Mayer Andor ág. h. ev., m. 
p. Mendlovics Sándor izr., m.

30 p. Neumann Mór izr., n. .
Nyemecz Elemér gk., t. .
Perényi Béla ev. ref., m. .
Propper Ödön izr., m. . 

p. Raisz Dezső ág. h. ev., m.
35 Reiss Sándor izr., m.

Rozmann Dezső ág. h ev.,m. 
p. Sándor Gerő rk., m * .

Schustek Jenő ág. h. ev., m. 
p. Schwalb Jenő izr., m.

40 Singer Jenő izr., m.
Springer Mór izr., m. 

p. Váradi Aladár izr., n. . .
p. W eiszberg Jenő izr., m.

Eperjes, Sáros vm., 1890. július 1. 
Nagy vitéz, 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. 
Eperjes, Sáros vm., 1890. aug. 27. 
Kisszeben, Sáros, 1889. márcz. 28. 
Kassa, Abaúj vm., 1890. íebr. 1. 
Bolyár, Sáros vm., 1890. ápr. 10. 
Littmanova, Szepes, 1888. okt. 21. 
Kőrösladány, Békés, 1890. decz. 2.

Csércs, Sáros vm., 1889. szept. 19. 
Krucsó, Sáros vm., 1888. decz. 11. 
Héthárs, Sáros vm., 1889. május 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1890. márcz.22. 
L.-Szt.-Miklós, Liptó, 1890. július 4. 
Eperjes, Sáros vm., 1888. május 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. 
Kaproncza, Sáros, 1887. szept. 1. 
Malczó, Sáros vm., 1890. jan. 2. 
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.l 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1890. ápr. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1889. febr. 19. 
Eperjes, Sáros vm., 1890. május 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1890. nov. 2. 
Lőcse, Szepes vm., 1890. okt. 28. 
Kőporuba, Trencsén, 1890. júl. 4.

* Ismétlő. — ** Kilépett.



Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

VIII. O S Z T Á L Y .

Bott Gábor izr., n. . Sebeskelletnes,Sáros,1890.márc 26.
Dávid Iván ág. h. ev., m. Zólyomlipcse, Zólyom, 1889.okt. 17.

p. Esztel Gyula ág. h. ev., m. Ófalu, Szepes vm , 1889. márcz. 20.
Ferderber Jenő izr., m. Eperjes, Sáros vm, 1887. okt. 25.

5 Freiberger Lajos izr., n. . A lsóm érk, Sáros, 1888. márcz. 5.
p. GamaufFerencz ág. h.ev.,in. Eperjes, Sáros vm., 1889. szept. 15.
p Grün Bernát izr., m. Eperjes, Sáros vm, 1889. decz. 20.
p Keller Mór izr., m. . . . Kassa, Abnúj-Torna vm., 1889.ápr.7.

Kránitz Lajos rk., m. . Pozsony, Pozsony, 1887. május 28.
10 p. Kriskó Miklós gk., m. t. . H oderm ark, Szepes, 1887. decz. 17.

Lövik Ernő ág. h. ev., m. V arannó, Zemplén, 1889. márcz. 13.
p. Maixner Elek ág. h. e v , m. Igló, Szepes vm , 1889. május 20.
p. Nádaskay Géza rk., m. Eperjes, Sáros vm., 1888. ápr. 25.
p. Nagy Gusztáv ev. ref., m. Sárospatak, Zemplén, 1887. jún. 15.

15 Rochlitz Zoltán ág. h.ev., m. Szerencs, Zemplén, 1890. jún. 19.
p. Römer Henrik rk., m. . Lan dók, Szepes vm., 1889. máj. 20.

Schneider István ág. h. ev.,n. Dobó, Sáros vm., 1886. január 19.
p. Schwarcz Imre izr., m. Eperjes, Sáros vm., 1889. okt. 16.
p. Szalay István ev. ref., m. Beregszász, Bereg, 1888. május 24.

20 p. Szűcs Gyula ev. ref., m. . Csáklyó, Zemplén, 1889. márcz. 29.
Tomola Béla ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm., 1888. júl. 21.

p. Toronszky Elek g k , m. . Belovezsa, Sáros, vm., 1886.júl. 26.
W erther Henrik izr., m. . Eperjes, Sáros vm., 1888. nov. 12.

p. Zsuffa Béla rk., m. . Bezdán, Bács-B. vm., 1889. decz. 17.

IVI agán tan  ulók :

25 Goldstein Ezra izr., m. Dunaszerdahely, Pozsony vm., 
1885. decz. 24.

p. Kubek Antal gk., m. . . Csércs, Sáros vm , 1886. szept. 23
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D) Adatok az 190 6/7. iskolai év történetéhez.

«A Collegium ezévi története» a főgymnasium ezévi történetét is 
magában foglalja.

E  helyütt még a következőkről kell m egem lékeznünk:
1. Szieber Ede lemondása. Szieber Ede, a kassai tankerület kir. főigaz

gatója e tanév folyamán nyugalomba vonult. Középiskolánk — mint auto
nom iskola — nem tartozott ugyan hatósága alá, azonban mint miniszteri 
megbízott 1886 óta minden évben megfordult intézetünkben. E minőségében 
kiváló vezető és irányító képességével, nemes egyszerűségével, szívjóságával 
jótékony hatással volt intézetünk fejlődésére; a tanároknak tisztelete, nagyra
becsülése személye iránt az évek számával nemcsak hogy nem csökkent, de 
fokozatosan növekedett. Intézetünknek, a tanároknak mindvégig jóakarója 
volt, a Collegium dicsőséges múltját nagyrabecsülte, a most működő taná
rokról búcsúlevelében is elismeréssel szól, a m inthogy másrészt éppen az 
intézet színvonalának emelése érdekében a hiányokat sem hallgatta el, — 
így pl. a gymnasiumnak új épületbe való elhelyezését évről évre sürgette. 
Hosszú, 48 évre terjedő szolgálat után, a melyet mint tanár, igazgató, majd 
főigazgató eredményekben 'gazdag munkásságban töltött el, maga kérte 
állásától való felmentését. A főgymnasium tanári testületé őszinte sajnálattal 
vette tudomásul a szeretve tisztelt férfiú távozását s hozzá meleg hangú 
búcsúiratot intézett. Adja a Gondviselés, hogy a körünkből végleg távozó 
főigazgató egészségben, csendes megelégedésben sokáig élvezze a jól meg
érdemelt nyugalmat!

2. Iskolalátogatás. A kassai tankerület főigazgatójává Mázy Engelbert, 
a kőszegi gymnasium igazgatója, a szent Benedek-rend tagja lett kinevezve. 
Az új főigazgatót mint a nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr meg
bízottját m ár volt alkalmunk körünkben tisztelhetni. A f. tanév április hó 
10. és 11-ik napjain látogatta meg a főgymnasiumot. A látogatását befejező 
értekezleten nagy és gazdag programmot fejtett ki; különösen hangsúlyozta 
a vallás-erkölcsi nevelés szükséges voltát és fontosságát. Örömének adott ki
fejezést a felett, hogy főgymnasiumunk e nevelési irányzatnak jellegénél fogva 
is megfelel; egyébként is elismeréssel nyilatkozott intézetünkről. E helyről is 
tisztelettel üdvözöljük. Munkáját kövesse a siker, legyen azon az Isten á ld ása!

3. Értekezletek. A tanári testület 28 értekezletben intézte el az iskolai 
ügyeket. Külön értekezletekben foglalkozott: a) A fegyelmezés fontos kér
désével és e tekintetben egyöntetű eljárást czélzó határozatokat hozott, b) 
A tanulók lakásviszonyaival. Az osztályfőnökök ugyanis az év folyamán a 
tanulókat sorra látogatták, tapasztalataikról az értekezleten beszámoltak és 
azokat megbeszélés tárgyává tették, c) A délelőtti tanítás kérdésével. Az 
egyfolytában való tanítás eszméjét Eperjesen az Eperjesi Tanári-kör vetette 
föl. E  czélból két értekezletet tarto tt: az egyikre meghívta az eperjesi tanfér-

Coll. Ért. 1906/7. 12
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fiakat, a másikra a szülőket, a lakásadókat és az érdeklődő nagyközönséget. 
Ez értekezleteken elhangzott vélemények alapján a Tanári-kör az egyfolytában 
való tanítás mellett döntött és erről az eperjesi tanintézetek vezetőségeit 
értesítette. A tanári testület elvben állást foglalt az egyfolytában való tanítás 
behozatala mellett ; m ert a kérdés tanulm ányozásából kiderült, hogy európai 
hírű pedagógusok, kiváló gyermek- és iskolaorvosok ezt a gyermek fejlődése 
szempontjából jobbnak tekintik. A megfigyelések szintén ez álláspontnak adnak 
igazat, s végül, mert ma m ár a művelt N yugaton, sőt az iskolázás igazi hazá
jában, Németországban is a legtöbb iskolában délelőtt tanítanak. Az egy
folytában való tanítás elé ily módon csak egy  kom oly akadály m erülhetett 
fel, nevezetesen az, hogy vájjon a szülők és lakásadók élet- és foglalkozás
módja mellett e tanítás gyakorlatilag keresztül vihető-e? A tanári kar minden 
aggályt eloszlatni óhajtván, minden helyben lakó szülőhöz és a lakásadókhoz 
kérdést intézett, vájjon az egyfolytában való tanítás behozatalát házi viszo
nyaikra való tekintettel helyeslik-e? A beérkezett 186 felelet közül 141 igenlő 
volt. A tanári testület m ég mindig nem ak art ily fontos kérdésben végleg 
dönteni, hanem elhatározta, hogy kísérletet tesz az egyfolytában való tanítással. 
Régi szokás nálunk, hogy a tavaszi hónapokban a tanítás délelőtt 7 órakor 
kezdődik. Ez idén április hó 15-től az év végéig egyfolytában folyt a tanítás oly 
módon, hogy az összes tanórák d. e 7—12-ig ta rta ttak  meg. Megfigyelés alapján 
bátran állítható, hogy a kísérlet bevált. Sok szülő, a ki eddig e tanítási rend ellen 
tiltakozott, most gyermekeinek megfigyelése alapján azon óhajtásának adott 
kifejezést, hogy az egyfolytában való tanítás a tanulók érdekében behozandó. 
Kétségkívül úgy van, hogy a tanulóknak e rendszer mellett van idejük a 
szükséges mozgásra, játszhatnak, a szabadban több időt tölthetnek, házi 
munkájukat jobban beoszthatják, míg ellenben a megosztott tanítás m ellett 
reggeltől késő estig csaknem folytön el vannak foglalva. Érdekes erre vonat
kozóan az egyik szülőnek a szülőkhöz intézett fenti kérdésre adott felelete: 
«Nem ugyan házi viszonyaimra, hanem a gyerm ekekre nézve jobb volna az 
egyfolytában való tanítás. Gyermekeimnek az egyfolytában való tanítás mel
lett Budapesten — a hol azelőtt jártak — sohasem  kellett este 11 óráig, mint 
itt Eperjesen, tanulni.» Egy körülménynyel azonban még ezek után is szá
molnunk kell, t. i. azzal, hogy a szabad délutánnal rendelkező tanuló nagyobb 
felügyeletet igényel s ez a kötelesség a szülőre és a lakásadóra hárul. A szülő 
azonban e terhet gyermeke érdekében szívesen m agára veszi, a lakásadók
nak pedig egyik legfontosabb kötelmük az ellenőrzés, a mely a tanulók o tt
honi tartózkodására vonatkozó szabályzat készítésével fokozottabban vihető 
keresztül. Megjegyezzük, hogy a többi eperjesi iskolák a jövő tanév elejétől 
fogva az egyfolytában való tanítást behozzák. Nálunk e kérdésben a Colle
gium igazgatóválasztmánya fog dönteni.

4. l f j 2Ísági istentiszteletek s az ifjúság vallás-erkölcsi nevelése. Az ifjúság 
vallásos nevelésére kiváló gondot fordít a főgym nasium  egész tanári kara. Az 
istentiszteleteket együtt látogatja az ifjúság a tanárokkal. Azóta, hogy a 
templom télen át vasárnaponkint fűtve van, ifjúsági istentiszteletet a vallástanár 
csak minden hónap utolsó vasárnapján tart, a m ikor is a templomban ném et
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nyelvű istentisztelet van. Ez iskolai évben külön ifjúsági istentiszteletet tar
tottunk T hököly  Imre, a kuruczkirály s intézetünk volt növendéke, jóltevője 
emlékére. Az osztályfőnök, valamint a vallástanár a templombajárást szigo
rúan ellenőrzik, a vallástanár az egyházi beszéd tartalm a felöl is megkérdezi 
a tanulókat. A tanulók vallásos irányú lapokat is járattak: így az É b r e s z t ő í  

és SzövÉTNEKet, — utóbbinak 30 előfizetője v o lt; a vallástanár azonkívül a 
Luther-Társaság iratkáit is terjesztette a tanulók között.

A Collegium többi intézeteinek ifjúságával és tanáraikkal az ifjak kétszer 
tartottak deprekácziót, illetőleg járultak az úrvacsorához: október 31-ikén és 
a M ennybemenetel ünnepe előtt. Megünnepeltük a reformáczió emlékünnepét 
nemcsak azzal, hogy deprekácziót tartottunk és az Úr asztalához járultunk, 
hanem résztvettünk a theologusok által rendezett reformácziói emlékünnepé
lyen is. Különben tanárok, tanulók évről évre látogatjuk a theologusok bel- 
missziói estélyeit.

E gyébként a vallásos nevelés terén is igyekeznek a tanárok tőlük tel- 
hetőleg az ifjakra példájukkal is hatni, hogy belőlük hithű, meggyőződésben 
szilárd, az egyházhoz ragaszkodó evangyéliomi keresztyéneket neveljenek.

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

A fegyelmi és tanulmányi állapot panaszra nem nyújt okot; csupán 
két tanulóval szemben kellett szigorú fegyelmi eszközt használni.

A VIII. osztály protestáns tanulóinak vallástani vizsgálatán, május hó 7-ikén 
az egyházkerület képviseletében Liszkay János, ág. h. ev. lelkész elnökölt. 
Kiváló elismeréssel nyilatkozott az elért eredm ény felől.

5. N yilvános vizsgálatok. Az 1906. évi június hóban m egtartott érettségi 
vizsgálatban (1. a múlt é. Értesítőt) résztvett 36 tanuló; ezek közül a követel
ményeknek megfelelt jelesen 6, jól 7, egyszerűen 14; két hó múlva pótló
vizsgálatra u tasítta to tt 3 tanuló.

Az 1907. évi május hó 21., 22., 23-ikán lefolyt írásbeli érettségi vizs
gálatnak tételei:

A) M agyar nyelvből: A m agyar népszínmű története és művelői.
A) Latin nyelvből: C. Sallustius Crispus: De bello Jugurthino c. XXXV., 1—9.
C) Mennyiségtanból: 1. Valaki 1350 koronát takarított meg, úgy, hogy 

hivatalbalépésének esztendejétől fogva minden esztendőben 2 koronával töb
bet takarított meg, mint az előzőben; az utolsó évben 78 koronát takarított 
meg. Hány év óta szolgál az illető és hány koronát takarított m eg az első 
évben? — 2. Valamely egyenlő oldalú háromszög oldala 6 dm. Meghatá
rozandó a háromszög köré és a háromszögbe írható körök által képezett 
gyűrűnek területe.

A június hó 12., 13. és 14-ikén m egtartott szóbeli érettségi vizsgálaton 
Szántó József, a rozsnyói ág. h. ev. főgymnasium igazgatója elnökölt, a kor
mány képviseletében jelen volt Fischer Miklós, iglói főgymn. igazgató.

A VIII. osztály vizsgálatait május hó 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17. és
12*
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18. napjain, az I—VII. osztály vizsgálatait június hó 15., 17—22., a magán- 
vizsgálatokat június hó 27. és 28. napjain ta rto ttu k  meg. Az évzáróünnepély 
és az ifjaknak elbocsátása június hó 26-ikán volt.

6. Iskolai kirándulások. Ebben a tanévben is akadtak buzgó tanárok, 
a kik nem kiméivé fáradtságot, sem költséget, kirándulásokat tettek a tanu
lókkal, hogy a növendékek szellemi látókörét ezen az úton is kiszélesítsék, 
lelkűket pedig a term észetalkotta szépségek szemlélése által nemesítsék. 
Szutórisz Frigyes, a természetrajz tanára tö b b  ízben kivitte tanítványait a 
város környékére term észetrajzi kirándulásokra. Az osztálytanárok is kirán
dultak osztályaikkal a természeti szépségekkel m egáldott és történeti emlé
kekben gazdag közelebbi vidékre.

Dicséretreméltó mozgalm at indított m eg a Magyarországi K árpátegye
sület Eperjesi Osztálya a turisztikának a tanuló-ifjúság körében való meg- 
kedveltetése érdekében ; többek közt elhatározta, hogy az Osztály területén 
levő főgymnasiumok felső osztályának tanulóit az Osztályba évi 1 korona 
tagsági díj lefizetése fejében felveszi. A felső osztályú tanulók közül ennek 
következtében 32-en a Kárpátegyesület Eperjesi Osztályába beléptek s annak 
tavaszi kirándulásaiban máris resztvettek.

Kirándulás a Tarkőre és Hőnig-várára. Az október 4-iki szünetet a 
tanári kar kirándulásra használta fel. G öm öry János igazgató, Frenyó Lajos, 
Perényi Vilmos, Schöpflin Géza és Vöröss S ándor tanárok 60 tanulóval 
együtt a sárosmegyei T arkő- és Hőnig-várát látogatták meg. A társaság a 
reggeli hét órai vonattal indult el a kisállomásról. Már az állomásra m enet 
eső verte a kirándulókat, de ez nem vette el a kedvüket. Egy óra alatt a 
héthársi állomásra ért a vonat. Innen azután gyalog indultak útnak. Előbb 
m egtekintették még a héthársi templomot. A lig hogy kiért a községből a 
társaság, eső kerekedett, a mely a nap folyam án m ég vagy ötször m egláto
gatta. A Tarkő-vára a la tt elterülő faluban volt az első megállapodás; rövid 
pihenő után felkúszott Tarkő-vára romjaihoz, a mi bizony nehezen és lassan 
ment, m ert óriási szélvihar dühöngött a m eredek  hegy oldalán. A fáradságért’ 
azonban bőven kárpótolta a kirándulókat a szép látvány a hegy tetejéről. 
Lábuk alatt rom okban hevert az ősi vár, a m ely annyi viszontagságot látott 
a XIII. század óta. E lszenvedte Giskra János katonáinak pusztítását; védelmet 
nyújtott több ízben Izabella királynénak Szapolyai János halála után. 1556-ban 
Ferdinánd katonái tám ad ták  meg és ekkor a hőslelkű Tárczay Apna két 
évig védelmezte; de m iután nem tudta tovább fentartani, kénytelen volt fel
adni. A védők kivonulása után a várat felgyújtották, majd levegőbe röpítették- 
Azóta hever romokban a vár. A várhegyről való leszállás után Hönig-várhoz 
indult a társaság. T öbb  kisebb-nagyobb halm on keresztül két órai gyaloglás 
után ért a várhoz, a mely nem valami m agas hegy tetején áll. Valószínűleg 
a XI. században épült; előbb Újvárnak nevezték, a régi vármegye ettől kapta 
nevét. A társaság itt m egint rövid pihenőt ta rto tt. Majd Litinyén át estére 
Pécsújfaluba ért, a hol vidám hangulatban m egvacsorázott és a 9 órai vonattal 
visszatért Eperjesre.
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Kirándulás a « Vaskapu»-ra. A IV-ik osztály tanulói — Szutórisz Frigyes, 
Frenyó Lajos és Vöröss Sándor tanárok vezetésével — május 1-jén délután 
vonaton Abosra, innen gyalog a gyönyörű kilátást nyújtó Vaskapu-ra («Piana 
Szkala») rándultak; a tanulók útközben szaktanáruk útmutatása mellett bota- 
nizáltak, a hegytetőn pedig élvezték a Hernád völgyének szépségeit.

7. A  gym n. ifjúság Rákócsy és Thököly temetésén. Az 1906. év október 
hónapjának végső napjai örök emlékezetűek m aradnak minden m agyar ember 
szívében. A magyar nemzetnek egy fájó sebe begyógyult: legeszményibb 
hőseink, a kuruczvezérek, kik hazájuk szeretete m iatt hontalanokká lettek s 
a kik a számkivetés keservei közt idegen földbe tértek pihenőre, végre kétszáz
éves hosszú számkivetés után hazatértek s itt pihennek az édes haza földjében. 
Káprázatos, mesés diadalútjuk volt a hazatérő bujdosóknak. A nemzet öröm
mel és közös lelkesedéssel adta m eg a drága hamvaknak a fejedelmeket 
megillető hódolatot. Az egész ország örömünnepet ült. Főgymnasiumunk is 
résztvett e magasztos ünnepen. A tanári kar vezetésével 250 tanuló októ
ber 28-ikán reggel átrándult Kassára, hogy jelen legyen a nagy fejedelem 
és társai végtisztességénél. O któber 28-ikán délben 30 tanuló tovább utazott 
Késmárkra, hogy a dicső-emlékű kuruczkirály, Collegiumunk bőkezű patro- 
nusa iránt érzett hálaadó kegyeletének adjon kifejezést. A látottak felejthe
tetlen benyom ásokat keltettek bennünk. Nem gyászolt senki e nagy temeté
seken, nem lepték meg az em bert fájó, bús érzések. S mégis, midőn felharsant 
a tábori síp szomorú gyászindulója, felhangzott a tárogató s midőn láttpk 
előttünk elvonulni a drága ham vakat vivő, pazar díszítésű gyászkocsikat, min
denki szemében ott ragyogott a meghatottság könyűje. S midőn láttuk a 
koporsókat kisérő rendeket ékes nemzeti öltözetükben s végig néztük az ország 
egyes vidékét képviselő küldöttségek hosszú sorát, láttuk a fedetlen fővel 
álló s m eghatottságában néma töm eget: akkor éreztük csak igazán összetar- 
tozóságunkat, akkor éreztük igazán, hogy egy nemzet vagyunk s keblünkben 
magasra lobbant a hazaszeretet tüze s úgy éreztük, hogy e nagyok példáján 
örömmel tudnók feláldozni m indenünket az imádott hazáért

8. Kerületi tornaverseny A május 25-ikén és 26-ikán Eperjesen megtar
tott kerületi tornaversenyen intézetünk is résztvett. A tanári kar tevékenyen 
dolgozott a verseny előkészítésén, rendezésén, az érkező vendégek fogadásán, 
elszállásolásán, kalauzolásán; főgymnasiumunk ifjúsága pedig nagyon szép 
sikerrel vett részt a versenynek minden pontjában. Május 25-ikén délután 
intézetünk csapata fényes sikerrel került ki a füleslabda elő- és középmérkő- 
zésből, a mennyiben legyőzte a kassai főreáliskolát 5 : 0, a késmárki lyceumot 
5 :0  s végül a döntőben a kassai főreáliskolát 6 :0  eredm énynyel; az erő
vesztő mérkőzésben ugyancsak legyőzte a mi csapatunk a helybeli gör. kath. 
tanítóképzőt 2 :1  eredménynyel s így a füleslabda döntőmérkőzésében intéze
tünk állott szembe a helybeli kir. kath. főgymnasiummal május 26-ikán s ez 
alkalommal is fényes jelét adta a csapat ügyességének, szép összjátékának s 
bár a küzdelemben vesztes m aradt, mégis nagy dicsőség intézetünkre, hogy 
24 intézet közül főgymnasiumunk a második lett, miért is nyertünk egy
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I. oszt. oklevelet és a versenyben résztvevők mindegyike ezüst-érmet. A z  
összetett távolugró-siilylökés versenyében in tézetünk a negyedik lett 11,358 cm.- 
rel, s így itt is nyertünk egy I. oszt. oklevelet és a résztvevők mindegyike 
bronzérmet. A nyújtó-mintacsapat versenyben is kitűnt főgymnasiumunk csapata 
szép‘testtartásával, a gyakorlatok ügyes kivitelével és fegyelmezettségével, úgy, 
hogy az összes intézetek közül a mienk a harm adik  lett s így itt is nyertünk 
I. osztályú oklevelet és 8 ezüst-érmet. A  fu tá s i  versenyekben a középiskolák 
alsó osztályaiban a 60 méteres síkfutásban az I. oszt.-nál 1-ső lett Rontsinszky 
Ágost, a II. osztálynál 1-ső lett Marencsin Zoltán, a III. osztálynál 1-ső lett 
Hajdú Árpád, 2-ik W allrabenstein Ferencz, m ind  a négy intézetünk növendéke; 
nyertek tehát 3 ezüst- és I bronzérmet. A 120 méteres gátfutás döntőjében 
2-ik lett Fűzy Árpád VII. o. tanulónk; nyert bronzérmet A  diszkoszvetésben 
3 tanulónk: Esztel Gyula, Fűzy Árpád és Szakáll Máté, ezüst-érmet nyertek. 
A magasugrásban a VII. oszt.-ból 2-ik lett K ristóf Miklós, a V ili. oszt.-ból 
2-ik Toronszky Elek, — két ezüst-érmet nyertek . Összegezve az eredm ényt: 
főgymnasiumunk a tornaversenyen nyert 3  /. oszt. oklevelet, 36 ezüst- és 10 bronz
érmet, s így bátran mondhatjuk, hogy intézetünk fényesen megállotta a helyét, 
ifjaink becsületet szereztek ősi iskolánknak.

E) I s k o l a i  i n t é z m é n y e k .
I. M úzeum ok.

A szertárak s gyűjtem ények e tanévben a következő tárgyakkal szaporodtak:
A természettant múzeum számára beszereztük vétel útján : Készülék a 

gőzök és gázok különbségének dem onstrálásához 34 kor. 50 fill., Toricelli 
csöve csappal 10 kor. 35 fill., piknométer 1 kor. 30 fill., üvegcső Kundt inter- 
ferentia-készülékéhez 5 kor.

A természetrajzi szertár gyarapodása: a) vétel útján: szénkénegező 250 kor. 
— b) Römer Henrik főerdész ajándékából: kőszáli sas (Aquila imperialis); 
Hauptm ann őrnagytól egy gömbölyű tyúktojás.

Az éremgyüjtemény: A pozsonyi lyceum  ajándékából: Emlékérem a 
pozsonyi ág. h. ev. lyceum háromszázéves jubileumára.

Történelmi szertár-. Egy ismeretlen ajándékából egy darab 1852-iki 
amerikai Kossuth-bankó, egy darab tízforintos m agyar Kossuth-bankó és egy 
darab Hű-Szeben 5 pengőkrajczáros szükségpénze.

A rajzszertári gyűjtem ény számára beszereztettek különféle tárgyak 
(kocsikerék, gyalú, csavar, jászoly, hinta, tűzoltósipka, vaskonyha) mintákul a 
term észet utáni rajzoláshoz; összesen 11 kor.

II. K önyvtárak.
1. A nagykönyvtárak gyarapodása és állom ánya a «Közös iskolai intéz

m ények» közt van kimutatva.
2. Ifjúsági könyvtár. A könyvtárt a gym nasium  négy alsó osztályának 

növendékei használták. Kiosztás lehetőleg minden héten volt. A kötetek 
száma 533: magyar könyv 469, német könyv  64 kötet. A könyvtár őre 
Vöröss Sándor.
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3. A M agyar Társaság könyvtára. A felsőbb osztályú tanulók haszná
latára. A könyvtár állapota a következő v o lt: aj szépirodalmi könyvtár 1121 
kötet, 2690 kor. értékben; bj tudom ányos könyvtár 620 kötet, 1986 kor. 
22 fill, é r té k b en ; c) régi magyar m unkák 440 kötet 3500 kor. értékben. A 
könyvtár felett a felügyeletet az M. T. elnöke gyakorolja.

4. Házi-olvasmányok könyvtára. A  könyvtár állománya 497 kötet A 
könyvtár ő r e : Vöröss Sándor.

5. 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 könyv
kiadó czégek adományából, részint az intézeti segélyegyletnek és a tanulóifjú
ságnak tankönyv-adományából. Fogadják mindazok, kik könyvtárunk gyara
podását elősegítik, e helyen is őszinte köszönetünket! — Segítő-könyvvel 
elláttunk 33 tanulót 86 könyvvel. A könyvtár őre: Klemens János.

F) I f j ú s á g i  e g y e s ü l e t e k .
I. Főgymnasiumi Magyar Társaság.

(1827—1907.)
Az 1827-től működő M agyar Társaság — melynek czélja a nemzeti 

eszmékért való igaz lelkesedés felkeltése és ápolása — ez évben is megala
kult, hogy a hazai tudományosság, művészettörténet és költészet körébe 
tartozó olvasmányok alapján szabadon választott tárgyak önálló feldolgozá
sával az öntudatos, komoly m unkásságot művelje, az önérzetes, lelkiismeretes 
működést elősegítse és e művelés által a hazának olyan polgárokat neveljen, 
a kik a nemzeti eszmékért, hazáért, szabadságért nemcsak lelkesedni, de tenni 
is tudjanak.

Ily nemes czél szem előtt tartásával alakult meg ez évben is immár 
80-adszor a Magyar Társaság. Az elnöki széket ez évben is dr. Wallentínyi 
Samu főgymn. tanár úr foglalta el A tisztikar a következőképen alakult m eg : 
alelnök lett Maixner Elek VIII. o. t., titkár Szalay István VIII. o. t., főjegyző 
Dávid Iván VIII. o. t., főpénztáros Rochlitz Zoltán VIII. o. t., tudom ányos
főkönyvtáros Toronszky Elek VIII. o. t., szépirodalmi főkönyvtáros Nagy 
Gusztáv VIII. o. t., aljegyző Reisz Sándor VII. o. t., alpénztáros Höröm pő 
Dezső VII. o. t., alkönyvtáros Rozmann Dezső VII. o. t., laptáros Mayer 
Andor VII. o. tanulók.

A rendes tagok száma 72, a pártoló tagoké 44 volt. Mint más években, 
úgy ezidén is vasárnaponként tarto tták  a tagok összejöveteleiket, a m ikor sza
valtak, szabadelőadásokat, felolvasásokat tartottak és bíráltak. Szabadelőadást 
többen tartottak. Dicsérendő volt Kriskó Miklós, méltánylandó Elszász Sándor, 
Perényi Béla, jobb Ferderber Jenő, Bogsch Sándor, Mendlovits Sándor és 
Demeter Lénárd egy-egy szabadelőadása.

A felolvasások közül dicsérendő volt Szalay István kettő, M aixner Elek, 
Bogsch Sándor, Perényi Béla; méltánylandó Dávid Iván, Maixner Elek, 
Rochlitz Zoltán; jobb Grün Bertalan, Tomala Béla, Ferderber Viktor, Mend
lovits S ándor egy-egy felolvasása.
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Szavalatok közül méltánylandó volt Raisz Dezső kettő, Grün Bertalan, 
Maixner Elek, Elszász Sándor, Hörömpő Dezső, Perényi Béla egy-egy, jobb 
Szalay István, Hörömpő Dezső, Földi Viktor, Fekete György és Szakáll Máté 
egy-egy szavalata. Az évvégi pályázatok is szép eredménynyel végződtek. 
Díjat nyert Bott Gábor «Reviczky Gyula költészete» czímű irodalomtörténeti, 
Maixner Elek «Az elektrom os ívlámpák» czímű phisikai, Tomola Béla «Nagy 
Lajos jelleméről» czímű és Maixner Emil «Bethlen Gábor felkelése» czímű 
történeti értekezése. Költeménynyel Raisz Dezső nyerte el a jutalm at. A 
versenyszavalatok eredm ényeképen a kom oly szavalatok első díját Elszász 
Sándor, másodikat M aixner Emil kapta.

A Kör a nemzet napjai iránti lelkesedésének és tiszteletének ado tt kifeje
zést akkor, midőn az aradi Tizenhárom dicső em lékét kegyelettel ünnepelte meg. 
Az ünnepélyt Maixner Elek nyitotta meg, m ajd Elszász Sándor és Raisz Dezső 
szavaltak s végül Szalay István ismertette közelebbről a nagy nap jelentőségét.

Az aradi Tizenhárom emlékére rendezett közös collegiumi ünnepélyen 
Raisz Dezső szerepelt szavalattal.

A nemzet nagyjai iránt való benső ragaszkodásának adott kifejezést a 
Kör márczius 3-ikán m egtarto tt Vörösmarty-emlékünnepélyen. Két havi mun
kásságunkat szenteltük emlékének. Számos m unkát dolgoztunk fel. Megis
m ertük Vörösmarty életét, költészetét, lángoló szabadság- és hazaszeretetét, 
melyek kitörölhetetlen nyom okat hagytak lelkűnkben. Az ünnepély m űsora 
a következő volt: 1. «M agyar körtáncz» Bihari, Csermák és Lavotta műveiből, 
Huber Károlytól; előadta a főgymnasiumi zenekör, Nedved Vilmos úr veze
tésével. 2. Megnyitó-beszéd; tartotta M aixner Elek, a Magyar T ársaság alel- 
nöke. 3. «Hazádnak rendületlenül», V örösm arty emlékére írta Ábrányi Emil; 
szavalta Maixner Emil VI. o. t. 4. Emlékbeszéd Vörösm arty fölött, írta Bogsch 
Sándor VII. oszt. t ,  felolvasta Kriskó Miklós VIII. o. t. 5. «Keserű bordal», 
szövegét irta Vörösmarty Mihály, zenéjét E rkel Ferencz; előadta a D alkör 
Fábry Viktor úr vezetésével. 6. Részlet V örösm arty  «Maróth bán»-jából; elő
adták Maixner Elek VIII. o. t. s Raisz Dezső VII. o. t. 7. Népdal-egyveleg; 
előadta a Dalkör Fábry V iktor úr vezetésével.

A könyvtár értéke 8176 korona. 22 fillér. Az 1906/7. tanévben a T ársaság 
az alább kimutatott m űveket szerezte be:

1. Szépirodalmi m u n k á k : 
d) Újonnani beszerzés, — ajándék:

Lövik Károly: Dr. Pogány (Maixner Elek ajándéka.) 1 kötet.

Vétel útján:
Jósika M iklós: A szegedi boszorkányok . . .  1 kötet, ára 2 kor. — f.
Jókai M ór: A lé le k id o m á r ........................................... 2 « « 12 « — «
Herczeg Ferencz: P o g á n y o k ......................................1 « « 5 «  — «
M argittay Dezső: C s e r e b o g á r ...................................... 1 « « — « 80 «

b) Rendes gyarapodás, —- ajándék :
X. Y .: Város a tenger a l a t t .................................1 « értéke 3 « — «
H ö rk J .: A hős Keczer A ndrás vértanú és családja 1 « « 2 « — «
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Vétel útján :
Herczeg F erencz: Böske, Erzsi, Erzsébet . . 1 kötet, ára 3 kor. — f.

« « Szabolcs házassága . . . . 1 « « 2 « 40 «
Jósika Miklós: A hat Uderszky leány . . . . 4 « « 4 « --- «

« « Hunyadi Mátyás király . . . . 1 « « 1 « ---
« « A szív r e j t e l m e i ........................... 3 « « 3 « --- «

Jókai Mór: A szerelem bo lond jai........................... 2 « « 1 * 60 «
« « Egy az I s te n ........................................... 2 « « 4 « 80 «
« « A legvitézebb h u s z á r ........................... 1 « « 1 « --- «
« « Mire m egvénülünk................................ 2 « « 2 « --- «
« « H étköznapok ........................................... 2 « « 4 « --- «
« « Janicsárok v é g n a p ja i ........................... 1 « « 1 « 50 «

Egmond R o stan d : Cyrano de Bergerac . . 1 « « — « 60 «
Mariin E . : A pusztai k irá ly leán y ........................... 2 « « 5 « --- «
Csengey G usztáv: A mocsarak királya . . . . 1 « « 3 « --- «
Goldsmith O livér: A vekfieldi lelkész . . . . 2 « « 2 « --- «
Marlitt E . : A bérgazda cselédleánya . . . . 1 « « 2 C 40 «
Gárdonyi G éza: A kékszemű Dávidkáné . . 1 « « 1 « -- «
Mayer K onrád F . : Jenatsch G y ö rg y ..................... 1 « « 5 « • --- «

. A szépirodalmi művek érték e : 
2. Tudományos m ü vek :

75 kor. 10 f.

a) Újonnani beszerzés, — vétel ú tján :
Gyulai P á l : E m lékbeszédek...................................... 1 kötet, ára 2 kor. 40 f.
Gaal M ózes: Kölcsey Ferencz élete és költészete 1 « « — « 40 «
Toldy Ferencz: A magyar költészet kézikönyve 5 « « 20 « --- «
Szitnyai E lek: Esz és s z í v ...................................... 1 « « 5 « ---
Beöthy Z so lt: Széchenyi és a m agyar költészet 1 « « 2 « —— «
Milhoffer Sándor: Báró Eötvös József . . . . 1 « « 2 « 30

b) Rendes gyarapodás, — vétel ú tján :
Dr. Suták József: A villamosság körébe tartozó

újabb k u t a t á s o k ...................... 1 « « 1 « --- «
Körösi S án d o r: Zrínyi és Machiavelli . . . . 1 « « 2 « --- «

A tudom ányos művek é r ték e : 35 kor. 10 f.
Beszerzés tehát: 33 mű 49 kötetben, 110 kor. 20 fill, értékben.
A pénztár forgalma a következő volt: összes bevétel 784 kor. 02 fill., 

kiadás 544 kor. 01 fill., pénztári maradvány 230 kor. 01 fill.

II. Főgym nasium i Balkör.
(1887—1907.)

A coll. főgymn. Dalkör 1906. szeptember 26-ikán tartotta alakuló-gyűlését 
Elnöke ez évben is Schöpflm Géza főgymn. tanár volt. Tisztikarát alakuló
gyűlésén nyilt szavazással választotta. Jegyző lett Szalay István VIII. o. t., 
pénztáros Toronszky Elek V III ; bizottsági tagok: Esztel Gyula VIII. o. t., 
Gottlieb Samu VII. o. t., Matyuga Kamil VI. o. t. és Petrovay Zoltán V. o. 
tanulók. A kar vezetője és tanítója Fábry Viktor theologus volt.

Coll. Ért. 1906/7. 13
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A Dalkörnek 68 rendes és 3 pártoló tagja volt. Ügyeinek elintézésére 
négy gyűlést tartott. Gyakorlásait a Kör hetenkint kétszer tartotta, melyen 
számos darabot tanult meg.

Nyilvánosan a következő alkalmakkor lépett fel a Kör: Az ifjúsági kö
röknek 1907. márcz. 3-ikán m egtartott Vörösm arty-ünnepén, melyen Vörösmarty 
«Bordal»-át és népdalokat adott elő; az Eperjesi T anári-kör ünnepén a Him
nuszt, az ifjúsági körök záróünnepén a «Bárd» czímű éneket.

Pénztárának mérlege a következő volt: Bevétel 110 kor. 10 Ifill.; k iadás: 
27 kor. 62 fill.; m aradt 82 kor. 48 fill.

III. Főgym nasium i Zenekör.
(1890—1907.)

A főgymn. Zenekör 1906. okt. 10-ikén ta rto tta  alakuló-gyűlését Borsody 
Károly főgymn. tanár elnöklete alatt, mely alkalom m al tisztviselőkul megvá
lasztattak Klein Miksa VII. o. t. (jegyző), W eiszberg Jenő VII. o. t. (pénztáros) és 
Ferderber Viktor VII. o. t. (felügyelő)

Beiratkozott 76 tanuló, ebből működő tag  volt 27, rendes tag 45 és 
pártoló tag 4.

A Kör ügyeinek elintézésére a tanév folyam án négy gyűlést tartott.
Az a munkakedv és nemes ambiczió, mely a K ör működését a lefolyt 

tanévben is jellemezte, nem maradt, a mint nem  is m aradhatott eredmény 
nélkül: ismét nagyot haladt a Kör azon az ú ton, melyen haladni minden 
tanév elején újból és újból programmjául tűzi ki m agának s azon elért szép 
eredményről három ízben a nyilvánosság előtt is bizonyságot tett. Fellépett 
az 1907. márczius 3-ikán rendezett Vörösmarty-emlékünnepélyen, a márcz. 15-iki 
hazafias ünnepen s a gymnasiumi körök záróünnepén. Mindhárom ízben a leg
rokonszenvesebb fogadtatásban részesült, és a lelkiismeretesen végzett munka 
jóleső öntudatán kívül ezeknek a sikerült szerepléseknek emléke is jutalmazza 
a tagok szorgalmát s ügyes karm esterüknek: Nedved Vilmosnak fáradhatatlan 
buzgóságát 1

A Kör bevétele 177 kor. 49 fill, volt (100 kor. a tanári kar segélye, a 
többi tagdíjak- és büntetésekből), kiadása 146 kor. 70 ; egy évi maradvány 
tehát 30 kor. 79 fill.

IV. Főgym nasium i Tornakor.
(1898—1907.)

A coll. főgymnasiumi ifjúság körében a tanulók testi erejének és ügyességé
nek fejlesztésére s szabad idejének kellemes és hasznos eltöltésére a nyolcz 
évvel ezelőtt alapított Tornakor ezidén szept. 19-ikén tartotta meg alakuló
gyűlését Teltsch Kornél főgymn. tornatanár elnöklete alatt.

A Kör tagjainak a száma 33 volt. A Kör tisztviselőit következőképen 
választotta meg: titkárnak Römer Henrik VIII. o. t., előtornászóknak: az első 
csapathoz Nagy Gusztáv és Maixner Elek VIII. o. t., a második csapathoz 
Kribel Aladár és Raisz Dezső VII. o. t., a harm adik csapathoz Maixner Emil 
és Michna Mihály VI. o. t.
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A 1. 11. III. IV. V. VI. v„. Vili. I-VIII.
tanév összes.

6. A tanulók szülei polgári
állásra nézve :

N agybirtokos s bérlő (önálló) 1 4 2 — 1 4 — — 12
1 Kisbirtokos és bérlő (önálló) 2 — 4 2 1 1 4 — 14

Őstermelésnél alkalmazott . 3 — 2 I — 1 — — 7
N a g y ip a r o s ........................... 3 7 -— — — 1 — — 11
K is ip a ro s ................................ 17 6 7 11 5 4 1 — 51
Ipari alkalmazott . . . . 1 1

v
é

g
é

n

N ag y k eresk ed ő .....................
K i s k e r e s k e d ő ..................... 7

1
6 9 4 11

1
1

2
15 6

4
59

Kereskedelmi alkalmazott . — — — — — 1 — — 1
Köztisztviselő (állami, hatos.) 10 10 9 5 7 4 8 6 59
Magán- és társulati tisztv. . 2 2 — 1 — — 1 4 10
K a to n a ..................................... 2 2 — 1 2 — 1 — 8
Értelmiségi (orv., tan., ügyv.) 8 4 6 7 6 9 10 3 53
Személyes szolgálatból élő . — 1 — — — 1 — 1 3
M a g á n z ó ................................ 4 4 4 4 2 8 — 6 32
7. Görög nyelvet pótló tár-

gyakat tanu ltak . —- — — — 25 17 24 15 81
8. T andíjelengedésben  ré-

s z e s ü l t e k ........................... 2 4 6 4 4 3 3 4 30
9 Ösztöndíjban részesült . 6 4 4 3 4 3 4 3 31

g\±2 N11905/6 ban volt a tanév végén 62 49 43 35 35 43 31 34 332
0 g ‘
s £•> ; N ö v ek ed és ................................ — — 1 — — 11 — 12
> ca"1- [ A p a d á s ..................................... 2 2 — — — 7 — 8 19

11. A tanév végén tartott érettségi vizsgálat eredménye.
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Tanítók:épző=intézet.

1. Tanári te s tü le t .
1. G erhard  Béla igazgató tanár. T an íto tt szám tant az I—IV., m értant a 

II—IV., természetrajzot az I— III., term észettant és gazdaságtant a III. és IV. osz
tályban összesen heti 23 órában. Az in ternátusok  felügyelője, a mennyiségtani 
és természettudományi szerek őre, a könyvtár őre, a gyak.-iskola igazgatója.
Tanít 7 év óta.

2. G am auf G yörgy  rendes tanár, az I. oszt. főnöke. Tanít neveléstant 
az I., II. és IV., történetet és alkotmánytant a III., IV., rajzot az I—IV. osztályban 
összesen heti 24 órában. Az önképző- és önsegélyző-egyesületek elnöke, a tö r
téneti és rajz-tanszerek őre. Tanít 28 év óta.

3. Ifj. Kapy G yula rendes tanár, osztályfő a III. osztályban. Tanít zenét 
és éneket az I—IV., szépírást az I. osztályban, összesen heti 22 órában. A zenei 
tanszerek őre. Tanít 10 év óta.

4. Nikelszky Z o ltán  rendes tanár, osztályfő a II. osztályban. Tanít m agyar 
és német nyelvet az I— IV., földrajzot az I. és II. osztályban, heti 22 órában.
A tanári értekezlet jegyzője. Tanít 3 év óta.

5. L iptai L ajos 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 9.

6. Rem ényik L ajos gyakorlóiskolai tan ító , a IV. oszt. főnöke; a tan ító
képző-intézetben tanít m ódszertant a III. osztályban és testgyakorlatot az 
I—IV. osztályban heti 7 órában. A tanítóképző-növendékek tanítási gyakor
latainak vezetője; a gyakorlóiskolai tanszerek őre. Tanít mint elemi iskolai 
tanító 8 s mint gyakorlóiskolai tanító 8 év ó ta , összesen 16 év óta.

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

missziói egyház lelkésze.
2. Zaborovszky Béla eperjesi róm. kath. plébános, illetve helyettese.

*  *  *

A tanári testületben változás nem tö r té n t ; egészségi állapota a lefolyt 
iskolai évben is kedvező volt, a minek következtében hosszabb ideig tartó  
szabadságolás szüksége be nem állván, a tanítás folytonos, megszakítás nélküli 
lehetett. A tanárkar hivatásának szeretetétől á th a to tt szivétől és kötelesség-

I V .
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Az alakuló-gyűlés után a Kör azonnal m egkezdte működését Teltsch 
Kornél és Peskó Ödön tornatanárok vezetése alatt. A tagok hetenkint 2 órá
ban végezték az előirt tornagyakorlatokat, m elyeket nyáron a füleslabdajáték 
és egyéb testedző gyakorlatok és játékok váltottak fel.

