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H e l y e s b í t é s és p ó t l á s :
A 24-ik oldal 10., 11. és 12-ik sorai helyett a következő olvasandó:
«Pénzügyi bizottság: Elnök: dr. S ztehlo J á n o s ; tagjai: B ielek L ászló
és D essewffy L a jo s ; póttag: K ósch Á r pá d ; hivatalból tagjai: a coll. jegyző*
ügyész és pénztáros.»
Ugyanezen 24-ik oldal 30-ik sora után pedig pótlandó:
«11. Iskolai orvos: dr. H olénia G yula városi főorvos.»
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Adatok a Collegium IDOVs. évi történetéhez.
Az 190"/8. iskolai év a tanári-kar és az ifjúság csendes és lelkiismeretes
munkássága mellett sok bánatot és gyászt hozott a Collegiumra, de fokozatos
fejlődése és megerősödése mégis sikeresen előhaladott és örvendetes ered
ményeket mutathat fel.
A Collegium négy tanintézetének alább következő önálló jelentései rész
letesen számolnak be az egyes intézetek évi működéséről; itt csak azokat az
adatokat foglaljuk össze, melyek mind a négy intézetet közösen érintik.
Mindenekelőtt azon intézkedésekről kell beszámolnunk, melyek még a
múlt tanév végén a következő időre kihatólag történtek.
1. A z igazgató-választmány 1907. évi június 18-ikán tartott gyűlésén
jelentette a collegiumi felügyelő, hogy néhai Raksányi Pál, zemplénmegyei
lakos a Collegiumra és a convictusra 22,666 kor. 66 fillérnyi leltári értékű
ingatlant hagyományozott, a minek ezidőszerinti forgalmi értéke körülbelül
40,000 kor. Az ingatlan haszonélvezete most még a gazdasszonyé, azonban a
vagyon már be is van szavatolva a Collegium javára.
2. A coll. felügyelő jelentette továbbá, hogy az igazgatóválasztmány
által kiküldött Építő-bizottság a reá ruházott jognál fogva megvette az új
főgymnasium telkéül az Eperjesen, a Kassai-úton fekvő házat és telket özv.
Donhoffer Gusztávné és Dorfinger Edéné tulajdonosoktól 62,000 koronáért;
hogy a vételt a püspök úr is jóváhagyta és a telek már a Collegium nevén
van. Az igazgató-választmány is a telekvételt jóváhagyólag tudomásul vette és
megbízza az elnökséget, hogy az állami beruházási segély elnyerése végett a
kellő lépéseket tegye meg. Ennek kapcsán felemlítjük itt azt is, hogy ezen
határozat folytán az áll. beruházási segély iránti kérvény püspökünk útján és
szíves közbenjárásával benyújtatott, és hogy a nm. vallás- és közokt. Miniszter
úr a segély megadását biztos kilátásba helyezni kegyes volt.
3. Ugyanezen ig.-választmányi gyűlés betöltötte a dr. E. Nagy Olivérnek
a kassai áll. jogakadémiához történt kineveztetése és ekként bekövetkezett
lemondása folytán megüresedett közjog-politikai év nemzetközi-jogi tanszéket,
melyre az 1907. évi április havában hirdetett pályázat folytán 6 pályázó jelent
kezett. E pályázók közül dr. Rés Mihály dicsőszentmártoni szolgabírót válasz1
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tóttá meg az ig.-vál. rendkívüli jogtanárnak oly feltétellel, hogy a tanszékéhez
kötött tantárgyak valamelyikéből az egyetemi magántanári képesítést három
év leforgása alatt megszerezze.
4. Miután dr. Breyer Adolf tb vármegyei főorvos, a ki jogakadémiánkon
több mint két évtizeden át a törvényszéki orvostannak önzetlenül működő,
buzgó magántanára volt, az 1906/7, tanév folyamán bejelentette a megbízatás
ról való lemondását: az igazg.-választmány, a visszalépő tanár iránti őszinte
hálájának kifejezése mellett, a jövőre nézve a törvényszéki orvostan előadásá
val dr. Horovitz Imrét bízta meg, a ki mint a közegészségügytan előadója,
a jogakadémián magántanárként már hosszabb idő óta eredményesen működik.
5. Az 190"/8. isk. évre collegiumi igazgatóvá — a négy tanári kar egy
hangú jelölése alapján — dr. Raffay Ferencz jogtanárt választotta meg az
igazgatóválasztmány.
6. A főgymnasiumi tanári kar javaslatára az ig.-vál. a vallás- és közokt.
miniszter által az 1907. évi szünidőben tartandó latin nyelvi tanfolyamra Vöröss
Sándor főgymn. tanárt küldte ki.
A nyári szünidők alatt előfordult események közül említésre méltó azon
szép ünnepély, mely július 4-ikén a Collegiumban lefolyt. Negyven év elmúl
tával találkozóra jöttek össze azok a hajlottkorú férfiak, kik 1867-ben mint
serdülő ifjak, «érettben hagyták el az alma matert. Akkor 24-en voltak;
közülök 8 meghalt, 1 gyógyíthatatlan betegségben szenved, 4 igen meleghangú
levélben kimentette magát, 9-en pedig megjelentek az összehívott találkozóra.
A megjelentek névsora a következő: Bóth Miklós kir. ítélőtáblái bíró Kassán,
Hasslinssky Gyula nyug. gazdasági tanintézeti tanár Budapesten, Katrenyák
Pál magánzó Vágújhelyen, Kiszely János takarékpénztári czégvezető Beszterczebányán, Lehoczky István nyug. jogügyi tanácsos Budapesten, dr. Pollacsek Félix
orvos Abaújszepsiben, Ráth Arnold főgymn. tanár Budapesten, Szmik Lajos
ügyvéd Budapesten és Tardy József telekkönyvvezető Eperjesen. A meg
jelentek közül számosán családjukat is elhozták a ritka ünnepre. A jubiláló
maturánsok júl. 4-ikén délelőtt a Collegium dísztermében gyűltek össze és egy
küldöttséget menesztettek Ludmann Ottó coll. igazgatóért, a ki volt tanáraik
közül már egyedül van életben. Midőn ez a jubilálok körében megjelent,
szeretetteljes óvácziókban részesítették és az összegyűltek nevében Szmik
Lajos fejezte ki azt a hálát, melyet mindnyájan éreznek a Collegium és volt
tanáraik iránt. Azután megtekintették a Collegiumnak 40 év alatt nagyon meg
változott épületét és meglátogatták elhúnyt tanáraiknak a helybeli temetőben
fekvő sírjait is. A múlt emlékeinek felidézése és a viszontlátás örömei között
töltötték a résztvevőkre nézve felejthetetlen napot. A következő két napon át
is együtt maradtak, sikerült kirándulásokat téve a sárosi várra, Sóvárra és a
bártfai fürdőbe. A találkozón résztvevők Ludmann nevére 775 kor. alapít
ványt is tettek, melynek kamatjai szegény főgymn. tanuló tápintézeti díjainak
részben való fedezésére fordítandók.
Július 15-ikén Zelenka Pál, egyházkerületünk püspöke a theol Otthon
díszes olvasótermében, dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő, Kubinyi Albert egy-
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házközségi felügyelő, Czékus László abaújszántói lelkész és a theol. tanárok
jelenlétében, Fábry Győző és Vrablicza Béla végzett theologusokkal lelkész
vizsgálatot tartott, mely jeles eredménynyel végződött- Másnap nagyszámú
közönség jelenlétében a lelkészi szolgálatra felavatta a jelölteket.
Még az új iskolai évnek kezdete, előtt gyászlobogót kellett kitűznünk
fájdalmunk jeléül egy nagyérdemű férfinak halála felett, ki a Collegiunmak
legmunkásabb barátjai közé tartozott.
Aug. 26-ikán meghalt Radvány Kálmán, a kiben, mint a fenntartó tes
tület és a számvizsgáló-bizottság nagy szakismerettel biró, fáradhatatlan, buzgó
tagjában évtizedeken át támogató oszlopát látta a Collegium igazgatóválaszt
mánya és mindig jóakaró, lelkes barátját a tanári kar.
Szeptember hó első napjaival kezdetét vette az új isk. év: a beiratások
mind a négy tanintézetben szept. 1-jén, az előadások pedig a főgymnasiumban
és a tanítóképzőben szept. 5-ikén, a theológián 16-ikán, a jogakadémián
17-ikén kezdődtek.
A tanévet megnyitó ünnepély — igazgató-választmányunk több helybeli
tagjának, a tanári karnak és az ifjúságnak részvételével — 1907. szept. 14-ikén
d e. 11 órakor folyt le a díszteremben és dr. Raffay Ferencz, e tanévre válasz
tott collegiumi igazgató a következő beszéddel nyitotta meg az iskolai évet:
„Mélyen tisztelt collegiumi Elöljáróság és Tanári kar 1 Kedves Ifjúság 1
Hálaadó ének, ima és ünnepi beszéd a mi megnyitónk programmja
hosszú idő óta. Régi szokás szerint jelentünk meg itt és kezdjük el a tanévet
ezúttal is. Régi szokás szerint s a régi hagyományos lelkesedéssel és szellemmel,
de újult erővel, újult feladatokkal.
Ne is legyen sablonos ez az ünnepély, hanem figyelmeztető, buzdító,
irányító legyen az egész tanévben az a vallásos buzgóság, a melybe Isten
nevében belemerültünk, az ég felé szálló ének és imádság s azok a jó tanácsok,
a miket atyai hajlandósággal itt adnak az ifjúságnak. A hely maga is lélek
emelő, a melybe összegyűltünk s a melyben tíz havi munkássághoz hozzáfogunk.
Az is legyen az első kötelességtek, ifjú barátaim, hogy ezt a főiskolát s
annak minden intézményét kiváló értéke szerint becsüljétek és szeressétek.
Nemcsak legnagyobb, de egyik legrégibb iskolája ez a magyarországi ág. hitv.
ev. egyháznak, a melyben 241 évvel ezelőtt kezdtek tanítani. Ez alatt a hosszú
idő alatt a tudomány, hazaszeretet, vallásosság és erkölcs hajléka volt ez az
intézet s mint ilyen — ezen a nemzetiségi vidéken — kiváló hazafias hivatást
töltött be. De hajléka volt mindenkor ez a főiskola a protestáns, szabadelvű
szellemnek is, a melynek éltető erejét érzi az egész ország s a melynek
nemzetfenntartó jelentősége van évszázadok óta hazánkban.
De ne higyje senki sem, hogy ez a Collegium olyan nyugodt, békés
viszonyok közt virágzott mindig, mint jelenleg. Balsors, üldözés, sanyargatás
vala része nagyon sokszor s elődeink mérhetetlen hazaszeretete és vallásos
buzgósága volt képes csak a múlt dúló viharai közt megmenteni és nagy czéljai
betöltésére fenntartani. Nemcsak keletkezése, de megóvása és felvirágoztatása
is csodával határos s áldva kell emlegetnünk mindazok nevét, a kik az egyí*
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más után következő nemzedékek során át hagyományos odaadással álltak a
Collegium mentorai közé. Minden köve szinte legendákat beszél ennek a nemes
intézménynek az ősök erényeiről, mert úgyszólván minden porszemét, minden
alkotórészét, sőt a benne lakozó szellemet, értelmi erőt és erkölcsöt is
örökös küzdelem árán kellett előteremteni, illetve megoltalmazni.
Boldog az, a ki ebben a történeti nevezetességű iskolában taníthat s
boldog, a ki itt szerezheti meg az élet, a tudományos pálya számára szükséges
ismereteket. Boldog, mert ennek az iskolának még megvan a régi lelke, a
régi szelleme. Lehet egyéb felfogása másnak a felekezeti és állami taninté
zetekről, de én azt mondom, hogy lélek nincs az állami iskolákban, vagy ha
van, nem olyan, mint pl. a Collegiumé. A múlt tanítja ezt és meg fogja esetleg
mutatni a jövő. Tény ugyanis, hogy a hazafiság legfőbb menedéke a felekezeti
iskolák egy része volt; itt ápolták — sokszor titokban, üldözés, sőt börtön
árán — a nemzeti szellemet, itt öntöttek bizalmat az ifjúságba, itt csöpögtették
beléje a dicső múlt szeretetét, sőt a magyar nyelv ápolása és fenntartása is
sokat köszönhet nekik. Ma — mondhatná valaki — ezt a hivatást betölthetik az
állami iskolák is, hát csukjunk be minden felekezeti iskolát. De a mi szeren
csétlen közjogi helyzetünk mellett ki biztosít a jövő felől s ki mondja meg,
nem jönnek-e még rettentőbb megpróbáltatások s akkor ismét dicső, hazafias
feladat hárulhat magyar nyelvű felekezeti iskoláinkra!
Sőt tovább megyek, evangélikus egyházunknak is szüksége van minden
rendű és rangú iskolái fenntartására és lelkesebb felkarolására. Előkelő egy
házi helyről hangoztatták nem egyszer, hogy a theologiákon és tanítóképzőkön
kívül, a melyek papot és tanítót adnak, egyéb iskolára kár áldozniok szegény
egyházainknak. Téves ez a felfogás, mert ha sokkal több másvallású tanulót
bírnánk intézeteinkbe befogadni, mint jelenleg, hogy azok beszívhatnák a
hamisítatlan, szabadelvű protestáns szellemet: bizonyos, hogy az életben
kevesebb baj lenne hitfelekezeti kérdésekkel, nagyobb tisztelete, becsülete
és súlya lenne egyházunknak s több barátja intézményeinknek. Sokszorosan
hasznos gyümölcsöket terem tehát az az áldozat, a mit iskoláinkra fordítunk
s nemzedékeket kötünk szeretettel mihozzánk.
Mindebből az is következik, hogy országos szempontból szintén kiváló
jelentőségük van a protestáns iskoláknak ebben az irányban épen úgy, mint
a tanítás tekintetében, a mi által jelentékeny terhet vesznek le az állam vállairól.
Másik tanácsom az lesz hozzátok, kedves ifjúság, hogy jó magaviselet
mellett igyekezzetek kötelességteket lelkiisméretesen, okosan teljesíteni. Igaz,
hogy a magyar ifjúnak éber a szeme, nyílt az esze, ügyes a keze, de azért
nem elég az isteni adomány: azt fokozni, csiszolni, művelni kell szorgalommal,
odaadással. Törekedjetek arra, hogy igazi szemléleten, gyakorlati cselekvésen
alapuljon az elvont tanulás; igyekezzetek egyéniségtek kidomborítására s kísér
let, rajz, próbálgatás, vizsgálódás kövesse tanulástokat. Erre itt módotok lesz,
mert nem a régi módszer szerint tanítunk, a mely feleleteket, megoldásokat
adott csupán, ajtókat csukott be és megnyugtatni igyekezett, hanem a kutató
szabad tudományos módszer szerint, a mely új ajtókat tár fel, kérdéseket
ad, kutatásra buzdít.
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Midőn még szivein egész melegével üdvözlöm a Collegium elöljáróit,
régi és új tanárait és tanítványait, az 1907/8. tanévet ezennel megnyitottnak
nyilvánítom.“
Fényes és lélekemelő ünnepélyen vett részt a Collegiumnak tanári kara
és ifjúsága szept. 15-ikén, midőn a helybeli ág. h. ev. I-ső egyház újonnan
megválasztott lelkipásztorának, Korbély Gézának hivatalába való beiktatását
tartotta meg.
Egyházkerületünknek évi rendes közgyűlése szept. 17—21. napjain folyt le
Miskolczon; a Collegium tanárai közül résztvettek azon, a collegiumi igaz
gatón és a négy tanintézet vezetőin kívül: ifj. Draskóczy Lajos és Mayer
Endre theol. akad. tanárok, dr. Flórián Károly és dr. Obetkó Dezső jogtanárok
és dr. Wallentínyi Samu főgymn. tanár. A Collegiumunkat közelebbről érintő
határozatok közül itt ezeket emeljük k i:
1. A Püspök úrnak azon jelentését, «hogy a kerületi elnökség jónak
látta, a Collegium theol. akadémiáján és tanítóképző-intézetében már régebben
mutatkozott tanerőhiányon segítendő, Deák János és Obál Béla lelkészjelöl
teket rendkívüli theologiai tanároknak, ideiglenesen egy évre szóló megbíza
tással alkalmazni, úgyszintén Hecht József nyelv- és történettud. és zenei
szakra képesített, valamint Molitor Gusztáv math, és term.-tud. szakra és
tornára képesített oki. polg. isk. tanárt rendkívüli tanárokul egy évi próba
időre meghívni» — a közgyűlés tudomásul vette, a Becht József és Molitor
Gusztáv ideiglenesen, rendkívüli tanárokul való alkalmazására vonatkozó elnöki
intézkedést jóváhagyta, egyúttal felhívta a collegiumi igazgatóválasztmányt,
hogy a próbaév leteltével ezen állásoknak állandóan alkalmazandó tanerőkkel
való betöltéséről pályázat útján gondoskodjék.
2. A kerületi közgyűlés «köszönetét fejezte ki a Collegium igazgató
választmányának a főiskola szellemi és anyagi haladásában való fejlesztés
körüli lelkiismeretes vezető tevékenységért és méltányló elismerését fejezi ki
a tanári karnak magasztos hivatásérzettől áthatott lelkes tevékenységéért s a
főiskolai ifjúság hazafias, egyházias és tudományos szempontból egyaránt
gondos nevelését továbbra is a tanári kar ügybuzgó munkaszeretetébe ajánlja».
3. A Collegium közös költségeinek az egyházkerületet terhelő hányadaképen az 1907-ik évtől kezdődő hatálylyal 1700 K. évi összeget tett folyóvá,
és «elvileg teljesítette a Collegium igazgatóválasztmánynak a vízvezeték be
ruházási költségeihez és a vízfogyasztási díjaknak fizetéséhez a kerületet ter
helő hányad erejéig való hozzájárulás iránt felterjesztett kérését» — elvárva az
erre vonatkozó részletes költségvetés bemutatását.
Okt. 1-jén köztünk időzött szeretett püspökünk, Zelenka Pál és elnökölt
a tanítóképző-intézetnek képesítő vizsgálatain.
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Október elején gyász borult a Collegiumra ; váratlanul ért bennünket a
megdöbbentő hír, hogy

Dr. Raffay Ferencz meghalt.
Okt. 1-jén kiragadta körünkből a kérlelhetetlen halál dr. Raffay Ferencz
jogakadémiai tanárt és collegiumi igazgatót, a ki itteni működésének rövid
ideje alatt mély tudásával, fáradhatatlan munkálkodásával, nyílt, egyenes,
barátságos érintkezési modorával nemcsak hallgatóinak szeretetét és tanár
társainak ragaszkodását nyerte meg, hanem a városnak, a megyének, az egyház
nak ügyeit intéző körökben is, a közjó iránti meleg érdeklődésével, bölcs
tanácsaival, fölvilágosodott nézeteivel nagy tekintélyt szerzett, mint jogtudományi író pedig az egész országban, sőt annak határain túl is jó hír
nevet vívott ki magának.' Férfikorának delén elhallgatott ékes szava, kiesett
kezéből a toll.
A Collegium bejárata előtt felállított ravatalra helyezett koporsót fáj
dalommal telt szívvel állotta körül a gyászoló család az elhunytnak ősz apjával
együtt, a collegiumi ifjúság, a tanári kar, a collegiumi elöljáróság, közte
Zelenka Pál püspök úr is, az ev. egyháznak, a városnak és a megyének elő
kelősége és nagyszámú közönség. — Korbély Géza helybeli lelkész úrnak
megható beszéde után dr. Mikler Károly jogakadémiai dékán a következő
beszédet mondotta:
„Mélyen tisztelt gyászoló közönség!
Megilletődötten, mélyen megrendülve lépek e ravatalhoz. Barátomnak,
bajtársamnak, főiskolánk díszének, jogakadémiánk egyik leghívebb munkásá
nak: dr. Raffay Ferencznek kihűlt porhüvelye nyugszik benne.
A délibábos rónán nőtt büszke tölgy kettétörötten porba omlott új,
bérezés hazájában, még mielőtt gyökerét mélyen bocsátotta volna a vértanúk
vérével annyiszor öntözött s százados kultúra által megszentelt Eperjesünk
nek klasszikus talajába.
Hat évet, a munkás férfikornak legszebb szakát élte át e főiskola falai
között. Rövid néhány év csupán, de mi, kartársai — második családja — mi
tudjuk legjobban, hogy ehhez a hat évhez mennyi sok nemes eszmének fogan
tatása, magasratörő vágyaknak, önfeláldozó munkának, kitartó szorgalomnak,
olykor fájó csalódásnak, majd biztató reménynek s édes örömöknek gazdag
és változatos koszorúja fűződik.
Bocsássatok meg tehát, kegyetlenül szíven talált hitves, porig sújtott
szülők, bánatos rokonok, hogy koporsótok drága lakóját mi is megállítjuk
utolsó útjában Collegiumunknál, a hova olyan boldogan, a kötelességteljesítés
nek lelki gyönyörhöz hasonlító édes érzetével nap-nap mellett járt.
Alig pár hete, hogy a Collegium rektori székét kartársainak osztatlan
bizalmából immár másodízben elfoglalván, tanévet megnyitó beszédében ajkáról
a fényes szellem megnyilatkozását hallottuk. Lelkünk jobbik fele szólalt meg
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minden szavából. Ti kedves ifjak, a kiknek nevelése, agyatok kiművelése
életczélja volt neki, véssétek szivetekbe s vigyétek el talizmánul az egész
életre azokat az utoljára tőle hallott fennkölt intelmeket! Veletek együtt
siratjuk benne az elvesztett tanárt, a ki egyrészt megmutatta, hogy a szeretet
az a meleg napfény, a mely az ifjúság fogékony szivében az ambitio, a munka
kedv, a kitartás virágait kifejleszti; másrészt hibáitokat nem leplezte, a mél
tányos szigorúság embere volt hozzátok, hiszen ő csak önmagához volt
teljesen szigorú. Ez az utóbbi jellemvonása a nyitja annak, hogy a gondos
czeglédi szülőknek bár anyagiakban nagyon szerény sarja, első volt a szarvasi
ev. iskola növendékei között, majd a budapesti tudományegyetemen. Mint
bíró, ügyvéd, tanár, folyton tanulva tanított s a hazai és külföldi tudományos
irodalom gazdag tárházának alapos ismeretével felvértezve, mélyreható éles
látással megírt szakmunkákkal szinte évről-évre lepte meg a tudományos
köröket. Nem években, hanem eredményekben nagy múlt volt mögötte.
Rajongóan szerető család, őszinte, elismerő kartársak környezetének melege
vette körül. Egyházi és iskolai főhatóságának kitüntető nagyrabecsülése a
legboldogabb emberek egyikévé tette s most mindennek, valamint a még
fényesebbnek Ígérkező jövőnek vége van. A hű férjnek, a boldog atyának
gyöngéden ölelő karja dermedten lehanyatlott. A kathedrán oly tiszta érte
lemmel, a közügyek tanácskozási termében megalkuvást nem tűrő határozott
sággal szóló ajka néma lett, avatott kezéből kiesett a toll . ..
Ősz van 1 Megsárgultak a falevelek. A múlandóság zord szele söpri
tovább a hervadt virágot, az elszáradt lombot, mintha csak azt suttogná
füleinkbe: Halandó ember! Ars longa, vita brevis est. Memento mori! Kétségbe
ejtő valóság, hogy éltünk fájának őszi hervadással lehulló virágaiba többé új
életet nem lehel a tavasz . . . Sötét, sivár, elszomorító kép ez! . . .
De n em ! Nem találhatunk ebben megnyugvást 1 A Párkák szeszélye
nem vághatja végképen ketté egy ilyen élet fonalát. A görög rege nem
elégítheti ki a Krisztus követőjének vallásos lelkületét! Hiszen az Úr mondja:
Én vagyok a feltámadás és az élet. A ki én bennem hiszen, ha meghal is,
él. És a ki él és hiszen én bennem, soha meg nem hal! Ennek az igazság
nak itt, a tudomány ősi csarnokánál máskor is mindig, annál inkább most, e
koporsó láttára, porba omolva hódoljunk s akkor hitünk a halálban is meg
látja az életet, az igazi életet, az emberiség végczélját képező szép, nemes és
jónak örök életét . . . Kedves F e ri! Lelked gazdag volt e kincsekben. Alko
tásaid tehát földi életedet messze túlélik s így szivünkben megbékülve, bú
csúzunk Tőled . .. Isten Veled ! . . .“
Könytelt szemekkel kisértük azután a drága halottat utolsó nyughelyéhez,
a hol még Bucsegh Kálmán joghallgató, a jogásztestület alelnöke mondott
búcsúbeszédet.
Dr. Raffay Ferencznek élete rövid volt, hiszen még nem volt 37 éves,
midőn elragadta a halál, — de tele volt nemes törekvéssel, áldásos munkával.
Született 1870. évi okt. hó 29-ikén Czegléden. A középiskola alsó
osztályait szülővárosában, a felső osztályokat pedig a szarvasi ev. főgymnasiumban végezte. Azután a budapesti egyetemen jogot hallgatott és 1894-ben
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jogtudori oklevelet nyert. 1897-ben Budapesten letette az ügyvédi vizsgálatot
és 1901-ben öt a kolozsvári egyetem a magyar magánjogból egyetemi magán
tanárrá képesítette. Az ügyvédi oklevél elnyeréséig Budapesten és Czegléden
ügyvédjelölt volt, majd a bírói pályára lépett és 1897-ben a győri kir. törvény
szék bírája lett. 1898-ban megházasodott, nőül vevén Mehlschmidt Irént, győri
patriczius-családnak nagyműveltségű leányát, kivel haláláig boldog házasság
ban élt. A győri törvényszéknél 1900-ig működött, mikor is lemondott
állásáról és ügyvédi irodát nyitott.
1901. nyarán az eperjesi jogakadémia hívta meg őt rendes tanárul, hol
is 1901. szept. 1-je óta a magyar és az ausztriai magánjogot adta elő. —
Irodalmi működését már mint VIII. oszt. tanuló kezdette meg, a mennyiben
a C zegléd be és a S zarvasi LAPOKba írt és az 1890-es évek elején állandó
munkatársa volt a C zegléd és V idéké nek.
A különböző jogi szaklapokban megjelent művei egész seregre rúgnak
és önálló műveinek száma is jelentékeny. Ez utóbbiak közül nevezetesebbek:
I. A hűtlen elhagyás. 1898. — 2. A párbérkérdés megoldása. 1898. — 3. Házas
sági perrendtartás. 1898. — 4. A házassági törvény és a polgári törvénykönyv
kodifikálása. 1899. — 5. A magyar házassági jog. 1902. — 6. Az egyesületi
jog kodifikálása. 1903. — 7. A különvagyon és közszerzemény kodifikálása.
1903. — Legfőbb műve pedig: «A magyar magánjog kézikönyve», melynek
II. kiadása 1906-ban jelent meg és a III. kiadását is már előkészítette.
A z E perjesi LAPOKnak 1905. ja n u á r 1-je ó ta felelős szerk esztő je volt.

A Collegium 1907. nyarán már másodízben igazgatójává választotta és
a jogakadémiának több év óta prodékánja volt.
Szeptember 22-ikén az eperjesi lóverseny alkalmával erősen meghűlt,
tüdőgyuladást kapott és régi vesebaja is felújult. Daczára az orvosok fára
dozásainak, alig egy heti betegség után, október 1-jén éjjel 1 órakor elhunyt,
özvegyet és egyéves leánykát hagyván hátra.

Még nem bírtunk a nagy veszteség felett vigasztalódni, midőn ismét
gyászhír érkezett. Október 7-ikén meghalt Miskolczon

id. Glós Károl y
az eperjesi jogakadémia nyug. jogtanára,

ki válságos időkben a Collegium jogakadémiájának újjászervezésében tevékeny
részt vett és mint annak tanára, kiváló működésével az intézet felvirágoz
tatásához lényegesen hozzájárult.
Glós Károly 1821. évi nov. 30-ikán született Jólsván, Gömörmegyében.
Gymnasiumi tanulmányait Miskolczon, Késmárkon és Lőcsén végezte, a jogot
pedig Eperjesen hallgatta a híres Csupka András alatt. Tanulmányainak befe-
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jezése után ügyvéd lett, majd pedig 1851 — 1861-ig államszolgálatban volt és
Zemplénmegyében szolgabírói hivatalt viselt. Midőn 1861-ben a Collegium
pártfogósága körében megérlelődött az 1852. óta szünetelő jogakadémia újjá
szervezésének az eszméje, az 1861. szept. 2-ikán tartott pártfogósági gyűlés
Glós Károlyt hívta meg rendes jogtanárul, a ki szept. 15-ikén az állomást
elfoglalván, a politikát, a magy. polg. magán- és osztrákjogot adta elő. De
már 1864. évi júniusban leköszönt a jogtanári állásról és ismét ügyvédkedett,
majd pedig a gróf Dessewffy-családnak jószágkormányzója lett és ilyen minő
ségben több éven át Királytelken, Szabolcsmegyében lakott Midőn a 70-es
évek végével a jogakadémiánál, a 3-ik és 4-ik tanfolyam megnyitása követ
keztében, több tanerő alkalmazásának szüksége beállott, az 1881. évi július
2-ikán megtartott pártfogósági gyűlés Glós Károlyt, a régi időből ismert
kiváló szakembert választotta meg jogtanárnak. Ilyen minőségben újra majd
nem két évtizeden keresztül működött, világos előadásával lebilincselve a hall
gatóit, kedves és kedélyes modora miatt kartársainak szeretetét teljes mértékben
élvezve, a Collegium javát minden alkalommal bölcs tanácsával előmozdítva.
Ismételten viselte a jogakad. dékáni hivatalt is.
De az ősz tanár 1897-ben betegeskedni kezdett és ennek következtében
1897. év nyarán nyugalomba vonult; tanártársai és tanítványai mély hálával,
elismeréssel, ragaszkodással és sajnálattal telt szívvel vettek búcsút a jog
akadémia e lelkes tudósától.
Azóta csendes visszavonultságban élt előbb Eperjesen gyermekei, majd
Miskolczon ifj. Glós Károly ügyvéd családja körében. Betegsége mindinkább
erőt vett rajta, mígnem 1907. évi október 7-ikén meghalt. A temetésen dr.
Mikler Károly jogakadémiai dékán jelent meg a Collegium képviseletében és
koszorút tett az elhúnytnak koporsójára.

Október 6-ikán, az aradi gyásznap fordulóján, hagyományos hazafias
szokáshoz híven gyászünnepélyt tartott a collegiumi ifjúság a Collegium
dísztermében.
Október 20-ikán tartotta az Országos Evang. Tanáregyesület alakuló
gyűlését Budapesten, a melyen az eperjesi Collegiumnak tanárai közül többen
vettek részt. Az új egyesület elnökévé dr. Meskó László igazságügyi állam
titkárt, ügyvivő alelnökké Mágócsy-Dietz Sándor budapesti egyetemi tanárt,
középiskolai alelnökké Fischer Miklós iglói főgymn. igazgatót, főiskolai alelnökké
dr. Masznik Endre pozsonyi theol. akad. tanárt, titkárrá pedig Gömöry Jánost
collég, főgymnasiumunk igazgatóját választotta meg és azt határozta, hogy
első rendes közgyűlését tavaszszal Eperjesen fogja megtartani.
A magyarhoni ág. h. ev. egyház október 23—26. napjain Budapesten
tartott egyetemes gyűlésén a Collegium tanárai közül résztvettek: dr. Szlávik
Mátyás theol. dékán, Csengey Gusztáv, Draskóczy Lajos, Mayer Endre, Obál
Béla theol. tanárok, dr. Mikler Károly jogkari dékán és dr. Flórián Károly jog
tanár, Gömöry János főgymn. igazgató és Gerhard Béla tanítóképző-int. igazgató.
Coll. É rt. 1967/8.
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Október 29-ikén Gyürky Pál főesperes egyházi és dr. Schmidt Gyula
világi elnöklete alatt lelkészvizsgálat volt, mely alkalommal Boczkó Gyula
papjelölt, a coll. theol. akad. volt növendéke sikerrel állotta meg a vizsgálatot.
Másnapon Zelenka Pál püspök Miskolczon felavatta a lelkészjelöltet.
Október Sí-én tartottuk meg-az őszi deprecatiót. Ez alkalommal az ifjúság
részéről D. Szabó György theologus tartott beszédet, a tanári kar nevében
pedig dr. Obetkó Dezső jogakadémiai tanár.
Dr. Raffay Ferencz e tanévre megválasztott collegiumi igazgatónak halála
után Ludmann Ottó prorector vette át a coll. igazgató teendőinek elintézését.
Minthogy pedig nem volt kilátás arra, hogy a Collegium igazgató-választmánya
még a tanév folyama alatt összeüljön, a collegiumi tanári kar nov. 5-ikén
tartott közös gyűlésén egyhangúlag elhatározta, hogy a coll. igazgató-választ
mány elnöksége elé azon indítványt terjeszti, miszerint Ludmann Ottó a folyó
tanévnek hátralévő részében collegiumi igazgató legyen. Dr. Schmidt Gyula
coll. felügyelő a tanári karnak ezen indítványát elfogadta és a coll. igazgató
választmány utólagos jóváhagyása reményében, Ludmann Ottót a tanév végéig
a coll. igazgató teendőivel megbízta.
A soproni ág. h. ev. Lyceumnak nov. 21-ikén megtartott 350 éves jubi
leumán az eperjesi collegiumot Ludmann Ottó coll. igazgató képviselte és a
fentartó-hatóság és tanári kar nevében üdvözölte a Collegium viszontagságos
sorsával hasonló megpróbáltatáson keresztülment és most viruló fejlődésnek
örvendező testvérintézetet.
A dr. Raffay Ferencz elhunyta által megüresedett jogtanári állásra nézve
a jogtanári kar javaslatára a coll. felügyelő úgy határozott, hogy ezen állást,
a fentartó-hatóság utólagos jóváhagyása reményében, a tanév hátralevő részére
betöltetlenül hagyja; a tanszék tárgyai közűi a magánjogot dr. Flórián Károly,
a bányajogot és az ausztriai magánjogot pedig dr. Obetkó Dezső jogakad.
tanárok fogják helyettesítőleg előadni.
Decs. 23-ikán Zelenka Pál püspök Deák János és Obál Béla theol. rk. taná
rokat, megelőző vizsgálat alapján, Miskolczon ünnepélyesen lelkészekké avatta.
A középiskolai tanárok országos kongresszusán, mely Budapesten decz.
28. és 29. napjain tartatott, Collegiumunkból a következő tanárok vettek részt:
Gömöry János, Perényi Vilmos, Schöpflin Géza és Vöröss Sándor.
Csengey Gusztáv theol. akad. tanárt azon kitüntetés érte, hogy a Széchenyi
kor február havában tartott közgyűlésén tiszteleti tagjává választotta ; az
erről szóló oklevelet márcz. 5-ikén Semsey Boldizsár főispán, mint a Körnek
elnöke, nagyszámú küldöttség élén adta át a kitüntetett költőnek.
1908. márcz. 9-ikén betöltötte Kubinyi Albert m. kir. udv. tanácsos, az
eperjesi ág. h. ev. I. egyháznak félszázadot meghaladó idő óta működő fel
ügyelője életének 80-ik évét. Ez alkalomból a Collegiumnak tanári kara is
üdvözölte a köztiszteletben álló férfit, ki mint a Collegium régi pártfogóságának
és jelenleg is mint az igazgató választmánynak tagja, mindig áldozatkész és
buzgó barátja volt a Collegiumnak.
Márczius 15-ikét hazafias lelkesedéssel ültük meg főiskolánk dísztermében,
előkelő és nagyszámú közönség jelenlétében Mind a négy tanintézet szerepelt
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a műsoron: a tanítóképzó'-intézcti ifjúság két énekkel, a főgymn. tanulóknak
zeneköre egy indulónak előadásával; Braxatorisz Sándor, a joghallgatók tes
tületének elnöke tartotta a megnyitó-beszédet, D. Szabó György theol. tes
tületi elnök az ünnepi beszédet, Kubinyi Géza joghallgató szavalta Petőfi
Sándor «Talpra magyar!» ez. költeményét és Raisz Dezső VIII. oszt. tanuló
Csengey Gusztáv költő-tanárnak remek versét: «Visszatekintés».
Márczius hó végével dr. Schmidt Gyula, a Collegiumnak évtizedeken át
buzgón és odaadással működő felügyelője betegeskedni kezdett és azért fel
kérte a Püspököt, hogy ő, mint a fentartó-testületnek feje, addig is, míg az
igazgató-választmány összeül, intézkedjék arról, hogy a collegiumi felügyelőnek
teendői az ő betegségének ideje alatt egy közbizalomnak örvendő férfi által
végeztessenek. A püspöknek kérelmére — melyhez az összes tanári karnak
kérelme is csatlakozott — Tahy József, Sárosvármegye alispánja, a coll. igazg.választmánynak tagja szives volt a felügyelő-helyettesi tisztséget vállalni és
ápr. hó eleje óta buzgón vett részt a collegiumi ügyek vezetésében és intézésében.
Április végén újból váratlan csapás érte a Collegiumot. Április 26-ikán,
51. évében
meghalt K u b á n y i Bé l a
főgymnasiumi tanár.

Hirtelen távozott el közülünk a főgymnasiumnak ideális lelkületű tanára,
Kubányi Béla. Egy szép tavaszi napon, sétaközben, künt a szabad természetben
szívszélhűdés érte. Halála mély megdöbbenést, őszinte részvétet keltett azoknak
körében, a kik ismerték.
Kubányi Béla Balassagyarmaton, 1857. évi február hó 28-ikán született;
gyermekéveit is itt töltötte. Későbbi éveiben, sőt különösen az utolsó években
a szeretet melegségével emlékezett vissza azokra, a kiknek körében felnövekedett.
Szülővárosának és vármegyéjének minden dolga érdekelte; a vidéket s annak
társadalmát is jól ismerte. Egyik nagybátyja tekintélyes evangélikus lelkész
volt Nográdvármegyében; a lelkiismereti szabadság rajongó tiszteletét e kör
nyezet plántálhatta szívébe. A szelíd lelkületű és gazdag érzelemvilággal meg
áldott gyermeket — édesanyjának óhajára — papnak szánták. A serdülő iíjú a
hazafias kegyesrendiek közé vétette fel magát. Tanári oklevelét Budapesten
1883. decz. 14-ikén szerezte meg. Mint kegyesrendi tanár az 1880/1.—1887/8.
tanévekben a tatai, a máramarosszigeti, a váczi középiskolákban működött.
Az 1888/9. tanév elején már a kúnszentmiklósi ref. gymnasium tanárai sorában
találjuk. Ugyanis időközben rendjét odahagyva, édesatyjánák vallására tért,
protestánssá lön és megnősült. Működött még Hajdúnánáson is, a honnan
1894. szept. 1-jén a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter hozzánk nevezte
ki főgymnasiumi rendes tanári minőségben. Változatos, küzdelemteljes életében
sok és nehéz lelkiharczon ment át, azonban az egyszer felismert igazsághoz
törhetetlen lélekkel ragaszkodott. Egyenes, szókimondó természetével, magyaros
észjárásával és nyíltságával, páratlan szívjóságával mindenkinek szeretetét, rokon2*
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szenvét megnyerte. E jellegzetes tulajdonságai megnyilatkoztak a kathedrán is.
Mint tanár a görögöt pótló irodalmat, a philosophiát és a magyar-nyelvet
tanította. Szakképzett ember volt, a ki magát folyton művelte, szabad óráiban
kizárólag tanulmányainak élt. E mellett igazi költői lélekkel volt megáldva.
Csendes, nyugodt óráiban szívesen társalkodott a költészet múzsájával. Költemé
nyei a különböző szépirodalmi lapokban jelentek meg. A Széchenyi-körnek
estéin költeményeivel, népszerű felolvasásaival idejövetelének első évéiben
gyakran jelent meg s aratott elismerést kényes ízlésű közönségünk előtt.
A Collegium nagyobbszabású ünnepélyein is közreműködött. Elénk emlékünk
ben él pl. az a szép költeménye, a melyet a Collegium által rendezett millenniumi
ünnepen dr. Horváth Ödön Szavalt el mély hatással. De előszeretettel vette tollára
a tudomány kérdéseit is. Számos tanulmánya jelent meg itt-ott; önállóan külön
kötetben figyelemreméltó e munkája: «A halhatatlanság hite». Legutóbb a
M agyar N yelv cz. tudományos nyelvészeti folyóiratba dolgozott ; állandó
munkatársa volt a Magyar Tudományos Akadémia Nagy Szótárának ; szívesen
közölt felszólításra kisebb tárcza-czikkeket a vidéki lapokban; így különösen
dr. Horváth Ödön szerkesztése idejében az E perjesi LAPOKban. Sajnos, hogy
lelkének gadagságát nem tárhatta ki eléggé; az élet nehéz küzdelmei, a sors
csapásai megbénították teremtő erejét és k ed v ét; a betegség erőt vett gyenge
testén, már az 1900. év végén súlyosabban megbetegedett, kénytelen volt
magát félévre szabadságoltatni. Habár komoly bajából felépült, többé egészségét
nem nyerte vissza. Ez idő óta teljesen visszavonult a nyilvános élettől; nejének,
serdülő leánykájának s kis fiának, a kiket rajongón szeretett, szentelte idejét,
érettük fáradott, munkálkodott — szinte erején felül. Kötelességeit azonban
ezentúl is — halála perczéig — híven teljesítette. Az idő előtt megőszült,
elerőtlenedett tanár nap-nap mellett ■
— még ha órája nem is volt — feljött
a Collegiumba, abba a Collegiumba, a melynek szelleme őt is magával ragadta,
rabul ejtette! Onnan, az ősi épületből kisértük utolsó útjára. Fájdalomtól megtört
öreg édesanyja, neje, gyermekei, a Collegium fenntartó-testülete és tanári kara,
tisztelői és barátai itt, a Collegium főbejárata előtt felállított ravatalnál búcsúztak
tőle. A gyászszertartást Korbély Géza ev. lelkész végezte; a fenntartó-testület
és a tanári-kar nevében Gömöry János főgymnasiumi igazgató a következő
beszéddel búcsúztatta el a drága halottat:
„Mélyen tisztelt gyászoló közönség!“
Még csak néhány hónapja múlt, hogy a Collegium egyik büszkeségét,
a tudomány sok reményekre jogosító mívelőjét megrendült lélekkel kisértük
e helyről utolsó útjára s íme, most ismét gyászunk van : a Collegium buzgó
tanára, Kubányi Béla nincs többé! Az enyészet hatása, az emberi élet múlan
dósága mindig fájó érzéseket kelt az emberi szívben, de kétszeresen súlyos
a fájdalom, kétszeresen nehéz a megbékülés a halállal, ha egy oly férfiú
ravatalát kell körülállanunk, a kit hirtelen, váratlan szólít el tőlünk az élet
és halál szabados ura, Istenünk. A lét és nem lét nagy kérdése előtt meg
rendül a gyarló emberi szív, töprengő lelkünk Madách Adámjával önkén
telenül felkiált:
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Uram ! re tte n tő lá tá so k g y ö tö rtek ,
És nem tudom , mi b en n ö k a való.
Oh m ondd, oh m ondd m inő sors vár reám ?
E szűk h atárú lét-e m indenem ?