A Kör márczius 10-ikén sikerült háziünnepélyt rendezett, a melynek 
műsora a következő volt: 1. Felvonulás. 2. Szabadgyakorlatok. 3. Csapat- 
tornázás: a) nyújtón, b) lovon, c) gyűrűn. 4. Ö sszetett verseny: a) lovon és 
magasugrás, b) súlydobás és magasugrás. 5. Mintacsapattornázás korláton. 
6. Díjak kiosztása. 7. Elvonulás.

Az összetett verseny győztesei voltak a súlydobás- és magasugrásnál: 
I-ső Römer Henrik Vili. o. t., Il-ik Esztel Gyula V ili. o. t., III-ik Rozmann 
Dezső VII. o. t. Az első ezüst-, a második bronz-érm et nyert, a harmadik 
jutalomban részesült. A ló- és magasugrás összetett versenyénél 1-ső Toronszky 
Elek V ili o. t., 2-ik Grün Vilmos VI. o. t ,  3-ik K ristóf Miklós VII. o. t. Az 
első ugyancsak ezüst-, a második bronz-érmet nyert, a harmadik jutalotnban 
részesült. Szép tornázásért ezüst-érmet nyert M aixner Elek VIII. o. t. és Kribel 
Aladár VII. o. t., Toronszky E lek pedig jutalom ban részesült.

A Kör folyó ügyeinek a rendezésére három  gyűlést tartott.

G) A főgymnasium ifjúságának segélyalapjai és gyűjtései.

1. A kirándulási segély-alap ez iskolaév elején 1564 kor. 75 fill.
2. A főg im n. Zenekör vagyona ez iskolaév elején 156 kor. 68 fill.
3. Az ifjúság i segély-pénztár vagyona ez iskolaév elején 7582 kor. 93 fill.; a 

segélypénztár javára eszközölt gyűjtés az év folyam án következő eredménynyel 
járt: I. oszt. 82 kor. 12 fill.; II. oszt. 47 kor. 42 fill.; III. oszt. 44 kor. 66 fill.;
IV. oszt. 21 kor. 66 fill.; V. oszt. 49 kor. 96 fill.; VI. oszt. 26 kor. 08 fill.; 
VII. oszt. 61 kor. 10 fill.; VIII. oszt. 36 kor. 12 fill. Összesen 368 kor. 12 fill.

A segély-pénztárból egy tanulónak a lakbérét fizettük, egy tanuló téli
kabátot és egy tanuló öltözetet kapott.

4. A z ifjúság  gyűjtése az eperjesi vértanúk emléktáblájára: I. o .: 17 kor. 
36 fill., — II .: 12 kor. 70 fill., — III.: 12 kor. 76 fill, — IV.: 11 kor. 56 fill, —
V . : 17 kor. 84 fill., — VI : 5 kor. 23 fill, — VII.: 34 kor. 22 fill, — VIII.: 3 kor. 
90 fill. — Összesen 115 kor. 57 fillér.

13*
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H) A tanulók statisztikai kimutatása.

A
tanév

I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili. I-VIII.
összes.

vé
gé

n 
kö

zb
en

 
el

ej
én

1. A tanu lók  s z á m a :
N yilvános................................. 63 47 42 37 34 32 43 24 322
M agántanuló ........................... 1 2 2 — 1 4 — 2 12

E l h a l t .......................................
K im a ra d t................................. 3 2 1 — — — 1 — 7
E ltan ácso lta to tt...................... — — — 1 — — — — 1
K izára to tt................................. 1 — — — — — — — 1

Nyilvános tanuló . . . . 59 45 41 36 34 32 42 24 313
M agántanuló ........................... 1 2 2 — 1 4 — 2 12

2. V a llásra  n ézv e :
Ágostai hitv. evangélikus . 22 18 18 13 7 19 8 8 113
Evangélikus reform átus . 3 3 5 2 1 2 3 3 22
U n itá r iu s .................................
Római katholikus . . . . 6 4 4 6 7 1 4 4 36
Görög katholikus . . . . 2 — 1 1 1 3 4 23 15
I z r a e l i t a ................................. 27 22 15 14 19 11 23 8 139

3. A nyanyelv re  nézve:
M agyar................................. 47 32 24 33 23 27 29 21 236
N é m e t .................................. 10 13 13 2 12 6 13 5 74
T ó t ....................................... 3 2 6 1 — 3 — — 15

4. É le tko rra  n ézv -e : -

v
é

g
é

n

9 éves
10 éves . . . . . . 3 — — — — — — — 3
11 é v e s ................................. 33 4 — — — — — — 37
12 éves . . . .  . . 13 21 5 — — — — — 39
13 éves . . . .  . . . 10 16 20 1 — — — — 47
14 é v e s ................................. 1 3 11 10 3 — — — 28
15 éves ...................... — 3 7 17 14 4 — — 45
16 é v e s ............................ — — — 5 9 12 11 — 37
17 éves ................................. — — — 1 7 9 17 10 44
18 é v e s ............................ — — — 2 2 8 12 6 30
19 é v e s ................................. — — — — — 2 2 5 9
20 é v e s ................................. 1 — 2 3
20 és több éves . . . . — 3 3

5. Illetőségükre n é z v e :
Eperjes városi . . . . 30 20 19 26 14 11 19 8 147
Sárosvárm egyei...................... 16 11 9 6 15 12 9 4 82
Más m e g y e b e li...................... 14 16 15 3 5 12 14 14 93
Más á l l a m b e l i ...................... 1 1 1 — 3
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érzetétől indíttatva, minden erejét és idejét a reá bízott ifjúság erkölcsi és 
szellemi kiképzésére fordította. Értekezletein behatóan tárgyalta a hatáskörébe 
eső ügyeket, különösen az ifjúság nevelésére és tanítására vonatkozó kérdéseket.

Nem zárkózott el azonban a helyi társadalmi és kultur-mozgalmaktól sem, 
s azokból is kivette a maga részét.

Gerhard  Béla tagja volt a sárosi egyházmegye számvizsgáló-bizottságának, 
az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmányának, a Tanítóképző 
Tanárok Orsz. Egyesületének, a Természettudományi Társulatnak.

G am auf György a helybeli keresk. isk. igazgatója, a Tanítóképző Tanárok 
Orsz. Egyesületének és a Gyermektanulmányi Társulatnak tagja.

Kapy Gyula tagja a Tanítóképző Tanárok Orsz. Egyesületének és az 
Országos Zenei Tanácsnak.

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

Reményik Lajos tagja a Magyar Paedagogiai Társaságnak, a Tanítóképző 
Tanárok Orsz. Egyesületének s a «Nemzeti Iskola» munkatársa.

2 A t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t i  n ö v e n d é k e k ,  
a) A rendes tanulók névsora.*

I .  osztály.
Alexy E rvin ág. h. ev., szül. 1890. aug. 3., Sörkút, Szepes vm.
Bartecskó E rnő ág. h. ev., szül. 1890. febr. 28., Bártfa, Sáros vm.
Becht E rnő, Gyula ág. h. ev., szül. 1890. jún. 28., Ráczkozár, Baranya vm.
Benczúr János ág. h. ev., szül. 1891. jún. 22., Orosháza.

5 Benedjkti S ándor ág. h. ev., szül. 1888. febr. 13., Irsa, Pest vm.
Bialek István ág. h. ev., szül. 1889. decz. 12., Eperjes.
Bódy Béla, E mil ág. h. ev., szül. 1891. jan. 7., Gesztes, Gömör vm.
Boskó László róm. kath., szül. 1888. decz. 24., Ózd, Borsod vm.
Csabrák G usztáv ág. h. ev., szül. 1890. ápr. 19., Zsittna, Trencsén vm. 

10 Értél D ániel ism., ág. h. ev., szül. 1890. febr. 19., Bazin, Pozsony vm.
F erencz József ág. h. ev., szül. 1892. febr. 18., Eperjes.
F renczel J ózsef ev. ref., szül. 1892. ápr. 11., Szemere, Abaúj vm.
Gaál Imre ág. hitv. ev., szül. 1891. júl. 29 , Eperjes.
Gembiczky József r. kath., szül. 1891. márcz. 24., Császárpatak, Gömör vm. 

15 H armann József ág. h. ev., szül. 1891. jan. 3., Maluzsina, Liptó vm.
H ugyik Jenő ág. hitv. ev., szül. 1890. decz. 30., Miskolcz.
Kovács József ág. hitv. ev., szül. 1889. szept. 22., Miskolcz.
Michalik Gusztáv ág. h. ev., szül. 1891. jún. 29., Nagyszlabos, Gömör vm.
Mihalovics Károly ev. ref., szül. 1890. júl. 11., Nagykálló, Szabolcs vm. 

20 Nagy K ároly, Géza ev. ref., szül. 1892. május 2., Székesfehérvár.
Niczky L ászló róm. kath , szül. 1889. nov. 14., Nagyszőllős, Ugocsa vm.
Röder Alfréd ág. h. ev., szül. 1891. okt. 10 , Budapest.

* Valamennyien sikerrel végezték a gimn. vagy a polg. iskola IV. osztályát.
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Suszter István ág. h. ev., szül. 1891. au g  3., Pinczéd, Bács vm.
Szabó Dániel ág. h. ev., szül. 1890. márcz. 21., Likér, Gömör vm.

25 Szikora E rnő ág. h. ev., szül. 1890. nov. 7., Salgóbányatelep, Nógrád vm. 
T arnovszky Miklós gör kath., szül. 1892. okt. 25., Eperjes.
Vjérk István ág. h. e v , szül. 1892. márcz. 28., Nagyrőcze, Gömör vm. 
Záhon Károly ág. h. ev., szül. 1890. decz. 25., Lőkösháza, Gömör vm.

I I .  osztály .
Bacskay F erencz ev. ref., szül. 1887. decz. 22., Kanyár, Szabolcs vm. 
Bábel András ág. h. ev., szül. 1890. szept. 27., Kövi, Gömör vm.
Bradács János ág. h. ev., szül. 1889. nov. 2 6 , Miava, Nyitra vm* 
Chochol János ág. h. ev., szül. 1889. febr. 26., Feketelehota, Gömör vm. 

5 Csipka E de ág. h. ev., szül. 1889. jan. 11., LipócZ, Gömör vm.** 
Dacsinszky János r. kath., szül., 1890. jan  18., Kisszeben, Sáros vm. 
D endely János ág. h. ev., szül. 1890. o k tó b e r 30., Rozsnyó, Gömör vm. 
Jánváry István ev. ref., szül. 1889. szeptem ber 11., Kisvárda, Szabolcs vm. 
Jurin L ajos ág. h ev., szül. 1889 márcz. 19., Jolsva, Gömör vm.

10 Kántor Péter ev. ref., szül. 1888. márcz. 2., Dögbe, Szabolcs vm.
K ossuth T ivadar ág. h. ev., szül. 1890. jú lius 14., Nyustya, Gömör vm. 
Méhly Béla ág. h. ev., szül. 1891. márcz. 27., Merény, Szepes vm. 
Moczkó Mihály ág. h. ev., szül. 1889. szept 15., Pinczéd, Bács-Bodrog vm. 
Palcsó Sándor ev. ref., szül. 1890. febr. 11., Beje, Gömör vm.

15 Piár János ág. h. ev., szül. 1888. nov. 20. Pónik, Zólyom vm.
Piovarcs Gyula ág. h. ev., szül. 1891. m ájus 5., Kokova, Gömör vm. 
Polomszky L ászló ág. h. ev , szül. 1889. nov. 30., Csetnek, Gömör vm. 
Skultéty Andor ág. h. ev., szül. 1890. jan . 29., Nagyszőllős, Ugocsa vm. 
Stefáni Gyula ág. h. ev., szül. 1890. m ájus 26., Brassó, Brassó vm.

20 Szentiványi János ág. h. ev., szül. 1887. nov. 21., Gyulavész, Szlavónia. 
Szlaboczky Pál ág. h. ev., szül. 1891. feb ru ár 12., Rozsnyó, Gömör vm. 
T opperczer Rezső ág. h. ev., szül. 1890. szept. 6., Svedlér, Szepes vm. 
V ita Károly ev. ref., szül. 1888. aug. 25., Nagyszaláncz, Abaűj-Torna vm. 
Zsáry Dániel ág. h. ev., szül. 1889. augusztus 12., Miskolcz, Borsod vm. 

Vizsgálatra bocsáttatott az év végén 22.

I I I .  osztály.

Benedikti András ág. h. ev., szül. 1888. m ájus 10., Csetnek, Gömör vm. 
Blistyán Ede ág. h. e v , szül. 1886. novem ber 16., Csorba, Liptó vm. 
Bodnár Béla ág. h. ev., szül. 1889. okt. 22., Turicska, Nógrád vm.
Boskó Mihály r. kath., szül. 1887. márcz. 27., Ózd, Borsod vm.

5 E hlers E mil ág. h. ev., szül. 1889. nov. 3., Kisszeben, Sáros vm.
Hermann Béla ág. h. ev., szül. 1888. szept. 2 7 , Salgótarján, Nógrád vm. 
H orvát Pál ág. h. ev., 1890. márcz. 29. O rosháza.
Hrvol L ajos ág. h. ev., szül. 1889. jan. 13 , Pongyelok, Gömör vm.

* Kizáratott 1907. márcz. 21. — ** Kilépett 1907. ápr. 18.
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Istványik G yula ág. h. ev., szül. 1889. ápr. 2 3 , New-York.
10 Kiss Imre Gyula ág. h. ev., szül. 1890. szept. 21., Rozsnyó, Gömör vm. 

Könyves Andor ev. ref., 1887. júl. 1., Sólymos, Ung vm.
Kubicza Pál ág. h. e v , szül. 1888. nov. 17., Pinczéd, Bács-Bodrog vm. 
Kusnyerik S amu 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 László Mihály ág. h. ev., szül. 1888. szept. 4., Apácza, Brassó vm. 
Mészáros István ev. ref., szül. 1886 okt. 7., Szikszó, Abaúj-Torna vm. 
Pichler Béla ág. h. ev, szül. 1889. június 17., Baróth, Háromszék vm. 
Rákay József ev. ref., szül. 1887. június 18., Borzova, Gömör vm.
Simon Gyula ev. ref., szül. 1887. augusztus 12., Nősz vaj, Gömör vm.

20 Suhajik Gyula ág. h. ev., szül. 1889. márczius 7., Rimaszombat, Gömör vm. 
T akács J ános ág. h. ev., szül. 1888. április 20., Nyíregyháza, Szabolcs vm. 
V irág L ászló ev. ref., szül. 1886. jún. 28., Menyő, Szilágy vm. 

Vizsgálatra bocsáttatott az év végén 22.

T V . osztály.
Abkarovics József r. kath., szül. 1888. február 21., Szolyva, Bereg vm. 
Blistyán G yula ág. h. ev., szül. 1887. ápr. 13., Nyíregyháza, Szabolcs vm. 
Boros György ág. h. ev., szül. 1885. május 29., Kassa, Abaúj-Torna vm. 
Broczkó L ászló ág. h. ev., szül. 1889. aug. 31., Budapest, Pest-P.-S.-K. vm. 

5 Csepregi Gyula ág h. ev., szül. 1886. ápr. 18., Orosháza, Békés vm. 
Csoma Zoltán ev. ref., szül. 1889. febr. 11., Alsószend, Abaúj-Torna vm. 
D inpa István isrh., ág. h. ev., 1885. aug. 25. Pazdics, Zemplén vm. 
E hlers V ilmos ág. h. ev., szül. 1887. márcz. 19., Kisszeben, Sáros vm. 
Eperjessy Béla ev. ref., szül. 1885. szept. 9., Miskolcz.

10 Erős János ág. h. ev., szül. 1888. júl 23 , Orlau, Szilézia.
E stók Károly ág. h. ev., szül. 1885. júl. 13., Nyíregyháza, Szabolcs vm. 
Frenyó E de ág. h. ev., szül. 1888. ápr. 26., Nandrásrákos, Gömör vm. 
Gajdos János ág. h. ev., szül. 1889. jún. 23., Eperjes.
Gedeon Mátyás r. kath., szül. 1887. aug. 4., Alsómeczenzéf, Szepes vm.

15 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. 
Kékén A ndrás ág. h. ev., szül. 1889. jan. 26., Periász, Gömör vm.
Kéler Pál ág. h. ev., szül. 1887. jún. 26., Krompach, Szepes vm.
Kipecz Béla ág. h. ev., szül. 1887. okt. 19., Abaújszántó, Abaúj-Torna vm. 

20 Klinga E mil ág. h. ev., szül. 1888. febr. 4., Gerlachfalva, Szepes vm. 
K uchár Gyula ág. h. ev., szül 1887. decz. 30., Lukovistye, Gömör vm.
Lipták L ászló ág. h. ev., szül. 1888. május 31., Mellété, Gömör vm.
L útocska L ajos ág. h. ev., szül. 1888. jan. 19, Németlipcse, Liptó vm. 
Magdó J ános ág. h. ev., szül. 1886. május 13., Hosszúfalu, Brassó vm.

25 Matherny K ároly ág. h. ev., szül. 1888. decz. 1., Krompach, Szepes vm. 
Novák Sámuel ág. h. ev., szül. 1887. ápr. 29., Lubenyik, Gömör vm. 
Obedjár A ndrás ág. h. ev., szül. 1888. május 20., Ratkó, Gömör vm. 
Pafkó Mihály ág. h. ev., szül. 1886. jún. 10., Tihany, Abaúj-Torna vm.

Coll. É rt. 1906/7. 14
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Pelech Rezső ág. h. ev., szül. 1888. m ájus 25., Nagyrőcze, Gömör vm.
30 Prékopa István ág. h. ev., szül. 1888. jún  18., Nyíregyháza, Szabolcs vm.

Sánek Péter ág. h. ev., szül. 1887. okt. 30., Hosszúfalu, Brassó vm.
Sipkay György ág. h. ev., szül. 1886. febr. 12., Nyíregyháza, Szabolcs vm.
Slajhó István ág. h. ev., szül. 1888. m árcz. 28., Szarvas, Békés vm.
Statkievicz Gyula ág. h. ev., szül. 1887. aug. 22., Nyíregyháza, Szabolcs vm.

35 Scholcz Béla ág. h. ev., szül. 1888. nov. 26., Leibicz, Szepes vm.
Szekej Mihály ág. h. ev., szül. 1886. szept. 29., Liptószentmiklós, L iptó vm.
Szeverényi Samu ág. h. ev., szül. 1887. febr. 2 5 , Alsósztregova, Nógrád vm.
V alőczky Gábor ág. h. ev., szül. 1887. jún. 1., Stubnyafürdő, Turócz vm.
V asskó Antal ág. h. ev., szül. 1888. m ájus 15., Kolomea, Galiczia.

40 Zajacz János ág. h. ev., szül. 1886. okt. 21 , Tiszolcz, Gömör vm.
Zemkó András ág. h. ev., szül. 1887. nov. 11., Nagyrét, Zólyom vm.

Vizsgálatra bocsáttatott 41 tanuló.

b ) IVI a g á n t a n u l ó  k .

I. osztály .

Braun Miksa izr., szül. 1876. évi márcz. 16-ikán Lakompakon. Vizsgát te tt 
1907. június 17-ikén.

Kolcsovszky István r. kath., szül. 1889. decz. 23-ikán Szendrőn. Vizsgát tett 1907. 
június 17-ikén.

Simon Árpád ev. ref., szül. 1889. márcz. 17-ikén Barkán. Vizsg. tett 1907. jún. 17.

II. osztály.

Abszolon János r. kath., szül. 1886. aug. 31-ikén Vizesréten. Vizsg. te tt 1906. 
decz. 22-ikén. Gszt.-ism. utas.

Valach András ág. h. ev., szül. 1877. szept. 13-ikán Csetneken. Vizsg. tett 1906. 
decz. 22-ikén. Jav.-vizsgára utas.

III. osztály .

Füköh József ev. ref., szül. Sajó-Lenkén 1886. jan u á r 17-ikén. Vizsgát te tt 1907. 
június 17-ikén.

Frankó János ev. ref., szül. 1882. február 27-ikén  Ungvárt. Vizsgát tett 1907. 
június 17-ikén.

Hangos Dezső róm. kath., szül. 1879. aug. 30-ikán Siklóson. Vizsg. tett 1906. 
decz. 21-ikén. Jav-vizsgára utas.

Kiss Gyula ev. re f, szül. 1885. febr. 24-ikén Úzapanyiton. Ism.-vizsg. tett 1906. \
szept. 3-ikán. Jav.-vizsgára utas.

Müller Ignácz izr., szül. 1880. decz. 27-ikén Abaúj-Szinán. Vizsgát tett 1906. 
decz. 21-ikén. Felsőbb osztályba léphet.
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í v .  osztály .

Almády  István ev. ref., szül. 1884. deczember 26-ikán Kolozsvárt. Vizsgát tett 
1907. június 17-ikén.

Ándrik  Pál ág. h. ev., szül. 1875. április 22-ikén Tamásfalván. Vizsgát te tt 
1907. június 17-ikén.

Darvas Gyula ev. ref, szül. 1888. decz. 31-ikén Alsó-Mislyén. Vizsgát tett 1906. 
decz. 22-ikén. Kép.-vizsgára bocsátt.

Garísik N. János ev. ref, szül. 1872. decz. 29-ikén Hódmezővásárhelyt. Ism.- 
vizsgát tett 1906. szept. 20-ikán. Jav.-vizsgára utas.

Hangos Dezső r. kath. (1. III. o.). Vizsgát tett 1907. június 17-ikén.
Héty János ev. ref., szül. 1880. nov. 1-jén Hanván. Vizsg tett 1906. szept. 20-ikán. 

Kép.-vizsgára bocsátt.
Kuíálik Péter róm. kath., szül. 1881. nov. 8-ikán Nagyszombaton. Vizsgát tett 

1907. június 17-ikén.
Kiss Gyula ev. ref. (1. III. o.). Vizsgát tett 1907. jún. 17-ikén.
Kiss Lajos ev. ref., szül. 1885. aug. 17-ikén Barabáson. Vizsgát tett 1906. 

szept. 20-ikán. Képes.-vizsgára bocsátt.
Müller Ignácz izr. (1. III. o.). Vizsgát tett 1907. jún. 17-ikén.
Plechl Gyula ág. h. ev., szül. 1885. február 13-ikán Acsádon. Vizsgát te tt 

1907. június 17-ikén.
Richweisz József róm. kath., szül. 1885. szept. 27-ikén Ovizen. Vizsgát tett 

1907. június 17-ikén.
Ragyóczy József ev. ref., szül. 1883. okt. 24-ikén Nagy-Dobronyban. Vizsgát 

te tt 1907. június 17-ikén.
Rosgonyi János ev. ref., szül. 1879. január 1-jén Kovácsvágáson. Vizsgát tett 

1907. június 17-ikén.
Schuchtár Lajos ág. h. ev., szül. 1886. jan. 22-ikén L.-Szt.-Miklóson. Vizsgát 

te tt 1906. szept. 20-ikán. Képes.-vizsgára bocsátt.
Varga Endre ev. ref., szül. 1883. augusztus 2-ikán Kassán. Vizsgát tett 1906. 

szept. 20-ikán. Képes.-vizsg. bocsátt.
Különbözeti vizsgát tett az I—-II. oszt.-ból 1906. szept. 3-ikán:

Horvát Pál ág. h. ev., szül. 1890. márcz. 29-ikén Orosházán. Végzett VI polg. 
osztályt Orosházán. A III. oszt.-ba rendes tanulónak fölvétetett.
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c) A rendes tanulókra vonatkozó statisztikai adatok.

aj Általános áram lat szerint volt:
I. II. III. IV. Összesen

B e ira tk o z o tt ................................. 28 24 22 41 115
Alsóbb osztályból átlépett . . 27 24 22 40 113
Ismétlő . ................................. 1 — — 1 2
Más tanítóképzőből jö tt . 1 1 2 — 4
Évközben kim aradt . . . . — 1 — — 1

» kizáratott . . . . — 1 — — 1
Vizsgát tett az év végén 28 22 22 41 113

b) Vallás szerint volt az év végén:
Ág. hitv. evang.............................. 21 16 16 37 90
Ev. r e f . ........................................... 3 5 5 2 15
Róm. kath....................................... 3 1 1 2 7
Gör. kath......................................... 1 — — _ 1

Összesen . . . 28 22 22 41 113

c) Anyanyelv szerint volt az év
végén:

M ag y a r........................................... 16 21 22 41 100
N é m e t ........................................... 2 — — — 2
T ó t ................................................. 10 1 — — 11

Összesen . . . 28 22 22 41 113

d) Kor szerint volt az év végén:
1885-ben született, tehát 22 éves — — — 5 5
1886-ban » » 21 » — — 3 6 9
1887-ben » » 20 » —• 1 4 13 18
1888-ban » » 19 » 2 4 6 13 25
1889-ben » » 18 » 3 6 7 4 20
1890-ben » » 17 » 10 8 2 — 20
1891-ben » » 16 » 8 3 — — 11
1892-ben » » 15 » 5 — — — 5

Összesen . . . 28 22 22 41 113
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e) Illetőség szerint ág. h. ev. volt
i. 11. III. IV. Összesen

az év végén:
1. Tiszakerületbeli, és pedig:

Sáros vármegyei . . . 5 — 1 4 10
Szepes » . . . 1 2 — 4 7
Liptó » . . . 1 1 1 1 4
Göm ör » . . . 6 8 6 9 29
Abaúj-Torna » . . . — 1 — 3 4
Borsod » . . . 3 1 — — 4
Zemplén » . . . — — 1 1 2
Szabolcs » . . . — — 2 6 8
Háromszék » . . . — — 1 — 1
Brassó » . . . — — 1 2 3
Ugocsa » . . . — 1 — — 1

2. Bányakerületbeli . . . . 5 1 2 6 14
3. Dunáninneni kerületbeli . . — 1 1 2
4. Dunántúli kerületbeli . . . — 1 — — 1

Összesen . . . 21 16 16 37 90

f )  A  szülők polgári állása sze-
rint volt az év végén;

Lelkész f i a ................................. 2 — — — 2
Tanító » ........................... • . 4 6 5 9 24
Hivatalnok f i a ........................... 3 3 2 6 14
Altiszt » ........................... 2 1 — 2 5
Iparos és kereskedő fia . . . 12 9 8 18 47
Kisbirtokos » . 3 3 6 3 15
Személyes szolgálatból élő fia . 2 — 1 3 6

Összesen . . . 28 22 22 1 41 113

d) Tanulók segélyezése, ösztöndíjak.

1. A fenntartó egyházkerület részéről:

a) Tandíjmentességben részesült:
I oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt. Ossz. Segély értéke

Tiszakerületi ág. h. ev. 16 14 13 31 74 740
Bányakerületi » 3 1 — 5 9 90
Dunáninneni » 1 --  --  -- 1 10
Ev. ref. vallású . . — — 1 — 1 20 860 K.

H) Lakás, fűtés, világítás, takarítás jótéteményében részesült:
I. oszt. II. oszt. III.o szt. IV .o sz t. Ossz. Segély ért.

Tiszakerületi ág. h. ev. 14 10 9 16 49 3395
Bányakerületi » 2 1 — 1 4 245 3640 K.
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c) Konviktusi elengedésben részesült:
I. oszt. II. oszt. I l i  .o sz t. IV .o sz t.  Ossz. Segély é r té k e

Tíszakerületi ág. h. ev. 6 9 7 12 34 2735
Bányakerületi » 1 — — 1 2 80
Ev. ref. vall. *• 1 — — —  1 40 2550 K.

A konviktusi elengedésben a collegiumi táp intézet által adott 765 62 K. 
is bennfoglaltatik.

2. Egyes könyvkiadók a következő értékben  küldöttek tankönyveket 
szegény tanulóink között való ingyen kiosztás czéljából:

Révai Testvérek könyvkiadó vállalat . . . 49'60 K.
Athenaeum « « . . .  . 3280 «
Franklin-Társulat « « . . . , 17'20 «
Toldi Lajos « « 6 60 « 106'20 K.

3. Intézeti és collegiumi ösztöndíjban ré szesü ltek :
1. Estók Károly IV. é. növ. a Fabriczy-félében 8 '— K.
2. Gaál Imre I. é. növ. a Jelenik-Almássy-félében 100'— «
3. Prékopa István IV. o. n. a Roskoványi-félében 10'— «
4. Lakatos Emil III. o. növ. az U jházy-félében 8 '— «
5. Kossuth Tivadar II. o. növ. « « 8'— «
6. Topperczer Rezső II. o. növ. « « 8'— «
7. Zsáry Dániel II. o. növ. « « 8'— « 146'— K.

4. Nyíregyháza várostól kölcsön-segélyképen kaptak Estók
Károly és Hudák János IV-ed éves növendékek ä 100 K. . . 200 — K.

Segélyek és ösztöndíjak főösszege: 7512 20 K.

3. I n té z e t i  épület, k e r t  in te r n 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 épületében van.

Külön tornacsarnokunk nincsen; a testgyakorla t 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 m éhes négy  méhcsaládja nyújtott 
alkalmat a gyakorlati méhészkedés elsajátítására; sajnos, hogy a jól betelelt 
négy család a szerfelett hosszú és hideg tél következtében elpusztult.

Internátusunkban 85 tanuló volt elhelyezve, 5 tanuló szülőinél lakott, 
25 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 ru n k  é s  a ta n s z e r e k  szaporodása .
d) Könyvtárunk a jelen tanévben a következő művekkel gyarapodott: 
]. Vétel útján-. Evang. Orálló; Evang. N épiskola; Nemzeti Iskola; M agyar

méh; Magyar Tanítóképző; M agyarTanügy ez. heti és havi folyóirattal; G yörgy:
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A föld és népei, Beöthy Z s.: A művészetek története, Bezerédj—Szilassy: 
Mezőgazdasági lexikon ez. művekkel.

2. A jándék útján-. A vallás- és közokt.-ügyi minisztertől: Hivatalos Közlöny, 
Néptanítók Lapja, Herkules; Akadémiai Értesítő. A közoktatásügy 1905. évi 
állapota, Mikes Kelemen «Törökországi levelei» ez. díszművel; Marczali: Nagy 
képes világtörténet, Gyámintézet, Hivatalos Közlemények, Külmisszió, folyó
iratok s többféle jelentések, évkönyvek, isk. értesítők stb. kiadványokkal.

U) A gyak.-isk. számára 2 drb. isk. padot vásároltunk 52 K. költséggel.

II. Az intézet  működése.

1. A z  iskolai é v  rövid története.
A  lefolyt iskolai év jelentősebb eseményekben nem volt gazdag. Csön

des, zavartalan, de eredményes m unkálkodás közben folyt le.
Aug. 15-ikén tettük meg ajánlatunkat a felvételért folyamodók kérvényére 

vonatkozólag. Szept. 1—T ikén tarto ttuk  a magánvizsgálatokat, szept. 5-ikén a 
javító-vizsgálatokat, szept. 5. és 6-ikán volt a beiratás, a tanítást szept. 7-ikén 
kezdettük meg. Jan. 7-ikén tarto ttuk az ellenőrző konferencziát, a félévi érte
sítőket jan. 3 1-ikén osztottuk ki. Apr. 22-ikén tartottuk a II. félévi ellenőrző érte
kezletet s a tanévet a köv. vizsgarend szerint fejeztük be: május 28— jún. 1-jén 
a IV-ed évesek osztályvizsgálata; júnus 4 —8-ikáig a képesítőre bocsátottak 
gyakorlati tanításai; június 12— 14-ikig az I—III. évesek osztály vizsgálata; 
június 15-ikén az I—III. oszt. elbocsátása; június 17— 18-ikán magántanulók 
vizsgálata; június 19—22-ikán írásbeli képesítő-vizsgálat; június 2 5 —28-ikán 
szóbeli képesítő-vizsgálat.

2. Nevelés, fegyelem.
Czélunk volt nemcsak minden szépért, nemesért lelkesülni tudó, hivatásos, 

ügyes tanítóknak képezése, hanem egyházát, hazáját mindenek felett szerető, 
értté meghalni kész honpolgároknak nevelése.

Czélunkat a következőleg véltük legsikeresebben elérhetni: Fölkerestettük 
és m egism ertettük a tanulóinkkal Eperjes azon közelfekvő, kies kiránduló- 
helyeit, a melyeken a természeti szépségek egyikét-másikát megfigyelni, meg
szeretni bőven alkalmuk nyilt, s hogy hasonló helyek fölkeresése által a ter
mészet szépségei iránti érdeklődésüket a megszerelésig fokozzuk, m egengedtük 
nekik, sőt buzdítottuk őket arra, hogy az Eperjesi Jogász- és Theologus Turista- 
Egylet tagjai legyenek, m inek következtében nemcsak az általuk rendezett 
kirándulásokon, hanem a rendesen vetített-képekkel illusztrált, magas nívón 
tartott felolvasóestélyeken is részt vehettek.

A nyelv, zene és képzőművészetek alaposabb megismerése és megszere- 
tése czéljából elvezettük, vagy elengedtük növendékeinket a Széchenyi-kör, 
a Középiskolai Tanáregyesület, a Népakadémia, a Joghallgatók Testületének 
Irodalmi Osztálya által m egtartott felolvasó- és zeneestélyekré, a Széchenyi-kör 
helyiségeiben rendezett képkiállításra s megfelelő alkalmakkor a színházba.
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Hálás köszönetünket fejezzük ki e helyen is a Széchenyi-kör igazgató
választmányának ama szivességeért, vagy az egyes zeneestélyek alkalmával 
16— 16 ingyen jegyet bocsáto tt renaelkezésünkre, miáltal szegényebb tanu
lóinknak a zeneestélyek gyakoribb látogatását te tte  lehetővé.

Ifjúságunk vallásos és hazafias érzelmének ápolására és fejlesztésére 
kiváló gondot fordítottunk. E  végből a vallásos és hazafias ünnepélyek min- 
denikén ifjúságunk jelen volt s több esetben sikerült ének- vagy zeneszámmal 
avagy szavalattal tényleg közrem űködött, (1. Ifjúsági Egyesületek). Sőt 1907. május 
20-ikán Kisszebenben önálló hangversenyt rendezett a következő műsorral:
1. M agyar vígjáték-nyitány Kéler Bélától; előadta a tanítóképző-intézet zene
kara. 2. Győzelmi dal H uber Károlytól; énekelte a tanítóképző-intézet dalkara.
3. «Lex deux Marthe» Ewers Richardtól; előadta a tanítóképző-intézet zene
kara. 4. «Mariselli czigányok» szavalta Prékopa István IV. éves növendék.
5. Magyar dalegyveleg Gaal B'erencztől; énekelte a tanítóképző-intézet dalkara.
6. Szavalat; előadta Pelech Rezső IV. é. növ. 7 . Rákóczi-induló, karének, 
zenekarkisérettel; előadta a tanítóképző-intézet ének- és zenekara. A hang
verseny fényes erkölcsi sikere Kapy Gyula kiváló zenetanárunk érdeme.

Növendékeink áldozatkészségét bizonyítja a négy  ízben rendezett gyűjtés 
eredm énye, a mely a K araffa-em lékm ű javára 30 koronát, a coll. gyám inté
zetnek 13 kor. 70 fill.-t, a rozsnyói árvaháznak 14 kor. 52 fill.-t, a Sajógörnőrön 
felállítandó Mátyás király-szoborra 9 kor. 06 fill.-t ju ttatott.

Gyakorló iskolánk növendékei a rozsnyói árvaház karácsonyfájára 5 koro
nát s a Karaffa-emlékműre 5 koronát gyűjtöttek.

3. Elvégzett tananyag.
A tanítás a lefolyt tanévben még a régi tan terv  szerint a következő 

anyag elsajátítását eredm ényezte:

I. O S Z T Á L Y .
Osztályfő: Gamauf György.

1. Vallástan. H etenkint 2 óra Egyháztörténet. Tankönyv: A keresztyén 
anyaszentegyház története. Irta : Pálfy József E lőadó tanár: Liptai Lajos.

2. N eveléstan. H etenkint 3 óra, tanította G am auf 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, m űködése s ápolása. A légzés és az azt befolyásoló 
jó tékony és kártékony körülmények. Tengéleti m űködés; 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. M agyar 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-
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tanból az egyes szófajokat s azok változásait vettük. A szóképzés-, szóössze
tétel és szóragozásra különösen nagy gondot fordítottunk. 3 A m ondattanból: 
az egyszerű m ondatok, azok nemei s az egyes mondatrészek. Az alany és 
állítmány egyezése. A szóvonzat törvénye. Az egyszerű mondat szórendje. 
Az összetett m ondatok 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. Az olvasmányok tartalm át a növendékek szabadon 
adták elő s több költeményt — miután azt előzetesen tárgyaltuk — könyv- 
nélkül tanultak meg. Házi s részben iskolai dolgozatokat is készítettek. T an
könyv: Király Pál: Rendszeres magyar nyelvtan. Tanítja: Nikelszky Zoltán.

4. N ém et nyelv. Hetenkint 2 óra. Értelmes olvasás, fordítás magyarból 
németre és németből magyarra. Beszélgetés német nyelven. Nyelvtanból: A 
főnevek neme, a névelők, az «i|t» és «jinö» használata, a főnevek többes
száma, a többesszám képzése. Az ige egyes- és többesszámú 3-ik személye; a 
tárgyeset, a részes eset, a birtokos eset, a névelők ragozása; összetett főnevek; 
a főnevek ragozására vonatkozó szabályok; az elöljárók, a számnevek. A főnévi 
igenév, «mau» szócska használata; az igék ragozása a folyamatos jelenben, a 
parancsoló mód, a tagadás, a szórend szabályai, az igekötők. Kézikönyv: Német 
nyelvgyakorló, I. rész. 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 nyelvtan. 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. 
Hazai m értékek és pénzek. Viszony, egyszerű és összetett arány, az arány 
megoldása. Egyszerű és összetett hármas-szabályú feladatok megoldása követ
keztetéssel és aránynyal. 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 H u g ó : Állattan. T an ítja : Gerhard Béla.

Coll. Ért. 1906/7. 15
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9. Harmonium. Heti 2 óra. W agner H. «Prima-Vista» zongoraiskolája 
alapján a harmoniumon játszható gyakorlatok és zenei darabok nagyobb része 
fokozatos emelkedéssel; ennek végeztével R einhard  és Cserny 15 válogatott 
praeludiuma a prima-vista Írásban. S végül könnyebb chorálok és a hymnus 
a rendes hangjegyirásban.

10. Zeneelmélet. Heti 1 óra. A hang. Hangszerek. Enekhang. Hang- 
rendszer. Vonalrendszer. Hangjegyek s azok írása. Szünetjelek. A kótakulcsok. 
Módosító jegyek. Az ütem és az ütemjelek. Az ütem  nemei. Az ütem gyor
sasága (tempo). A hang hosszabbítása és rövidítése. A zenei rythmus. Előadási 
jelek. A szokás alapján rövidített hangírás. A czifrázásra használt jelek. Hang
közök s azok fordítása. Diatonikus és chrom atikus hanglétrák. A hangnemek 
rokonsága. K ézikönyv: Berecz E d e : A zene alapelmélete.

11. Hegedű. Heti 2 óra. A Veres Gábor-féle hegedűiskolából 55 gyakorlat 
és a Sztankó-féle Daloskönyv III. el. isk. szám ára szóló énekgyakorlatok és 
dalok egészen.

12. Ének. Heti 1 óra. Hang- és hallásképző gyakorlatok Sztankó Dalos
könyvének III. el. isk. része alapján s ezzel kapcsolatban 22 egyházi ének
nek a begyakorlása a «108 ág. hitv. ev. dallam » ez. kézikönyv nyomán.

Karének. Heti 1 óra. Mind a négy osztálynak az énekben jártasabb 
növendékei együtt gyakoroltak férfikarban —  részben zenekar kiséretében 
is — különféle egyházi, világi, alkalmi és ünnepi dalokat. A zenei tárgyak 
tanára : ifj. Kapy Gyula.

13. Szépírás. Heti 1 óra. A magyar és ném et szép- és ütemirás, külö
nös tekintettel a népiskolai szépírás tanítására. Vezérfonal Vajda Páltól. Tanár: 
ifj. Kapy Gyula.

14. Szabadkézi rajz. Heti 2 óra. E gyes vonalak, ezeknek egyenlő 
részekre osztása és összetétele különféle a la k o k k á ; különféle görbe vonalak, 
mértani ékítményi és növényi alapformák árnyékolással és a nélkül. Festés. 
T anár: Gamauf György.

15. Testgyakorlat. I. csoport (I—III. oszt.) anyaga: Rendgyakorlatok: 
Sorképzés, fordulatok, sornyitás, sorzárás, sorbontás, fejlődések, rendek, kettős
rendek, menet, ellenvonulás, kanyarodások, köralakítás. — Szabadgyakorlatok: 
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) an y ag a : A rend- és szabadgyakorlatok 
ugyanazok, mint az I-ső csoportnál. — Összetett szabadgyakorlatok: Két gya
korlat időben egyszerre, egymásután. Három, négy  gyakorlat időben egyszerre, 
egymásután. Járás, szökkenés, futás, fekvő tám aszok, társas-játékok, versenyek- 
Bot-, rúd-, súlyzó-gyakorlatok. — Szergyakorlatok: Nyújtó-, korlát-, bak-, ló-, 
létra-gyakorlatok. G yakorlatok gyűrűn és hintán. Népiskolai tornatanítás 
elmélete. Füleslabdajáték 12 tornásszal. H etenk in t két-két óra. Tanította: 
Reményik Lajos.
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II. O S Z T Á L Y .
O sztályfőnök: N ikelszky Zoltán.

1. Vallástan. Hetenkint 2 óra. Az ó- és újtestamentom könyveiről általá
ban és különösen. Az ó-testamentomból az összes történeti és tanítói könyveki 
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 súlyt fektetve Tankönyvek: Batizfalvy- 
Bereczky: Bibliai ismertetés. Bibliai történetek. T anár: Liptai Lajos.

2. N eveléstan. Heti 3 óra. Tanítja Gamauf György. Lélektan. Az ismerő 
tehetség: érzékek, érzetek, képzetek, fogalmak. Az érző tehetség : érzéki, szel
lemi közvetett és összetett érzelmek. Az akaró tehetség. A lélek egyéni élete. 
Neveléstan: A testi, erkölcsi, értelmi, érzelmi és vallásos nevelés. K k .: Emericzy 
Géza: Tapasztalati lélektan; dr. Kiss Áron: Rövid nevelés-oktatástan.

Gyakorlat (lásd lejebb «Gyakorlati k iképzésinél).
3. M agyar nyelv . Hetenkint 3 óra. Az első évfolyam anyagát — különös 

tekintettel a helyesírásra és fogalmazásra — ismételtük. Ez év folyamán a 
lehetőség szerint az állatni 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, 
formái, forrása, segédtudományai, a történeti művek szerkezete és stílusa stb- 
A poétikából a lírai k ö ltő t vettük. Kézik : Köveskúti Jenő és Sarudi O ttó 
Magyar stilisztikája és Sarudi Ottó poétikájának első része. Tanár: Nikelszky Z.

4. N ém et nyelv. Az I-ső osztály anyagának ismétlése után fordítási és 
beszélgetési gyakorlatok. (K k .: 46— 117. gyak.) Nyelvtanból a segédigék hasz
nálata és ragozása, a személyes névmások, a birtokos névmás és ragozása, a 
főnevek vegyes ragozása, a névm ások; a múlt idő ; kicsinyítő főnevek, a mel
léknév ragozása, a melléknevek fokozása, a folyamatos jövő, a német igeidők 
és főalakjai, a segédigék ragozása, az igeragozás cselekvő formája, a múlt 
idejű melléknévi igenév, személytelen igék, az igék szenvedő alakja. T an
könyv: Schuster A lfréd: Német nyelvgyakorló, I. r. Tanár: Nikelszky Zoltán.

5. T ó t nyelv . Heti 1 órában. A melléknevek ejtegetési mintái, mellék
nevek fokozása, névmások, számnevek, az ige és annak ragozása, fordítási 
gyakorlatok. T ankönyv: 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 
körüli forgása, a föld keringése a nap körül; évszakok, földövek. A naprend
szer ; a föld ábrázolása. A fizikai földrajzból: A szárazföld és víz megoszlása

15»
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a földön. A tenger mozgása. A légkör, légáram latok; csapadék; éghajlatok. 
Kézikönyv: Kozma Gyula: Általános földrajz. T a n á r: Nikelszky Zoltán.

7. Számtan. Heti 2 óra. Viszony, arány, arány megoldása. Egyszerű 
hármásszabály megoldása következtetéssel és aránnyal. Százalékszámítás tiszta, 
nagyobbított és kisebbített összeggel. K özéphatáridő- és határidő számítás. 
Váltóleszámítolás. Értékpapír-számítás. Külföldi pénznem ek és mértékek s azok 
átalakítása. Érem-számítás. Keverés-számítás. Lánczszabály. A négy alapművelet 
algebrai egész számokkal. Egy ismeretlennel biró elsőfokú egyenletek alkotása 
és megfejtése. K k .: Schultz Im re: Arithmetika és algebra. Tanár: Gerhard Béla.

8. Mértan. Hetenkint 1 óra. Alafogalmak. Szögek. Egyeulőközű vonalak 
metszve egy harmadik egyenes által. Háromszögek, négyszögek és sokszögek. 
Egyenes vonalú idomok összeillősége és hasonlósága, az összeillőségi és hasonló
sági tételek alkalmazása ; szerkesztési feladatok. Egyenes vonalú idomok terü
lete. Idomok egymásra való átalakítása. Kézikönyv: dr. Moönik és dr. Pechány: 
Mértan tanítóképző-intézet számára. T an á r: G erhard  Béla.

9. Természetrajz. H etenkint 2 óra. N övénytan 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: m oszatok, gombák,zuzmók, mohok, 
páfrányok, zsurlók, korpafűfélék. Virágos n ö v én y ek : a nyitvatermők közül a 
fenyők, a zárvatermők családjaiból egy-két ism ertebb növény. Kézikönyv: 
dr. Szterényi H ugó: Növénytan. Tanár: G erhard Béla.

10. Harmonium. Heti 2 óra. Lányi E rnő  Polyphoniájából 2 — 3 —4 
szólamú gyakorlatok 2—3 —4 kereszt- és b-és> előjegyzéssel. Majd pedig Kún 
Lászlónak 25 polyphonikus stylben tartott m agyar dala. Hymnus és Szózat. 
Végül azon 27 chorálnak kiséretképen való já tszási, melyek az egyházi ének
órában előfordultak. Versenydarabként: Lányi E .-nek egyik újabb Es-duros, 
«Rögtönzés» ez. darabja.

11. Összhangzattan. Heti 1 óra. A hangzatok. A hármas hangzat és fa
jai. A hármas hangzat fordításai. A legegyszerűbb hangzatfüzérek a fő hármas- 
hangzatokkal. A hibás ötöd és nyolezad haladások. Szólamvezetés. Authen- 
tikus, plagális, teljes, fél- és csalzárlat. A sext és quart-sext hangzatok alkal
mazása. Tömött, szétszórt és megosztott szerkesztés. A négyes hangzat. A 
diminans sept-hangzat s annak előkészítése, feloldása és fordítása. A harm o
nium- és hegedűórák alatt kisebb zenei té te leke t dolgoznak. Kézikönyv : 
Benkő Henrik : «Összhangzattan» ez. műve.

12. Hegedű. Heti 1 óra. A Hohmann-féle hegedűiskola folytatása s a 
gyakorlati részből a 165-ik gyakorlatig. Egyszerűbb és könnyebb hanglétrák s 
a Sztankó-féle Daloskönyv a IV. elemi iskola szám ára szóló gyakorlatok és 
dalok egészen.

13. Ének. Heti 1 óra. Az I. osztály anyagának ismétlése után a Sztankó- 
féle «Daloskönyv III—IV. el. isk. osztály számára» ez. énekes könyvecske IV-ik 
osztályra szóló része s a «108 ág. hitv. ev. egyházi énekdallam» ez. könyvecské
ből 27 chorál (27— 54-ig).
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Karének. Lásd az I. osztálynál. A zenei tárgyak tanára ifj. Kapy Gyula.
14. Szabadkézi rajz. Heti 2 óra. Nehezebb ékítmények s növények 

árnyékolva; festés. Tanár: Gamauf György.
15. Testgyakorlat a III. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. (Lásd: I. osztály.)

III.  O S Z T Á L Y .

Osztályfő: ifj. K apy Gyula.

1. V allástan. Heti 2 óra. Káté. A tízparancsolat. Az apostoli hitvallás. 
A mi-Atyánk. A keresztség és az úrvacsora. 0 -  és új-testamentomi történetek. 
Tank.: G yőry—Adorján Kátéja. Bereczky: Bibliai történetek. Tanár: Liptai L.

2. N evelés- 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. 
— M ethodikai ré sz : 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. Ütenyirás; a nyelvoktatás czélja, 
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 tarto tt próbatanítást, m elyet hetenként egyszer 
megbíráltak. Az osztály egy-egy növendékére 4 —6 tanítás esett. A tanítások 
vezetője: 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. Drám a: 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-
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ként egy-egy házi feladat. Kézikönyv: Sarudi O ttó : «Poétika és poétikai 
o lvasókönyvéinek  I. és II. része. T an á r: N ikelszky Zoltán.

4. N ém et nyelv. Hetenkint 2 óra. F o rd ítás  és az alsó osztályokban 
tanult nyelvtan alapján elemzés (1—35. §.). Beszélgetés német nyelven N yelvtan
ból : A főnevek ragozása s ezek ragozásában előforduló  sajátságok és kivételek. 
A főnevek képzése. Rokonhangzású főnevek. A z idegen főnevek s tulajdon
nevek ragozása. A melléknevek ragozása és fokozása. A számnevek és név
mások használatában mutatkozó sajátságok. A kö tőm ód  s használata. Az első 
és második osztály anyagát ismételtük. T an k ö n y v : Schuster Alfréd: Ném et 
nyelvgyakorló, II. rész. T anár: Nikelszky Zoltán.

5. T ó t nyelv. Heti 1 óra. A rómabeliekhez irt levél olvasása, fordítása 
s egyes részek emlékelése. Tíz egyházi ének em lékelése. Tankönyv: Új testá- 
mentom. Zpevnik. T anár: Liptai Lajos.

6. T örténelem . Heti 3 óra. Tanítja G am auf György. A történelem tárgya; 
őstörténet. Egyptom, Chaldea, Assyria. A m édek és persák törénete. A görögök 
és rómaiak története. A népvándorlás népei, M oham ed, Nagy Károly, N ém et
ország és a pápák. A keresztesháborúk kora és azok eredménye. A középkor 
művelődése. A felfedezésekés feltalálások.R eform atio és ellenreformatióFranczia- 
országban, Angliában; az angol foradalom; a harm inczéves háború. XIV. Lajos 
kora, az angol köztársaság, spanyol örökösödési és az északi háború, Orosz
ország és Poroszország emelkedése, az Északam erikai Egyesült-államok kelet
kezése. A nagy franczia forradalom és a császárság. A legújabb kor története  
vázlatosan. Tankönyv: dr. Ribáry F .: V ilágtörténet.

6. Szám tan. Heti 2 órában. Két ism eretlennel biró egyenletek alkotása 
és megoldása az összehasonlító, helyettesítési és az angol módszer szerint. 
Hatványozás, negativ hatvány kitevő. Egy és tö b b  tagú algebrai kifejezések 
és tizesszámrendszeri számok négyzete és köbe. Gyökvonás, negativ és tö rt 
hatvány és gyökkitevő. Képzetes számok. E gy- és többtagú alg. kif., valam int 
tizesszámrendszerbeli számok négyzet- és köbgyöke. Végszerűtlen számok. 
Kitevő, mint rendszámok. Tiszta és vegyes m ásodfokú  egyenletek alkotása 
és megoldása. Számtani és mértani haladványok. Logarithmus. K am atos 
kamatszámítás. Évi betétek, évjáradékok. K ölcsönök törlesztése. Kézikönyv: 
Schultz Imre: Arithmetika és Algebra. T anár: G erhard  Béla.

8. M értan. Heti 1 órában. Az egyenes vonalú  idomok viszonya. A kör 
és a pont. Egyenes és szög, vonatkozással a körre. K ét kör. A kör és a sok
szög. A kör részeinek aránya. Körmérés M értani helyek. Idomok átalakítása. 
Szerkesztési és számítási feladatok. Kézikönyv: dr. Moönik és dr. Pechány: 
Mértan tanítóképző-intézet használatára. T anár : G erhard Béla.

9. V egytan  és ásvány tan . 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. É gési tünem ények. Savak. A fém ek 
és egyszerűbb vegyületeik. Nemes fémek. Ö tvények és foncsorok. Aljak vagy 
hidroxidok. A sók: chloridok, salétromsavas, chlórsavas, kénsavas, szénsavas, 
bórsavas, foszforsavas, chrómsavas és kovasavas sók. A szervetlen testek alaki,
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fizikai és chemiai tulajdonságai. K őzettan : kristályos és törmelék kőzetek ; 
kőzetek képződése. A föld története. Tankönyv: R ybár István: A vegytan, 
ásványtan és földtan kis kézikönyve képezdék számára. T anár: Gerhard Béla

10. Fizika. Heti 2 órában. Mozgások. Egyenletes mozgás. Változó sebes
ségű mozgás. Szabad esés. Mozgások összetétele. Hajított testek mozgása. Erő. 
A testek egyensúlya. A testek súlya. Fajsúly. Sűrűség. Három erő egyensúlya. 
A lejtő. Párhuzamos erők. Súlypont. Forgató hatások. Forgó szerkezetek: 
emeltyű, mérleg, álló- és mozgócsiga, hengerkerék. Görbevonalú m ozgások: 
az inga, forgás és keringés Szilárd testek mechanikája: a rugalmasság, ütközés, 
közeg ellenállása, súrlódás, magunk erejéből való elmozdulások. A folyadékok
ról : a folyadék nyomása, a nyomás továbbterjedése, közlekedő edények, 
Archimedes törvénye, úszás, úszó testek egyensúlya, sűrűségmérés Archimedes 
törvénye alapján, fokozott sűrűségmérők, hajcsövesség. Tankönyv : Dr. Kovács 
János: Fizika, VI. kiadás. T an ár: Gerhard Béla.

11. Gazdaságtan. Heti 1 órában. A talaj eredete, tulajdonsága és féleségei. 
Konyhakertészet. Gyümölcskertészet. Gazdasági fatenyésztés. Szőlőmívelés és 
borkezelés. Általános és különleges növényterm elés: telkesítés, talajmívelés, a 
talajmívelés eszközei, trágyázás, a vetés módja és ideje, a növények ápolása, 
letakarítása, a termények eltartása, gabr.afélék, hüvelyes-növények, kapás
növények, ipari és kereskedelmi növények, szálas-takarmányfélék. T ankönyv: 
Mezei gazdaság- és kertészettan, átdolgozta Véniss Gyula. Tanár: Gerhard Béla.

12. Orgona. Heti 2 óra. Rendgyakorlatok Palme R .: Orgelschule-jából. 
Folytatólag Palme R.: «Der praktische Organist» ez műve nyomán könnyebb 
előjátékok a szokottabb hangnemekben. Minden hónapban egyszer szabadon 
választott daraboknak játszása. Az egyházi énekórán tanult énekeknek, a Hymnus- 
és Szózatnak orgonán való kisérése.

13. Összhangzattan. Heti 1 óra. A fő- és mellék-hetedhangzatok alkal
mazása, előkészítése és cadentiális feloldása. A fő- és melléksept-hangzatok 
fordításai. Az alterált és m ódosított hangzatok. A diatonikus, chromatikus és 
enharmonikus átmenetek. Kézikönyv: Benkő H. «Összhangzattan» ez. műve.

14. Hegedű. Heti 1 óra. A Hohmann-féle hegedűiskola I-ső füzetének 
folytatása 200-ig, valamint az énekórán használt Sztankó Daloskönyve V — VI. 
el. isk. számára írt könyvecske V. oszt.-nak szóló része.

15. Ének. Heti 1 óra. A Sztankó-féle Daloskönyv V—VI. el. isk. oszt. 
szóló könyvecskének V. osztály részére előírt énekgyakorlatok és dalok s 
ezzel kapcsolatban a «108 ág. hitv. ev. dallam» ez. könyvecskéből folytatólag 
27 chorál (55—82).

Karének. Fleti 1 óra. Lásd az I. oszt.-nál. A zenei tárgyak tanára ifj. K apy Gy.

16. Szabadkézi rajz heti 2 ó ráb an ; tanítja Gam auf György. Rajzolás gyps- 
minták és fakoczkák s oszlopokból alakított különféle csoportozatok után. Festés.

17. Testgyakorlat az I. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. (Lásd: I. oszt.)



IV . O S Z T Á L Y
O sztályfő: Reményik L ajos.

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. T an ítja : G am auf György. Neveléstörténet. 
A nemzeti és keresztyén neveléstanítás körében kiválóan a következő moz
zanatok : A görögök, rómaiak, izraél A kér. vallás hatása a nevelésre; első 
keresztyének; keleti s nyugati egyház és a szabadulási törekvések a közép
k o rb an ; Magyarország oktatásügye a középkorban. Reformátorok és a nép
iskola kezdete ; jezsuiták. Realismus, pietismus és gyüm ölcsei; magyar oktatás
ügy a X V I—XVII. században. Rousseau és a philantropismus elvei s hatása; 
a m agyar tanügy a XVIII században és a XIX. század első felében. Pestalozzi 
és elvtársainak elvei s hatása a népok tatásra ; Anglia, Francziaország oktatás
ügye; a magyar közoktatás és népoktatási törvényeink 1848-tól a jelenig, tekin
tettel a mai paedagogia jelentékenyebb igényeire. K k .: Dr. Kiss Áron: Nevelés- 
és oktatástan története.

Gyakorlat. A IV. osztály növendékei heti 8 félórában tanítottak a gyakorló- 
iskolában egy csoport jelenlétében ; ezeket a tan ításokat azután hetenkint 1 órában 
megbírálták. Ezenkívül felváltva egy-egy napig önállóan kezelték a népiskola 
egyes tantárgyait, majd egymásután több tan tárgyat. Egy-egy növendék 7 al
kalommal 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
dalm unk főbb képviselőit behatóan tárgyaltuk. A tárgyalás alapjául részben 
otthoni, de főként — m ert kevés anyag állott rendelkezésünkre — iskolai 
olvasmányok, ill. szemelvények szolgáltak. Irodalm unk régebbi képviselői közül 
különösen a következőkkel foglalkoztunk behatóan : Tinódy, Balassa, Zrínyi, 
Gyöngyösi, Pázmány és M ikes; az újabbak közül ezeket tárgyaltuk kimerítően : 
Bessenyei, Csokonai, Kazinczy, Kisfaludy S., Berzsenyi, Kölcsey, K atona J., 
majd Kisfaludy K., Vörösmarty, Petőfi, Tom pa, 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, illetve hatással volt rá. Különösen az irodalmi termékek tárgya
lásával, fejtegetésével, magyarázásával és azok jellemzésével foglalkoztunk. 
Házi és iskolai írásbeli dolgozatok készítése. K ézikönyv : Dr. Koltai Virgil és 
Sassi N. Lajos: A magyar nemzeti irodalom története . Tanár: Nikelszky Z.

4. N ém et nyelv. Az alsó osztályok anyagának  ismétlése után olvasm á
nyok elemzése (35—74. §). N yelvtanból: Módbeli segédigék, az igék ragozásá
ban mutatkozó rendhagyóságok, az igék jelentése, beosztása és képzése. Az 
igenevek használata. Az igeidők használata. A m agyar és német igeragozásban 
m utatkozó főbb különbségek. Az erős. igék osztályozása. Az elöljárók s ezek 
használatában előforduló sajátságok. A határozó-szók és azok képzése. A m ondat
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és a fontosabb mondatrészek. T ankönyv: Schuster Sándor német nyelv
gyakorlójának II. része. T an á r: Nikelszky Zoltán.

5. T ó t nyelv . Heti 1 óra. Elöimádkozási gyakorlatok. Tót egyházi 
beszédek betanítása, szabadon elmondása. Tankönyv: Dr. Baltik Imakönyve. 
Tanár: Liptai Lajos.

6 T ö rtén e t. Heti 2 óra. Tanítja G am auf György. A magyarok története. 
Hazánk története a m agyarok letelepedése előtt. A m agyarok s ősi művelt
ségük; a vezérek kora. Az Árpádházbeli k irályok; vegyes-házbeli uralkodók; 
a török hódoltság és a Habsburg-királyok, különös tekintettel a művelődés- 
történeti viszonyokra és a protestantizmus történetére. Kézikönyv: Sebestyén: 
A magyar nemzet története.

7. A lkotm ánytan. H eti 2 óra. Tanítja Gamauf György. Államhatalom, 
államforma, alkotmány. A magyar alkotm ány történeti fejlődése. A magyar 
állam és nemzet: a királyi hatalom. A törvényhozó hatalom. A végrehajtó
hatalom: országos kormányzat, közös korm ány, törvényhatósági önkormányzat, 
községi önkormányzat. Belügyi, pénzügyi, gazdasági, vallási és közoktatásügyi, 
igazságügyi, katonai közigazgatás. Anyagi magánjog, polgári törvénykezés, a 
büntetőjog alapvonalai. K k .: Csíky K álm án: 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: Arithm etika és algebra. Dr. Moönik és dr. Pechány: M értan, tképző-int. 
használatára. T anár: G erhard 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. F orgás és keringés. A munka fogalma. 
Az erély v. energia. Gépek. A  meleg és villamosság mint m ozgató erő. A hang
tan és fénytan. Tankönyv: Dr. Kovács János: Fizika. T anár: Gerhard Béla.

10. G azdaságtan. Heti 1 óra. Gyümölcsfakertészet. Selyemhernyótenyész
tés. Konyhakertészet. Szőlőmívelés, borkészítés és kezelés. Tankönyv: H. Kiss 
Kálmán: Mezei gazdaság- és kertészettan. T an ár: Gerhard Béla.

11. Orgona. Heti 1 óra Palme «Der angehende Organist» ez. művéből 
az énekórán tanult chorálokhoz alkalmazott előjátékok. Minden hónapban egy
szer szabadon választott nagyobbszabású utójátékoknak bemutatása.

12. Ö sszhangzattan. Heti 1 óra. Önálló basszus szerkesztése. A szóla
mok vezetése. Chorálok s praeludiumok elemezése. Dallamra való szerkesztés 
a különféle kitérések (modulatiók) felhasználásával. Átmeneti és váltóhangok.
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A tételek harmóniai és ritmikai átváltoztatása. Chorál-dallamok szerkesztése 
Tankönyv: Benkő H. Összhangzattan.

13. É nek. Heti 1 óra. A Sztankó-féle Daloskönyv V —VI. el. isk. oszt.-ra 
szóló része teljesen. A «108. ág. hitv. ev. egyházi dallam» ez. énekeskönyv 
folytatása végig (82— 108-ig) olyformán, hogy a dallam okat — bármely idegen 
szöveg éneklése mellett is — önállólag kisérni képes legyen.

Karének. Heti 1 óra. Lásd az I. osztálynál. A zenei tárgyak tan á ra : 
ifj. Kapy Gyula.

14. Hegedű. Heti 1 óra. Részben H ohm ann iskolája, részben Hoffmann 
magasabb fekvésű technikai, melodikai s kettősfogású gyakorlatai.

15. Szabadkézi rajz. Heti 2 óra. G ypsm inták és kéregpapir-minták, 
fakoczka, faoszlop- s ívekből alakított különféle csoportozatok után. Festés, 
Tanár: Gam auf György.

16. Testgyakorlat a II. osztálylyal együtt. Heti 2 óra.

4. A  ta n ítá s  ered m én ye , m a g a v is e le t ,  szo rg a lo m

Általános osztályzat: I. II. III. IV. Összesen

Vizsgálatra bocsáttatott 28 22 22 41 113
Visszalépett a vizsgálattól — — — 1 1

á) k i t ű n ő ........................... 1 3 1 1 6
j e l e s ................................. 7 5 3 4 19
j ó ...................................... 8 6 9 21 44
e l é g s é g e s ...................... 4 4 4 9 21
javító vizsg.-ra utasíttatott 5 3 5 5 18
osztályt ismétel . . 3 1 — — 4

b) jó  maga viseletű volt . 25 21 22 35 103
• szabályszerű « « 2 1 — 6 9

c) kitartó szorg. tanúsított 6 8 2 4 20
elég « « 13 10 16 24 63
változó « « — — 1 7 8
kevés « « 9 4 3 6 22
kevésbbé szabályszerű 1 — — — 1
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5. A t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t  ó r a te r v e  a z  1 9 0 6 7. i s k o la i  évb en .

1
2

3
4
5
6

7

8

9

10

11

T a n t á r g y a k
Az o sztályok heti órái '2 u

•o
IÁ ,o cs
U  *2 'rt 'O ctf

L II. hl IV.
£ w 
A  :0 
<

c: c
iSS-S

V a llá s ta n ........................................... 2 2 2 2 8 8
N eveléstan :

a) e lm é le t ...................................... 3 3 3 3 12 12
b) g y ak o rla t* ................................ 1 3 3 6 13 2

Magyar nyelv és irodalom . 3 3 2 2 10 10
Német n y e l v ..................................... 2 2 2 2 8 8
Tót nyelv ...................................... 1 1 1 1 4 4
Mennyiségtan :

a) s z á m t a n ................................ 3 2 2 1 8 8
b ) m é r é s t a n ................................ — 1 1 1 3 3

Történeti tárgyak :

a) f ö l d r a j z ................................ 2 2 — — 4 4
b) történelem s alkotm ánytan . — — 3 4 7 7

Természettudományok:

d) term észetra jz ........................... 2 2 2 — 6 6
b) fizika, k é m ia ........................... — — 2 2 4 4
c )  g a z d a s á g ta n ........................... — — 1 1 2 2

Ének és zene :

a) egyházi é n e k ..................... 1 1 1 1 4 4
b) k a r é n e k ................................ 1 1 1 1 4 1

e) harmonium és orgona 2 2 2 1 7 7
d) z e n e e lm é le t ........................... 1 1 1 1 4 4
e) h e g e d ü lé s ................................ 2 1 1 1 5 5

R ajz és szépírás:
a)  r a j z ........................................... 2 2 2 2 8 8
b) s z é p í r á s ................................ 1 — — — 1 1

T e s tg y a k o r lá s ................................ 2 2 2 2 8 4

Összesen . 30 31 34 34 130 112

* A 13 órából 11 a gyakorlóiskolában, 2 külön mint bírálat óra.
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A tanítóképző-intézet órarendje az 1906/7. tanévben.

Óra Osztály Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

I. Neveléstan Számtan Neveléstan Magyar Földrajz Számtan
8—9 II. Vallástan Német Számtan Vallástan Számtan Orgona

III. Számtan Vallástan Német Történet Vallástan Történet
IV. Gyak. isk. Iát. Alkotmánytan Gyak isk. lát. Mértan Neveléstan Gyak. isk. lát.

' I Vallástan Földrajz Német Vallástan Neveléstan Magyar
9 -1 0 II. Énét Neveléstan Orgona Magyar Földrajz Mértan

Ili Természetrajz Mértan Gazdaságtan Számtan Természetrajz Egyházi ének
IV. Neveléstan Vallástan Történet Rajz Vallástan Alkotmánytan

I. I Tót nyelvtan 
1 Gyak. isk. lát.

Rajz
1 Tót nyelvtan

Természetrajz Számtan Természetrajz Egyházi ének

10—11 II. Magyar l Gyak. isk. Iát. Rajz Neveléstan Rajz Magyar
III. Orgona Zeneelmélet Módszertan Magyar Hegedű Módszertan
IV. Történet Fizika Egyházi ének Zeneelmélet Német Számtan

I. — Hegedű Szépírás Rajz Hegedű —

11—12 II. Zeneelmélet Természetrajz _ Természetrajz Német Hegedű
III. Rajz Módszertan Bírálat Orgona Rajz Magyar
IV. Magyar Rajz Neveléstan Magyar Gazdaságtan Bírálat

I. Magyar Harmonium — Harmonium
2—3 II. Gyak. isk. lát. Földrajz — Gyak. isk. lát.

III. Történet F'izika Tót nyelvtan Német
IV. Orgona Gyak. isk. lát. Gyak. isk. lát. Fizika

I. Zeneelmélet I — Német
3 -4 II.

III.
Neveléstan 

Gyak. isk. Iát. > Karének — Gyak. isk. lát.
Gyak. isk. lát. 

Fizika —
IV. Német Tót nyelvtan Hegedű

I—III. Torna ___ Torna ____

II—IV. Torna — Torna

Az ev. ref. tanulók vallásórái szerdán d. u. I órától tartattak.
A rom. kath. « « hétfőn d. u. 4 * «
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III. I f j ú s á g i  e g y e s ü l e t e k .
1. Önképző-kör.

Intézetünk kebelében ezidén is megalakult az Onképző-kör, melynek 
czélja tagjainak alkalmat nyújtani a szakbeli önképzésre, az irodalommal való 
bővebb m egism erkedésre; különféle dolgozatok készítése, úgyszintén költe
m ények szavalásában önállóságra törekedni. E czél elérésére a beérkezett 
dolgozatokat és szavalatokat a hetenként egyszer tarto tt üléseken felolvasták, 
illetve meghallgatták és megbírálták.

A tagok száma ez évben 113 volt, és pedig 80 rendestag és 33 olvasótag. 
Ezek közül eltávozott 1, az olvasók közül 1; m aradt az év végén 111 tag.

A K ör elnöke Gamazif György tanítóképző-intézeti tanár úr, ki 28 éve 
vezeti a K ört fáradhatatlan buzgalommal és odaadással, s mint minden évben, 
úgy ezidén is fölhívta a tagok figyelmét a Kör czéljaira s munkásságra buz
dította az ifjúságot Az elnök úr buzdító szavai után a tisztikar a következő- 
képen alakult meg: titkár Estók Károly IV. é., főjegyző Kuchár Gyula, pénz
táros Gedeon Mátyás, könyvtárosok: Boross György és Lipták László IV. évesek, 
aljegyző Bradács János II. éves, kinek az intézetből való kizárása után a Kör 
Vierg István I. éves növendéket választotta meg.

Az alakuló-ülésen kívül a Kör tarto tt 25 rendes- s 1 díszülést, melyen 
igazi m agyar lelkesedéssel ünnepelte meg márczius 15-ikét, és 1 záróülést.

A K ör tagjai, megértve a rájuk váró feladatot, igen szépen haladtak a czél 
fe lé; úgy a dolgozatok, mint a szavalatok által tanújelét adták annak, hogy az 
elnök úr szavai termékeny talajra találtak. így munka összesen 20 drb érkezett 
be, m elyek közül 8 pedagógiai s 12 szépirodalmi, u. m .: értekezés 5, vers 3, 
leírás 3 s egy alkalmi felolvasás II. Rákóczi Ferenczről. A beadott munkák 
közül m egdicsértek 1-et, sikerült lett 4, méltányoltak 8-at, tudomásul vétetett 3, 
tudom áson kívül hagyott munka 3 volt.

M eghallgatott és megbírált a K ör 71 szavalatot, melyek közül meg
dicsért 18-at, sikerültnek vett 19-et, méltányolt 16-ot, tudomásul vett 16-ot, 
tudom áson kívül hagyott szavalat 2 volt.

Az ifjúsági zenekar is gyönyörködtette és szórakoztatta a Kör tagjait 
játékaival, még pedig a «Bányász-induló»-val, a «Rákóczi-induló»-val s Envers 
Richardnak egy keringőjével, továbbá a díszülést nyitotta meg egy indulóval 
s kisérte a melodráma szavalatát a «Rákóczi-induló»-val.

Az április 13-ikára kitűzött határidőre beérkezett 6 pályamunka kedvező 
úgy számra, mint belső értékét tekintve is. Ezek közül 2 paedagogiai volt a 
«Reformáczió hatása a népoktatásra» czímmel, a többi szépirodalmi Ezen 
munkák mindegyike szorgalmas munkálkodásra vall s három díj adato tt ki a 
legjobbaknak, még pedig a paedagogiai munkáért Csepreghy Gyula IV. éves 
nyerte el a 6 koronát. Szépirodalmi m unkák közül kitűnt a «Tél» czímű, melyért 
Prékopa István nyert 5 koronát s m ásik «Ránkherlány» czímmel, melyért 
Istványi Gyula III. éves kapott 3 koronát. A többi szerzőket, nevezetesen: 
Kováts József I. évest és Kékén A ndrás IV. évest dicsérettel jutalmazta a Kör.
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Az év végén m egtartott versenyszavalatra 5-en jelentkeztek, kik közül 
az első díjat, 6 koronát, a K ör tagjai Bacskay Ferencz II. éves növendéknek 
adták, a második díjat, 5 koronát, Pelech Rezső IV. éves nyerte el, a harmadik 
díj, 4 korona, Rákay József III. éves növendéké lett.

Az évközben beérkezett legjobb paedagogiai m unkából kettő egyforma volt, 
ezek közül az egyik szerző, Gedeon Mátyás, lem ondott Kékén András javára 
s így ő nyerte el az erre kitűzött 6 koronát.

A Fabriczy-alap évi kam atját, 8 koronát, ez éven Estók Károly IV. éves 
növendék nyerte el, az évközben tartott legjobb számtani tanításért.

A Kör a következő lapokat, illetve folyóiratokat já ra tta : Budapesti Hírlap, 
Vasárnapi Újság, Világkrónika, Család és Iskola, Eperjesi Lapok, Néptanítók 
Lapja, Kisdednevelés és Népoktatás, Protestáns Szemle, Állatok Világa (füze
tes vállalat).

A Kör könyvtárában jelenleg van 647 m ű 788 kötetben. Ez évben gyara
podott a könyvtár 129 művel 161 kötetben. A jándékozók nevei: Dóry Bazil, 
a váczi siketnéma-intézet felügyelője, Nikelszky Zoltán, tanítóképző-intézeti 
tanár és Herman Béla képezdei növendék.

Fogadják ez úton is az adakozók a Kör hálás köszönetét az ajándéko
zott könyvekért!

I. Az Önképző kör vagyoni állása:
1. Bevétel;

Múlt évi m aradvány ....................................................... 200'14 K.
Régibb t a g s á g i - d í j a k ...........................  484 70 K.
Ezévi ta g s á g i-d í ja k ....................................... 88 '50 «
Büntetési d í j a k ......................................  3 '20 « 57640 «
Eladott ú j s á g o k .................... 8'— «
Eladott könyvtári jegyzék (26 drb) . 6 50  «

79104 K.
2. K iadás:

Lapok előfizetése............................................................ 81'47 K.
Könyvtár: könyvek vétele . . . .  3 3 9 2 0  K.

könyvkötés .............................8 0 5 6  « 41982 «
Olvasóterem s k ü lö n fé lék ............................................3528 «
P á ly a d í ja k ....................................................................... 34 '— «

Egyenleg, mint k é s z p é n z ....................................... 22050 «
79P04 K.

3. Fabriczy-alap:
Bevétel: kamat (648) sze lv én y .................................  14 48 K.
Kiadás: ju t a lo m d í j .......................................................  8 ‘— «

M aradvány 6’48 K.,
mely összeg az alaphoz csatoltatik.
A Fabriczy-alap 1 drb  200 K. é r té k ......................  193 34 K.
Készpénz ( b e té t ) ............................................................ 31 '66 «

Összesen . . 225 '— K.
Gyarapodás : 6 48 K.



4. Gamauf-alap:
Bevétel: kamat (175), szelvény(34'—),adom. (31 30) 6695 K.

mely összeg egészben az alaphoz csatoltatik.
A G am auf-alap: 1 drb 500 K. koronajáradék . 4974-1 «

1 « 100 « « . 96’—- «
593-41 K.

Készpénz ( b e té t ) ...................................................... 49'31 «

r  A- ír 642-72 K.Gyarapodás 66 95 K.
Az alaphoz hozzájárultak: Dóry Bazil . . . .  14"— K.

Pepo Gy., Schneider J., Greisiger Ö., Simon S.,
Thom esz L. 2—2 K .; Theisz K. 1 K.-val . 11'— «

Tem etési-kar fe le s le g e ................................................. 6 20 «
Összesen . 31 "20 K.

5. Vagyon:
K észpénz...........................................................................  22050 K.
Régibb tagsági-díjakból követelés . . 573’12 K.
Ezévi « « . . 376'30 « 9494-2 «
B eté ti-k ö n y v ecsk én .............................................................26"26 «
F a b r ic z y -a la p ........................................... 225'— K.
G a m a u f - a la p ........................................... 642"72 « 867"72 «
Könyvtári j e g y z é k é r t ................................................  225  «
K önyvtár, szekrények stb................... .....  3000’— «

A ,  ,  O D O  A O  r / -  506615 K.A vagyon gyarapodása 388 08 K.

II. önsegélyző: ,

Mult évi m aradvány.............................................................7841 K.
Régi ta g s á g i-d í ja k b ó l ........................... 134 30 K.
Ezévi tag ság i-d íjak b ó l...........................  3082 « 165"12 *
Kirándulási k ö lc sö n ................................ 44'— K.
K ö l c s ö n .....................................................  29'— « 73'— «

2. K iadás: 316o3 K.
K ö l c s ö n .....................................................  15'— K.
Visszatérítés az Önképzőkörnek . . T32 « 16 32 K.

Egyenleg, mint k é s z p é n z ...................................... 30021 «
0 „  316-53 K.3. Vagyon:

K észpénzm aradvány......................................................  30021 K.
Kirándulási kölcsön-követelés . . . 66'— K.
Ezévi k ö lc s ö n -k ö v e te lé s .....................  15'— « 81'— «
Régibb tagsági-díjak « . . . .  15470 K.
Ezévi « « . . . . 9T80 « 246'50 «

Vagyongyarapodás 151 '79 K. 627 71 K.
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Az ifjúsági egyesületek vagyoni gyarapodása összesen:

Ö n k é p z ő k ö r i .................................................................. 388 08 K.
Önsegélyzői ............................................................................ 15179 «
F a b r ic z y -a la p ............................................ 6'48 K.
G a m a u f - a la p ............................................ 6695  « 73'43 «

Ö s s z e s e n .................................  613 30 K.
Eperjes, 1907. május hó.

%
Gamauf György, Estók Károly, Gedeon Mátyás,

elnök. titkár. pénztáios.

2. Dalkar.
A  Dalkart Kapy Gyula, intézetünk zenetanára vezette egész tanéven át. 

Nagy szorgalommal számos, férfikarra írt d a rab o t gyakorolt be az órarendben 
előírt heti 1 órában s a szólamvezetők által ta r to tt  heti 2 órában.

A Dalkar a hazafias, iskolai s más alkalm i ünnepélyeken a következő 
énekdarabokkal m űködött közre: 1906. ok tó b er 6-ikán a coll. díszteremben 
tarto tt gyászünnepélyen Varga J. «Századok visszhangja» czímű d a rab b a l; 
okt. 28-ikán a Collegium Bocskay-ünnepélyén H uber K.-tól «Őseink emléké»-t; 
okt. 31-ikén a deprekáczió alkalmával Thaisz L. « Hymnus»-át; 1907. márcz. 
15-iki hazafias ünnepélyen, a coll. díszterem ben H uber K. «Győzelmi dal»-át 
s márcz. 21-ikén a joghallgatók testületé irodalm i estélyén Gaál F. «Magyar 
dalegyveleg» ez. férfikarra írt darabját adta elő. K ét darabot, u. m. a «Rákóczi- 
induló»-t s Pachalynak «Cantate» ez. o ratórium át a zenekarral együtt tanulta 
be az énekkar; az előbbit a Kisszebenben ta r to tt  hangversenyen, az utóbbit 
pedig a május 8-ikán ta rto tt deprekáczión, m ájus 19-ikén, pünkösd első napján 
a templomban s május 11-ikén a collegiumi díszteremben tartott vallásos 
estélyen adta elő.

A Dalkar minden alkalommal preczizen előadott darabjaival a hallgatóság 
zajos tetszését vívta ki és jóleső elismerésében részesült.

3. Z enekar.
Az 1906/7. isk. évben intézetünkben a Z enekar a következő tagokkal 

alakult meg:
I. hegedű a) (p rim ):

Kuhár Gyula IV. é. n ö v ,
Sánek Péter « «
Zajácz János « «
Hrvol Lajos III. é. n ö v .;

II. hegedű a) (contra 1.):
Eperjessy Béla IV. é. növ.,
Hudák János « «
Matherny K áro ly « «
Pelech Rezső « «

I. hegedű  b) (terz):
Csorna Zoltán IV. é. növ., 
H oléczy György « «
V asskó  Antal « «
T opperczer Rezső II. é. n ö v .;

II. hegedű  b) (contra II):
B oross György IV. é. növ. 
P rék o p a  István « «
E hlers Emil III. é. « 
Szikora Ernő I. é. növ.;
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fuvola: czimbalom:
Scholtz Béla IV. é. növ., Statkievicz Gyula IV. é. növ.,
Sipkay György « « Tarnovszky Miklós I. é. n ö v .;

viola: cello:
Frenyó Ede IV. é. növ Kiinga Emil IV. é. növ.;

nagybőgő: Valóczky Gábor IV. é. növ.
Zenekarunk több ízben szerepelt a nyilvánosság előtt; nevezetesen: 

márczius 15-ikén a coll. díszteremben tartott hazafias ünnepélyen a «Rákóczi- 
induló»-t, a joghallgatók testületé márczius 21-iki irodalmi estélyén a «Les 
Deux Marthe» keringőt és a «Tarkaszinpad» ez. indulót adta elő nagy sikerrel. 
Május 8-ikán a deprekáczió alkalmával, május 11-ikén a Belmissiói Egyes, 
vallásos estélyén, május 15-ikén, pünkösd első napján, a templomban Pachaly: 
«Cantate» czímű s az ifjús. dalkarral együtt betanult oratóriumával s a május 
20-ikán Kisszebenben tartott hangversenyen Kéler B. «Magyar vígjáték- 
nyitány»-nyal m űködött közre rendkívül nagy sikerrel.

Az ifjús. Onképző-kör rendes ülésein több ízben, az Önképző kör által 
márczius 15-ikén rendezett díszülésen 2 ponttal m űködött közre a zenekar.

Hetenkinti 3 gyakorló órában a következő darabokat tanultuk be: 
«Bányász-induló* Horváth J.-től, «Tarkaszinpad-induló» Huber J.-től, «Jubileumi 
induló», «Rézkovács-induló», «Magyar vígjáték-nyitány» Kéler B.-tol, «Les 
Deux Marthe» keringő Ewers R.-tól, «Cantate»-oratórium Pachalytól, «Bercsényi
nóta» s több magyar szomorú és víg nótát.

4. Tornaverseny.
Az 1907. évi május hó 26-ikán rendezett kerületi tornaversenyen intézetünk 

35 tanulóval vett részt. A diskosvetést kivéve, csapataink minden versenyben 
részt vettek. Füleslabda-csapatunk, nyújtócsapatunk, valamint mintacsapatunk 
a lovon bem utatott gyakorlatokért a ju ry  által oklevéllel lett kitüntetve. Az 
egyéni versenyben Statkievicz Gyula IV. é. növ. bronz-érmet nyert.

5. Egészségügy.
Ifjúságunk egészségi állapota az egész tanéven át jó  volt; csupán kisebb 

m egbetegedések fordultak elő. L. coll. orvos jelentését az ált. részben.

IV. Tanítóképző-intézet gyakorlóiskolája.
Gyakorlóiskolánk, melynek főczélja a tanítójelölteknek a tanításban és 

nevelésben való minden oldalú kiképzése, a Collegium épületében egy 61 m2 
teremben van elhelyezve. Mintaszerű berendezése és tisztasága alapul szolgál 
a kilépő tanítójelölteknek arra, miként kell egy elemi iskolát berendezni.

A jó  berendezés s szakszerű tanítás évről évre több tanulót vonz a 
gyakorlóiskolába. A f. évben 70 tanuló jelentkezett, kik közül csak 60-at lehe
tett felvenni. A felvett tanulók közül 57 ág. hitv. ev., 3 ev. ref. vallású; 35 fiú 
25 leány; eperjesi 39, vidéki (Sóvárról, Kissárosról, Dubravapusztáról) 21; 
6 magyar anyanyelvű, 54 tótul beszélő. 19 tandíjmentes, 41 tandíjfizető. Az 
iskolamulasztás — a szigorú télnek ellenére — aránylag igen csekély: mulasztott 
60 tanuló 351 félnapot.

Coll. É r t . 1906/7. 17
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A szegény tanulókat a helybeli ág. h. evang. II. egyház tankönyvvel, a 
diakonisszanővérek 4 koronával segélyezték. Az eperjesi ág. h. ev. gyámintézeti 
Nőegylet karácsonykor tíz tanulót meleg ruhával, lábbelivel és írószerekkel látott 
el. Fogadják összesen és egyenként a növendékek és az intézet őszinte háláját!

1. A tanítóképző növendékek gyakorlati kiképzése.

A népiskola akkor felel meg feladatának, ha  a gyerm ek egész lényét fel
öleli, vagyis: nevel és oktat. A mai népiskola — kevés kivétellel — nem nevel, 
hanem csak oktaf; tömi a tanulót száz-, m eg százféle anyaggal, a nevelést 
egészen körén kívül állónak tekinti. Ennek egyik  főokát abban leljük, hogy 
tanítóink egyrésze nem ismeri tanítványainak lelki életét, mint olyat, m elyet 
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 tan tá rg y  a lélek-fejlődés m enetéhez 
alkalmaztatott. E végből különös gond helyeztetett a gyermek érzékeinek helyes 
fejlesztésére, a képzetek alakítására, az emlékezet hűségére s a képzelet művelésére.

Gyakorlóiskolánkban a lV-ed és III-ad éves tanulók tanítási gyakor
latainál a nevelési elvek a fentebbiek szerint alkalm aztattak. így közvetlenül 
megfigyelték, sőt alkalmazták mindazon eszközöket és módokat, m elyeket a 
gyakorlati életben nekik is alkalmazniok kell. A  tan tárgy  tanítási módszerének 
gyakorlati elsajátítása m ellett kiváló gonddal voltunk a nemzetiségi vidék meg- 
megmagyarosításának m ódjára is s így a teljesen tó ta jkú  tanulók tisztán m agyar 
nyelvű oktatásban részesültek, a direkt m ódszer alapján.

A mód, mely a növendékek gyakorlati kiképzésére vonatkozott, a következő 
volt: A tanév elején m inden IV-ed éves jelen vo lt a gyakorlóiskolai tanulók 
felvételénél, mely alkalommal megfigyelték a tanu ló  fogadtatását s az iskolai 
élethez való szoktatás m ódját és a tanító iránt való bizalomkeltést. Szeptem ber 
végén megkezdték a tantárgyak reudszeres tanítását. Első alkalommal minden 
IV-ed éves egy-egy félóráig foglalkozott a gyakorlóiskolában; második alkalom 
mal egy órát töltött, végül egy fél napon át tan íto tt s így minden tanuló 
átlag 8 félóráig tanított különböző osztályokban különféle tárgyakat.

A III-ad évesek gyakorlati kiképzésére az osztály népessége m iatt már 
kevesebb óraszám jutott, de a mód a fentiek szerin t alkalmaztatott. Minden 
III-ad éves 2 félórát taníto tt a gyakorlóiskolában.

Mind a III-ad, mind IV-ed éves tanulók tanításairól pontos jegyzetek 
készíttettek s bírálatai órákon úgy a jegyzetek, m in t a tanítások felülbíráltattak. 
Az összegezett véleményt beírták a jegyzőkönyvbe a tanítás eredményével együtt.

A Il-od és az I. évesek hallgatólagosan vettek  részt a gyakorlóiskolai tanító 
tanításainál. Jegyzeteket készítettek a láto ttakról és hallottakról. A tananyag 
a tanítás napja előtt előbb a gyakorlóiskolai tan ító  által nézetett át, m ajd a 
szaktanár vizsgálta felül. A kijavított leczke szerint m egejtetett azután a tanítás.

A rend és fegyelem tartására is súlyt fek te ttünk . A rendtartási könyve
ket a IV-ed évesek önállóan is vezették.
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2. A gyakorlóiskola bevégzett tananyaga az 1906— 1907, 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. Beszédértelemgyakorlatok. Az iskola és környéke; a helység és határa; 
a légkör és tüneményei. Az em ber; 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: Moönik—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 m ódja szerint valamennyi kis- és nagybetű üteny 
szerint való Írása. Másolás.

5. Számtan. Moénik— Orbók tankönyve szerint 1- 
körben fejbeli számolás az összes műveletek keretében.

6. Ének

-100-ig terjedő szám- 
Számirás.

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 Il-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 leírása. 
Utaztatás a térképen, különös tekintettel a térkép jegyeire.

17*
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6. Ének. (Lásd V— VI. osztálynál.)
7. Rajz. Tiszta rajzlapon díszítmények és tárgyak.
8. Testgyakorlat )
9. Kézimunka mind a hat osztá,y eSyü t t

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 m agyar m ondakör fejtegetése és beemlézése- 
Fogalmazásból a m ondattani rész és néhány rövidebb leírás. Költemények.

3. Írás. (Lásd a Il-ik osztálynál.)
4. Földrajz dr. Némethy Károly Földrajza szerint: Az Alföld leírása. A Tisza- 

vidék róna megyéi. A Bakony-, Vértes- és Pilis-hegység vidéke. Balaton, Sió és 
Dráva vidéke. A Rába és Rábcza vidéke. Az északnyugati felföld. Az észak
keleti felföld. A délkeleti felföld. Fiume és a m agyar tengerpart. Horvát- 
Szlavonország. Hazánk áttekintése. Osztrák császárság tartományai.

5. Számtan. Moönik-Orbók tankönyve alapján: Számolás a végtelen szám
körben. Közönséges törtekkel való számolás. A mértékrendszer betetőzése. 
Hármasszabály. Kamatszámítás. Mértani előfogalmak.

6. Rajz. Magyar stílű díszítmények.
7. Ének
8. Testgyakorlat mind a hat osztály együtt.
9. Kézimunka

V —VI. osztály.
1. Vallástan. Bibliai történetek ismétlése. Káté. Egyháztörténelem. Ruttkay 

Sándor kézikönyve nyom án: Az egyház keletkezése és fejlődésének története. 
A hitjavítás története. A protestáns egyház tö rténete  hazánkban. A m agyar
honi ág. hitv. evang. egyház szervezete. A hegyi beszéd emlézése és fejtegetése.

2 Olvasás. A  Göőz-Schön-Trajtier-féle O lvasókönyv szerint: az összes 
olvasmányok értelmes, hangsúlyos és szép olvasása. Az elolvasottaknak sza
badon való elmondása és átalakítása. K irály-m ondakör íejtegetése és emlé
zése. Költemények.

3. Nyelvtan. Vargyas Endre tankönyve szerint: Az egyszerű mondat. 
Az egyszerű bővített mondat. A főnév a m ondatban. A névutó a mondatban. 
A névmás a mondatban. A számnév a m ondatban. A határozószók a m ondat
ban. A melléknév a mondatban. Az ige a m ondatban. Alanyi—tárgyas ragozás.

4. Fogalmazás. Nyelvtani sajátságok feltüntetése a fogalmazványban.
5. Földrajz. T ankönyv: dr. Némethy Károly Földrajza. Magyarország össze

foglalása. Osztrák császárság tartományai. E urópa államai. Csillagászattan.
6. Történelem. Dr. Kiss Áron tankönyve nyom án: A magyarok bejöve

telétől a vegyes házból származott királyokig — különös figyelemmel a világ- 
történet fontosabb mozzanataira.

7. Alkotmánytan. V a'gyas Endre tankönyve szerint: A család, a szülői 
hatalamról. A községekről. Az államról. A felségjogokról. — Peres eljárás. 
A bíróságok.
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8. Természelrajz.Vargyas Endre tankönyve. Bevégzett anyag: I. Gyümölcs
fák, erdei fák, bokrok. — II. Ásványtan : A konyhasó, kőszén, az arany, a 
vas. — III. Rovarok: A cserebogár, a méh, a hangya.

9. Természettan. Vargyas E ndre tankönyve. A levegő és alkotórészei. 
Az égésről. A vízről. A szén és szénégetés. Dörzsölési, légköri és érint
kezési villamosság.