V an-e ju talm a a nem es k ebelnek,
Melyet kigúnyol vérhullásáért
A kislelkű töm eg ? V ilágosíts fel,
S hálásan h o rd o k bárm i v é g z e te t;
Csak n y erh etek cserében, m ert ezen
Bizonytalanság a pokol !

Oh, gyászoló' közönség, megszomorodott szívű kartársak, álljunk meg
egy pillanatra Kubányi Béla ravatalánál ! Jöjjetek ide mindnyájan ti is, a kik
az élet küzdelmeiben elfáradtatok, jöjjetek ide mindnyájan, a kiknek élete
útján virág nem fakadt, a kikben nincs bátorság, nincs erő az élet nehéz
kálváriáját végigjárni; jöjjetek és tanuljatok.
Mi egy ember az emberek milliói között? Hát ki veszi számon, ki törő
dik az egyes ember életével ? A történelem herosokat ismer, a költő legendás
hősökről énekel, a művész szoborban, képben örökíti meg a nagyok tetteit.
Hát hol van azoknak emléke megörökítve, a kik, ha nem is emelkedtek ki
a százezrek közül, de tudásukkal, munkájukkal, puritán jellemükkel szolgálták
az emberiséget ? Oh bizonyára ezeknek élete sem volt hiábavaló: munkájuk
gyümölcsét látjuk a nemzet, a társadalom, az emberiség szellemi és erkölcsi
előrehaladásában.
Ez ősi Collegium évszázados vész-zivatarai között adott a hazának és
egyháznak lánglelkű férfiakat, a kik a magyar művelődés szolgálatában hal
hatatlan nevet szereztek maguknak; ám hogy ősi iskolánk fennmaradt, hogy
nagy nemzeti missióját betölthette, része van ebben azoknak a tanároknak,
kik nagy dolgokat ugyan nem vittek véghez, de ez iskola szellemében
neveltek a magyar társadalomnak erős jellemű, hazafias férfiakat. Kubányi
Béla ezek közül való volt, több éven át szolgálta Collegiumünkat úgy, a mint
tehetsége és ereje engedte. Mi, a kik ismertük őt, tudjuk, hogy nem közön
séges tehetséggel volt megáldva, angyali jó szíve, szelíd lelkülete praedestinálták őt a tanári pályára.
Pályáját, még inkább tanítványait szerette, az iskolához, a melyben taní
tott, kartársaihoz, a kikkel együtt működött, ragaszkodott; nézeteit mindenkor
nyíltan elmondotta, de mások meggyőződését is tisztelte, soha senkivel össze
nem különbözött. Sokat csalódott ez életben, a Gondviselés nem egyszer nagy
és nehéz próbára tette; azonban eszményeihez mind-végig ragaszkodott,
szerető jó szíve még a rosszban is a jót kereste. Örömét, boldogságát gyer
mekeiben találta fel; nejét, gyermekeit szerette, azoknak jólétére örömmel
áldozta fel idejét, sőt egészségét is : mindene, reménysége e kis család volt.
Életében a legnagyobb csapás akkor érte, a midőn egyik kis lánya hirtelen
elhalt. Ettől fogva egészsége megrendült, a nyilvános élettől teljesen vissza
vonult. Hordozta panasz nélkül az élet keresztjét. — Erős, nagy lelke azon
ban a szenvedések között sem tört meg: bízott, remélt utolsó leheletéig;
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bízol! abban, hogy clhanyatlott egészsége mellett is képes lesz teljesíteni
kötelességeit, remélte, hogy forrón szeretett gyermekeinek boldogulását megéri.
Oh! hogy mindezt meg nem érhette; rideg, kegyetlen sors volt végzete!
meghalt anélkül, hogy egy utolsó istenhozzádot mondhatott volna azoknak,
a kiket életében oly forrón szeretett. De jól van ez így! A mindenható Isten
utai kikutathatatlanok, nyugodjunk meg keresztyéni alázattal végzéseiben.
Gyászoló közönség! Ti jó barátok és kartársak! jöjjetek Kubányi Béla ravatalá
hoz és tanuljatok. Tanuljátok meg, hogyan kell szeretni, az élet keresztjét
zúgolódás nélkül viselni! Élete nem volt hiábavaló; családja, kartársai és
tanítványai áldani fogják emlékét.
Te pedig drága halott, menj utolsó utadra, legyen csendes a te pihenésed,
hű voltál mindhalálig, bizonyára elnyerted az élet koronáját!
Isten veled ! Isten veled !“
A sírnál még Raisz Dezső VIII. oszt. tanuló mondott búcsúbeszédet
az ifjúság nevében.

Még két kiváló férfit kellett ez évben siratnunk, kik a Collegiumhoz
közel állottak és főiskolánknak legjobb barátjai közé tartoztak: dr. Duka
Tivadar húnyt el május 5-ikén 83 éves korában, Bournemouthban, Angol
országban és Wéber Samu szepesbélai ev. lelkész és esperes május 18-ikán,
72 éves korában, egyházának kebelében, a hol 48 évig áldásdúsan működött. —
Dr. Duka Tivadar a Collegiumnak növendéke volt és bár a szabadsági harcz
után idegen földre menekült és Angolország lett második hazája, mégis,
távoli országokban és messzefekvő világrészekben is a Collegiumra és ennek
tanári testületére mindig nagy tisztelettel és ragaszkodással gondolt. Több
ízben tetemes összegekkel hozzájárult a Collegium alaptőkéjének gyarapításához
és egy 1000 frtos alapítványt is tett a Collegiumunknál, oly czélból, hogy
ennek kamataiból évenként egy 50 frtos ösztöndíj osztassák egy kiváló
tanulónak. — Wéber Samu szintén a collegiumi theologiának hallgatója volt,
a collegiumi ügyek iránt mindig melegen érdeklődött és a múlt évben a
kerületi gyűlés által a collegiumi igazgató-választmány tagjává választatott.
Temetésén nem vehettünk részt, mert haláláról későn értesültünk, csak távira
tilag fejezhettük ki részvétünket a gyászoló családnak
Május 18-ikán meglátogatta a Collegiumot Zsilinszky Mihály nyug.
kultuszminiszteri államtitkár, a bányakerületi egyházkerületnek felügyelője.
Az összes tanári kar a collegiumi épületben tiszteletteljes örömmel üdvözölte
az előkelő látogatót, ki hosszabb beszélgetés alatt nagy érdeklődéssel tuda
kozódott a Collegium ügyei iránt.
A nyári deprecatiót áldozócsütörtök előtti szerdán, május 27-ikén tar
tottuk meg, mely alkalommal az egyházi szertartást Korbély Géza lelkész és
Deák János theol. tanár és segédlelkész végezték. Az ifjúság szónoka Horváth
Aladár joghallgató volt és a tanári kar nevében Schöpflin Géza főgymn. tanár
tartott beszédet.
E tanévnek egyik örvendetes eseménye gyanánt fel kell említenünk a
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m. kir. kormánynak ama nagyhorderejű elhatározását, hogy a felekezeti jog
akadémiák tanárai fizetéseinek kiegészítéséről, illetőleg állami színvonalra való
emeléséről gondoskodni kíván. Az 1908. évi állami költségvetés indokolása
erről az ügyről következőleg emlékezik meg :
«A felekezeti jogakadémiák tanárai fizetéseinek kiegészítéséről szükség
képen gondoskodni kell, mert a szóban forgó főiskolai tanárok nem részesül
hetnek mostohább elbánásban az állam részéről, mint a felekezeti közép
iskolák tanárai. Minthogy a törvényhozás a felekezeti középiskolák tanárai
részére fizetéseiknek az állami tanárok fizetéseinek erejéig megfelelő pótlékok
útján leendő kiegészítésére már az előző évi állami költségvetésben megfelelő
hitelt engedélyezett, a jogakadémiai tanárok fizetési pótlékaira ugyanazon
alapon 68,000 K-t szintén elő kellett irányozni.»
így folyt le és közeledik vége felé az 190"/8. isk. év, melynek folyama
alatt a Collegiumnak megdöbbentően sok barátját és munkását láttuk, fájdal
munkra, sírba szállani. De a fájdalmat leküzdve, a hézagokat lehetőség szerint
pótolva serényen munkálkodott a tanári kar és az ifjúság. Ez utóbbi nem
csak köteleségének iparkodott megfelelni, hanem élénk egyesületi életet is
fejtett ki. Ezen ifjúsági egyesületek közül a theologiai hallgatók belmissiói
egyesülete, a jogásztestület irodalmi osztálya, a theologusok és jogászok turista
egyesülete,, a gymnasiumi ifjúságnak Magyar Társasága igen sikerült nyilvános
ünnepélyeket és felolvasásokat rendeztek, a melyekről, mint általában az összeá
egyesületek működéséről alább, az egyes intézetek jelentéseiben találhatók a
részletes tudósítások.
Az egészségi viszonyok az egész tanév alatt kielégítők voltak; erre vonat
kozólag itt közöljük a collegiumi orvosnak hivatalos jelentését:
Iskolaorvosi jelentés.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium erre
vonatkozó rendeletéi értelmében:
1. A Collegium összes intézeteit az 1907/s. iskolai évben is megvizsgáltam.
2. A Collegium összes tanulóit és hallgatóit gyógykezeltem, a theologusok,
jogászok és képezdészek közül azok, kik szegények voltak, ingyen gyógyszer
ben részesültek.
Gyógykezeltem pedig: theologust . . . . 30,
joghallgatót . . . 62,
gymn. tanulót
. 103,
képezdészt
. . • 101,
összesen: 296 beteget, még pedig a
a következő betegségekben : toroklob, csonthártyagyuladás, térdizületi gyuladás,
gyomorhurut, bélhurut, gégehurut, szarúhártyagyuladás, szemkötőhártyalob,
görvélyes szemgyuladás, foghúzás, ficzam, törés, metszett seb, szakított seb,
középfül-gyuladás, tüdőgyuladás, mellhártyagyuladás, szemárpa és a fertőző
betegségekből három kanyaró.
Haláleset nem fordult elő. Orvosi bizonyítványt 97-et adtam. Az újra-
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oltásra kötelezett tanulók közül beoltottam 74 tanulót Tornamentességi
bizonyítványt csak azok kaptak, kik testi vagy szervi hibában szenvednek.
Tornánál nagyobb baleset nem fordult elő'.
Tantermek, internátusok megfelelők és tiszták voltak. A collég, convictus
mindig a legnagyobb rendben volt. Az ételek jók és mennyiségileg megfelelők.
A collég, gymn. VIII. osztályában a következőket adtam elő: Testünk
szervezetének rövid ismertetése. Tápszerek és táplálkozás. Lakás. Légzés
és szellőztetés. Munka és foglalkozás. Fertőző betegségek. Az állatokról az
emberre ragadó betegségek. Életmentés és első segélynyújtás.
A képezdében a kővetkezőket tárgyaltuk : Az egészség és betegség jelen
tősége. A hiányos és sok táplálkozás káros következménye. A lakásokra
vonatkozó egészségi követelmények. Egészségügyi tekintetben iontos köz
épületek. A test ápolása. A foglalkozás befolyása az egészségre'. Fertőző
betegségek. Életmentés és első segélynyújtás.
Úgy a képezdében, mint a gymn.. Vili. oszt.-ban az egészségtant heti
egy órában adtam. elő.
Azonkívül a gymn. összes tanulóinak, az erre vonatkozó miniszteri ren
delet értelmében, antialkoholista előadást tartottam, mely alkalommal a tüdő
vészre is kiterjeszkedtem.
Eperjes, 1908. május hó 28-ikán.

^ R' H ol ÉNIA G yula
iskolaorvos.

Evvel kapcsolatban közöljük itt a collegiumi igazgatóválasztmány 1907.
június 18-ikán tartott gyűlése által megállapított Szabályzatot az iskolát orvos
állásának betöltéserői és annak jogai- s kötelességeiről:
1. A Collegiumban iskolaorvosul első sorban ág. b. ev. oly orvostudor
alkalmazható, a kinek az ország egyetemei egyikén elnyert egészségtan-tanári
oklevele van és a kinek egyénisége egyébként is biztosítékot nyújt e fontos
tisztség betöltésére. Egészségtanári oklevéllel nem rendelkező orvos coll. iskola
orvosnak csak ideiglenes minőségben alkalmazható, oly feltétellel, hogy három
év lefolyása alatt az egészségtan-tanári oklevelet megszerzi.
2. A coll. iskolaorvost, a közös tanári értekezlet javaslatára, három évről
három évre a coll. igazg.-választmány választja.
3. A coll. iskolaorvos tiszteletdíja 500 koronában állapfttatik meg.
4. A coll. iskolaorvos a coll. igazgató, illetve a vezető tanárok (theoh
és jógák, dékán, főgymn. és tanítóképezdeiigazgató) meghívására résztvesz a
Collegium közös tanári értekezletein. Ez értekezleteken egészségügyi kérdé
sekben véleményt mond és szavazata van.
5. A coll. orvos feladata és kötelességei:
aj A coll. hallgatók és tanulók egészségi szempontból való ellenőrzése
és gondozása. E tekintetben a coll. főgymnasiumi és tanítóképezdei tanulókat
illetőleg irányadó és a coll. iskolaorvosra nézve kötelező a vallás- és közokt.
miniszter által az iskolaorvosok és egészségtanárok számára 1887. évben
44,250. sz. alatt kibocsátott részletes utasítás.
b) A dékánok, illetve igazgatók igazolványa alapján a tandíjmentes,
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Szegénysorsú vagy in tern átu sb án
kezelése.

la k ó hallgatók és tan u ló k ingyen

gyógy

c) Az igazgatóknak felszólítására beteg tanulóknak meglátogatása.
d) Előadásoknak tartása a főgymnasium és tanítóképezde tanulói előtt a
fertőző betegségekről, az alkohol káros hatásáról.
e) Az egészségtan tanítása évenként felváltva a főgymn. VII., VIII.
osztályában és a tanítóképezde IV. tanfolyamában heti 1 órában.
f ) A coll. orvos minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál, hogy a
hallgatók, esetleg a nagyobb tanulók között a nemi betegségek terjedését
meggátolja.. E czélból ellenőrizi az ifjúságot, összeköttetésbe lép a rendőrséggel, a nyilvános helyeket ellenőrző közegekkel, az eperjesi orvosszövetség
értekezletein e kérdést orvostársaival megbeszéli, a betegségi esetek számát
az illető dékánnal, igazgatóval bizalmasan közli s az erkölcsi baj terjedésének
meggátlására azoknak segítségét igénybe veszi.
g) A Collegiumhoz tartozó internatusokat, a convictust az év folyamán
havonként megvizsgálja, egészségi szempontból ellenőrzi.
h) Működéséről részletes jelentésben számol be a Coll. igazgatójának a
tanév végén.
6.
A coll. iskolaorvos fegyelmi vétség esetén a Collegium többi tiszt
viselőivel azonos elbánásban részesül.

Az 1908. évi főgymn. érettségi vizsgálatokhoz a vallás- és közokt. m.
kir. minister a következő collegiumi tanárokat küldte k i: dr. Sz/ávik Mátyás
theol. dékánt a selmeczbányai, dr. Mikler Károly coll. jogakadémiai dékánt a
segesvári, dr. Obetkó Dezső coll. jogakad. tanárt a rimaszombati főgymnasiumhoz.
Az egyházkerületi főhatóság pedig Ludmantl Ottó coll. igazgatót a rimaszombati
egyesült prot. főgymn. 1908. évi érettségi vizsgálatához elnökké nevezte ki.
A tanárok irodalmi és társadalmi működése.
A Collegium egyes tanárainak — szorosan vett tanári működésükön
kivül — irodalmi, társadalmi s egyéb téren való tevékenységéről a követ
kezőkben számolunk be:
Recht József az eperjesi Széchenyi-kör zeneszakválasztmányának tagja.
Rorsody Károly az eperjesi Széchenyi-kör zeneszakválasztmányának tagja.
Csengey Gusztáv a Petőfi-Társaság rendes tagjá, az eperjesi Széchenyikör tiszteletbeli tagja.
Deák János az eperjesi ág. h. ev. I. egyház segédlelkésze. Irt a R ozsnyói
H iRADÓba.

Ifj. Draskóczy Lajos a gyakori, theologia tanára; sajtó alatt van egy
körülbelül 15 ívre terjedő, a Homiletika körébe tartozó értekezése; felolvasást
tartott az eperjesi theol. akad. belmissiói egyesületben az «Egyetemes püspöki
hivatal szervezésének» kérdéséről. Az E vang. O rálló munkatársa; az egyetemes
lelkészvizsgáló-bizottság tagja; egyh.-ker. gyámint. jegyző; a kerületi közigaz
gatási bizottság, a collegiumi igazgató-választmány és végrehajtóbizottság tagja,
a kerületi tanítóképesítő-bizottság tagja, egyházmegyei törvényszéki bíró, az
Coll. í r t . 1907/8.
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eperjesi ág. h. ev. I. egyházközség presbyteriumának és iskolaszékének tagja.
Eperjes sz. kir. város törvényhatósági testületének választott tagja ; az Eperjesi
Korcsolyázó-Egyesület, az Eperjesi Kuglizó-Társaskör, az Eperjesi Társadalmi
Egylet tagja; az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmányának és
Eperjesi Tűzoltó-Egyesület választmányának tagja.
Dr. Ereky István. «A magyar helyhatósági önkormányzat.» I—III. k.
Dr. Flórián Károly az E perjesi L apok, K özgazdasági S zemle, J ogtudományi
K özlöny , H ochschulnachrichten, H amvasztás czímű lapok munkatársa. Szabadelőadást tartott az Eperjesi Kereskedők Társulatában «a sztrájk»-ról. A Collegium
pénztárosa és igazgató-választmányának póttagja. A palonczai ág. hitv. ev.
egyházközség felügyelője. Az eperjesi ág. h. ev. I. egyház tanácsának, iskola
székének tagja és temető-bizottságának elnöke. A sárosi ág. h. ev. egyház
megye számvevőszékének tagja. Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának,
igazoló-választmányának és Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének,
jogügyi szakosztályának tagja. Az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányá
nak és szinészeti szakválasztmányának tagja. A Magyar Turista-Egyesület
Budapesti Osztálya, az Eperjesi Korcsolyázó-Egyesület, a Magyarországi
Kárpát-Egyesület, valamint ennek Eperjesi Osztálya, az Eperjesi Önkéntes
Tűzoltó- és Mentő-Egyesület, a Magyar Védő-Egyesület Eperjesi Fiókja választ
mányainak tagja. Magyar Turista-Egyesület Eperjesi Jogász- és TheologusOsztályának tiszteleti-tagja. Az Internat. Institut für Sozial-Bibliographie rendes-,
a Magyar Közgazdasági Társaság választott tagja. Az eperjesi kereskedelmi
esti-szaktanfolyamon a nemzetgazdaságtan előadója. Az Eperjesi Kerületi
Munkásbiztosító Pénztár igazgatóságának tagja.
Frenyó Lajos az eperjesi ág. h. ev. I. egyház tanácsának tagja, a sárosi
ág. h. ev. egyházmegye levéltárosa, az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-irodalmi,
népnevelési szakválasztmányának s igazgató-választmányának tagja, az Eperjesi
Széchenyi-kör könyvtárosa. Irt az E vang. ŐRÁLLÓba és a R ozsnyói HiRADÓba.
A M. O. Kárpátegyesület Eperjesi Osztályának pályázatán 200 kor. díjat
nyert Sárosvármegye nyugati részének ismertetésével. Ezt a pályanyertes
munkáját felolvasta Eperjesen és Bártfán.
Gamauf György az eperjesi kereskedelmi tanoncziskola igazgatója.
Gerhard Béla a sárosi ág. h. ev. egyházmegye számvevője, a Széchenyikör népnevelési szakválasztmányának tagja.
Göinöry János az eperjesi ev. egyház presbytere és iskolaszéki tagja, az
Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának tagja és irodalmi szakválaszt
mányának h. elnöke, az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület titkára, az Országos
Gyermekvédő Liga választmányának tagja, az Eperjesi Vöröskereszt-Egylet
titkára, az eperjesi gyermekmenhely-bizottság tagja.
Dr. Horovits Simon az 1907/8. tanévben befejezte «A római jog törté
netének és anyagi részének tankönyve» ez. munkáját, mely Eperjesen, Sziklai
Henrik kiadásában jelent meg és 591 lapra terjed. A munkáját kiegészítő és
a római perjogot tartalmazó műve kidolgozás alatt áll.
Kapi Gyula: Összeállította az egyházkerületi új chorálkönyvet és «97 ev.
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dallam» czíinű füzetet. Tagja az egyetemes énckügyi bizottságnak. Az Eperjesi
Dalegylet karnagya.
Liptai Lajos az eperjesi ág. h. ev. II. egyház lelkésze Főmunkatársa a
• Nasa Zastava» ez. hazafias irányú sárosmegyei lapnak.
Ludmann Ottó a Collegium igazgatóválasztmányának és számvizsgáló
bizottságának, az eperjesi ág. h. ev. I. egyház presbyteriumának és iskolaszéké
nek tagja, az ág. h. ev. egyházkerület törvényszékének bírája, Eperjes szab. kir.
város képviselőtestületének tagja, a Széchenyi-kör idegennyelvi 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 elnöke; az Eperjesi Kölcsönös Segélyző-Szövetkezet
ügyvezető igazgatója; a Luther-Társaság igazgató- s irodalmi választmányá
nak tagja. Megjelent «Az eperjesi vértanúk ki végeztetése vagy az eperjesi
mészárszék» czímű népszerű műve. Előadást tartott Abaújszántón és Eperjesen
«Képek a Szentföldről» czímen.
Dr. Mikler Károly. A D eutsche Z eitschrift für K irchenrecht cz. egyház
jogi folyóirat és az E vangélikus O rálló munkatársa. Egyházjogi tanulmányt
írt «A bevett egyházak községi segélyezése» czímen. Az egyetemes evang.
egyház tanügyi és a tiszai egyházkerület tanügyi és jogügyi bizottságának
tagja, a tiszai egyházkerület világi jegyzője; az eperjesi ág. h. ev. I. egyházközség felügyelő-helyettese és iskolaszéki elnöke. Sárosvármegye törvényható
sági bizottságának, állandó- és központi-választmányának, Eperjes szab. kir.
város képviselőtestületének választott tagja. A Collegium igazgató-választmányá
nak, az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának s több szakválaszt
mányának tagja.
Nikelszky Zoltán a Széchenyi-kör zene- és képzőművészeti szakválaszt
mányának helyettes elnöke, a népnevelési és magyar-irodalmi szakválasztmány
tagja, az Eperjesi Dalegylet titkára, az E perjesi L apok állandó belső munka
társa. A M agyar K isdednevelés és N époktatás cz. lapba «A boldogságról*
hosszabb tanulmányt írt.
Obál Béla az eperjesi I. egyház segédlelkésze. «Franz Rákóczi II. und
sein Freiheitskampf im Lichte der ungarischen Geschichte» és «Die Ungarn
von Árpád bis auf Franz Josef I.» czímű történeti tanulmányait a m. kir.
vallás- és közoktatásügyi minisztérium 600 korona jutalomban részesítette.
A P rotestáns S zemle, a N yugatmagyarországi H íradó és több külföldi szak
lap levelezője és munkatársa.
Dr. Obetkó Dezső írt szakezikkeket a jogi lapokba; tagja a M agyar
J ogász-Ú jság szerkesztőségének; felelős szerkesztője az E perjesi L apok c z .
társadalmi, közművelődési és közgazdasági lapnak; tagja az Eperjesi Széchenyikör igazgató- és magyar-irodalmi szakválasztmányának; idegen-nyelvi és
irodalmi szak választmányának pedig helyettes - elnöke; jegyzője az eperjesi
ág. hitv. ev. I. egyház jogügyi bizottságának; tagja a Délmagyarországi Közművelődési Egyesület igazgató-választmányának; pénztárnoka a József kir.
3#
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herczeg Sanatorium Egyesület eperjesi bizottságának; a Széchenyi-körben az
1907/8 -iki ősz és tél folyamán — az idegen-nyelvi és irodalmi szakválasztmány
elnökével együttesen — tizenhat angol, illetőleg franczia háziestélyt rendezett.
Petényi Vilmos a physikai múzeum őre. Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület választmányi tagja. Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének
tagja. Az orsz. középisk. tanári congressus választmányának és végrehajtó
bizottságának tagja.
Peskó Ödön a sárosi ág. h. ev. egyházmegye számvevője, az eperjesi
I. egyház presbytere, az Eperjesi Széchenyi-kör népszerű felolvasásainak titkára
és igazgató-választmányának tagja, Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének
választott tagja.
Rtmenyik Lajos az eperjesi ág. h. ev. II. egyház jegyzője, a Széchenyikör népnevelési szakválasztmányának és a sárosi egyházmegye tanügyi bizott
ságának tagja. Összeállította és kiadta a népiskolák számára a részletes
«Tanításmenetek» ez. munkát. Kiadta «A fonomimikai módszer» ez. szak
munkát. «Sárosvármegye földrajza» ez. tankönyve IV-ik kiadást ért. A M agyar
K isdednevelés és N époktatás szerkesztője.
Dr. Rés Mihály: 1. «Macchiavelliről», essay ; megjelent az A thenaeum ez.
akadémiai folyóiratban. 2. «Nemzeti politika», röpirat. 3. Czikkek a B udapesti
HiRLApban. 4. Felolvasás «Gr. Széchenyi Istvánról» a Széchenyi-kör szabadlyceumában.
Schöpflin Géza a Széchenyi-kör irodalmi szakválasztmányának jegyzője.
Az Eperjesi Korcsolyázó-Egyesület választmányi tagja. Felolvasást tartott a
Széchenyi-körben Csató Pálról.
Dr. Sslávik Mátyás állandó dolgozótársa volt e tanév alatt is az
A thenaeum , B udapesti S zemle , P rotestáns S zemle , P rotestáns E gyházi és
Iskolai L ap , E vang. Ő rálló cz. folyóiratoknak, illetve időszaki szaklapoknak,

a melyekben nagyobbára külföldi irodalmi ismertetéseket és tanulmányokat
közölt. Állandó belmunkatársa az E perjesi LAPOKnak.

Szutórisz Frigyes az ág. h. ev. I. egyház tanácsának és iskolaszékének
tagja, főgymn. tandíjkezelő, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának
tagja, Eperjes szab kir. város képviseletének tagja, a M. Kárpátegyesület
Eperjesi Osztályának ügyvezető elnöke, a M. Kárpátegyesület központi választ
mányának választott tagja, a Korcsolya-egylet alelnöke, a Kölcsönös SegélyzőSzövelkezet felügyelőbizottsági tagja
Teltsch Kornél a Széchenyi-kör magyar-irodalmi szakválasztmányának
tagja. A Tanári-kör felolvasásainak rendezője. Szabad előadást tartott a Tanári
körben «Krakóról és Vielicskáról».
Vöröss Sándor a Széchenyi-kör igazgató-választmányának, magyar iro
dalmi, zene- és képzőművészeti szakválasztmányának tagja és szinészeti szak
választmányának elnöke, a M. Kárpátegyesület Eperjesi Osztályának titkára,
az eperjesi ev. ref. missió-egyház presbytere és jegyzője. Felolvasást tartott a
Széchenyi-körben «Képek az eperjesi magyar színészet múltjából» czímmel.
Dr. Wallentínyi Samu a collég, igazgatóválasztmány jegyzője, a sárosi
ág. h. ev. egyházmegye világi főjegyzője, az eperjesi I. egyház, az Eperjesi
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Ev. Nőegylet jegyzője, a kapinémetfalvi ág. h, ev. egyház felügyelője, a felsőtarczai ev. iskolák világi dékánja, az Eperjesi Széchenyi-kör titkára; az E perjesi
L apok belső munkatársa, a coll. Magyar Társaság elnöke; szerkesztette a
Széchenyi-kör Évkönyvét, felolvasást tartott a Theol Belmissiói Egyesület
vallásos estélyén ; czikket írt az O rsz. K özépisk . T anáregyesület KözLÖNYÉbe;
a M agyar T udósító sárosi tudósítója

Még két eseményt kell itt említenünk, melyeknek lefolyását e tanév
végére várjuk és a melyekre most még csak az előkészületek folynak; ezek:
az Országos Evangélikus Tanáregyesületnek első rendes közgyűlése és a köz
adakozásból emelt vértanú-emlékmű leleplezése. Mind a kettőt már a múlt évi
Értesítőnkben jeleztük, de közbejött akadályok miatt az ott elmondott tervet
nem lehetett véghezvinni, a mennyiben az emlékmű nagyon későn készült el
és leleplezését ennek következtében a jobb évszakra kellett halasztani. Azért
a tanáregyesületnek alakuló-gyűlése sem tartatott Eperjesen, hanem Budapes
ten és akkor kimondatott, hogy az első rendes közgyűlése Eperjesen, a vér
tanú-emlék leleplezésével összeköttetésben fog megtartatni.
Az emlékmű leleplezése június 11-ikén fog ünnepélyesen végbemenni,
a megelőző napon pedig — tehát június 10-ikén — lesz az Orsz. Ev. Tanáregyesületnek gyűlése.
A leleplezési ünnepélyt előkészítő bizottság a tavasz folyama alatt sűrűn
tartott gyűléseket a Collegium helyettes-felügyelőjének elnöklete alatt. Az
ápril. 11-ikén megtartott gyűlésén Zelenka Pál püspök is résztvett. Elhatároz
tatott, hogy a vértanú-emlékünnepély országos, hazafias legyen, melyre széles
körben küldendők szét a meghívók, még pedig az előkelőbb helyekre a kerületi
elnökség útján. Az ünnepi beszéd megtartását a magyarhoni egyház egyetemes
felügyelője: báró Prónay Dezső volt szives a püspök felkérésére elvállalni.
Az ünnepély lefolyásáról szóló jelentés ez Értesítőnek végéhez csatolt
külön szakaszban lesz található.
Eperjesen, 1908. május végén.

L udmann O t t ó ,
coll. igazgató.

A collegiumi igazgató évi jelentése nem volna teljes, ha még egy örven
detes eseményről nem emlékeznénk meg e helyütt.
Örömmel közöljük a Collegium minden jóakarójával és barátjával, hogy
Ludmann Ottó, collegiumi igazgatót 0 Felsége a Ferencz József-rend lovag
keresztjével tüntette ki. A kinevezési okmány így szól:
«Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Ludmann
Ottó eperjesi evangélikus collegiumi igazgatónak, a tanügy terén sok
évi, buzgó és eredményes működésével szerzett érdemei elismeréséül,
Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományozom.
Kelt Becsben, 1908. évi április 7-ikén.

FERENCZ JÓZSEF S. k.,
Zichy A ladár gróf s . k.»
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Nem szükséges itt Ludmann Ottó kiváló érdemeiről bővebben megem
lékeznünk. Hiszen a hazai evangélikus tanárság e nesztora immár 45 éve,
tehát közel egy félszázad óta működik áldásosán a Collegium és a hazai
tanügy szolgálatában.
A Collegium a múlt század közepén és második felében nagy válságokon
ment keresztül. Ősi pártfogósága, a mely az idők mostohasága miatt számban
és erőben különben is megfogyatkozott, nem volt képes a nagymultú főiskolát
anyagilag kellőképen támogatni, a minek következtében félni lehetett attól,
hogy a főiskola egyik-másik intézete, így különösen annak jogakadémiája meg
szűnik, a többiek is színvonal tekintetében alásülyednek. Hogy ez be nem
következett, sőt hogy a főiskola minden tanintézete a fejlődésnek eddig nem
ismert fokára emelkedett, abban a pártfogóságon kívül oroszlánrésze van a
tanári testületnek. E tanári testület országos tekintélylyel biró tagjai Vandrák
András, Hazslinszky Frigyes mellett Flórián Jakab, Ludmann Ottó, majd
később dr. Horváth Ödön lángoló lelkesedéssel, puritán önzetlenséggel, s z í v ó s
kitartással, csüggedetlen lélekkel dolgoztak a Collegium jobb jövőjén. Ludmann
Ottónak, a fentiek közül egyetlen még működő collegiumi tanárnak kiváló
érdeme, hogy a főgymnasiumnak állami segélyezését keresztülvitte, a convictusnak, ez áldásosán működő virágzó collegiumi intézménynek hatalmas
alaptőkét gyűjtött s így annak létét biztosította, a Szirmay-könyvtárat ren
dezte. Fáradhatatlan lelke ezenkívül is talált munkakört a Collegiumon belül.
Szolgálta a Collegiumot hosszú működési ideje alatt mint könyvtáros, convictusi
gondnok, főgymnasiumi igazgató, collegiumi igazgató és igazgató-választmányi
tag. Mint tanár a legnagyobbak és legkiválóbbak közűi való: tudományosan
képzett, éleseszü, jeles tanférfiú, a ki a tudományok csaknem minden ágában
otthonos, a régi híres, encyclopaedikus műveltségű protestáns tanári gárdából
való. Tanári működésével oroszlánrésze van a Collegium jó hírnevének meg
teremtésében Volt tanítványai, a kik 20—40 év múltával eljönnek érettségi
találkozóra, megható, mondhatni rajongó szeretettel veszik körül ősz tanárukat.
De nemcsak a Collegiumnak bocsátotta rendelkezésére tehetségét. Kiváló
szerepet játszik egyházának különböző testületéiben, tagja Eperjes város kép
viselőtestületének, az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának stb.;
sőt ráért sokirányú elfoglaltsága mellett arra is, hogy tudományos kutatásokat
végezzen s kutatásainak eredményéről irodalmi úton beszámoljon.
Ez érdemekben gazdag, áldásos munkásságot kifejtő férfiú valóban méltó
arra, hogy róla a legfelsőbb helyen is tudomást vegyenek. Főiskolánk a múlt
ban nagy szolgálatot tett a magyarságnak, a régi tanári gárda önzetlen, önfel
áldozó fáradozásának köszönhető a Collegium felvirágzása. E tiszteletreméltó
múlt utolsó képviselője Ludmann Ottó. Végtelenül jól esik, hogy ősz ural
kodónk méltányolta e főiskola hazafias munkásságát s fejedelmi elismerésével
kitüntette a nagy múlt ez utolsó képviselőjét s vele a főiskolát éppen akkor,
a midőn a Collegium az eperjesi vértanúknak emléket emel.
Ludmann Ottó kitüntetése széles körben keltett örömet; közelből-távolból elhalmozták tisztelői, volt tanítványai üdvözletekkel. A rendjel átadása a
Collegium nagytermében máj. hó 12 ikén történt.
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A Collegium nagyterme megtelt üdvözlő küldöttségekkel, az ünnepelt
barátaival, tisztelőivel és az ifjúsággal Ott voltak Semsey Boldizsár főispán,
Tahy József alispán, Krayzell Aladár polgármester, Bánó Árpád a sárosi ev.
egyházmegye felügyelője, az eperjesi ev. egyház presbitériuma, a Collegium
igazgató-választmánya és tanári testületéi, dr. Tóth Sándor igazgatóval élén
a kir. kath. főgymn. tanári kar küldöttsége, Dúzs Mária igazgató vezetésével
az állami tanítónőképző-intézet tanári testületé stb. A főispán szép beszéd
kíséretében adta át a lovagkeresztet. Ezután Tahy József h. collegiumi fel
ügyelő, a Collegium igazgató-választmánya és tanári karai, Bánó Árpád a
sárosi ev. egyházmegye, Kubinyi Albert az eperjesi ev. egyház, Raisz Dezső
az ifjúság nevében üdvözölték a kitüntetett férfiút. Ludmonn látható meg
hatottsággal, a jelenlévők élénk érdeklődésétől kisérve, igen tartalmas beszéd
ben köszönte meg a ritka ünneplést és hangsúlyozta, hogy a királyi kitün
tetés által a Collegiumot és annak tanárait is megtiszteltetés érte. Ezzel a szép
ünnepély véget ért.
Ezek után szívből kívánjuk, hogy a kitüntetett férfiú abban a szellemi
és testi frisseségben, a melyben ma is fáradhatatlanul, fiatalos életkedvben
működik közöttünk, működjék még számos éven iskoláink, egyházunk és
hazánk javára.
A collegiumi tanúri kar.

A)

A Collegium kormányzata.

a) Elnökség: G yürky P ál kishonti ev! esperes és egyházkerületi főjegyző
Rimaszombatban, és dr. S chmidt G yula coll. felügyelő Eperjesen.
b) Igazgató-választmány: Tagok az egyházkerület képviseletében : B enczúr
G éza ügyvéd Kassán; C zékus L ászló ev. lelkész Abaúj-Szántón; ifj. D raskóczy
L ajos theol. akad. tanár Eperjesen; G amauf G yörgy tképző-intézeti tanár
Eperjesen; H ajdú J ános zsegnyei ev. esperes-lelkész; M ünnich K álmán bányatanácsos és a XIII szepesi városi esperesség felügyelője Iglón; K ubinyi G éza
földbirtokos Gömör-Panyiton; R advány István kir. tanácsos, műmalmi igazgató
és a hegyaljai esperesség felügyelője Miskolczon; dr. S zlávik M átyás theol.
dékán Eperjesen ; T ahy J ózsef, Sárosvármegye alispánja Eperjesen; T erray
G yula gömöri ev. esperes Rozsnyón; W eber S amu XIII szepesi-városi esperes
Szepes-Bélán (meghalt május 18.). A collegiumi pártfogóság képviseletében:
B ánó Á rpád főszolgabíró és sárosi esperességi felügyelő Osztópatakon ; Bielek
L ászló műmalmi igazgató Eperjesen, D essewffy L ajos földbirtokos Eperjesen ;
F arkas L ajos takarékpénztári vezérigazgató Eperjesen; K lefner G yula városi
főügyész és coll. ügyész Eperjesen ; K ósch Á rpád a Ferencz József-rend lovagja,
könyvnyomdatulajdonos Eperjesen ; K rayzell A ladár polgármester Eperjesen;
K ubinyi A lbert földbirtokos és egyházfelügyelő Eperjesen; L udmann O ttó
főgymn. tanár Eperjesen; dr. M ikler K ároly jogakad. dékán Eperjesen;
dr. S ztehlo J ános ügyvéd Eperjesen, és G ömöry J ános főgymn. igazgató
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Eperjesen ; póttagok: dr. F lórián K ároly jogakad. tanár és dr. K akúsz B éla
ügyvéd és egy házfelügyelő Eperjesen.
A coll. igazg.-választmány üléseiben megjelennek a Collegium tisztviselői
is, hogy felvilágosítást adjanak, de hivataluk alapján szavazati joguk nincs.
c) Végrehajtó bizottság: Tagjai: hivatalból a két elnök, a coll igazgató,
pénztáros, jegyző, ügyész, a tápintézeti gondnok s a négy tanintézet dékánjai
s igazgatói. Választott tagjai az egyházkerület részéről: Münnich K ái.mán,
B enczúr G é z a ; az igazgató-választmány részéről: K ubinyi A lbert, iíj. D raskóczy
L ajos és dr. S ztehlo J ános .
d) Pénzügyi bizottság: Tagjai: D essew ffy L ajos és dr. S ztehlo J ános
ügyvéd; póttag: K ósch Á r pá d ; hivatalból tagjai: a coll jegyző, ügyész
és pénztáros.
ej Számvizsgáló-bizottság; Elnök: K ósch Á rpád ; jegyzője: dr. W allen tínyi S amu ; tagjai: H ajdú J ános, L udmann O t tó és dr. S ztehlo J ános .
b)

A Collegium tisztviselői.