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: Dicsérlek Uram, tégedet. Mennynek, földnek 

teremtője. A nap immár elenyészett. Az éj ím érkezik. Most nyugosznak az 
erdők. Á ldott az egek Ura. Dicsérd Istent, keresztyénség. Mennyből jövök 
most hozzátok. Jézus, én bizodalmám. Jövel szt. lélek úr-Isten. A djunk hálát 
az Úrnak Isten, óh szent Isten. Dicsőség mennyben Istennek. Hogy ne 
dicsérném az Istent Istentől el nem  állok. Ki csak Istenre dolgát hagyja. 
Mind jó, a mit Isten tészen. Jézus, életemnek. Mint a szép hűvös patakra. 
Erős vár nékünk az Isten. — Világi énekek: Himnusz. Szózat. Rákóczi búcsúja. 
Magyar vagyok, magyar földön születtem. Tisza partján halász legény vagyok 
én. Világos, Világos! Eperjesi diák Tisza partján van egy falu. Karácsonyi 
ének. Be’ szeretnék rámás csizmát viselni. Házunk előtt mennek el a huszárok. 
Megfájult a czicza lába. Szülőföldem szép határa.

15. Kézimunka. Leányok részére. Püspök úr ő Méltósága kegyes meg
bízásából heti 4 órában tanította Reményik Lajosné. Gyakorolták: a kötést, 
horgolást, merkelést és kivarrást.

A g y a k o r l ó i s k o l a i  ta n u ló k  n é v s o r a .
I. osztály.

Cziel Gyula Kmecz Anna
Cseh Paula Kónya Sándor
Gaál Etel Kozák András
Gaál Ilona 15 Kubecskó Mária

5 Hován András Kuhlöffel Béla
Hován Erzsébet Kuricsay Erzsébet
Hajdúk Anna Mikler Ilona
Hajdúk Antal Olejár Jolán
Hajdúk János 20 Partilla Irén

10 Hamborszky Ferencz Prokop János
Jeglinger Margit Zsunga Rózsa.

11. osztály.
Balla András Csizmár Miklós
Balla János 5 Dubinszky János
Bartos Kálmán Gáspár Adolf
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Harcsár András Mizsik Erzsébet
Hován Margit O lejár József
Liptai Sándor Partilla József
Lútocska László R inger Anna

III. osztály.
Boratkó Félix 5 L énárd  Borbála
Hajdú Anna meghalt O lejár Miklós
Hurny János Pribulla Mária
Kmecz Ferencz Szőke Andor.

IV . osztály.
Bartos Gyula L ászka Anna
Cziel Mária Pribulla Margit
Hainborszky Lajos Sm igalla Janka
Hován János Sm igalla Lajos.
Kapi Jenő

V — VI. osztály.
Horvay Vilmos 5 Kuhlöffel József
Horváth Gizella M eskó Tibor
K. Szabó István Partilla Lajos.
Kmecz Ilona.

V. Az 1906 évi képesítő-vizsgálat.
I. Az 1906. évi június hó 20—29. napjain m egtarto tt képesítő-vizsgálaton 

részt vett 28 intézeti rendes- és 12 magántanuló.
R e n d e s  t a n u l ó k :

Danis János ág. h. ev. Liska József ág. h. ev.
Dóbisz Lajos « Pálm ai Kálmán róm. kath.
Fidler István « Pepó György ág. h. ev.
Fidler N ándor « Petőcz Sándor «
Fuhrmann János « Sim on Sándor «
Greisiger Ödön « Stitniczky Gyula «
Gyurkovics Béla « Schneider János «
Havjár János « Szekeres Pál «
Hirsch Mendel izr. Szentpétery Gyula ev. ref.
Hnustyán A ndrás ág. h. ev. Szom olnoky Lajos ág. h. ev. 
Huray Gyula « Thaisz Kálmán «
Ivanovics Oszkár « T hom esz Lajos «
Jani János « V irosztek János «
Lanstják Dezső « Zám bory Endre «

M a g á n t a n u l ó k  :
Dómján József ev. ref. Szabó Sam u ág. h. ev.
Eperjessy Barna « Szirotka Sámuel «
Hangos Gyula róm. kath. M áry József ev. ref.
Horváth Károly ev. ref. M athejdes Márton ág. h. ev.
Kruttschnitt Péter ág. h. ev. T am ás István ev. ref.
Pálfy Lajos ev. ref. V árady  Gyula *



Fidler István az írásbeli vizsgálat közben, Danis János az írásbeli vizsgálat 
után súlyosan megbetegedvén, a szóbeli képesítő-vizsgálaton részt nem vettek.

A vizsgálat szabályszerűen folyt le.
írásbeli tételek voltak:
a) Neveléstanból: A jó tanító tulajdonságai.
b) Mértemből: 1. A tagosításnál valaki egyenlőszárú háromszög-alakú 

szántója helyett téglalap-alakút kap ; ha a háromszög-alakú szántó alapja 69 m , 
egyik szára 295 m. hosszú, a téglalap hosszúsága pedig 185 m.: mekkora a tégla
lap szélessége ? 2. Mekkora azon szabályos hatszög területe, a mely egy 4'36 dm - 
nyi átm érővel biró körbe van beírva? 3. Egy 120 kg. súlyú vaskoczka és ugyan
olyan súlyú vasgömb köbtartalma között mennyi a különbség? A vas fajsúlya 7 2 kg. 
4. Egy öntött vashenger súlya 4 q. Mekkora a magassága, ha alapjának kerü
lete T68 m. s a vas fajsúlya 7 2 kg.?

ej Természettudomány- és gazdaságtanból-. Az állatok létért való küzdelme 
(támadó és védő fegyverek, szín- és alakutánzás). 2. A levélnek a szél, az 
állatok és a túlerős napfény elleni védelme. 3. Gyümölcsaszalás. Egy gyümölcs
aszaló leírása. 4. Minő m unkálatok végzendők a szőlőskertben a nyitástól a 
betakarásig ? 5. A testek súlya, súlymérése, fajsúly, sűrűség. 6. Az inga tö r
vényei, az inga mint időmérő, a szab. esést gyorsulás meghatározása az ingával; 
márodpercz-inga. 7. A szem és az optikai eszközök. 8. Húros hangszerek, sípok 
és rezgő-lemezek hangolása.

d ) Német fordításból-. «Das Einsiedler» ez. olv. magyarra fordítása.
e) R a jz \ Több koczkából álló két csoportozat szabadkézzel való rajzolása 

a távlat törvényei szerint és árnyékolása.
f )  Zene szerkesztéstan-. «Mit óhajtasz Istenünk» czímű korál-dallama a zene

tanárnak harmóniumon való játszása közben leírandó s szabályszerűen vegyes
karra összhangosítandó.

g) Szépírás : Egy-egy lap m agyar és német szépírás.
h) Német értekezés a német tannyelvű iskolára képesítést kívánók számára.
i) Tót nyelvű értekezés, a tó t tannyelvű iskolákra képesítést kivánók számára.
írásbeli dolgozataik alapján 38 jelölt bocsáttatott a szóbeli vizsgálathoz.
A képesítő-vizsgálati bizottság, a mely méltós. és főtiszt. Zelenka Pál

püspök és nagys. dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő társelnöklete alatt Jurin 
Samu, ifj. Draskóczy Lajos, Zemán János, Frenyó Lajos, Szánik Ernő bizottsági 
tagok és a tanítóképző tanárkarából állott, a képesítő-vizsgálat eredményét a 
következőkben állapította meg : — Elemi iskolai tanítóságra képesíttettek :

K itűnő  általánős osztályzattal:
L iska József, Schneider János, Szentpétery Gyula, Virosztek János és 

Zámbory E ndre intézeti rendes tanulók.
Jeles általános osztályzattal:
Gyurkovics Béla, Huray Gyula, Ivanovics Oszkár, Pepó György, Petőcz 

Sándor, Stitniczky Gyula és Thaisz Kálmán int. rendes tanulók.
J ó  általános osztályzattal:
Dóbisz Lajos, Fidler Nándor, Fuhrmann János, Greisiger Ödön, Hirsch 

Mendel, Hnustyán András, Lanstják Dezső, Pálmai Kálmán, Simon Sándor és
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Szekeres Pál int. rendes-, Kruttschnitt Péter, M áry József, Pálfi Lajos, Szabó 
Samu és Tamás István magántanulók.

Elégséges általános osztályzattal:
Havjár János, Jani János, Szomolnoky L ajos és Thomesz Lajos intézeti 

rendes-, Dómján József, M athejdes Márton, S zirotka Sámuel és Váradi Gyula 
magántanulók.

Két hónap múlva teendő javító-vizsgálatra u ta s ítta to tt: Eperjessy Bar
nabás, Hangos Gyula és H orváth Károly m agántanuló.

Ág. h. ev. kántori képesítést nyert 22 int. re n d es  és 4 magántanuló - 
és pedig : kitűnő általános osztályzattal:

Thomesz Lajos és V irosztek János int. ren d es tanulók.
Jeles általános osztályzatta l:
Huray Gyula, Ivanovics Oszkár, Jani János, L iska József, Simon Sándor, 

Szekeres Pál, Thaisz Kálmán és Zámbory Imre in tézeti rendes tanulók.
J ó  általános osztályzattal:
Dóbisz Lajos, F idler Nándor, Fuhrmann János, Greisiger Ödön, Gyur- 

kovics Béla, Hnustyán András, Lanstják Dezső, P ep ó  György, Stitniczky Gyula, 
Schneider János int. rendes és Szirotka Sámuel m agántanuló.

Elégséges általános osztályzattal:
Havjár János, Szom olnoky Lajos intézeti rendes-, Kruttschnitt Péter, 

M athejdes Márton és Szabó Samu magántanulók.

II. Az 1906. évi szeptem ber 21 — 27. napjain ta rto tt képesítő-vizsgálaton 
résztvett 6 int. rendes- és 11 magántanuló.

R e n d e s  t a n u l ó k :
Breuer Mihály ág. h. ev. Krajecz János ág. h. ev.
Danis János « S ram kó K ároly «
Fidler István « Szubuly M átyás «

M a g á n t a n u l ó k :
Dóri Bazil gör. kath. K ubicza K ároly ág. h. ev.
Héderváry Izidor ev. ref. P e tyke  Pál ev. ref.
Héty János « S chuch tár Lajos ág. h. ev.
Jurák János ág. h. ev. V arga E n d re  ev. ref.
Kiss Lajos ev. ref. Zváray A ladár rom. kath.
Kiss Lajos «

A képesítő-vizsgálat ez alkalommal is rendben  folyt le.
írásbeli tételek v o ltak :
a) Neveléstanból: Mi a fegyelem, és melyek a  fegyelemtartás eszközei ?
b) Mértanból'. Egy nyolczszögben három belső-szög összege 287° 46 '23"; 

m ekkora a többi öt szög összege? 2. Egy kör k erü le te  4 7 '1 0 m .; mekkora a 
vele egyenlő területű, egyenlő oldalú háromszög egy-egy  oldala ? 3. Mekkora 
am a szabályos hatszög alapú gúla súlya, a m elynek magassága 3'5 dm., alap
jának kerülete 7'4 dm., fajsúlya 112 kg. 4. Egy 120 kg. súlyú vaskoczkának 
m ekkora egy-egy éle, ha fajsúlya 7 2 kg. ?
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c) Természettudomány- és gazdaságtanból; A föld fölötti szár szerepe, 
fejlődése és féleségei. 2. Virágtalan növények; részletesen a telepes virágtala- 
nokról. 3. Az ezüst és érczei. 4. A szőlő ellenségei és betegségei. 5. A villamos 
áram kémiai h a tása ; akkumulátorok. 6. Egyszerű g ép e k ; az emelő. 7. A fény 
törése, a délibáb tünemény m agyarázata 8. A levegő lényeges alkotórészei 
és azok kimutatása.

d) Német fordítás-. «Der W inter» ez. olvasmány magyarra fordítása.
é) R a jz : A távlat törvényei szerint lerajzolandó és árnyékolandó egy 

koczkacsoportozat.
f )  Szép írás : Egy lap m agyar és egy lap ném et szépírás.
g) Zeneszerkesztés: Szerkesztendő egy rövid nyolezütemes előjáték szaba

don választott hangnemből, egy-két hangnemkitéréssel és authentikus zárlattal.
//) ló t  értekezés: Jako m am eden nedelni svetiti, a jako sme to povinni öiniti ?
írásbeli dolgozataik alapján mind a 17 jelölt szóbeli képes.-vizsg. bocsáttatott.
Mélt. és főtiszt. Zelenka Pál püspök, mélt. Kubinyi Albert egyl. felügyelő 

társelnökök, Erős Samu, Kertscher Ede, Zemán János bizottsági tagok és a 
tanítóképző tanárkarából álló tanítóképesítő bizottság.

Fidler Istvánt általános jeles, Danis Jánost és Kiss Lajost általános jó, 
Brener Mihályt, Szubuly Mátyást, Héderváry Izidort, Héti Jánost, Kiss Lajost, 
Petyke Pált, Schuchtár Lajost és V arga Endrét általános elégséges osztályzattal 
elemi iskolai tanítóságra képesítette.

Dóri Bazilt a képesítő-vizsgálat megismétlésére, Krajecz Jánost, Sramkó 
Károlyt, Jurák Jánost, Kubicza Károlyt és Zváray Aladárt 2—2 tantárgyból 
teendő javító-vizsgálatra utasította.

Ág. h. ev. kántori képesítést n y e r t :
Danis János, Krajecz János és Sram kó Károly általános jó  osztályzattal, 

Brener Mihály, Fidler István, Szubuly Mátyás és Kubicza Károly általános 
elégséges osztályzattal.

Ugyanezen alkalommal Eperjessy Barnabás, Hangos Gyula és Horváth 
Károly sikeres javító képesítő-vizsgálatot tettek s így ezek részére is kiállíttatott 
az oklevél általános elégséges osztályzattal.

Az 1906. évi június és szeptemberben tartott képesítő-vizsgálaton összesen 
49 jelölt kapott elemi iskolai tanítói oklevelet; kitűnő általános osztályzattal 5, 
jeles általános osztályzattal 8, jó általános osztályzattal 17, elégséges általános 
osztályzattal 19 jelölt.

Kántori képesítést nyert összesen 33 jelö lt; kitűnő általános osztályzattal 2, 
jeles általános osztályzattal 8, jó általános osztályzattal 14, elégséges általános 
osztályzattal 9 jelölt.

Coll. Ért 1906/7. 18
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Felvétel i  hirdetmény.

A tiszai ág. h. evang. egyházkerület eperjesi coll. tanítóképző-intézetének
I. osztályába az 1907— 1908. tanévre felvételért folyamodhatnak oly éptestű, 
egészséges tanulók, a kik 14. életévüket szeptem ber 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 pendes 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 ko ronát fizet. Ez alól senki föl 
nem menthető.

A tiszai egyházkerületbeli ág. h. evangélikusok tandíjmentesek, más egyház
kerületbeliek 10 kor., másvallásúak 20 kor. tandíjat fizetnek.

Az internátusokba elsősorban tiszai egyházkerületbeli, másodsorban más 
egyházkerületbeli ág. h. ev. növendékek vétetnek fö l; ha marad hely, úgy 
masvallásúak is fölvétetnek. Az internátusbani lakás díja egész évre 70 kor.

A coll. convictusba minden rendes tanuló felvétetik, a hol jó ebédet és 
vacsorát évi 160 kor.-ért kap. Felszerelés czímén m inden tanuló 2 kor.-t fizet.

Jótéteményekben, ingyen lakás, a convictusi-díj részbeni vagy egészben 
elengedésében, egyházkerületi határozat folytán elsősorban tiszakerületbeni ág. h. 
ev. lelkészek és tanítók fiai és általában árvák, m ásodsorban más érdemesek is 
részesülhetnek. A megszavazott jótétem ényt 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 czítn, 
lakóhely, utcza, házszám, utolsó posta fel legyen tüntetve) f. é. június HO-ikáig 
az intézet igazgatójához küldjék be. A kérvényhez m elléklendő:

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. Újraoltatási bizonyítvány.
5. A segélyért folyam odók szegénységi bizonyítványt is mellékelnek, a 

melyben nemcsak a vagyoni állapot, hanem a családtagok száma, a családfő 
foglalkozása, állása is feltüntetendő.
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A felvett tanuló az intézetbe való beiratkozáskor az iskolai díjat, az első 
félévi tandíjat, az első félévi lakásdíjat; a convictusba való beiratkozáskor 
2 kor. fölszerelési díjat és az félévi (szeptem ber— deczember) díjat 60 koronát 
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.

Jótétem ényes ág. h. ev. tanulók kötelesek közvetlenül az intézet elvégzése 
után négy évig tanítani a kerület valamely ág. h ev. népiskolájában, vagy pedig 
egy-egy jótétem ényes évért 40—40 kor.-t visszatérítenek az intézet pénztárába.

Minden tanuló a felvételről és a kapott jótéteményről értesítést kap, de 
a felvétel végérvényű 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 1907 — 1908. tanév szeptember 2 —3-ikán a magántanulók vizsgálatával 
kezdődik. Szeptem ber 4-ikén tartjuk a javítóvizsgálatokat, szeptember 3-ikán és 
4-ikén beiratkozás. A tanítást szeptember 5-ikén kezdjük meg.

18*
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KÖ2;ös iskolai in tézm ények.

A) Könyvtárak.
a) C ollegium i könyvtár. Gyarapodott az 1906/7, iskolai évben:
1 Vétel útján-. Strom p László: M agyar pro testáns egyháztörténeti A dattár 

V évf. 1 köt. Vámbéry Ármin: Nyugat ku ltúrája keleten 1 köt Mahler E de: 
Babylonia és Assyria 1 köt. Haraszti G yula: Corneille és kora 1 köt. Escott 
T. H. S : A mai Anglia II. köt. 1 köt. A m űveltség könyvtára IV. köt. 1 köt. 
Dr. Masznyik E ndre: Jézus élete evangéliomi képekben 1 köt. Magyar Tud. 
Akad. Almanach 1907-re 1 köt. M onum enta Hungáriáé historica I. osztály. 
Okm ánytárak 32-ik köt. 1 köt. Kossuth L ajos Iratai XI. kötet. B eszédek : 
I. köt. 1 köt. Kossuth Lajos Iratai XII. kötet. H írlapi czikkek: I. kötet. 1 köt. 
Hegi, Gustav u. Dunzinger G .: Alpenflora 1 köt. Vári Rezső: A classica- 
philologia encyclopaediája 1 köt. Kármán M ór: Közoktatásügyi tanulm ányok 
1 köt. Dr. B. Weinstein : Die philosophischen G rundlagen der W issenschaften 
1 köt Dr. Fináczy Ernő: Az ó-kori nevelés tö rténe te  1 köt. Barátosi- Balogh 
Benedek, Dai Nippon II— III. köt. 2 köt. V erő  A dolf: Előtornászok kézikönyve 
1 köt. Berzeviczy A lb ert: Régi emlékek 1 köt. Massáry E rn ő : A légköri 
nedvesség meghatározásának különböző m ódjai 1 köt. Monumenta H ungáriáé 
historica I. osztály: Okm ánytárak 33-ik köt. 1 köt. Monumenta H ungáriáé 
historica II. osztály: í ró k : 38-ik köt. 1 köt. Zsilinszky Mihály: A m agyar 
protestáns egyház története 1 köt. Abafi A igner Lajos: Magyarország lepkéi 
1 köt. Divald K ornél: Szepesvármegye m űvészeti emlékei III. rész: Iparm ű
vészet 1 köt. Dr. Békefi Rémig: A népok tatás története Magyarországon 
1540 ig 1 köt. G róf Zrínyi Miklós: Költői művei 1 köt. — Jónás János; 
Forgács 1 köt. Klaweness T h .: Az evangyéliom  a jelenkornak hirdetve 1 köt. 
Payr Sándor: Hárfahangok. I köt. Thury E tele: Iskolatörténeti Adattár I. 1 köt. 
A pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség tö rténete  1 köt. Magyarország helység- 
névtára 1 köt. Kalmár Elek: Tanári N évkönyv 1 köt. Dr. Havass Rezső: 
Dalmáczia 1 köt. Orosz Ernő: Heves, a volt Külső-Szolnok egyesült várm egyék 
nemes családjai 1 köt. Droppa József: M urány várának története 1 köt. Az 
ipartörvény módosítása 10 köt. 48 köt.

Ferencz Árpád: A politika rendszere 1 köt. Berényi Tarján: A m agyar 
állampolgárság megszerzése és elvesztése 1 kö t. Bozóky Alajos: Római perjog 
I köt. Králik Lajos: Az eskü a polgári perben 1 köt. Mutschenbacher V ik tor: 
A magyar váltójog gyakorlatilag, elméletileg és történetileg. I köt. Ifj. Palugyay 
Imre: Ügyvédek. Korszerű tervezet ezeknek ügyében 1 köt. Schreyer Jakab:

V .
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A perorvoslatok teljes rendszere 1 köt. Zlinszky Imre: A jogorvoslatok rend
szere 1 köt. Zlinszky Imre: A kisebb polgári peres ügyekben való eljárás 
1 köt. Dr Schreyer Jakab: A polgári törvénykezési rendtartás 1 köt. Bücher, 
Karl: Arbeit und Rhythmus 1 köt. Bloch Eduard: Deutsches Reichsstaats
recht 1 köt. Rönne: Verfassung des deutschen Reiches 1 köt. Reinhardt: 
Der Mensch zur Eiszeit 1 köt. Nagy Ferencz: Emlékkönyv 1 köt. Rendeletek 
tára 1906 1—9 9 köt Közigazgatási bíróság döntvényei I—X. évf. és tárgy
mutató 10 köt. Laband, P au l: Deutsches Reichsstaatsrecht 1 köt. Eugen 
Lauterbach: Die Staats- und Kommunalbesteuerung in Deutschland, England, 
den Vereinigten Staaten und den englischen Kolonien 1 köt. Dr. Márffy Ede: 
A magyar határvám igazgatás és vámkezelés szabályai 1 köt. Dr. Sigmond 
Andor: Néhány szó a megyei törvényhatóság önkormányzatáról 1 köt. Dr. Nagy 
Ferencz: Az új városi törvény 1 köt. Dr. Ferenczy Árpád: A nemzetközi 
választott bíróságok múltja, jelene és jövője 1 köt. A politika Compendiuma 
1 köt. Dr. Márkus Dezső: M agyar törvénytár 1906. évi t.-czikkek 1 köt. 
Állami anyakönyvvezetők kézikönyve 1 köt. Deutsche Juristenzeitung 1 köt. 
Hochschulnachrichten 1 köt. Közgazdasági Szemle 1 köt. Társadalomgazda- 
ságtani Bibliographia 1 köt. Igazságügyi Közlöny 1 köt. Jogállam 1 köt. 
Igazságügyi javaslatok tára 1 köt. Magyar Közigazgatás 1 köt. Jogtudományi 
Közlöny 1 köt. Döntvénytár 3 köt Magyar Jogászujság 1 köt. Pénzügyigaz
gatás 1 köt. Sárosvármegye Hivatalos Lapja 1 köt. Pénzügyi Közlöny 2 köt. 
Belügyi Közlöny 1 köt. Büntetőjogi Döntvénytár 1 köt. A Jog 1 köt. Buda
pesti Szemle 4 köt. Nyelvtudományi Közlemények 1 köt. Természettudományi 
Közlöny 1 köt. Zeitschrift für den chemischen und physischen Unterricht 
1 köt. Mathematikai és Természettudományi Értesítő 1 köt. Magyar Nyelv 
1 köt. Magyar Paedagogia 1 köt. Ethnographia 1 köt. Magyar Nyelvőr 1 köt. 
Századok 1 köt. Magyar írók élete és művei 2 köt. Archaeologiai Értesítő 1 köt. 
Numizmatikai Közlöny 1 köt Egyetemes Philologiai Közlöny 1 köt. Protestáns 
Szemle 1 köt. Történelmi T ár 1 köt. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1 köt. 
Evangélikus Orálló 1 köt. Akadémiai Értesítő 1 köt. Evangélikus Családi 
Lap 1 köt. Athenaeum 1 köt. Zeitschrift für den evangelischen Religions
unterricht 1 köt. Zeitschrift für oesterreichische Gymnasien 1 köt. Petermanns 
Mittheilungen 1 köt. 91 köt. — Tehát vétel útján összesen 139 kötet.

2. Ajándék útján-, a) Szerzőktől: Weber Samu: Gradeczi Stansith Gergely 
és családja 1 köt. U gyanattó l: Újabb adalékok Szepesmegye történetéhez 
1 köt. Kiss Mózes: Véreim, magyarok 1 köt. Dr. Mikler Károly: Magyar 
evang. egyházjog 1 köt. Obál Béia: Franz Rákóczy II. und sein Freiheitskampf 
im Lichte der ungarischen Geschichte i füz.

b) A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségétől: Dr. T ragor 
Ignácz: Vácz vára és képei 1 köt. Divald Kornél: Szepesvármegye művészeti 
emlékei, II. rész: festészet 1. köt. Mihalik József: Vezető a Sárosvármegyei 
Múzeum gyűjteményeiben Bártfán 1 köt. Mikes Kelemen levelei 1 köt.

c) A pozsonyi Toldy-körtől: A pozsonyi Toldy-kör 30 éves története 1 köt.
d) A közokt.-ügyi m. kir minisztériumtól: Mikes Kelemen levelei 1 köt.
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e) A keresked.-ügyi in. kir. m inisztérium tól: Az 1901. évben a m agyar 
korona országaiban fennállott gyárak üzemei és munkás-statisztikája 1 köt. 
A m agyar korona országainak ipari balesetei 1903/4. 5 köt. Anyaggyűjtem ény 
a vasárnapi munkaszüneti szabályok m ódosításához 1 köt. A m agyar királyi 
iparfelügyelők tevékenysége az 1903/4. évben 2 köt. Az iparoktatás az 1902/5. 
évben 1 köt. A munkás-betegsegélyzési törvény módosítása 2 köt. Az ipar
oktatás Magyarországon és a külföldön 1 köt. Em lékirat a kivitelről 1 köt. 
Postatarifák és postaüzleti szabályzat 1 köt. A m agyar posta, távirda és táv
beszélő statisztikája 1904-ről 1 köt.

Ajándék útján összesen 26 köt 1 fűz.
Fogadják a nemesszívű ajándékozók a Collegium hálás köszönetét!

3. Csere útján 139 Értesítő.
E szerint a könyvtár gyarapodása az 1906/7. évben összesen 165 köt.

1 fűz. és 139 Értesítő.
A könyvtár rendezése a múlt nyáron is tovább folyt. A könyvtáros az 

50 év óta felgyűlt iskolai Értesítőket hozta rendbe. E nyárra a teljes példá
nyok köttetése, a hiányosak, valamint a kész czédulakatalogus számára dobozok 
készíttetése marad. Ezenkívül a selejtezésre váró anyag átnézése s a czédula
katalogus kiegészítése következik, csak úgy lehet azután a könyvek végleges 
elhelyezéséhez fogni. Az Országos Főfelügyelőség útján könyvtárunk az 1906. évre 
600 korona segélyt nyert, melyet részben a rendezés, részben pedig a könyvtár 
gyarapításának költségeire fordítottunk. Könyvtári czélokra a Collegium 1906-ban 
3662 koronát fordított. Évi gyarapodás az É rtesítőkön kívül: 165 köt. 1 fűz.

bj Szirm ai-könyvtár. Alapította Szirmay János 1835-ben, a m ikor azt 
főiskolánkban örök időkre nyilvános könyvtárként elhelyezte s gyarapítására, 
rendbentartására 8000 korona alapítványt tett. A könyvtár a Collegium díszter
mében van elhelyezve s igénybe veheti a tanuló-ifjúságon s tanárokon kívül 
a nagyközönség is Forgalma csekély, mert szerény anyagi viszonyainkhoz képest 
újabb műveket igen csekély számban szerezhetünk be, régieket pedig, tekintettel 
a könyvtár tudományos jellegére, egyébként is nagyon kevesen szeretnek olvasni.

Az elmúlt iskolai évben a következő m űvekkel gyarapodott: E ngler & 
P ran tl: Pflanzenfamilien. 225— 228. és E rgänzungsheft =  5 fűz. Dr. Mikler 
Károly Magyar evangélikus egyházjog 1 köt. Dr. G Plank: Bürgerliches 
Gesetzbuch nebst Einführungsgesetz 2 köt. Dr. Ferdinand W eber: Jüdische 
Theologie auf Grund des Talm ud und verw andter Schriften 1 köt. Dr. W olfner 
Pál A szocziálizmus története és tanításai 1 köt. Dernburg: Schuldverhältnisse
2 kötet. Heinrich Gusztáv: Egyetemes irodalom történet 3-ik köt. M alonyay 
D ezső: A magyar nép művészete 1 kötet.

A Szirmay-könyvtár gyarapodása e szerint 9 köt. 5 füzet.
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B) Tandíjelengedések.
A theologusok tandíjm entesek; a tanítóképző-intézet növendékeire nézve 

pedig lásd a Tanítóképző-intézetről szóló kimutatást.
A joghallgatók és fögymnasiumi tanulók közül a következők kaptak 

tandíjelengedést:
I. A jogakadém ián :

a) Az első fé lév i tandíj egészen elengedtetett Porkoláb János 
dékáni Írnoknak és Gamauf István II. é. joghallgató, mint collegiumi
tanár f i á n a k ......................................................................................................100K. — f.

b) Az első félévi tandíj fele  elengedtetett: Rochlitz Dezső I,
Farkas József II., Dede Lajos III., Dorner Emil III., Zsiska Dániel III.,
Mikler Lajos IV., Turla Miklós IV. éves joghallgatóknak; továbbá 
a következőknek, mint ev. lelkészek, tanárok vagy tanítók fiainak:
Kalmár Zoltán III., Kolbenheyer Zoltán III., Zemán Pál II., Zsám- 
bokréty Lajos III., Nehiba Jenő IV., Berta Benő IV., Tyahun Gyula IV ,
Benka Gyula I., Horváth Károly I., Nikelszky Jenő I., Blaskovics
Emil II., Jeszenszky József II., Turóczy Pál IV. éves joghallgatóknak 500K. — f.

c) Az első félévi tandíj negyede elengedtetett: Rosenberg
Henrik I., Andrasovszky Béla II., Kirz Jenő II., Ondrejovics Kál
mán IV., Szmerekovszky Béla IV. éves joghallgatóknak . . . .  62K .50f.

A második félévi tandíj a) egészen elengedtetett: Porkoláb 
János dékáni Írnoknak és Gamauf István II. éves joghallgatónak, 
collegiumi tanár f iá n a k .................................................................................100K. — f.

b) A második félévi tandíj fe le  e lengedtetett: Lábay Ede,
Rochlitz Dezső, Elsner Henrik, Dede Lajos, Dorner Emilnek, — 
továbbá a következőknek, mint ev. lelkészek, tanárok vagy tanítók 
fiainak: Bakay Kálmán, Zemán Pál, Zsámbokréty Lajos, Nehiba 
Jenő, Benka György, Horváth Károly, Nikelszky Jenő, Blaskovics
Emil, Jeszenszky József jo g h a llg a tó k n ak ................................................  350K. — f.

c) A második félévi tandíj negyede elengedtetett: Andrasovszky
Béla, Kirz Jenő és Rosenberg Henrik joghallgatóknak..................... 37 K. — f.

Összesen . 1149K.50f
II. A  főgym nasium ban:

a) Az első fé lév i tandíj egészen e lenged tete tt: Dancz István II.,
Bojárszky Dezső II., Kucsinszky Béla III., Chotvács József III., Lippay 
József III., Baloghy Elek III., Dániel Szabó András IV., Durst Ernő IV.,
Dancz A ndor V., Húsz Béla V , M atyuga Kamil VI., Bogsch Sán
dor VII., H öröm pő Dezső VII., Rochlitz Zoltán VIII. és Tomola
Béla VIII. osztályú ta n u ló k n a k ................................................................. 300K. — f.

b) A z  első félévi tandíj fele  e lenged tete tt: Lehoczky Lajos 1.,
Fried Ernő II., Gottlieb Jenő II., Marencsin Zoltán II., Feldmann 
Elek I I I , Kónya István III., Pálesch Á rpád III., Horvay Lajos IV.,
Fried Vilmos V., Rosenthal A rtur V , Pálesch Ervin VI., Sándor 
Elek VI., Springer Mór VII., Bott G ábor VIII., Freiberger Lajos
VIII. osztályú ta n u ló k n a k ........................................................................... 150K.— f.
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c) A második fé lév i  tandíj egészen e len g ed te te tt: Lehoczky 
Lajos I., Liptai István I., Dancz István II , Kucsinszky Béla II.,
Bojárszky Dezső III., Chotvács József I I I , Pálesch Á rpád III., Lippay 
József I I I , D. Szabó András IV., Baloghy Elek IV., Húsz Béla V.,
Rosenthal Artur V., M atyuga Kamil VI , Bogsch Sándor VII.,
H öröm pő Dezső VII., Bott Gábor Vili., Rochlitz Zoltán VIII. és 
Tom ola Béla VIII. osztályú ta n u ló k n a k .................................................  360K. — f.

d) A második félévi tandíj fele elengedte t e t t : Fried Ernő II.,
Gottlieb Jenő II., Marencsin Zoltán II., Feldm ann Elek III., Durst
Ernő IV., Fried Vilmos V. osztályú ta n u ló k n a k ................................ 6 0 K .— f.

Összesen . . 870 K. f.
A jogakadémián és a főgymnasiumban a tandíjelengedéseknek 

összege t e h á t .............................................................................................2019 K 50 f.

C) Convictusi díjak elengedése.

I. A theologusok következő díjelengedésben részesültek : I. évf :
Kárpáti János 50 kor., Paulinyi Miklós 50 kor., F á b ry  László 50 kor.,
Klenner Adolf 30 k o r , Flachbart Károly 30 k o r . ; II. évf.: Alexy 
Béla 80 kor., Alexy Jenő 50 kor., Moravcsik József 50 kor., D. Szabó 
György 50 kor., Fuchs András 50 kor., K orenko György 40 kor,
Krieger Mihály 50 kor., Podhorányi Kálmán 40 kor., Scheffarovszky 
Béla 50 kor., Scherer Péter 50 kor., Szelényi Ján o s 50 kor., Weisz 
Gusztáv 30 kor., Barthó András 60 k o r, Bódy Pál 50 k o r.; III. évf.:
Achátz Béla 30 k o r, Linczényi Lajos 80 kor., Zoltán Emil 50 kor,
Buchalla Berthold 50 kor., Farkas József 40 kor., Lukacsik Mihály 
30 kor., Makoviczky Emil 50 kor., Palkovics Pál 50 kor., Petro 
Elek 50 k o r , Szenes Gyula 50 k o r .; IV évf.: B oczko Gyula 50 k o r , 
Hajtmánszky Gyula 50 kor., Rúzsa István 50 kor., Bódy János 50 kor.,
Fábry Győző 50 kor., Jeszenszky János 50 kor., L auff Géza 30 kor.,
Szekej András 50 kor., Vrablicza Béla 50 kor. Összesen 1820K.— f.

II. A jogakadémián díjelengedésben részesültek a következők:

Az 1. félévben-. Bakay Kálmán II., Porkoláb János II., Andra- 
sovszky Béla II., Horváth Károly I., Linczényi Pál I., Nikelszky 
Jenő I. é. 30—30 kor. és Braxatórisz Sándor I. éves joghallg. 20 kor.
Ö s s z e s e n ............................................................................................................. 200 K. — f.

A 11. félévben : Porkoláb János II., A ndrasovszky Béla II.,
Linczényi Pál I., Horváth Károly I. és N ikelszky Jenő I. éves jog
hallgató 50—50 kor. Ö s s z e s e n .................................................................  250 K. — f.

Rochlitz Dezső I. éves joghallgató az igazgató-választmány 
határozata értelmében a convictusi díj fizetése alól fel volt mentve 160K. — f.

A joghallgatóknak convictusi díjelengedése összesen . . 61 OK. — f.
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III. A főgynmasiumban  elengedtetett a; az első félévben : Bogsch 
Sándor VII. o., Dzurik Gyula V. o ,  Esztel Gyula VIII. o , Matyuga 
Kamil VI. o , Schneider István VIII. o., Vozárik Géza VI. o. tan.
30 — 30 kor.; Klinczkó István II. o., T ahy István VI. o., Wenczel
Árpád III oszt. tanulónak 20—20 kor. Ö s s z e s e n ........................... 240K. — f.

b) A  második félévben-. Jesztrebényi Ernő I. o., Dzurik Gyula
V. o., Matyuga Kamil VI. o., Vozárik Géza VI. o , Bogsch Sándor
VII. o., Esztel Gyula VIII o. és Schneider István VIII. o tanulónak 
50—50 k o r .; Tahy István VI. o. t. 40 k o r.; Klinczkó István II. o , 
W allrabenstein Ferencz III. o., W enczel Árpád III o ,  Lövik Ernő
VIII. oszt. tanulónak 30—30 kor. Ö s s z e s e n ..................................... 510K. — f.

c) Rochlitz Zoltán VIII. o. tan. az igazgató-választmány hatá
rozata értelmében a convictusi díj fizetése alól fel volt mentve . 160K. — f.

A főgymnasiumi convictusi elengedések ö s sz e g e ..................... 91 OK. — f.

IV. A tanítóképsö-intésetben convictusi díjelengedésben részesült:
I. oszt.-ban 8 tanuló . . . . . . . .  520 K.
II. 9 « . . . . . . . .  720 «

III. 7 « . . . .  470 «
IV. 13 « . . . .  840 <r

A tanítóképző convictusi elengedései összesen . . . .  2550K. — f.

Ezen elengedéseken kívül esik az oeconomusnak (theologus), 
két seniornak (egy theologus és egy joghallgató) és hat portansnak 
(gymnasiumi tanulók) teljes ellátása lakás, fűtés, világítás és kiszol
gálattal és egész élelmezéssel, a mit — tekintve a csekély díjra, 
melyet az ellátásért fizetnek — 1800 koronára lehet becsülni.

A convictusi elengedések kitettek te h á t:
I. A theologiai a k a d é m iá b a n .........................1820 K.

II. A jogakadém ián ................................................610 «
III. A fő g y m n a s iu m b a n ......................................910 «
IV. A tanítóképző-intézetben......................... 2550 «
V. Az oeconomusnak, két senior- és hat

portánsnak jutott kedvezmények . . . 1800 «
F ő ö s s z e g ...........................  7690K. — f.

Hogy a tanulóifjúságot ezen tekintélyes kedvezményben részesíthettük, 
nagyrészben a tiszai egyházkerületnek köszönhetjük, a mennyiben a tiszai 
egyházkerület a theologián nyújtott convictusi jótétem ényekre 508 kor. 50 fill.-t, 
a tanítóképző-intézetnek adott convictusi kedvezményekre 1784 kor. 38 fill.-t; 
összesen 2292 kor. 88 fill.-t fordított. A többit, vagyis 5397 korona 12 fillért 
a convictusi pénztár fedezte.

Coll. Ért. 1906/7.



D) Az 1906—1907. iskolai évben ösztöndíjat kaptak

1. A theologiai akadém iában .

a) A külföldön tanuló theologusok közül:

Obál Béla Halléban a S cbw artz-fé lé t................................. 80 K. — fill
Deák János * a Jozéffy-félét..............................................80 « — «
Fábry János Jénában a S z o n ta g h - f é lé t .................................. 40 « — «

b) Az Eperjesen tanuló theologusok közül:

Kárpáti János a Róth—T e le k y - f é lé t ........................................ 70 « — «
Fábry László « « . . . . . . .  70 « — «
D. Szabó György « « ....................... . 7 0 «  — «
Krieger Mihály « <   70 « — «
Linczényi Lajos « «  70 « — «
Kurek Pál « « ..................................7 0 «  — «
Petro Elek « «................................................70 « — «
Duszik Lajos « «  70 « — «
Makoviczky Emil az É h n - f é l é t ...................................................80 « — «
Krieger Mihály «   80 « — «
Petro Elek az Ú jh á z y - f é lé t ...................................................... 120 « — «
Bartho András a B en cz ú r-fé lé t................................................. 100 « — «
Alexy Béla a S c h w a rz -fé lé t ......................................   98 « —  «
Lehoczky Egyed « ..................................................98 « — «
Flachbart Károly a S u h a jd a - f é lé t ............................................. 40 « — «
Farkas József a P a u e r - f é l é t ........................................................ 50 « — «
D. Szabó György a S z e n tg y ö rg y i-fé lé t.................................. 40 « — «
Fuchs András a W a g n e r - f é lé t ...................................................32 « — «
Thinschmidt Sándor a VI szab. kir. városi esperességit . 40 « — «
Scherer Péter a Sárossy-félét..................................................1 8 «  — «
Zoltán Emil a R oskoványi-fé lé t................................................... 16 « — «
Szekej András « ............................  . .  1 6 «  — <
Linczényi Lajos a Szlávik Ján o s-fé lé t........................................ 20 « — «
Buchalla Berthold a Mauks-félét (az iglói ev. egyház-

község kezelése a l a t t ) ..............................................................40 « — «
Podhorányi Kálmán a Mauks-félét (az iglói ev. egyház-

község kezelése a l a t t ) ..............................................................40 « — «
D. Szabó György a Je ttim -fé lé t............................................  300 « — «
Kurek Pál Nyíregyháza város tanúim, kölcsönsegélyét 100 « — «
Duszik L a j o s ................................................................................. 150 « — «

A theologusok ösztöndíjainak összege: 2238 K. — fill.
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2. A jogakadémián.

Kavalszky József, B. Mária Terézia-féle . 
Szmrecsányi Vidor, Verbiczy-féie . .
Ciurea Joachim, G o z sd u -fé le ......................
Ladányi László, Belánszky-féle . .
Mikó István, G o z sd u - fé le ...........................
Mircan István, állami ösztöndíj . . .
Párkányi Sándor, B. Mária Terézia-féle . 
Danielovics Ernő, Jövedéki bírság-alapból 
Dorner Emil, Szeredy Kovács József-féle
Mikler Lajos, J e t t im - f é l e ...........................
Nikelszky Jenő, R oth—Teleky-féle . .
Rochlitz Dezső, « « « . .
Andrasovszky Béla, « « « . .
Porkoláb János, « « « . .
Dorner Emil, « « « . .
Rochlitz Dezső, dr. Meliórisz-féle . . .
Dorner Emil, «
Rubovics Áron, Propper Elek-féle .
Kirz Jenő, « «
Andrasovszky Béla, dr. Horváth Ödön-féle 
Zem án. Pál, dr. Duka Tivadar-féle .
Horváth Károly, Roskoványi-féle 
Lórencz Isván, «
Nehiba Jenő, dr. Máriássy Béla-féle 
Porkoláb János, Újházy-féle . . .
Mikler Lajos, a Jogász-segélyegylettől
Szmerekovszky Béla, « «
Onderkó Győző, « «
Elsner Henrik, « «
Rochlitz Dezső, « *
Nehiba Jenő, « «
Porkoláb János, « «
Dede Lajos, * «
Turla Miklós, « «
Horváth Miklós, « «
Kroitor Antal, * «
Kubicza Vladimir, « «
Lábay Ede, * «
Hauer Ernő, « «
Lórencz István, « «
Linczényi Pál, « «
Andrasovszky Béla, » «
Nikelszky Jenő, « «
Dorner Emil, « «
Bakay Kálmán, « «

A joghallgatók ösztöndíjai

300 K. - fill.
240 « -- «
400 « --- «
315 « --- «
400 « --- «

1000 « --- «
240 « --- «
400 « --- «
90 « --- «

120 « — «
70 « --- «
70 « --- «
70 « --- «
70 « --
70 « -- <í
90 <£ ---
90 « --- «
50 « --- «
50 « --- «
80 « --- «
85 « -- «
32 « --- «
32 « -- «
40 « --- «

120 « --- «
40 « --- «
40 « --- <c
40 « --- «
50 « --- «
40 « --- «
40 « --- «
60 « --
30 « -- «
25 € --- «
20 « --- «
45 « -- «
40 < --- «
40 « --- «
10 « --- «
20 « --- «
10 « --- «
20 « --- «
15 « ---
15 « --- «
35 « --- «

5159 K. — fill.
19*
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3. A főgym nasium ban .
Rochlitz Zoltán VIII. o. t ,  a R oth—T eleky-féle . . . 70 K. — fill.
Bogsch Sándor VII. o. t., « « . . .  70 « — «
Grynaeus István IV. o t ,  a Bésán-félét ...................... 200 « — «
Sándor Elek VI. o. t., a J e t t im - f é l e ......................................120 « — «
Jancsó Lajos II. o. t ,  a Sartory-alapítványból . . . 1000 « — «
Dessewffy Miklós III. o. t., a Dessewffy I.-alapítványból 970 « 86 «
Merényi Oszkár II. o. t„ erdészeti ösztöndíj . . . .  200 « —  «
Dávid Iván VIII. o. t., « « ...................... 200 « — «
Zsuffa Béla VIII. o. t., « « ...................... 200 « — «
Grynaeus Géza V. o. t ,  Jelenik— A lm ássy István-féle . 100 « — «
Lehoczky Lajos I. o. t , a B án ó cz y -fé le ..................................35 « —  «
Sarudy István I. o. t., «  35 « — «
Chotvács József III. o. t., «  35 « — «
Grynaeus István IV. o. t., «  35 « — «
Liptai István I. o. t., a C le m e n tisz -fé le .................................. 11 « — «
Dancz István II. t., « ' ........................... 11 « — «
Matyuga Kamil VI. o. t ,  « ........................... 11 « — «
Gründl István I. o t., a F u h rm a n n -fé le ..................................15 « —  «
Maixner Emil VI. o. t., a H o l le g a n z - f é le .....................  12 « —  «
Rochlitz Zoltán VIII. o. t., a Hazslinszky Frigyes-féle . 80 « — «
Bott Gábor VIII. o. t., az izraelita ösztöndíj . . . .  100 « — «
Jesztrebényi Ernő I. o. t., a K e cze r-fé le ............................. 9 « — «
Mayer György I. o. t., «   9 « — «
Hajdú Gyula IV. o. t., «   9 « — «
Matyuga Kamil VI. o. t., a Kuksz Istvánné-féle . . 20 « — «
Húsz Béla V. o. t., a K ü k e m e z e y - fé le ..................................28 « —  «
Dancz István II. o. t., a L ö ffe lh o lz -fé le ..................................24 « — «
Szutórisz Dezső VI. o t , «  24 « — «
Marencsin Zoltán II. o. t., a dr. Meliórisz Béla-féle . . 9 « — «
Hörömpő Dezső VII. o. t., a reform átus-ösztöndíj . . 30 « — «
Kucsinszky Béla II. o t , a Roskoványi-féle . . . .  16 « —  «
Pálesch Árpád III. o. t , a S á ro s s y - fé le .................................. 18 « — «
Húsz Béla V. o. t., «  18 « — «
Mayer Andor VII. o. t., «  18 « — «
Mayer Elek I. o. t., S zo n tag h -fé le ..............................................16 « —  «
Dancz Andor V. o. t., « ....................................... 16 « — «
Fried Ernő II. o. t , a takarékpénztári praem ium  . . 20 « — «
Gottlieb Jenő II. o. t., « « 20 « — «
Feldmann Elek III. o. t , « « . . 20 « — «
Siegelmann Zsigmond IV. o. t., « « ’. . 20 « — «
Lippay József III. o. t ,  az Újházy Á rpád-féle . . . .  120 « — «
Tomola Béla VIII. o. t., a Vandrák András-féle . . .  50 < —  *
Bogsch Sándor VII. o. t., a W a g n e r - f é l e ............................32 « — «
Perényi Béla VII. o. t., a K a la v s z k y - f é le ............................80 « — «

A főgymnasium ösztöndíjainak összege: 4136 K. 86 fill.
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4. A tanítóképzőben.
Gaál Imre I. o t., a Jelenik—Almássy István-féle . . 100 K. — fill.
Prékopa István IV. o. t., a Roskoványi-féle . . . .  16 « — «
Estók Károly IV. o. t., a Fabriczy-alapból...................... 8 « — «
Lakatos Emil III. o. t., az Újházy Dániel-féle . . . .  8 « — «
Kossuth Tivadar II. o. t., « « . . . .  8 « — «
Topperczer Rezső II. o. t., « « . . . .  8 « — «
Zsóry Dániel II. o. t., « « . . . .  8 « — «

A tanítóképző ösztöndíjai: 156 K. — fill.
Az ösztöndíjak főösszege: 11689 K. 86 fill

E) Convictus.
Convictusunk az elmúlt iskolai évben fennakadás nélkül folytatta s töltötte 

be áldásos hivatását főiskolánknak különösen kevésbbé módos tanítványai kö
zött. A nagy drágaság, mely miatt a díjakat fel kellett emelnünk nem múlt el, 
sőt a fűtőanyagnál még nagyobbodott, a mit az elmúlt tél rendkívüli kem ény
sége és hossza m iatt kétszeresen éreztünk, mert sokszor csak nagynehezen jutot
tunk fűtőanyaghoz az utak járhatlansága s a nagy hideg és hó miatt.