1. Collegiumi igazgató : dr. R affay F eréncz jo g a k a d . tanár, m ajd L udmann

Ottó főgymn. tanár.
2. A collegiumi tanintézetek dékánjai és igazgatói:
a) Theologiai d é k á n : dr. S zlávik M átyás .
b) Jogakadémiai dékán: dr. M ik l e r K ároly .
c) Főgymnasiumi igazgató: G ömöry J ános.
d) Tanítóképző-intézeti igazgató: G erhard B éla.
3. Collegiumi pénztáros : dr. F lórián K ároly jogakad. tanár.
4. Collég, jegyző és levéltáros: d r W allentínyi S amu főgym n. tan ár.
5. Collegiumi ügyész : K lefner G yula ü g y v éd .
6. Könyvtáros: F renyó L ajos fő g y m n . ta n á r.
7. A Szirmay-könyvtár őre: M ayer E n dre theol. tanár.
8. Tápintézeti gondnok : M ayer E n d re th eo l. tanár.
9. Múzeum - őrök: P erényi V ilmos és S zutórisz F rigyes főgymn. tanárok.
10. Közös tanárértekezleti jegyző : T e l t sc h K ornél .

C)

Collegiumi gyámintézet.

1. Elnök: A collég, igazgató.
2. Pénztáros; S zutórisz F rigyes főgymn. tanár.
3. Jegyző: V öröss S ándor fő g y m n . ta n á r.
D)

Könyvtári bizottság.

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

1.

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

Theologiai akadémia.
A) Adatok az akadémia ezévi történetéhez.
Eddigi kegyeletes, hagyományos szokásunkhoz híven, a jelen tanévet is
a tanári kar és az ifjúság jelenlétében énekben, imában és beszédben, Isten
áldásának kívánásával kezdettük meg. Az imát Zoltán Emil IV. éves theologus
tartotta, mely után a dékán, úgy is, mint az Ev. Theol. Otthon felügyelője,
a következő beszédet mondotta:
Múlt évi lélekemelő felavató-ünnepélyünkön elmondott megnyitó beszé
demben hangoztattam, hogy ez az Otthon a szabad prot. tudományosságnak,
az.evang. keresztyénség világnézetében s a lelkiismeretben gyökerező szabad
kutatásnak, továbbá a hamisíthatlan hazafias érzésnek, gondolkozásnak és
cselekvőségnek s végül megalkotott és egy évi tapasztalat után minden tekin
tetben helyeseknek bizonyult szabályainak keretén belül a rendnek, a tiszta
ságnak és példás pontosságnak jókedvű otthona legyen, hogy e tekintetben
is úgy fényljék a mi világosságunk, hogy az emberek vallásfelekezeti különb
ség nélkül lássák a mi jó cselekedeteinket. Ezek előrebocsátása után, azt hiszem,
szabad mindnyájukról feltételeznem, hogy benső vonzódás, igazi lelkesedés és
őszinte szeretet hozta Önöket a mi theol. akadémiánkra, a kik tudatában vannak
annak, hogy nem lagymatag, hanem erős szavú és akaratú, tudományosan
képzett, becsületes, nyílt szívű, tiszta életű s Istenhez, hazához és egyházhoz
hű theologusokra van szüksége hazánknak és egyházunknak, s hogy a mai
nehezebb viszonyok között nekünk mindnyájunknak Istentől elválasztott és
elhívott főpapoknak, prófétáknak, tanítómestereknek, Isten képében járó köve
teknek és tanúbizonyságtevőknek kell lennünk. Otthonunk — mint már az
emléktábla is hirdeti — a magyar evang. lelkészképzés családias otthona, a
melyben tehát a magyar nyelv, nemzet és állam ellen akár szóval, akár
tettel, akár csoportosulással, vagy a magyar nyelv tüntető mellőzésével s más
nyelv tüntető használásával való kihívó magaviseletnek helye nem lehet. Theol.
akadémiánk közelmúlt hazafias munkásságánál fogva manapság oly általános
hírnévnek örvend széles e hazában, hogy arra féltékenyen őrködnünk szent
kötelességünk mindannyiunknak, elöljáróságnak, tanároknak és ifjúságnak egyColl. É rt. 1907/8.
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aránt. S különösen, mint már a neve is mutatja, a mi Otthonunk mindanynyiunknak családias otthona, a családias érzésnek, a békés egyetértésnek és
együttérzésnek jókedvű otthona legyen, a melyből tehát száműzessék a vissza
vonás és a békétlenség gonosz szelleme. Egyrészt, a mint én édes szüleik és
hozzátartozóik aggodalmas szeretetének és önfeláldozó hűségének helyettese
igyekszem lenni felügyelőtanári és dékáni minden ténykedésemben s önökhöz
való minden viszonyomban, úgy másrészt óhajtom és akarom, hogy itt mindenki
jól érezze magát, senkit ne háborgassunk, egymás iránt figyelmesek és kímé
letesek legyenek s a szoba- és hálófelügyelők üdvös intézkedéseinek, mint
alter egóim rendelkezéseinek békülékeny szeretettel mindenkor engedelmes
kedjenek. Az illedelmes, egymást nevelő baráti érzés és szeretet legyen össze
kötő kapcsuk legbizalmasabb perczeikben, még tréfás viselkedésükben is.
S a midőn ezeknek a vezérgondolatoknak hangsúlyozása után végül
örömmel üdvözlöm a lelkes coll. felügyelő urunkat, ő nagyságát, mint kinek
nevéhez és hűséges szolgálatokban gazdag munkásságához főiskolánk újabbi
föllendülése fűződik, és különös vonzalommal üdvözölném legifjabb két kar
társunkat, szivünk szerint volt tanítványainkat, s őszinte szeretetünk, bizalmunk
és becsülésünk biztosítása s az ifjúságtól való kikérése mellett tanári munkás
ságukra haza, egyház és tudomány szolgálatában Istennek áldását kérném,
az 1097/8. tanévet theol. akadémiánkon is megnyitottnak nyilatkoztatom ki.
E tanévet Istennek megsegítő kegyelme mellett megerősödött tanár
karral folytattuk. Egyházkerületi elnökségünk, az egyházkerületi közgyűlés s
az igazgatóválasztmány utólagos beleegyezése reményében, ideiglenesen egy
évre szóló megbízással rendkívüli tanárnak hívta meg a tanári kar egyhangú
javaslatára Deák Jánost az írásmagyarázati s Obál Bélát a történeti, illetve
mindkettőt részben az előkészítő tanszékre, kik egyházkerületi főhatóságunk
s collegiumi elöljáróságunk teljes megelégedésére, a tanári kar örömére s az
ifjúság tanulságára oldották meg az egész tanév alatt nemes feladatukat.
Az Otthonban az egész tanidő alatt a napi munkát Podhorányi Kálmán
s több ízben Schwarz Mátyás harmonium kísérete mellett énekléssel és imávai
kezdettük meg. A tiszai ev. egyházkerület barlangligeti közgyűlése által el
fogadott s az Otthon helyiségeiben kifüggesztett «Szabályzat» a jelen tanévben is
helyesnek, alkalmasnak és czélszerűnek bizonyult, s jövőre is azon leszünk, hogy az
az Otthon felügyelő tanára és theol. lakói által minden pontjában megtartassák s
annak alkalmatos és czélszerű volta biztosíttassák. Egy sajnálatos, kivételes esetet
— fájdalom — ebben a tanévben is, az Otthon második évi munkássága évében
constatálnunk kell. Három theologus ifjú, mindjárt a tanév elején több ízben is
engedély nélkül kimaradván, egy alkalommal közrend elleni kihágást követett
el, mi a városi kapitányság részéről pénzbírságot, a tanári szék részéről pedig
az akadémiától való eltávolítás fegyelmi büntetését vonta maga után. Ez volt
az egész tanév alatt az egyetlen nehezebb fegyelmi eset, a melynek meg
történte után engedély nélküli kimaradások alig, kihágások egyetlen egy eset
ben sem fordultak elő. Ez a nehezebb eset mintha tisztító hatással lett volna
az Otthon lakóira. E megtisztulás művét még az a körülmény is előmozdította,
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hogy a felügyelő tanárnak magánúton tudomására jutott, hogy áldásos intéz
ményünk volt első házmestere, a múlt tanévben s e tanév szeptember és ok
tóber havában többeket a lakók közül, kik éjjel engedély nélkül kimaradtak,
pénzért be- és kibocsátott az Otthonból s azok neveit a felügyelő tanár előtt
elhallgatta. Azóta az új házmester: Dunay Emanuel, esküje által is kötelezve,
lelkiismeretes hűséggel és pontossággal végzi teendőit s a tanév többi részé
ben a Szabályzat szinte vérébe ment át a theologus lakóknak. Mindnyájunk
örömére constatálhatjuk, hogy a rend, pontosság s különösen a békesség a
lakók körében helyreállott s azóta az Otthon a maga tágas folyósóival, világos
és egészséges szobáival és hálóival, nemkülönben vízvezetéki és villamos beren
dezésével, gyakran használt fürdőszobájával s szépen befásított, naponként
rendben- és tisztántartott udvarával úgy az egyesekre, mint az összességre
nézve valódi otthonnak bizonyult. Annak látogatói, a kik között megemlítjük
Gyürky Pált, Matherny Lajost, Haviár Gyulát, Révész Kálmánt, s legutóbb
Zsilinszky Mihályt s a vértanúk ünnepére báró Prónay Dezső egyetemes fel
ügyelővel és Zelenka Pál püspökkel idesereglett nagyszámú ünneplőket, — a
legnagyobb elismeréssel szólották az Otthon berendezéséről, abban a rendről
és tisztaságról, sőt egyikök — Zsilinszky Mihály v. b. t. t., egyházkerületi
felügyelő, volt közoktatásügyi államtitkár — egyenesen példányképül állította
fel a hasonczélú hazai főiskolák számára.
Tanintézetünk belső életére áttérve, úgy a tanárok zavartalan harmóniá
ban és ritka buzgalommal fejtették ki az egész tanidő alatt didaktikai és
paedagógiai feladatukat. A tanárok s a hallgatók közötti bensőbb viszony
akadémiánk egyik jellegzetes sajátsága, éltető, fenntartó és fejlesztő ereje. Az
akadémián is tanítva és nevelve vezéreljük az ifjúságot a keresztyénség lénye
gébe, vallásos és ethikai oldaláról egyaránt. Tanáraink mindannyian általánosan
becsült s más vallásfelekezetűek részéről is méltányolt igen élénk irodalmi
és társadalmi, tehát közéleti munkásságot fejtettek ki. Hallgatóink pedig, mint
szónokok és szavalok, évek óta kedvelt alakjai Eperjes városa művelt közön
ségének a templomban (Eperjesen, sőt az egész országban), a Széchenyi-körben
s a turista- és belmissiói egyesület helyi és vidéki vallásos és felolvasó esté
lyein. A dékán által rendezett dobsinai és poprádi vallásos- és a Mayer Endre,
mint belmissiói egyesületi tanár elnök által rendezett abaújszántói belmissiói
estélyeken, a melyekről más helyütt szólunk, becsületet szereztek önönmaguknak, az egyházkerületnek és a theol. akadémiának.
Különösen jótékonyan hatott a tanári karra s az ifjúságra egyaránt láng
lelkű püspökünk, Zelenka Pál többszörös látogatása az akadémián és az ő
legkiválóbb és legmaradandóbb alkotásában, az Otthonban. Az ő szerető gondos
kodásának köszönhetjük, hogy a négy háló számára folyószőnyegeket szereztünk
be, a mosdókban vízlefolyó-csatornát létesítettünk, a bennlakók fürdőszobájában
igen czélszerűnek, egészségesnek és alkalmasnak bizonyult zuhanyt alkalmaztunk
s a könnyebb téli faszállítás czéljából egy felvonógépet szereztünk s ezzel az
Otthon kényelmesebb belső fölszerelését gyarapítottuk. A közel jövőnek
megvalósítandó tárgya a nélkülözhetővé vált szomszédos udvari, ú. n. beteg
szobának szórakozó-és dohányzó-teremmé való s kevés költséggel járó átalakítása
4*
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és fölszerelése. Püspök urunk személyes látogatásai a szak- és papivizsgálatok
alkalmával mindnyájunkra nézve mindenkor ünnepszámba mennek itt Eperjesen.
Soká legyen még hozzá szerencsénk! Nálánál jobb és lelkesebb barátunk és
pártfogónk nincsen.
Az Otthonra a lefolyt tanévben a következő adományok folytak b e :
Eisele Gusztáv egyh.-felügyelő és bányatanácsos 5, Gura Jenő petőfalvi ev.
lelkész 2, Girálti ev. egyház 10, Jeszenszky Gyula hodrusbányai ev. lelkész 10,
zólyomi ev. egyház 20, a dobsinai vallásos-estély jövedelme 6080, Francz
Ede orsovai ev. lelkész 5, gróf Andrássy Dénes 200, vadosfai egyház és lelkésze,
László Miklós 4, poprádi vallásos estély jövedelme 369, Leopoldianum 200,
Fábry János baseli ev. theologus 28, Liszkay János rimabrézói esperességi
pénztáros 7 44-)-5 04-J-4 78, zombori ev. egyház 2, sárosi egyházak offertoriuma
18'84—
j—
2, lajosfalvi ev. egyház offertoriuma 1516, Zéman Mihály szügyi ev.
lelkész 10, Varga Imre zágrábi ev. lelkész 40, báti ev. egyház 8, tokaji ev.
egyház 2 02, franczfeldi ev. egyház 15, alsósziklási ev. egyház 2 korona.
Szükségünk is van ez adományokra, a mennyiben a bennlakó theologusok
által egyénenként lakás-, fűtés-, világítás- és kiszolgálatért fizetett évi járulék
mellett is, az évi fenntartásához szükséges 4000 korona hiánynak eltüntetéséről
van szó. Ez alapon e helyütt is, mielőtt az erre való hivatalos fölhívás az
egyházkerületi elnökség s a felügyelő tanár részéről közzététetnék s az egyházközségeknek megküldetnék, bizalommal és reménységgel hívom és kérem
föl a haza minden részében lakozó volt kedves lelkész-tanítványaimat és volt
joghallgatóimat, hogy egyházközségeik, vagy a tehetősebb magánosok részéről
Otthonunkat bármily csekély adománynyal lehetőleg költségvetésszerüleg éven
ként segélyezni szívesek legyenek. Biztosítanunk kell annak fenntartását és
annak áldásos munkásságát a jövőben is. Egyházunknak a lelkészképzésnél,
főleg jelen szomorú viszonyaink között, alig lehet vitálisabb érdeke.
A tanári kar az egész tanév alatt mindössze 14 ülést tartott, a melyeken
a jegyzői tisztet ritka szakértelemmel és buzgósággal Draskóczy Lajos, majd
a tanév vége felé Obál Béla tanár vitte. Egyetlen nehezebb fegyelmi esettől
eltekintve, kisebb természetű mulasztások mellett nagyobbára belső tanügyi
kérdések voltak a gyűlések tárgyai.
Megemlítjük továbbá, hogy a földmívelésügyi minisztérium tárcsájának
terhére theologusaink ez évben is hallgathatták Ritzl Károly kisszebeni állami
tanító 4—4 őszi és tavaszi kertészeti, sőt — a mi különös elismerésre méltó
— Szemere Márton szaktanár heti 2 órában mező- és állatgazdaságtani elő
adásait. Különös hálával megemlítjük azt is, hogy a földmívelésügyi kormány
a folyó tanévben is 125 köbméter kedvezményes sóvári tűzifában részesítette
Otthonunkat; nemkülönben, hogy a püspökünk buzgóságából s az egyházkerület
s a Collegium áldozatkészségéből a szokásos convictusi és tandíjelengedések
is biztosítva voltak. Helybeli jogakadémiánk szívességéből pedig heti 2 órában
dr. Réz Mihály magvas közjogi előadásait hallgathatták a theologusok.
Mint rendkívül kedves és emlékezetes körülményt ide igtatjuk, hogy
1907. deez. 23-ikán avatta föl Zelenka püspök, kitűnő papi vizsga után, a theol,
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akad. tanárok jelenlétében, mint eperjesi káplánokat, Deák János és Obál Béla
tanárokat, mely magasztos ünnepélyen előbbinek szülei és rokonai is megjelentek.
Végül az Otthonba való jövő tanévi fölvételre vonatkozólag tájékozta
tásul a Szabályzatból ideiktatjuk a következőket:
«Minden theol. akad. hallgató az Otthon kötelezett tagja. Kivétel csak
Eperjesre való, tehát a szülői háznál tartózkodó, továbbá a Conviclusban, mint
oeconomus, vagy senior működő, vagy esetleg valamely helybeli családnál
bennlakó, nevelőnek alkalmazott theol. hallgató lehet » (4. p.).
«Az Otthon lakással, kiszolgálással s fűtéssel látja el lakóit. Az élelmezést
— a reggelit is beleértve (havonként 3 koronáért) — az ugyanazon telken
levő collegiumi Convictusban kapják.» (5. p.).
«A fölvétel a püspökhöz czímzett s a dékánhoz intézett kérvény alapján
a tanári kar véleményének meghallgatásával a tanév, esetleg félév elején (leg
később augusztus 25-ikéig, illetve február 1-jéig) a püspök által történik. A fölvétel
kellékei: érettségi bizonyítvány, az előző tanévről vagy félévről szóló index,
esetleg elbocsátó- s mindenesetre egészséget igazoló orvosi bizonyítvány.» (7. p.).
A «Házirendből» pedig közöljük a következőket:
«Minden bennlakó a tanév elején magával hoz nevének kezdőbetűivel
ellátott egy-egy paplant, ágytakarót és párnát, nemkülönben elégséges számú
lábravalót, inget, törülközőt, lepedőt, harisnyát, czipőt, fésűt s ruha- és czipőkefét. Ruhája mosatásáról, a benlakó költségére, a felügyelő tanár fog gon
doskodni.» (11. p ).
«A felügyelő tanárnál négy egyenlő részben (szeptember, a karácsonyi és
húsvéti szünidő után s a tanév végén ä 25 kor.) teljesítendők a lakbérfizetések
és az esetleges kártérítések.» (12. p.)

B) T a n á r i

testület.

Dékán:

Dr. Szlávik Mátyás, a bölcselet tudora, a bölcseleti és systematikai theol.
tudományok nyilvános rendes tanára s az ev. theol. Otthon felügyelő tanára.
Tanárok:

1.
Csengey Gusztáv, az ó-szövetségi írásmagyarázati és történeti theol.
tudományok nyilvános rendes tanára.
2 Ifj. Draskóczy Lajos, a gyakorlati theol. tudományok nyilvános
rendkívüli tanára.
3. Deák János, az ó- és új-szövetségi írásmagyarázati theol. tudományok
nyilvános rendkívüli 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
belmissiói egyesületének elnöke.
6. Obál Béla, a történeti theol. tudományok nyilvános rendkívüli tanára.
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7. Dr. Réz Mihály, a közjog és a politika ny. r. tanára.
8. Szánik Ernő, tanító, az egyházi ének és lithurgia vezetője.
9. Szemere Márton, a Sárosvármegyei Gazd. Egyesület titkára, a mező
gazdaságtan előadója.
10. Dr. Szlávik Mátyás (lásd fentebb).

C) Végzett tananyag.
1, E l ő a d o t t

tárgyak.

aj 1907/8. tanév, I-ső félév:
1. Csengey G usztáv: Egyetemes egyháztörténet I—II. évf., heti 4 ó ra ;
ó-szöv. exegesis
rv
19—22.v .)II-IV .év f,h eti3 ó ra.
2. Deák Ján os : Görög nyelv és hermeneutika I. évf., heti 3 ó ra ; héber
nyelv I. évf., heti 3 óra.
3. Ifj. Draskóczy Lajos: Gyakorlati exegesis 1—IV. évf., heti l ó ra ;
gyakorlati seminarium I—IV. évf, heti 2 óra; egyházjog III. évf., heti 3 ó ra ;
liturgika III—IV. évf., heti 3 óra.
4. Liptai L ajos: Bibliai szláv nyelv I —II. évf., heti 1 óra; III —IV.
évf., heti 1 óra.
5. Mayer Endre : Új-szövetségi exegesis II—IV. évf., heti 4 óra (I. Kor.);
új-szövets. exeget. seminarium II—IV. évf., heti 1 ó ra ; új-szövetségi bevezetés
I—II. évf., heti 4 óra.
6. Obál B éla: Encyclopaedia I. évf., heti 4 ó ra; német nyelv I. évf.,
heti 1 óra; dogmatörténet III—IV. évf., heti 2 óra.
7. Szánik Ernő : Egyházi ének I—IV. évf., heti 2 óra.
8. Szemere Márton: Mezőgazdaságtan III—IV. évf., heti 2 óra.
9. Dr. Szlávik Mátyás: Dogmatika l l — IV. évf, heti 4 óra; systematikai
seminarium III—IV. évf., heti egy ó ra ; bölcselettörténet I. évf., heti 4 óra
(antik bölcs.).
b) 1907/s. tanév, Il-ik félév:
1. Csengey G usztáv: O-szöv. bevezetés I—II. évf., heti 4 ó ra ; ó-szövetségi exegesis I I - I V . évf., heti 3 óra (DQ HIÚ T^p D ^ n n 1D'TtthH TEOAz astral-mythosi kritikai elmélet I. évf., heti 3 óra.
2. Deák János: Héber nyelv (rVüPfcíPD) I- évf., heti 3 óra; új-szövetségi exegesis (Máté V —VII. fejezet) I. évf., heti 3 óra.
3. Ifj. Draskóczy Lajos: Gyakorlati exegesis I—IV. évf., heti 1 óra;
gyakorlati seminarium I—IV. évf., heti 2 ó ra ; egyházjog III évf., heti 3 óra;
pastoralis III—IV. évf., heti 3 óra.
4. Liptai L ajos: Bibliai szláv nyelv I—II. évf., heti 1 óra; III—IV.
évf., heti 1 óra.
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5. Mayer E ndre: Uj-szövetségi exegesis II—IV. évf., (János jelenései)
heti 4 ó ra ; új-szöv. exeg. sem. II—IV. évf., heti 1 óra; új-szövetségi theologia
III—IV. évf., heti 4 óra.
6. Obál Béla: Dogmatörténet III —IV. évf., heti 2 óra; egyháztörténet
I—II. évf., heti 4 óra; egyháztörténeti seminarium II. évf., heti 1 óra 'r német
nyelv I. évf., heti 1 óra.
7. Dr. Réz Mihály : A kiegyezésről III—IV. évf., heti 2 óra.
8. Szánik Ernő : Egyházi ének I—IV. évf., heti 2 óra.
9. Szem ere M árton: Mezó'gazdaságtan III—IV. évf., heti 2 óra.
10. Dr. Szlávik M átyás: Dogmatika II—IV. évf., heti 4 óra; systematikai sem. III—IV. évf., heti 1 ó ra ; bölcselettörténet I. évf., heti 4 óra
(modern bölcs.).
Seminariumok,
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. évfolyam. Vezetője Mayer
Endre. A földolgozott és megbírált dolgozatok czímei a következők voltak;
A jánosi mysticáról. Az örökélet jellemzése János evangéliumában. Márk és
János evangéliumának összehasonlítása. Máté és János evangéliumának az
összehasonlítása. A nvtí/ia jelentése és jelentősége János evangéliumában. A
x('.n<r/.h\xoq, jelentése és jelentősége János evangéliumában. Lukács és János
evangéliumának összehasonlítása A lóyog szerepe János evangéliumában.
Máté evang. X. f. elemzése és tartalmának kritikai ismertetése. Jézus halála
napjának meghatározása János evangéliuma alapján, a synoptikusokkal össze
hasonlítva. János ev. X. 30. Máté XXIV. f. elemzése és tartalmának kritikai
ismertetése.
2. Gyakorlati theol. seminariumok. Vezető ifj. Draskóczy Lajos.
aj Homiletikai seminarium. I —IV. évf., heti 1 óra. Az I. évesek egyes
dolgozatokat bíráltak, egyébként dolgozatokat nem hoztak. A II. és III. évesek
rendes egyházi beszédeket készítettek és mondtak el, míg a IV. évesek alkalmi
beszédekét írtak. A benyújtott és elszónokolt alkalmi beszédek: keresztelési
(magyar), úrvacsorái (magyar), esketési (magyar).
b)
Liturgikai seminarium. I —IV. évf., heti 1 óra. Az I. és II. évesek
egyes functiókat bíráltak, a többiek előzetes tanítás és utasítás után egyes
egyházi cselekmények liturgikai elemeit tanulták megismerni gyakorlatilag,
hogy az életbe való lépéskor legalább némi gyakorlottságuk legyen az Istentisztelet liturgikailag helyes végzésében. A kántori teendőket a coll. tanító
képző-intézet növendékei végezték.
ej Rendszeres theol. seminarium. Vezetője dr. Szlávik Mátyás. III—IV.
évfolyam, heti 1 óra.
F é lé v i s e m in a r iu m .

Egyháztörténeti seminarium. II. évf., heti 1 óra. Vezetője Obál Béla.
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D) T h e o l o g i a i h a l l g a t ó k .
I. É V F O L Y A M .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alth L a j o s ............................................ Bártfa, Sáros vm., 1888.
Chovan S á n d o r .................................. Gömörhosszúszó, Gömör vm , 1887.
Krcsméry G y u la .................................. Zólyom, Zólyom vm., 1887,
Mérnyi G y u la ....................................... Felsőőr, Vas vm, 1887.
Schwarz M á ty á s .................................. Tátraalja, Szepes vm., 1887.
Topperzer J á n o s .................................. Szepesolaszi, Szepes vm , 1887.
Vietórisz L á s z l ó .................................. Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1888.
II.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fábry László .
Fábry Tivadar .
Flachbart Károly
Kárpáti János .
Klenner Adolf .
Scholszky Egyed
Paulinyi Miklós

Rozsnyó, Gömör vm., 1888
Bindtbánya, Szepes vm., 1884
Gölniczbánya, Szepes vm , 1887.
Busafalva, Szepes vm., 1887.
Felsőlövő, Vas vm., 1888.
Ladomérvágás, Sáros vm., 1889.
Hajnik, Zólyom vm., 1886.
III.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ÉVFO LYA M .

Matheócz, Szepes vm., 1885.
Sörkút, Szepes vm., 1886.
Sztrázsa, Szepes vm., 1885.
Likér, Gömör vm., 1885.
Bodola, Brassó vm., 1885.
Paloncza, Sáros vm., 1885.
Svábfalva, Szepes vm., 1883.
Selmeczbánya, Hont vm., 1885.
Hajmáskér, Veszprém vm., 1882.
Ruttka, Liptó vm., 1886.
Csornád, Pest vm., 1883.
Hybbe, Liptó vm., 1885.
Sajkásszentiván, Bács-B. vm. 1885.
Somosújfalu, Sáros vm., 1885.
Pilis, Pest vm., 1885.
Abaújszántó, Abaúj vm., 1886.

Adriányi Géza .
Alexy Béla . . . .
Alexy Jenő . . . .
Bartho András
. .
Dávid Károly .
Fuchs András . . .
Horenko György . .
Krieger Mihály
Kuzmányi Jenő . .
Podhorányi Kálmán .
Scheffarovszky Béla .
Simkovics Feodor Iván
Scherer Péter . . .
D. Szabó György
Szelényi János .
Weisz Gusztáv .
IV .

31. Achátz Béla. .
32. Buchalla Berthold
33. Farkas József .

ÉVFOLYAM .

ÉVFO LYA M .

Duránd, Szepes vm., 1885.
Leibicz, Szepes vm., 1886.
Rimabánya, Gömör vm., 1884.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Klauzer László....................................... Kisszeben, Sáros vm , 1885.
Kurek P á l ............................................Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1885.
Linczényi Lajos . . . . . . . .
Királylehota, Liptó vm., 1884.
Lukácsik M ih ály .................................. Kondoros, Békés vm , 1884.
Makoviczky Em il.................................. Zólyom, Zólyom vm , 1884.
Palkovics P á l ....................................... Rimabánya, Gömör vm., 1884.
Petro E l e k ............................................Rimaszombat, Gömör vm., 1884.
Szenes G y u l a ............................. ,
. Zólyom, Zólyom vm., 1886.
Zoltán Emil . . , ..............................Ótura, Nyitra vm., 1886.

1. Jegyzet. Thinschmidt Sándor,
tudományegyetem theologiai fakultásán
2. Jegyzet. A lefolyt tanév alatt
ségekben tartottak egyházi beszédeket
Alth L a j o s ...................
I.
Chovan Sándor . . .
I.
Krcsméry Gyula . . .
I.
Mérnyi Gyula . . . .
I.
Schwarz Mátyás . . .
I.
Topperzer János . . .
I.
Vietórisz László . . .
I.
Fábry László . . . .
II.
Kárpáti Iános . . . .
11.

Klenner Adolf . . . .

II.

Alexy B é l a ...................
Alexy J e n ő ...................
Dávid Károly . . . .
D. Szabó György. . .
Korenko György . . .

.
.
.
.
.

III.
III.
III.
III.
III.

Scherer Péter . . . .
Szelényi János . . . .
Weisz Gusztáv . . . .
Achátz B éla...................
Buchalla Berthold. . .
Farkas József . . . .
Klauzer László
. . .
Lukácsik Mihály . . .
Makoviczky Emil . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

III.
III.
III.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

Kisszeben (Sáros vm.) 1883., a halle-wittenbergi
hallgatja a IV. évfolyamot.
az eperjesi theologusok a következő egyházközs végezlek egyéb egyházi teendőket:
Bártfa.
Gömörhosszúszó, Felsőczardó.
Eperjes.
Pádár, Perjése, Bastaji Horencsán, Daruvár.
Tátraalja, Tátrarákos. Szepesolaszi.
Nyíregyháza.
Rozsnyó.
Alsóerdőfalva, Buzafalva, Gölniczbánya, Kislomnicz, Nagyszalók, Szepesbéla, Tátrarákos.
Obecse, Sajkásszentiván, Boldogasszonyfalva,
Felsőlövő.
Sörkút, Ruszkin.
Sztrázsa, Poprád, Szepesszombat.
Bodola (ref.|.
Abos, Eperjes, Dunaegyháza.
Eperjes, Sábfalva, lllésfalva, Filefalva, Szepesvéghely.
Sajkásszentiván, Újvidék, Titel.
Pilis.
Abaújszántó.
Duránd.
Eperjes, Igló, Dobsina, Leibicz.
Rimakokova, Új vásár.
Hanusfalva, Kisszeben.
Kondoros, Girált.
Alberti, Eperjes, Zólyom, Kapinémetfalva.

E) Theologiai vizsgálatok.
a) Alapvizsgálat. Alapvizsgálatot tett 1907. június hó 15-ikén: Alexy
Béla, Barthó András, Korenkó György, Steffarovszky Béla és Dániel Szabó
György, ezek közül utóbbi jeles eredménynyel; 1907. szept. 3-ikán: Adriányi
Géza, Alexy Jenő, Dávid Károly és Fuchs András, kik közül kettő novem
ber-hó 5-ikén pótvizsgálatot tett; 1907. szept. 11-ikén, illetve nov 5-ikén:
Nagy Lajos; 1907. okt. 15-ikén: Kuzmányi Jenő, Podhorányi Kálmán és
Weisz Gusztáv; 1908. febr. 14-ikén: Simkovics F. Iván
Coll. É rt. 1907/8.
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b) Szakvizsgálat. 1907. június hó 14- és 15-ikén Zelenka Pál tiszaker.
ev. püspök elnöklete alatt a következő, négyévi theol tanfolyamot végzett theol.
akad. hallgatók tettek vizsgálatot: Boczkó Gyula, Bódy János, Duszik Lajos,
Fábry Győző, Jeszenszky János, Lauff Géza, Szekej András és Vrablicza
Béla, illetve október hő 2-ikán: Fábry János, Hajtmanszky Gyula és Szende
Nándor, ezek közül Bódy János és Duszik Lajos (külön dicsérettel) jeles
eredménynyel, egyikök pedig javító-vizsgálatra utasíttatott.

F) Theol. akad. egyesületek.
1. A theol. akad. testület s a kebelében fennálló becsületbívcsdg.
Az ev. theol. akad. testületnek — mely az összes nyilvános rendes hallga
tókat magában foglalja s melynek hivatása tagjainak szorosabb egyesítése
mellett, azok valláserkölcsi tökéletesédésének előmozdítása — kiegészítő része
a «Becsületbíróság».
Ennek czélja és feladata nem más, mint a netalán felmerülő, az egységes
munkálkodást zavaró ellenségeskedésnek, széthúzásnak — mielőtt azok elmér
gesednének — jóindulattal és szeretettel való elintézése; a netán erkölcsileg
botlottak irányában a javításokat czélzó előintés, illetőleg fenyítés megtétele.
Feladata továbbá a theol. akad. hallgatók testületének becsületét, jó hírnevét,
továbbá a testület egyes tagjainak becsületét és személyes jogait megvédeni.
Az elmúlt év — egy sajnos esetet kivéve, melynek elintézését később
a tanári kar vette kezébe — a legnagyobb békében folyt le. Kisebb ügyek
ugyan előfordultak az elmúlt évben is, melyek azonban nem zavarták meg a
békés együttműködést és összetartást.
Ezek a következők:
•
1. Zoltán Emil közvádló vádfellépése Chovan Viktor ellen, mely ügyben
megejtett tárgyalások a vádlott megintésével végződtek.
2. Zoltán Emil közvádló vádfellépése Nagy Lajos, Moravcsik József és
Lhovan Viktor ellen. Ez ügyet a tanári kar intézte el.
3. Linczényi Lajos vádképviselő vádfellépése Krieger Mihály ellen. Ez
ügy a vádlott felmentésével végződött.
4. Buchalla Berthold vádló vádfellépése Zoltán Emil ellen. Az ügy köl
csönös béküléssel nyert befejezést.
E négy, illetve három esetet leszámítva, a testületi tagok testvéries együtt
élését semmi ellentét nem zavarta s ama reményünknek adunk kifejezést,
hogy a jövőben ilyen esetek a testület és az Otthon kebelében nem fognak
előfordulni s a «Becsületbíróság»-nak nem kell a testület tagjaival szemben
megtorlólag fellépnie.
A theolögiai testület belügyeinek közelebbi ismertetésére áttérve, jelent
jük, hogy a testület alakuló-gyűlését 1907. szept. Il ikén tartotta, a melyen
egyszersmind tisztikarát is megválasztotta. Elnök lett: Zoltán Emil IV. éves;
jegyző: D. Szabó György III. é., pénztáros: Achátz Béla IV. é., becsületbíró
sági elnök: Palkovits Pál IV. é., becsületbírósági jegyző: Kárpáti János II. é.,
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könyvtáros: Scherer Péter III. é. és Krcsméry Gyula I. é., laptáros: Schwartz
Mátyás I. é. theol. akad. hallgató.
A testület ezen tisztikara azonban változáson ment keresztül, így az 1907.
nov. 12-ikén tartott rendes gyűlésen Zoltán Emil, D. Szabó György s Ealkovits
Pál lemondása következtében a testület elnöknek: Krieger Mihály III. éves,
test. jegyzőnek : Flachbart Károly II. é., becsületbírósági elnöknek : Szelényi
János III. é. theol. akad. hallgatót választotta meg. Majd később Kriegernek
1908 febr. 18-ikán történt lemondása következtében a testület az elnöki széket
D. Szabó György III. é. theol. akad. hallgatóval töltötte be.
A testület, a múlthoz híven, közreműködött a collegiumi ifjúság által
rendezett ünnepélyeken, így október 6-ikán az aradi vértanúk emlékünnepén
Zoltán Emil megnyitó-beszéddel, Dávid Károly III. éves theol. akad. hallgató
pedig szavalattal. A márcz. 15-iki közös coll. hazafias ünnepélyen D. Szabó
György az ünnepi beszédet tartotta.
A lelkiismereti szabadság s a protestantismus hajnalhasadását a testület
a következő programmal ülte meg: ének: theol. énekkar; megnyitó: Zoltán Em il;
emlékbeszéd: Makoviczky Em il; szavalat: Kárpáti János; ének: theol. énekkar.
A testület azonban nemcsak Eperjesen, de másutt is igyekezett a közművelődésnek hasznos szolgálatokat tenni. így a dobsinai ág. hitv. ev. egyház
meghívása folytán Dobsinán, 1907. okt. 5-ikén dr. Szlávik Mátyás theol. akad.
dékán úr, Szombathy László dobsinai polgári-iskolai, nemkülönben Kapi Gyula
s Becht József eperjesi tanítóképző-intézeti tanár úrnak szives közreműködé
sével az «Ev. Theol. Otthon» javára sikeres vallásos estélyt rendezett a követ
kező programmal: 1. «Fohász», Huber J.-tól; éneklik Kapi Gyula tanár veze
tése és Becht József tanár harmóniumkisérete mellett Buchalla Berthold, Krieger
Mihály, Moravcsik József, Szelényi János, Weisz Gusztáv, D. Szabó György,
Kárpáti János, Petró Elek, Dávid Károly, Kurek Pál, Podhorányi Kálmán,
Bakay Kálmán, Linczényi Lajos, Makoviczky Emil, Balogh István és Szenes
Gyula theol. akad. hallgatók. 2. Dialog: Devrient művének «A wormsi kihall
gatás» ez. részlete, Porkoláb Gyula lelkész fordításában ; előadják Weisz Gusztáv
(Luther) és Dávid Károly (Eck) theol. akad. hallgatók. 3. Régi magyar nép
dalok; zenekiséret mellett énekli Szombathy László dobsinai polgári-iskolai
tanár. 4. A nagy kérdésről; írta és felolvassa dr. Szlávik Mátyás theol. akad.
dékántanár. 5. Esti dal, Jensen op. 17, vonós négyesre átírta Becht József
tanár; játszák (violino I.) Becht József tanár és (violino II.) Kárpáti János,
(viola) Alth Lajos és (gordonka) Petró Elek theol. akad. hallgatók. 6. Sza
valat: «Remete»; írta és előadja Nagy Lajos theol. akad. hallgató. 7. Hymnus.
Kapi Gyula tanár vezetése mellett a közönséggel együtt éneklik a theol. akad.
hallgatók.
Ugyancsak jól sikerült «Protestáns estély»-t rendezett testületünk Poprádon is, nagytiszteletű Wünscherdorfer Károly érdemes ev. lelkész 50 éves
lelkészi jubileuma alkalmával, a melyen ugyancsak Dr. Szlávik Mátyás theol.
akad. dékán vezetése mellett ugyanő, valamint Obál Béla theol. akad. tanár
és Szánik Ernő énektanár s a «Poprádi Vegyeskar» voltak szívesek közre
működni. Az estély műsora a következő volt: 1. Becker: Kápolna, éneklik
6*
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Szálúk Ernő énektanár vezetése mellett Buchalla B., Weisz G., Farkas J.,
Lukácsik M., Szelényi J., Szabó Gy., Kárpáti J., Petró E., Schwarz M., Kurek
P., Podhorányi K., Krcsméry G y , Adriányi G., Szenes Gy., Makoviczky E.,
Bakay P., Fuchs A., Flachbart K. theol. akad. hallgatók. 2. Dialóg: Devrient
művének «A wormsi kihallgatás» ez. részlete, Porkoláb Gyula lelkész fordí
tásában; előadják Weisz Gusztáv (Luther) és Dávid Károly (Eck) theol. akad.
hallgatók. 3. Bihari: «Primitiális Magyar», czimbalmon előadja Obál Béla theol.
akad. tanár. 4. Eine ungarische Königstochter; írta és felolvassa dr. Szlávik
Mátyás theol. akad dékántanár. 5. Csokonai: *A Reményhez» és Ábrányi:
«Szivem oly szomorú», énekli Brenner Mihály vezetése mellett a Poprádi
Vegyeskar. 6. Váradi A.: Az úr ítél. Előadja Vietórisz László theol. akad.
hallgató. 7. Stein K. XCI. zsoltár, éneklik Szálúk Ernő énektanár vezetése
mellett a theol akad. hallgatók.
A «Theol. akad. énekkar» ezenkívül a Széchenyi-körnek 1907. okt. 13-ikán
rendezett «Eötvös József-ünnepélyén» is közreműködött.
Az eperjesi vértanúk emlékünnepélyén, a nagy hősök iránti kegyelete
jeléül, a vértanúk emlékét megkoszorúzta.
Résztvett az eperjesi ifjúság tagjai közt megalakítandó, a magyar ipar
pártolását ezélzó «Sorompó liga» szervezésében; s a f. é. júniusában Kolozs
váron tartandó theológiai konferencziára Kárpáti János II. éves theol. akad.
hallgató személyében képviselőt is küldött.
A testület ez évben is tagja volt a Széchenyi-körnek, látogatta olvasó
termét, használta könyvtárát, s a felolvasó-estélyeken s a népszerű előadásokon
több ízben is szavalattal működött közre.
Szellemi tevékenysége mellett a test ápolására is volt gondja, a meny
nyiben tagjai heti két órában igénybe vették a főgymnasium itornacsarnokot.
Ügyeit a testület gyűlésein intézte; tartott összesen: 1 alakuló-, 12 rendes8 rendkívüli s egy évzáró-gyűlést.
Általában egyetértéssel s kollegiális szeretettel iparkodott működni tes
tületünk az elmúlt esztendőben, s ha voltak is félreértések, azokat kiegyen
lítette testületünk krisztusi szelleme.