Főiskolai hatóságunk múlt évi határozatához képest a díjak mérsékelt 
emelése mellett újból javítottuk az élelmezést. Jogos panaszok e részben nem is 
fordultak elő. Ifjúságunk élelmezésére nagy gondot fordítunk, a mire különö
sen a fejlődés e korszakában nagy szükség van.

Eddig legtöbb panaszt emeltek a víz ellen, a mi Eperjes városának nagy 
hátrányára szolgált. A bajon segített a város egy jól sikerült vízvezeték létre
hozása által, a mely a múlt évi november vége óta egészséges s jó vizet 
szolgáltat. Convictusunk tél óta össze van kapcsolva a vízvezetékkel s modernül 
be van vezetve a víz minden szükséges helyiségbe. A nyáron még tökéletesí
teni szándékozunk azt, hogy úgy a tisztasági, mint a hygienikus követelmények
nek s a kényelemnek is megfelelő legyen, a mire az itt is nagyon érezhető 
cselédmizéria miatt felette nagy szükség van.

A convictusba való belépést s kilépést a joghallgatókra nézve, tekintettel 
az ő sajátos viszonyaikra, m egkönnyítettük olyképen, hogy havonta is be- s 
kiléphetnek havi 17 korona díj fizetése m ellett; ezek azonban díjkedvezmény
ben nem részesülhetnek.

Nevezetes eseménye convictusunknak a f. é. május 25. és 26-ikán tartott 
kerületi tornaverseny. Ezen alkalommal ugyanis convictusunk 200 ifjút s kisérő 
tanárt fogadott vendégül s látott el ebéddel és vacsorával a nélkül, hogy 
saját ifjúságunk élelmezésében bármi fennakadás történt volna. A mindenfelől 
nyilvánított elismerés és köszönetnyilvánítás bizonysága annak, hogy szívesen 
látott vendégeink jól érezték m agukat közöttünk. Vendégeink voltak: adebreczeni 
ev. ref. főgymnasium, debreczeni ev. ref. tanítóképző, hódmezővásárhelyi, kisúj
szállási ev. ref., iglói és késmárki ág. h. ev. főgymnasium tanulói. Az ifjak 
közül 70 reggelit is kapott, — »többet nem vállalhattunk a nagy felelősséggel 
járó munkából és feladatból.
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Mint az előző években, úgy az elmúlt isk. évben is, igyekeztünk a szegény, 
de jó  magaviseletű és szorgalmas evangélikus tanulókat kedvezményes díj 
mellett ellátni. Nagy segítségünkre volt ebben az évben is a tiszai egyház- 
kerület, mely tetemes összeget fordít különösen a tanítóképző növendékeinek 
díjmentes, illetőleg kedvezményes ellátására.

Az elmúlt évben a tiszai egyházkerület convictusi jótéteményekre fordított 
a theologián 508 kor. 50 fillért, a tanítóképzőben 1784 kor. 38 fill.-t; összesen 
2292 kor. 88 fillért A convictusi pénztár pedig  fordított e czélra a theologián 
1312 kor. 50 fill.-t, a jogakadém ián 610 kor.-t, a főgymnasiumban 910 kor.-t, 
a tanítóképzőben 765 kor. 62 fillért; összesen 3598 kor 12 fill.-t. Az egyház- 
kerület segélyével együtt 5891 koronát.

Ezen kedvezményeken kívül esik az oeconom usnak, két seniornak és 
6 portansnak teljes ellátása, lakás, fűtés, világítás kiszolgálattal s egész élel
mezéssel, a mit, tekintve a csekély díjra, m elyet az ellátásért fizetnek, 1800 ko
ronára lehet becsülni. (Az oeconomus fizet 100 kor., a két senior 160 kor., 
négy portans 100 kor.-val, két pedig teljesen díjmentes.) Ezt is számítva, a 
jótétemények főösszege 7691 koronát tesz ki.

A múlt iskolai étlap a következő volt: E b éd re  adtunk — a szerdát kivéve, 
a mely napon bableves-, vagy rántott-leves ad a to tt —• minden nap m arhahúst 
és marhahűslevest kétszer búzadarával, kétszer rizskásával, egyszer tésztával 
s egyszer pirított zsemlyével; ezenkívül a vasárnappal kezdve a következő 
ételek voltak: sertés- vagy másnemű sült káposztával, savanyú-krumpli, káposzta, 
galuska, borsó, bab és tört-krumpli. Vacsorára ped ig  a következő ételek voltak: 
sertés- vagy marhasült krumplival, bab, borsó pecsenye-feltéttel, bab, pörkölt 
vagy székelygulyás, galuska és lencse pecsenye-feltéttel. A pecsenye helyett 
olykor hurka, kolbász vagy disznósajt volt változatosság okáért. Oszszel káposzta 
helyett tök és kelkáposzta szokott lenni.

Sátoros-ünnepeken az előíráson kívül s a lehetőség szerint igyekeztünk 
az élelmezést változatosabbá s jobbá tenni.

A convictus kiadásainak fedezésére szolgált:
a) a convictusi tagok által befizetett convictusi díjak,

melyek az 1906. évben k i te t te k ................................. 25,171 K. 20 fill.,
b) a tiszai egyházkerület évi segélye a theologusok és

tanítóképzők ellátására, a mi kitett ..............................  2280 « 75 «
c) régi hátralékosoktól b e f o l y t ........................................... 1850 « 91 «
d ) az 1906. évi szu p lik ácz ió b ó l...........................................  2828 « 86 »
é) különféle adom ányok s k a m a t o k ................................  838 « 95 «
f )  előző évi t ő k e á t h o z a t ...................................................... 9873 « 55 «

Összesen . . 42,844 K. 22 fill.
A kiadás t e t t ...........................................................................  30,179 K. 13 fill.
Az 1906. évi szuplikáczió eredm ényét a következő adatok tüntetik fel: 

1. Rúzsa  István III.é. theol. Eperjesen gyűjtött 175 kor. (a neki járó 1/8-dal, 
együtt 200 koronát); 2. Alexy  Béla I. theol. Szepesm egyében 109 kor. 87 fill, 
(a neki járó  1/s-dal együtt 164 kor. 84 fill.); 3. S zeke j Mihály III. tkép. Liptó- 
Árva- és Turóczmegyében 89 kor. 17 fill. (133 k o r 75 fill.); 4. Slajcho István
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II. tkép. Pozsony-, Nyitra-, Trencsénm egyében 133 kor 36 fill. (200 kor. 03 fill.); 
5. Kriegei' Mihály 1. é. theol. Hont-, Bars-, Komárom-, Esztergommegyében 
103 kor. 34 fill. (155 kor ); 6. Szenes Gyula II. é. theol. Zólyommegyében 195 kor. 
34 fill. (293 kor.); 7. Palkuvics Pál II. é. th. Gömörmegyében 202 kor. 55 fill. 
(303 kor. 80 fill.); 8. Makoviczky Emil II. é. th. Nógrádmegyében 132 kor. 94 fill. 
(199 kor. 40 fill.); 9. Rakay Kálmán I. é. jh. Abaúj-Tornamegye 52 kor. 14 fill. 
(78 kor. 20 fill ); 10 hlistyán Gyula III. tkép. Borsod-, Heves-, Jász-Nagy- 
kún-Szolnok-, Hajdúmegyében 166 kor. 74 fill. (250 kor. 10 fill.); 11. Fuchs 
András I. theol. Zemplén-, Ung-, Bereg-, Ugocsa- és Máramarosmegye 113 kor. 
20 fill. (169 kor. 80 fill.); 12.' Rúzsa  István III. é. theol. Szabolcs-, Szatmár-, 
Bihar- és Szilágymegye 182 kor. 80 fill. (274 kor. 20 fill.); 13. Rochlitz Dezső 
VIII. o. t. Budapest 127 kor. 48 fill. (239 kor. 50 fill.); 14. Dániel Szabó 
György I. theol. Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegye 157 kor. 07 fill. (235 kor. 60 fill ); 
15 Szende Nándor III. é. theol. Bács-Bodrogmegye 245 kor. 54 fill. (368 kor. 
30 fill ); 16 Kurek Pál I. theol. Békésmegyében 122 kor. 87 fill. (184 kor. 30 fill.);
17. Csepreghy Gyula III. é. tkép. Csanád-, Csongrád- és Aradmegyében 77 kor. 
87 fill. (116 kor. 80 fill.); 18. iíartho A ndor I. é. theol. Erdély felső része 177 kor. 
(354 kor.); 19. fíuchalla Berthold II. é. theol. Erdély alsó része 264 kor. 58 fill. 
(529 kor. 15 fill.); 20. Kurek Pál III. theol. Sárosmegye 98 kor. 43 fill. (147 kor. 
64 fill.); összesen 2927 kor. 29 fill. (4597 kor. 37 fill). Szuplikáczió megváltása 
czímén befolyt: mosoni esperességtől 14 kor., pozsonymegyei esperesség 27 kor. 
98 fill., kőszegi egyház 4 kor. A dom ányok: az Eperjesi Takarékpénztár 40 kor., 
a Keczery-alap kamatjövedelméből 92 kor. 02 fill., a Dessewffy István-alapít- 
vány kamatjövedelméből 59 kor. 58 fill. Összesen 237 kor. 58 fill. A Nagy- 
sárosi Műmalom ez évben is egy zsák finom lisztet adományozott.

A számok legszebben igazolják, hogy a nehéz idők és súlyos terhek 
ellenére nem  halt ki sem a jótékonyság, sem az érdeklődés convictusunk iránt, 
s m iként régebben, úgy most is szám talanok találkoznak, a kik mint jószívű 
adakozók nem felejtik el a nagy apostol mondását: «Egymás terhét hordozzá
tok». A szuplikáczió ellen hangoztatott panaszoknak is el kell némulniok a 
szép eredm énynyel szemben, melyről a bemutatott számok tanúskodnak. S 
ha arravaló intelligens ifjú vállalkozik szuplikácziókra, a nagy anyagi hasznon 
felül m ég nagy tapasztalati s erkölcsi haszna is van.

Az összes itt megnevezett ismeretlen s ismert jótevőinknek s adom ányozók
nak, a kik következetesen évről évre m eg szoktak emlékezni convictusunkról, 
ez úton is újból hálás köszönetét m ondunk s kérjük őket, hogy jövőre is 
gyám olítsák jótékony intézetünket. Hálás köszönetét mondunk azon lelkész 
és tanító uraknak, a kik szuplikánsainkat — sokszor alkalmatlan időben — 
igaz keresztyén szeretettel s türelemm el fogadják, gondosan ellátják és jó 
tanácsaikkal s útbaigazításaikkal fáradságos munkájukban szívesen támogatják. 
Közigazgatási hatóságaink is most m ár kellő figyelemmel vannak szuplikánsaink 
iránt; ők is hálára köteleznek le bennünket ez irányú közreműködésükért. 
Végül köszönetét mondunk azon ifjaknak, a kik fáradtságot nem ismerve s 
időt nem  kiméivé, bejárják az országot, hogy a begyűjtött nagy adom ány
összeggel segítsék convictusunkat. Adja a minden áldások Atyja, hogy a
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jószívű adakozóknak szívesen adott fillérei valóban jótékonyságot gyakorló 
adom ányok legyenek azon ifjak javára, a kik convictusunkat látogatják, s 
hasznát lássák nemcsak egyesek, hanem az egyház és a haza is!

Az 19OŐ/7. iskolai évben 228 tanuló iratkozott be a convictusba, kik 
közül ebédre csupán hatan jártak.

Ez a létszám a Collegium négy intézete között vallás szerint is következőleg 
oszlik meg (zárójelben a m últ évi számok):

Ág. h. e'v. ev. ref. r. kath. g kath. g. kel. izr. összesen
Theologus . . . 46 (51) — — — — 46 (51)
Joghallgató . . . 18 (16) 4 (4) 4 (4) 2 (3) 5 (1) 5 (4) 38 (33)
Főgymn. tan. . 25 (31) 6 (4) 5 (2) 1 (3) — 37 (41)
Tanítóképző . . 88(109) 14 (8) 5 (5) — — — 107 (122)

Összesen: 177 (207) 24(16) 14(11) 3 (6) 5 (1) 5 (4) 228 (247)

A számok legjobban igazolják, hogy a convictusunk főiskolánk ifjúsá
gának élelmezésében elsőrangú tényező, m ert ha figyelembe veszszük, hogy 
a theologia hallgatói s a tanítóképző tanulói m ajdnem  teljes számmal s a 
gymnasiumi tanulók 1/8-ad, a jogakadém ia ifjúsága ' /j-ed részben tagjai az 
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 m ég jobban em elkedik. Bátran állíthatjuk, hogy 
főiskolánknak idegenből jö tt hallgatóinak 33°/0-a a convictusban nyeri élel
mezését. Vallás tekintetében a felvételnél s díj fizetésnél nem teszünk különb
séget, mert a Collegium m inden tanulója nemzetiségi, vallási és felekezeti 
különbség nélkül egyaránt lehet tagja, ha az előírt dijakat lefizeti s m agát 
az intézet iránt tartozó tiszteletnek és engedelm ességnek aláveti.

Kedvezményekben, azaz a z  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 érdem et- 
lenné válik, az intézetből kizárható.

Tekintettel a nagy drágaságra, a díjak a következő iskolai évben a 
következők m aradnak: ebéd és vacsora díja egész évre 160 kor, csupán az 
ebéd díja 90 kor., ebéd és vacsora díja az első félévben 64 kor., a m ásodik 
félévben 96 korona. Csupán az ebéd az első félévben 36 korona, a m ásodik 
félévben 54 kor. A kik esetleg reggelit is kívánnak, azok a theologusokkal 
együtt, évi 30 kor -ért azt is kaphatnak. A díjak félévenként előre fizetendők; 
csak a joghallgatóknál van kivételnek helye, a m ennyiben havonta is belép
hetnek s kiléphetnek 17 korona havi díj fizetése mellett. Felszerelés czímén 
egy-egy iskolai évre 2 koronát kell fizetni.

Asoti szegénysorsú ág. h. evang. főgym nasium i és jogakadémiai ifjak , a 
k ik  kifogástalan erkölcsi magaviselet mellett tanulmányaikban jó  előmenetelt 
tesznek, az előírt convictusi d íja k  egy részének elengedésében részesülhetnek. A z
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elengedés 5 — ŐO korona erejéig történhetik félévenkint. A z  erre vonatkozó kér
vények a co7ivictus epilógusánál, a collegiumi igazgató-választmányra czímezve 
nyújtandók be; a benyújtás határideje szeptember én  fk a  és január ,j 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 szeniori 
állás, melyeknek betöltése az ephorusnál való kérvényezés alapján történik. Az 
asztalok megtérítése s az ételek feltálalása s ehhez hasonló könnyebb munka 
az étkezés idején az u. n. portánsok kötelessége, a kik ezen munkájokért ked
vezményekben részesülnek. A portánsokat az ephorus 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.

Az ökonomusi és szeniori állások bizalmi s kitüntető tisztségek s csak 
ev. vallású akadémikusok, theologusok s joghallgatók 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 ephorusnak. Kötelessége 
az ephorust helyettesíteni a hús átvételével, 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 ökonomust, 
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 ephorusnak.

Az ökonomus és két szenior a convictusban laknak s mosást kivéve, 
teljes ellátásban részesülnek. Az ökonom us— tekintettel szolgálataira — 100 ko
ronát, a két szenior pedig 160— 160 koronát fizet.

A portánsok 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 négy 
100— 100 koronát fizet az egész esztendőre. Szegénységökre való tekintettel, 
kivált ha jól tanulnak, ruhaneműt 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 ephorus,

A convictus tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak s úgy 
az étkezés, m int fegyelem tekintetében az ephorus rendelkezéseinek vannak

Coll. É rt. 1906/7. 20
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alávetve, a ki a főiskolánk hatóságának előírása szerint vezeti az egész inté
zetet. Az ökonomus és szeniorok az ephorusnak a tanári kar által kirendelt 
helyettesei, minélfogva nekik mindenki engedelm ességgel tartozik. Rendelke
zéseik ellen panaszt emelhetnek az ephorusnál, a ki elsősorban van hivatva 
az esetleges súrlódásokban való intézkedésre. Ú gy 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 ephorusnak vagy helyetteseinek büntetni; a büntetés 
súlyosabb esetekben, a mikor közvetlenül csak az ephorus 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 krumplival, 
bab, borsó pecsenye-feltéttel, pörkölt vagy gulyáshús, rizskása vagy paradicso
mos krumpli, galuska és lencse pecsenye-feltéttel. A pecsenye helyett változatos
ság kedvéért hurka- vagy kolbászféle adatik. A lehetőség szerint kisebbszerű 
eltérések, illetőleg javítások is történnek az étlapon az ephorus rendelkezésére.

A kik ennél bővebb felvilágosítást igényelnek, forduljanak a convictusi 
ephorushoz: 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 .
(1864 — 1907.)

A collegiumi «Markovits-kör» 1906. szeptem ber 15-ikén tartotta alakuló
gyűlését Teltsch Kornél tanár, elnök vezetése alatt.

A nemes czél és a gyorsírás köztudomásúvá lett fontossága 55 rendes és 
2 pártoló-tagot toborzott össze. Jegyzővé m ég a megelőző év végén Lövik 
Ernő VIII. oszt. tanulót választották meg. Az alakuló-gyűlésen a Kör tisztikara 
a következőkép alakult m eg: T itkár Perényi Béla VII. o. t., pénztáros Schneider 
István VIII. o. t. és könyvtáros Hübschmann Zsigmond VII. o. tanuló lett. 
A rendes tagok két csoportban tanulták a gyorsírást. A kezdőket Kárpáti János 
theol. vezette heti 2 órában, a haladókat D. Szabó György theol. heti 1 órában. 
A Kör 215 kötetes könyvtárát a tagok rendelkezésére bocsátotta, ezenkívül 
külön gyorsírási szaklapokat is járatott, köztük a «Gyorsirási Szemlé»-t, a 
«Szegedi Gyorsíró»-t és «Soproni G y o rsíró it.

A Kör ügyeinek elintézése végett az alakuló-gyűlésen kívül 7 rendes 
gyűlést tartott, melyeken —- a folyó ügyeken kívül — egyes tagok munkákat 
bíráltak és látványos levelező- és vitairási stenogram m ot írtak. A beadott 
munkák közül Hübschmann Zsigmond VII. o. t. m unkája megfelelő érdem 
fokot nyert A látványos levelező-írású stenogram m ok közül D. Szabó András 2, 
Siegelmann Zsigmond, Schustek Jenő és Grynaeus István 1 — 1 stenogrammja
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dicséretet kapo tt; Földi József, Lefkovics A rtur 2 — 2, Hörömpő Dezső 1 steno- 
gramtnja pedig megfelelő lett. Dicsérendő érdemfokot kapott Hübschmann 
Zsigmond és Perényi Vilmos 1 — 1 vitairású stenogrammja.

A tagok buzgalmának fokozására a K ör —- szokásához híven — ez idén 
is két írásversenyt tartott, a jobb dolgozatokat pedig díjjal és oklevéllel jutal
mazta. A deczemberi versenyen a kezdők közül Hörömpő Dezső, Kopp Sándor, 
Baloghy Elek, Grynaeus István, Mayer Andor és Grynaeus Géza munkáját dicsérő 
ok irattal; Lehoczky Titus, Kormány Sándor, Gärtner Viktor, Szklenár Pál, 
Bodnár Andor, Horvay Lajos és Lippay Józsefét jegyzőkönyvi dicsérettel tüntette ki.

A haladók két csoportban versenyeztek; a 120-as fokon dicsérő okiratot 
nyert D Szabó András, Siegelmann Zsigmond és Földi József; a 160-as fokon 
dicsérő okiratot nyert Hübschmann Zsigmond és Perényi Béla.

Az 1907 évi május hó 1-jén tarto tt verseny a következő eredménynyel 
végződött: A kezdők közül díjat n y e r t: 1. Hörömpő Dezső 6 kor.-t; Kopp 
Sándor, Baloghy Elek és Grynaeus István 2—2 kor.-t. Oklevélre érdemesítette 
Szklenár Pál, Grynaeus Géza, Horvay L., Korm ány Sándor és Gärtner Viktor 
munkáit. Jegyzőkönyvileg megdicsérték Glattstein Ottót és Feldm ann Eleket.

A gyakorlók ismét két csoportban versenyeztek, és pedig 150-es és 
180-as fokon 4 4 kor. díjat nyertek a 180-as fokon: Hübschmann Zsigmond
és Perényi B é la ; a 160-ason D. Szabó András 2 koronát; oklevelet nyert 
Siegelmann Zsigmond.

Nevezetes mozzanata a Kör idei működésének, hogy a szegedi nemzet
közi gyorsíró-kongresszust, kiállítást és versenyirást anyagi és erkölcsi segély
ben részesítette; egyszersmind elhatározta, hogy Lövik Ernő jegyző, Perényi 
Béla titkár és Hübschmann Zsigmond könyvtáros által magát képviseltetni 
fogja. A kiállításra könyvtára régi értékes műveit felküldte. Ezzel kapcsolatban 
elhatározta a Kör, hogy a szegedi versenyre küldött tagokat anyagi viszonyai
hoz mérten segélyezi.

A Kör vagyoni állapota a következő:
B e v é te l ......................................................148 kor. 76 fill.
K i a d á s ......................................................98 « 44 «

Maradvány . . 50 kor. 32 fill.
A május 4-ikén tartott záró-gyűlésen a K ör egyhangúlag választotta meg 

Hübschmann Zsigmondot a jövő tanévre jegyzőnek.
A «Markovits-kör» tehát ez évben is buzgalommal teljesítette kötelességét 

s lelkesedett azon magasztos eszmékért, m elyekért a halhatatlan érdemű 
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 theologiai akadémiának gyűjtése . 20 kor. — fill.
2. A jogakadémia gyűjtése . . . . 46 « — «
3. A főgymnasium « . . . . 40 « — «
4. A tanítóképző-int. « . . . . 13 « 70 «

Összesen: 119 kor. 70 fill.
Ezen gyűjtésből 27 kor. beküldetett az egyházegyetem pénztárába az

20*
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evang. gyámintézet javára; a többi összegből ped ig  a palonczai evang. egyház
nak 60 korona, a silingyiai egyháznak 10 korona , a torssal (bácsmegyei) 
konfirmandusok otthonának 10 koronányi segélyt küldöttünk. A fennmaradó 
összeg egyelőre tőkésíttetett.

H) K e r ü l e t i  á r v a h á z .
1. A theologiai akadémia gyűjtése . . 26 kor. — fill.
2. A jogakadém ia gyűjtése . . . .  41 « 70 «
3. A főgymnasium « . . . .  20 « — «
4. A tanítóképző-int. « . . . .  14 « 52 «

Összesen: 102 kor. 22 fill.
Ezen összeg rendeltetési helyére beküldetett.

I) A d o m á n y o k .
1. Adományt kaptunk dr. Máriássy Béla jogakadém iai m. tanár úrtól, 

és pedig 40 koronát oly czélból, hogy ez az összeg a jövő tanév első felé
nek végén csak annak a joghallgatónak adassék ki, a ki a magyar közjog 
közigazgatási részéből tartandó  versenyelőadáson a legsikerültebb szabad
előadást mutatja be.

2. Jancsó Sámuel homoródbenei lakos a főgyinn. igazgató rendelkezésére 
100 koronát bocsátott oly czélból, hogy ezen összeg valamely ifjúsági jótékony 
czélra bocsáttassék. A főgymn. tanári testület e 100 koronát egy a jövő év
ben rendezendő ifjús. kirándulás költségeire fogja fordítani.

3. Dr. Bene Sándor budapesti ügyvéd, 10 évvel ezelőtt nálunk tett érettségi
vizsgájára való megemlékezésül 40 koronát k ü ld ö tt négy, nem magyar anya
nyelvű, azonban a m agyar nyelvben jó előm enetelű I—IV. oszt. gymn. tanuló 
jutalmazására, kik közül 2 izraelita legyen. A jutalm azott tanulók neveit a 
jövő évi Értesítőben közöljük. *

K im utatás a «V andrák András em lékalap ítvány»-ró l.

N é v
Aláirt
összeg 

kor.-ban
1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904 1905. 1906. 1907.

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. Bergmann Ernő. . 2 0 0 20 20 20 2 0 4 0 20 20  — __
2. Dr. Eisner Jó zse f. 2 0 0 — — 4 0 6 0 — —  — —

3. Fiedler Szilárd . . 3 0 0 — 30 3 0 — — — 2 4 0  — —

4. Dr. Flegmáim Jenő 2 0 0 2 0 20 2 0 2 0 2 0 2 0 20 2 0  2 0 2 0
5. Gonda József . . . 2 0 0 20 — — — — — 1 —

6. Glós Károly . . . . 2 0 0 2 0 20 20 2 0 — 4 0 — — i 6 0 —

7. Dr. Jancsó György 2 0 0 2 0 — 4 0 2 0 4 0 20 2 0  — —

8 Dr. Kux Vilmos . 2 0 0 2 0 20 — — — 4 0 — —  6 0 —

9. Steinhübel Lajos . 2 0 0 2 0 20 2 0 __ — — ----- ----- —

1 0 . Tahy Mihály . . . 2 0 0 20 20 2 0 2 0 2 0 2 0  20 2 0  2 0 —

1 1 . Törzs Kálmán . . 2 0 0 2 0 20 2 0 — 4 0 100 — I —

12. Würsching Frigyes 2 0 0 2 0 — — 6 0  60 2 0  2 0
I

2 0
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Kimutatás a «Hazslinszky Frigyes emlékalapítvány»-ról.

N é v
j Aláirt 

összeg 
1 l<or.-l>an

1899. 1900 . 1901 . 1902. 1903 1904 . 1905
években fizetett koronákban

1. Dr. Ariió A l f r é d ..................... 200 50 50 50 50 — — —

2. Dr. Bross László  . . . . 200 50 50 50 — 50 — —
3 Czölder J á n o s ........................... 200 — 200 — — — — —
4 Elischer V i k t o r ...................... 200 50 50 50 — 50 — —
5. Fuhrm ann Gyula j- . . . . 100 20 2 0 2 0 — 2 0 — —

6. H azslinszky Gusztáv A d o lf . 100 20 20 20 20 20 — —
7. Kramer G yula ........................... 50 50 — — — — — —
8. Dr. Mágócsy-Diclz Sándor 200 50 — 50 50 50 —
9. Mcliorisz L a j o s ...................... 200 200 — — — — —

10 . Mérey L á s z ló ........................... 100
11. Dr. Philippy Ödön . . . . 100 20 20 — — 60 — —
12. Pólyik I m r e ........................... 120 — — — — — 120 —
13. Dr. Rosenfeld Samu 100 20 — 2 0 20 2 0 — —
14. Scho/cz Róbert........................... 100 20 40 40 — — — —
15. Dr. Valkó Zsigmond 100 20 — — — — — —

*

Kimutatás a «Ludmann Ottó emlékalapítvány»-ról.

(Lásd 3-ik oldalon; kamatai egy VII. vagy VIII. főgymn. osztálybeli jó erkölcsű, szegény
sorsú, jeles tanulónak osztandó ösztöndíjra fordítandók.)

N é v Aláirt összeg 
kor.-ban

1906. ! 1907.
években fizetett

1. Dr. D im er Lajos, Budapest ........................... 50 50 —

2. Dr. W ald Henrik, New-York . . . . 50 50 —
3. Klein Sam u , D o b s in a ..................................... 50 50 —
4. Dr Roth Vilmos, B é c s ................................ 50 50 —
5. Kraj zell A ladár , E p e r je s ..................................... 50 — 50
6. Baán Géza, Eperjes . . .  ..................... 50 50 —
7. Dr. Lorencz Gyula, N y íre g y h á z a ..................... 50 — -—
8. Dr Glück Sam u , N e w -Y o rk ................................ 100 100

*

Fogadják a tisztelt adakozók ez úton is a Collegium hálás köszönetét!
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A jövő iskolai évet illető tudnivalók.

V I I .

Az eperjesi ev Collegium theol. akadémiáján a beiratások szeptember
2—8-ikáig tartanak s az előadások szept. 10-ikén kezdődnek.

A jogakadémián  a beiratások ideje szept. 1— 12-ikéig tart s az előadások 
szept 16-ikán kezdődnek. Szept 12— 15-ig dékáni, azontúl csak tanár-kari 
engedélylyel lehet beiratkozni.

Akadémiánkon a felvétel érettségi bizonyítvány, vagy a tavalyi index 
alapján történik.

A fogy inna sinmb an 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 órakor kezdődnek. 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, 3964/1885. évi vallás- és közoktatásügyi miniszteri ren
delet értelmében, köteles a beiratásnál születési bizonyítványát felm utatni; 
azok pedig, a kik már 12 évesek elmúltak, tartoznak orvosi bizonyítványnyal 
igazolni, hogy védhimlőoltásnak másodízben sikerrel vetették m agukat 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 a születési bizonyítvány alapján 
iratkozhatnak be. A fögymnasium 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 június 30-ikáig lehet folyamodni; a m agán
tanulók vizsgálatai szeptember 2 —3-ikán, a rendes tanulók javító-vizsgálatai 
pedig szept. 4-ikén folynak le s a rendes tanulók szept. 3. és 4-ikén iratnak 
b e ; a tanítás szept. 5-ikén kezdődik.

A  theologián minden hallgató tandíjmentes.
A jogakadé7nián a félévi tandíj 50 korona, beiratási díj 4 kor. 40 fillér, 

országos tanári nyugdíjra 12 kor., alapra 4 kor., könyvtárra 2 kor., jogász- 
segélyegyletre 2 kor., Értesítőre és Szervezetre 1 kor., kórházra 1 kor., indexért 
40 fill., rendőri igazolványért 20 fillér. A 2-ik félévben csupán a tandíj és 
2 korona könyvtári díj fizetendő.

A jőgymnasiumban  a 13 kor.-nyi, illetve az először beiratkozóknál 17 koro- 
nányi apró díjakon kívül 40 kor. évenkint a tandíj.
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A tanítóképző-intézetben a tiszakerületi evang. növendékek tandíjm ente
sek, 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 ta r

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) 64 kor., csupán 
az ebéd díja 36 k o r.; ebéd és vacsora díja a m ásodik félévben (jan. 1-jétől 
a tanév végéig) 96 kor., csupán ebéd díja 54 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 a ján la to t tevők hívásának. Csak oly 
lakást fogadjon a tanuló, a melyről a collegium i igazgatónak vagy a főiskola 
bármely tanárának tudom ása van. A bejelen te tt lakások felől a collegiumi 
pedellusok adnak útbaigazítást.

A jövő iskolai év ünnepélyes m egnyitása szeptember hó 15-ikén d. e. 
11 órakor lesz.

Eperjes, 1907. június 21.

*■
A z  ig a zg a tó sá g .
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Collegiumi okilevéltár.
— Első közlemény. —

I. A l a p í t ó l e v e l e k  é s  v é g r e n d e l e t e k .

1. L ö ffe lh o lz -fé le  alapítvány.

Legatum Generalissae Löffelholz Rhen. Anorum 2000 fine intertentionis 
duorum Nobilium puerorum qua Stipendiarium ad Studia aptorum , et in 
Schola Evangelica A. C. ad. Eperiessiensi studentium.

Septim o: Zugleichen verschaffe auch nach Eperies denen der Augs- 
burgischen Confession zugethanen zwey Tausend Gulden eben mit dieser 
expressen Condition, dass zwey Arme Adeliche zum  Studiren taugliche Knaben 
von vorernandten Augsburg. Confession, sind gleich nach meinen T odt un- 
ablässlich und zu ewigen Zeiten m it sechzig Gulden Kayserlichen jeder  solle 
unterhalten -werden als ein Stipendiarius. Zu welchen Ende ich auch sowohl 
jetzige, als künftige Herrn Vorsteher und Älteste einer Löb. Gemeinde, 
absonderlich ^ber die Evangelischen Herrn Seelsorger allhier ums Gottes 
Willen versucht haben will, dass sie steif und fest ob dieser meiner Disposition 
halten, und diesen meinen Willen in Allwege befördern helfen wollen. Sollten 
Sie aber wieder diesen meinen Gott zu Ehren und den Armen zum besten 
meinenden Willen handeln, und nach möglichkeit selbigen nicht vollziehen 
oder gar aufhöben und Vernichten, die mögen wohl beherzigen, dass Sie 
und ihre Posterität, hierbey nichts prosperiren, sondern vielmehr alles Fluches 
und Unheils darbey erwarten müssen. Publiciret in Gegenwarth des Herrn 
Michael Szontaghs, und Joannes Jonyi, dann des Herrn Kriegs-Agentens Berghoffer 
qva bestelltens, und ist um Abschrift gebethen. W ienn den 14. October. 
Anno 1725. Antoni v. Mahlern Käyser. Hof-Kriegs-Kanzelley Registrator. 
Collationirt.

2. R e s c h  R o s i n a  É v a -fé le  alapítvány.

Fundatio Evae Rosinae R esch  V iduae C hristiano Kuxianae cum Aureis 
Hollandicis Nro Centum, pro Uno Candidato Theologiae ad exteras Oras 
exeunte Stipendiando, Ao. 1776. d. 26. Juli facta .

Ich Endesunterschriebene thue allen und jeden, dem  es gebührt zu wissen 
mit gegenwärtiger Schrift; dass ich aus Liebe zur E hre Gottes, und Beförderung

Coll. Ért. 1906/7. 21
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der Armen jedoch Tugendhaften hiesiger Evangelischer Augsburgischer Confession 
Schuljugend, welche m it der Zeit der Lobi. Gemeinde nützliche Mitglieder sein 
können, in baarem Gelde Hundert Holl. Ducaten sage 100 ord. ^  der hiesigen 
Löbl. Evangelisch-Lutherischen Gemeinde geschenkt und effective übergeben 
habe unter folgenden Conditionibus als nehm lich :

1 stlich. Das Capital woferne meine K inder und ihre Erben und Nach
kommen bei sich behalten wollten, soll Ihnen frei stehen dasselbe zu geniessen 
jedoch gegen richtiger jährlicher Zahlung des Interesse, a 6 pro Cento gerechnet, 
und verbünde Sie auf ihr Gewissen, wegen obbenanntem  Capital nicht nur 
hinlängliche Sicherheit stets zu geben, sondern im Fall eines befürchtenden 
Verlustes, gebe Macht denen Herrn Schulen- und Kirchen Inspectoribus das
selbe Capital von Ihnen wegzunehmen, und anderw o auf sichern Ort gegen 
richtige Zahlung derer Interesse, und genom m ener Sicherheit in Ansehung 
des Capitals Summa, ja wenn möglich, gegen Silbernes und Goldenes Pfand 
auszulegen, und ausleihen, damit in keine G efahr das Capital, welches zur 
Ehre Gottes gewidmet ist, komme, über welches Acht zu haben, die Herrn 
Schul- und Kirchen Inspectores auf Ihr Gewissen binde.

2- tens. Das Interesse der obigen Capital Sum m a von 6 Ducaten soll einem 
Candidato, welcher von hiesiger Evangelisch-Luthrischer Schul a u f Academien 
abreiset, jährlich bis ins dritte Jahr, zvoferne E r so lange draussen stu d iiete, 
gegeben zverden als Stipendium ; wovor aber der nehmliche verbunden sein 
wird, bei hiesiger Evangelischer Kirche oder Schule, vor andern Gemeinden 
die Vocation anzunehmen, und die Ehre G ottes zu befördern. Es werden 
aber die Herrn Schul-Inspectores in Ihren Gewissen ersucht, nur einen solchen 
Candidato dasselbe Stipendium zugeben, welcher hinlängliche Proben in hiesiger 
Schule, eines frommen sittsamen Lebens, eines erforderlichen Fleisses in zu
erlernender Gelehrsamkeit, und Fähigkeits seine Gaben andern vorzutragen, 
von sich gegeben, zu welcher Wahl auch m eine Kinder beistimmen mögen 
und sollen.

3- tens. Woferne entweder kein solches tüchtiges Subject sich finden 
thäte, oder gar nicht erlaubt wäre der A usgang au f die Academien (welches 
G ott nach seinen weisen Rath verhütten wolle) so soll einer hier studirender 
Jüngling, der wie schon obenbemeldet, Proben seiner Sittsamkeit und Gelehr
sam keit gegeben auf drei Jahre dasselbe Stipendium  geniessen eben unter 
V erbindung der hiesigen Löbl. Gemeinde vor andern  zu dienen.

4- tens. Sollte (welches Gott in Gnade verhütten wolle) allhier die Freiheit 
der Schulen verlohren gehen, so soll zur Kirchen Cassa dasselbe Capital und 
Interesse gehören, und zwar soll das Interesse, einer nothleidenden W ittwe 
oder W eisen derer Herrn Geistlichen, die bei hiesiger Löbl. Gemeinde treulich 
vorgestanden, in so lange gegeben werden, als die Christliche Pflicht erfordern 
wird. Sollte aber keine nothleidende solche W ittwe und Weisen gefunden werden, 
so soll zu anderer Nothwendigkeit der Kirche das Interesse angewandt, oder 
zum Capital geschlagen werden.

In Fall aber (wovor uns Gott in Gnaden behüte) das völlige Religions-
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exercitium, hier in der Königl. Freien Stadt Eperies verlohren ginge; so soll 
entweder der Kesmarker, oder Leutschauer, oder aber Caschauer Evangelisch 
Luthrischer Gemeinde, so wie oben schon gemeldet, erstlich auf Schulen, und 
dann, wenn diese wegfielen, auf obbenanndte Art zur Kirchen Nothdurft die 
Interessen in so lange, bis wiederum durch Gottes Gnade die hiesige Löbl. 
Evangelische Gemeinde die Religions Freiheit erhalten möchte gezahlet werden. — 
Wofern aber völlig in hiesiger G egend, und in ganzen Königreich Ungarn 
das freie Exercitium Religionis (welches der allmächtige G ott abwenden wolle) 
versagt würde, so soll alsdann das Capital mit zugewachsenen Interessen an 
meine Erben zurückfallen. Eperies den 26 Julii 1776. Ewa Rosina Resch m. p. 
L. S Coram me Sigismundo Kuksz m. p. Coram me Stephano Kuksz m. p.

3. Ú j h á z y  D á n i e l - f é l e  a lap ítván y .

Auszug aus des Herrn Daniel v. Ujhdzys Testament de dato 28. Jäner 1778.

Von einem durch Gottes Gnade, bei emsigen Fleisz und Zuversichtlichen 
Vertrauen auf seinen Segen, nach und nach erworbenen Vermögen, vermache 
ich zuförderst denen 8 Gymnasien und Schulen, als nämlich der Kaismarker 
Epéri'esser tend Leutschmier, oder eigentlich der daselbst Studirenden Jugend  

jedes Orts per Ein tausend i. e. 1000, in allen 30 0 0  oder dreitausend Rfl. 
mit diesen Capital bei jeder Schule dergestalt zu verfahren, wie ich solches 
in einen diesfalls von mir schriftlich entworfenen besondern Instrument, von 
heutigen Dato entworfen und verordnet habe.

Endlich so verordne und setze pro Executoribus dieses meines letzten 
Willens Titt. Herrn Paulus Bosnyak in Leutschau, und meinen vielgeliebten 
Vetter Herrn Ludvig Ujházy, in der W ohlgegründeten Hoffnung, dasz Sie 
meinen letzten Willen genau, pünktlich und gewissenhaft zu vollziehen sich 
allerdings werden angelegen sein lassen, dafür Sie Gott in Zeit und Ewigkeit 
segnen wolle. Hollomnitz die et anno ut supra Johann Daniel Ujházy m. p. (L. S.)

A n h a n g .

Tepescit sine proemio virtus.
Kund und zuwissen sei hiemit jedermanniglich, dem es zu wissen nöthig, 

dass ich Endes Unterschriebener aus den reinsten Absichten, hauptsächlich 
aber aus den Haupt Bewegungs-Grund, die Ehre unsers grossen Gottes, nach 
meinen geringen Vermögen auch bei der studirenden Jugend zu befördern 
und selbige zu desto mehreren Fleiss in Ihren obliegenden Wissenschaften, 
und zu einen Christen anständigen sittsamen Wandel zu ermuntern, bei denen 
drei der Augsburgischen Confession zugethanen Evangelischen Gymnasien 
oder Schulen, in Kaismark, Eperies und Leutschau, von m einen durch Gottes 
milden Segen, erworbenen Gütern und Vermögen nachstehendes Vermächtniss 
oder pium legatum gestiftet habe.

1 Vermache ich jeder dieser 3 Gymnasien, oder Schulen alljährlich das 
legale Interesse von Rfl. 1000 Capital, nämlich Rfl. 60.

2. Will und verordne Ich, dass solches zu keinen andern Endzweck als
21'
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wozu, ich es anjetzo bestimme, angewandt und verwendet werde, nämlich 
dass diese 60 Rf. unter diejenigen A lum nisten erster und zweiter Klasse uhne 
allen Unterschied Ihrer Geburt, oder Standes, in gleicher Proportion und  An- 
theil, das ist per 15 und 15 R f. vertheilet werde, welche sich bei Gelegenheit 
des jährlichen solennen oder General Exam inis, durch ausserordentlichen 
Fleiss, in denen ihnen obliegenden Studiis, Sie m ögen sich nun den geistlichen 
oder politischen Stand gewidmet haben, und durch einen sittsamen Christ
lichen W andel, vor Ihren übrigen com ilitonibus und Mitschülern, ganz be
sonders hervorthun, auszeichnen und distingviren werden. Ausserordentlichen 
Fleiss, und gute Sitten, oder einen anständigen Christlichen Wandel erfordere 
ich von einen jeden dieser 4 Subjectorum, und sollen diejenigen an denen 
beide dieser 2 Eigenschaften vereinigt nicht anzutreffen wären, an diesen 
beneficio keinen Antheil haben.

3. W ird es auf das Urtheil und den Ausspruch, des Löbl. Schul Patronats, 
und derer Herrn Schul Collégén oder L ehrer erster und zweiter Classe, stante 
Exam ine ankommen, welches diejenigen Subjecta oder Personen sind, welche 
sich vorangezeigter massen um dieses Beneficium vorzüglich verdient gemacht 
haben, da es dann keinesweges darauf angesehen ist, dass zwei aus der ersten 
und zwei aus der andern Classe sein müssen, sondern wenn in der ersten 
Classe keiner oder auch nur einer anzutreffen wäre, der sich zu diesen bene
ficio legitimiren könnte, so soll das übrige der zweiten Classe Vorbehalten 
sein, und so vice versa. W ürde sich aber der casus ereignen, dass in beiden 
Classen sich gar niemand, oder auch nur einer oder der andere zu diesen 
beneficio legitimiren könnte, so soll das übrige, nämlich die 15 oder 30 Rf* 
zum Besten des ganzen alumnei angew andt werden. Ausser diesen Fällen 
aber, soll es bei meiner Anordnung sein Bewenden haben, und zu keinen 
andern Endzweck, employret oder verwendet werden.

4. Die Austheilung dieses proemioli, soll den zur Zeit befindlichen Herrn 
Rector überlassen, und sogleich nach vollendeten examen, vollzogen w erden ; 
wobei gleichwohl zu beobachten und zu untersuchen sein wird, worinnen das 
Bedürfen dieses Proemiandi vorzüglich besteht, etwa in den Mangel guter 
und Ihm zur Zeit nothwendigen Bücher, oder in den Mangel weisser Wäsche, 
und andern nothwendigen Kleidungsstücken, oder in verschiedenen andern 
Schul Bedürfnissen, als worinnen er am ersten zu berathen wäre. Sollte keine 
von diesen angezeigten Bedürfnissen statt haben, so soll Ihm das Geld baar 
ausgezahlt werden, mit der angefügten Erinnerung solches wohl und Christ
lich anzuwenden.

5. Da sichs leicht fügen könnte, dass folgendes Jahr, ein und eben das
selbe Subjectum sich wieder hervorthun, und vorzüglich distingviren würde, 
so soll es dieserwegen, von diesen beneficio, keinesweges ausgeschlossen sein, 
sondern dasselbe toties quoties zu geniessen haben.