2. Theol. akad. Önsegélyező-egyesület.
A theologiai testület kebelében fennálló Önsegélyező-egyesület a maga
ügyeit tíz tagból álló állandó választmány által intézte. A választmánynak
tagjai a testületi elnökön, jegyzőn s pénztárnokon kívül Lukácsik Mihály IV. é.,
Zoltán Emil IV. é., Kurek Pál IV. é., Szelényi János III. é., Fuchs András III é.,
Krieger Mihály III. é., Vietórisz László I. é. theol. akad. hallgatók voltak.
Pénztárosa volt Achátz Béla s jegyzője Flachbart Károly.
Az egyesület vagyona az 1908. év május 25-ikén eszközölt kimutatás szerint:
kötvényekben s k é s z p é n z b e n ............................................. 2516 26 kor.
»
az 1907- május 25-iki kimutatás szerint v o l t ................... 219554
Az ezévi gyarapodás; 32072 kor.
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Az Önsegélyező-egyesület e tanévben is áldásos munkát végezett, a mennyi
ben a tagokat kölcsönökkel segélyezte, s így a szegénysorsú theologusok
önfenntartását is nagyban elősegítette.

3. Theol. akad. Olvasókör.
A theol. akad. testület körében az olvasókör a testület s a belmissiói
egyesület vezetése alatt ezidén is megalakult s óráit naponta 5—6-ig tartotta
a «Theol. Otthon» olvasótermében.
Az Olvasókörbe a következő lapok jártak : Budapesti Hírlap (2 példány),
Pesti Hírlap, Az Újság, Pesti Napló, Vasárnapi Újság, XX. Század, Kakas
Márton, Új idők, Eperjesi Lapok, Theologiai Szaklap, Olajág, Ébresztő,
Missziói Lapok, Ev. Glocken, Allgemeine Missions-Zeitschrift, Straz na Sione, stb.

4. A theol. akadémia Belmissiói Egyesülete.
Az egyesület feladata és czélja a belmissió körébe vágó kérdésekkel
megismerkedni, a vallásos életet a hallgatók körében ápolni, családias otthonuk
ban a tagok között a szeretetteljes viszonyt fejleszteni és a belmissió iránt
való érdeklődést a nagyközönségben is felkölteni. E czél megvalósítására
szolgáltak a családias, testvéries összejövetelek és a vallásos estélyek rendezése.
Az alakuló-gyűlést 1907. szept. hó 12-ikére hívta össze az egyesület
alapítója s azóta lankadatlan buzgalmú elnöke: Mayer Endre theol. akad.
tanár. Tisztikara a következőképen alakult: Titkár Makovitzky Emil IV. é.
theol., majd — az alapszabályok értelmében — ennek lemondása után a II. félév
elején tartott titkárválasztó gyűlésen Adriányi Géza III. é. theol.; főjegyző:
Kárpáti János II. é. theol.; pénztáros: Krieger Mihály III. é. theol., majd
Flachbart Károly II. é. theol.; aljegyző: Vietórisz László I. é. theol.; laptáros;
Topperzer János I. é. theol.
Az egyesület tartott egy alakuló-, egy záró-, egy titkárt választó, két rend
kívüli, egy ünnepélyes és 12 rendes összejövetelt.
Az összejövetelek énekkel és imádkozással kezdődtek s írásmagyarázattal,
felolvasással, szabad előadással, vagy szavalattal végződtek.
Az elmúlt évben a következő tárgyak felett elmélkedtünk: 1. «Nemzeti
irodalmunk és politikai életünk.» 2. «Vallásos költemények.» 3. «A németországi diákok szellemi élete.» 4 «A diakonissa-intézmény.» 5. «A belmissió»
(Ján. 16, 12—15. alapján). 6. «A nőegyletekről.» 7. «A kér. diákszövetség
liverpooli nagy gyűlésének ismertetése.» 8. «Az egyetemes püspöki hivatal
felállításának a kérdése.» 9. «Vallásos vágyódás a német festészetben.»
Nyilvános vallásos-estélyeket rendezett helyben a Coll. nagytermében
1908. április 7-ikén, május 20 ikán és június 3-ikán, és az egyházközség szives
meghívása folytán 1908. május 2-ikán Abaúj-Szántón. Úgy a helybeli, mint a
vidéki vallásos-estélyeken karénekkel és szavalatokkal vagy zenepontokkal lép
tek fel a tagok, a felolvasásokat rendszerint az akad. tanárok voltak szívesek
elvállalni (pl. Deák János, Draskóczy L. és Mayer Endre.).
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P'ontos feladata az egyesületnek a tankönyveket pótló kézi-füzetek sok
szorosítása és azoknak a hallgatók közt jutányos áron való eladása.
Ilyen volt ez egyesület 1907—1908. évi munkássága. Isten áldása kisérje
továbbra is evang. vallásos munkásságában!

5. A Magyar Turista-Egyesület Eperjesi Jogász- és Theologus-Osztálya.
Ismét elmúlt egy év oly egyesület történetében, mely a turistaság magasz
tos és nemes czélját valósítja meg akkor, a midőn e testet-edzü s lelket üdítő
szórakozás vágyát különösen az akadémiai ifjúságban igyekszik felébreszteni
és fokozni, s hogy ezt megvalósíthassa,’ kirándulásokat rendez, szakszerű fel
olvasó estéket tart, összejöveteleket rendez, utak jelzésével a szebb kirándulóhelyeket hozzáférhetővé teszi, minden évben (február hóban) egy rendes, a
szükséghez képest rendkívüli közgyűlést, illetve havonkint, esetleg többször
választmányi gyűlést is tart. Az egyesület mint a «Magyar Turista-Egyesület»
egyik Osztálya működik s mint ilyen immár tíz éve áll fenn.
Az Osztály tagjai arczképpel ellátott s bélyegzővel lepecsételt igazolványt
kapnak, a mely a «M. T. E.»-nek az egész országban kieszközölt összes kedvezmé
nyeire jogosítja fel őket. A kedvezmények részletesen az Osztály 1905. évi
kiadványában vannak felsorolva, mely még a kirándulásokra vonatkozólag is
részletes felvilágosítást nyújt, míg az Osztály «Ügyrend»-je minden egyébb,
az Osztályra vonatkozó dologról ád részletes utasítást.
Az Osztály évi működése röviden a következőkben foglalható össze.
Miután az Értesítő a lefolyt tanévről számol be, itt is ahhoz kell alkalmazni
a jelentést.
Az Osztály 1907. évi szeptember hó 23-ikán rendkívüli közgyűlést tartott,
a melyen Makoviczky Emil elnök lemondása után elnöknek Sztehlo Zoltán
joghallgatót, az Osztály alelnökét s az így megüresedett alelnöki székbe Alexy
Béla theol. akad. hallgatót választotta.
Ez évi alakuló-közgyűlését 1908. február hó 16-ikán tartotta, ^ azon
választotta meg ezévi tisztviselőit. Elnököt Bánóczy Ferencz joghallgató, az
Osztály múlt évi jegyzője, alelnököt Bartho András theol. akad hallgató,
titkárt Sárkány Kálmán jogh., pénztárost Alexy Jenő theol. akad. hallgató,
jegyzőt Ficker Ferencz jogh. személyében választott. Ezenkívül hat rendes- és
két pót-választmányi tagot választott s a kirándulási bizottságot a tisztviselőks a választmányi tagokra ruházta.
A tanév végéig az Osztály 7 választmányi, 1 rendes és 5 rendkívüli
közgyűlést tartott. Tagjainak száma : 9 tiszteletbeli, 36 rendes és 40 pártoló-tag.
Sajnos, ez évben csak egy felolvasó-estét tarthattunk Mentségül szolgáljon
itt az a körülmény, hogy e tanévben — különösen annak első felében —
egyesületünk nagy rázkódásokon ment keresztül. De hisszük és reméljük, hogy
a tanév második felében újra életrekapott lelkesedés és ügybuzgóság foko
zódni fog és egyesületünket erőssé és virágzóvá fogja tenni.
Bár csak egy estélyt tarthattunk, de megnyugvással szolgálhat nekünk
az a körülmény, hogy a megtartott estély — melyet Osztályunk 10 pvp^
fennállásának emlékére tartottunk — fényesen sikerült, és munkásságunkat
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mindenkor pártoló, minden nemesért lelkesülő eperjesi közönségünknek is az
elismerését a legnagyobb mértékben megnyertük.
Az estélyt dr. Flórián Károly, az Osztály alapítójának és tiszteletbeli tagjá
nak tartalmas beszéde vezette be, melyben élénken ecsetelte az Osztály kelet
kezésének s további történetének a képét, feltüntetve mindenütt működésének
kiefnelkedő mozzanatait. Majd Zavatzky Mimi, «Döntő pillanat előtt» czímű
monolog sikerült előadásával a közönségnek fokozott tetszését nyerte meg.
Ezt követte dr. Vitális István selmeczbányai tanárnak a «Nilus országa» Egyiptom
ról tartott előadása, kit e téren eddig is, mint elsőrendű tekintélyt ismertünk,
nekünk pedig mint párját ritkító előadó is mutatkozott be s kiválóan sikerült
előadásával mindvégig le tudta bilincselni a közönség figyelmét. Hozzájárultak
a sikerhez a gyönyörű s rendkívül tiszta, színes vetített-képek. Estélyünket
befejezte Obál Béla, az Osztály tiszteletbeli tagjának czimbalmon — nagy
gyakorlottsággal és tehetséggel — előadott játéka. Az estélyt a szereplők
tiszteletére rendezett társasvacsora követtej, melynek kedélyességét az ott
nyilvánult fokozott jó hangulat is bizonyítja. A szereplők közreműködését,
valamint a turistaság iránt érdeklődő, lelkes közönségünk szives pártfogását
e helyütt is megköszönjük.
Az osztály ez évben is sikerült kirándulásokat rendezett. Örömmel jegyzem
meg, hogy ez évben sikerült több nagyobbszabású kirándulást is tennünk.
1907. október havában dr. Szlávik Mátyás theol. akad. dékán vezetése mellett
a Tátrába mentünk, a hol — több nevezetességet megnézvén — megmásztuk
a Nagyszalóki csúcsot. 1908. május havában pedig ugyancsak dr. Szlávik Mátyás
theol. dékán vezetése mellett ismét csak a Tátrába mentünk, a mikor is külö
nösen a vízeséseket néztük meg és a nagy hóval telt nagytarpataki völgybe
hatoltunk be. Azonkívül rendeztünk több kisebb kirándulást is a természeti
szépségekben gazdag Eperjes környékére, melyeknek legnagyobb részét dr.
Szlávik Mátyás, lelkes turista-vezérünk vezette. A mikor neki lelkes és ügy
buzgó fáradozásáért köszönetét mondok, egyszersmind hiszem, hogy a jövőben
is a nagyobb turista-kirándulások vezetője fog maradni.
Évi jelentésünk világosan mutatja, hogy testet és lelket edző, szivet
nemesítő munkásságunkat nem teszi feleslegessé az a körülmény sem, mely
szerint városunkban, mint külön, önálló egyesület, a «Kárpát-Egyesület Eper
jesi Osztálya» működik. Nem pedig azért, mert a mi egyesületünk a főiskola
természet szépségeit szerető ifjúságára szorítkozik és azokban igyekszik fenn
tartani és fokozni az érdeklődést a természeti kincsekben oly gazdag és
általunk oly kevéssé ismert és méltányolt kedves magyar haza szép és vad
regényes vidékei iránt. Ismerjük meg azt, a mink van, mert csak úgy tud
hatjuk azt megbecsülni és szeretni. Lássuk be mi ifjak, — buzgó turista akad.
tanáraink példáját követve, — a turistaságnak drága magyar hazánk jövőjére
vonatkozó nagy jelentőségét, hogy necsak a történelem dicső lapjai, hanem
a természet is szánkra adja reggeli és esteli imánkat: «A nagy világon e kívül
nincsen számodra hely; áldjon vagy verjen sors keze, itt élned-halnod kell».

40

G) Theol. akadémiai könyvtár.
A theol. akad. könyvtár a lefolyt iskolai évben is, a hallgatóknak a theol.
tudományokban való könnyebb és biztosabb haladhatása s könnyebb hozzáférhetése czéljából a theol. Otthonnak a könyvtár czéljaira szolgáló, kényelmes
földszinti helyiségében volt elhelyezve. E kedvező körülmény folytán egyrészt
a theol hallgatóknak tudományos önképzése megkönnyebbült, a mennyiben
a könyvtárat saját otthonukban szabadon s bármikor vehették igénybe s a
könyvtár látogatottsága sokkal élénkebb is volt, mint az előző években; más
részt 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 Scherer Péter III. és Krcsméry Gyula I. éves theol.
akad. hallgatók.
A könyvtár a lefolyt tanévben a következő müvekkel szaporodott:
a) Vétel út)án Protestáns Pap; Protestáns Szemle; Jahn : Ethik; Schiele:
Religionsgeschichte; Ravasz László: Bevezetés a gyak. theol.-ba; Lesska: Kniha
Svornosfi; Fleiderer O : Religion u. Religionen ; Urquhart: Die Bücher der Biebel;
Schmidt: Kampf um die sittliche Welt és Moderne positive Theologie; V ierhandt:
Natur u. Kulturvölker; Szeberénvi L Zsigm ond: Az evang. a jelenkornak
hirdetve; Dr. Masznyik Endre: Jézus élete evang. képekben; Hörk József:
Ev. Homiletika; A Luther-Társaság 1907. évi kiadványai; Szabó Aladár: Jézus
élete; Calas-Szalóczy Pál: Vasárnapról-vasárnapra ; A budapesti Bethlen Gábor
kör emlékkönyve; Döllinger: Beitrage zur Sektengeschichte des Mittelalters;
Dorner: Christliche Ethik; Martensen: Sociale Ethik, Individuelle Ethik ; Kirn:
Grundriss der ev. Dogmatik és Ethik; Scheller: Gleichnisse zum Katechismus;
Frommei Em il: Das Gebet des Herrn; Reil F r .: Bilder u. Gleichnisse für
Predigt u. Religionsunterricht; Frommei: Die 10 Gebote Gottes in Predigten;
Harms L .: Katechismuspredigten; Zsilinszky Mihály: Az 1848-iki vallás
ügyi törvényczikk története; Csiky Lajos: Lelkipásztorkodás; Makiári Pap
Lajos; Bibliai egyezményes szótár ; Dr. Kun Béla : Magyar ref. Egyházalkotmány.
b) Ajándékozás útján-. Obál Béla: Die Ungarn von Árpád bis auf F.
J. I.; dr. Raffay Ferencz: A párbér-kérdés megoldása; A pozsonyi ág. hitv ev.
egyh.-község története, ajándékozta dr. Dobrovits Mátyás pozsonyi ev. egyh.felügyelő; Dr. Babarczi-Schwartzer Ottó : A korlátolt beszámíthatóság; Dr.
Kerekes Pál és Bird Lajos: A magyar orvosok és természetvizsgálók XXXIV.
gyűlésének történeti vázlata és ennek munkálatai, Holénia Gyulától.
Jegyzet. A jelen tanévtől kezdve a tiszai ev. egyházkerület már évi 400 koronával
segélyezte a könyvtárt. Annak költségén, Deák János tanár-felügyelő alá helyezve, járt a
tanári karnak a Sárospataki Lapok, Prot. Egyh és Isk Lap, Evang. Orálló, Debreczeni
Prot. Lap, Evang. Népiskola, Missziói Lapok, Prot. Pap, Kirchl. Blätter s a Theol. Szaklap.
A külföldiek közül pedig: Evang. Freiheit, Theol. Literaturblatt, christliche Welt, Zeit,
schrift für Theologie u. Kirche, Evang. Luth. K.-Ztg., s Theol. Rundschau. A hazai kath.
lapok közül: Egyházi Közlöny s a Kath. Szemle. E lapok is a könyvtár gyarapodására
szolgálnak.
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II.

J o g a k a d é m. i a.
A) A jog- és államtudományi kar személyzete.
D é l s á n :
D r . Mikler K ároly , képesített egyetemi magántanár, a jog- és államtudomá
nyok tudora; az evangélikus egyetemes egyház tanügyi bizottságának tagja,
a tiszai evangélikus egyházkerület világi jegyzője, tanügyi és jogügyi bizott
ságának s a collegiumi igazgató-választmánynak tagja, egyházmegyei tör
vényszéki bíró, az eperjesi evangélikus I. egyházközség iskolaszékének elnöke;
Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, állandó-választmányának s köz
ponti-választmányának és Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja; a
jogtörténet, egyházjog és európai államok legújabb történetének nyilv. rendes
tanára. Az első alapvizsgálati és az államtud. államvizsgálati bizottságok ren
des tagja s mindkettőnek elnöke. Lakik: Fő-utcza 40. sz.
T a n á r o k;

D r . E reky I stván , a jogtudományok tudora, oklev. bíró, a közigazgatási-jog

és statisztika nyilv. rendes tanára. Az államtud. államvizsgálati bizottság
rendes tagja. A kar jegyzője L akik: Kossuth Lajos-utcza 30. sz.
D r . F lórián K ároly , az államtudományoknak — «sub auspiciis regis» fel
avatott — és a jogtudományoknak tudora, a palonczai evangélikus egyházközség felügyelője, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, igazoló
választmányának s Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja; a
nemzetgazdaságtan, pénzügytan és magyar pénzügyi jog nyilv. rendes tanára
A második alapvizsgálati bizottságnak helyettes-elnöke ; a Collegium pénz
tárosa. Lakik : Arok-utcza 26. sz.
D r . H o r o v i t z I mre , az orvostudományok tudora, oki. kir. törvényszéki orvos,
Eperjes sz. kir. város tiszteletbeli főorvosa; az orvosi tudományok köréből
vett speciál-collegiumok magántanára. Lakik: Fő-utcza 81. sz.
D r . H orovitz S imon, a jog- és államtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd,
Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja; a római-jog és büntető
jog nyilv. rendes tanára. A Magyar Jogász-egylet tiszteleti-tagja. Az első
alapvizsgálati bizottság és a jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes
tagja s ez utóbbinak elnöke. Lakik: Fő-utcza 324 sz.
D r . K örtvélyéssy D ezső, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd,
kir. törvényszéki bíró, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és
Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja; a tételes-jogi speciálcollegiumok magántanára. A jogtud. államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik:
Fő-utcza 40. sz.
Coll. É r t 1907/8.
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D r . M áriássy B éla , a jogtudományok tudora, Sárosvármegye árvaszékének

elnöke és törvényhatósági bizottságának tagja ; a magyar közigazgatási-jog
köréből vett speciál-collegiumok magántanára. Az államtudományi és a
jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagja. L akik: Kossuth Lajosutcza 12. sz.
D r . Mikler K ároly . Lásd fent.
D r . O betkó D ezső, képesített egyetemi magántanár, 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. államvizsg. bizottságok rendes tagja. Mint dékán-helyettes, a dékán akadályoz
tatása esetén a jogakadémia vezetője. Lakik : Szebeni-út 14. sz.
D r R a f f a y F e r e n c z , képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok tudora,
köz- és váltóügyvéd, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és köz
ponti választmányának s Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja,
a magyar magánjog és osztrák magánjog nyilv. rendes tanára. A második
alapvizsgálati bizottság elnöke és a jogtudományi államvizsgálati bizottság
nak rendes tagja. A tanév elején bekövetkezett elhúnyta folytán tanszéke
megüresedett.
D r . R éz M ihály, az államtudományok tudora, a magyar közjog, politika,
tételes európai nemzetközi jog és a jog- és államtudományi bevezetés
nyilvános rendkívüli tanára. A második alapvizsgálati és az államtudományi
államvizsgálati bizottság rendes tagja. Lakik : Fő-utcza 79. sz.
D r . S zlávik M átyás, bölcselettudor, theol. dékán-tanár, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének, a Colle
gium igazgató-választmányának, a Protestáns Irodalmi Társaság igazgató
választmányának és az eperjesi m. kir. állami tanítónőképző-intézet igazgatótanácsának tagja. A történeti és bölcseleti speciál-collegiumok nyilv. rendes
tanára. Az államtudományi állam vizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Árok-u. 30.
D r . S ztehlo J ános, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, Sárosvár
megye törvényhatósági bizottságának és Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének, a coll. igazgató-választmánynak tagja, s az eperjesi ügyvédi
kamara titkára; a tételes-jogi speciál-collegiumok magántanára. A jogtudo
mányi államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Kovács-utcza 10 sz.
A magánjogi tanszék betöltés alatt áll.

B) V i z s g á l a t i b i z o t t s á g o k .
Első alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Mikler Károly, dékán. Helyettes elnök a bizottság legidősebb
tagja. Rendes tagok dr. Horovitz Simon és dr. Obetkó Dezső. Póttagok dr.
Flórián Károly és dr Réz Mihály.
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Második alapvizsgálati bizottság:
Helyettes elnök dr. Flórián Károly. Rendes tag dr. Réz Mihály. Póttagok
dr. Mikler Károly, dr. Obetkó Dezső és dr. Ereky István.

Államtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Mikler Károly. Helyettes elnök a bizottság legidősebb tanár
tagja. Rendes tagok dr. Ereky István és dr. Réz Mihály. Póttagok dr. Horovitz
Simon, dr. Flórián Károly és dr. Obetkó Dezső.

Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Bánó Aladár, Sárosvármegye főjegyzője,
dr. Berzeviczy Albert, v. b. t. t., a Magy. Tud. Akadémiának elnöke, ny.
vall.- s közoktatásügyi m. kir. miniszter, a jogakadémiának volt tanára,
dr. Horovitz Gyula, Sárosvármegye alügyésze,
dr. Horváth Ödön, kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság ítélőbírája,
a jogakadémiának volt tanára és dékánja,
Hoffmann Mór, kir. tanácsos, pénzügyigazgató,
Krayzell Aladár, Eperjes sz. kir. város polgármestere, a coll. igazgató
választmány tagja,
dr. Máriássy Béla, jogakad. m.-tanár, Sárosvármegye árvaszékének elnöke,
Pehovits Ágoston, m. kir. pénzügyi tanácsos, pénzügyigazgató-helyettes,
dr. Propper Adolf, ügyvéd, Sárosvármegye tb. főügyésze s az eperjesi
ügyvédi-kamara elnöke,
dr. Rosenberg Téofil, ügyvéd,
dr. Schmidt Gyula, coll. felügyelő, volt országgyűlési képviselő, ügyvéd,
dr. Szlávik Mátyás, coll. theol. dékán,
Tahy József, Sárosvárm. alispánja, a collég, igazgató-választmány tagja,
Vi/lecz János, vármegyei árvaszéki ülnök.

Jogtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Horovitz Simon. Helyettes-elnök a bizottság legidősebb tanár
tagja. Rendes tag dr. Obetkó Dezső. Póttagok dr. Mikler Károly, dr. Ereky
István és dr. Réz Mihály.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Balpataky József, kir. törvényszéki bíró,
dr. Horovitz Gyula, Sárosvármegye alügyésze,
dr. Horváth Ödön, kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság ítélő
bírája, a jogakadémiának volt tanára és dékánja,
Kádas Miklós, kir. ítélőtáblái bíró,
Keczer Imre, kir. ítélőtáblái bíró,
Klefner Gyula, ügyvéd, a Collegium ügyésze, Eperjes sz. kir. város főügyésze,
Sárosvármegye tb. főügyésze,
dr. líörtvélyessy Dezső, jogakad. m.-tanár, kir. tvszéki bíró,
6»
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Kfőy seII Aladár, Eperjes sz. kir. város polgármestere, a coll. igazgató
választmány tagja,
Legeza István, kir. ítélőtáblái bíró,
Lehocsky Sándor, kir. törvényszéki elnök,
Maiéter Árpád, ügyvéd,
dr. Máriássy Béla, jogakad. magántanár, Sárosvármegye árvaszékének
elnöke,
dr. Müller Bertalan, ügyvéd, Sáros vármegye tb. főügyésze,
dr. Ossvaid Tivadar, ügyvéd,
Péchy Pál, kir. ítélőtáblái elnöki titkár,
dr. Propper Adolf, ügyvéd, Sárosvármegye tb. főügyésze, s az eperjesi
ügyvédi-kamara elnöke,
Raisz Béla, kir. ítélőtáblái bíró,
dr. Sztehlo János, jogakadémiai magántanár, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi
kamara titkára, a coll. igazgató-választmány tagja,
Villecz János, vármegyei árvaszéki ülnök,
Uhlarik Mátyás, kir. törvényszéki elnök.

C) Az előadott tantárgyak .
ELSŐ
A) K ö t e l e z ő

FÉLÉV .
t a n t á r g j fik .

I. évfolyam.

Bevezetés a jog- és államtudományokba, heti 2 óra. Előadó tanár:
dr. Réz Mihály. 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 szombaton d. e. 9—10-ig és csütörtök kivételével naponta d. e.
10—11-ig, az I. sz. tanteremben.
Magyar alkotmány és jogtörténet, különös tekintettel a nyugateurópai
jogfejlődésre, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Hétfőn d. e.
9—10-ig, hétfőn, kedden, szerdán és pénteken d. e. 11 —12-ig, az I. sz. tan
teremben.
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 ta n ár: dr. Raffay Ferencz. Hétfő
kivételével 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- é- 10-—11-ig a II.
sz. tanteremben.
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III., vagyis jogtud. évfolyam.
Büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz Simon. Szombat kivé
telével naponta d. e. 11 — 12-ig a 111. sz. tanteremben.
Peres- és perenkívüli eljárás, heti 5 óra Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső.
Szombat kivételével naponta délelőtt 8 —9-ig, a III. számú tanteremben.
Kereskedelmi és váltójog, heti 6 óra. Előadó tanár: 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. Előadó tanár: dr. Réz Mihály. Csütörtökön, pénteken
és szombaton d. u. 10—11-ig és hétfőn, kedden d. e. 11 — 12-ig a IV. sz.
tanteremben.
Magyar közigazgatási jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István.
Hétfőn és kedden d. e. 8—9-ig, szombaton d. e. 9 —10-ig, szerdán és pénteken
d. e. 11—12-ig, a IV. sz. tanteremben.
Egyházi jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Hétfőn, kedden
és szerdán d. e. 10 - 11-ig, csütörtökön és szombaton d. e. 11 —12-ig, a IV.
sz. tanteremben.
Magyar pénzügyi jog, heti 5 óra. Előadó tan ár: dr. Flórián Károly.
Szombat kivételével naponta d. e. 9—10-ig, a IV. sz. tanteremben.
B
) Speciál-Collegiuniok.

Művelődéstörténet, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás. Hétfőn,
kedden, csütörtökön és pénteken d. u 3—4-ig, az I. sz. tanteremben.
Bölcselettörténet, heti 4 óra. Előadó tanár: Dr. Szlávik Mátyás. Hétfőn,
kedden, csütörtökön és pénteken d u. 2—3-ig az I. sz. tanteremben.
Közgazdasági seminarium, heti 2 óra. Előadó ta n ár: dr. Flórián Károly.
Hétfőn d. e. 8 —9-ig és szerdán d. e. 11 —12-ig, a II. sz. tanteremben.
Magyar csődjog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Szombaton
d. e. 8 —9-ig és 11— 12-ig, a III. sz. tanteremben.
Közjogi speciál-collegium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Réz Mihály.
Csütörtökön és pénteken d. e. 11—12-ig a II, sz. tanteremben.
Politikai speciál-collegium, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. Réz Mihály.
Szombaton d. e. 11 — 12-ig és kedden d. u. 2—3-ig és 3—4-ig, a II. sz tan
teremben.
Magánjogi seminarium, heti 1 óra. Előadó tan ár: dr. Raffay Ferencz.
Hétfőn d. e. 11—12-ig, a II. sz. tanteremben.
Közigazgatásjogi gyakorlatok, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Máriássy
Béla. Kedden és csütörtökön d. u. 3—4-ig, a III. sz. tanteremben.
Közigazgatásjogi seminarium, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István.
Hétfőn d. u. 2—3-ig, a IV. sz. tanteremben.
Angol nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Szerdán és
szombaton d. u. 2—3-ig, a III. sz. tanteremben.
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M Á SO D IK

FÉLÉV.

A
) Kötelezett tantárgyak.

I. évfolyam.

Római jog, heti 8 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz Simon. Naponta d. e.
9— 10-ig, pénteken 11—12-ig és szombaton 10— 11-ig, az I. sz. tanteremben.
Magyar alkotmány és jogtörténet, különös tekintettel a nyugat-európai
jogfejlődésre, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Szombat kivételével
naponta d. e. 10—11-ig, az I. sz. tanteremben.
II. évfolyam.

Magyar közjog, heti 6 óra. Előadó ta n á r: dr. Réz Mihály. Hétfőn d. e.
10— 11-ig és szerda kivételével naponta délelőtt 11— 12-ig, a 11. sz. tanteremben.
Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Péntek
kivételével naponta d. e. 9 —10-ig, a II. sz. tanteremben.
Pénzügytan, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Hétfőn, kedden,
szerdán és csütörtökön d. e. 8—9-ig, a II. sz. tanteremben.
Tételes európai nemzetközi jog, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. Réz Mihály.
Csütörtökön, pénteken és szombaton d. e. 10— 11-ig, a II. sz. tanteremben.
III .r vagyis jogtud. évfolyam .

Magyar állam statisztikája, tekintettel Ausztriára, heti 5 óra. Előadó
tanár: dr. Ereky István. Szombat kivételével naponta d. e. 7—8-ig, a III. sz.
tanteremben.
Peres- és perenkívüli eljárás, heti 5 óra Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső.
Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön d. e. 8 —9-ig és pénteken d. e. 9 — 10-ig,
a III. sz. tanteremben.
Büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tan ár: dr. Horovitz Simon. Szombat
kivételével naponta d. e. 10—11-ig, a III. sz. tanteremben.
IV., vagyis államtud. évfolyam .

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

♦Európai államok legújabb története, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Mikler
Károly. Kedden d. e. 11 — 12-ig és 12—1-ig, szerdán 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 ta n á r: dr. Szlávik Mátyás. Hétfőn,
szerdán, csütörtökön és szombaton 12 —1-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 ta n ár: dr. Flórián Károly. Hétfőn,
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szerdán és csütörtökön délelőtt 10—11-ig, hétfőn és csütörtökön d. e. 11—12-ig,
a IV. sz. tanteremben.
Kereskedelmi és váltójog, heti 6 óra. Előadó tanár : dr. Obetkó Dezső.Péntek
kivételével naponta d. e. 9—10-ig és szombaton 10—11-ig, a III. sz. tanteremben.
Törvényszéki orvostan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz Imre.
Szerdán és szombaton d. u. 3—4 ig, a II. sz. tanteremben.
Evangélikus egyházjog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly.
Pénteken d. e. 11—12-ig és 12—1-ig, a IV. sz. tanteremben.
Európai jogtörténet, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Plétfőn,
szerdán és csütörtökön d. e 11 — 12-ig, az I. sz. tanteremben.
Bányajog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Pénteken és
szombaton d. e. 8—9-ig, a III. sz. tanteremben.
Allamszámviteltan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Pénteken
és szombaton d. e. 8—9-ig, a II. sz. tanteremben.
Közegészségtan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz Imre. Szerdán
és szombaton d. u. 2—3 ig, a II. sz. tanteremben.
Hadügyi közigazgatás, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István.
Szombat d. e. 7—8-ig és 8—9-ig, a IV. sz. tanteremben.
A magyar protestantizmus története, heti 2 óra. Előadó tanár : dr. Szlávik
Mátyás. Hétfőn és kedden d. u. 2—3-ig, a II. sz. tanteremben.
Magánjogi seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Körtvélyessy Dezső.
Csütörtökön és pénteken d. u. 3 —4-ig, a II. sz. tanteremben.
Magyar csődjog, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Szerdán d. e.
11 — 12-ig, a III. sz. tanteremben.
A «kiegyezés-», heti 3 óra. Előadó tanár: dr. Réz Mihály. Kedden d. e.
10—11-ig, szerdán d. e. 10—11-ig és 11—12-ig, a II. sz. tanteremben.
Közgazdaságtani seminarium, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Flórián
Károly. Péntek d. e. 9—10-ig, a II. sz. tanteremben.
A vármegye, mint közigazgatási szerv és mint alkotmány-biztosíték,
heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Máriássy Béla. Kedden d. u. 2—3-ig, a IV. sz.
tanteremben.
Az erdőtörvény, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Máriássy Béla. Csütörtökön
d. u. 2—3-ig, a IV. sz. tanteremben.
Angol nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Hétfőn d. u.
2 —3-ig és 3 —4-ig, a III. sz. tanteremben.
Franczia nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Szerdán
d. u. 2—3-ig és 3—4-ig, a III. sz. tanteremben.
Olasz nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Pénteken
d. u. 2—3-ig és 3—4-ig, a III. sz. tanteremben.I.
I. Jegyzet. A *-gaI jelzett speciál-collegium ok olyanok, a m elyek a fennálló szabályok
értelm ében a négyévi tanfolyam on keresztül egyszer okvetlenül hallgatandók.
A jövő tanévben a törvényszéki orvostan is előadatik.
II. Jegyzet. Minden joghallgató h e te n k in t legalább 20 (húsz) órát tartozik hallgatni.
A m ennyiben te h á t a kötelezett ta n tárg y ak óraszám a a h úszat el nem éri, a hiány a speciáícollegium ok sorából szabadon választva p ó tolandó. (Szerv. szab. 24. §.)
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Oly joghallgatók, kik jogi tanulmányaik előtt vagy azok megszakításával egyéves
önkéntesi szolgálatot teljesítettek, vagy mozgósítás folytán katonai szolgálatra behivattak és
egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak ; úgyszintén oly joghallgatók, kik igazolják,
hogy mint egyéves önkéntesek besoroztál van szolgálati évöket tanfolyamuk befejezésének
idejére halasztották, a mennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg előszabott
tantárgyakat hallgatták, ezen hét félévök alapján végbizonyítványt nyerhetnek s tanfolyamuk
bevégzettnek tekintendő. (1889: XXVI. t.-czik 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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S zü letés helye és ideje

I.

5

10

15

20

ÉVF OLYAM.

Albu Vazul gör. kel. . . .
Andráscsin János r kath.
Antal Pál r. kath...................
Balla Ernő izr.........................
Beck Lajos izr........................
Berényi Gyula ág. h. ev . .
Blumenfeld Sámuel izr., rkív.
h a llg a tó .............................
Bocsek Nándor r. kath. . .
Bodnár János ref., 11. f. é. .
Bores Lajos r. kath. .
Brezina Gyula ref., II. f. é.
államszámviteltani halig.
Budai István g kath. . . .
Búzás Béla r e f . ...................
Cservenák Sándor ág. h. ev.
Csiszár László, II. f. é. . .
Danielovics Zsigmond g. kath.,
II. f. é..................................
Diamant Béla izr., I. f. é. .
Dolobács Béla r. kath. . .
Draskóczy Pál ág. h. ev. .
Dvortsák Győző I. f. é. . .
Dzurányi Dezső ág. h. ev. .
Erdész László izr...................
Erős Samu ág. h. ev., államszámviteltani hallgató .
Fehér Gyula izr......................

Felgyógy, Alsófehér vm. 1881.
Rózsahegy, Liptó vm. 1885.
Eperjes, Sáros vm. 1888.
Tokaj, Zemplén vm. 1889.
Szabadka, Bács-Bodrog vm. 1885
Tibolddarócz, Borsod vm. 1887.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1883.
Nyitra, Nyitra vm. 1888.
Vissó, Szabolcs vm. 1887.
Gács, Nógrád vm. 1888.
Medgyes, Kisküküllő vm. 1884.
Fogas, Ung vm. 1889.
Ungvár, Ung vm. 1889.
Szirák, Nógrád vm 1889.

Gombás, Bereg vm. 1888.
Spácza, Pozsony vm. 1885
Ungvár, Ung vm. 1889.
Makó, Csanád vm. 1888.
Felsővízköz, Sáros vm. 1878.
Budapest, 1883.
Rimaszombat, Gömör vm. 1888.
Jolsva, Gömör vm. 1886.
K u n h eg y es, J-N -K .-S zo ln o k vm. 1888.
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25 Ferderber Jenő izr.................
Fodor Menyhért izr., I. f. é.
Führer Pál ág. h. ev. . . .
Gamauf Ferencz ág. h. ev. .
Gál Gyula izr., II. f. é.
30 Grün Bernát iz r....................
Grünzweig Gerd izr., II. f. é.
Gundelfinger Elemér r. hath.,
II. f. é..................................
Harmati Lajos ref. . . . .
Hartmann Márkus izr . . .
35 Hartvogel Ferencz I. f . é. .
Hedry Ernő r. kath. . . .
Horváth Aladár ág. h. ev. .
Hütter Béla izr.......................
Irinyi István r. kath. . . .
40 Jászay Imre r. kath. . , .
Jeney András ref...................
Kadanec Pál ág. h. ev. . .
Kelemen Miksa izr., rendkív.
hallgató................................
Kempelen Rezső r. kath . .
45 Klamarcsik Antal r. kath.,
II. f. é..................................
Korény Lajos ág. h. ev. .
Kornhauser Ármin izr. . .
Kovács Lajos ref. . . . .
Krausz Gyula izr., II. f. é.
50 Kriskó Miklós g. kath . .
Kristóff Sándor ág. h.ev.,II.f.é.
Kulcsár Bertalan ref. . . .
Kurovszkv Lajos ref, 11. f. é.
Kutka Aladár g. kath. . .
55 Lövik Ernő ág. h. ev. . . .
Matavovszky István r. kath.
Mike Gyula ág. h. ev. . .
Moskovics Ignácz izr., I. f. é.
Nádaskay Géza r. kath. .
60 Novák Pál ág. h. ev. .
Obál Béla ág. h. ev. . . .
Okolicsányi Aladár ág. h ev.

Eperjes, Sáros vm. 1887.
Beregszász, Bereg vm. 1887.
Jolsva, Gömör vm. 1889.
Eperjes, Sáros vm. 1889.
Kaposvár, Somogy vm. 1888.
Eperjes, Sáros vm, 1889.
Sároraljaújhely, Zemplén vm. 1883.

Coll. É rt. 1907/8.

Krompach, Szepes vm. 1875.
Békés, Békés vm. 1888.
Olysó, Sáros vm. 1888.
Szikszó, Abaúj-Torna vm. 1886.
Radács, Sáros vm 1889.
Hánta, Veszprém vm. 1889.
Sajóhidvég, Zemplén vm. 1878.
Debreczen, Hajdú vm. 1889.
Hedre, Bereg vm. 1883.
Legyesbénye, Zemplén vm. 1887.
Lajosfalva, Torontál vm 1886.
Sály, Borsod vm. 1881.
Budapest, 1888.
Rozsnyó, Gömör vm. 1879.
Rimabrézó, Gömör vm. 1887.
Nagylipik, Szepes vm. 1889.
Rimaszombat, Gömör vm. 1889.
Rimakokova, Gömör vm. 1889.
Szásztelek, Szepes vm. 1887.
Losoncz, Nógrád vm. 1882.
Rozsnyó, Gömör vm. 1886.
Losoncz, Nógrád vm. 1888.
Óbajna, Zemplén vm. 1889.
Varannó, Zemplén vm. 1889
Beregszász, Bereg vm. 1888.
Alsószakony, Sopron vm. 1887.
Eperjes, Sáros vm. 1888.
Alsókubin, Árva vm. 1889.
Vashidegkút, Vas vm. 1882.
Ipolytarnócz, Nógrád vm. 1889.
7
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65

70

75

80

85

S z ü le té s helye és ideje

Olofson Miksa ág. h. ev., II. f. é.
Öhlschläger István ág. h. ev.
Palovits Gyula ág. h. ev. .
Petrássovics Béla g. kath.,
I. f. é..................................
Podhajeczky Jenő g. kath. .
Pokorny Kálmán ág h. ev.
Rakovszky Dezső g. kath.,
11. f. é..................................
Rosenberg Hugó izr., II. f. é.
Rosepblüth Béla izr. . . .
Steinsdorfer Győző r. kath.,
I. f. é..................................
Stern Samu izr., I. f. é. . .
Szabados Károly r kath., I. f. é.
Szilvay Béla ág. h. ev. . .
Tengler Elemér ág. h. ev. .
Tomola Béla ág. h. ev.
Urbanyecz János r kath.,I. f. é.
Ungár Mózes izr., II. f. é.
Vanatovics László r. kath,
I. f. é..................................
Vass Dezső izr, II. f. é. . .
Wagner Károly ág. h. ev., II. f é.
Weither Henrik izr. . . .
Wischán Emil r. kath.
Zimmermann Arthur ág. h.
ev., II. f. é...........................

Kőrös, Kőrös-Belovár vm. 1882.
Halmi, Ugocsa vm. 1887.
Tótpelsőcz, Zólyom vm. 1890.
Csukalócz, Zemplén vm. 1888.
Oszturna, Szepes vm. 1887.
Losoncz, Nógrád vm. 1889.
Nagymihály, Zemplén vm. 1888.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1887.
Oliszka, Zemplén vm. 1886.
Korpona, Hont vm. 1879.
Eperjes, Sáros vm. 1887
Gyula, Békés vm. 1888.
Kiscsalogány, Hont vm. 1885.
Pinkafő, Vas vm. 1889
Eperjes, Sáros vm. 1888.
Eperjes, Sáros vm. 1888.
Szacsur, Zemplén vm. 1888.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1889.
Kisújszállás, J.-N.-K-Szolnok vm 1887.
Besztercze, Besztercze-Naszód vm. 1882.

Eperjes, Sáros vm. 1888.
Bély, Zemplén vm. 1887.
'
Gölniczbánya, Szepes vm. 1889.

II. É V F O L Y A M .
Balázsy Károly ref, II. f. é.
Barbul László g. kath , II. f. é.
Baumöhl József izr................
Bánóczy Ferencz r. kath. .
90 Básthy Zoltán ref. . . . .
Benka György ág. h. ev. .
Beyer Ede ág. h. ev. . . .
Biernatek József r. kath., II. f. é.
Biringer Gyula r. kath., II. f. é.
95 Borcsányi Tivadar r. kath. .
Braxatorisz Sándor ág. h. ev.

Kisújszállás, J.-N-K.-Szolnok vm. 1888

Hidegkút, Szatmár vm. 1888.
Kolcsó, Szepes vm. 1888.
Eperjes, Sáros vm. 1888.
Gács, Nógrád vm. 1888.
Szarvas, Békés vm. 1885.
Baja, Bács-Bodrog vm. 1881.
Verjecz, Temes vm. 1888.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1887.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1885.
Nagyócsa, Zemplén vm. 1887.
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Bruck Imre izr., II f. é. .
Buzinkay Gyula ref. . .
Cséke Jenő ref., II. f. é. .
100 Cséplő Győző r. knth. .
Diószeghy József ref .
Divéky Andor r. kath. .
Dobránszky Gyula r. katli
Dumbravicsán János g. kath
105 Erdei Gábor ref . . .
Erdei János g. kath. .
Famler Gusztáv ág. h ev.
Ficker Ferencz r. kath
Friedrich Gyula izr., II. f. é
110 Gasparik Andor r. kath. .
Gottlieb Gyula izr. . .
Grünwald Henrik izr. . .
Gútmán Áron izr.
. .
Handlovics Gusztáv r. kath
115 Haviár Gyula ág. h. ev. .
Hercz Ignácz izr.
Hédervári Lajos izr., II. f. é
Holló Géza izr., II f. é. .
Horovicz Ernő izr. . . .
120 Horváth István ref, II. f. é
Horváth Károly ág. h. ev.
Jánoska Ferencz r. kath. .
Jovanovits György g. kel.
Kavalszky József r. kath.
125 Kálnay Zoltán ref, II. f. é.
Keczéry István r. kath., II. f. é
Kellner Miklós izr., II. f. é
Klein Bernát izr. . . .
Klein Pál izr......................
130 Kovalik József r. kath.
Kovács Sándor ág. h. ev.
Kubicza Vladimir r. kath.
Kulics József r. kath. .
Lábay Ede r. kath.
135 Lengyel Béla g. kath., II. f. é
Linczényi Pál ág. h ev. .
Merényi Gyula ág. h. ev.

S zületés h e ly e és ideje

Nyírbátor, Szabolcs vm. 1889.
Beregszász, Bereg vm. 1886.
Ákos, Szilágy, vm. 1888.
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Lácza, Zemplén vm. 1888.
Alsókubin, Árva vm. 1888.
Nagysáros, Sáros vm. 1889.
Nagybánya, Szatmár vm. 1883.
Gyoma, Békés vm. 1885.
Makó, Csanád vm. 1884.
Torzsa, Bács-Bodrog vm. 1888.
Lófalva, Sáros vm. 1888.
Tőketerebes, Zemplén vm. 1885.
Peczeszentmárton, Bihar vm.1888.
Forgácsfalva, Gömör vm. 1888.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1884.
Varannó, Zemplén vm. 1886.
Szepesváralja, Szepes vm. 1888
Szarvas, Békés vm. 1888.
Pomikál, Sáros vm. 1887.
K. Nagyváralja, Trencsén vm. 1887.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1888.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1887.
Homonna, Zemplén vm. 1887.
Hánta, Veszprém vm. 1887.
Hugyag, Nógrád vm. 1888.
Ada, Bács-Bodrog vm. 1887.
Eperjes, Sáros vm 1888.
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1888.
Losoncz, Nógrád vm. 1888.
Rimaszécs, Gömör vm. 1888.
M-Krucsó, Zemplén vm. 1885.
Tolcsva, Zemplén vm. 1888.
Námesztó, Árva vm. 1885.
Rozsnyó, Gömör vm. 1887.
Námesztó, Árva vm. 1886.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1888.
Rózsahegy, Liptó vm 1886.
Nagykálló, Szabolcs vm. 1888.
Királylehota, Liptó vm. 1886.
Zsarnócza, Bars vm. 1888,
7*
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Mihalics Titusz g. kath.
Moskovics Lipót izr.
140 Nádaskay Sándor r. kath
Nikelszky Jenő ág. h. ev.
Palecskó Gyula ág. h. ev
Pető Béla izr.
Pollák Nándor izr. .
145 Radó Miksa izr. .
Rácz László r. kath.
Reviczky Ede r. kath.
Rezy Jenő r. kath. .
Rochlitz Dezső ág. h. ev
150 Rosenberg Henrik izr.
Salm Jenő r. kath. . .
Schwarcz István izr.
Somogyi Bertalan ref., II. f. é
Stein Jenő izr. . .
155 Szabó Kornél ref., II. f. é.
Szmrecsányi Vidor r. kath.
Sztehlo Zoltán ág. h. ev. .
Szűcs Sándor ref. . . .
Tarpay Miklós ref, II. f. é
160 Tauber Árpád izr., II. f. é
Weinberger Sándor izr. .
Weingarten Leó izr. . .
Zostyák András r. kath.I.

III.

Endre vágás, Sáros vm. 1885.
F.-Németi, Ung vm. 1883.
Eperjes, Sáros vm. 1886.
Majorka, Szepes vm. 1887.
Eperjes, Sáros vm. 1887.
Legend, Nógrád vm. 1888.
Eperjes, Sáros vm. 1887.
Igló, Szepes vm. 1889.
Gyála, Torontál vm. 1888.
Iszka, Mármaros vm. 1886.
Ungvár, Ung vm. 1887.
Szerencs, Zemplén vm. 1888.
Eperjes, Sáros vm. 1888.
Németbogsán, Krassó-Szörény vm.
1883
Mikóháza, Zemplén vm. 1888.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1887.
Tarczal, Zemplén vm. 1887.
Losoncz, Nógrád vm. 1886.
Kisszeben, Sáros vm. 1889.
Eperjes, Sáros vm. 1889.
Feketegyarmat, Arad vm. 1888.
Milota, Szatmár vm. 1886.
Pelvás, Trencsén vm. 1886.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1886.
Sebeskellemes, Sáros vm. 1888.
Medzibrogy, Árva vm. 1886.

ÉVFOLYAM.

Ambrus Jenő ref. . . .
165 Antal Ferencz ref. . . .
Artim Lőrincz g. kath.
Bacsinszky Elek g. kath., I
f. é .............................
Bakay Kálmán ág. h. ev.
Barth Mihály r. kath. . .
170 Beliczky Kálmán r. kath.
Beniczky Gyula ág.h.ev., Il.f.é
Blaskovics Emil ág. h. ev.
Boneu Vazul gör. kel., I. f. é
Bónis Ignácz izr. . . .

Gyula, Békés vm. 1888.
Kúp, Veszprém vm. 1885.
Bihard, Sáros vm. 1888.
Cselej, Zemplén vm. 1886.
Nagyócsa, Zólyom vm. 1888.
Nagybecskerek, Torontál vm. 1878.
Betlér, Gömör vm. 1884.
Tar, Heves vm. 1884.
Hontsomos, Hont vm. 1885.
Brád, Hunyad vm. 1886.
Kisléta, Szabolcs vm. 1886.

1
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175 Böhm Károly izr....................
Bucsegh Kálmán r. kath.
Danielovics Zoltán r. kath.,
I. f. é.........................
Elsner Henrik.izr...................
Erdőhegyi János ref. . . .
180 Farkas József izr....................
Fodor Gyula r. kath. . . .
Fodor István r. kath. II. f. é.
Gamauf István ág. h. ev.
Gara Zoltán izr. II. f. é. .
185 Gergely Simon izr. II. f. é.
Báró Ghillány József r. kath.
Goldberger Izrael izr. .
Grósz Sándor izr....................
Grund Oszkár r. kath. . .
190 Grünberger Vilmos izr. . .
Guttmann Mór izr..................
Havas Izidor izr.....................
Hibján Géza ág. h. ev. . .
Horváth Béla r. kath. . . .
195 Horváth Miklós r. kath. .
Hubert János ág. h. ev. . .
Jávor Lehel ág. h. ev., I. f. é.
Jeney Zoltán ref. . . . .
Jeszenszky József ág. h. ev. .
200 Juszkovits József izr., II. f. é.
Kassovitz Artur izr. . . .
Keresztes József ref, II. f. é.
Kirz Jenő izr...........................
Klein Béla izr.........................
205 Klein Jenő izr.........................
Knóth László ág. h. ev. .
Kolbenheyer Zoltán ág. h.
ev., I. f. é.
Kubinyi Géza ág. h. ev. .
Ladányi László r. kath., I. f. é.
210 Lányi István r. kath., II. f. é.
Libertinyi Jenő ág. h. ev.
Lórencz István ág. h. ev.

j
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Pohár, Nógrád vm. 1883.
Varbócz, Gömör vm. 1885.
Budapest, 1884.
Lőcse, Szepes vm. 1887.
Vámosatya, Bereg vm. 1882.
Apácza, Brassó vm. 1886.
Tornallya, Gömör vm. 1888.
Minaj, Ung vm. 1885.
Eperjes, Sáros \m . 1887.
Vörösalma, Sáros vm. 1887.
Miskolcz, Borsod vm. 1885.
Kellemes, Sáros vm. 1886.
Welbach, Szepes vm. 1886.
Vörösalma, Sáros vm. 1885.
Pakcsány, Zemplén vm. 1885.
Gercsely, Zemplén vm. 1886.
Tolcsva, Zemplén vm. 1887.
Sződ, Pest vm. 1876.
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1887.
Görgő, Abaúj-Torna vm. 1885.
New-York, Egyesült-Államok
(Amerika). 1887.
Czelldömölk, Vas vm. 1883.
Aranyosmarót, Bars vm. 1881.
Legyesbénye, Sáros vm. 1888.
Nagybecskerek, Torontói vm 1886.
Ungvár, Ung vm. 1886.
Beadra, Torontói vm. 1888.
Dunapataj, Pest vm. 1887.
Nagylomnicz, Sáros vm. 1887.
Vanyarcz, Nógrád vm. 1885.
Kisporuba, Liptó vm. 1887.
Rozsnyó, Gömör vm. 1886.
Rimabánya, Gömör vm. 1885.
Tapolcsány, Borsod vm. 1887.
Monor, Pest vm 1887.
Ungvár, Ung vm. 1887.
Ipolyság, Hont vm. 1876.
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1887.

54

N év, v a llá s

215

220

225

230

235

240

245
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Marosfy Gábor r. kath. .
Merteus Alfréd ref.
. .
Mihelykó Andor r. kath., I. f. é
Müller Gyula izr. . . .
Münnich Ferencz r. kath.
Nyeviczkey László r. kath.
Oláh János g. kath. . .
Olsavszky Géza r. kath. .
Óvári Sándor r. kath. .
Párkányi Sándor r. kath.
Porkoláb János ág. h. ev.
Rácz Miklós izr., II. f. é. .
Riesz Zoltán ág. h. ev.
Rosenfeld Móricz izr. . .
Róth Lajos izr...................
Serbán Aurél g. kath. . .
Somogyi Imre . . . .
Stein Ignácz izr, II. f. é.
Stépán Sándor ref. . . .
Stubenfoll Gyula ref. . .
Szamuelf Jenő izr. . . .
Szántó Arthur izr. . . .
Sztankay Jenő r. kath.
Tivadar György r. kath , I f. é
G. Tóth Iván r. kath. . .
Vass Vincze r. kath. . .
Veres Andor izr. . . .
Veres József ág. h. ev.
Weinberger Manó izr . .
Wunsch Kálmán r. kath.
Zádor Jenő izr., II. f. é. .
Zemán Pál ág. h. ev. . .
Zmeskál Aladár ág. h. ev.IV
.

IV.

Nagybánya, Szatmár vm. 1887.
Nagymihály, Zemplén mv. 1888.
Igló, Szepes vm. 1884.
Jakab vágás, Sáros vm. 1886.
Seregélyes, Fehér vm. 1886.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1887.
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1885.
Szabadka, Bács-Bodrog vm. 1887.
Nagybánya, Szatmár vm. 1887.
Eperjes, Sáros vm. 1887.
Boba, Vas vm. 1886.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1887.
Podolin, Szepes vm. 1887.
Ungvár, Ung vm 1884.
Námesztó, Árva vm. 1887.
Gáldtő, Alsófehér vm. 1886.
Kemecsén, Szabolcs vm. 1884.
Sátora'jaújhely, Zemplén vm. 1886.
Lebegnyő, Zemplén vm. 1886.
Salgótarján, Nógrád vm. 1886.
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1887.
Mátyásfalu, Szepes vm. 1885.
Rozsnyó, Gömör vm. 1885.
Nagykemencze, Zemplén vm. 1883.
Battonya, Csanád vm. 1884.
Kurima, Sáros vm. 1887.
Nagyrőcze, Gömör vm. 1886.
Orosháza, Békés vm. 1884.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1883.
Eperjes, Sáros vm. 1885.
Leibicz, Szepes vm. 1887.
Lapos, Sáros vm. 1887.
Lestin, Árva vm. 1886.

ÉVFOLYAM.

Altstock Miksa izr................
Ádámkovich Béla gör. kath.,
II f. é..................................
Amrein Antal r. k ath, I. f é.
Andor Gyula izr....................
250 Balogh István ref, I. f. é* .

Dobsina, Gömör vm. 1886.
Agyagos, Zemplén vm. 1882.
Nagysáros, Sáros vm. 1882.
Budapest, 1879.
Abaújszántó, Abaúj-Torna vm 1886,
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Név, vallás

255

260

265

270

275

280

285

Barna Géza r. kath.**
Bánszkyjáuoság.h. ev.,II. f. é.
Bányai Gyula ref, I. f. é* .
Belényesi Ferencz r. kath.,
I. f. é * ..............................
Benyovszky János r. kath.,
I. f. é * .............................
Borbás Géza r. kath., I. f. é *
Bozó István ref, I. f. é. . .
Buttykay Ödön r. kath., I. f. é.
Czimet Ármin izr.** . . .
DanielovitsErnő r. kath ,I.f.é.*
Dávid Sándor r. kath., I. í. é*
Deák Sándor r. kath. .
Dede Lajos reí.** . . . .
Dobay Károly reí., rendkív.
h a llg a tó .............................
DraskóczyAladárág h. ev., I. f.é.**
Fekésházy Zoltán ref., I. f. é *
Fuchs Lajos izr., I. f. é. . .
Füzesséry Bálint r. kath.** .
Gansl Arthur izr., I. f. é.** .
Ganczfried Bertalan izr. .
Geiger Henrik izr.** .
Ghillányi József r. kath. .
Grossmann Emil izr., II. f. é.
Gyük Miklós r. kath., I. f. é*
Gyurcsák János r. kath.** .
Haász Béla ág. h. ev., I. f. é.*
Hollán Jenő r. kath. . . .
Iczkovits Vilmos izr., I. f. é.
Irinyi Szabolcs r. kath., I. f. é*
Jovanovics Dusán g. kel.. .
Kalmár Zoltán ág. h. ev., I. f. é *
Kandel József izr...................
Kányák Ferencz r. kath. . .
Kemény Dezső izr., II. f. é. .
Kiss Pál ref., I. f. é. . . .
Kocsiss Géza ref. I. f. é.
Kovách Géza ág. h. ev. . .
Krausz Dezső izr.** . . .

S z ü leté s helye és ideje

Mezőlaborcz, Zemplén vm. 1881
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1885.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1884.
Belényes, Bihar vm. 1882.
Trsztena, Árva vm. 1883.
Kulittya, Borsod vm. 1883.
Szirák, Nógrád vm. 1882.
Beregszász, Bereg vm. 1885.
Losoncz, Nógrád vm. 1880.
Mehala, Temes vm. 1886.
Losoncz, Nógrád vm. 1885.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1881.
Békéscsaba, Békés vm. 1885.
Balavásár, Kisküküllő vm. 1868.
Losoncz, Nógrád vm. 1884.
Botfalva, Ung vm. 1881.
Tolcsva, Zemplén vm. 1881.
Füzessér, Zemplén vm. 1886.
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1887.
Tolcsva, Zemplén vm. 1882.
Karácsonymező, Sáros vm. 1886.
Lajosfalu, Nyitra m. 1882.
Orosháza, Békés vm. 1881.
Kiskőrös, Pest vm. 1887.
Trsztena, Árva vm. 1884.
Losoncz, Nógrád vm. 1881.
Budapest, 1874.
Sárospatak, Zemplén vm. 1886.
Fényeslittke, Szabolcs vm. 1886.
Révaújfalu, Torontál vm. 1877.
Kerta, Veszprém vm. 1883.
Lubotény, Sáros vm 1885.
Mátyáska, Sáros vm. 1885.
Tiszolcz, Gömör vm. 1884.
Szatmár, Szatmár vm. 1887.
Putkahelmecz, Ung vm. 1882.
Nagybecskerek,Torontál vm. 1881.
Miskolcz, Borsod vm. 1883.
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N é v , v a llá s

Kresz Pál r. kath..................
290 Krizs István r. kath., I. f. é.*
Kroitor Antal g. kel.**
Kühn Adolf ág. h. ev. . .
Lerner Elek izr., I. f. é * . .
Ligeti Jenő izr., I. f. é.** .
295 Lusztig Lajos izr...................
Mayer Jenő r. kath , I. f. é.*
. Máy Rezső izr, II. f. é. . .
Molnár Jenő r. kath., I. f. é *
Moskovitz Mór izr., I. í. é. .
300 Mozolovszky Sándor r. kath.**
Mógor Ernő ref., II. f. é.
Nagy Andor ref., II. f. é.** .
Ocsovay Lajos r. kath., I. f. é*
Pap Jenő ref., I. f. é.*
305 Princz Aladár izr . . . .
Roósz Ádám ág. h.ev., I. f. é.*
Sárkány Kálmán ág. h. ev.**
Sárosi Emil r. kath., I. f. é *
Schütze Gusztáv ág. h.ev. I. f. é *
310 Spira Gyula izr., II. f. é.** .
Stefán József ág. h. ev. . .
Surányi Sándor ref., II. f. é.**
Szekeres László ref.** .
Székely László ref., I. f. é.*
315 Szuchevich Sándor r. kath.,
I. f. é . * ..............................
Tomesz Pál ág. h. ev.** .
Tomory Géza r. kath.** .
Vágó Sándor r. kath , I f. é.*
Zsákay József r. kath., II. f. é320 ZsámbokrétbyLajoság h.ev.**
Ziska Dániel ág. h. ev.** .

i

S z ü le té s helye és ideje

Frigyesföld, Baranya vm. 1873.
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Szászkabánya, Krassó-Szörény vm.
1881.
Fogaras, Fogaras vm. 1882.
Eperjes, Sáros vm. 1881.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1880
Feldebrő, Heves vm. 1874.
Kis'zeben, Sáros vm. 1887.
Pancsova, Torontál vm. 1885.
Bánk, Veszprém vm. 1883.
Ofalva, Szepes vm. 1886.
Márm.-sziget, Mármaros vm. 1885.
Budapest, 1883.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1885.
Sáripuszta, Nógrád vm. 1884.
Debreczen, Hajdú vm. 1886.
Vámosatya, Zemplén vm. 1885.
Mezőberény, Békés vm. 1883
Dobsina, Gömör vm. 1885.
Taktaföldvár, Zemplén vm. 1883.
Bécs, Ausztria. 1887.
Eperjes, Sáros vm. 1886.
Ferenczhalom, Torontál vm. 1883.
Békéscsaba, Békés vm. 1886.
Mezőbánd, Maros-Torda vm. 1883.
Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1885.
Belényes, Bihar vm. 1887.
Nagyrőcze, Gömör vm. 1885.
Rozsnyó, Gömör vm. 1886.
Losoncz, Nógrád vm. 1886.
Tiszafüred. 1882.
Puchó, Trencsén vm 1884.
Nyíregyháza, Szabolcs vm 1883.
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Név, vallás

Születés h e ly e é s ideje

T A N F O L Y A M H ALLGA TÁ SA N É L K Ü L M INISZTERI E N G E D É L Y L Y E L
VIZSGÁZÓK.***

Faragó József ev. ref.1
Förster Gyula ág. h. ev.2
Huszár Aladár r. katli.3
325 Kelecsényi György ág. h ev.4
Martényi Ferencz r. katli.6
Oltványi Ödön ág. h. ev.6
Pálfi Péter ág. h. ev.7
Tóth László ev. ref.8

Nagykőrös, Pest vm. 1876.
Szepesolaszi, Szepes vm.
Jászladány, Szolnok vm. 1873.
Békéscsaba, Békés vm. 1876.
Kisszeben, Sáros vm. 1874.
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1874.
Liptóújvár, Liptó vm. 1863.
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1879.

* Az első félév befejeztével végbizonyítványt kapott.
** A második félév befejeztével végbizonyítványt kapott.
*** A miniszteri engedély kelte és száma: 1 1901. febr. 8 , 1810. sz. ; 2 1902.
decz 30, 85,558. sz.; 8 1903. febr. 12., 9496. sz.; 4 1905. szept. 12., 72,611. sz.;
£ 1906. aug. 4., 61,916 sz.; 6 1907. jan. 23., 7417. sz.; 1 1907. decz. 19., 134,951. sz;
8 1906. decz. 3., 104,607. sz.

Coll. É rt. 1907/8.
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E) Vizsgálatok.
A z 1 9 0 7 . évi jú n iu s hú 1 -jétő l 1 9 0 8 . évi m áju s hú 3 1 -ik é ig m e g ta rto tt alap- é s á lla m 
v iz sg á la to k (b eleértv e az ism é tlő - és p ú tv iz s g á la to k a t is ) e red m én y e a k ö v e tk e ző :

együtt
55
75
25
8

30
22
12
3

10
10
2
1

40
32
14
4

250

3 253

34

125 163 67

23

90

4

együtt

szótöbbség
gel
41
59
19
6

—

fölfüggesz
tetett
visszavette
tett

egyhangúlag
12
14
6
2

együtt

kitüntetéssel!

Első alapvizsgálat. . 95
Második alapvizsgálat 107
Allamtud. államvizsg.
37
Jogtud államvizsgálat 11
Összesen

95
2
107
2
2 39 —
1 12 —

nyilvános
rendes halig.
miniszt. en
gedéllyel

Vizsgálatok

N em k c p esítte te tt

K é p e s ítte te tt

Je len tk ez e tt

1. Jeg y zet. 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 Kavalszky József és Nikelszky Jenő ; a második alapvizsgálatot
Andrasovszky Béla és Párkányi Sándor tette le kitüntetéssel. Ezeknek neveit — a vallás- és
közoktatásügyi minisztérium Hivatalos Közlönyében 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 jómagaviseletü, szorgal
mas, komoly törekvésű ifjak ismeretesek«, a hivatali alkalmazásoknál való különös figye
lembe részesítés czéljából, a nmélt. m. kir. igazságügyminiszteriumhoz felterjesztendők. Ily
felterjesztésre méltónak c tanévben a jogakadémia tanári testületé Schütze Gusztávot találta.
3. Je g y z et. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül és könnyebb áttekintése czéljából
közöljük, hogy az első félévben 24 tantárgy 96 hetiórában ; a Il-ik félévben pedig 32 tan
tárgy 106 hetiórában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián összesen 329 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 85 ; Il-od éves 78;
III-ad éves 82; IV-ed éves 76; tanfolyam hallgatása nélkül miniszteri engedélylyel vizs
gázó 8. Vallás szerint volt: ág. hitv. ev. 76; ev. ref. 44 ; róm. kath. 95; izr. 92; gör. kath.
17; gör.-kel. 5. Születési hely tekintetében volt: Sárosvármegyei 47; Zemplénvármegyei 52;
Gömörvármegyei 23; Nógrádvármegyei 21;' Szepesvármegyei 17; Szabolcsvármegyei 13;
Pestvármegyei 10; Békés-, Ungvármegyei 11—11; Abaúj-, Árva-, Torontálvármegyei 9—9;
Beregvármegyei 7 ; Borsod-, Liptó-, Szatmárvármegyei 6—6; Arad-, Veszprém-, IlácsBodrogvármegyei 5—5; Hont-, Szolnok-, Vasvármegyei 4—4; Bihar-, Heves-, Trencsén-,
Csanádvármegyei 3—3; Máramaros-, Bars-, Hajdú-, Temes-, Nyitra-, Kisküküllő , KrassóSzörény-, Alsó-Fehérvármegyei 2—2 ; Baranya-, Fehér-, Pozsony-, Fogaras-, Brassó-, Sopron-,
Hunyad-, Somogy-, Kőrös-Belovár, Ugocsa-, Besztercze-Naszód, Szilágy-, Maros-Tordavármegyei 1—1.
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F) Jogakadémiai ifjúsági egyesületek.
1. Joghallgatók Testületé.
A Testület a lefolyt két félévben életrevalóságának szép jelét mutatta,
komoly és kitartó munkával fotytatva múlt évi tevékenységét. Nem egyszer
hívta fel az eperjesi társadalom figyelmét és érdeklődését a Testület ügyei
iránt, a mikor sikerült ünnepélyek, estélyek és szinielőadások tartásával hol
önállóan, hol pedig igénybevéve a szíves közönség áldozatkész fáradságát,
nemes szórakozást nyújtott Eperjesnek; nagy buzgalommal ápolta a magyar
ifjúsággal való összeköttetést s a «Sorompó» fölállításával igyekezett a magyar
nemzeti állameszme hasznára lenni.
Hálára kötelezte az egyesületet különösen a tanári-kar, a mely a Dékán
úrral egyetemben jóakaró pártfogását és meleg jóindulatát mindig éreztette
a Testülettel.
A Testület az első félévben elnökké Krizs Istvánt választotta meg,
1907. szept. 19-iki alakuló-gyűlésén. Alelnök lett Bucsegh Kálmán, főjegyző
Rochlitz Dezső, aljegyző Horváth Aladár, pénztáros Dede Lajos, ellenőr Porkoláb
János, könyvtáros Tomory Géza. Az Irodalmi Osztály elnöke: Horváth Károly,
titkára Antal Pál. Becsületbírósági elnök Divéky Andor, alelnök Haviár Gyula,
ügyész Bakay Kálmán, titkárok Lórencz István és G. Tóth Iván. A Jogász-otthon
elnöke Guttmann Ernő, titkár Öhlschläger István, laptáros Kubicza Vladimir.
A Széchenyi-körnek szives előzékenységét élvezve, a Testület tagjai,
mint azelőtt, most is testületileg voltak tagjai a körnek, látogatva, s közre is
működve annak irodalmi- és zeneestélyein; használva annak szép s nagy
könyvtárát. Ezenkívül számos társadalmi egyletnek volt tagja a hallgatók
legtöbbje, a hol a sport majdcsak minden nemében volt alkalmuk magukat
szakszerű vezetés mellett kiképezni.
A Testületnek ez évben is az aradi vértanúk szomorú halálának emlékére
tartott október 6-iki gyászünnep volt első nyilvános szereplése, a mely közös
collegiumi ünnepélyen Krizs István testületi elnök mondott beszédet.
A jogász-kaszinó a «Központi kávéház» földszinti helyiségeiben volt, a
hol a billiard, sakk és különféle társasjáték, azonkívül minden magyar hírlap,
számos képes-folyóirat állott a szórakozni vágyók rendelkezésére.
A nov. 27 —30-ig tartó budapesti diák-kongresszuson Krizs István és Antal
Pál képviselték a jogakadémia ifjúságát.
Fájdalomtól eltelt szívvel kell megemlékeznünk hőn szeretett tanár urunk:
dr. Raffay Ferencz hirtelen bekövetkezett haláláról, a mely mint egy villámcsapás érte nemcsak a tudományt, kartársait, hanem őt páratlan szeretettel
környező hallgatóit is. A Testület hálájának és ragaszkodásának legalább
némi jelét adta, a mikor koszorút helyezett jóakarója sírjára.
8*
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Nov. 1-jén — szokásához híven — kegyelettel zarándokolt el az ifjúság
az eperjesi temetőben pihenő kedves halottaihoz, s ugyancsak a hála, kegyelet
és szeretet adóját rótta le gyönge virágok alakjában.
A második félévi alakuló-közgyűlést 1908. jan 31-ikén tartottuk meg,
a melyen a Testület következőkép töltötte be a tisztségeket: elnök lett Braxatoris
Sándor, alelnök Antal Pál, főjegyző Ficker Ferencz, aljegyző Horváth Aladár,
pénztáros S. Erdey Gábor, ellenőr Bánóczy Ferencz, könyvtáros Nikelszky Jenő;
az Irodalmi Osztály elnöke Horváth Károly, titkárja Kubinyi Géza; a becsület
bíróság elnöke Nikelszky Jenő, alelnöke Rochlitz Dezső, titkárjai Danielovich
Zsigmond s Tomola Béla.
Az elmúlt félévi tevékenységünk legkimagaslóbb pontja volt a márczius
15-ikének 60-adik évfordulóján rendezett ünnepély. A közös coll ünnepélyen
Braxatorisz Sándor testületi elnök mondotta az ünnepi beszédet, s Kubinyi Géza
szavalta a «Talpra magyar» t. Az ünnepnap előestéjén fáklyásmenettel egybekö
tött népünnepet rendeztünk, melyen Biernatek József népszónoklatot tartott, Vass
Dezső pedig hazafias költeményt szavalt a «Fekete sas» erkélyéről. 15-ikén este
pedig a Testület tagjai a «Kurucz Feja Dávid» czimű, hazafias érzést ápoló
színművet adták elő az eperjesi szép hölgyközönség fáradságot nem ismerő
közreműködésével.
Május 3-ikán nyerte Cservenák Sándor a felsőmagyarországi vivóbajnokság
második díját Kassán. Antal Pál megnyerte a diszkoszvetésben az Országos fő
iskolai bajnokság első díját Debreczenben; Budapesten, a «Főisk.Sportszövetség»
nemzetközi versenyén ugyancsak diszkoszvetésben megnyerte a 2-dik díjat.
Sikeres működést fejtett ki az elmúlt tanévben is a joghallgatók testüle
tének kebelében alakított Jogász Irodalmi Osztály. Az Osztály hivatva van
nemcsak a joghallgatók testületének tagjait az irodalom és művészetek terén
képezni, felkeltve és ébrentartva bennök az ez iránti fogékonyságot, hanem
hivatása egyszersmind az is, hogy városunk minden szépért és nemesért lelkesedni
tudó közönségének mulattató szórakozást nyújtson.
Az Osztály 1907. nov. 11-ikén és decz. 10-ikén tartotta a Collegium
nagytermében estéit, a mely alkalommal zsúfolásig megtelt terem díszes közön
sége hallgatta végig a sikerült előadásokat.
A nov. 11-ikén tartott estély műsora a következő: Megnyitó-beszéd,
tartotta Horváth Károly. 2. «Románcz» Gaál Ferencztől, ária a «Traviatá»-ból
Verditől, énekelte Kremniczky Berta úrhölgy; zongorán kisérte Kremniczky
Margit úrhölgy. 3. Humoros felolvasás, tartotta Danielovics Zoltán joghallgató
4. Szavalat, tartotta Bársony Aladár. 5 Liszt VI. rhapsodia, zongorán előadta
Hübschmann Malvin úrhölgy. 6 Rákosi «Éjjeli kaland» magánjelenet, előadta
Sz. Végh Gizi úrhölgy; zongorán kisérte Palotay Gyula. 7. «Magyar dalegyveleg»,
átírta Farkas Nándor, énekelte Palotay Gyula vezetésével a szintársulati énekkar.
A decz. 10-ikén tartott irodalmi estélynek a műsora is hasonló, kiváló pon
tokból állott s a fényes közönség tetszését megnyerte. Fogadják a szives
szereplők ezúton is hálás köszönetünket!
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2. Az Eperjesi Jogász Vívó-Egylet.
Az egylet az első félévben október 11-ikén tartotta alakuló-közgyűlését.
A választás eredményeként a tisztikar következőkép alakult meg: elnök Ghillány
József, alelnök Kovács Sándor, titkár Hedry Ernő, jegyző Ohlschläger István,
szertáros Dumbravicsán János, pénztáros Schütze Gusztáv. A vívómesteri tisz
tet e félévben is Dobay Károly töltötte be, ki az olasz-vívás nemes művésze
tét naponta d. u. 5—7-ig fáradhatatlan buzgalommal és az eredményt meg
érdemlő ügyességgel adta elő gyakorlatilag. Az egylet 37 tagot számlált. A
tanfolyamban 22 kezdő és 15 haladó vett részt; a czéllövészetben 4 tag nyert
oktatást. A kezdők az olasz-iskolában eljutottak az első intencziós támadásokig
és azt teljesen be is fejezték.
A második félévben az egylet elnökévé Hedry Ernőt választotta meg.
Alelnök lett Antal Pál, titkár Kriskó Miklós, jegyző Cservenák Sándor, pénz
táros Ohlschläger István. Az egylet ebben a félévben 43 tagból állott.
A május hó 3-ikán Kassán megtartott felsőmagyarországi bajnoki vívó
versenyen az egylet tagjai közül Rácz László és Cservenák Sándor vettek
részt, kik közül az utóbbi a bajnoki mérkőzésen a második lett. A fiatal baj
nok ezúttal nemcsak tehetségének és ügyességének adta tanújelét, de egyúttal
az egylet vívómesterének szakképzettségét is bebizonyította, a ki tanítványával
ilyen szép eredményt ért el. Az egylet úgy a résztvetteknek, mint a vívó
mesternek elismerését nyílvánította.
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 munkálkodás igazi mintaképe a Jogász Segély-Egylet,
mely szinte titkon, észrevétlenül, de annál jótevőbb hatással munkálkodik.
Alakuló-gyűlése 1907. okt. 14-ikén volt, melyen elnökké egyhangúlag Braxatoris
Sándor választatott meg; alelnök Rezy Jenő; pénztáros Kroitor Antal; titkár
S. Erdey Gábor; ellenőr Haviár Gyula lett; választmányi tagok: Ohlschläger
István, Kadanec Pál, Fehér Gyula s Grün Bertalan.
Az egyesület 2 gyűlést s 5 választmányi ülést tartott. Az ez évben kiosz
tott segélyösszeg 697 korona.
Segélyben részesültek: Porkoláb János I. f. 40 k., 11. f. 50 k.; Linczényi
Pál I. f. 40 k., II. f. 40 k.; Rochlitz Dezső I. f. 40 k., II. f. 49 k .; Kubicza
Vladimir I. f. 35 k., II. f. 40 k .; Lorencz István I. f. 20 k., II. f. 30 k .; Nikelszky
Jenő I. f. 25 k., II. f. 37 k.; Mike Gyula 1. f. 24 k , 11. f. 25 k.; Buday István
I. f. 20 k.; Horváth Aladár I. f. 15 k., II. f. 25 k .; Tomola Béla I. f. 15 k.,
II. f. 20 k .; Palovits Gyula II. f. 15 k.; Draskóczy Pál II. f. 15 k .; Horváth
Károly I. f. 25 k., II. f. 26 k.
A néhai deménfalvi dr. Meliórisz Béla nevét viselő alapból a kamatot
mindkét félévben Horváth Károly joghallgató kapta.
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4. Jog-akadémiai ifjúsági könyvtár.
Az eperjesi joghallgatók könyvtára a jelen tanévben is rendelkezésére
állott a hallgatóknak.
Az I-ső félévben könyvtáros volt Tomory Géza, a Il-ikban Nikelszky Jenő.
A könyvtár a második félévben megejtett rendezés után hét csoportban
684 szám alatt 937 kötetből állott.
Az A) csoportban vannak a történeti és bölcsészeti művek 118 szám
alatt 142 kötetben.
A B) csoportban a közjogi munkák foglaltatnak 98 szám alatt 105
kötetben.
A C) csoportban magánjogi munkák foglalnak helyet 60 szám alatt
63 kötetben.
A D) csoportban a közgazdaságba vágó művek vannak elhelyezve 35
szám alatt 44 kötetben.
Az E) csoportban vegyes művek 96 szám alatt 160 kötetben.
Az FJ csoportban lexikonok, törvény- és rendeletgyűjtemények foglalnak
helyet 85 szám alatt 168 kötetben.
A G) csoportban idegen és régi munkák vannak 191 szám alatt 255
kötetben.
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III.

F ő g y m n a s i u m.

A tanár neve

1.

Balló Aurél .........

Tantárgy és osztály

r. tanár

2.

Borsody Károly
oki. h. tanár

3.

Frenyó Lajos .. ..

Gömöry János .. ..
r. tanár

5.

Klemens T. János ..
r. tanár

Jegyzet

Rajzoló mértan I—IV.
Gör. pót. rajz V—VIII. 18 A rajzszertár őre.
A IV. osztály főnöke.
Földrajz I, II., III.
A Zenekör elnöke.
Történelem IV.,V.,VI 17 A térkép-gyűjtemény őre.

Vallástan I—VIII.

r. tanár

4.

I Heti
óraszám

Sor
szám

A) Tanári testület s az előadott tantárgyak.

Történelem III., VII.,
VIII.
Latin IV., V.
Görög V.

16

Az ifjúsági istenitisztele
tek vezetője. A nagy
könyvtár őre.

9

Igazgató.
Az igazgató-választmány
tagja.

17

Az V. osztály főnöke.
A kölcsönkönyvtár őre.

Magyar V.
6.

Kubányi Béla

.. ..

r. tanár

7.

Ludmann Ottó .. ..
r. tanár

8.

Obál Béla .............
gyakorlótanár

9.

Perényi V ilm os.. ..
r. tanár

10.

Peskó Ödön .........
r. tanár

Gör. pót. magy. V., VI.,
VII., Vili.

17

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

Földrajz II.
Történelem V.
Mennyiségtan I., III.,
V , VII.
17
Természettan VII.

A természettani szertár
őre.

Mennyiségtan II., IV.,
VI., VIII.
17
Természettan VIII.

Az I. osztály főnöke.

A tanár neve

ll.

Schöpflin Géza .. ..
r tanár

Tantárgy és osztály
Magyar I I , VI.
Latin II., VI.

Heti
óraszám

Sor
szám
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Jegyzet
A II. osztály főnöke.

19 A Dalkör elnöke A közös
tanári értekezlet jegyzője

12. Szutórisz Frigyes ..
r. tanár

Termr. I , II.,IV.,V.,VI.
A természettani szertár
Német V.
17 őre.
A VI. osztály főnöke.
Szépírás II.