6. W ird meinen Kindern und E rbnehm enden beiderlei Geschlechts, als 
welche ich zu genauer Erfüllung und Vollziehung dieses Vermächtnisses unter 
Verlust meines väterlichen Seegens verbindlich mache obliegen, das ausge
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setzte Quantum, jeder Schule, oder dem  jedes Orts dazu verordneten Schul 
Perceptorat vor Eintritt des General Examinis einzusenden, und gegen ein 
förmliches recepisse auszuhändigen. Dagegen aucli die Herrn Rectores jeder 
dieser 3 Gymnasien, sich verbunden achten sollen, obgedacht meine Kinder 
Männlichen Geschlechts, zu dem General Examen, desgleichen zur revision 
der jährlichen Schul Rechnungen, wenigstens 8 Tage vorher gebührend ein
zuladen, um ihnen die Gelegenheit zu verschaffen, nicht nur die Profectus 
der Schul Jugend überhaupt, sondern auch vorzüglich dererjenigen, die sich 
auf obige Art etwa distingviren möchten, einzusehen, und zu beurtheilen, 
wo Ihnen alsdann auch freie Stimmen und votum zugestanden werden solle, 
reliquis tamen non exclusis. Und dam it der Eifer der Studierenden Jugend 
sich in denen Wissenschaften und guten Sitten hervorzuthun destomehr an
geflammt werde, so sollen

7 Die Namen derer Praemiatoren, samt Ihren Geburts-Ort in das ge
wöhnliche Schulprotocoll, von Jahr zu Jahr eingetragen, und bei Gelegenheit 
des General Examinis in Gegenwart der Jugend Iter Und 2ter Classe öffent
lich abgelesen werden, mit einer angeführten kurzen Erm unterung denen 
Studiis desto emsiger obzuliegen, und sich darneben auch eines guten W andels 
zu befleissigen.

8. Das Capital derer 3/m Rf. soll aus wohlüberlegten Gründen und 
Ursachen allemahl in Händen meiner Successoren verbleiben, dargegen aber 
die Interessen jeder Schule richtig verabfolget werden, so lange Sie in Ihrer 
gegenwärtigen Situation verbleiben, und es mit Ihnen keine andere W endung 
nehmen wird.

9. Sobald als dieses pium legatum in Erfüllung gehen wird, welches 
aber erst nach Meinen und der Meinigen Absterben erfolgen wird, soll in 
publico Examine der Schul-Jugend sub anonymo die Anzeige geschehen, dass 
denenjenigen ein gewisses Proemium von so und so viel Floren zugedacht 
worden, die sich bei Gelegenheit des folgenden Examinis, obbeschriebener 
massen, vor andern distingviren werden.

10. W enn der Patronat ein oder der andern Schule etwan Bedenken 
trüge, dieses mein wohlüberlegtes legatum, in eben der Form  anzunehmen 
und zu befolgen, wie ich solches allhier entworfen habe, oder wenn es ihm 
einfiele einige Abänderungen darinnen eigenmächtig zu treffen, der soll dieses 
Legati schlechterdings verlustig sein. Dagegen

11. Sollen auch meine Successores verbunden sein den Patronat jeder 
Schule oder Gymnasii, eine von Ihnen selbst eigenhändig unterschriebene, 
oder auch nur vidimirte Abschrift dieses Instruments verabfolgen zu lassen, 
welche alsdann triftiger Ursachen halber, nicht den gewöhnlichen Protocoll 
legatorum Piorum einverleibet, sondern an einen andern sichern Ort ver- 
wahrlich aufbehalten werden sollte. Zu mehrerer Versicherung, habe gegen
wärtiges Instrument eigenhändig geschrieben, Unterschrieben und besie
gelt. So geschehen Hollomnitz den 28. Jen. 1778. Johann Daniel Ujházy 
m. p. (L. S.)
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4. S á r o s s y  L á s z ló - f é le  a la p í tv á n y .
Fundatio Spectabilis D ni Ladisia i Sárossy pro Schola Epcriessiensi facta.

In Nomine Sacro Sanctae et Individuae Trinitatis Dei Patris, Filii et 
Spiritus Sancti. A rnen!

Lapsu primorum parentum nostrorum toto genere humano immortale 
esse desinente, omnes absoluto universalique D ecreto  divino mortalitati nos 
esse subjectos quotidianis edocem ur Exemplis. Ipse quoque communi huic 
mortalium Sorti Subjectum me esse Sciens, ingravescentibusque iam in dies 
morbis ad aeternam adspirans vitam, mentis adhuc optime compos, animoque 
praesens Domui Meae in tem pore Constitui disponere, ultimam meam de 
facultatibus et acquisitis hisce Tabulis complectens Ordinationem et Dispositio
nem etc. etc. Ac Siquidem praeter praemissos in redintegrationem  Successio
num mearum enumeratos fundos, adhuc benedictione divina aliqua Super- 
m anere experior, ut non minus Publico quam Condivisionalium meorum privato 
Commodo prospicere valeam, teneram maxime prae  me ferens quattuor ex 
lumbis duorum germanorum et * uterinorum fratrum  meorum Sigismundi 
et Sebastiani Superexstantium minorennium adhuc filiorum, puta Sigismundi, 
Caroli, Ladisiai et Josephi aetatem, ut iidem eo facilius litteris institui, saniori- 
busque moribus perfici possint, fine eo pro Schola Eperiessiensi Augustano- 
Evangelica testor et lego ex acquistis nteis, mox ab in fra  denominandis Rhenenses 
Florenos bis mille id  est Rfi. 2 0 0 0  hac quidem expressa limitatione, ut quoad 
usque praenominati Orphani fratresque mei Scholas frequentaverint, singulus 
eorum et nullus alter praemissi Capitalis beneficium in quartalitate ex integro 
participet, ubi vero iidem Scholas excesserint, licitum esto Patronatui Scholae 
Eperiessiensis in melioris Spei Nobiles Juvenes beneficium id transferre, jure 
praecedentiae tamen ad hanc fundationem sem per penes Familiae meae Juvenes 
Augustanae Confessioni addictos ac proximiores Amicos permanente.

Pro ecclesia vero ....................
Et haec est ultima mea et inalterabilis voluntas ac ordinatio, propria manus 

subscriptione et usualis Sigilli munimine roborata. Sig. Bodolaka, Ao. Dni. 1778, 
die 18 Febr. Ladislaus Saarossy de Eadem mp. L. S.

5. K e t z e r  M ik ló s  a la p í tv á n y a .

Spectabilis Dnus Nicolaus Ketzer legat Scholae Evangelicae Eperiessiensi 
Rf. 2000, quorum Annuum Interusurium inter 12 primanos studiosos aequa 
Sorte distribuendum Ordinat. 1802. mart. 10.

Negyedszer. Isten Kegyelmébül iparkodásom m al az Jószágomat amint 
a Documentuinokból ki fog tetszeni, Kedves Feleségem m el annyira szaporí
tottunk, hogy reményihetek, hogy azokon kívül is, a kikrűl már felül rendelést 
tettem , valami felmarad, azon esetre tehát ha, tudnillik valami fel marad, az 
Isteni Tiszteletre, és emberiséghez, hajlandó kívánságom  betellyesítésére for- 
clítassék kívánom, és így rendelem, hogy akoron, m időn tudnillik, az Jószágom, 
fen említett mód szerint Familiam Fiúi Ágon lévő Successoromra háramlik, 
azon felmaradott aquisitiumunkbul
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1. A Successorom Sáros vármegyében helyheztetett Zegnye nevű Hely
ségben lévő Evangelica Ecclesianak, titulo fundationis, nevemben Száz Ötven 
Rftokat le tenni Úgyszintén:

2. Ugyan azon Successorom, az Eperiessi Evangelica Oskolának Kel 
Esei fa sa s 20D01 Rfi. oly véggel szinte titulo fundationis nevemmel lefizetni 
tartozón, hogy annak Interesse, az ottan alumíniumban lévő, jó  erköltsű Tizenkét 
primanus iffiakra s azoknak Ruházatyok és könyvek szerzésében segílségire, 
minden iffiunak Tíz-tíz Rft. esztendőnként fordítassék.

6. Özv. K u x  I s t v á n n é  Z m e s k á l  Z s ó f i a  alapítványa.
Spectabilis Dna Sophia Zsmeskal Vidua Stephano Kuksiana fundat pro 

Districtuali Schola Evangelica Eperiessiensi Rf. 1000 ea cum declaratione, 
ut ex annuo (UK fluor. Interusurio, Rf. 40 . Üni ex Familia Zmeskal aut Kux 
in Eadem Schola studenti, aut per se aut seniores Familiae denominando, 
titulo Stipendii obtingant, residui vero R f. 20 in Meliorationem professoralium  
Salariorum deserviant. Ao 1803 d. 1. Septembris.

Endes gefertigte bescheinige und bekenne h iem it: dass ich sowohl aus 
Testam ental Weisung und Anleitung meines Selg. Ehe Gemahls Herrn Stephan 
v. Kuksz, als auch eigenen Wohlwollen, zur Unterstützung und fernerer 
Aufnahme der Allhiesigen Eperieser Evangelischen Districtual Schule einen 
Stiftungs-Fond von Rheinischen Floren Ein tausend heuntigen untenangesetzten 
dato gem acht und bestimmet habe, welchen laut nachstehenden Punkten, aut 
immer behandelt, und verwaltet haben will.

1- tens. So lange ich am Leben bin, und ich vorgeschriebenes Stiftungs 
Kapital selbst eigenwillig an die hiesige Schul-Kassa nicht abtrage, bleibt 
selbiges bei meinen Händen als ein Dahrlehn, und ich werde nichts anders 
gehalten sein, als die davon zukommenden Sechs procentigen Interessen von 
heuntigen dato an gerechnet, jährlich in Rfloren Sechzig an oberwehnte 
Eperieszer Districtual Schul-Kassa richtig und baar äbzutragen.

2- tens. Die von obiger Stiftungs-Summa auf vorgeschriebene Art jährlich 
an die Schul-Kassa zu zahlen kom m enden 60 fl. will ich dergestallten auch 
jährlich Verwendeter haben ; dass hievor Rfl 40 zum Unterhalt eines in dieser 
Eperieszer und nicht anderortigen Schule vorfündigen meist bedürftigen Lehr
lings von Kukszischer oder Zmeskalischer Familie ohne Unterschied des 
Abstammungsgeschlechts ob nehmlich Selbiger durch männliche oder W eib
liche Linie mit besagten Familien in Verwandschaft stehet, verwendet wer
den sollen.

3- tens. So lange ich lebe, so behalte ich mir vor, die Benennung solch 
eines Lehrlings, dem diese Stiftung zu gute fallen und ertheilet werden soll. 
Nach meinem Tode aber werden die etwa hier Orts oder am nächst wohnen
den ältern Evangelischen Brüder von Kukszischer oder Zmeskalischer Familie 
Fug und Macht haben solch einem Lehrling zu benennen, so aber, dass hier- 
innfalls nicht auf die nächsten Blutverwandtschaften, sondern auf meist Be
dürftige Rücksicht genommen werde möge.
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4- tens. Sollte in hiesiger Schule kein L ehrling  von obbesagten zwei 
Familien sich befinden, so kommen vorgeschriebene Rf. 40 welchen im mer 
Armen adelichen minderjährigen Lehrling, der nem lich noch nicht im Stande 
ist sich eigenmächtig aufzuhelfen zu ertheilen.

5- tens. Die übrigen von Rfl. 60 annoch verbleibenden Rf. 20 kom m en 
jährlich durch das Inspectorat und Perceptorat zur Vermehrung und V er
besserung der Sallarien allhiesiger Ewangelischer Schullehrer zu verwenden.

6- tens. Sollte ich obiges Stiftungs Kapital im Leben nicht abtragen, so 
werden meine Universal E rben gehalten sein vorgeschriebene Rf. 1000 sam t 
etwa Rückständigen Interessen, von meinem durch mich zu verlassenden 
erworbenen Vermögen in voraus sicher zu stellen, und solches bei einen 
Ewangelischen mit hinlänglichen Sicherheits F ond  versehenen, allhier zu Eperies 
verbleibenden Kukszischen oder Zmeskallischen Erben oder Verwandten mit 
Einfluss des allhiesigen Schul-Inspectorats anzulegen

Könnten aber besagte Erben sich diessfalls mit sothanen Inspectorat 
nicht verabfinden, oder im Fall vorgeschriebenes Kapital nicht genug sicher 
angelegt wäre, so wird das Schul Inspectorat w ann immer Fug und Macht 
haben, erwähnte Summe sam t Accessorien in F o rm  einer Liquiden Schuld- 
Forderung wenn auch gerichtlich zu suchen u nd  sich diessfalls optionaliter 
zahlhaft zu machen. — Eperies den 1-ten S ep tem ber 1803. Sophia Zmeskal. 
W ittwe Kuksz m. p. L. S. Coram me Sam uele Metzner Inclyti Comitatus 
Saross. Tabulae Jud. Assessore m. p. L. S.

7. N i c o l a i  S á m u e l  alap ítván ya

Testamentum Reverendissimi Superintendentis Samuelis Nicolai V igore 
Cujus inter Complura L egata pro Collegio Evangelico Eperiessiensi Rf. 1000 
ac praterea, unam Tertiam ex Substantia a L egatis Supermanentem, quae 
Rf. 1825 x  57. effecit Pro Theologiae Studiosis Eperiessiensibus titulo S tip
endii Rf. 1000 et Unam Tertiam  Supernatantis a legatis Substantiae aequ. 
Rf. 1821. x  57. Constituentem, fundat et legat, cld. 27. Sept. 1807.

In Nomine Dei Patris, Filii, & Spiritus Sancti Amen 1 Gravi infirmitate 
affectus, anima mea Deo credita, circa substantiam  meam mihi divinitus datam , 
m ente sana & deliberata sequentia dispono, & quidem  sororibus meis Evae, Su- 
sannae, Annae & Judithae in concreto lego R henenses Florenos Decem mille.

Ecclesiae Slavicae Eperiessiensi Evangelicae Rflnos Quadringentos, Collegio 
Eperiessiensi Evatigl. Rfnos Mille, Studiosis T heologiae Eperiessiensibus Aug. 
confessioni addictis, pro Stipendio Academico R fnos Bis Mille.

Alumneo Eperiessiensi Evangelico Rhenenses Florenos Mille.
Alumneo Evangelico Kesmarkiensi R henenses Florenos Centum.
Alumneo Leutsoviensi Evang. Rflnos Centum . Pro emendis Libellis, ut- 

pote Cathecheti novo Testam ento, et Concionali pro Juventute pauperiore 
Pagensi & Ecclesiae Slavicae Eperiessiensis Rflnos Mille.

Pro Viduabus Pastorum  & Rectorum Zemplino-Sarossiensium Rfnos mille.
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In proemium Diligentiae pauperiorum Ludi Magistrorum circa Juventutem  
in Religione Evangelica fideliter instituendam impendendae, per Senioratum 
Zemplino Sarossiensem gremialibus adjudicandum Rfnos Mille. Quas quidem 
praemissas pias fundationes meas, in Capitalibus suis summis nunquam con
sumendas, sed  duntaxat earum Interusuria in praescriptos fines eroganda volo.

Studioso Tomka, Paedagogo apud spectabilem Dnum Carolum Pulszky, 
lego Rhenenses florenos quinquaginta.

Coquae meae praeter conductos pro toto A nno Rfnos 40 distinctim 
titulo praemii Rfl. 40 in Concreto Rfl. 80.

Bibliothecam & Suppellectilem Omnem Sororibus.
Vinum trium Antalconum in Cellario, Alumneo Epperiessiensi Evangelico.
Quid quid superest reliquum, inter Sorores meas, Collegium & Alum- 

neum Evangl. Epperiessiensia aequaliter dividendum ordino, atque Praesentis 
Testam enti mei Executores Magnificum Dnum Consiliarium Stephanum Ros- 
kovanyi & Dnum Ord. Fiscalem Dánielem Varady Szakmary nomino. Sig. 
Epperiessini Die 27ma Septembris 1807. Samuel Nicolai mp. L. S.

Reverendissimum Dominum Sámuelem Nicolay hocce scripto ultimam 
voluntatem Suam Contineri, nobis Omnibus insimul Constitutis pro Testibus 
requisitis, sana mente, et voce sonora declarasse testamur. Epperiessini die 
29~  Septem bris 1807. Daniel Meliorisz Inclyti Comitatus Sarossiensis Tblae 
Judriae Assessor et requisitus Testis m. p. L. S. Ernestus Christianus Krieger 
Med D octor qua testis requisitus m. p. L. S. Jozephus Gantzaugh Inch Comi
tatuum de Saaros et Lipto Tblae Judriae Assessor qua testis requisitus m. p. 
L. S. A ndreas Csupka Ecclesiae K. Némethfalvensis Verbi divini Minister m. p. 
qua requisitus testis. L. S. Andreas Horváth qua requisitus Testis m. p. L. S. 
Andreas Greskovits qua requisitus Testis m. p. L. S. Praesens Testam entaria 
Reverendissimi Dni Samuelis Nicolai, Districtus Cis-Tibiscani Superintendentis, 
et Eccleae Evangelicae Eperjessiensis Nationis Slavicae verbi Div. Ministri Dis
positio, ultim am  ejus voluntatem Continens, Die inhumationis, videlicet 4. 8bns 
ac: publicatione, propter Sollenitatis funebralis in seram  usque Vesperam  ex
tensionem, peragi nequente, Die 5V Octobris, praesentibus Spectabilibus ac 
generosis, Perillustribus item Dominis Andrea Bano Inch Cottus Sarossiensis 
Judice Nobilium et Antonio Körtvélyessy Ord. Iurassore, qua Articulari T esti
monio et Daniele Meliorisz, Carolo Pulszky, Samuele Ujházy, A lexandro 
Szinyey, Sam uele Pulszky, Josepho Gantzaugh, Stephano Tahy, Andrea Sztehlo, 
Stephano Je len ik ; nec non A. Rndis Dnis, Michaele Sztanyik, Samuele Barts, 

, Michaele Munyay, Mathia Rojko, Joanne Ehn, Samuele Bradovka, Andrea 
Csupka, Sam uele Sztrecsko, Johanne Lehotay, Joanne Pankuch, demum Daniele 
Halbschu et Michaele Schulek Candidatis ita etiam Dmnis Andrea H orvath, 
Joanne Lehotzky, Andrea Greskovits atque Martino Hlatky, publicata est, 
nemine in Contrarium quidpiam obvertente; Sig. Epperiessini, Die 5ta 8bris 1807. 
Stephanus Roskoványi de Eadem, Sacrae Caesareo-regiae et Apostolicae 
Majestatis Consiliarius, plurium Inclytorum Comitatuum Tabulae Judriae 
Assessor, qua Testamentariae hujus Dispositionis requisitus, & denom inatus 
Executor m. p. L S. Daniel Varady Szakmary plurium Inch Cottuum Tabulae

Coll. Ért. 1906/7. 22
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Judriae Assessor una JC ottus Sarossiensis Ord. Fiscalis qua Testam entariae 
hujus Dispositionis requisitibus et denominatus E xecutor. Coram me Andrea 
Bánó de Lutska pro Testim onio Articulari adhibito JCottus Sáros Vice Judice 
Nobilium m. p. L S. Coram me Antonio K örtvéllyessy de Asguth, pro 
Testimonio Articulari adhibito, ejusdem JCottus O rdinario  Jurassore m. p.

Hui pertinent Acta eidem Testam ento adnexa utpote
Sub Nro 2— de dato  11. Dec 8oC Recognitionales Super extradatione 

Mobilium per Congenerationales eiusdem Samuelis Nicolay subscripta.
Nro S'1?, de dato 11. Dec. soy Recognitionales Super 1000 florenis in 

Sequelam eiusdem T estam enti Sororibus N icolayanis solutis.
Nro 41° de dato 4. Jun. 1808 Quitta Dán. Var. Szakmary Super 200 fl. 

ex Massa Nicolayana pro  fatigiis & Sumptibus levatis.
Nro 5*i de dato 9. Aug. 1808. Recognitio A ndreae Mayer Super fl. 196 

xr. 16 e massa eadem ad  rationem Legati A lum neum  ferientis levatis.
Nro 6V de dato 31. Dec. 1821 Extractus Protocolli executam in Causa 

Cridali Szallayana, praetensionem  Nicolayanam ex  eadem Massa vindicatam 
Concernens ad 3339 fl. 53 xr. et 1/2.

Nro 7tiih> de dato eodem  Similis Extractus Cum  eidem Subnexa Stephani 
Roskovany qua executoris Testamenti Recognitione Super sororibus Nicolayanis 
et per Specificata Sum m a extradata tertialitate fl. 1113 xr. 172/3 efficiente.

Nro 811 de dato 22. Jan. 1822. Recognitio Sculteti qua Sororum Nicolayana- 
rum Plenip. Super praeattacta tertialitate acceptata.

Nro 9™ de dato 4. Jan. sosf Sors prima Capitalium et Interusuriorum, 
quoad exolutionem Specificorum Legatorum Nicolayanorum  fl 1821 xr. 571/2 
efficientium Alumneo gremiali Evangelicorum obtentorum , Cum Subnexa 
Stephani Roskovanyi recognitione Super ad S ortem  hanc resignatis Capita
libus de dato 21. Martii 824

Nro 10. 4. Jun. 80s! Sors tertia Capitalium et Interusuriorum pro Collegio 
gremiali.

8. C z a b k a y  J a k a b  alap ítványa.

Testamentum Perillustrissimi Dni Jakobi Czabkay, Vigore Cujus Tres 
Quartalitates Mobilis Suae Substantiae pro S tipendio  familiae suae Surculorum 
utriusque Sexus A. C. ad. Eperiessini S tudentium  fundat, residuam autem 
Quartam pattem pro Alum neo legat, cum subnexa ejusdem Testamenti reali 
Executione dd. 8 Junii 1809.

Ego infrascriptus etc. l-o. Ut illa pars Substantiae meae quae seu in 
parato aere, seu in Contractualibus Capitalibus, aliisque activis praetensionibus, 
e manuali Diario meo et Actis Partium cognoscendis, seu denique in Articulis 
exercitae Speculationis, puta Vino consistit, ac consistet, in unum Coinmassata, 
praevie tamen depuratis quibusvis oneribus meis, Fundationem Constituat, 
quam Illustre Collegium Epperiessiense A ugustanae Confessionis, seu hujus 
Collegii Inch Inspectoratus apprehendere & adm inistrare velit, ea modalitate, ut 
a/> eadem Futidationa/i Sum m a pecuniaria obvenientis Interusurii, Tres Quarta
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talcs, Familiae meae surculis Sexus Masculini in eodem Collegio Studentibus 
vehit annuum Stipendium proportionate praestetur, residua vero Quartalitas 
Cassae Convictuali seu Alumnei cedat, cujus Beneficii participes sint illi 
quoque, qui aut Nationali Linguae, aut Academicis Scientiis, in aliis ejusdem 
& Helveticae Confessionis Scholis studebunt, non absimiliter longioris morbi 
fatalitate, et paupertate pressi, sine distinctione aetatis et sexus, nomen tam en 
meum gerentes. E t si nulli Studentes ex familia mea praeexisterent, praescriptae 
Tres quartalitates ad Capitale accedant. Volo praeterea, ne isthoc annuum 
Stipendium Singillative Rhenenses Florenos Centum superet. Quidquid proinde 
per minorem Studentium numerum ex Interusurio redundabit, illud ad Capitale 
itidem accedet. Quodsi vero praelaudatum  Collegium cessare contingeret, 
transeat haec Fundatio in Familiam meam Sexus Masculini, & in qualitate 
Fundationis, per Fratrem, Compromissionalibus Individuis deligendum adminis
tretur ita, ut educationi prolium & fatalitatibus oppressis succuratur. Hoc loco 
repeto adhuc illud, quod universa Debita mea passiva, seu Contractualia, seu 
Ausztzugalia, seu alterius Speciei, in quantum legitimata fuerint, aliae item 
necessariae Exsolutiones ex Fundo, eodem puncto mediante designato, provideri 
supportarique debeant. Demum exopto, ut in elocandis pecuniis Fundationalibus 
Fratres mei prioritatem habeant, penes debitas tamen Juris Cautelas. Porro 

2-do. Dilecti Fratres mei Philippus, Samuel & Andreas, possessorium 
meum in gremialibus possessionibus Kis Sáros & Zsebfalu, in Communione 
cum Dilecto Fratre Domino Nathanaelo Czabkay habitum et ex una Tertiali- 
tate totius Acquisitionis Szakmarianae Consistens conformiter ad Conventionem 
cum eodem Fratre initam, cum onere item isthanc Portionem feriente, quo 
Spectat Stankaianum Debitum Rfl. 1500 x .— apprehendant, & in qualitate 
Fidei Comissi usuent; hoc est, proventus dividatur, & sine physica ac indi
vidual! Boni Subdivisione, prout & abalienatione, ac inoneratione, ad posteros 
Sexus Masculini transderivetur: omnium autem Fratrum  gratitudo exposcit 
id, ut perdilectus Dnus F rater Nathanael eandem portiunculam in Corpore 
Suarum duarum Tertialitatum usque mortem Suam porro teneat et administret, 
proventum justo Calculo Legatariis Fratribus praestiturus. Post illius Fata 
vero, si et ubi nuncupati Fratres mei, aut illorum Posteri, circa administratio- 
nem, eodem  puncto sibi legatae Portionis convenire non possent, deligendi 
Arbitri et Administratorem et administrationis modum constituant, ut item 
F rater Adm inistrator Boni, excepto tamen Domino F ratre Nathanaele, in quo 
plena Securitas & Sincera fides caeteroquin adest, tam super integritate illius 
Boni, quam & hujus proventu Reversales extradet, quae Reversales publico 
Prothocollo inserendae erunt ad obtinendam  Juris prioritatem. Eadem Securi
tatis Cautela etiam quoad Fundationem  primo puncto regulatam, quodsi 
videlicet ad manus Familiae deveniret, observanda erit. Idem Fratres mei, 
Philippus, Samuel & Andreas, omnes et singulas res meas mobiles, quae ad 
Fundationem  puncto primo delineatam, referri non possunt, spectant vero 
ad provisionem et Instructionem domualem, seu ad Statum  Patris Familias, 
absque omni prorsus onere, sineque obligatione cujuspiam Solutionis, quocirca 
puncto primo provisio jam facta est, apprehendent & aequaliter subdivident,

22*
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exceptis tamen rlieda atque Sigillari Annulo A ureo  meis, quae Dilecto Fratri 
meo Andreae exclusive lego.

Quorum Executores ipsaemet Partes L egatariae  Sibi deligant, qui, nefors 
enascituras Controversas Quaestiones decidendi e t praem issis Conformem atque 
inalterabilem Subdivisionem instituendi A ctivitatem  plenariam habeant pro 
generali regula et norm a agendi repetendo, q u o d  respective saepe dictum 
Illustre Collegium Eperiessiense Augustanae Confessionis, respective vero, 
nominatos Fratres meos, in Universales exiguae Substan tiae meae Successores 
denominaverim. Quoad Fundationem vero prim o puncto  regulatam, hanc modi
ficationem subjungo, ut relate ad in hocce C ollegio Studentes & Nationali 
Lingvae operam navantes, annuum Stipendium d u n ta xa t usque Rhenenses Flor eno s 
Sexaginta Semet extendat, ut item pro Casu ibidem  Specificato ex Interusuriis 
formandi Capitalis, utpote, propter minorem num erum  Studentium, puellae 
quoque in hoc Collegio discentes, et nomen m eum  gerentes, multoties memo
ratae Fundationis participes sint. Signatum E periessin i die 8-va Junii 1809. 
Jacobus Czabkay m. p. Causarum Advocatus L. S. Q uod Perillustris ac Gene
rosus Dominus Jacobus Czabkay Causarum A dvocatus, praesens Testamentum, 
velut conceptum proprium, per Se lectum, & relectum , sed manu propria 
subscriptum & Sigillo roboratum , coram nobis infrascriptis requisitis ac insimul 
constitutis Testibus, vivae vocis ministerio confirm averit, & legaliter solemni- 
sandum nobis exhibuerit, attestam ur. Eperiessini d ie  8-va Junii 1809. Josephus 
Meczner m. p. Jur. Causarum Advocatus et requisitus Testis (L. S.) Stephanus 
Jelenik m. p. Jur. Causarum Adtus et requisitus T es tis  (L. S.) Georgius Langh 
Jur. Causarum Adtus et requisitus Testis (L. S.) A ndreas Kriebel m. p. Jur. 
Causarum Advocatus et requisitus Testis (L. S )  Jacobus Varady Szakinary 
Juratus Causarum Advocatus et requisitus Testis m . p. L  S.

Anno 1810. die 27-a Januarii in Libera R egiaque Civitate Eperiessiensi, 
Inclyti Comitatui Sarossiensi ingremiata praeexpositum  Testam entum  perillustris 
condam  ac Generosi Domini Jacobi Czabkay clause confectum nobisque per 
Spectabilem ac Generosum Dnum Josephum G anczaugh velut ejusdem Con
servatorem  praesentatum per nos reseratum praesentibusque partibus conin- 
teressatis ac respectivarum Partium repraesentantibus in concursu etiam nostri 
Infrascriptorum Soleniter publicatum, hacque occasione per partes legatarias 
Spectabiles ac Perillustres Dnos Dánielem Melioris e t Josephum Gantzaugh 
JCottus Sáros Tblae Judriae Assessores, in praeexpositi Testamenti Executores 
electos et Nominatos esse testam ur et recognoscim us Sign. Anno, die, loco 
ut supra. Andreas Berzeviczy de Eadem JCottus d e  Sáros Tabulae Judriae 
Assessor et Judex Nobilium qua requisitum A rticu lare Testimonium m. p. 
Daniel Varady Szakmary plur. JCottuum A ssessor & JCottus Sáros Ord 
Fiscalis m. p. Gregorius Berzeviczy de Eadem JC o ttus de Sáros Ord. Jurassor 
m. p. Stephanus Jelenik Causarum Advocatus m. p.

Praesentem Copiam Originali Testamento Perillustris condam Domini 
Jacoby Czapkay prae manibus meis existenti in om nibus punctis ac clausulis 
conformem esse praesentibus recognosco. Sig E perjessini d. 8. Febr. 1810. 
Josephus Ganczaugh Testam enti hujusce Exequutor.
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9 S z o n t a g h  S á m u e l  alapítványa.

Extractus Testamenti Rdissimi Superintend. Sámuel Szontagh.

In Nomine Sanctae Trinitatis, Dei Patris, Filii et Spiritus Sancti, Amen.
Ego Samuel Szontagh, filius alterius Samuelis Medicinae condam Doctoris 

et in Libera Regiaque Civitate Eperiessiensi practici ex nobili cond. Domina 
Rosina Halliganz progenitus, nunc Inch Distr. Cis. et Trans Tibiscani Eccle
siarum Aug. Conf addictarum Superattcndens nec non I.Cottuum Sarosiensis 
et Tornensis Tab. Judriae Assessor Gratia Dei annum jam aetatis 80. die 
infrascripta ingressus prae oculis habendo vitae humanae instabilitatem, mortis 
autem certitudinem hanc plena Consilii Maturitate, corpore adhuc sat vegetus, 
animi vero viribus integris, expensam et omnimode ruminatam feci ultimam 
dispositionem Testamentariam :

Prim o: Animam pretioso Sanguine Salvatoris Nostri Jesu Christi redem p
tam etc: etc. Corpus vero exanime m ore solito humi absque sumptuoso vel 
splendido apparatu mandandum et hujati Mausoleo Familiae, Sumptibus meis 
restaurato et aucto antenatis et cognatis associandum amicis meis commendo.

Secundo: Memor optime quod parentibus utut Nobilibus attamen pau
peribus natus sim, nihilo minus Patronorum  et fautorum ope adjutus primum 
Eperiessini loco Nativitatis, tandem lingvae Hungaricae causa Gömörini et 
Osgyanini, ultimo Posonii, inde ad Germaniae Academias, signanter Alt- 
dorfensem et Jenensern exeundo ubique Stipendiis Studia absolverim, et sic 
nontantum  ad eum Statum devenire potuerim, ut honeste subsistere, sed aliis 
etiam benefacere, congenerationales sublevare, et post fata mea aliquid relin
quere po tuerim : tantorum mihi praestitorum Beneficiorum memor, cum omnia 
illis a quibus aliquid accepi restituendi in Statu non sim, sed nec benefactores 
a me restitutionem desiderent invicem et signum perpetuae gratitudinis lego.

1. Ecclae Cassoviensi Aug. Conf. Nationis Germanicae cui ut antistes 
integris 30 annis praefui, praeter et ultra Rfnos 1000, pro quibus eidem fun
dum, in quo aedificia quaedam Scholastica jam erecta sunt, et cui post positum 
per me anno 804 die 8L Maii fundamentum  nunc aedes sacra superstruitur, 
praevie comparaveram, ubi aedificium jam  jam ad finem deproperans et ex- 
toto consumatum fuerit; lego inquam pro interno apparatu signanter altari 
alios Rfl. 1000 in Schaedis Reluitionalibus, ita ut si eosdem vita comite non 
exsolvero, Successores mei infra nominandi exsolvere teneantur.

E t uiut aliquibus Ecclesiis et Scholis vita comite titulo piorum Legatorum 
ad vires Rf. 1000 effective exsolverim, utpote Pestiensi Rf. 100. Bartphensi 
totidem Rf. 100. Cibiniensi utrique et Germanicae et Schlavicae simul Rf. 100. 
Fantsaliensi pro exstruendo altari Rf. 200. Talyensi totaliter exustae Rf. 100. 
Szeghligetiensi cum fratribus Helv. Conf. commune oratorium struenti Rf. 50. 
Nagy-Bányensi egenae peraeque Rf. 50 Collegio Aug. Conf. Eperjess. R f. IOO. 
Alumneo vero aeque Rf. 10°. Bibliothecae Seniorali Gömöriensi publicae Rf. 100.
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Praeter haec Aszódiensi Communitati Aug. Conf. dom unculam  pro usibus Scholae 
minoris donaverim, volo tam en animum benefaciendi ultro testari et lego :

2-^. Ecclae Eperiessiensi Evang. utriusque nationis Rfnos 1000 reluilio- 
nales, ita ut V3 Interusurii cedat Docenti Classis infimae Germanico, */3 porro 
docenti Classis similis Slavico, l /3 denique D ocenti puellarum majorum Ger- 
manico-Slavicis intermixtarum titulo adjutae.

3. Ecclae Tokajensi adhuc ex pauperibus lego similes wflnos 100. Eodem  
modo Alsó-Sajoiensi senioratus Gömöriensis wflnos 50. Szomoinokiensi vero 
in Senioratu Scepusiensi 100. Novellae ac sub M unere meo Superintend, ex
surgenti Magno-Varadiensi 150 fl. W.

4. Ad Dispositionem autem  totius D istrictus hoc est Superintendendae 
Aug. Conf. Tibiscanae praeter Rf. W. 100 in obligatione pro generali Studiorum 
fundo jam oblatos reliquos fl. 3000 W. hoc ordine ut Interusurium 1000 flore- 
norum in florenis 60 cedat Superintendenti hujus Districtus, quo rem suam 
Domesticam melius sustinere possit; Interesse vero alterius 1000 fl. deserviat 
pro Ministris et Ludirectoribus ejusdem Districtus invalidis, extra functionem 
jam  constitutis, Viduabus item eorum pauperibus et orphanis; Sld Ordinis 
fl. 1000 Interusurium destinatur pro Eccliis peraeque hujus Districtus sive 
Incendio, sive aliis fatalitatibus damnificatis sem per ad liberam Inclyti Distric
tus Dispositionem.

5. Pro 1 Candidato Theologiae ad Academias exituro, qui hic in Collegio 
aliquamdiu studuerat, prae prim is Eperiessiensi, Cassoviensi aut Assodiensi 
etiam doctrina et pietate conspicuo Florenorum reluitionalium 1500. Capitale 
constituo; ut annuum ejusdem Interusurium flnos 90 efficiens cedat eidem 
in Stipendium per tres annos duraturum. Mille Florenos vero lego et Inclito 
Inspectoratui Scholae hujus cum Praecedenti Academico resignari volo ita, ut 
praeferenter ex Consanguineis meis hic usque Rhetoricam inclusive studentibus 
duobus a diligentia et morum probitate laudatis singulo floreni 30 attune ex  
Interusurio exsolverentur. Ita etiam in datis ja m  Obligatorialibus obligatos pro 
necessitate Collegii hujus florenos 5 00  et totidem pro Alumneo, cum 1 Cubulo 
Tritici, 1 Cubulo Siliginis, et 1 Cubulo H ordei per Oeconomiam meam 
Eperiessiensem in futurum possidentem praestandis praenominato Inclito In
spectoratui commendo.

6. Pro Alumneis vero Kaismarkiensi, Leutsoviensi, Rosnaviensi et Gömö- 
riensi cuilibet per florenos 200, Osgyanensi autem  florenos 100, insimul florenos 
nongentos lego, per Haeredes meos exsolvendos.

7m° p ro Xenodochiis denique hujatibus florenos 100, aequaliter in 
Catholicorum et Evangelicorum Xenodochia subdividendos

8™. Cum vero ex Sorore Thomazyana pro nepoti Samueli Rochlitz ad 
Studium quidem Theologicum propendenti ob debilem  Corporis constitutionem 
tamen svasu et consilio meo potius Medicinae etc. etc.

9A. Benificiorum a Spectabili condam D no Casparo Szontagh Patruo 
meo post fata etiam semper aestumatissimo acceptorum  memor etc. etc.
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Tertio: Cum Substantia mea utut tenuis praesertim  per devalvationem 
Chartaceae pecuniae Ao. 1811. die 15. Martii interventam notabiliter decreverit, 
sed aliae etiam planum meum alterantes intervenirent circumstantiae et muta
tiones, praesertim  cum omnes 4 Sorores meae, iltpote : Rosina Martino 
Thomazyana, Klisabetha Paulo Ganczaughiana, Susanna in Capillis, Anna 
Maria denique Samuele Veiszeriana praemortuae sint, praeterea ex natu maxima 
sorore Thom azyana remansis Successoribus praeter id, quod Genitoribus eorum 
in vivis existentibus etc. etc. etc. Summae igitur hae cedant eisdem titulo 
praelegati. Simili praelegati titulo cedant

Q uarto: E x  charissima Sorore mea Elisabetha Relicta Paulo Gancz
aughiana remansis duabus Filiabus Johannáé Relictae Michaele Joobianae et 
Marianae Josepho Ganczaughianae investitio Domus Vaskovitsianae recenter 
per me florenis 5550 W. comparatae etc. etc. pari m odo praelego

Q uinto: Dilectissimi Fratris mei Michaelis Szontagh tribus ex charissima 
nunc mea Anna Maria cond. Okolitsány progenitis filiis Stephano, Ludovico 
et Samueli Fundos omnes ad Oeconomiam hujatem Eperiessiensem spectantes 
quocunque homine censendos proprio aere meo revindicatos et auctos (huc 
incluso H orto sic dicto Hazyano Sorori cond. m eae Thomazyanae anno 
inde 1786. ad dies vitae pro usibus gratis relicto) ac juxta initam cum Con- 
generationalibus meis Anno 1779. d. 30. Oct. Transactionem  ad liberam meam 
dispositionem, vel propterea etiam relictos, quod notabilia parentalia onera 
exsolverim in Summa acquisitionali fl. circiter 9000, hac conditione, ne per 
Subdivisionem nomen et memoria nativitatis nostrae exsolescat sed fundi hi, 
una cum superexstantibus aedificiis sumtibus meis exstructis, apibus item in 
horto alodiali existentibus semper per horum descendentes Masculos una 
cum Bibliothecula mea, et exigua collectione rarioris dum taxat monetae ac 
imaginum in cubiculis meis reperibilium, nec non tenuis Argentaria scripto 
consignata, anulo item adamantino, horologio portabili aureo atque pixide 
Insigni Podmanyitzkyanó exornata, semper in sua Integritate conservandis ita 
possideantur ut pro hujate Aliimneo Aug. Conf. Ev. quotannis 1 Cub. Tritici, 
I Cub. Siligifiis, et 1 Cub. Hordei, administrare teneantur, sintque obstricti.

Sexto: Tandem  quidquid post complanationem, una ac adjustationem 
praedictorum (?) et piorum Legatorum praeferenter exsolvendorum ex substantia 
mea, ad quam Fructus Oeconomiae, nec non lucrum sperativum, ex mea Investi- 
tione vinis Hegyallensibus et Capitalia cum Interusuriis apud Legatarios exhaeren- 
tia etiam pertinent, remanserit divident mei ex F ratre  Nepotes cum descenden
tibus Thom azyanis et Ganzaughianis trifariam ita, ut mutua ac reciproca 
Successio in casum defectus unius vel alterius observetur, et totum ac omne 
id, quod unus vel alter ex Successione hac participaverit, in Congeneratio- 
nales suos devolvatur, adeoque conentur pecunias eisdem obventuras fundis 
immobilibus et non ita facile consumptibilibus investire.

Septimo: Peculiariter moneo et obsecro om nes Congenerationales meos, 
ut post fata mea debite ad Gloriam Dei sui et aliorum quoque utilitatem 
exigua hac hereditate fruantur, dispositionem hanc meam sub indispensabili
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Legatorum amissione non vellicent. Sig. E pericssini ipso die natali 26. Febr. 
anno 1815. Samuel Szontagh m. p. L. S.

10. Roskoványi István alapítványa.

Testamentum et Codicillus Magnifici condam D ni Consiliarii Stephani Rosko
ványi et Consortis B arbara Pcchy.

Atyának, Fiúnak és Sz. Lélek tellyes Sz. H árom ságban egy bizony örök 
Úr Istennek nevében Amen.

Minden emberek halálának bizonyos, an n ak  idejének pedig bizonytalan 
voltát előttem viselvén ám bár még az Úr Istennek, ingyen való kegyelméből, 
én elmével és jó egésséggel birok, mind azon által emberi álapotomra nézve 
halálomnak óráját előttem  lenni tudván a M indenható Úr Istennek ama paran
csolatjának «rendeld el a T e házadat, m ert bizonyosan meghalsz idejében» 
engedelmeskedni, keresztényi Köteleségemnek tartván , a Mindenható Ú r Isten
nek Szt. áldásából és ingyen Való kegyelméből egyedül vett javaimról, hogy 
holtom után, ezek iránt semmi némű villongás és Confusio ne légyen, illyet a 
mint következik tészek rendelést és utolsó T örvényes Testamentaria dispositiót:

Legelsőbben azért, szivem belső indulatjából, mindenek felett áldom  és 
magasztalom, a véghetettlen Irgalmasságé N agy Istennek, reám m éltatlanra 
kiterjesztett Irgalmát, buzgó, igaz szivemből, véghetetlen hálát adván, a m enny
béli teremtő, megváltó, megszentelő, örök m indenható , egyedül bölcs és boldog 
Istennek Uramnak, az ő Szt. Felsége fogantatásom tól fogvást —, életemnek utolsó 
óráig érdemem kívül rajtam  kinyilatkoztatott és megbizonyított, m indenném ű 
lelki és testi jó tétem ényeért, irgalmasság és kegyeim  ességért, hogy engem et 
ő Maga Szt. Képére terem tett, okos lélekkel m egékesített, a Keresztény Anya 
Sz. Egyházban a Sz. Keresztség által beiktatott, és a Szent Fija az Úr Jézus 
Krisztus drága egyetlen egy üdvezitő, üdveséges- megösmerésére méltóz- 
tatott. A melly megösmeréséből eredeti és benne vetett Keresztény hitemmel, 
vallom, hogy én bűnben fogantattam, bűnben születtem , bűnben nevelkedtem, 
bűneimet, bűneimmel, életem ben is tetéztem. A m ellyekért nem tsak halált, 
de  örök kárhozatot is megérdemlettem ; M indazonáltal biztat engemet, üdvezitő, 
az Úr Jézus Krisztus véres szenvedése, és keserves halála, a ki is, a m int az 
egész világért, úgy érettem  is emberi term észetet vett magára, hogy em ber és 
Isten egy személyében lévén, az Atya Úr Isten első Szüleinek vétke m iatt 
emberi nemzetre felgerjed haragját, megengesztelné, és maga szenvedésével, \
és kínos halálával, az egész emberi nemzetet, ú g y  engemet is, az örök kár
hozattól megváltana. És mivel minden én boldogságom , üdvezitő az Úr Jézus 
Krisztus, drága szenvedése és halála által, az Ú r Istennél szerzett kegyelmében 
és irgalmaságában fundáltattik, abban vetett erős hitem mel, folyamodom ő Szt. 
Felségéhez alázatos esedezésemmel, minden én bűneim  bocsánatjáért, a m elyek
től is, hogy Szt. Fija, az Én Uram Jézus Krisztusom Sz. érdeme által, nem tsak 
megmentett, de maga egyszeri Sz. áldozatjával, éretem  úgy eleget tett, hogy 
azok, az O érdeménél sokkal kisebbek lévén, nekem  többé nem árthatnak.
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Illy bizodalommal és erős hitemmel, azért lelkemet, testemet, most én elválá
somnak s halálomnak idején, a teremtő Úr Istennek, kitől azokat vettem Sz. 
Kezeiben ajánlom, bizonyos lévén, hogy O Sz. Felsége engemet e hitben 
magátül el nem vett, sem semmi némű szükségemben el nem h ag y j; hanem 
elválásom idején segít és elvészen ; az én Üdvözítőm és megváltó Jézusom 
Sz. érdem e által, a mennyei dicsőséges Sz. Országában, holott végnélkül ural
kodik. Azon tellyes Szt. Három ságnak egy Istenemnek, azért minden időben, 
úgy halálom óráján is, Krisztus Jézus Szt. vérével megváltott drága lelkemet 
hatalmas és hív kezeiben, boldog feltámadásnak bizonyos reménysége alatt 
ajánlom. Testem nek eltakarítását pediglen, midőn 14 nap halva a föld színen 
meg nyugszik, a keresztény Aug. Evang Anyai Sz. Egyházban bévett szokás 
szerint, tiszteségesen ugyan, de minden pompa nélkül, azoknak, a kik hozzám 
közelébb lesznek ajánlom és lelkekre kötöm.