Teltsch K ornél.. ..

Magyar VII.
A VII. osztály főnöke. A
Német III.,IV., V., VII. 17 Tornakor és Markovitskör elnöke.
Szépírás I.

13.

r. tanár

Magyar III., IV.
Latin III., VII

III. osztály főnöke.
19 A
Az ifjús könyvtár őre.

15. Dr.W allentínyi Samu Magyar I., VIII.

19 A Magy. Társ. elnöke.

14.

Vöröss Sándor .. ..
r. tanár
r. tanár

Latin I., VIII.

A VIII. osztály főnöke.

A coll. ig.-vál. jegyzője

Vallástant tanítottak:
Wick Béla kir. kath. fögymn. r. hittanár. Tanította a rom. kath. vallás
tant heti 4 órában.
Szémán István gör. kath. r. hittanár. Tanította a gör. kath. vallástant
heti 2 órában.
Neuwirth Dávid az eperjesi hitközség h. rabbija és Székely Adolf izr.
elemi iskolai tanító. Az izr. vallástant tanították heti 2—2 órában.
A tornát Peskó Ödön az I., V., VIII. osztályban heti 2—2 órában, Teltsch
Kornél a IV., VI., VII. osztályban heti 2 —2 órában, dr. Wallentínyi Samu
a II., III. osztályban heti 2—2 órában tanította.
A játékdélutánok vezetője volt Teltsch Kornél a VII., VIII. oszt.-ban, dr. Wallentínyi Samu a III., IV., V., VI. osztályban, Peskó Ödön az I., II. osztály
ban heti 2—2 órában.
Az éneket Szánik Ernő elemi iskolai tanító tanította az I., II. osztályban heti
egy-egy órában, a protestáns éneket a III., IV. osztályban heti 1 órában.

B) T antárgyak o sz tá ly o k szerint.
I, O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: P eskó Ö dön.
1. Vallástan. Az ószövetségi könyvek rövid ismertetése bibliai történe
tekkel kapcsolatban s ezek alapján a zsidó nép 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, HetényiJausz—Adorján: Bibliai olvasókönyv. Poszvék Sándor: Egyházi énekek és
imádságok ev. középiskolai ifjúság számára. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.
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2. M agyar nyelv, a) Nyelvtan: Hangtan. Az egyszerű.'mondat fajai.
Az egyszerű mondat részei. A beszédrészek. A mondatrészek .elemezése. A
helyesírásról. — b) Olvasmányok: Az Igazság és Hamisság. A bolondos legény.
Az már nem igaz. A kis gömböcz. János vitéz. Kőmíves Kelemenné. A csodaszarvas A tárnokvölgyi és czezimóri csata. Attila. Vendégség Attilánál. A
catalaunumi csata. Buda halála. Aquileja veszedelme. Attila halála. Álmos vezér.
A fehér ló mondája A magyarok Szt.-Gálban. Az ágostai vereség. Botond.
Géza fejedelemről. Szent István. Korona és kard. A cserhalmi ütközet. Salamon.
Szent László. A tatárjárás. A magyar nép jellemző tulajdonságai. Falu végén.
A fülemile. Nyalka huszár. Hadnagy uram. Halvány katona. A Tisza. A téli
esték. Füstbe ment terv. — A kisebb költemények könyv nélkül is Az olvas
mányok tárgyalását mindig nyelvi és tárgyi magyarázatok előzték még. Mindig
közös munka. — Havonként két írásbeli dolgozat. — T k .: Góbi J.: Magyar
olvasókönyv és Nyelvtan I. Heti 6 óra. -— Dr. Wallentínyi Samu.
3. Latin nyelv, aj Nyelvtan: A magyar nyelvben előforduló latin szók
összegyűjtése után a latin olvasás és írás. A declinatiók tüzetes tárgyalása.
Számnevek és névmások. A coniugatio activumi alakjai. — b) Olvasmány:
Róma története a királyok alatt, a fejezetek könyv nélkül is. Fordítani való
mondatok latinból magyarra és magyarból latinra. Havonként két írásbeli
dolgozat. T k .: Csengeri J. Latin olvasókönyv és Nyelvtan I. Heti 6 óra. —
Dr. Wallentínyi Samu.
4. Földrajz. Földrajzi alapfogalmak. A magyar királyság részletes leírása.
T k.: Scholtz—Schürger: Földrajz I. rész. Hetenkint 3 óra. —• Borsody K.
5. Term észetrajz. Húsos és száraz gyümölcsök. Fenyő. Háziállatok, a
ház környékén élő állatok. Tavaszszal egyes növények leírása. Tk: Paszlavszky
József: Kis természetrajz. Hetenkint 2 óra. — Szutórisz Frigyes.
6. Számtan. A négy alapművelet egész számokkal. Az egész számok
tulajdonságai. Oszthatóság. Tényezőkre való bontás. Többes, legkisebb közös
többes. Tizedes törtek. A négy alapművelet tizedes számokkal. Közönséges
törtek. A közönséges törtek bővítése és egyszerűsítése. Számolás a közönsé
ges törtekkel. Közönséges és tizedes törtek kölcsönös átalakítása. IdőszámításT k .: Dr. Horti H enrik: Számtan I. rész. Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.
7. Rajzoló geometria. 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. T k .: Dr. Horti Henrik: Rajzoló
geometria. Hetenkint 3 óra. — Balló Aurél
8. Szépírás. Magyar írás: kis és nagy betűk. Hetenk. l ó . — Teltsch K.
9. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngjelek, vonalrendszeri kulcsok, hang
közök, méreti, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közűi taníttatott
16 (adventi, karácsonyi, böjti, húsvéti és reggeli énekek). Világiak közűi
Coll. í r t . 1907/8.
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20 komoly és víg dal, kunicz dalok. Tk : Zsasskovszky F .: Egri Dalnok
I-ső füzete. Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.
10.
Torna, aj Testgyakorlat: 1. Arcz- és oldalsorok alakítása. Járás,
kanyarodás; rendek alakítása helyben. 2. Szabadgyakorlatok. Fej- és törzs
fordítások, törzshajlítások Kar- és láblendítések és lökések. Két- és négyütemes
gyakorlatok kéziszerek nélkül. 3. Szertornázás. Magas- és távolugrás deszkáról
és deszka nélkül. Egyszerű gyakorlatok függésben alacsony és magas nyújtón,
korláton, vízszintes létrán, gyűrűn, továbbá gyakorlatok rézsútos és függélyes
létrán, kötélen, mászórúdon és lebegőfán. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.
b) Tornajátékok: Fehér és fekete. Üsd a harmadikat! Kézreütösdi. Rabló
és pandúr. Körbeséta. Lánczszakítás. Frissítő. Utolsó pár előre! Sánta róka
gyere k i! Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.
II O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: S chöpflin G éza .

1. Vallástan. Az újszövetségi könyvek rövid ismertetése bibliai történe
tekkel kapcsolatban. Jézus születése, tanítása, tettei, szenvedése, halála, fel
támadása, mennybemenetele. Az összes történetekből az erkölcsi tanulság
levonva. A hegyi-beszéd s az apostoli hitvallás magyarázata. Négy egyházi
ének ismertetése és emlékeltetése, az énekórákon elsajátított dallamok gyakor
lása. Tk.: Bereczky Sándor: Bibliaismertetés bibliai történetekkel. HetvényiJausz-Adorján: Bibliai olvasókönyv, Poszvék Sándor: Egyházi énekek és imád
ságok ev. középiskolai ifjúság számára. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.
2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: Szótan. Az állandó határozók. Szórend.
Az összetett mondat, b) Olvasmány: Falusi udvar. Hogyan fogott a huszár
ellenséget. Furcsa faluk. Tanítómesék. A magyar alföldi puszta. A Balaton
partján. Nagy Lajos és a nápolyi hadjáratok. Az első török háborúk. Hunyadi
János. Hunyadi László. Mátyás király udvara. A mohácsi vész A fölfuvalkodott
császár. Aristoteles és Nagy Sándor. Jótét helyébe jót várj. Farkaskaland.
Toldi Miklós. Költői olvasmányok: A Tisza. Kont. Hunyadi. Mátyás anyja.
Mátyás király (népmonda). Mátyás király Gömörben. A tudós. Szüretünk.
Éji látogatás. A megfagyott gyermek. A jó öreg korcsmáros. A szegény
asszony könyve. Az obsitos látogatása Ferencz királynál. A költemények leg
nagyobb részét könyv nélkül is tanultuk. Kézikönyvek: Szinnyei József:
Iskolai magyar nyelvtan (II.) és Olvasókönyv (II.). Havonként i iskolai írás
beli dolgozat. Hetenként 5 óra. — Schöpflin Géza.
3. Latin nyelv, a) Nyelvtan; Az I. osztály anyagának átismétlése után
a főnevek nelni szabályai, szenvedő igehajlítás, álszenvedő és félig álszenvedő
igék. Körülírt igehajlítás. Változó tövű, hiányos és személytelen igék. Szóképzés.
Szóöszetétel. Acc. cum. inf. és abi. absolutus szerkezetek. — b) Olvasmányok:
A rómaiak története a királyok alatt: Tullus Hostilius, Ancus Martius,
Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus. Több fejezetet könyv
nélkül is tanultunk. Havonkint két írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Dr. Csengeri
János: Latin nyelvtan (II ), Olvasókönyv (II.). H etenkint6 óra. — Schöpflin Géza.
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4. Földrajz. Európa, Ázsia, Afrika országainak részletes leírása. T k .:
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. Tk.: Paszlavszky J.:
Kis természetrajz. Hetenkint 2 óra. — Szutórisz Frigyes.
6. Számtan. Számolási előnyök. Korlátolt pontosságú műveletek. Arányos
mennyiségek. Kettős tételre vonatkozó feladatok praktikus módon, aránylattal,
vonalmódszerrel. Arány. Perczentszámítás. Tankönyv: Horti: Számtan. —
Perényi Vilmos.
7. Rajzoló geometria. A testekről általában. A testek általános tulaj
donságai Szögletes testek (hasábok, gúlák) Gömbölyű testek (henger, kúp,
gömb). Szabályos testek. A testek felszínének és köbtartalmának a kiszámí
tása. Testhálók és testminták készítése. Általános rész: 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 minták után adott méretek szerint (körzővel és vonal
zóval). A testek axonometrikus ábrázolása. T k .: Horti Henrik: Stereometria.
Hetenkint 3 óra. —• Balló Aurél.
8. Szépírás. Német és kerek-írás. 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 közűi taníttatott 16 (adventi, karácsonyi, böjti, húsvéti
és reggeli énekek). Világiak közül 16 komoly és víg dal. Hetenkint 1 óra. —
Szánik Ernő.
10. Testgyakorlat, aj Torna. Heti 2 órában. — b) Játékdélután az I.
osztálylyal együtt. Heti 2 órában. — Peskó Ödön.I.
III. O S Z T Á L Y .
O sztályfőnök: V öröss S ándor.

1. Vallástan. A keresztyén, különösen a magyar prot. egyház története.
Luther élete részletesen. A német és svájezi 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 magya
rázata az Apostolok cselekedeteinek könyvéből. Az Úr imájának magyarázata.
T k.: Bereczky Sándor: A keresztyén egyház rövid története. Hetvényi-JauszAdorján : Bibliai olvasókönyv. Poszvék Sándor: Egyházi énekek és imádsá
gok ev. középiskolai ifjúság számára. Hetenkint 2 óra. —1Frenyó Lajos.
2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: A nyelvtani anyag rendszeres össze
foglalása: hangtan, szótan, mondattan. — b) Olvasmányok: A mohácsi vész
után. Buda vára török kézre kerül. Temesvár, Drégely és Eger vívása. Sziget
vár ostroma. Törökvilág Magyarországon. Bocskay István fölkelése. Bethlen
9
«
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Gábor. A Wesselényi-összcesküvés. Thököly Imre és a bujdosók. Buda vissza
foglalása. II. Rákóczi Ferencz fölkelése. A görög ember lakása. A rómaiak
mindennapi élete. Egy régi udvarház. A m agyar becsületszó. Költemények:
Rákosi szántó ä török alatt Az Alföld. Családi kör A ló és lovag. István
öcsémhez. Szüleim halálára Hazámhoz. Mohács. Két vándor. Isten hozzád!
Ki volt nagyobb? Csatadal. Huszártestvérek. Himnusz. Szózat. — Havonkint
két írásbeli dolgozat. T k .: Szinnyei József: Rendszeres magyar nyelvtan.
Magyar olvasókönyv. (III.) Hetenkint 4 óra. — Vöröss Sándor.
3. Latin nyelv, a) Nyelvtan A mondattan meghatározása és felosztása.
A mondat részei: állítmány, alany, tárgy, határozó, jelző és értelmező. A beszéd
részeknek mondatrészekül való használata: ige, főnév, melléknév. Az egyszerű
mondatok nemei. — b) Olvasmányok: A római köztársaság történetéből:
Brutus intézkedései. Összeesküvés a szabadság ellen. Brutus halála. Horatius
Cocles. Mucius Scaevola hőstette. Corioli bevétele. Coriolanus a volscusoknál.
Coriolanus hadat visz Róma ellen. — Cornelius Nepos műveiből: De Miltiade.
— Cato gnomáiból. Költői idézetek. — Phaedrus meséiből: De lupo et agno.
De cervo ad fontem. De rana rupta et bove. De vulpe et uva. De pavone
ad Junonem. — Magyar mondatok fordítása latinra (Convertenda). Havonkint
két Írásbeli dolgozat. T k .: Dr. Csengery János: Latin nyelvtan. II. (Mondattan.
U. a.: Latin olvasó- és gyakorlókönyv a III. o. számára. Hetenkint 6 ó ra .—
Vöröss Sándor.
4. Német nyelv, a) Beszédgyakorlatok és olvasmányok; Die Schule. Der
Unterricht und die Schüler. Die Turnhalle und der Spielplatz. Das Haus.
Unsere Wohnung. Der Hof. Der Garten. Das Dorf. Die Stadt. Die Kirche.
Sprüche vom lieben Gott. Die Zeit. Die sieben Brüder. Die vier Brüder. Der
Abend. Abendlied. Der Morgen. Wie ich meinen Tag zubringe. Der Herbst.
Unser Körper. Unsere Sinne. Drei Paare und einer. Unsere Kleidung und
unsere Nahrung. Die Familie, b) Nyelvtan: Inductiv alapon a főnév ragozása;
a számnevek; a névmások; az igeragozás főalakjai. Havonkint 2 írásbeli dol
gozat. T k.: Schuster Alfréd: Német nyelvtan I. Hetenkint 4 óra. Teltsch Kornél.

5. Történelem. Magyarország történelme a mohácsi veszedelemig. T k .:
Dr. Szigethy Lajos: Magyarok története, I r. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.
6. Földrajz és physikai földrajz, a) Amerika, Ausztrália és Polynésia.
Tk.: Scholtz-Schürger: Földrajz, b) A víz és levegő physikai tulajdonságai.
Hőtünemények. Mágneses és elektromos tünemények. Tájékozás a földön.
A földnek helyzete a világűrben. A földnek mozgásai. A naprendszer és lát
szólagos mozgásai. A nap. A hold. Nap- és holdfogyatkozások. A bolygók.
Üstökösök és hulló csillagok. Tk.: Makay István: Physika és physikai föld
rajz. Hetenkint 2 óra. — Borsody Károly.

7. Számtan. Egyszerű és összetett hármasszabály. Kamatszámítás. Kamat
egyenletek. Kamatos-kamatszámítás. Értékpapiros, állampapiros, nyereség-,
veszteség-, discontszámítás. Elegyítés. Középhatáridő. Arany- és ezüst agiószámítás. T k .: Horti H.: Számtan. Heti 3 óra. —- Peskó Ödön,
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8. Rajzoló geometria. 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. Idomok hasonlósága és symmetriája. Pythagoras tantétele. Stilizált
levelek rajzolása Várday falimintái nyomán. (A. 1—20.) T k .: Dr. Horti Henrik :
Rajzoló geometria. Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.
9. Ének. Azon egyházi dallamok taníttattak be, melyek úgy közönséges
vasárnapokon, mint főbb ünnepeken Adventtól Szentháromság vasárnapjáig
énekeltetnek, és pedig: Zengd lelkem az új reggelt; Dicsérd Istent keresztyénség; Az éj ím’ érkezik; Bizony meglészen az idő; Minden ember csak
halandó; Isten, oh szent Isten; Istentől el nem állok; Most nyugosznak az
erdők; Jövel Szentlélek-Úristen; Jehova, csak neked éneklek; Én lelkem, mire
csüggedsz e l; Erős vár a mi Istenünk; Jertek hozzám, Krisztus mondja; Dicső
ség mennyben Istennek; Eljött hozzánk az üdvösség; Gályarabok énekeHetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.
ÍO. Testgyakorlás, aj Torna: Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok fa
botokkal és súlyzókkal. Szergyakorlatok osztály-tornázással. Hetenkint 2 óra.
— Dr. Wallentínyi Samu.
b) Já1ék\ Mindenféle labdajátékok őszszel és tavaszszal a gyakorlótéren.
Hetenkint 2 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.
IV. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: B orsody K ároly .
1. Vallástan. Hittan és erkölcstan. Az evangéliumi prot. egyház főbb
hit- és erkölcstani elvei, tekintettel más egyházak főbb tanaira. Szentírási helyek
olvasása, magyarázása, illetőleg emlékeltetése. Márk evangyéliomának olvastatása. Négy egyházi ének magyarázata és emlékeltetése. T k.: Mayer Endre:
Evangélikus vallástan; Hetvényi-Jausz-Adorján: Bibliai olvasókönyv; Poszvék
Sándor: Egyházi énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára. Heten
kint 2 óra. — Frenyó Lajos.
2. Magyar nyelv. Stilisztika. Nyelvkincs. A stílus tulajdonságai. Verstan.
A legfontosabb ügyiratok. Olvasmányok és költemények a tanult anyag min
den részéhez. Arany Toldijának tüzetes tárgyalása. T k .: Góbi: Stilisztika. —
Lehr Albert: Arany Toldija. - Havonkint két írásbeli dolgozat. Hetenkint
4 óra. — Vöröss Sándor.
3. Latin nyelv. Mondattan: A III. osztályban szerzett nyelvtani ismeretek
után az összetett mondat. Mellérendelt és alárendelt mondatok. A szórend.
Prózai olvasmány: Caesar, De bello Gallico: Caesarnak a helvétekkel viselt
háborúja, I—XXI. fejezet. Költői olvasmány: Ovidius Met.: Az emberi nem
nek négy korszaka. Deucalion és Pyrrha. Icarus. Baucis és Philemon. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. T k .: Dr. Csengeri János: Latin nyelvtan Dávid
István: Latin olvasókönyv és latin stílusgyakorlatok. Hetenkint 6 óra. -Klemens János.
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4. Német nyelv, a) Nyelvtan: Az alaktan kiegészítése. Főbb mondattani
szabályok b) Olvasmányok: Seltsamer Spazierritt. Die Sonnenstrahlen. Der
wohltätige Graf. Die Rache. Dorf und Stadt Der hörnerne Siegfried. Unser
Wohnplatz. Dem Vaterlande. Der Winter. Sehnsucht nach dem Frühling.
Die Gewässer. Kannitverstan.Der Bauer und sein Sohn. Die Einnahme Trojas.
Roland im Tale Ronceval. Der Trompeter an der Katzbach. Die Heimat.
Sprichwörter. Rätsel Ezen olvasmányok alapján tartottunk beszélgetési gya
korlatokat német nyelven Havonkint két iskolai dolgozat. T k.: Endrei Á kos:
Német nyelvkönyv. I. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél
5. Történelem. Magyarország története a mohácsi veszedelemtől a leg
újabb időkig. A jelenkori Magyarország általános ismertetése, tekintettel a
közös ügyekre és Ausztriára. Tankönyv: Dr. Szigethy Lajos: Magyarok tör
ténete, II. rész. Hetenkint 3 óra. — Borsody Károly.
6. Természetrajz. (Növénytan.) Egyes növények leírása és meghatározása.
A növények szervei alaktani és biológiai szempontból. Chemiai alapismeretek
kísérleti alapon. A növény belső szerkezete és életjelenségei. Áttekintés a növény
világ fölött; növényleirás és -határozás. Tankönyv: Dr. Herényi H.: Növénytan.
Segédkönyv: Cserey: Növényhatározó. Hetenkint 3 óra. — Szutórisz Frigyes.
7. Algebra. A négy alapművelet általánosítása. Relativ számok. A négy
alapművelet a számvonalon. Hatványozás. Törtek. Legnagyobb közös osztó,
legkisebb közös többszörös Elsőfokú egyenletek egy ösmeretlennel. Klamarik—
W agner: Algebra. Tanár: Perényi Vilmos.
8. Rajzoló geometria. Tananyag: A kúpszeletek (kör, kerülék; hajtalék
és mentelék) tulajdonságai s az ezen görbe vonalakra vonatkozó szerkesztések.
Díszítményi rajz Várady falimintái után (B. 1— 14., C. 1—8.). T k.: Dr. Horti
H enrik: Rajzoló geometria. Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.
9. Ének a III. osztálylyal együtt.
Testgyakorlás, a) Torna: Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok kézi
szerek nélkül, botokkal és súlyzókkal. Szergyakorlatok. Ugrások. Társas
játékok. Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.
b) Tornajátékok a III. osztálylyal együtt. Hetenkint 2 óra. —
Dr: Wallentínyi Samu.
V. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: K lemens J ános .
1. Vallástan. Bibliai bevezetés Az ó- és újszövetségi Kánon rövid tör
ténete, a Biblia nevezetesebb fordításai. Az egyes iratok keletkezésének törté
nete, szerzőik, tartalmuk ismertetése. Szemelvények olvastatása az ó- és újszövetségi iratokból. T k .: Batizfalvi-Bereczky : Bibliaismertetés, Hetvényi-JauszAdorján : Bibliai olvasókönyv. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.
2. Magyar 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
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tárgyalásával. A kötelező házi olvasmányokból tartalmi kivonatok készítése.
Arany János több balladája. Havonkint írásbeli dolgozat. T k .: Góbi Imre:
Rhetorika. Hetenkint 3 óra. — Kubányi Béla.
.
3. Latin nyelv. Cicero: De imperio Cn. Pompei és Pro Archia poeta,
kiterjeszkedve a beszédek keletkezésére, a kortörténeti viszonyokra, a régiségtani és irodalmi magyarázatokra. Költői olvasmány: 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. Havonkint két írásbeli
dolgozat. T k .: Köpesdy Sándor: Cicero két beszéde, Csengery J : Szemelvé
nyek Ovidiusból, Csengery: Latin nyelvtan, Köpesdy-Cserép: Latin stílusgyakorlatok Hetenkint 6 óra. — Klemens János.
4. Görög nyelv Az olvasás és írás begyakorlása után a főnév, mellék
név, jigehatározó, számnév, névmás és az w-végű igék az attikai nyelvjárás
szerint. Megfelelő szó- és írásbeli fordítási gyakorlatok. Kézikönyv : Dr. Maywald
József Görög nyelvtana és Görög gyakorló- és olvasókönyve. Havonkint két
írásbeli dolgozat. Hetenkint 5 óra. — Klemens János.
5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Görög és magyar írod. olvasmányuk:
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 müveiből.
Prózai szemelvények Heltai, Kemény, Szalárdy, Bethlen, Cserey, Apor müveiből.
T k .: Dr. Csengery János: Homeros Iliasa. Dr. Gyomlay Gyula: Homeros
Odysseiája. Dr. Geréb József: Szemelvények Herodotos történeti müvéből.
Df- 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. Német-nyelv, a) Nyelvtan; Az alaktan ismétlése és kiegészítése,
mondattan inductiv alapon, b) Olvasmányok; Die Bremer Stadtmusikanten.
Einkehr. Der brave Mann. Der Glockenguss zu Breslau. Der Alpenjäger Der
kluge Richter. Erlkönig. Die Tiere und der' Mensch. Der Fischer. Mut über
Gut. Barbarossa. Das deutsche Volk befreit sich von der Herrschaft der Römer.
Die Lorelei. Das deutsche Land. Das Gewitter. Attila-Sagen. Der Sänger. Aus
dem Cid. (V. Romanzen.) Das Grab im Busento. Des Knaben Berglied. Az
olvasmányok alapján beszélgetési gyakorlatok. Havonkint két dolgozat. Heten
kint 3 óra. Tk.: Endrey Ákos: Német nyelvkönyv, II. k. — Teltsch Kornél.
7 Történelem. Történet előtti idők. Az ókori népek története: a) Keleti
népek, b) Görögök, c) Rómaiak. Tankönyv : Varga Ottó: Világtörténet, I. kötet.
Hetenkint 3 óra. — Borsody Károly.
Mennyiségtan a) Algebra Viszonyok és arányok. Több ismeretlennel
biró elsőfokú egyenletek megoldása. Tiszta és vegyes másodfokú egyenletek
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megoldása. Négyzet- és köbgyök. Számolások gyökmennyiségekkel. Rationalis,
irrationalis, immaginarius és komplex számok, b) Geometria. A pont helyzete
a síkban. Koordináta rendszerek. Az egyenes helyzete a síkban. Az egyenesek
kölcsönös helyzete a síkban. A síkidomok alkotó-részei. A hosszúságok össze;
mérése. Sugárrendszerek. Hasonló háromszögek és sokszögek. A síkidomok
területének kiszámítása. A kör és meghatározása. A kör és az egyenes s a
kör és a szög. A kör kerületének és területének meghatározása. Tankönyv:
Dr. Wagner Alajos: Algebra és geometria. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.
9. Természetrajz. (Állattan.) Az emberi test alapos megértéséből ki
indulva, az állatok szerveinek összehasonlító tárgyalása. Rendszertan, lehetőleg
gyakorlati alapon. Rovarok gyűjtése és meghatározása. Kézikönyv: Dr. Roth
Samu : Az állattan alapvonalai. Hetenkint 3 óra. — Szutórisz Frigyes.
Testgyakorlás, a) Rendgyakorlatok, b) Szabadgyakorlatok botokkal, súly
zókkal és buzogányokkal, c) Szcrgyakorlatok A tanulók 3 csapatban két-két
előtornász vezetése mellett gyakoroltak. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.
d) Játékdélután a VI. osztálylyal együtt. Hetenkint 2 óra. Dr. Wallentínyi Samu.
VI. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: S zutórisz F rigyes.
1. Vallástan. A keresztyén egyház története. Az egyház megalakulása,
az üldözések, Nagy Konstantin, az egyház megromlása, 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. Válogatott szakaszok olvastatása a
korinthusi levelekből. T k .: Bereczky Sándor: A keresztyén egyház története;
Hetvényi-Jausz-Adorján: Bibliai olvasókönyv. Hetenk. 2 óra. — Frenyó Lajos.
2. Magyar nyelv A művészetek alapfogalmai; 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 költemények olvasása és tárgyalása előzte
meg. A drámai műfajokat részint Shakespeare Coriolanusa alapján, melyet az
iskolában olvastunk és tárgyaltunk, részint házi olvasmányok alapján fejtegettük.
A házi olvasmányokról minden hónapban beszámoltak a tanulók. Havonkint
egy dolgozat. T k.: Góbi: Poétika. Hetenkint 3 óra. — Schöpflin Géza.
3. Latin nyelv. T. Livii Ab urbe condita 1. XXI. c. 1—5., 18., 32—38.;
1. XXII. c. 1—8. Vergilii Aeneidos 1 I. 1— 158., 1. II. 1-338., 5 0 5 -5 5 8 ,

635—végig. Livius és Vergilius élete és munkássága. Az olvasmányt közös
munkával dolgoztuk fel nyelvi és tárgyi szempontból. Az olvasottak alapján
a régiségtan idevágó részei. Az Aeneisből mintegy 150 sort könyv nélkül is
tanultunk. Heti egy órát a nyelvtan ismétlésére fordítottunk. Havonként két
iskolai írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: Bartal-Malmosi: Livius. Cserép: Ver
gilius Aeneise. Csenged: Stílusgyakorlatok. Pletenkint 5 óra. — Schöpflin Géza.
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4. Görög nyelv. Az V. osztály nyelvtani anyagának ismétlése után a
fu-wégű és a rendhagyó igék ragozása. Xenophon életrajzának és írói munkás
ságának ismertetése után szemelvények az Anabasisból és Sokrates Memorabiliáiból és könnyebb lyrai szemelvények. Az olvasmányok mellett a legfőbb
mondattani szabályok. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Hintner B. görög
nyelvtana (átdolgozta Schill Salamon) és Hintner B. (Schill Salamon) görög
gyakorló- és olvasókönyve. Hetenkint 5 óra. — Ludmann Ottó.
5. Görögöt 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 .: Kempf I.: Iphigenia Taurisban Euripidestől; Csiky Gergely:
Sophokles Antigonéja; Badics Ferencz: Irodalmi olvasókönyv, II. Hetenkint
3 óra. — Kubányi Béla.
b) Rajz: Szemléleti rajz modellként beállított használati és díszítési tár
gyak után (cserépedény, borkúti korsó, dob, öntöző-kanna, székek, szekerek,
földgömb, iskolapad, mérleg, mángorló, bölcső, lépcső, disznóól, esernyő,
kávépőrkölő stb.) — Balló Aurél.
6. Német nyelv. A nyelv- és mondattani ismereteknek kiegészítése és
begyakorlása. Olvasmányok: Der Schenk von Limburg. Schwäbische Kunde.
Des Sängers Fluch. Die Sonne bringt es an den Tag. Die Waschfrau. Lenore.
Cid. Der gerettete Jüngling. Körner an seinen Vater. Körners Aufruf. Die
drei Zigeuner. Mischka. Die Kraniche des Ibykus. Reden an die deutsche
Nation von Fichte. Die Bürgschaft. Die Grenadiere. Die Entwicklung der
deutschen Ballade. Bürgers, Herders, Chamissos, Lenaus und Heines Lebens
beschreibung. Az olvasmányok tárgyalása német nyelven történt. T k.: Endrei
Ákos: Német nyelvkönyv III. kötet. Hetenként 3 óra — Szutórisz Frigyes.
7. Történelem . A középkor és újkor története a westfaliai béke meg
kötéséig. T k .: Varga O ttó: Világtörténet, II. Hetenkint 3 óra. — Borsody Károly.
8. Mathematika. a) Algebra. A hatvány- és gyökmennyiség. A négy
alapművelet hatvány- és gyökmennyiséggel. Hatvány- és gyökmennyiség, ha
a kitevő positiv vagy negativ egész és törtszám. Logarithmus. Irrationalis és
exponentialis egyenlet. Számrendszerek. T k.: Wagner Algebra.
b) Geometria. A sík trigonometriája. Goniometriai függvények. Derék
szögű, egyenlőszárú és általános háromszög feloldása. Szabályos sokszög.
Sinus, cosinus és tangens-tétel. T k .: Wagner-Geometria. — Perényi Vilmos.
9. Term észetrajz, (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 Hugó: Ásványtan és chemia. Hetenkint 3 óra. — Szutórisz Frigyes.
10. Testgyakorlás, a) Torna; Rendgyakorlatok. SzabadgyakorlatokbotokColl. É rt. 1907/8.
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kai, súlyzókkal és buzogányokkal. Szergyakorlatok. A tanulók ez utóbbiakat
3 csapatban két-két előtornász vezetése mellett végezték. Hetenkint 2 óra. —
Teltsch Kornél.
b) Tornajátékok : az V. osztálylyal együtt. Hetenkint 2 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.
VII, O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: T eltsch K ornél.
1. Vallástan. A magyar prot. egyház története napjainkig. A reformáczió
kezdete, elterjedése, fénykora Az ellenreformáczió, a gyásztized, a hajnalodás,
az egyház állapotának javulása időnkig. Az istentisztelet, egyházi alkotmány,
egyházi irodalom, prot. tanügy fejlődése Evangélikus egyházunk alkotmánya.
Válogatott szakaszok olvastatása a római levélből. Tankönyv: Bereczky Sándor :
A magyarországi prot. egyház története, Hetényi-Jausz-Adorján: Bibliai olvasó
könyv. Heti 2 óra. — Frenyó Lajos.
2. Magyar nyelv. A magyar nemzeti irodalom története Kisfaludy
Károlyig. Az egyes korszakok politikai és művelődési viszonyainak kimerítő
ismertetése mellett behatóbban foglalkoztunk a kiválóbb írókkal az olvasott
művek alapján. A házi olvasmányokról tartalmi kivonatokat készítettek a
tanulók s hónaponkint beszámoltak. A magyar nyelv rendszerének áttekintése.
Havonkint egy írásbeli dolgozat. T k .: Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti
irodalom történeti ismertetése. I. k. Szinnyei József: A magyar nyelv. Hetenkint
3 óra. — Teltsch Kornél.
3. Latin nyelv. Cicero: «Oratio I. in Catilinam» tüzetes tárgyalása.
Cicero élete és munkássága. A beszéd keletkezése, tárgya és szerkezete. A
beszéd stílusa. Cicero és kora. Vergilius élete és munkássága. Az Aeneis
tartalma. A VI. ének beható tárgyalása. Sallustius Bellum Jugurthinum cursive.
A régiségtani ismeretek kiegészítése és rendszeres összefoglalása. Havonkint
két írásbeli dolgozat. T k .: M. Tullii Ciceronis Orationes Selectae. Értelmezi.
Gyurits Antal. — Dr. Cserép József: Szemelvény Publius Vergilius Maró
Aeneiséből. — Vöröss Sándor.
4. Görög nyelv. A jóni dialectus magyarázata mellett olvastatott Odyssea
I. 1—365 ; II 260— végig; III- 1—308., 323—373., 387— végig. — Azután
az új-jóni dialectus sajátságainak ismertetése után Herodotus műveiből VII.
44—56., 138 —144., 175—177., 184—186., 198— végig. — Mindegyik olvas
mány előtt a szükséges irodalomtörténeti (homéri kérdés), mythologiai, illetve
históriai bevezetések, valamint az illető művek egész tartalmának és szerke
zetének ismertetése is Nyelvtani ismétlések és gyakorlatok, írásbeli fordítások
magyarból görögre (attikai nyelvre) és görögből .magyarra. Hetenkint 5 óra. —
Ludmann Ottó.
5. Görögöt pótló tanfolyam, a) T hukydides:«A peloponnesosi háború»,
Demosthenes :« Az olynthosi beszédek» és «I—III. philippika» részletes tárgyalása;
a magyar történetírókból: Virág B., Teleki József gróf, Szalay László és Salamon
Ferencz műveiből szemelvények. A görög irodalomban a történetírás és szónok
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lat története. Két írásbeli dolgozat. T k.: Görög irodalomtörténet Schill S.-tc51;
Demosthenes válogatott beszédei, fordította Földi József dr.; Szemelvények
Thukydidesből, fordította Szilasi Móricz; Magyar irodalmi olvasókönyv dr.
Badics Ferencztől, III. kötet. — Hetenkint 3 óra. — Kubányi Béla.
b) 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
bemutatása és ismertetése. Hetenkint 2 óra. •— Balló Aurél.
6. Német nyelv. Goethe Hermann és Dorothea-jának olvasása és beható
tárgyalása; Schiller Wilhelm Tell-jének olvasása egyes jelenetek kihagyásával;
a színmű keletkezése, compositiója, alapeszméje. A német irodalomtörténetből
a középkori költészet tárgyalása az olvasott művek alapján, A második virágzás
korának általános jellemzése és Lessing aesthetikai és költői működése. T k .:
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. Tk.: Varga Ottó : Világtörténet
Újkor. U. a. Politikai földrajz. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.
8. Mennyiségtan, a) Algebra. A vegyes másodfokú egyenlet elmélete.
Két másodfokú egyenlet közös gyöke. Redukálható egyenletek. Reciprok
egyenletek. Több ismeretlennel biró másodfokú egyenletrendszerek megoldása.
A függvények ábrázolása. Maximum —- minimum-számítás. — b) Geometria.
A pont helyzete a térben. Az egyenesek kölcsönös helyzete a térben; az
egyenes és a sík és a síkok kölcsönös^helyzete a térben. A testszög és a
sarktestszög. A testszögek symmetriája és kongruencziája. A szabályos testek
A hasábok hasonlósága és egybevágósága. A hasáb és henger, gúla és kúp,
csonka gúla és csonka kúp és a gömb felületének és köbtartalmának meg
határozása. Tk.: Dr. Wagner Alajos: Algebra és Geometria. Hetenkint 3 óra.
— Peskó Ödön.
9. Term észettan. A szilárd, cseppfolyós és légnemű testek mechanikája.
Akustika. Optika. Tankönyv: Dr. Kovács Zoltán: Fizika. Hetenkint 4 óra.
— Peskó Ödön.
10. Testgyakorlás, a) Torna. Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok
botokkal, súlyzókkal és buzogányokkal. Szergyakorlatok, melyeket a tanulók
három csapatban két-két előtornász vezetése mellett végeztek. Hetenkint 2
óra. — Teltsch Kornél.
b) Tornajátékok. Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.
V III. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: dr. W allentínyi S amu.
1. Vallástan. Keresztyén hittan és erkölcstan. A vallás lényege, fogalma,
alakjai, kijelentés, Szentírás, symbolikus könyvek. Az Istenről, emberről, bűnről,
a Krisztusról, megváltásról, a Szentháromságról, az egyházról, a kegyelmi
10 *
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eszközök-, keresztség-, úrvacsoráról szóló tan. Az erkölcsi törvény, erény,
kötelesség, a keresztyén kötelességek. János evangyéliomának olvasása. Kézi
könyvek : Bancsó A ntal: Keresztyén hittan és erkölcstan ; Paulik: Az ágostai
hitvallás; Hetvényi-Jausz-Adorján: Bibliai olvasókönyv. Hetenkint 2 óra. —
Frenyó Lajos.
2. Magyar nyelv. A magyar nemzeti irodalom története Kisfaludy
Károlytól napjainkig. A politikai és művelődési viszonyok tüzetesebb ismer
tetése. Az egyes költők, írók egyénisége olvasott munkáik alapján. Házi
olvasmányok: Jósika: Abafi; Eötvös: Karthauzi; Kemény: Rajongók, Zord
idők; Eötvös: A falu jegyzője; Tom pa: Népregék; Petőfi: Elbeszélő költemé
nyek, Táj- és életképek; Arany: Nagyidai czigányok; Szigligeti: Csikós; Teleki:
Kegyencz; Tóth E .: A falu rossza; Jókai: Kárpáthy Z., Az új földesúr;
Széchenyi: Hitel; Madách: Ember tragédiája; Csengery : Jellemrajzok. Összesen
7 házi írásbeli dolgozat. T k .: Beöthy: A magyar nemzeti irodalom története
II. k. Heti 3 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.
3. Latin nyelv. Horatii 'Carm. I. 1., 3., 22.; II. 3., 10., 18 ; III. 1., 2.,
3., 30.; IV. 3.; Epodon 3.; Sat. I. 1., De arte poetica. Taciti Annalium I.
1—17. c. A római irodalom története. Havonkint két írásbeli dolgozat, fordítás
latinból magyarra és magyarból latinra. Heti 4 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.
4. Görög nyelv. A görög philosophia keletkezésének és Sokratesig való
fejlődésének rövid előadása után Plátó Apológiája egész terjedelmében és
Kriton-jából szemelvények. ■
— Azután Homér Uiás-ának III. könyve és a IV-ből
100 vers. A görög irodalom történetének áttekintése. Havonkint írásbeli dolgo
zatok: összefüggő magyar szöveg ijprdítása görögre és görög szöveg fordítása
magyarra. Hetenkint 4 óra. — Ludmann Ottó.
5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Görög irodalmi olvasmányok: Platóntól
Apologia, Kriton. A görög művészet remekeinek történeti ismertetése szem
lélet alapján. Időszakonkint egy írásbeli dolgozat. T k.: Platon és Aristoteles,
szemelvények, szerk. Alexander Bernát. A görög vallás és művészet dr. Geréb
Józseftől. Hetenkint 2 óra. — Kubányi Béla.
b) Rajs. 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» ez. drámája egész
terjedelmében, beható aesthetikai magyarázatokkal. Schiller és Goethe élet
rajzai és irodalmi működésök, lehetőleg olvasmányok alapján. Tk.: Endrei
Ákos és Lenkei Henrik: Német nyelvkönyv középiskolák számára. IV. köt.
Havonkint egy írásbeli dolgozat. Hetenkint 3 óra. — Ludmann Ottó.
7. Történelem . Magyarország története, tekintettel az állami és társa
dalmi viszonyoknak fejlődésére. Tk. : dr. Szigethy Lajos : Magyarország
oknyomozó történelme. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.
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8. Mathematika. Combinatiók tana. Newton binomiális tétele. A szorzó
számok tulajdonsága. A valószinűség-számítás elemei. A geometria és algebra
kapcsolata Az analytikai geometria elemei. A gömbháromszög cosinus tétele
és a gömb szemlélete, a gömbháromszög területe. T k .: W agner: Algebra és
Geometria. — Perényi Vilmos.
9. Term észettan. Hőtan. Mágnesség és elektromosság. Újabb találmányok.
X. sugarak. Szikra-telegraphia. Radioaktivitás. A cosmographia elemei. T k .:
Szekeres: Kísérleti Természettan. — Perényi Vilmos.
10. Philos, propaedeutika. Lélektan ; Bevezetés; az érzéki, jelentő képek;
az érzés; az akarat, a lelki élet megbetegedései. — Logika-. Elemtan, fogalmak;
ítéletek és következtetések. Rendszertan: a meghatározás, felosztás, a megbizonyítás; a módszer, a tudományok elveiről és rendszeréről. T k.: Böhm
Károlytól: Tapasztalati lélektan. Logika. Hetenkint 3 óra. — Kubányi Béla.
11. Testgyakorlás, a) Rendgyakorlatok, b) Szabadgyakorlatok botokkal,
súlyzókkal, buzogányokkal és kézi szerek nélkül, c) Szergyakorlatok. A tanulók
3 csoportra osztva két-két előtornász vezetése mellett gyakoroltak a különböző
szereken. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.
d) Tornajátékok. A VH-dik osztálylyal együtt. Hetenkintnt 2 óra. —
Teltsch Kornél.