M ásodszor: ha az Úr Istennek bölcs ítélete szerint, az volna elvégezve 
felőlünk, hogy maradék nélkül múlnánk ki a világból, akkori esetre a successio 
legelsőbben egészben az 1687. esztendőnek 2-dik Articulusa értelme szerint 
azon félre, a melly életben m egm aradt, minden kifogás nélkül száljon, úgy 
hogy ha én előbb édes Feleségemnél Péchy Újfalusy Péchy Barbara Asszonnál 
meghalnék, akkor említett Feleségem, minden Jószágaimba, Capitálisaimba, és 
akár mi névéi nevezendő Ingó és Ingatlan javaimban succed^l, — úgy viszontag, 
ha az Úr Istennek a Feleségemet, előbb nálamnál, e világból kiszólítani tetszene, 
azon esetre én nem egyebet, hanem a mit a nevezett Törvény rendel Atyafijá
nak, vissza adni köteleztettem, mind kettőnknek Defectusával pedig a Successiot 
a Legatariusok, a mint alább kitetszik, ezen rendelkezésünk szerint fogják venni.

H arm adszo r: Mivel minden vagyonom és birtokom nagyobb részint az 
Úr Istennek ingyen való kegyelméből és áldásából vettem, azért legfőbb köte- 
leségemnek tartom, hogy az Úr Istennek dicsősége és Aug. Evang. Vallás 
Nemes Sáros Vmegyében azon javaimból előmozdítassék, azon Sz. végre hagyom 
tehát a Kis-Szebenyi, Szabad Királyi városban lévő Evang. Tót Ecclésiának 
Papja és O skola mestere jobb subsistentia végett 1500 azaz Ezerötszáz Rftkat, 
oly móddal, hogy azon Summának Interesséből, minden Esztendőben a pap 
ugyan két részben, az Oskola m ester pedig egy harmadrészben részesüljön, a 
melly Sum m át, hogy azon Ecclesia tisztelt Inspectori és Curatori lelki esméret 
szerint adminisztrálják, Istenre kérem. Nem különben : Ugyanazon Ekklésiának 
általunk o tt megépített Cripta botnak, a melyben a mi hamvaink nyugodni 
fognak, Conservatiójára és jó gondviselés végett 500 azaz ötszáz Rftkat testáljuk, 
úgy hogy annak interese egyedül annak Conservatiójára szolgáljon. Ha pedig 
a Conservatiója az Interest m eg nem emésztené, azt ugyan csak a K. Szebenyi 
Evang. Ispitályban lévő szegényekre, mindenkor, és mint aztat a ’ mi a ’ Cripta 
Conservatiójától felmaradt Tisztelt Inspector és Curator Urak fordítsák.

N egyedszer: a Nemes Sáros és Zemplén Vm gye Aug. Evang. Vallású 
egyesült Ekklésia Esperesség Kaszája vagy is Seniorátus Deficiensekre hagyok 
1000 az az Ezer Rfkat, olly m eg hagyással, hogy annak Interesséből a ’ Komlósy 
Ekklésia Papjának ugyan minden Esztendőben 30 az az Harmincz Rftokat 
Subsidiumul, fogyatkozás nélkül fizetéssé ki a többit, a szegényebb sorsú
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papjainak, mestereknek vagy is azok özvegyeinek, Esztendőnként segítségül, 
a tisztelt Inspector és Senior urak lelki esm érete szerint nyújtsanak.

Ö tödször: Aug. Evang. N s Szabad K irályi Eperies Városában helyheztetiet 
Distr. Collegium köz szükségére fundatióúl hagyom 10 00  az az Ezer Rftkat, 
oly móddal, hogy annak Interessét, az első ezer R ftó l adott Fundationalis leveliink 
értelméhez, oda a hova leginkább azon Collegium szüksége megkívánja eszten
dőnként, annak tisztelt Inspector Urak a kiknek m ind azt, mind minden fun- 
datióm at lelki esm éretekre kötöm  fordítsák, úgy  nem  külömben :

Hatodszor: azon Eperjesi Distr. Collegiumnak Stipendialis Fundationi, 
hagyom 4 0 0 0  az az Négy E zer Rfkat, úgy, hogy annak Interesse Esztendőnként 
nyólts szegény, ügyefogyott nemes ifjak között fogya tkozás nélkül, m ind addig  
egynek egynek 30 az az H arm incz Rflkat fisetessék, m íg Roskoványi Roskoványi 
familiákból Aug. Evang. Ifiju ezen Collegiumba nem  lészen, ha mindazáltal 
idő jártával ezen familiából Férjfi Ifiju felnevekednék, a melly is az Evang. 
Vallást követné, azon esetben ezen egész fundatiónak  Interesse, annak educa- 
tiójára úgy fordítassék, hogy Isteni félelemben felnevekedvén, az Aug. Evang. 
Ekkla Dajkája és gyámolása a Királyi hív jobágya, és a Magyar hazának hasznos 
tagja lehessen. De mivel az Úr Istennek Sz. hatalm ában áll ezen Roskoványi 
famíliát több Evangélikus tagokkal is m egáldani, akkori esetben ez az meg- 
másolhatatlan akaratom, hogy a mennyi R oskoványi Ifijak ezen Collegiumban 
tanítatni fognak, ezen Fundatióm nak Interese Esztendőnként közöttök egyen
lően felosztassák, egyszóval valameddig R oskoványi Ifijak akár sokan akár 
kevesen ezen Collegiumban tanítattni fognak, ezen Stipendium tsak az ő educa- 
tiójokra szolgáljon, ha pedig Roskoványi Fam iliából Evang. Vallást követő 
Individuumok nem lesznek, akkorpraeferenter és nyólts számában N éhai lettes 
Nemes és Vitézlö Péchy Ujfalusy Péchy Gábor kedves Ipám Uram és sógorom 
Tettes Lucskay Bánó Im re uramtól szármázott Férjfi successorok azok között 
ismét, a ssűkölködőbbek felvétesenek, ha pedig a zo k  közül vagy esen szám  k i 
nem telnék, vagy pedig a z za l élni nem kívánnák, va g y  is ezen Collegiumban nem 
találtattnának, mind a két esetben Inspector Urakat, a kiket az Ur Isten pro 
tempore rendelt érdemlet tisztelettel kérem, és lelkek idveségére kötelesem, hogy 
azon Stipendiumot nyólts legszűkölködőbb Nemes I f ja k  között oszszák fel. Utoljára 
est is hispector líráktól kikérem, hogy a mely i f ja t  egyszer ezen Fundatiómba 
béveszik, est ha tsak az erkölcstelensége nem ho zza  magával, soha hat Eszten
dőnek előtte k i ne tegyék.

Hetedszer: még ezen Collegiumnak hagyok M agyar Országi Tői vény és' 
Históriája professor fentartására 1000 az az F.zer Rftkat.

Nyóltzadszor: T ettes Ns Sáros Vgye szegény Nemes személyek számára 
hagyok Legatum béli fundatióúl 2000 az az K étezer R fkat oly véggel, hogy 
azt tisztelt Vármegye M agisztratusa olly formán m in t a Zsibrikiána fundatiót, az 
ügye fogyott Nemességnek minden Vallás-béli külöm bség nélkül Administrálja.

Mind ezek fundatiók pedig egy E sztendőben  Karácsony ünnepekben 
Szt. Istvány Mártír napján, másik esztendőben ped ig  Borbála napján osztassanak, 
és hogy feledékenységben a dolog ne menjen a Ns Magisztrátustól kikérem-
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A m i pedig a Sä. Fundatiokat illeti as Aug. Evang. Vallásbeli Ekklésiák 
és Collegium érdemes Inspectoroktól és Curator Uraktól egész bizodalommal, 
hogy ezen Fundatiók mind addig míg Ns Sáros Vgyében az Evang. Vallás 
szabad gyakorlása, a mint a Törvények által megengedve vagyon, meg marad, 
Roskoványi István és felesége Péchy Borbála nevével osztassanak és feltett 
végekre applikáltassanak, kikérem : hogy ha pedig az Eperiesi Collegiumtól 
valami m ódon megfosztattnánk, akkoron ezen Fundatiók oda a hol az Evan- 
gelicus Cultus virágjában lészen mindazonáltal feltett végekre applicáltasson, 
mind addig míg Eperies Városában, vagy más helyen is Nemes Sáros Vgyében 
az Evangelicus Cultus fel nem állítattik De felállítattván azon Fundatiók 
reapplicáltassanak, a mely eránt utolsó rendelésemet hogy telyesíteni méltóz- 
tassanak, a dolgot lelki esméretekre, mind világi úgy Egyházi rendeknek a 
kiket pro tem pore az Úr Isten rendelt, kötöm, s egyszersmind kérem, hogy 
felyebb előszámlált fundatiókat m indenkor úgy manipulálják, hogy az Aug. 
Evang. Cultustól és Oskoláktól el ne veszenek, hanem a rendelt végekre 
fordítassanak, olly bizodalommal a z é r t:

K ilentzedszer: Testálok az Eperjesi Evang. T ót Egyházi rendeknek, fen- 
tartására 500 az az Ötszáz R fk a t; továbbá megemlékezvén arról, hogy én Édes 
Asszony Anyám Néhai Isdentzy Éva Erzsébeth Asszony után, ugyan Nagy 
Atyám T ettes Nemes és Vitézlő Isdentzy János Úr halála után paraphernumon 
kívül succedáltam kétszáz Rft. a mint arról Törvényes transactio, Édes Atyám 
néhai T ettes Roskoványi András úr és bátyám Ifjabb Isdentzy János úr között 
Eperjesen m egtett bizonyságot tészen, nem külömben ugyan Lőcséről néhai 
Tettes Picske Mátyás úr defectusával 2000 az az Kétezer Rftkban, nemkülömben 
Nőném néhai Tettes Isdenczy Susanna Asszony T ettes Kükemezey Lajos 
Kapitány úr özvegye defectusával ismét 1000 az az Ezer Magyar ftokban és 
kevés hátra m aradott paraphernumban Succedáltam a mely successiókhoz és 
Bátyám néhai Ifijabb Isdenczy János úr két leányi u. m. Isdenczy Susanna, 
Kornides Donát úr felesége és Isdenczy Mária, Bótfalvy Bóth György úr 
Felesége m aradékoknak egyedül Jussuk vagyon; Arra való nézve, hogy semmi 
panaszok holtom  után maradékjoknak ne lehessen, ezen 3240 az az három  ezer 
kétszáz negyven M Rftokból álló Summát m aradékjok között kétfelé kifizetni 
rendelem, az Édes Anyám, a mellyekből én reám egy kevés ágy lepton kívül 
semmit sem maradott, nem különben Néném Isdenczy Susanna hagyom ányá
ból reám szállott és szabad dispositumra Testam entaliter legált kevés para- 
phernumáért, noha törvény szerint semmi consideratióba nem jöhetne, még is 
Atyafi szeretettből mindenik húgom maradékinak 200 az az kétszáz Rftkat 
és így két részre 400 Rftkat kifizetni rendelem. Azonkívül a magam acquisi- 
tiómból tekintvén Isdenczy Mária Bóth Györgyné Asszonyom maradékinak 
szegény sorsát, neveletlen gyermekeinek, úgymint Both Györgynek és Miklós 
fijainak és Therésia leányának minden főre 200 az az Kétszáz Rftkat legálok.

T izedszer: a melly három Ezer ötszáz Rftban az az 3500 Rftban Néhai 
Tettes Nemes és Vzlő fő Strázsamester Roskoványi János úr után Ns Sáros 
Vármegye Protocolluma ereje mellet succedáltam, azok szabad Dispositióm 
szerint néhai Roskoványi Christoph Úr, két házasságból, életben lévő férjfi
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Successorinak, u. m. Roskoványi Lászlónak, R oskoványi Andrásnak, Nemes 
Gyulay regimentbéli Hagynagynak, és Roskoványi Gábornak, általam úgy Tes
táltadnak, hogy azzal egyform án felosztozván, egyiknek defectussával, az éllet- 
ben lévő ismét egyenlő részekre osztozanak, és ezenn három ezerötszáz Rftból 
álló legatumom, m indenkor még at fi új i ág fenn áll, tsak a fiűji ágnál maradjon, 
és csak annak defectusával Leány ágra száljon.

Tizenegyedszer: nem felejthetem el, első Feleségem Néhai Buzinkay 
Klára Asszony első férjétől Dobozy Mihály Úrtól származott férjfi m aradékiról, 
a kik is megboldogult É des Annyok által nékem  szivemre kötöttek, m ind ezen 
okból tehát, mind pedig megboldogult édes A nnyok nekem pedig míg élne 
Kedves Édes társomnak hamvaihoz is, m eg bizonyítandó, háladatosságomnak 
jeleül hagyok és Testálok Istentől vett javaim ból, ugyan Dobozy Mihály Úr 
Kedves M. fiam ött gyerm ekinek, úgy mint D obozy Lajos, István, Jósef és 
Mihály fijainak, és Dobozy Theresia Leányának Érkesserűi Frater Mihály űr 
Tettes Nemes Bihar V árm egye fő szolgabírája hittes társának minden kinek 
Ezer az az 1000 Rfkat, és így in Summa 5000 R fkat, olly móddal hogy még 
édes Szüleiket az Úr Isten éltettni fogja, ezenn Sum m a interessét ők használják, 
a Tőke pénzt mind azon által, megnevezett m aradékjoknak, intacte m eghadják. 
Dobozy Lajos úrnak pedig  Császári és Királyi M agyar lovas Ezrednek Óbes
terének 6000 az az Hatezer R fkat olly feltétel a la tt hagyom, hogy azon Summa 
Interessivel a Felesége Bánó Borbála disponálhassa. A Capitalis Sum m át mind 
azon által fijainak Dobozy Károly Lajosnak m eg tartsa, ha pedig édes Annya 
minek előtte felnevekednek meghalna, akkori esetben, ugyan ezen utolsó 
Dispositidmba kineveztettett universális haeres, azon Interest annak nevelésére 
fordítsa, és tsak midőn 24 Esztendős korát elérne a Capitálist kifizesse; azon 
esetbe pedig, ha Dobozy Károly Lajos ideje korán deficiálna, a Capitális Summa 
az édes Anya szabad Dispositiójára hadjatattik. Fordulok  már a mostani kedves 
hittes Társom Péchy Újfalusy Péchy Borbála Asszony Úri vérségére, és mivel 
a miólta az Úr Isten benőnket öszve kötött, ho g y  fáradhatatlan szorgalma- 
tossága és rendes gazdálkodása által sorsom nevezetessen javult, azért is atya
fijaihoz vonzó szívességem ből:

Tizenkettődszer; hogy 1123 Rft. 30 xr. az az Ezerszázhuszonháront Rft. 
és harmincz xrból álló, és néhai boldog em lékezetű Kisaszszony Anna Mária 
Péchy halála után, annyira ki calculált A ttyai Successio, Péchy G áspár úrnak, 
Péchy István Úr Successorinak, és Péchy Sófia Aszszony, néhai Tettes Lucskay 
Bánó Imre Úr első feleségétől származott, m aradékinak egy egy negyed 
részben, kifizettessék disponálom ; Péchy Susánna pedig titulált Bánó Imre Úr 
özvegye; negyedik része pedig alább ki te tt Legatum ba, valamint ő tet illető 
Annyai Successióból, praetensiója is im putáltassék, akarom azon kívül:

Tizenharmadszor: Noha az alsó Kézsmárki portión és ahoz kapcsolt 
Jószágokon magam Investitiója, a divisionálisok bizonyossága szerént hatszáz 
hatvan hat R fkat és negyven krajczárokat, az az 666 Rf. és 40 xr. tészen, de 
mivel én azon portziót T ettes Péchy Gáspár Sógor Uramnak, A rendában 
bírni engedtem, és az Ú r a pactált Á rendának Capitálisát, az az N égy ezer 
Rft. kezemhez letett, azért Feleségem és m agam  defectusával, hogy ezen Négy
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ezer Rft. az Úrnak a Haeres áltál lelétessen, és igy a portió közosztályra 
menjen rendelem ; Nem különben:

Tizennegyedszer: Testálok T ettes Péchy Gáspár Úr két fiainak, úgy 
mint Péchy Tamásnak és Péternek mindeniknek 1000 az az Ezer Rforintokat, 
hasonló képen Péchy István Úr Successorinak, u. m. Péchy Gábor, István, és 
Gábor uraknak, mindeniknek 1000, az az Ezer Rforintokat, ismét Leányinak, 
Péchy Anna Aszszonynak, Desseöfy László Úr hites Társának, és Péchy 
Therésia Aszszonynak, Kapitány Poda József Úr házas Társának, mindenik
nek egy 1000 az az Ezer Rforintokat. Utoljára Kisasszony Péchy Jozefának 
egy 1000 az az Ezer Rforintokat. Azon kívül, még férjhez nem megyen, Eper- 
jessi Piacz Uttzai házomnál T ó t Uttzára szolgáló alkalmatosságot, lakásul kis 
kertel együtt, mindnyájok pedig ezen Legatum iránt valamellyik résznek 
defectusával, a mutua Successiót, megtartani köteleztettnek, és az életben 
m aradott feleknek és a deficiensnek, hátra maradott Javaiból, ezen Legatumot 
köz osztályra megkérni Jusok lészen.

Tizenötödször: Roskoványi Tisztartó Klementisz Illés feleségével Koh 
Anna Susannával, számos Esztendők által tett hiv szolgálatjokért 1500 az az 
Ezer ötszáz Rforintokat hogy megjutalmaztassék, és a számadástól absol- 
váltassék rendelem.

Tizenhatodszor: A cselédem a mely halálomkor szolgálatban lészen, akkor 
Esztendőbéli egész Conventiójával fizettessék ki, azok pedig a kik számosabb 
Esztendők alatt nállam szolgáltak, ügy mint Szakácsom; Napravszky János, 
annak adassék az egész Eperjesi Farijéton (?) általam acquirált egész fundus 
örökösen, és készpénzben 300 az az háromszáz Rft. Gaspari Mihály úgy kivált 
felesége Anna, Feleségem mellett szolgálatjára nézve in Summa 200 az az 
kétszáz Rft. fizettessék ki.

A Telkes Jobbágyaimnál, és Zselléreimnél kölcsönözött Summát incassál- 
tatván, azok egyaránt közöttök elosztassanak.

Mivel pedig a fellyebb tizenhat pontokban meghatározott, praetensiókat, 
fundácziókat, és Legatumokat, az alább megnevezett Universalis Haereseim 
kifizetni köteleztettnek, annak okáért hogy a praetendensek és Legatáriusok, 
és az Universalis Haeresek között, minden kérdések, és visszavonások eltávoz- 
tathassanak, tehát oly pénz nem ét értem, és válorát rendelem, a milyen ezen 
dispositiómnak Solennisatiókor folyamatban volt, az az Bécsi váltóban.

Tizenhetedszer: Universális Haeresnek, minden ingó és ingatlan, ezen 
Nemes M agyar haza Várm egyében, Városban, a vagy is Helységben és Pusz
tában, és akár mi névvel neveztetett jószágimban, és javainkban, az az universa 
substantia mobilis et immobilis a mely halálomkor találtattni fog, és a me
lyeknek, kivált az ingatlannak conscriptióját meghagyni igyekezem, úgy a 
Bártfai fürdőben lévő házaimat, s Hegyallyán Szőlőket is oda értvén, nevezem 
és Solenniter constituálom T ettes Nemes Péchy Susanna Asszony, kedves 
Sógor Asszonyomat, néhai T ettes Lucskay Bánó Imre Úr özvegyét, az ő 
halálával pedig édes fiát Bánó József Urat, és Feleségét Dobozy Rosáliát, 
kedves m ostoha Unokámat, következendő mód és conditió alatt:
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u) Hogy azon 17-ik punctumban generice nevezett, universalis vagyonomat, 
a m elyet is egyedül, hogy aprehendálják, hagyom  holtom után, Autentice 
conscribáltassák és abból a felyebb le irt fundációkat, Legátum okat és Jutalm akat, 
úgy ha passivum adósságom találtatik, legelsőben kifizessék, nem külöm ben:

Mindenek előtt édes Leányok Bánó K arolinának, a melyet is többnyire 
én Feleségemmel neveltem különös Legatumúl adjanak, a Feleségem orientális 
gyöngyeit egészben, az ezüstből, két ezüst legkissebb gyertyatartót, két ezüst 
sótartót, kávénak való ezüst machinát, egy nagy ezüst nádméztartót, hat ezüst 
kávé kanalat, hat pár ezüst nyelű kést, hozzá h a t ezüst kanált, egy osztogató 
nagy ezüst kanált, az ezüst Lavórt, hozzá való ezüst pohárral, Ágybéliből 
három  ágyra való párnát, derekalját, és dunhát, úgy három paplant hozzá; 
az asztalra valóból hat abroszt, hat tuczet kam uka formára készült servietát, 
vagy is asztalkendőt, és annyi tuczet ordinárium  kendőket. 500 az az ötszáz 
sing vékony vásznat, vagy gyócsot, és készpénzből 2000 az az két ezer Rftkat 
és kiházasítására 2000 az az két ezer Rf. és a feleségem ezüst bestekét.

U) Hogy még kedves Sógorom Asszonyét annak a mint universalis 
Haeresnek, nevezete alatt, az felyebb kitett kötelességeknek kifizetése után 
aprehendál, annak interessével, vagy jövedelm ével szabadon éljen, de m agát 
a fundust az megnevezett conscriptio szerént édes fiára, Bánó Jósef Urra, 
és Feleségére Dobozy Rosáliára, kedves m ostoha Unokámra, és azoknak 
m aradékjokra, mint következő Haeresekre, intacte meghagyni köteles légyen.

c) Tetszvén az Úr Istennek Péchy Susánna Asszonyt az árnyék világ
ból kiszóllitani; midőn a Haeres Jósef Bánó Úr és Felesége Dobozy Rosália 
a successiót mint universális Haeresek a praem ittáltak  szerént aprehendálni 
és kézhez venni fogják, akkor testvérjeinek, ugyan Bánó Borbála Asszony
nak , Dobozy Lajos Óbester úr H itvesének, ezen dispositiónak második 
punctum ában Legátumot, o tt m eghatározott m ód szerént fizetni fogja, Bánó 
G ábor és Tamás Uraknak pedig minden Esztendőben egyiknek egyiknek 
300 az az három száz Rftkat fizetni kötelesek lésznek, mind addig mig gyer
m ekek nem lészen, ha pedig gyerm ekek lészen, és valamelyiknek, acquisitióra 
a pénz szükséges volna, tehát egyet egyet 5000 az az Ötezer Rftkat kifizetni 
fognak, de oly condicióval, hogy ha azon fél, a m elynek ezen Summa ki
fizetődne, idő jártával deficiálna, hogy a H aeresekre vagy azon m aradékokra 
vissza száljon, külömben oly sekuritás nélkül, kiadni kötelesek nem lesznek, 
hanem  csak Esztendőnként, a felyebb kinevezett 300 Rft. fizetni, ezen fizetés 
pedig, ha akármely a nevezet testvéri közül gyerm ek nélkül kihal, pro bono 
universalium heredum megmarad', és semmi további «uccessió vagy osztály 
alá nem fog tartozni.

d) Ha pedig kedves unokám at Dobozy Rozáliát, Bánó József Úr feleségét 
az Ú r Isten özvegységre juttatná, akkarom  ezen fundusból, egyébb özvegyi 
jussai felől, szabad dispositiója alá ezen rendelésem  erejével 5000 az az 
Ötezer Rft. hagyom

e) Isten titkába vagyon, ha valyon eképpen kinevezet universalis Haeresem 
és kedves unokám Dobozy Rosália, idő jártával nem  deficiál-é? azért mivelhogy 
ezen Legatumom Nemzetségről Nemzetségre, m ennyen által kívánom, az egyenes
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successorok között, ugyan a successiót regulázhatnak; ha pedig hogy magok, 
vagy successorai időjártával deficiálnának, akkoron ezen Legatumból 1000 
aranyat in natura, Roskoványy Familia, férfi ág számára, ugyan familia kincs
nek kiadni, a többi Summa eránt pedig Tettes Nzetes és Vitézlő Péchy Gábor, 
kedves Ipám Uram maradékaiból haerest nevezni kötelessek lésznek. A Legatum 
substrátum a, többi fekvő jószágimba, és több Nemes Vármegyében, úgymint 
Sáros vármegyében, Roskoványban, Dobón, Pétermezőn, Mocsolyán, Peklenden, 
Ostro-Patakon, Tolcsemesen, Csipkésen, Szentgyörgyen és Cselfalván. Nemes 
Szepes Vármegyében, Polyanóczán és Pongráczfalván. Nemes Zemplin V árm e
gyében, Zombori Kövy hegyen lévő szőllő, úgy Tállya városban határán, Bernáth 
Antal Uramtól, és Feleségétől, Vecsey Anna asszonytól törvényesen exequált 
négy darab szőllőn helyheztetve lévén, azért mindezeket, ezeknek investitiókat, 
és ha idővel még többet aquirálnék, valamint Eperjes Ns. Szabad Városában, 
Nagy utszában, Ns. Meczner Sámuel és Steller szomszédságában, örökösen 
aquirált házamat, majoromat, szántőföldeimet, réteimet és minden akár mi 
névvel nevezhető appertinentiáimat, birtokaimat. Nem külömben Szabad Királyi 
Bártfa Városa fürdőben található Házaimat, ezekben található és találtatható 
Instructus fundusokat, Marhákat, Épületeket, Clenodiumokat, és Activa Capitális 
Sum m ákat,a mellyeket is mindenben semmit kinem kötvén Legatum Substratumá- 
nak és Legatumnak nevezem, és sokszor említett Universalis Haereseknek 
olly m óddal hagyom, és adok által, hogy a mi'praemitálva vagyon a Legatumo- 
kat, és netalán felmaradott passivum adóságaimat kifizessék, mellyeknek ki
fizetése könnyebzésére rendelem, mivel a legataria successiomat a Haeresek 
Bánó Jósef Úr és Felesége Dobozy Rosália kedves Unokám, nagyobb részét 
fekvő Jószágaimban és azoknak Investitióikban vagy Activus Contractusaikban, 
és instructus fundusban Apprehendálni és kezekhez venni fogják és igy ezen 
dispositiónak publicatiójával, a Kapitális Legált Summákat ki nem fizethetné
nek, azonnal is arra való nézve ez az megmásolhatatlan rendelésem hogy 
mint a fundatiónak úgy Legatum oknak törvényes 6 pcente Interessét a 
Publicatio napjától fogva, ugyan fizetni kötelessek légyenek, de a legált Capitális 
Sum m a kifizetésére nézve három Esztendő ő nékie megengedődjék, a fundatió 
Capitalisát pedig ha az Interessét accurate fizetni fogják, csak akkor a mikor 
az Activum Capitálissaimat incassálni fogják kifizetni kötelessek légyenek. 
Továbbá rendelem, hogy famíliámat illető Jószágokat mind addig szabadon 
és im perturbate bírhassanak, m ég famíliám Férjfi ágon lévő Successorok rajta 
fekvő Sum m ákat le nem teszik, a többit pedig Aquisitionális Levelek értelmé
hez képest, az Aquisitionális Sum m áknak és Melioratióknak le tételéig bírhassa, 
mind azon Jussal és módal, valamint én bírtam és bírhattam volna, hogy 
pedig abban magok dolgát elrendelni tudhassák, a Codycillusban azoknak 
inventárium át Jussokat és Investitiókat deducálni igyekezem; ha mind azon 
által azt véghez vinni nem érhetném, akkor a leveleket excutiálván és Con- 
scriptiókat Instituálván, elégséges dircetiót találja arra mind azon által ezen 
Testam entom om  erejével, köteleztettnek, hogy azon az Literale Documentumon 
kívül, a mellyeket az Investitiók megbizonyitására szükséges, és a Jószágim 
adm inistratiója végett, meg tartani Lészen, a többi famíliámat illető leveleket
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és Documentumokat, Roskoványi Kristóf Úr m aradékinak a kiket a Törvény 
szerint Jusson successiója illet, egy Esztendő elforgása alatt Elenchius mellett 
által adják.

Ezen dispositiómat, seu in parte seu in to to  akár más Testam entum  
akár Codicyllus által, circumstantiis ita existentibus, alterálni modificálni, vagy 
is megváltoztattni éltem napjáig midőn szabadságot reserválok, úgy ha azt nem 
cselekedném solomiter declarálom , hogy ezen dispositio, mint Törvényes 
utolsó rendelésem és Testam entum om  in Judicio et extra Judicium in suo 
vigore et valore meg tekintessék és m egtartassák, és azoknak a kiket illet, 
atté>l recedálni szabad ne légyen

Minek előtte ezen utolsó rendelésemet solennizáltam volna tetszet az 
Istennek a 17. Punktumába em lített Bánó K arolyina kedves unokácskámat ez 
múlandóságból az örök életre kiszóllitani, azért o ttan  ő neki rendelt Legatum ot 
édes Szüleinek u. m. Bánó Jósef úrnak és feleségének, Dobozy Rosáliának, 
mint Universalis Haereseimnek, valamint ottan rendeltem  hagyok és adok általi.

Azon kivül, mivel az Úr Isten titkába vagyon, meddig terjedni fog az 
én és Feleségem életem, arra való nézve ha körül e ttünk  tett hiv szolgálatjaiért, 
akár cselédet akár más rendű érdemes szem élyeket, valami Inscriptiójával. 
megjutalmaznánk, azon Inscriptióknak, olly erő t tulajdonitatni kívánom és 
rendelem, mint ha itten in Specifice kineveztetettek volna, és azon Inscriptiók, 
mint az Universális Haeresek úgy mások is a kiket illethetnének, azoknak 
a kiknek általunk adattatnak, az Inscriptionális Levelek erejénél fogva, m inden 
kifogás nélkül kiadatassanak és birodalm okba m eghagyatasanak.

Utoljára ezen Testam entária dispositiómnak, és utolsó rendelésemnek 
Executiójára, ha az Úr Isten Úri életeket, az enyim nél a mellyet is szivem
ből kívánom, továbra terjeszti egész bizodalomal m eg bírálom és alázatosan 
kérem Méltóságos Consiliárius Péchy Újfalusy Péchy János Urat és Sz. Biró 
Zimmermann Gábor Uram at, ha pedig ezen U rak  akár mi okból is azt fel 
nem válalnának vagy is véghez nem vihetnének, akkori esetre ezen Ns. Sáros 
Vgyénél titulár. Ord. Vice Ispán Urat és Sáros Zempléni Esperesség vagy is 
Senioratus Inspectorát nevezem, kinek ezen utolsó akaratom hoz meg bizonyí
tandó Törvényes Grátiájokért és ezen T estam entum om  értelme szerint meg 
teendő Executióért hogy Charakterekhez illendő rem uneratiót a vagyonomból 
az Universalis Haeresek adjanak rendelem. M ellyeknek nagyobb bizonyságára 
és állandóbb voltára Isten kegyelm éből egességes testet és ép elmével bírván 
ezen Testamentombéli D ispositióm at tulajdon kezem  alá Írásával és élő petsé- 
tem m el alább Coramisált és arra különösen m egkért és együvé öszve hivatott 
Úri személyekkel megerősítem. Sig. Eperjes 13. Julii 1819. Roskoványi Rosko
ványi István m. p. L. S.

11. W agner Keresztély alapítványa.

Testamentum Christiani W agner Vigore cujus pro Duobus egenae Sortis 
Studiosis primanus in Collegio Evangelico Eperiessiensi, semet tum in M oralitate 
tum Studiis maxime distingventibus titulo Stipendii Rf. 200 fundat, ut videlicet
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üdém, Summae hujus Interusurium cum Singillativis Rf. 60 obtineant, dd. 16. 
Decem. 1824.

Nos N. N. Judex Consul, et Senatus Regiaé ac Liberae Civitatis Eperiesi- 
ensis memoriae commendamus vigore praesentium Significantes quibus expedit 
universis: Quod cum Nos Anno, Die, Mense, Locove datarum praesentium 
in Solita Curia Nostra Magistratuali pro pertractandis certis arduis Servitium 
Summi Terrae Principis, & Publicum Peculii hujus Statum  ac Emolumentum 
tangentibus Negotiis Censedissemus, unaque fuissemus Constituti; Eotum Egre
gius Carolus Pulszky de Lubótz & Cselfalva, qua tam en Gremialis Augustanae 
Confessionis addictorum Collegii prim anus Inspector supplex Nobis exstitit: 
quatenus Christiani Vagner Testam entariam  Dispositionem in Transsumptum 
Litterarum Nostrarum transcribi, & transferri, Authenticeque Eidem extradari 
facere vellemus, cujus tenor Sequitur in haec verba.

Ich Endesunterschriebener Christian Vagner in dieser meiner traurigen 
Lage, in die mich meine Krankheit versetzt hat, erwägend die Hinfälligkeit 
alles Irdischen und die Ungewissheit der Stunde, in der mein Geist, den ich 
der beseeligenden Gnade des Allmächtigen empfehle, diese verwesliche Hülle 
verlassen wird, habe ich meine durch Gottes Beistand, und meinen unermü- 
deten Fleiss und Bemülin erworbene Habschaft, bei vollkommener Geistes- 
gegenwardt und gesunden Gemüthe, aus freien Antrieb, und reifer Überlegung 
folgende, nach meinen Hinscheiden, als meinen letzten unwiederruflichen 
Willen pünktlich zu beobachtende Ordnung, und Disposition getroffen.

1- tens. Empfehle ich meine entseelte Hülle den Mutterschoss der Erde, 
damit dieselbe nach christlich Ewangelischen Gebrauch und Sitte beerdigt 
werde, zur Bekleidung aber meines entseelten Körpers bestimme ich folgende 
Kleidungsstücke, als meinen Satinglo Rock, Angin Hosen, weisses Giliet, Hals
tuch und Kragen, wozu weisse Strümpfe, und Bänder gekauft werden sollen.

2- tens. W as mein hinterlassenes Vermögen betrifft dessen Conscription 
unter meiner eigenen Handunterschrift ich gegenwärtigen Testamente bei- 
schliesse, und dass ich der Verwaltung des untenbenannten Executors mit 
dem Bemerken übergebe, dessweil derselbe kein feuersicheres Quartier bewohnt, 
meine Activ Contracte wegen grösserer Sicherheit, in dem  hiesigen W eisen
amt deponirt, und dem Herrn Executor so oft er selbe bei Einkassierung 
meiner Schulden brauchen wird, gegen Revers verabfolget werden sollen; so 
vermache und legire ich dasselbe folgender massen.

a) Den Studirenden am hiesigen E/wangelischen Collegium zu Eperies 
/  Nro 2 vermache ich eine Capital Summe von Rfl. 2( )00 W. IV. so zwar,

dass diese Summe der ganze Schul M agistrat mit Einfluss des Schul Fiscalen 
a u f  sichere Orte a u f  Zinsen gebe, dam it dieses Capital a u f  keinen Fall ver
loren gehe, wo dann von den jährlichen Zinsen zur Zeit des abgelegten Examens, 
Zw ei Primaner jeder m it einen Stipendium von Rfl. 6 0  IV. W. ohne Rücksicht 
des Standes und Geburt, betheilt werden sollen; jedoch müssen solche von 
armen Eltern geboren sein und sich sowohl durch moralischen Character als 
auch durch Fleiss von der untersten bis zur höchsten Schule stets rühmlich 
ausgezeichnet haben.

Coll. Ért. 1906/7. 2 4
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bj Den Ewangelischen sowohl als auch den Katholischen Spitälern, 
welches letztere am Flóriani Thor erbauet w orden, legire ich jeden besonders 
zu Einhundert Rfloren zusammen Rf. 200. W. W . welche durch die betreffen
den Äm ter verwaltet, an Sichere Örter angelegt, und die Zinsen zum Vorthei! 
der Armen und Kranken verwendet werden sollen. Nicht minder verm ache 
ich auch auf die im Gräflich Szirmayschen Dorfe Tarcza zu erbauende Katolische 
Kirche Rfl. 150 W. W.

c) Meinen Theuresten Eltern V ater und M utter, wenn solche am Leben 
sind, legire ich aus Kindlicher Achtung und Liebe, die von der W iege bis 
an mein Lebens-Ende mich stets beseelte, und  zwar dem Vater eine Sum m e 
von Rfl. 150 W. W. für welche eine goldene Repetir Uhr, meiner lieben 
Mutter aber 200 Rfl. W . W. für die eine goldene Dose, zum ewigen A nden
ken meines wärmsten Dankgefühls durch m einen Bruder Christoph W agner 
von dem Legat, das ich ihm vermache erkauft, und an die theuresten E ltern 
übersendet werden soll. Im Falle aber meine lieben Eltern nicht m ehr am 
Leben wären, so ist mein Wille, dass dieses Verm ächtniss meinem Geschwister 
zu gleichen Theilen anheim fallen soll.

d) Meinem lieben Bruder Christoph ansässigen Bürger und Caffe Sieder 
zu Tem esvár vermache ich aus innigster B ruderliebe die Summe von 2000 Rf. 
W. W. nebst einen Schuldschein des F ridrich  W albaum  bei Herrn W ilhelm 
Thiry Buchhändler von Herm anstad in Condition, über 26 Rfl. W. W . so dann 
in W einen 15 Fass Ausbruch, und 6 Fass Maszlás, ferner eine Guitare, die 
sich bei dem Herrn Killer Musickus befindet, sam t drei Portraiten eins in 
Gold gefasst, die beiden andern ungefasst; d an n  eine in Gold ebenfalls ge
fasste Haarschnur, einen Tabacksbeutel, zwei Gold- und Silberne Augengläser, 
zwei Silberne Salzgefässe, ein Silbernes Besteck mit C. W., zwei Rauten Ringe, 
einen Opal Ring, einen Carniol Ring, eine go ldene Kette mit zwei Korallen, 
und eine Stecknadel mit R auten; nicht m inder ein schwarzes Kleid vom 
feinsten Brüssler Tuch Frack und Pantalon, dazu ein schwarzes Giliet, ein 
grosses schwarzes Tuch, wie auch ein blaues K leid Namiester Tuch, Frack 
und Pantalon, zwei Pantalon Hosen , von Satinglo, eine Drappfarb, die andere 
Pfeffer und Salz, einen franzblauen Mantel n ebst 4 Gehet, von denen zwei 
Kameelhaarene, die andern Wasch-Giliet sind, ferner einen braunen Zeugenen 
Rock mit taffet gefüttert, endlich eine trockene Vergissmeinnicht Blume nebst 
einen Neujahrsbillet in Atlas von m einer F reundin.

e) Meinen fünf lieben Schwestern hinterlasse ich, nahmentlich meiner 
Schwester M argaretha und ihrer Tochter, deren Taufpathe ich bin Rfl. 10000 
W. W. — dergestalten, dass von dieser Sum m e die Hälfte von Rfl. 5000.— 
meiner Schwester, die andere Hälfte von Rfl. 5000 ihrer Tochter m einer Pathe 
anheim falle. Meiner Schwester Retta legire ich Rfl. 2000 W. W., der Schwester 
Rosina ebenfalls Rfl. 2000, dann m einer Schw ester Magdalena Rfl. 150. — 
meiner Stiefschwester M argaretha gebohrene Schlieffer ebenfalls Rfl. 150 — 
so wie auch meiner Freundin Caroline Bauernfeind wohnhaft zu S trasburg 
am Parade Platz Nro 19. Rfl. 150 mit dem  Zusatze, dass jeder der drei
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letztem für die ihnen vermachten Summen brillantene Ohrgehänge nach der 
letzten Fagon angeschafft werden sollen.

f )  Meinen lieben Bruder Georg W agner, dessen Schuldner ich war, legire 
ich die Schuld Summe von Rfl. 300 W. W. nebst zwei Activen Obligationen, 
eine von Schauspieler Künner über Rfl. 150. die andere von Revitzky über 
Rfl. 140 xr. 16. welche beide dem  Bruder Christoph einzuhändigen sind, 
damit er selbe an den Bruder Georg übersende, auch hinterlasse ich ihm 
meinen goldenen Petschir Ring von 4 Dukaten mit C. W. übrigens will, und 
disponire ich in hinsicht, der meinen Eltern und Geschwistern zufallenden 
Vermächtnisse, dass mein Bruder Christoph, in dessen Gegenwart mein T es
tament eröffnet werden soll, die meinen Eltern, und Geschwister anheinfallen
den Legate übernehme, und die richtige Übergabe derselben mit Einfluss 
des Herrn Testamenti Executors pünktlich besorge. Im Falle aber derselbe 
mit T od abgehen sollte, so wird mein Bruder Georg Gastwirth zum Goldenen 
Löwen zu Berneck bei Baireuth in Beuern himit ermächtiget, vorbeschriebene 
Vermächtnisse zu übernehmen, und solche an die respectiven Legatarien zu 
befördern, und abzugeben.

g )  Dem Herrn Doctor Joseph v. Paracelsus, zu dem ich mein grösstes 
Zutrauen in meiner Krankheit hegte, legire ich eine Summe von 100 fl. — 
Herrn Leopold Pfeiffer aber meinen Freund und W ohlthäter, der sowohl in 
meinen gesunden Tagen, als auch währendt meiner Krankheit mir hülfreich 
beigestanden ist, ein Fass Ausbruch von 1822. Jahre.

h ) Einer Waise, der ich als Pathe gestanden, Namens Amalia Neubert 
gebohren zu Caschau, die dermahlen von der Anna Pappkinn wohnhaft im 
Mohlischen Meierhof versorgt wird, legire ich Rfl. 150. mit dem Beding, dass 
diese Summe an das Caschauer W aisenam t abgegeben, und die Zinsen davon 
der W aise zum Unterhalt bis sie majorenn wird ausgezahlt, dann aber das 
Capital derselben verabfolget werden soll.

i) Meinen Freund Carl Herfurth vermache ich meine Violin, die ich 
ihm auch bereits übergeben habe, Herrn Prokopovits aber sollen fürs rasiren 
pro Anno 1824. Rfl. 18 und dessen Subjecten Rfl. 5 als Discretion aus
gezahlt werden.

k) Meiner W ärterin und Wäscherin, die mir bis heutigen Tages aus
gedient hat, legire ich für ihre in meiner Krankheit treugeleisteten Dienste, 
über jene Rfl. 12.30, welche sie bereits von mir erhielt, annoch Rf. 12 xr. 30 
W. W. nebst einer Kaffee Mühle, meinen alten Hemden, Unterhosen, Radzi- 
wilka, grauen Frack, Nachtkleider und meinen Koffer; der neuaufgenommenen 
W ärterin aber werden wenn ich mit Tode abgehe, für jeden Tag ausser der 
Kost, die sie von mir erhält xr. 30 W. W. ausgezahlt werden. Ferner

l) Vermache ich der Hausköchin meinen Komodkasten, dem  Ober-Kellner 
Franz mein Schreibzeug und Papierscheere, den Constant zwei Paar Stiefeln, 
einen Hut mit Futteral, nebst zwei Kleiderbürsten, und drei Sommer Bein 
Kleider, und sowohl diesen, als auch den Ferdinand, W unsch, Wilhelm, Matis, 
Stuben- und Kafee-Mädchen, den beiden Küchenmädchen, Offenheitzer und 
W asserträgerin jeden zu Rf. 10 W . W. folglich in Summa Rfl. 130.

24*
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m) Eine Obligation über Rfl. 69 W. W. welche aus der Beschreibung 
m einer Activ-forderungen ausgelassen wurde, soll im Falle meines Absterbens 
für getilgt betrachtet, und den Schuldner A dam  Mizerszky als Geschenk 
zurückgestattet werden.

3- tens. Den Herrn Carl von Okrutzky einem meiner getreuesten Freunde, 
der mir sowohl in Gerichtlichen A ngelegenheiten seit mehreren Jahren als 
Anwald treu und redlich diente, wie auch in andern  Fällen mein aufrichtiger 
Rathgeber war, auf dessen Redlichkeit, und Gewissenhaftigkeit ich mich sicher 
verlassen kann, ernenne ich zum Executor und V ollstreker dieses meines letzten 
unabänderlichen Willens bis zur gänzlichen Befriedigung aller meiner Lega
tarien, wo ich aus dankbarer Erkenntlichkeit für seine treugeleisteten, und 
noch zu leistende Mühewaltung, demselben mit Im begriff der auf die Ambros 
v. Pechyschen v. Semseyschen, und Nyom orkayschen Proceszspesen, mein von 
obigen Legaten übriges Vermögen an Capital und  den bis zu heutigen Tag 
von allen meinen Capitalien restirenden Interessen vermache, jedoch wird 
derselbe aus seinem Vermächtniss die Leichen U nkosten sammt der Apotheke 
zu berichtigen und zu befriedigen schuldig sein, so wie es zugleich mein 
W unsch ist, dass mir derselbe aus seinen L egat ein Grabmahl setzen lasse. 
Ferner legire ich ihm ein paar 14. Löthige Silberne Sporn, zwei Meer
schaumene Pfeifen die eine mit, die andere ohne Beschlag, eine messingene 
Laterne, ein grosses Perspectiv samt allen Büchern, und der Zündmaschine; 
Seiner Frau Gemahlin aber ein halbes Stück Schlesier Leinwand von 21 Ellen, 
ein halbes Stück Hausleinwand, und ein neues Damastenes Tischtuch, wie 
auch eine Toilette.

4- tens. Im Falle aber dass ebenbenannter E xecutor meines letzten Willens 
entweder durch Krankheit, oder andere U m stände an der Vollziehung des 
gegenwärtigen Testam ents gehindert werden sollte, so ernenne ich zum 
Supplenten wegen Beschleinigung meiner Rechtsachen, den im Nyom orkay
schen Process Constituirten Agenten H errn A lexander von Olah, dem ich 
mit Einfluss des unten benannten Herrn C ontraagenten die pünktliche und 
gewissenhafte Verwaltung dieser meiner H interlassenschaft hiemit anempfehle 
mit den Zusatze, dass Herr Carl v. Okrutzky aus dem  ihm anheimfallenden 
Vermächtnisse die Mühe des Herrn Supplenten nach Verdienst belohnen wolle. 
Endlich

5- tens. Ersuche ich höflichst den W ohlerw ürdigen Herrn Michael Schwarz 
Prediger an der hiesigen Deutschen Gemeinde, zu welchen ich als Seel Sorger 
mein grösstes Zutrauen habe, dem von mir ernannten Executor des Testam ents, 
oder seinen Supplenten mit seinen Einflüsse gütigst behülflich sein zu wollen, 
und wenn es nöthig wäre einen C ontraagenten bei der Vollstreckung ab
zugeben, wo ich für diese Mühe nebst m einen verbindlichsten Dank obtitu- 
lirten Herrn Prediger ein Fass 5 büttigen A usbruch vermache. Übrigens

Schliesse ich mit Christlicher Ergebung in den Willen des Allmächtigen 
meine gegenwärtige Testamentarische Disposition, und lege nochmahls den 
obtitulirten Herrn die pünktliche V ollstrekkung desselben an Ihr Herz, und 
Gewissen, zuversichtlich hoffend, dass Sie sam t meinen Legatarien mich, der
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in der Blüthe seiner Jahre das Zeitliche seegnen musste, im freundschaftlichen 
Angedenken behalten werden. Zu mehrerer Gewissheit aber habe ich diesen 
meinen letzten Willen in Gegenwart hiezu erbethener glaubwürdiger Zeugen 
eigenhändig unterfertigt, und mit meinem Insiegel bekräftiget. Eperies den 
16. December 1824. L. S Christian W agner m. p.

Infrascripti fide digne attestam ur, & recognoscimus: quod Dominus 
Christianus Wagner, postea quam praesentem Testam entariam  Dispositionem 
eidem praevie perlectam manu sua subscripsisset & Sigillo roboravisset Coram 
Nobis, Fine Solemnisationis Testam enti hujus expetitis, & Judicaliter ex- 
missis, vivae vocis ministerio declaraverit, in eodem ultimam Suam Contineri 
voluntatem, post sui ex hac vita decessum inviolabiliter observandam. 
Eperiesini die 16 Decembris 1824. L. S. Andreas Kriebel m. p. L S. & 
Christianus Tranger m. p. exmissi Testamentarii Senatores.

Unde Nos ad praeviam antelati Recurrentis Requisitionem, praeinsertam 
Testamentariam Dispositionem praesentibus Litteris Nostris de Verbo ad 
Verbum sine diminutione, vel augm ento aliquali transcribi facientes, eidem 
Recurrenti Jurium Suorum futura pro Cautela deservituras sub Authentico 
Civitatis hujus Sigillo extradendas esse duximus, & Concedendas Communi 
svadente Justitia, & aequitate, Datum ex Consessu Magistratuali Epperiessini 
die decima quinta Mensis Septem bris Anno Domini Millesimo Octingentesimo 
Vigesimo Quinto celebrato. L. S Extradedit Antelatae Civitatis Jur. Ord. 
Notarius Stephanus Dienes m. p.

1 2 . Szártóry Imre hagyatéka.

Mi Pest, Pilis, és Solt törvényesen egyesült Várm egyék Egyházi Fő- 
Rendeinek, Ország Fö-Zászlósainak, Nagyjainak és Neinesseinek Közönségek 
adjuk tudtokra a jelenvaló Levelünknek Rendéiben, mindeneknek, a kiknek 
illik: hogy minekutánna dicsőségesen Országló Kegyelmes koronás Fejedel
m ünknek szolgálatját, a köz-jót, és ezen vármegyék egyébb Dolgaikat érdeklő 
Tárgyaknak folytatások és el-intéztetések végett, a mái alól meg Íratott napon 
s helyen egybe gyülekezvén, közönséges gyűlést tartottunk volna; akkoron 
felbontatott és publicáltatott Néhai Besztercze-Bányai Szártóry Imre Úrnak, 
Budán 1825-dik Esztendei Szeptem ber 17-ik napján költ Test'amentomi rende
lése, melynek foglalatja eképpen következik:

A megfoghatatlan Örökös Istennek, Szüléim, Hazám és az Emberiség 
eránt való kötelességeim teljesíthetésére leendő vezérléséért és áldásáért ese
dezve kevés keresett vagyonaimról tészem ezen utolsó rendelésemet, úgym int:

1-ör. Minden ingó akár mi névvel nevezendő vagyonaimat, nevezetesen 
pedig mostan kész pénzben kezem között lévő, és mint egy heted fél ezer 
forintoknál váltóban többet tévő summát, úgy nem különben Szathmár vár
megyében Szártóri Házán, és ehez tartozó helyeken, úgy szinte a budai húzóm
nál lévőket, mellyeket itten Budán a háznál lakos Szelk Szabó Mester Uram 
előmutatni legjobban fogja tudni, hagyom és rendelem a Helvetiai Vallást
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Követők Debreczeni Collegium számára, a mi tudni illik, az alább megneve
zendő positioknak készpénzbeli kifizetések után m eg marad, olly móddal, hogy 
a Túl a Tiszai Superintendentia Fő-Curátora rendelése és kormányozása szerint; 
és az én Testvér Öcsém Besztercze-Bányai Szártori József befolyásával, a kinek 
is, az e végre teendő utazásai, és más költségeinek viselésére egyszerre 1000, 
az az ezer forintokat váltóban rendelek, azon ingó vagyonok, nevezetesen az 
idei terméssel mintegy 20.000, azaz húsz ezer pozsonyi mérőnél több szemes 
élet, széna, könyvek, ezüstszerek, kardok, az alább kinevezetteken kívül, marhák 
s más egyébb efélék, kótyavetye-által adassanak el, megjegyezvén azt, hogy a 
könyvek közül, a melyek szükségesek lésznek, a Collegium szárnál a tartassanak 
meg, annak utána a be jövő pénzből fizetődjön ki néhai kedves Bátyám, Szártori 
Náthánael Árváinak azon heted fél ezer forintot váltóban tévő pénzek, mellyet 
én Spitz Dávid és Spitz Sámuel Nagy-Károlyi zsidóktól, mint ezeknél az Árvák 
részére, kint volt adósságot, az Árvák számára fizetett kam at mellett által vettem. 
Egyébb eféle pénz az kezemnél semmi sem volt, ebből is Szártóry Károly és 
Sándor Ötséim mint egy negyedfél ezer forintot elköltötték, amint ezt Károly 
Ötsém nek nálam lévő Quietántiája és Recognitionálisa mutatja, mellyeket is 
József Ötsém a többi más levelekkel együtt Budán és Szártori Házán szedjen 
öszve, azokból az én személyes Jegyzékeimet tegye semmivé, a jószágot ille
tőket pedig tartsa meg magánál. Továbbá:

Ugyanazon Árváknak az őket illető Dersi negyedfél telekjétől Eszten
dőnként 120, azaz százhúsz forintokban váltókban hátra m aradott Árendájok 
is, jól-lehet ezt az Árvák töllem nem kívánhatnák, mivel többemben került, 
mind a közönséges, mind pedig az őket különösen illetett perek folytatása, 
mint sem a jószág árendája mind összve Esztendőnként behozott, egészen 
fizetődjön ki. Nem külöm ben:

Ugyanazon ingó javaknak az árából adódjék, a kik engemet Szathm ár 
vármegyében akár mint cselédek, akár mint kaszások szolgáltak, harmincz 
érdem esebbeknek, a kiket tudni illik József Ötsém  azoknak Ítél, egynek-egynek 
külön egy tehén vételára 30, azaz harmincz forint váltóban. A mi pedig az 
eddig előszámlált és még az alább nevezendő H agyom ányok (Legata) kifizetése 
után fenn marad, mind az a budai házamon fekvő Cameralis adósságom le
rovására azonnal fordítódjék.

2-or. A már említett ingó javaimon kívül ugyan az említett Debreczeni 
reform atus Collegiumnak hagyom  a budai házam at is, a mely a hídnak által 
ellenében ezen nevezett alatt, Vendégfogadó a H ídnál, vagyon, úgy hogy, ha 
a Collegium a fentebb említett Cameralis adósságból a fentebb előszámlált ingó 
javak árával lett lerovás után még fenn m aradott adósságot kifizetni, és a házat 
m agának megtartani nem kívánná, jól lehet tellyes szivemből tsak a pénzbeli 
változásokból következhető károsodások elkerülésére nézve is igen óhajtanám, 
hogy a Collegium a Házat megtartaná, tehát ezen esetben a Ház is adódjék el, 
de úgy, hogy a Cameralis adósság egész kifizetése után fenn m aradandó 
Summa ezüst húszasokra reducaltatván, és hogy az soha devalvátiót, vagy más 
változást ne szenvedjen, a Házon maradjon, a Ház birtokától, a mellyhez a 
kávésság Jussa is tartozik, elválaszthatatlan légyen, a Summa azonnal elsőnek
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intabuláltasson, soha a Ház Birtokosa fel ne mondhassa, se fel ne válthassa, 
se a Collegium soha fel ne vehesse, hanem a kam atokat a Ház Birtokosa 
A ngariánként a Collegium számára fizetni tartozik, elmulasztás esetében pedig 
bánatbérül (Vinculum) a Ház Birtokosa, mind annyiszor két annyit, mint az 
Angaria tészen, a repositió útján fizessen, a mire a vevő magát, a Ház áltál- 
vételekor lekötelezni és conpromitálni tartozik.

3-or. Minek utánna az egész Massa eképpen rendbe fog hozódni, és így 
a minden Hagyományok adósságaim, és költségek, amikor kifizetődnek, akkor 
a fenn m aradott Summának egyedül tsak a kamatja, vagy Interesse, vagy ha 
a Collegium a Házat megtartaná, a Háznak Esztendőnként az én Pénzem után 
bejövő haszna a vagy jövedelme, egy átaljában e következendő végekre for- 
dítasson, még pedig úgy, hogy semmi szín s oknál fogva egyébre fordítani 
ne lehessen, úgymint:

a) Fizetődjön egy Professor Úr szint olyan jól, mint akár mellyik a mostani 
Professor Urak közül legjobban fizetődik, a választandó Professor Úr pedig 
Lutheránus valláson lévő em ber légyen, és a Diaeticat, Bell Lancaster Metho- 
dussát, a Ruralis Architecturát, az emberekkel való bánás princípiumait, a köz
életben előforduló dolgok esm eretét vagy is a Vevés Tudom ányát magyarul 
tanítsa, úgy a mint a Méltóságos Péch-Ujfalusi Péchy Imre Úr Eö Nagyságának 
által adott fundationalis Levelemben már elő adtam, tsak azzal a változtatással, 
hogy a Professor Ú r azon egy esztendő alatt a nevezett Tudom ányokat, annyi 
idő alatt, a mint maga legjobbnak fogja találni, tanítsa. T ovábbá:

b) A  m i pedig a Professor Ur fizetésétől fenn marad, ugyan az Intcressekből 
fordítódjon Lutheránus vallású, de Eperiessen Rhetorikáig, azontúl pedig Debre- 
czenben tanulók Stipendiumává, a kiket tudni illik az Eperjesi Collegium erre 
méltóknak fo g  Ítélni, egynek-egynek ütvén forin t ezüstben vagy conventiós pénzben 
adódván. Ezen Stipendiumra Elsőségek légyen az Atyám maradékinak, m ind  
addig, még a Protestáns vallásban meg maradnak, ezekre nézve meg ezt is hozzá 
adván ezen rendelésemhez, hogy az Atyám  maiadé k i Esztendőnként 100 azaz 
száz ezüst forintot kapjanak és hogy ezen stipendiumot azonnal kapják, mihelyest 
az oskolába bekerülnek, vagy is mihelyest Tanúim kezdenek, de ezek is mint 
mások Eperjesen tanulni tartoznak a Rhetorikáig.

c) Hogy ha pedig Lutheránus Vallású Tanulók nem lennének a Stipendiumra 
szánt pénz mindenkor a Collegium Mechanicum Museumra bővítésére fordítódjék.

d) A Stipendiatusok tartoznak a Quietantiaikban ki tenni, hogy ha az 
Isten nekik módot ád, le-kötelezettnek érzik magokat, más hasonló Institutumot 
a M agyar Hazában, a Protestánsok valamelyik oskolájában állítani, vagy a már 
fenn álló Institutumot gyámolítani. — Egyébb eránt a Collegium a Cameralis 
Adósságokhoz hasonlókat, az alább elő számlálandó Hagyományokat is minde
nek előtt fizesse ki és adja ki.

3-or. A mi a Szathmár Várm egyei fekvő Jószágomat illeti, az Erdőnek 
és a Csereinek több mint két harm ad része, az én keresményem, a Fa, szőllő, 
Árkok, Gyümöltsösök, Épületek, az én tulajdonaim, sok proportiok és Metatióra, 
úgy szintén más Perekre és javításokra tett költségeim, a Jószágra invesztiálva 
lévén, azért is ezek eránt ezt rendelem, hogy az erdő és a Csere Ders vagy
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is nyugatról való fele része minden épületjeivel a m ellyeket betegségem ben 
öszve tsináltam a Dersikét, és a Jánosi malom, az Iklődi kaszáló, a Jánosi 
szőllő és végre a Tsaholi Telek legyenek halálom u tán  Testvér Ötsém Szártóry 
Józsefé, ennek halála után néhai kedves Bátyám Szártóri Náthánaél második 
fiáé Sándoré, mint Senioratusi Jószág mellyet sem  megterhelni, sem idegení
teni soha soha szabad nem lészen, ezek után ped ig  az Atyám először férfi, 
azután Aszszony, de mind egyik Ág, olyan P ro testáns maradékjáé, a kik ott 
helyben lakjanak, az Erdőből tsak a száraz fá t használhatják, reményiem, 
hogy Attyok sírja vidékét inkább építeni mintsem pusztítani fogják. Továbbá:

Ezen Senioratusi Jószág mindenkori B irtokossának köteleségül örökre 
meg hagyom, és rendelem azt is, hogy a Senior halálomtól elkezdve három  
olyan gyámoltalan szegényeknek, a kiket jó  lélekkel a Senior maga arra 
érdem eseknek ítél, holnaponként egynek-egynek egy véka gabonát, és 30 az 
az harmincz kraiczárt adjon. Végtére:

Ugyan a Senior a T ettes Szathmár várm egye Cassájában jutalmul, 
azoknak a kik legtöbb E perfát, s idővel sejm et tenyésztenek, lábra kapván 
pedig a seljem tenyéztetés, más illyes hasznos új Cultura neme serkentésére 
Esztendőnként 30 az az harmincz forintokat ezüstben be fizetni tartozzon.

A Szártóry Házán e képpen fel állított Seniorátusi Jószágtól m egm aradott 
másik fele részére nézve pedig azt rendelem, hogy ezen fele részen a Collateralis 
Atyámfiái mint ősi Jószágon úgy osztozzanak, egyik  a másiknak a k i-fogás 
esetében örökösödjön, hogy ha pedig az Atyám protestáns maradéki kihalná
nak, ezen esetben az fekvő Jószágaim is mind a Debreczeni Collegiumra szálljon, 
a Collegium pedig az ottan Tanuló Ifjúság Stipendium ára mind azokat fordítsa. 
A ki ezen jó szándékaimat fel forgatja, meglopja, az Isten előtt fog számolni, 
a kit én hiszek, és ez m inden vigasztalásom.

4-er. A mi a magam személyét illeti, ez erán t azt rendelem, hogy enge- 
met a leg egygyűgyűebben minden Predicatio nélkül Fő-Tisztelendő Super
intendens Bátory Gábor Úr tem etessen el, hogy ha itten Budán halnék meg, 
és ezen esetben a Fő-Tisztelendő Úrnak fáradságáért 100 az az száz forintokat, 
a Budai Ispotálynak is mint Polgár szintén ennyit rendelek és hagyok, hogy 
ha pedig oda haza történne halálom, természetesen jó  szüléim mellé tégyenek, 
a hová m egm utattam ; a Sírban leendő le-tétetésem előtt egy Chirurgus a két 
verő nyak eremet (Carotides) egy újnyira vágja meg, és nekie ezen fáradságáért 
egy aranyat fizessenek, továbbá egy együgyü követ tégyenek síromhoz, a 
melyen egyébb a nevemnél ne légyen, ez is tsak azért, hogy ha egy szenvedő 
jó szívű ember hasonlójának nyugvó helyét látni akarja, reá találhasson. Egyébb 
eránt még ezt is rendelem, hogy ha itten Budán halnék meg, körülöttem  
m ostan heted fél ezer forintoknál váltóban valamivel több lévén ezen summát, 
sőt mindazt, a mi halálomig ne talán a Cassámba bejönne, e Fő-Tisztelendő 
Superintendens Úr, azonnal vegye magához, és ebből az én együgyű Tem ettetése- 
m et m eg tétetni, az itten lévő Legatumaimat ki fizetni, úgy nem különben, 
a József Ötsémnek a fenntebbekben költségére rendelt ezer forintokat, annak 
fel-jövetelével azonnal kifizetni, a többit pedig a Massához administrálni ne 
terheltessen. Többire nézve szükségesnek ítéltem ezt is megemlíteni, hogy én
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nekem itten sehol semmi adósságom nintsen, senkinek semmivel sem tartozván, 
a Lakossaim közzül is kik mivel tartoznak, a nála lévő Quietantiaik megmutatják, 
a szent-Mihály napi Ház Arenda is következik. Egyébb vagyonom pedig 
Nemzetes Koits Fiscalis és Szelk Szabó Mester Urak és a Fő-Tisztelendő 
Superintendens Úr által kinevezendő Ú rnak jelenlétében azonnal halálom után 
le-pecsételtessenek, és mind addig pecsét alatt maradjanak, még József Ötsém 
fel nem jön, a ki is a lepecsételést véghezvivő Uraknak becsületes remunera- 
tiót, azon Fehér személynek pedig, a ki halálomkor nálam lészen, béren felől 
60 az az hatvan forintokat fog rendelni és a kész pénzből kifizetni fogja.

5-ör. Hagyok és rendelek Tiszteletes Szabó Sámuel Úrnak, a mobiljaim 
közzül egy ezüst órát, és a hosszú Bekecsemet, Szártóry József Ötsém nek a 
kisebb arany órámat, egy pár tajték pipát, és egy öltözetet a ruháimból, a 
mellyeket választani fogja, Szártóry Sándor Ötsémnek pedig az ezüst kardomat 
és egy pár tajték pipát.

Az a Professor Úr, a ki fellyebb említve vagyon, minden esztendő elején 
és végén, egy Dissertatiót tartson, hogy nem csak boldog nem lehet az, a 
mint Hufelánd is mondja, ä ki a haláltól fél, de becsületes ember sem lehet 
az, a ki nem kész mindenkor életét kötelességéért fel-áldozni.

T ekintetes Balassa Lajos Fiscalis Ú rnak hagyom halálom esetére a kocsimat, 
s ha akkor még lésznek, a lovaimat. Költ Budán Szept. 17. Napján 1825. 
Besztercze-Bányai Szártóry Imre s. k. L. S.

H ogy ezen Testamentomi rendelés maga a Rendelkező Besztercze-Bányai 
Szártóry Im re Úr által, a mai alól irt napon, és Helyen, előttünk mind maga 
a Testáns Ú r által, e végre külön külön meghívott, és együtt volt Tanuk 
előtt, előmutatván s előtte érthetőn szorul szóra felolvastatván, azt ép elmével, 
s világos kifejezésekkel maga végső rendelkezésének, s tulajdon utolsó akaratjá
nak lenni állította, s előttünk tulajdon keze írásával, s Pecsétjével is meg
erősítette, ezennel bizonyítjuk. Költ Pesten Szent-Mihály Havának tizenhetedik 
napján 1825. Esztendőben.

Mely Testamentomi rendelés két egyenlő párokban készülvén, s solenisál- 
tatván, egyik a Debreczeni Collegiumnak leendő által-adás végett Fő-Tisztelendő 
Superintendes Bátory Gábor Ú rnak adatik által, a másik pedig Tettes Pest 
Várm egye Leveles Tárában tétetik. Kiss Sándor Tettes Pest Vármegye Generalis 
Perceptora, és Tábla Bírája m. p. L. S. Szemerei Szemere Pál, T ettes Pest 
V árm egye Vice Fiscalissa m. p. L. S. Bernátfalvi Bernát György T. Pest 
Várm egye VNotáriussa m. p. L. s. Lisznyay Gedeon T. Pest Várm egye VFis- 
calissa m. p. L. S. Ketse Péter, T. Pest Vár. VFiscalissa m. p. L. S. Gál 
József, T. Csongrád Várm egye Tábla Bírája és T. Pest Várm egyének pedig 
Vice Fiscalissa m. p. L. S.

Mely ebbéli Testam entom nak Publicátiójáról, és ide szóról szóra, minden 
változtatás, hozzá adás, vagy elhagyás nélkül lett által irattatásáról, ki adtuk 
a jelen való Vármegyénk hiteles Pecsétjével megerősíttetett Bizonyító Levelünket, 
a köz Igazság azt hozván magával. Költ az ezer nyolcz száz húszon hatodik 
Esztendei Szent Jakab havának harmincz egyedik Napján, Szabad Királyi Pest

Coll. É r t .  1906/7. 25
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Városában tartatott köz gyűlésünkből. L. S. M egolvasta s kiadta a fent írt 
Várm egyék VNotáriusa Bernát György s. k.

Praesentem copiam Originali Expeditioni Incl. Comitatuum Pesth Pilis 
et Solth art. unitorum per omnia conformem esse testor. Eperiessim die 17. 
Octobris 1826. Samuel Pap m. p. Inc. Cottus de Sáros Tblae Judriae Assessor 
et Regestrator.

Szártóry Em ilia férjezett S árosy  J ó s e fn é  felterjesztése az E g y h áz
kerüle ti  Gyűléshez 1848-ban.

Fő Tiszteletű Egyház-Kerületi Gyűlés!
Huszonkét éve lesz nem  sokára, hogy N éhai édes atyám Besztercze- 

bányai Szártóry Nathánael testvére Tekintetes Beszterczebányai Szártóry Imre 
Úr azon végrendeletet alkotta, melynél fogva a tudom ányok iránti vonzalomtól 
lelkesítve, némelly hagyom ányok s adósságok kifizetése után fennmaradandó 
ingó vagyonait és Budai házát a Debreczeni Főiskolának hagyta. H agyta 
ezeket, a mint a Fő Tiszteletű Egyház-Kerületi Gyűlés előtt tudva van, a 
végett, hogy a végrendeleten kijelelt tudom ányok tanítására egy Ágostai 
Hitvallású Egyén által betöltendő Tanszék felállitassék, ezen Tanító a többi 
Főiskolabeli Tanítókéhoz hasonló fizetéssel és lakhellyel ellátassék, és a mi 
ezeknek fedezése után a hagyományos vagyontöm eg kamatjaiból vagy jöve
delmeiből fennmaradand, az Ágostai Hitvallású Eperjesen Rhetoricáig, azontúl 
pedig Debreczenben tanúló Ifjaknak évenként 50 p. Forintjával kiosztandó 
Segély dijaikra (Stipendiumra) forditassék. Ezen stipendium ra nézve azt rendelte, 
tisztelt bátyám  N. Szártóry Im re Úr, a mint a végrendelet szól: «Hogy az atya 
m aradékinak mind addig, míg a Protestáns vallásban megmaradnak elsőségük 
legyen, hogy ezek esztendőnként száz ezüst forin tokat kapjanak, és hogy ezen 
Stipendiumot azonnal kapják, mihelyt az oskolába bekerülnek, vagyis mihelyt 
tanulni kezdenek, de ezek is m int mások Eperjesen tanulni tartoznak a Rhetoricáig.

Hogy ezen alapítványra szánt vagyontömeg zavaros állapotban volt akkor, 
midőn ezt a Debreczeni Főiskola a végrendeletileg reá fektetett teherrel átvette 
azt jól tudom. — Tudom, hogy a végrendelkező halálakor, vagyonainak főrészét 
tevő Budai házán tetemes adóság feküdt, m elynek lefizetése a Fő Tiszteletű 
Egyház-Kerületi Gyűlésnek nem  kevés gondot és fáradságot okozott. De miután 
O. Cs. K. Felségének azon kegyelm e által, mi szerint a Fő Tiszteletű Egyház- 
Kerület folyamodványa következtében, nem csak a Budai házon feküdt Kamarai 
adóság kamatjai elengedtettek, hanem a T őke lefizetése is hosszabb idő enge
désével könnyebbittetett, a Fő Tiszteletű Egyház-K erületnek sikerült, a hagyo
mányos vagyontömeget m inden terheitől m entté tenni, és azt annyira tisztába 
hozni, hogy az említett Budai ház a múlt évben kö tö tt haszonbérleti szerző
désnél fogva a Debreczeni Főiskolának már m ost évenként 9 000 V. F rtokat 
jövedelmez: alázatos véleményem szerint itt volna az ideje, hogy a Fő Tiszteletű 
Egyház Kerület az alapítvány életbeléptetéséről, m elyet mind aZ Ágostai H it
vallásnak egész testületé, m ind számos fi ivadékokkal megáldott szegény 
családom óhajtva vár, intézkedni méltóztattnék.
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Azt m ondja tisztelt végrendelkező Úr végrendeletének harm adik pontjá
ban : M inekutánna az egész Massa eképen rendbe fog hozódni, és igy minden 
hagyományok, adósságaim, és költségek, a mikor kifizetődnek: akkor a fen- 
m aradott Summának egyedül csak a Kamatja vagy Interese, vagy, ha a 
Collegium a házat megtartaná, a háznak esztendőnként az én pénzem után 
bejövő haszna, avagy jövedelm e, egy áltáljában e következő végekre fordi- 
tasson, m ég pedig úgy, hogy semmi szín s oknál fogva azt egyébbre fordí
tani ne lehessen. Azt mondja tisztelt végrendelkező Úr e végrendeleti sza
kasz berekesztésében: A ki ezen jó  szándékomat felforgatja, meglopja, az 
Isten előtt fog számolni!

Ezeket tekintetbe vévén, nem lehet meg nem ütköznöm azon, hogy az 
említett alapítvány foganatbavétele iránt mind eddig  semmi lépések nem 
tétettek, és a mennyiben tudom, m ost sem tétetnek? Tudtomra esett ugyan, 
hogy a F ő  Tiszteletű Egyház-Kerületi Gyűlés m últ évben a végrendelet egyik 
végrehajtója T. Szártóry József Úr tudta és befolyása nélkül, a házértékének 
nevelése tekintetéből, némelly nevezetesebb építések megtételét elhatározni 
m éltóztatott; és ez okozhatta, a m int gyanítom, az alapítvány életbeléptetésé
nek, mind reám és családomra, mind az Ágostai Hitvallásuak egész Testületére 
nézve felette sajnos elmaradását. — De kénytelen vagyok, és az alapitóvali 
vérségi kapcsolatomnál fogva feljogosítva is érzem magamat, egyenesen és 
őszintén kinyilatkoztatni, hogy az építések elhatározását a mennyiben az nem 
a ház épségbeni fentartása — hanem annak nagyobbitása, és igy nem az 
alapítványi pénz alap végrendeletileg parancsolt tisztába hozása, hanem  annak 
nevelése — tekintetéből történt az alapitónak a végrendelet harmadik szakaszá
nak határozottan kijelentett czéljával és akaratjával összeegyeztetni nem  tudom.

Nem tudom összeegyeztetni az illetőknek hatályos szavakkal lelkűkre 
kötött azon végrendeleti intézkedéseivel, hogy mihelyt a vagyontömeg a hagyo
mányok, adósságok és költségek lefizetésével rendbe lesz hozva, annak jöve
delme vagy kamatja semmi szín és oknál fogva egyébbre, mint az általa kijelelt 
czélokra ne forditassék.

De tegyük fel, hogy az építések elhatározására elkerülhetetlen szükség 
volt, m ég akkor is az a Kérdés tám ad: hogy nem  lehetett volna é az építések 
megtétele mellett, egyszersmind az alapítvány foganatosítását is eszközölni ? 
Egy tiszta polgári vagyon, mely évenként 9.000 V. Frtot jövedelmez, egy 
Budai ház, mely kedvező fekvésénél fogva a mostani hid megszüntetése esetére 
is becsét minden kétségen kívül meg fogja tartani, oly biztosítékot nyújt, 
hogy arra á Főiskola egyébb érdekeinek legkisebb veszélyeztetése nélkül, 
akárhol és akármikor pénzt kölcsönözni igen könnyen lehet. És ettől idegen
kedni nincs is semmi ok, mert, ha azon építések czéljoknak megfelelnek, úgy 
a ház, becse, és értéke általok aránylag nevekedvén, mind az alapítvány, mind 
a kölcsön biztosítva lesz. Biztosítva lesz annyival is inkább, mivel a Budai 
ház 9.000 V. F rt évenkénti jövedelméből, nemcsak az alapítvány kellő fenn
tartását, hanem az adósság lassankinti törlesztését is eszközölhetőnek vélem.

Mellyek igy lévén, bátor vagyok a Fő Tiszteletű Egyház Kerületi Gyűlést 
alázatosan kérni, hogy azon kegyeletnél fogva, m elyet az iskolák s egyházak

25*
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jóltevöi és azoknak végintézetei iránt m indenkor viseltetni szokott tisztelt 
Bátyáin Néhai Szártóry Im re Úr alapítványát legalább a tanuló ifjak segéd
dijaikra nézve életbe léptetni és az a végrendelet által évenként s 100 p f. 
határozott segéddijba, hat éves fiamat Sárosy Lászlót, kinek keresztlevelét 
•/. alatt ide mellékellem s kit tanitatás végett jövő iskolai év kezdetével az 
Eperjesi Collegiumba küldeni szándékozom, kegyesen részeltetni méltóztassék. 
Mely Kérésem kegyes meghallgatásáért annyival is inkább esedezem, mint 
számos gyermekekkel terhelt anya, nehogy azt ellenkező esetre O. Cs. K. Fel
sége elibe, mint a kit dicsőült édes atyjának az alapítványra árasztott kegyelménél 
fogva másik alapitónak méltán lehet tekinteni, jobbágyi hódolattal felterjeszteni 
kénytelenitessem. Ki egyébbiránt magamat és ügyem et kegyeibe ajánlván, mély 
tisztelettel vagyok A Fő Tiszteletű Egyház-Kerületi Gyűlésnek

alázatos szolgálója 
Szártóry Emília

Sárosy Józsefné.

13. Cserneki és tarkői D essew ffy István Végrendelete.
Kelt 1892. évi jun. hó 29-ikén, kihirdetve az eperjesi járásbíróságnál 1897. febr. hó 12-ikén.

(K ivona t.)
7 p. Azon magasztos czélból kiindulva, hogy  családunk ifjúsága szabad 

protestáns szellemben, a tudom ány és művészet csarnokaiban ágost. hitv. evang. 
egyházunk díszére és édes magyar hazánk hasznára neveltessék ’s hogy régi 
nem es családunk fénye necsak az elhunyt ősök  dicstetteiben tündököljön, 
hanem  hogy a jövő nem zedék is méltó legyen a dicső elődökre ’s hogy a 
tudom ány ’s művészet világító fáklyájával, vagy  ha kell, az ország védelmében 
a csatamezőn még újabbi babérokkal dicsőítse a hősöktől öröklött nevet, a 
magy. ág. hitv. evang. cserneki ’s tarkői Dessewffy-család fiutódai javára egy 
alapítványt létesítek, mely alapítvány fentartása, biztosítása, kezelése, esetleges 
kiegészítése és nagyobbra növesztése ’s évi jövedelm ének kiosztására nézve 
a következőket rendelem :

a) Halálom után vagyonomból m indenek elő tt 20,000 frt az az húszezer 
o. é. forintnyi összeg, esetleg ennek a valuta szabályozása folytán behozandó új 
pénznemben megfelelő értéke, lehetőleg készpénzben választassák ki ’s kezelés 
végett az eperjesi evang. kér. collegium képviseletének adassák át.

b) Ezen tőke az alantiak szerint idővel m ég hozzá kapcsolandó tőke
szaporulattal együtt és közösen a «cserneki és tarkő i Dessewffy István családi 
alapítványa» czíme alatt kezelendő, könyvelendő ’s a számadásokban is e 
czímen feltüntetendő.

c) Ezen családi alapítvány szabályszerű kezelésével az eperjesi evang. kér. 
Collegimnot kérem fö l  és bízom meg s feljogosítom arra, hogy kezelési d í j  fejében 
a mindenkori jövedelmekből (kamatokból) 100/0 a za z tíz  százalékot első sorban 
vonjon le, mely összeg egy harm ad része az ezen alapítványt kezelő mindenkori 
collég, pénztáros és esetleg ellenőr közt oly arányban osztandó föl, hogy ebből 
a/8 rész a pénztáros és 1/s rész az ellenőr ju ta lm á t képezze, — a másik harm ad-
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)esz összeg az iskola-bizottság határozatához képest évenként egyszer vagy kétszer 
esetleg többször is születésem és halálom napján, esetleg más emlékezetes napon 
(p. márcs. lő.) a convictusban ebédre vagy vacsorára fordíttassék, — az utolsó 
harm ad felett pedig a collegium legjobb belátása szerint szabadon rendelkezzék.

d) Ezen alapítványi töke úgy a jelenlegi összegben, valamint az idővel 
történt szaporodással mint egységes alaptőke a fenti czím alatt a collég, szám- 
vizsgáló pénzügyi bizottság javaslata folytán, a collég, igazgató választmány 
által nyílt ülésben meghatározandó m ódon ’s a collég, mindenkori rendszabá
lyoknak megfelelően olyformán kezeltessék, hogy az a mindenkori pénzviszo
nyokhoz képest, vagy a teljes biztosságot nyújtó oly kamatozó értékpapírokba 
fektessék, melyek az állam által külön kijelölt jövedelmekben {féld. földteher- 
meutesíté'i kötvények, regalepapirok sat.) avagy a magán jelzálogos kölcsönökben 
{péld. magy. földhitelintézeti záloglevelek) ta lá l biztos fedezetet, — vagy a legjobb 
hírnevű és megfelelő tartalékalappal biró lehetőleg helybeli pénzintézetnél betétként 
gyüm ölcsözőig helyeztessék el, vagy esetleg ha az kívánatosnak mutatkoznék, 
megjelelő biztos hasznot hajtó birtok — de semm i esetre sem házvételre fordíttassék, 
— mely utóbbi esetben a tulajdon jo g  a fen ti czím és név alatt lesz bekebelezendő

e) Ezen alapítvány mindenkori jövedelmeire első sorban Dessewffy Pál, 
illetve Albert fia margonyai földbirtokosoknak, másodsorban Dessewffy A r isz tid  
képviselőházi háznagyi titkár és földbirtokos budapesti lakosnak ’s harm ad- 
sorban Dessewffy József földbirtokos tolcsvai lakosnak ág. evang. hitvallású  
törvényesen leszármazó fiutódai a lentebb megállapított megszorítással és módo
zatok szerint jogosítvák  Ha ezen három  családágon leszármazó fiutódok nem 
találkoznának, vagy nem jelentkeznének, az esetben ezen jogosultság átm egy 
a most Nógrádmegyében létező ágost. hitv. evang. család t. i. Dessewffy Titusz 
és Dessewffy O ttó hasonvallású fiutódaira. Ezen jogosultság elengedhetetlen 
kelléket képezi tehát a finem  és az ág. evang. hitvallás a cserneki ’s tarkői 
Dessewffy csa ládban ; miért is ha ezen két családcsoportban bármely család
törzs vagy egyes fiutód az ág. evang. hitvallást elhagyná és abból más vallásra 
térne át, ezen cselekvénye azonnal megfosztja azon családot, illetve fiszemélyt 
az alapítvány jövedelmeitől, melyek azonnal a legközelebb álló családtagokra 
’s illetve családágra, esetleg családcsoportra mennek át.

Azon nem várt esetben, hogyha ezen másod helyen említett evang. család
csoport és fiutód nélkül maradna, átmegy ezen jogosultság fele részben a velük 
rokon rom. kath. cserneki ’s tarkői Dessewffy családra és annak fiutódaira, 
másik fele részben pedig az eperjesi evang. kér. Collegiurnbeli jogakadémia, 
hittanintézet, gymnasium és kér. tanítóképezde lent megjelölt számú hallgatóira. 
Megjegyeztetik azonban, hogy míg az első helyen em lített családcsoportban (Pál, 
Arisztid és József utódai) ha csak egy növendék is él, vagy még ilyenre kilátás 
létezik, addig a második családcsoportban (Titusz és O ttó) senki sem részesülhet 
ezen jövedelemben, hanem az évi jövedelem 2/3-adát kapja az ezen családcsoport
beli egyetlen finövendék és a jövedelemnek többi V3-ada az alaptőke növesztésére 
lesz fordítandó ’s ahhoz kapcsolandó. É p  úgy csak akkor nyílik meg a kath. 
Dessewffy család és a collegiumi idegen ifjúság joga, hogyha úgy az első, vala
mint a m ásodik családcsoportban az ág. hitv. ev. fiutódok teljesen kihaltak volna.
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f i  Ezen családi alapítványnak, valamint későbbi tőkeszaporulatának évi 
jövedelmei, mint ösztöndíjak évenként a fenti so rrendben  legközelebb álló ágat 
’s ezen család két evang. figyermekét illetik egyenlő  felerészben Ha valamelyik 
ágon csak egy figyermek léteznék és jelentkeznék, akkor az évi jövedelmek 
ezen fiutőd, valamint az ugyanazon családcsoportban a fenti sorrendben követ
kező ág legközelebbi rokonsági fokon álló figyerm eke közt egyenlő arányban 
felosztandók. Ha az ág. h. ev. Dessewffy családban oly figyermekek nem lennének 
is, kik a stipendiumra igényt tarthatnak, de ha  m ind a mellett fiatalabb korú 
fiuk léteznének, vagy ha a fiutódok születése ezen családokban még kizárva 
nincsen, az esetben ezen családi alapítvány jövedelm ei, mindaddig, míg netán 
az első vagy másod helyen felsorolt családcsoportból figyermek tanuló jelent
kezni fog, az alapítvány jövedelmei a fent k ikö tö tt kezelési provisió levonásával 
évről-évre az alapítványi tőkéhez csatolandók ’s ezen tőke növesztendő; ha 
azonban mindkét prot. családcsoport minden fitagja kihalt volna, illetve ha az 
életben levők után Autódra többé számítani nem  leltet, azon esetben az alapít
vány jövedelmei egyenlő két részre osztandók, m elyek egyik fele a rokonsági 
közelségi fokhoz m érten oly módon és sorrendben  a mint az fenebb az evang. 
családoknál megállapíttatott, a róm. kath. cserneki 's tarkői rokon Dessewffy 
család két fitagja közt egyenlő arányban lesz fölosztandó, a másik felerész 
pedig ismét egyenlő négy részre osztandó oly form án, hogy egy-egy negyed
rész szintén ösztöndíj czímén a coll. jogakadém ia két, a coll. hittanintézet két, 
a coll. gymnasium négy s végre a kerül. ágh. evang. tanítóképezde négy jeles 
szorgalmú, feddhetetlen erkölcsű szegény sorsú ágost. hit. protestáns oly növen
déknek jusson, kikben a collegiumi választmány biztos reményt lát arra nézve, 
hogy azok idővel hasznos polgárai lesznek a hazának. Világosan megjegyez
tetik azonban, hogy a fenebb felsorolt tanintézetek növendékei csak az esetben 
részesülhetnek ezen stipendiumokban, hogyha az illető tanintézet helyben léte
zik, különben az ezen intézetre eső jutalék a helyben  működő tanintézetek 
növendékeinek jusson a fenti számban és arányban . Végre azon nem remélt 
esetben, hogy a róm. kath. Dessewffy család fita g ja i is kihalnának, ezen egész 
alapítvány az eperjesi ág. h itv  kerül. Collegium növendékei közt lenne a fenti 
értelemben, csakhogy kétszeres számban kiosztandó.

g ) A fenebb jogosíto tt figyermekek az alapítványi évi jövedelmek 
stipendiumának élvezetébe lépnek az első gymn. osztálytól kezdve mindaddig 
mig a gymnasiumot befejezték és azontúl is, ha  valam ely felsőbb tanintézetbe 
(tudományos egyetem vagy akadémia, m űegyetem , művészeti pálya, felsőbb 
katonai tanintézet, kereskedelmi akadémia sat.) m ennek, de csak annyi éven 
keresztül a hány év i^  o tt a rendes tanfolyam van rendszeresítve s azontúl is 
azon időn át, mely a végső vizsgák letételére m in t legrövidebb időtartam van 
szabályozva; mert a mely növendék a m egkívánt évi és záróvizsgákra (vagy 
colloquiumokra) kellő időben nem jelentkezik, vagy ha felsőbb tanfolyamban 
a kellő szorgalmat ki nem fejti és erkölcsös ren d es életmódot nem folytat, 
az ily növendék nem érdemli a pénzsegélyt ’s nem  is volna méltányos, hogy 
a jelesebb jelölt elől az ösztöndíjat elvonja. M iért is ezennel rendelem, hogy 
a ki egyszer az ösztöndíj élvezetébe lépett, az fo lytató lag  élvezze azt mind-
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addig, mig a most jelzett tanulm ányokat a fenti módon folytatja s arra ér- 
demetlenné nem vált; mert kezdettől fogva a tanulmányok befejeztéig bárm ikor 
elvonható az évi jutalék a hanyag vagy kicsapongó életű növendéktől mely 
ösztöndij élvezetébe azután a családban levő legközelebbi figyermek lép. Ha 
azonban ezen jogfosztott növendék később megjavul és annak egy éven át 
kétségtelen tanujelét adta, akkor a helyébe lépett családtaggal közösen és 
egyenlő fele-fele részben lép vissza az elvesztett haszon élvezetébe.

h ) Az alapítványi járadékot csak oly fiú nyerheti el, ki az eperjesi ev. 
kér. Collegium gymnásiumának valamely osztályába szabályszerűen fölvétetett 
és a ki legalább is a gymnasiumi összes osztályait befejezni és a záró (érettségi) 
vizsgát letenni szándékozik. Oly családbeli ifjak, kiknek szülei Sáros megye 
területén kívül laknak s azok lakhelyén ágh. ev. iskola létezik vagy a kik 
más irányban a felsőbb kiképeztetést czélba véve oly iskolába (real-, katona, 
festészeti vagy zeneiskola — Ludovica) iratkoztak be, mely helyben Eperje
sen nem létezik, szintén élvezhetik ezen jövedelmet, ha az itt megszabott fölté
teleknek többiben megfeleltek ’s az erre vonatkozó teljes hitelű igazolványokat 
az eperjesi collég, igazgatóságának a meghívott családtagokkal közös választ
mányban való előterjesztés czéljából beküldik.

i) Addig mig Dessewffy Lajos és Dessewffy Pál rokonaim élnek, ők 
vannak jogosítva a kijelelési jogot gyakorolni, azonban szigorú figyelemmel 
a legközelebbi rokonsági fokra. Ezen két rokonom  halála után, a kijelelési 
jog, ugyancsak a fenti korlátok közt azon családcsoport nagykorú férfi-tagjait 
’s a kiskorúak vagy egyébb gyám oltak és gondnokoltak törvényes vagy 
hatóságilag kirendelt képviselőit illeti meg, mely családcsoportban ösztödíjra 
jogosult figyermek létezik; s esetleg ha az elsőbbséggel jogosult családokban 
ily egyén nem találtatnék, ezen családcsoportbeli nagykorúak a gyám oltak 
és gondnokoltak képviselői is ; úgy, hogy az az elsőbbségi joggal biró családok 
fitagjai, még ha náluk ösztöndíjas nem is létezik a kijelölési jogtól meg nem 
foszthatok s szabadon befolyhatnak a későbbi távolabbi családok kijelölésébe. 
A collég, választmány kötelességében álland tehát mindenkori pénztárnoka 
által, ki az e czélból készítendő családi, bőrbe kötött törzskönyvben a család
tagokat jegyzékbe foglalni és nyilván tartani ’s minden a családtagok által 
bejelentett és hivatalos anyakönyvi bizonylattal igazolt születési vagy halál
esetet nyilván tartani, nyom tatott idézvényen posta útján ajánlva vagy térti 
vevény mellett a kijelelésre jogosultakat az előzetesen kitűzött coll. választmányi 
ülésre a hely nap és óra megjelölésével ’s legalább is 8 nappal megelőzőleg 
meghívni, hol is a megjelent családtagok a fentiek értelmében vagy egyhagulag 
vagy pedig szavazat többséggel jelölik ki azon fitagokat, kik az alapítványi 
családi ösztöndíjra jogosítvák, vagy kiktől netán ezen élvezet elvonatott s 
esetleg a megfosztottak közül javulás esetében ki vagy kik helyezendők vissza 
a közös haszonélvezetbe A coll. választmány gondoskodni fog arról, hogy 
ezen családi gyűlések határozatai egy külön e czélra nyitott s bekötött könyvbe 
jegyeztessenek be és e végrendeletben a családi alapítványra vonatkozó intézkedé
sek minden tekintetben megtartassanak. Ép úgy a család minden nagykorú 
fitagjait, illetve a gyámok és gondnokokat jogosítom és kötelezem arra, hogy



viszont ezen családi alapítvány kijelelése, biztosítása és elszámolása tekinteté
ből a legszigorúbb felügyeletet és ellenőrzést gyakorolják, úgy hogy minden 
évben ezen családi alapítványra vonatkozó szám adások és összes adatok és 
könyvek a választmányi vegyes ülésben beterjesztendők lesznek, minden család
tagnak jogában állván ezeket bármikor betek in ten i ’s esetleg kifogásolni. Ha 
a kijelölésre jogosúlt családtagok közül senki sem  jelennék meg a választmányi 
ülésben, vagy ha a megjelent családtagok m egállapodásra vagy szótöbbségre 
jutni nem tudnának, akkor jelen végrendeletem értelm ében a coll választmányi 
ülésben történik a kijelölés.

kJ Minthogy ezen alapítvány vagy annak jövedelmei a per tárgya nem 
lehetnek, azért ezennel szigorúan rendelem, ho g y  minden nemű eldöntés és 
tényleges vitás kérdés, úgy szintén a választmányi ülésből vagy a családtagok 
által a választmányi határozatok ellen Írásban bejelentett és fölterjesztett 
panaszok a coll. patronatus nagygyűlésén m int utolsó fórumon véglegesen 
döntessenek el.

/) Minthogy végre azt kívánom, hogy ezen 20,000 ft. alapítványi tőke 
teljes összegben adassák át rendeltetése czéljának, ennek folytán rendelem, 
hogy azon nem várt esetben, ha ezen ösztöndíjas alapítvány után jogérvényesen 
bármily illeték szabatnék ki, a jövedelmekből első sorban ezen illeték leszen 
fizetendő.

Eperjesen 1892. jun. 29. Dessewffy István  s. k.

1677/897. p. sz. Kihirdetve az eperjesi k. járásbíróságnál Eperjesen 1897. febr. 12.

Kifizetve 1898. febr. 22.