írásbeli dolgozatok a felső négy osztályban.
Magyar dolgozatok.
IV. osztály. 1. Laczfi nádor hadának megérkezése és hatása Miklósra.
2 A farkaskaland. 3. Miklós találkozása az özvegygyei. 4. Miklós megfékezi
a bikát. 5. Miklós csárdái vigadása. 6. Toldi György jelleme. 7. Lajos király.
8. Korona és kard. 9 A drágakövek 10. Kirándulásom. 11. A legszebb ének12. Kerüld a hazugságot! 13. Jelenet id. Wesselényi Miklós életéből. 14. és
15. Ügyiratok.
V. osztály. 1. Eperjes tanintézetei. 2. Őszi munkák. 3. A renyheségről.
4. Melyik pályára érzek legtöbb hajlamot és miért ? 5. A testedzés eszközei.
6. Széchenyi «Hitel» ez munkája bevezetésének kivonata. 7. A «Hitel» vég
szavának tartalma. 8. Búcsúbeszéd.
VI. osztály. 1. Az eszményítés. 2. A vallásosság és tudomány nem ellen
ségei egymásnak. 3. Petőfi lyrájának tárgyai. 4. Kisfaludy Károly «Mohács»
czímű elégiája. 5. Eposzaink egyikének tartalma, személyeinek jellemzése. 6Zrínyi Miklós a szigetvár hős. 7. Technikai fogások a Zrínyiászban. 8. Törté
neti esemény a történeti regényben. 9. Volumnia, Coriolanus anyja.
VII. osztály. 1. Mátyás és a renaissance, (isk.) 2. A magyar hún-monda.
3. A reformáczió hatása művelődésünkre. 4. Balassi Bálint költészete. 5. A
korlátlan hatalmú abszolutizmus keletkezése, fejlődése és bukása az újkorban.
6. Mikes Kelemen leveleiről. 7. A magyar testőr-írók irodalmi jelentősége.
8. A nemzeti és klasszikus elem Berzsenyi költészetében. 9. Kölcsey mint
szónok (isk.).
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Vili. osztály. 1. Magyar typusok Kisfaludy Károly vígjátékaiban. 2.
Vörösmarty hazafias lyrája. 3. Jósika méltatása. 4. Eötvös Karthauzija. 5.
Petőfi mint a magyar népdal tanítványa. 6. Hogyan sikerült a Habsburgok
centralizáló törekvéseivel szemben Magyarország önállóságát megvédeni a XVI.
században és a XVII. sz. első felében? 7. Jókai regényeinek nemzeti vonásai.

Német dolgozatok.
VII. osztály. 1. Hildebrand und Hadubrand (ford.). 2. Die Äuszerungen
der drei Freunde über die Bestrebungen des Menschen. (Hermann u. Dorothea.)
3. Fordítás németből magyarra (H. és D. VII. énekéből). 4. Die Schilderung
der französischen Revolution nach dem sechsten Gesänge von H. u. D.
5. Gudrun (ford.). 6. Aus Laokoon (ford, németből magyarra). 7. Lessings
literarische Verdienste. 8. Teils Verhältnis zu Gessler.
V ili osztály. 1. Meine Erlebnisse in den Sommerferien. — 2. König Imre
(ford, magyarból) — 3. Die Haut des Bären (frei erzählt). — 4. Die Charaktere
des Orestes und Pylades mit einander verglichen. — 5. Welche Umstände und
Ursachen führten Orestes nach Tauris ? — 6. Die Teilung der Erde (frei
erzählt). — 7. Die beiden Wesselényi (Uebersetzung). — 8. Der Araber und
sein Pferd (frei erzählt).

Szabadkézi rajz, m int szabad tantárgy.
A szabadkézirajz-órákra jártak az I—V ili. oszt. [tanulók közül 96-an,
kik hetenkint kétszer (2 csoportban), nyertek oktatást. A kezdők egyszerűbb
ékítmények és használati tárgyak, a haladók pedig nehezebb ornamentek,
továbbá figurális-, nemkülönben tájkép- és állatminták utáni rajzolásban s
modellként beállított tárgyak lefestésében gyakorolták magukat. — Balló Aurél-
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C) Főgymnasiumi tanulók.
A rövidítések magyarázata : ág. h. ev. = ágostai hitvallású evangélikus ; ev. ref. = evang.
refo rm átu s ; rk. = róm . k a th .; gk. = gör. k a th .; un. = u n itá riu s ; izr. = izraelita vallású;
m. — m a g y a r; n. = n é m e t; t. = tó t anyanyelvű.

Név, vallás, anyanyelv I.
I.

5

10

15

20

25

30

Születés helye és ideje
OSZTÁLY.

Bartos Gyula ág. h. ev., m
Beszkid Antal g. k., m. .
Bodnár Győző rk., m.
Bodnár István ev. ref., m.
Bodnár Zoltán ev. ref, m.
Csendes Sándor ág. h. ev., m
Csók Árpád ág. h ev., m.
Engländer Izsák izr., m. .
Ernyey János rk., m. . .
Földváry Miklós rk., m. .
Friedman Hermann izr., n.*
Friedman Lipót izr., m. .
Friedmann Sándor izr., m.
Friedmann Sándor izr, m.
Gábor András ev ref, m.
Gajdos József ág. h. ev., n
Gallotsik László r k , m .
Goldmann Artur izr., m*
Goldstein Sándor izr., m.
Gottdiener József izr., m
Groszmann Imre izr., m. .
Groszwirth Mór izr., n* .
Gubcsó Árpád ág. h. ev., m
Herbszt Dávid izr., n. . .
Hochhäuser Vilmos izr., n.
Horváth Béla ág. h. ev., t.
Janovitz Jenő izr., n. . .
Jordán Viktor izr, m. . .
Kapi Jenő ág. h. ev., m. .
Keller Dezső izr., m. . .
Kuchlöfl Ferencz ág. h. ev., t
Kurth János ág. h. ev., m.
Lefkovits Dezső izr., m. .
* Ismétlő.

Eperjes, Sáros vm, 1897. jan. 17.
Lukó, Sáros vm., 1897. ápr. 7.
Eperjes, Sáros vm, 1895. decz. 26.
K om lüskeresztes, Sáros vm., 1897. jún.9.
Sztropkó, Zemplén, 1896. márcz 7.
Bukovec, K rassó-Szörény, 1896. aug. 30.

Szirk, Gömör vm., 1896. ápr. 30.
Szentpéter, Sáros vm , 1897. jún 19.
Vácz, Pest vm , 1897 okt. 6.
S.-A.-Újhely, Zemplén, 1897. szept. 25.
Héthárs, Sáros, 1896. márcz 31.
Léva, Bars vm., 1898. nov. 13.
Eperjes, Sáros vm., 1897. aug. 26.
Eperjes, Sáros vm, 1897. szept. 2.
Beregszász, Bereg, 1896. aug. 24.
A.-Szalánk, Szepes, 1896. nov. 29.
Eperjes, Sáros vm , 1897. máj. 10.
Eperjes, Sáros vm, 1896. jan. 18.
Abaújszántó, Abaúj, 1896. jan. 12.
Eperjes, Sáros vm., 1897. márcz 26.
Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 20.
Héthárs, Sáros vm., 1896 szept. 24.
Eperjes, Sáros vm , 1897. nov. 8.
Podolin, Szepes vm., 1896. máj. 21.
Határhely, Szepes, 1897. júl. 16.
Erdőköz, Zólyom, 1897. márcz. 10.
Szásztelek, Szepes, 1897. febr. 12.
Szt.-Simon, Gömör, 1897. szept. 16.
Rimaszombat, Gömör, 1897.jan. 15.
Eperjes, Sáros vm., 1897. júl. 25.
Eperjes, Sáros vm., 1895. márcz. 8.
Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 28.
Eperjes, Sáros vm., 1897. júl. 25.
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Név, vallás, anyanyelv

Születés helye és ideje

Lefkovics László izr., m ..
35 Lővy Nándor izr., m. . . .
Maixner Ferencz ág. h. ev , m.
Matej Mihály ág. h. ev., t.**
Mayer Viktor izr., m. . . .
Montory Béla r k , m. .
40 Nagy Jenő izr., m..................
Nebeszni Emil gk., o. . . .
Neumann Illés izr., m. . .
Páter Jenő ág. h. ev., m.
Pollák Imre izr., m. . . .
45 Prónay Tibor ág. h. ev., m.
Révész Imre izr, m. . . .
Schwarcz Miklós izr., m. . .
Simon József ág. h. ev., m.
Skovron Géza rk., n. . . .
50 Steinberger Marczell izr., n.
Stern László izr., m. . . .
Stern Simon izr., m. .
Szabanos Pál rk., t. . . .
Szabó Elemér ág. h. ev m.**
55 Szabó István ág. h. ev., m. .
Szelényi Béla rk., m. . . .
Szlavkovszky Béla rk., m.* .
Sztopkó Ferencz rk., t.
Szusz Béla gk., t....................
60 Ungár Ernő izr, m. . . .
Weiszer Ernő ág. h. ev., m.
Záhler Ernő izr., m. . . .
Zámborszky Sándor rk., m.*
Zapotoczky Gábor gk., o. .
65 Zombory István ág. h. ev., m.

RimaszécSjGömör, 1898. márcz. 2.
Eperjes, Sáros vm., 1895. decz. 26.
Poprád, Szepes vm., 1897. júl. 30.
Bátyok, Abaúj vm., 1895. okt. 3.
Eperjes, Sáros vm., 1897. máj. 10.
Ózd, Borsod vm, 1895. márcz. 10.
Eperjes, Sáros vm., 1897. máj. 20.
Felsővízköz, Sáros, 1897. aug. 6.
Eperjes, Sáros vm., 1897. nov. 16.
Eperjes, Sáros vm., 1897. jún. 27.
Eperjes, Sáros vm , 1896. máj. 15.
Szirák, Nógrád vm., 1897. decz. 13.
Kula, Bács-Bodrog, 1897. szept. 19.
Eperjes, Sáros vm, 1898. ápr. 24.
Paripás, Bács-Bodrog, 1894. jún. 15.
Poprád, Szepes vm., 1895. júl. 29.
Hermány, Sáros, 1895. márcz. 30.
Debreczen, Hajdú, 1897. nov. 12.
Eperjes, Sáros vm, 1897. decz. 7.
Eperjes, Sáros vm, 1896. ápr. 15.
Csákány, Abaúj vm., 1897. jan. 25.
Lapos, Sáros vm., 1896. aug. 20.
Eperjes, Sáros vm, 1896 nov. 12.
Eperjes, Sáros vm., 1895. okt. 17.
Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 13.
Eperjes, Sáros vm, 1896. nov. 7.
Eperjes, Sáros vm., 1897. jún. 27.
Orosháza, Békés, 1897. jún. 20.
Eperjes, Sáros vm, 1896. decz. 28.
Bártfa, Sáros vm , 1896. febr. 11.
Cseres, Sáros vm., 1897. július 21.
Bodonlaka, Sáros, 1895. márcz. 23.

JV
l a ^ á n

Ilkovics Sándor izr., m. . .
Nedelka Péter rk., m.
. .

* Ismétlő. — ** Kimaradt.

t an

u 1ó k :

Szedikert, Sáros, 1898. febr. 4.
Váczszentlászló, Pest, 1895. ápr. 1.
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Születés helye és ideje

Név, vallás, anyanyelv

II.

5

10

15

20

25

30

35

ŐSZ T Á L Y .

Benke Károly ev; ref., m.
Bielek Miksa László ág. h.ev ,m.
Bodnár Lajos rk., t.*f .
Boratkó Ferencz ág. h. ev., m.
Bruck Noe izr., m.................
DánielCsarni István ág.h.ev ,t.
Deák Lajos r k , m
Friedrich László ág. h. ev., m.
Gál József ág. h. ev., t. .
Gärtner Gyula izr., n. . . .
Glücksmann Mór izr., m.
Grossmann Mór izr., m. . .
Grosz Gyula izr., m.
Gründl István ág h. ev., m.
Grün Emil izr., m..................
Grünstein Eduard izr, m. .
Hochhäuser Vilmos izr., n. .
Jesztrebényi Ernő ág. h. ev., m.
Jung Lajos izr., n..................
Klauszer Benő ág. h. ev., m.
Kornfeld József izr, m. . .
Kornhäuser Izrael izr. n. . .
Kutsinszky József ág h. ev., m.
Lehoczky Lajos ág. h. ev., m.
Liebmann Béla izr., m. . .
Liptai István ág. h. ev., m. .
Löwenstein Elek izr., m.
Mayer Elek ág. h. e v , m. .
Mayer György ág. h. ev. m. .
Medzihradszki Miklós ág. h.
ev., m.** . .........................
Rácz Ferencz izr., m. . . .
Regenwasser Miklós izr., n. .
Rosenberg Jenő izr., m. . .
Sarudy István ág. h. ev., m.
Szigelmann József izr, n.
Szekeress Albin ev. ref., m.
Szelényi Ernő rk., m . . .
Szepesy Ernő ág. h. ev., m.

Felsőm éra, A baúj-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. decz. 12.
Kőszeg, Sáros vm, 1895. júl. 25.
Kassa, Abaúj-T. vm., 1894. aug. 25.
Eperjes, Sáros vm , 1896. szept. 6.
Lapispatak, Sáros, 1896. márcz. 20.
Eperjes, Sáros vm., 1895. nov. 26.
Sóvár, Sáros vm., 1896. ápr. 14.
Pécsújfalu, Sáros, 1897. máj. 5.
Gerlachó, Sáros vm., 1897. jan. 18.
Ovíz, Szepes vm., 1895. decz. 19.
Eperjes, Sáros vm., 1896. szept. 16.
Keczerkosztolán, Sáros, 1896. júl. 9.
Gnézda, Szepes vm. 1895. febr. 9.
Varannóhosszúm ező,Zem p.,1896.m árc.8.

Harcsárlucska, Sáros, 1895 decz. 4.
Eperjes, Sáros vm., 1895. nov. 20.
Sátoraljaújhely, Zemplén, 1894. decz. 9.

Litinye, Sáros vm., 1895. márcz. 20.
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.
Eperjes, Sáros vm., 1895. júl. 23.
Eperjes, Sáros vm., 1896. márcz. 29.
Abaújszepsi, Abaúj, 1896. okt. 15.
Turóczszentmárton, Túrócz vm.,
1896. április 28.
Eperjes, Sáros vm., 1896. decz. 20.
Sebeskellemes, Sáros, 1896. okt. 23.
Cselej, Zemplén vm., 1895. júl. 25.
Eperjes, Sáros vm., 1896. márcz. 21.
Berzenke, Sáros vm., 1894. jan. 6.
Kassa, Abaúj-T., 1897. szept 15.
Eperjes, Sáros vm., 1894. jún. 22.
Héthárs, Sáros vm , 1895. szept. 23.

** Kimaradt.
Coll. É rt. 1907/8.

u
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Név, vallás, anyanyelv

Születés helye és ideje

Szilárd Imre rk., m. . . .
40 Takács Pál izr., m .
Tatár József gk., m. . . .
Tornai László izr., m.
Tornai Pál izr, m* . . .
Trompler János ág. h ev., m.
45 Venetianer Gusztáv izr., n. .
Würfel Adolf ág. h. ev., n.
Zsuffa László r k , m. .

Pusztakokasd, Fehér, 1895. máj. 15.
Gárdony, Fehér vm., 1896. jól. 21.
Ó radna, Besztercze-N asz., 1896. decz. 25.

Girált, Sáros vm., 1896. jún. 7.
Girált, Sáros vm., 1895. jún. 24.
N ándorhegy, K r.-Szörény, 1895. o k t. 12.

Eperjes, Sáros vm., 1896. aug. 15.
Eperjes, Sáros vm., 1896 jan. 6.
Apatin, Bács-Bodrog, 1896. nov. 17.

M a g; á n t a n

Oszvald László ág. h. e v , m.

III.

5

10

15

20

25

OSZTÁLY.

Antony Artur ág. h. ev., n
Baloghy Farkas ág. h. ev., ni
Barna Jenő ág. h. e v , m.
Blum Pál izr., n. . . .
Bretz Sándor ág. h. ev., m.
Bruck Hermann izr., m. .
Czinner Samu izr., t. . .
Csekán Lajos rk., t.
Dancz István ág. h. ev., m.
Elischer Viktor ág. h. ev., n
Eperjessy László rk., m*
Ferdinkó Béla rk , m.
Fidler Ferencz ág. h. ev., m
Fried Ernő izr, n. .
Friedmann Ármin izr., n.
Fucker Artur rk. m. . .
Gasch Rezső ág. h. e v , n.
Gellért Lajos izr., m. .
Gottlieb Jenő izr., n. .
Gottlieb Jenő izr., n. .
Grünstein Lajos izr., m. .
Guttmann Henrik izr., n ..
Hanzély Antal rk , m* .
Jancsó Gyula ev. ref., m.
Janovitz Aladár izr., m
Jarsemszky Oszkár r k , m.*
Ismétlő.

u l ó:

Eperjes, Sáros vm., 1896 febr. 16.

Gölniczbánya, Szepes, 1894. jól. 17.
Margonya, Sáros vm., 1895. jan. 3.
B eszterczebánya, Zólyom, 1895. jún 25.

Varannó, Zemplén, 1894. márcz.30.
Eperjes, Sáros vm., 1895. júl. 31.
Hardicsa, Zemplén, 1895. ápr. 8.
Kijó, Sáros vm., 1894. júl. 18.
Pécsújfalu, Sáros vin., 1894. ápr. 17.
Kassa, Abaúj-T., 1895. júl. 21.
Gölniczbánya, Szepes, 1894. jan. 29.
Kassa, Abaúj-T., 1892. decz. 5.
Eperjes, Sáros vm., 1894. aug. 7.
Tállya, Zemplén vm., 1895. nov. 12.
Sebeskellemes, Sáros, 1893. decz. 9.
Eperjes, Sáros vm., 1895. máj, 30.
Radoskő, Sáros vm, 1895. jún. 3.
Eperjes, Sáros vm, 1895. ápr. 16.
Eperjes, Sáros vm., 1895. okt. 12.
Eperjes, Sáros vm., 1894. nov. 14.
Sebeskellemes, Sáros, 1894. júl. 28.
Bogdány, Sáros vm., 1895. decz. 19.
Sebeskellemes, Sáros, 1893.decz. 13.
Eperjes, Sáros vm , 1892. decz. 10.
Érköbölkút, Bihar, 1895. decz. .25.
Húnfalu, Szepes vm., 1894.szept. 25.
Lemes, Sáros vm, 1894. szept. 2.
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Név, vallás, anyanyelv

Születés helye és ideje

Késmárszky Lajos ág. h. ev., m.
Kutsinszky Béla ág. h. ev., m.
Lefkovics Nándor izr., m. .
30 Lehotszky Gusztáv ág. h.ev., m.
Lichtig Jenő izr., m. . . .
Liptay Sándor ág. h. e v , m.
Maixner János ág. h. e v , m.
Marencsin Zoltán ág. h. ev., m.
35 Merényi Oszkár ág. h. ev., m.
Nádaskay Emil r k , m* . .
Rosenfeld Dezső izr, n. . .
Soltész Zoltán ág. h. ev., m. .
Stern Béla izr., m..................
40 Slrompf Rezső ág. h ev , ni.
Szepesi Imre rk., m. .
Takács István izr., m.
. .
Weiszberg Ferencz izr., m .
Zahler Leó izr., m* . . .

Kassa, Abaúj-T., 1896. decz. 17
Budapest, Pest vm , 1894. decz 19.
Rimaszécs, Gömör, 1896. febr. 22.
Ladomér, Sáros vm. 1894. nov. 5.
Eperjes, Sáros vm., 1895 okt. 16.
Eperjes, Sáros vm , 1895. márcz. 5.
Poprád, Szepes vm., 1895. ápr. 12
Radvány, Sáros vm., 1894. jan. 18.
Sóvár, Sáros vm., 1895. jún 29.
Eperjes, Sáros vm., 1894. júl. 1.
Szucsány, Túrócz, 1894. máj. 16.
Losoncz, Nógrád, 1893. szept. 15
Petrozsény, Hunyad, 1895. ápr. 22.
Varannó, Zemplén, 1895. febr. 28.
Sóvár, Sáros vm., 1892. jún. 9.
Gárdony, Fehér vm , 1894 máj 28.
Rudlyó, Zemplén, 1896. jan. 8.
Eperjes, Sáros vm, 1894. nov. 14.

M a g á n t a n u l ó :

45 Ilkovits Ottó izr, m

. . . |

IV.

Szedikert, Sáros vm., 1896. jan. 10.

OSZTÁLY.

Altmann Márk izr., n.
Bálint Dániel ev. ref , m. . .
Bálint Dezső ág h. e v , m. .
Bálint Géza ág. h. ev., m. .
5 Bojárszky Dezső rk., m. . .
Chotvács József ág. h. ev., m.
Feldmann Elek izr., n.
Groszmann Gyula izr, m.*
Grünstein Jenő izr., n. . . .
10 Hajdú Árpád ág. h. ev., t. .
Keller Ernő izr., m* . . .
Keresztfalvy Oszkár rk., m. .
Klauszer Miklós ág. h. ev., m.
Klein Béla izr., t* . . . .
15 Kobilicz Béla ág. h. ev, m* .
Kurz György izr., n. . . .
Lippay József ág. h. ev., m.

Eperjes, Sáros vm, 1893. decz. 10.
Mezőcsát,Borsod vm.,1893. decz. 17.
Budapest, Pest vm., 1894. márcz. 13.
Eperjes, Sáros vm., 1892. nov. 13.
Girált, Sáros vm., 1894. június 26.
Sókút, Zemplén vm., 1894. jan. 11.
Széplak, Abaúj-T. vm., 1892. ápr. 1.
Eperjes, Sáros vm., 1892. július 2.
Bogdány, Sáros vm.,1893. márcz. 15.
Eperjes, Sáros vm., 1893. május 22.
Eperjes, Sáros vm., 1893. aug. 6.
Bártfa, Sáros vm., 1894. július 31.
Eperjes, Sáros vm., 1893. nov. 2.
Rozgony, Abaúj-T. vm., 1894. feb. 3.
Eperjes, Sáros vm, 1893. febr. 15.
Eperjes, Sáros vm., 1895. június 10.
Eperjes, Sáros vm., 1894. június 2.

* Ismétlő.
u*
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Születés helye és ideje

Név, vallás, anyanyelv

20

25

30

35

Makara József rk., t. . . .
Mayer Béla izr., m...................
Medzihradszky Adorján ág. h.
ev., m...................................
Meliórisz Kálmán ág. h. ev., m.
Mikó Zsigmond rk., m. . .
Mitske Márián ág. h. ev., m.
Nudzik Jenő ág. h. ev., m. . .
Ökrös Tihamér ev. ref., m. .
Pálesch Árpád ág. h. ev., m.
Prónay Géza ág. h. ev., m. .
Rosenthal Adolf izr., m. . .
Sarudy László ág. h. ev., m.
Sárady Béla gk., m. . .
Simkó Hugó ág. h. ev., n.
Szekeres Géza ev. ref., m. .
Sztehlo István ág. h. ev., m.
Tydor Miksa izr., m. . . .
Vasskó Béla ág. h. ev., m.
Venetianer Oszkár izr , n.
Wallrabensten Ferencz ág. h.
ev., n....................................
Wenczel Árpád ág. h. ev., n.
Zahler Arthur izr., n. . . .

Eperjes, Sáros vm, 1893. aug. 19.
Eperjes, Sáros vm., 1894. május 9.
Turóczszentmárton, Turócz vm.
1894. április 28.
Kissáros, Sáros vm., 1894. június 6.
Héthárs, Sáros vm., 1893. május 2.
Eperjes, Sáros vm., 1893. febr. 13.
Újpest, Pest vm., 1891. nov. 12.
Ond, Zemplén vm., 1893. nov. 20.
N agyida, Abaúj-T. vm , 1895. m árcz. 8.

Szirák, Nógrád vm , 1894. május 5.
Eperjes, Sáros vm., 1894. decz. 8Eperjes, Sáros vm., 1894. július 24.
Szélestó, Bereg vm., 1892. decz. 21.
Igló, Szepes vm., 1893. okt. 31.
Zsebfalu, Sáros vm, 1894. szept 15.
Eperjes, Sáros vm., 1894. febr. 25.
Eperjes, Sáros vm., 1895. április 9.
Eperjes, Sáros vm , 1894. márcz. 3.
Eperjes, Sáros vm , 1894. aug. 26.
Tiszaistvánfalva, Bács-Bodrog vm.,
1892. szept. 5.
Remete, Sáros vm., 1892. július 17.
Töltszék, Sáros vm., 1894. nov. 2.

JVI a g a n t a n u 1 ó k :

40 Dessewffy Miklós ág. h. ev., m.
Feldman Jenő izr., t. . . .
Sardagna Béla br rk., m. . .

V.
J e g y ze t : p

p.
p.
p.

5

p.
p.

Eperjes, Sáros vm., 1894. április 7.
Szinyelipócz, Sáros vm., 1893. nov. 24.
H e rn á d v é c se , Zem plén v m , 1894. júl. 22.

OSZTÁLY.

a név előtt azt jelen ti, hogy az illető ta n u ló a görögöt pótló tanfolyam ba
j á r ; a g ö rö g ö t tanulók n in cse n e k m egjelölve.

Baloghy Elek ág. h. ev., m .
Becht Károly ág. h. ev., m. .
Bidló Sándor rk., m.** . .
Burik Szilárd g k , m. . .
Chotvács Endre ág. h.ev ,m.
Czirbesz Tamás ág. h. ev , m.

**Kimaradk

Margonya, Sáros vm, 1893. ápr. 26.
Ráczkozár, Baranya, 1891. nov. 13.
Petőszinye, Abaúj-T. 1892. jan 1.
Kecskőcz, Sáros vm., 1891. aűg. 15.
Sókút, Zemplén vm., 1892. nov. 14.
Losoncz, Nógrád vm., 1892. jún. 24.
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Név, vallás, anyanyelv

10

15

20

25

30

Születés helye és ideje

Dániel Szabó András ág. h.
e v , t................................
Durst Ernő ág. h. ev., m.
Ferderber Arthur izr., m. .
Grosz Miksa izr., m. . .
Groszmann Lajos izr., m
p. Grynaeus István ág.h.ev.,m.
H.ajdú Gyula ág. h ev., m. .
Keresztfalvy Gyula rk., m. .
Kovácsi Márton ág h. ev., m.
p. Lichtig Arthur izr., m. . .
p. Liebmann Miksa izr., m. .
Lövy Vilmos izr., m. .
p. Malyár József rk., m* .
p. Mayer Miksa izr., m. .
p. Mészáros Dezső rk., m. . .
p. Mészáros Lajos rk., m. .
p. Mihalovics Sándor gk., m.* .
p. Nosticius Árpád ág.h.ev ,m.
p. Pétervári Imre rk , t. .
Rosenberg Béla izr., n. .
p. Rosenberg Lipót izr., n*
Rosenfeld Béla izr., m. .
p. Ruttkay Ödön ág. h. ev., m.
p. Stronczer Gyula rk., t. .
p. Vasskó Gyula ág. h.ev., m. .
Vértes Géza rk., m. . .

VI.

OSZTÁLY

p. Abaffy Miklós rk, m. . .
p. Atlasz Mór izr., m., m.. .
Bedlovits László rk., t.
p. Beliscsák Gyula rk., m.
5
Beszkid Jenő gk., m.* .
p. Czirbusz András rk., m. .
p. Dancz András ág. h. ev., m.
Erőss Béla ev. ref., m*
Feldmann Jenő izr., m. .
*Ismétlö-

Abos, Sáros vm., 1893. szept. 14.
Eperjes, Sáros vm. 1892. decz 9.
Eperjes, Sáros vm., 1893. aug. 12.
Kassa, Abaúj-T. vm., 1892. aug. 4.
Miskolcz, Borsod vm., 1894. júl. 1.
Eperjes, Sáros vm , 1893. tnárcz. 21.
Zsegnye, Sáros vm., 1892. ápr. 13.
Bártfa, Sáros vm., 1893. márcz 17.
Nagykürtös Nógrád, 1892. máj. 23.
Eperjes, Sáros vm , 1892 aug. 15.
Aranyidka,Abaúj vm,, 1892.máj. 10.
S.-A.-Újhely, Zemplén, 1892. nov.6.
Sóvár, Sáros vm., 1889. nov. 15.
Eperjes, Sáros vm, 1892. jún. 14.
Szinye, Sáros vm., 1893. szept. 19.
Szinye, Sáros vm., 1892. jan. 14.
Bártfa, Sáros vm., 1892. jún. 18.
Zamlac, Szlavónia, 1892. aug. 23.
Erdővágás, Sáros vm , 1889. ápr. 29.
Sebeskellemes, Sáros,1893. decz. 13.
Karácsonmező, Sáros, 1892. aug. 2.
Csörgő, Zemplén vm., 1892. aug. 20.
Alsókubin, Árva vm., 1893. ápr. 19.
Tarcza, Sáros vm., 1892. decz. 20.
Kolomea, Gácsország, 1892.máj. 12.
Szombathely, Vas m. 1891. jún. 24.

Arad, 1892. márcz. 30.
Tótraszlavicza, Sáros, 1891. okt. 12.
Héthárs, Sáros, 1890. febr. 10.
Bartosfalva, Sáros, 1891. nov. 13.
Abaújszántó, Abaúj, 1890. okt. 4.
Krivány, Sáros vm , 1891. okt. 13.
Nagymaros, Hont vm , 1892. júl. 2.
Nagybózsva, Abaúj, 1890. okt. 24.
Eperjes, Sáros vm., 1891. okt. 8.
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N é v , v a llá s ,

a n y a n y e lv

10 p. Fried Vilmos izr., n. . .
p. Friedmann Lipót izr., m. .
Gmitter Lajos rk., m*
p. Goldmann Géza izr., m. .
Gottlieb Gyula izr., n. . .
15
Harsányi Béla ev. ref., m *
Hartstein Izidor izr., n.
Húsz Béla ág. h. ev., n. .
Jeney Kálmán ev. ref., in.**
p. Klein Jenő ág. h. ev., m. .
20
Kopp Sándor izr., n. . .
p. Kribel Dezső ág. h ev., in.
p. Lusztig Jenő izr., n. . .
p. Mandel György izr., n. .
Miké Pál rk., m.* . . .
25 p. Moskovits Béla izr, m.
Olcsváry László ev. ref., m.
p. Petrovay Zoltán rk., m. .
Pollák Sándor izr., in..
p. Reich Dávid izr., n .. . .
30
Rosenthal Arthur izr., m. .
p. Sas Róbert izr., m. . .
Schütze Károly ág. h. ev., n.
p. Wardener Mihály br., rk , m.
p. Weiszberg Béla izr , m. .
35
Zipszer Sándor izr., m.
IV1 a ^ á n

Goldmann Alfréd izr., t. .

Születés helye és ideje
Keczerpeklén, Sáros, 1891. jan. 21.
Puszta-Lipnik, Sáros, 1892. jan. 22.
Bártfa, Sáros vm., 1890. ápr. 15.
L.-Szádek, Szepes, 1890. decz. 30.
Sebeskellemes, Sáros, 1892 jan. 31.
Lucsivna, Szepes, 1891. aug. 18.
Felka, Szepes vm., 1892. febr. 3.
Legyesbénye,Zemplén, 1892.JÚ1.10.
Beszterczeb, Zólyom, 1890. nov. 12.
Héthárs, Sáros vm., 1891. aug. 10.
Eperjes, Sáros vm., 1891 aug. 12.
Sóvár, Sáros vm., 1890. ápril. 2.
New-York, Amerika, 1892.márc.29.
Héthárs, Sáros vm., 1890. jan. 26.
Eperjes, Sáros vm., 1892. aug. 11.
Felső-Rőcse,Ung vm.,1891. ápr. 11.
Déva, Hunyad vm , 1892. ápr. 13.
Eperjes, Sáros vm, 1892. szept. 27.
Varannó, Zemplén, 1889. okt. 25.
Eperjes, Sáros vm., 1891. okt. 13.
Füzesgyarmat, Békés, 1893. jan. 16.
Wien, Ausztria, 1890. decz. 6.
M aro sú jv ár, Alsófehér, 1891. febr. 23.

Varannó, Zemplén, 1892. máj. 9.
Kisszeben, Sáros mv., 1893. ápr. 22.
tanuló:
Kamjonka, Szepes., 1891. febr. 3-

VII. OS ZTÁ L Y.
Artim Lajos gk., m. .
Baulovics Emil gk., m* .
p. Berkovits Jakab izr., t.
p. Bikfalvy Jenő ev. ref, m.
5
Boratko Rudolf ág. h. ev., in.
p. Csabinyák Elek gk., t. .
p. DemeterLénárd ág. h.ev.,m.
p . Fekete György ág. h.ev.,m.
p.
p.

* Ismétlő. — ** Kimaradt-

Boksa, Zemplén vm., 1890. dec. 16.
Eperjes, Sáros vm., 1888. dec. 1.
Mernyík, Zemplén, 1892. márcz. 6.
Kisdomása, Zemplén, 1891. jan. 22.
Batizfalva, Szepes vm., 1891. máj. 2.
Szemes, Sáros vm., 1889. márc. 27.
Turány, Túrócz vm., 1892. jan. 2.
Várjúfalu, Sáros vm., 1889. júl. 11.
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Név, vallás, anyanyelv

Születés helye és ideje

Földi József izr., m. . .
10 p. Fuchs Gyula izr., n. . .
p. Grün Vilmos izr, m. . .
Grünfeld Jenő izr., m. .
Guttmann Izsák izr, n. .
p. Hirschfeld Márk izr., n. .
15 p. Izsó Sándor rk., m. . .
Jászay Pál ref., m. . . .
Kendrovszky Alajos gk., m.
p. Kossuth Imre rk., m. . .
p. Lefkovics Arthur izr.,m. .
20 p. Maixner Emil ág. h. ev., m.
Matyuga Kamill ág. h. ev., m.
p. Michna Mihály ág. h ev., m.
p. Moskovits Márton izr., m.
Pálesch Ervin ág. h. ev., m.
25
Pesckó Pál ág. h. ev., n.
p. Reichmann Ábrahám izr.,m.
Sándor Elek ág. h. ev., m
Schöpflin Sándor ág. h.
ev., m.............................
p. Szakái Máté ág. h. ev., m.
30
Szepesházy Vilmos ág. h.
ev., m.............................
Szereday Szilárd ág. h.
e v , m.............................
Szklenár Pál ág. h. ev., m.
Szutórisz Dezső ág h. ev., m.
p. Vojtovics István gk. m. .

Siroka, Sáros vm., 1892. szept. 30.
Gombosfalva, Sáros, 1890. nov. 21.
Bolyár, Sáros vm , 1892. ápr. 22.
Miskolcz, Borsod vm., 1891.jan. 20.
Héthárs, Sáros vm., 1889. aug. 24.
Eperjes, Sáros vm., 1890. máj. 1.
Eperjes, Sáros vm., 1890. ápr. 4.
Bánkút, Arad vm, 1889. nov. 25.
Felsőmerse, Sáros, 1889. szept. 15.
Hegyi, Zemplén vm., 1890. jan 23.
Rimaszécs, Gömör, 1891. szept. 28.
Poprád, Szepes vm., 1891. jan 11.
Liptóújvár, Liptó, 1890 decz 28.
Drágabártfalu, Bereg, 1889. ápr 8.
Pazdics, Zemplén, 1892. szept. 9.
Hegybánya, Hontvm., 1891. máj. 7.
Felka, Szepes vm, 1891. jan. 23.
Kurcsin, Sáros vm., 1890. jún. 25.
Debreczen, Hajdúvm., 1891.febr.5.

IV
Ia gá

p. Dzurányi László ág. h.ev.,m.

V III. c
p. Bernáth István ev. ref., m

Beszkid Pál gk., ruthén
Bogsch Sándor ág. h. ev., n
p. Engel Lajos izr., m.
5
Feldmann Adolf izr , m.
p. Ferderber Viktor izr., m.
* Ismétlő.

Wien, Ausztria, 1889. szept. 26.
Bajsa, Bács-Bodrog, 1887. szept. 14.
Beszterczeb., Zólyom, 1890. aug. 12.
Vörös vágás, Sáros, 1889. okt. 22.
Csáklyó, Zemplén vm., 1890. júl. 19.
Eperjes, Sáros vm , 1891. febr. 14.
Fulyán, Sáros vm., 1887. szept. 1.
tanuló:

Debreczen, Hajdú vm , 1888. júl. 10.
ZTÁLY.

Kassa, Abaúj-T. vm., 1889. nov. 1.
Lukó, Sáros vm., 1889. febr. 3.
Szepes vára Íja,Szepes, 1889. febr. 19.
Abaúj-Szántó, Abaúj, 1889. decz. 1.
Széplak, Abaúj-T., 1890. júl. 21.
Eperjes, Sáros vm., 1890. július 1.
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Születés helye és ideje

NéVj vallás, anyanyelv

10

15

20

25

30

35

40

Fleischer Aladár izr., n.
p. Földi Viktor izr, m.
p. Friedmann Ármin izr., n
p. Fűzy Árpád rlc., m.
p. Gärtner Viktor izr., n. .
p. Gottlieb Samu izr., n. .
p. Grimm Pál rk , m. .
Grósz Jeromos izr, n. .
p. Grün Arthur izr., m. ,
Hörömpő Dezső ev. ref., m
Hübschmann Zsigmond
izr., m., n...................
Klein Miksa izr, n. . .
p. Knapik Antal rk., m. .
p. Kósch István ág. h ev., m
Korbély Géza ág, h ev,, m
Kr.ausz Fülöp izr., n
p. Kribel Aladár ág. h. ev , m
p. Kristóf Miklós rk., m. .
p. LehoczkyMiklóság.h.ev.,m
Mayer Andor ág. h. ev., m
p. Mendlovics Sándor izr., m
p. Neumann Mór izr., n. .
Nyemecz Elemér gk., t.
Perényi Béla ev. ref., m.
Péchy Imre rk., m. . .
Propper Ödön izr., m. .
p. Raisz Dezső ág. h. ev., m
Rozmann Dezső ág. h. ev.,m
p. Sándor Gerő rk., m. .
Schustek Jenő ág. h. ev., m
p. Schwalb Jenő izr., m. .
Singer Jenő izr., m. . .
Springer Mór izr., m. .
p. Weiszberg Jenő izr., m.

Nagyvitéz, Sáros vm., 1890. jan. 2.
Siroka, Sáros vm., 1890. decz. 28.
Eperjes, Sáros vm., 1888. okt 21.
Lemes, Sáros vm., 1887. jún. 14.
Eperjes, Sáros vm, 1889. okt. 21.
Eperjes, Sáros vm., 1890. aug. 27.
Kisszeben, Sáros, 1889. márcz. 28.
Kassa, Abaúj vm , 1890. febr. 1.
Bolyár, Sáros vm, 1890. ápr. 10.
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. 27.
Budapest, 1890. decz. 1.
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.
Szabadka, 1890. márcz 24
Eperjes, Sáros vm, 1891. márcz. 2.
Eperjes, Sáros vm, 1890. jatt. 22.
Abaújszántó,Abaúj-T ,1889. decz 1.
Szövérd,Maros-Torda, 1888.okt 11.
Eperjes, Sáros vm, 1890. ápr. 16.
Eperjes, Sáros vm, 1889. febr. 19.
Eperjes, Sáros vm , 1890 május 13.
Eperjes, Sáros vm, 1890. nov. 2.
Kőporuba, Trencsén, 1890. júl. 4.

Ma g á n t a n ul ó:

Goldstein Ezra izr, m.

. j

Dunaszerdahely, 1885. decz. 24.
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D) Adatok az 19034*7/s. iskolai év történetéhez.
«A Collegium ezévi története» a főgymnasium ezévi történetét is
magában foglalja.
E helyütt még a következőkről kell megemlékeznünk:
1. Iskolalátogatás. Dr. Mázy Engelbert, a kassai tankerület főigazgatója
1908. évi április hó 2-ikán és 3-ikán látogatta meg a főgymnasiumot; április
hó 3-ikán értekezletet tartott a főgymnasiumi tanári karral, mely alkalommal
megtette észrevételeit, elismerését fejezvén ki a tanárok működése felett.
2. Változások a tanári testületben.
a) Legdnyi Dezső gyakorló tanárt e tanév elején a felsőlövői ev főgymnasiumhoz választották meg helyettes-tanárnak.
b) Obál Bélát a coll. végrehajtó-bizottság gyakorló tanári minőségben alkal
mazta a főgymnasiumban.
c) Kubányi Béla gyászos elhúnyta folytán április hó 28-ikától a tanév
végéig a következő tanárok helyettesítették megboldogult kartársukat:
Gömöry János átvette a philosophiai propaedeutikát a VIII. osztályban.
V.
Borsody Károly átvette a görögpótló magyart az
«
«
«
«
a
VI.
Schöpflin Géza
i.
« magyar nyelvet
az
V.
Teltsch Kornél
«
VII.
« görögpótló magyart a
Vöröss Sándor
«
«
a VIII.
Dr. Wallentínyi Samu «
3. Értekezletek. A tanári testület 28 értekezletben intézte el az iskolai
ügyeket. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1908. február 6-ikán
13,686. sz. a kelt rendelete folytán a kassai tankerületi főigazgatóság területén
levő középiskolák igazgatói 1908. márcz. 19ikén Kassán értekezletet tartottak.
Ez értekezleten dr. Mázy Engelbert, tankerületi főigazgató elnöklete alatt több
fontos didaktikai és paedagogiai kérdés tétetett megbeszélés tárgyává. A fő
gymnasium igazgatója, az egyházi főhatóság 1908. márcz. 16-ikán 976. sz.
a. kelt intézkedése folytán, ez értekezleten résztvett.
4. Ifjúsági 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
tem plom télen át vasárnaponkint fűtve van, ifjúsági istentiszteletet a vallástanár
csak m inden hónap utolsó vasárnapján tart, a m ikor is a templomban ném et
nyelvű istentisztelet van. Az osztályfőnök, valamint a vallástanár a tem plombajárást szigorúan ellenőrzik, a vallástanár az egyházi beszéd tartam a felől is
megkérdezi a tanulókat. A tanulók vallásos irányú lapokat is járattak : így az
ÉBRESzTŐt és SzövÉTNEKet; a vallástanár azonkívül a LutTier-Társaság iratkáit
is terjesztette a tanulók között. A vallásos érzés és egyházszeretet ápolására
külön egyesület is a la k u lt: a T hököly Imre-kör.

A Collegium többi intézeteinek ifjúságával és tanáraikkal az ifjak kétszer
tartottak deprekácziót, illetőleg járultak az úrvacsorához: október 31-ikén és
12
Coll. É rt. 19C7/8.
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a Mennybemenetel 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 belmissziói estélyeit.
Egyébként a vallásos nevelés terén is igyekeznek a tanárok tőlük telhetőleg 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 vallástani óráknak lelkiismeretes látogatását s vallási kötelmeiknek teljesítését.
A fegyelmi és tanulmányi állapot panaszra nem nyújt o k o t; csupán
egy tanulóval szemben kellett szigorú fegyelmi eszközt használni.
A VIII. osztály protestáns tanulóinak vallástani vizsgálatán, május hó
9-ikén, az egyházkerület képviseletében Adorján Ferencz nyíregyházi főgymn.
vallástanár elnökölt Elismeréssel nyilatkozott az elért eredmény felől.
5 Nyilvános vizsgálatok. Az 1908. évi május hó 20., 21. és 23-ikán lefolyt
írásbeli érettségi vizsgálatnak tételei:
A) Magyar nyelvből: Vörösmarty életéből mely mozzanatok voltak hatás
sal költészetére?
I<) Latin nyelvből: Aeneas és Latinus szerződést kötnek. Virgilius Aeneise:
XII. ének 165—191. sor.
C) Mennyiségtanból: 1. Megfejtendő a következő szimultán egyenletrendszer:
3
11
x +1 y— - —
z = 3
2
5
y +' —
z - 2
x — —
1_
1
+1 -jv + —
=
z
6
2. Adva van két gömb térfogatának összege (a) és különbsége (bj kiszámítandó a két gömb felülete F, és F2.
Legyen a 3576-552 d m 3.
b 2529552 dm 3.
A június hó 12., 13., 14., 15. és 16-ikán megtartott szóbeli érettségi
vizsgálaton Matherny Lajos, tiszavidéki ev. esperes elnökölt, a kormány kép
viseletében jelen volt Theisz Gyula, budapesti főreáliskolai tanár.
A VIII. osztály vizsgálatait május hó 11., 12., L'., 14., 15., 16., 18. és
19-ikén, az I—VII. osztály vizsgálatait június hó 12., 13., 15., 16., 17., 18.,
19. és 20-ikán, a magánvizsgálatokat június hó 23. és 24-ikén tartottuk meg.
Az évzáró-ünnepély és az ifjaknak elbocsátása június hó 22 ikén volt.
6.
Iskolai kirándulások. Ebben a tanévben is akadtak buzgó tanárok,
a kik nem kiméivé fáradságot, sem költséget, kirándulásokat tettek a tanu
lókkal, hogy a növendékek szellemi látókörét ezen az úton is kiszélesítsék,
lelkűket pedig a természetalkotta szépségek szemlélése által nemesítsék.
Szutórisz Frigyes, a természetrajz tanára több ízben kivitte tanítványait a
város környékére természetrajzi kirándulásokra. Az osztálytanárok is kirán-
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dúltak osztályaikkal a természeti szépségekkel megáldott és történeti emlé
kekben gazdag közelebbi vidékre.
Dicséretreméltó mozgalmat indított meg a Magyarországi Kátpátegyesület Eperjesi Osztálya a turisztikának a tanuló-ifjúság körében való megkedveltetése 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 résztvettek.
Kirándulás Krakóbn és Wielicskára. Okt. 3—6-ig dr. Wallentínyi Samu
és Teltsch Kornél tanárok 20 tanulóval nagyobb tanulmányutat tettek a haj
dani Lengyelország fővárosába, Krakóba s a vasúton '/2 órányira fekvő wielicskai
sóbányákba Krakó városa még mai napig is tele van régi történeti emlékekkel
s így érdekes és tanulságos e város megtekintése a magyar tanulóra is, hiszen
Lengyel- és Magyarországot sokféle kötelék fűzte egybe a régebbi időkben.
Maga a város régiségével nagy hatást tesz a szemlélőre. A várfalaknak
maradványaiból képet kapunk a középkori városok erődítéseiről. A Ringtér
egyik hatalmas épületében, a Sukienniceben elhelyezett nemzeti múzeum meg
ismertet minket a lengyel nép művészi emlékeivel és néprajzi tárgyaival,
melyek gazdag tanulságot nyújtanak s egyúttal tanúságot tesznek Lengyelország hajdani fényéről és dicsőségéről. Megszemléltük az 1364-ben Nagy
Kázmér által alapított egyetemi épületet, az u. n Jagelló-féle egyetemet, mely
Európa legrégibb és leghíresebb egyetemeihez tartozott.
Bizonyos fájó érzéssel tekintettük meg a régi fényéből sokat vesztett
királyi várat, a Wawelt, melynek hatalmas udvarán hajdan a lovagjátékokat
tartották. A Wawelhoz hozzáépített székesegyházban pedig áhítatos tisztelettel
megnéztük a szebbnél-szebb emlékeket, szobrokat, a királyi sírboltokat, mert
e székesegyház éppen olyan temetkező-helye a lengyel királyoknak és nagy
férfiaknak, mint a londoni Westminster-apátság.
Felemelő érzéssel álltuk körül a lengyelek legnagyobb szabadsághősének
Kosciuszkónak emlékét, a melyet kis ünnepély keretében megkoszorúztunk.
Sok más szép emléket láttunk még, de sajnos, csak emlékek ezek s ma nagyon
is láthatjuk a lengyeleken, hogy elnyomott, szabadságukat vesztett nép.
Ugyancsak tanulságos volt a wielicskai sóbánya megtekintése, mert fogal
mat szereztek tanulóink egy bánya belsejéről. Megismerkedtek itt a földalatti
alagutakkal, tárnákkal, a kősó bányászásával, a szállítással stb. Érdekes lát
ványt nyújtott a földalatti hangversenyterem, a kápolna, a lóvasúti pályaudvar
s különösen elragadó volt egy kis sóstó, mely a lámpásoknak s bengáli tűz
nek fényétől megvilágítva, impozáns hatást tesz a szemlélőre.
Utunk tehát valóban tanulmányút volt, mely nemcsak az értelmet gyara
pította, de aesthetikai élvezetet is nyújtott.
Húsvéti tanulmányi kirándulás. (Esztergom, Komárom, Ogyalla, Pozsony,
Becs.) Peskó Ödön és dr. Wallentínyi Samu főgymnasiumi tanárok, a kikhez
Obál fíé/a theol, tanár is csatlakozott, rendkívül érdekes és tanulságos tanúi
ig*
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mányi kirándulást rendeztek 18 tanulóval április 9-ikétől 15-ikéig. Budapest
érintése után első állomásuk Esztergom volt, a hol kegyelettel tekintették
meg Vak Bottyán palotáját, a várost, melynek bástyáin egykor Rákóczi zászlója
lobogott s a miről oly szépen emlékezik m eg a kurucz-nóta; ámulva nézték
a bazilikát, mely hazánk egyik legnagyobb és legfényesebb temploma (hossza
107 m. szélessége 48, magassága 100 m.), Grigoletti velenczei művész oltár
képét, Szent István király születési helyét; a gazdag érseki könyvtár és képtár
is lekötötte figyelmünket; a várhegyről gyönyörködve nézték a felséges kilá
tást, a mint a Garam, ez a sebes víz, siet a Dunába. Második megállójuk
Komárom volt, ez a fekvésénél, váránál, történelmi emlékeinél fogva szép és
érdekes város. A kiránduló csoport szakszerű magyarázat mellett tekintette
meg a selyemgyárat, a gyönyörű, hatalmas erősséget, áhítattal állottak meg
Klapka szobra, Jókai, Péczely szülő- és lakóháza előtt. Innen kocsikon Ögyallára
rándultak ki, hogy gyönyörködjenek a csillagvizsgáló-intézetben, a csillagos
égben, a Holdban, Jupiterben, Saturnusban, Venusban; kiváló magyarázók
érttették meg velük a csillagvizsgálás titkait, az időszámítást, a műszereket s
másnap a meteorologiai intézet rendeltetését, berendezését. Másnap kocsikon
Érsekújvárra mentek, a honnan néhány óra múlva Pozsonyba értek, a hol két
napig élvezték a pozsonyi ev. lyceutn testvéri szeretetét, tanárainak gyöngéd
figyelmét és előzékenységét. Az ő kalauzolásuk mellett tekintették meg a szép
város gazdag történelmi emlékeit, a gyönyörű fekvésű dévényi várat. Innen a
kis csapat átrándult Becsbe is, a hol Schöpflin György űr, ottani lakos — egyik
tanítványunk édesatyja — valósággal elhalmozta a társaságot vendégszeretetével,
jóságával. Rövid volt a wieni tartózkodás, de feledhetetlen: a szép ligetek,
óriási épületek, a királyi lak pazar pompája, Schönbrunn csodás parkja, a világ
város forgalma, zaja, kitörölhetetlen emlékeket hagyott hátra az ifjak lelkében.
Többször sóhajtottunk fel fájó szívvel: Bécs pompája, gazdagsága, kincsei,
remek épületei mind a mienk volna, ha az uralkodó Budapesten kereste és
találta volna fel otthonát. Hazafelé a vadregényes Vágvölgyén és a Kárpátok
hólepte bérczei alatt jöttek vissza a kirándulók. A természetnek mennyi szép
sége, phantastikus alkotása tűnt a szemünkbe. Ismeretekben gazdagon, feled
hetetlen emlékekkel a lelkűkben, minden baj nélkül tért haza a kis csapat
s ma is, mindig is hálásan gondol vissza azokra, a kik jóságukkal, szeretetükkel keblükre ölelték őket útjukban, s a kiknek e helyről is hálás köszönetét
mondanak: Gyarmathy József (Esztergom), dr. Bárdos Géza, Jánossy Lajos
(Komárom), Tass Antal (Ogyalla), az egész pozsonyi lyceumi tanári kar,
Schöpflin György és dr. Schmidt Frigyes (Bécs) emlékét a kirándulók mindig
szeretettel fogják megőrizni a lelkűkben.
7.
Helyi tornaverseny. A május 28-ikán megtartott helyi tornaversenyen
főgymnasiumunk is résztvett, és pedig igen szép sikerrel. A május 27-iki
füleslabda-előmérköaésből intézetünk csapata került ki győztesként, legyőzvén
a helybeli gör. kath. kántortanítóképző-intézet csapatát 7:1 arányban s így
a másnapi döntőmérkőzésben intézetünk került össze a helybeli kir. kath. főgymnasium csapatával, ennek eredménye 2; l lett a kir. kath. főgymnasium
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javára, ez etlen azonban óvást tettünk a jury elnökénél. Hasonlóképen óvást
tettünk a kötélhúzás versenye ellen is, a mennyiben a versenyt a megállapo
dások figyelembe vétele nélkül akarták végbevinni s így intézetünk visszalépett.
A magasugrás csapatversenyében intézetünk lett az első; a súlydobás csapatversenyében intézetünk lett a második, a legnagyobbat intézetünk növendéke:
Csabitiyák Elek VII. o. t. dobta (1086 méter). A staféta versenyben intézetünk
lett az első. Az egyéni versenyekben (I—IV. osztály síkfutás) az I. osztályban
harmadik lett: Bodnár Gyó'ző, a II. osztályban második Szepessy Ernő, a IV.
osztályban első Wallrabenstein Ferencz növendékünk.— Intézetünk tehát dere
kasan megállotta helyét, nyertünk 1 díszoklevelet, 16 ezüst- és 2 bronzérmet.
8.
Czéllövő-tanfolyam. Collegiumunk főgymnasiumának 50 tanulója résztvett ez évben az Eperjesi Torna- és Vívó-Egyesület által rendezett czéllövő-tanfolyamban, melyet Kollár József honvédszázados úr vezetett. Tanulóink meg
ismerkedtek az ismétlő-puska részeivel, ennek szerkezetével és működésével.
Gyakorolták magukat a czélratartásban, ezélzásban és különböző fegyverfogá
sokat végeztek. Miután az alapismereteket és a puskával való kezelést teljesen
elsajátították, gyakorló-töltényekkel iskolai czéltáblákra lőttek. Majd kimentek
az elemi lőtérre is, a hol az éles-töltényekkel való lövést gyakorolták. E helyen
is kifejezzük köszönetünket úgy Kollár József százados úrnak, a ki fáradha
tatlan buzgósággal vezeti a gyakorlatokat, valamint az E. T. és V. E.-nek,
mely e tanfolyamot rendezte.

E) Iskolai intézm ények.
I. Múzeumok.
A szertárak s gyűjtemények e tanévben a következő tárgyakkal szaporodtak:
A természettané múzeum számára beszereztük vétel útján : Készülék a
Peltier tüneményhez; 5 kg. H/2 mm. vezeték. Mikrophon. Javítás alá került
az Akkumulor.
A természetrajzi szertár gyarapodása : Földváry Miklós I. o. t. ajándékából
őzbak agancsa és őzkoponya. Grosz Jeromos VIII. o. t. 250 drb., meghatározatlan
kagylót és csigát ajándékozott. A természetrajzi szertár rendezésénél a lefolyt
tanévben a következő tanulók segédkeztek : Beliscsák Gyula VI o. t., Chotvács
J. V. o. t., Czirbusz Endre V I, Dancz Andor VI., Dániel Szabó András V., Feldmann
Jenő VI., Gärtner Viktor VIII., Grynaeus István V., Húsz Béla VI., Keresztfalvi
Gyula V., Kribel Dezső VI., Kopp Imre VI., Moskovits Béla VI., Pollák
Imre VI., Szutórisz Dezső VII és Weiszberg J. VI. osztályú tanulók.
Térképek : Ajándék útján : A Naprendszer térképe. (Vozáry Pál főmérnök).
Oroszország isk. falitérképe. (Kogutowitz Manó). Mindkettő a vallás- és közoktatásügyi Minisztérium ajándéka.
A rajzszertári gyűjtemény számára beszereztettek:
6
kor. 84 fill.
a) rajzm inták.........................................
b) modellek atermészet utáni rajzoláshoz . . .
20 « 78 «
c) 10 drbból állólepkegytíjt.,üvegszekrénykékben
10 « — «
összesen: 37 kor. 62 fill, értékben.
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II. Könyvtárak.
1. A nagykönyvtárak gyarapodása és állománya a «Közös iskolai intéz
mények» közt van kimutatva.
2. A Magyar Társaság könyvtára. A felsőbb osztályú tanulók használatára.
A könyvtár állapota az 1906/7. tanév végén a következő volt: a) szépirodalmi
könyvtár 1121 kötet, 2690 kor. értékben; b) tudományos könyvtár 620 kötet,
1986 kor. 22 fill, értékben; c) régi magyar munkák 440 kötet 3500 kor.
értékben. A könyvtár ezidén vétel útján a következő müvekkel gyarapodott:
I. Szépirodalmi munkák; Br. Eötvös J : A falu jegyzője; br. Kemény Zs.:
Rajongók ; Pékár Gy : A liliomos asszony ; Szomaházy I.: Mesék az írógépről,
24 óra ; br. Jósika M .: Zrínyi a költő; Malonyai D .: Katóka kegyelmes ; Jókai
M .: Humoros úti-képek; Tolnai Világlap 12 kötet melléklet; Eötvös K .:
Utazás a Balaton körül; Mikszáth K .: Jókai élete és kora, Különös társaság,
Mikor a mécses már pislog, Az apró gentry és a nép, Öreg szekér, fakó hám ;
Herczeg F .: Ocskay brigadéros, Dolovai nábob leánya, Gyurka és Sándor,
Gyurkovics leányok, Gyurkovics fiúk; Agai A d o lf: Por és ham u; Gárdonyi
G .: Két katicza-bogár, Az öreg tekintetes, A hatalmas 3-ik; Jakab Ö .: Kamé
liák ; Jókai M.: Jokus és Momus, Lőcsei fehér asszony; Bródy S .: Két szőke
asszony, Szinész-vér, A kétlelkű asszony; Ambrus Z .: Szép ember; Gyulai
P.: gr. Széchenyi I.; Rákosi V .: Elbeszélések; Agai A .: Igaz történetek ; Bródy
S : Éjszaka, Apró regék; Bayer J .: Dériné naplója. — II. Tudományos művek:
Jósika: Hunyady Mátyás; Jókai: A legkiválóbb huszár; Csiky G.: Görög
mythologia; Bajza minden munkái; Thaly K.: Rákóczi-Emlékek.
Ezévi gyarapodás 56 kötet 320 kor 50 f. értékben. A könyvtár felett
a felügyeletet a Magyar Társaság elnöke gyakorolja.
3. Ifjúsági könyvtár. A könyvtárt a gymnasium négy alsó osztályának
növendékei használták. Kiosztás lehetőleg minden héten volt. Az idén könyvek
beszerzésére 50 és kötésére 25 kor.-t fordítottunk. Idei beszerzés: Abonyi:
Havasok ura; Benedek Elek: Katona-mesék, Vidám mesék ; Böngérfi : Kádár
Pál, A kis Robinson ; Gaál Mózes: Egy magyar testőr, Kupa a pogány vezér,
Vak Bottyán, Nemzeti küzdelmek; Hampelné: Elbeszélések a római világból;
Jakab Ödön: A két imposztor; Jókai Mór: A nagyváradi két fűzfa, A pereg
rinus, Törökvilág Magyarországon; Kempf: Odysseus viszontagságai; Kisfaludy
Károly: Víg elbeszélései, Mátyás diák, Szilágyi Mihály szabadulása, Hűség
próbája; Laurie: Diákélet Angliában; Malonyay D ezső: A Nílus országában;
Nansen : Grönlandon át; Nógrádi: Séták a természetben; Rákosi Viktor: Egy
tutaj története; Smiles: Boldogulás útja; Szőllőssy: A mi Gazsink; Tissandier:
A tudomány vértanúi; Mark Twain : Tamás úrfi csínjei; Vámbéry: Utazásaim
Ázsiában; Verne: Kárpáti kastély. 27 mű 27 kötetben. A könyvtár állománya
560 könyv, ebből magyar könyv 496 kötet, ném et 64 kötet. — A könyvtár
ő re : Vöröss Sándor.
Házi olvasmányok könyvtára. Használta a gymnasium négy felsőbb osz
tálya. Újabb könyvek beszerzésére és kötésére az idén 75 kor.-t fordítottunk.
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Idei beszerzés: Szabó Károly—Mika Sándor: Béla király névtelen jegyzőjének
könyve; Császár M.: Kézai Simon magyar krónikája; Petőfi: Családi versei;
Tompa M.: Népregéi; Alexander Bernát: Shakespeare - tanulmányok; Petőfi:
János vitéz, A helység kalapácsa; Gvadányi József: A peleskei nótárius; Ber
zsenyi Dániel: Válogatott versei; Arany J .: Naiv époszunk, Visszatekintés;
Császár M.: Bonfiniből szemelvények; Balassa J.: Szemelvények a kódexek
irodalmából; Erdélyi János: Kritikai tanulmányaiból szemelvények; Kisfaludy
Károly: Iréné. Beszereztünk tehát az idén 13 művet 112 példányban. A könyv
tár állománya: 85 mű, 609 kötet. — A könyvtár őre: 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 31 tanulót 102 könyvvel. A könyvtár őre: Klemens János.

FJIfjúsági

egyesületek.

I. Főgymnasiumi Magyar Társaság.
(1827—1908.)

A Magyar Társaság 81-edszer alakult meg 1907. évi szeptember havában.
Az elnöki széket ezévben is dr. Wallentínyi Samu főgymn. tanár úr foglalta
el. A tisztikar következőkép alakult m eg: Alelnök Raisz Dezső VIII. o. t.,
titkár Perényi Béla VIII. o. t., főjegyző Mayer Andor VIII. o. t., főpénztáros
Hörömpő Dezső VIII. o. t., tudományos főkönyvtáros Gärtner Viktor Vili.
o. t., szépirodalmi főkönyvtáros Rozmann Dezső Vili. o. t., aljegyző Maixner
Emil VII. o. t., alpénztáros Demeter Lénárd VII. o. t., alkönyvtáros Jászai Pál
VII. o. t., laptáros Szutórisz Dezső VII. o. t.
A rendes tagok száma 53, a pártoló-tagoké 39 volt. Az eddigi szokáshoz
híven vasárnap délelőttönként tartották a tagok gyűléseiket, melyeken szaval
tak, felolvastak, előadtak és bíráltak. Ezidén különös kedvvel foglalkoztak a
tagok a szabad előadással, szép eredménynyel. Dicsérendő (1) érdemfokot nyert
Mendlovics Sándor, méltánylandót Perényi Béla, Bogsch Sándor, Demeter
Lénárd, Pálesch Ervin (2), jobbat (3) Propper Ödön, Jászay Pál, Pálesch Ervin
Demeter Lénárd 1— 1 szabadelőadása.
Több érdekes felolvasás hangzott el a Körben, melyek közűi dicsérendő
(1) Bogsch Sándor, Perényi Béla, méltánylandó (2) Perényi Béla, Kósch István,
Mayer Andor, Lehoczky Miklós, jobb (3) Kósch István, Mayer Andor, Hübsch
mann Zsigmond, Maixner Emil, Pálesch Ervin 1—1 felolvasása.
Sikerült, szép szavalatok is gyönyörködtették a Kör tagjait. Kiválóbbak
Raisz Dezső, Perényi Béla, Maixner Emil, Szklenár Pál 1— 1 szavalata, melyek
dicsérendő érdemfokot nyertek. Méltánylandó volt Kósch István 1, Bernáth
István 2, Fűzy Árpád, Péchy Imre, Maixner Emil 1— 1. Jobb Lefkovics A ,
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Szakái M , Erőss B., Matyuga K., Mendlovics S., Kósch István, Dancz A.,
Szutórisz D, Olcsváry L., Korbély Géza 1— 1, Földi V. 3, Berkovics I , Grósz
I.. Szklenár Pál 2—2 szavalata.
A Kör januári és februári gyűlésein Kisfaludy Károly tanulmányon alapuló
irodalmi méltatásával foglalkozott. A cyklusban legszebb munka Bogsch Sándor
emlékbeszéde, legjobb pedig Perényi Béla értekezése volt A Kör működésé
nek eredményéről sikerült ünnepélyen számolt be a nagyközönség előtt.
Az ünnepély műsora a következő volt: 1. Nyitány, Erkel F.-től; elő
adta a főgymn. Zenekör. 2. Megnyitó. Tartotta Raisz Dezső VII. o. t., a M. T.
e. i. alelnöke. 3. Oda, ifj Korbély Gézától. Szavalta Péchy Imre VIII. o. t.
4. Emlékbeszéd. Irta Bogsch Sándor VIII. o. t , felolvasta Hörömpő Dezső
VIII. o. t. 5. «Ábránd.» Liszt F.-től. Előadta hegedűn Mendlovics S. VIII.,
kisérte zongorán Moskovics B. V. o. t. 6. «Eprészleány.» Kisfaludy K.-tól.
Szavalta Kósch István VIII. o. t. 7. «Dalok.» Kisfaludy K.-tól. Énekelte a főgymnasiumi Dalkör.
Ezenkívül számos munkát dolgoztunk fel. Megismertük Kisfaludy Károly
életét, méltattuk működését, költészetét, hazaszeretetét, melyek mély nyomokat
hagytak lelkűnkben.
Tartottunk olvasóórákat is, melyeken politikai, szépirodalmi, művészeti
és tudományos hírlapok és folyóiratok állottak a tagok rendelkezésére. Láto
gattuk körünk gazdag könyvtárát is. A kör hathatósan gyarapította ezidén
is könyvtárát.
A pénztár forgalma a következő volt:
Összes bevétel 890 60 K.
»
kiadás 76670 K.
Maradvány
12390 K.
Mint minden év végén, úgy ezidén is kitűztük a pályatételeket; a pályá
zat eredménye a következő:
A legjobb Kisfaludy-munka szerzője Perényi Béla 20 K. díjban részesült.
«
« szépirodalmi fejtegetés « Mayer Andor 20 K. «
«
Raisz Dezső
10« «
«
«
« n o v e lla .....................
Raisz Dezső
10« «
*
«
« költemény . . . .
Pálesch Ervin
20« «
«
1. «
« ú tle ír á s .....................
Perényi Béla
10« «
«
2. «
« útleírás j . . .
.
Mayer Andor
20« «
«
«
« történelmi fejtegetés
Lehoczky Miklós méltánylásban «
3. «
« útleírás . , . . .
Komoly szavalatból pályadíjat nyert:
Maixner Emil 20 K.,
Szklenár Pál 10 « díjat nyert.
Két legjobb szabadelőadást is jutalomdíjjal tüntettünk ki:
1. Mendlovics Sándorét 20koronával.
2. Bogsch Sándorét
10
«
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II. Főgymnasiumi Dalkör.
(1887—1908.)

A Dalkör 1907. október 16-ikán tartotta alakuló-gyűlését. A kör elnöke
ez évben is Schöpflin Géza tanár volt. Az alakuló-gyűlésen választotta a kör
tisztviselőit. Jegyző lett: Kribel Aladár' VIII. o. tan; pénztárossá: Matyuga
Kamil VII. o. tan., bizottsági tagok: Rozmann Dezső VIII. o. t., Maixner
Emil VII. o. t., Kribel Dezső VI. o. t. és Chotvács Endre V. oszt. tanulók
lettek. Az énekórák vezetője Becht József tanár volt.
A körnek 82 rendes és 8 pártoló-tagja volt. A kör ügyeinek elintézésére
3 gyűlést tartott; gyakorló-órája a körnek hetenként kétszer volt, melyeken
több darabot tanult meg.
Nyilvánosan a kör kétszer lépett fel: az ifjúsági körök által rendezett
Kisfaludy-ünnepélyen és az ifjúsági körök záróünnepén.
A kör pénztárának ez^évi állapota a következő volt:
B e v é te l.................................................101 kor. 34 fill.
K i a d á s ................................................. 17 « 80 «
Pénztári maradvány . . 83 kor. 54 fill.
A kör a jövő évi megalakulás előkészítésével Matyuga Kamil VII. és
Kribel Dezső VI. oszt. tanulókat bízta meg.

III. Főgymnasiumi Zenekör.
•

(1890—1908.)

A főgymn. Zenekör 1907. okt. 5-ikén tartotta meg alakuló-gyűlését
Borsody Károly főgymn. tanár elnöklete alatt, mely alkalommal tisztviselőkül
megválasztattak Mendlovics Sándor VIII. o. t., (jegyző), Grün Vilmos VII. o.
t. (pénztáros), Szulórisz Dezső VII. o. t. (felügyelő).
Beiratkozott 50 tanuló, ebből működő-tag volt 17, rendes tag 25 és
pártoló-tag 8.
Ügyeinek elintézésére a Kör a tanév folyamán három gyűlést tartott.
A lefolyt tanévben elért eredményre visszatekintve, megelégedéssel lehet
konstatálnunk, hogy a Zenekör, melynek tagjai ezidén is túlnyomó részben
az alsóbb osztályokból kerültek ki, megmaradt a haladásnak, a lassú, de
fokozatos fejlődésnek útján. A jövőre nézve joggal buzdításul szolgálhat a
most lefolyt esztendő is, a mely elődeihez hasonlóan tanulságos példája annak,
hogy szorgalom és kitartás eredmény nélkül soha nem maradi Nedved Vilmos
pedig, az ügyes karmester, fogadja lelkiismeretes buzgóságáért e helyen is
intézetünk köszönetét.
Nyilvánosság előtt a Zenekör három ízben szerepelt: 1908. márcz. 1-jén,
a Kisfaludy-emlékünnepélyen, a márcz. 15-iki szabadságünnepen és a gymn.
körök záróünnepén.
A Kör bevétele 150 korona volt. Kiadása 129 korona. Ezévi maradvány
tehát 21 korona.
Coll. É rt. 1907/8,

13
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IV. Főgymnasíumi Tornakor.
A főgymnasiumi «Tornakör» 1907. szept. 17-ikén d. u. 3 órakor tartotta
alakuló-gyűlését Peskó Ödön tanár elnöklete alatt.
A Tornakor tisztviselői: titkár Rozmann Dezső VIII. o. tanuló; előtornázók: az első csapatnál Raisz Dezső és Kribel Aladár VIII. o. t.; a második
csapatnál Grün Vilmos és Michna Mihály VII. o. t . ; a harmadik csapatnál
Fűzy Árpád és Kristóf Miklós VIII., o. t . ; a negyedik csapatnál Hörömpő
Dezső VIII. o. t. és Dancz Andor VI. o. tanulók.
A Tornakörbe ezidén 38 tanuló iratkozott be, a kik heti két órában látogatták
a tornaórákat, a hol szabadgyakorlatokon kívül rendszeresen gyakorolták magukat
a lovon, korláton, nyújtón, stb. A tornaórákat felváltva Peskó Ödön és Teltsch
Kornél tanár urak vezették.
A Tornakor résztvett a múlt tanév végén az eperjesi kerületi, az idén
az eperjesi helyi versenyen. Mindkét alkalommal helyét tisztességesen megállotta.
V. Thököly Imre-kör.
A collegiumi főgymnasium Thököly Imre-körét 1907. november Ibikén
alapította meg főgymnasiumunk protestáns ifjúsága. Evek óta szeretettel ápolt
terve, óhajtása ment teljesedésbe. Az alapító-gyűlés valóban ünnepély számba
ment. E gyűlésen képviseltették magokat a főgymnasium, a theologiai akadémia
tanári kara, a theol. ifjúság Belmissiói egyesülete, sőt megjelent azon Korbély
Géza, az eperjesi ev. I. egyház lelkésze is. Gömöry János gymn. igazgató ez
alkalommal a következőképen szólott a kör tagjaihoz:
„Kedves Atyámfiái! Nemes Ifjúság!
Szívbeli örömmel, szeretettel üdvözöllek Titeket a tanári testület nevé
ben is ez alakuló-gyűlésen, a keresztyén munka mezején. Nemes elhatározás
tokból, úgyszólván szívetek sugallatából tettétek meg a kezdeményező lépést
egy oly egyesület megteremtésére, a melyben alkalmatok lesz magatokat a
hitben s a jó erkölcsökben megerősíteni, azokra a nagy feladatokra és köte
lességek teljesítésére előkészülni, a melyek reátok, mint a magyar evangéliumi
anyaszentegyház jövendő tagjaira, várnak. A tanári testület őszinte örömmel
vett tudomást a Thököly Imre-kör szervezéséről s legnagyobb készséggel,
csaknem minden változtatás nélkül erősítette meg az új körnek bemutatott
alapszabályait.
A munkatér, melyet magatoknak helyes elvek szerint kijelöltetek, igen
nagy. A ki az evangyélmi szellemet igazán megérteni törekszik, a ki lelkét
nemesíteni s az élet nagy és nehéz küzdelmeihez már mint serdülő ifjú megedzeni szent kötelességének ismeri : e kör összejövetelein, ha akarja, ha komoly
elhatározással keresi, a szükséges eszközöket meg fogja találni. A Thököly-kör
feladata szerintem nem lehet más, mint hogy Ti itt elsajátítsátok azt az egészséges
evangyéliumi életfelfogást, a melynek birtokában ellenállhatatlan benső erőtől
ösztönöztetve, törekedni fogtok életetekben a szép, a jó és az igaz eszméjét
szolgálni.
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A jó Isten e füld teremtményeit kivétel nélkül tehetségekkel ruházta fel,
mely tehetségek megfelelő körülmények között ki is fejlődhetnek. Csakhogy
e körülmények igen különbözőek lehetnek. Jézus egy alkalommal ilyen példá
zatot mondott hallgatóinak: «Egy magvető ember kiméne vetni. És mikor a
magot hintené, némely a mag közül esék az útfélre; és eljövének a madarak,
és elkapdosák azokat. Némely esék a köves helyre, a hol nem vala sok földe
és hamar kikele, mivelhogy a földben nem vala mélyen. És a nap mikor
felkölt volna, megsüté azt, és mivelhogy nem vala gyökere, kiszárada. Némely
pedig esék a tövis közé, és a tövisek felnevelkedvén, megfojtják azt. Némely
pedig esék a jó földbe, és gyümölcsöt terme, némely száz annyit, némely
hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.»
íme lássátok, a mi Üdvözítőnk milyen egyszerűen, milyen érthetően
magyarázza meg a legnagyobb igazságokat. Ha gyönyörködtök a réti virágok
gazdag színpompájában, az aranykalászszal ringó rónaságban, az erdő büszke
faóriásaiban, ha viszont visszariadtok a kopár hegyvidék, a sivatag sivár, élet
nélkül való pusztaságának még csak gondolatától is, — be kell látnotok,
hogy fejlődés, virágzás, hogy élet csak ott van, a hol az élethez szükséges
körülmények feltalálhatok. Ti is, kedves ifjak, Istennek teremtményei vagytok,
születésiektől fogva tibennetek is megvannak, működnek azok a titokteljes
erők, a melyek képesekké tesznek a fejlődésre. Mint a jó földbe vetett mag
ból kikelt csemete árnyatadó, gyümölcsöt termő fává lesz, úgy ti is Isten
megváltozhatatlan törvényei szerint bizonyára férfiúvá serdültök, — ha e
csodás fejlődés szükséges életfeltételeit megtaláltátok. Krisztus szép példázatát
azonban az embernek nemcsak testi, de szellemi fejlődésére is alkalmazhatjuk.
Az élőlényeknek sorából messze kimagaslik az ember, a teremtés koronája.
Valóban, ha az emberiség történetét olvassuk, ha az emberi szellem bámulatos
alkotásait tekintjük, tanulmányozzuk, el kell ismernünk, hogy az ember nem
csak állati életet él, nemcsak testének táplálására van szüksége. Az emberi
szellemnek fejlődése ugyanazon titokzatos örök törvényeknek van alávetve,
mint testének fejlődése. Ha látjuk, hogy kedvező körülmények között a gyermek
egészséges, életerős férfiúvá fejlődik, úgy — ha az életben körülnézünk, látjuk
ugyancsak azt is, hogy az ember szellemi fejlődése szintén a külső körül
mények kedvező vagy kedvezőtlen befolyása alatt áll. Üdvözítőnknek- elbeszélt
példázata mily találó, ha az ember szellemi fejlődésére alkalmazzuk! Az
elvetésre váró mag a gyermek ártatlan szive, lelke; a talaj a társadalom, a
haza, az egyház vagy az iskola, a hol ez intézményeknek eszméi hirdettetnek.
Vonjuk meg a szépen fejlődő virágtól a nap fényét és melegét, a levegő és
föld tápláló erejét, el fog pusztulni. Hagyjuk parlagon a lelket, ne engedjük
meg, hogy a szülői ház, az egyház, a haza hatást gyakoroljanak annak fejlő
désére, — bizonyára az ilyen gyermek lelke is a pusztuló virág sorsára jut
előbb-utóbb. Lehetetlen egyébként kedves testvérek, hogy az emberi lélek
— legyen hazája bár az északi sark hideg vidéke, vagy Afrika homok
sivataga, hatások alatt ne álljon. Hogy Hunyady János a keresztyén Magyarország hősévé vált; hogy az eperjesi vértanúk inkább a vad Caraffa hóhérbárdja alá hajtották fejőket, mintsem hogy hitüket megtagadták; hogy Petőfi

13*

100
Sándor, Kossuth Lajos a szabadság apostolaivá váltak, — mindez csak úgy
érthető, ha feltesszük, hogy a kor irányeszméi befolyással voltak, kedveztek
jellemüknek, lelkületűknek ilyen fejlődésére. A ti lelketek is, kedves ifjak
fejlődésre van teremtve; e fejlődés külső befolyások folytán érhető el. Ha
azt akarjátok, hogy nemes jellemű, nagy eszmékért lelkesedő férfiakká
legyetek, távol kell tartanotok magatokat minden olyan befolyástól, a mely
a bűn útjára terel benneteket, a mely kiöli belőletek azokat a nagy, az egyes
embert, de az egész emberiséget is boldogító eszméket, a melyek nélkül
nincs megelégedés, nincs boldogság ezen a földön.
S ha éntőlem azt kérdezné közületek valaki: «Mit kelljen cselekednem,
hogy majdan mint férfi, az élet viharai között földi hivatásomat becsületesen
betöltsem?» — a feleletem erre nem lehet más, mint hogy törekedjetek meg
ismerni Jézus evangyéliumát és a szerint éljetek 1 Az evangyélium hű követése
népeket és nemzeteket emelt fel s dicsőített meg. Mi magyarok, hogy nem
jutottunk a hunok, az avarok s más egykor hatalmas népek sorsára, azt a
keresztyénség erkölcsöket szelídítő, műveltségre vezető isteni erejének köszön
hetjük. Ismerjétek hát meg az evangyéliumot, ismerjétek meg eredeti tiszta
ságában, vagyis úgy, a mint azt a Szentírásban Jézus örökszép példázataiból,
népszerű tanításaiból a ti zsenge lelketek is könnyen megértheti. Ismerjétek
meg eredeti tisztaságában az evangyéliumot, a mely Bocskay, Bethlen, Rákóczi
és Thököly hős lelkét, a névtelen vértanúknak ezreit nemzetünk s evangyélmi
egyházunk megszabadítóivá te tte; azt az evangyéliumot, a mely az utolsó öt
évszázad alatt a műveltség, a humanismus terén többet teremtett, mint az
ó-kor vezető népei hosszú évezredek folyama alatt; azt az evangyéliumot, a
mely ma is hat, munkál a családban, a társadalomban, a nemzetek előre
haladásában, a mely nélkül az emberek egymással tülekedő állatcsordákká
sülyednek, a mely nélkül nincs önfeláldozás, nincs az élet szenvedéseiben
megtört lélek számára vigasztalás, megnyugvás, nincs mindeneket átható és
megbocsátani tudó szeretet; ellenben e nélkül úrrá lesz a lelket — annak
minden nemes fellángolását megsemmisítő szívtelen önzés, a féktelen szenvedély
és kiolthatatlan élvezetvágy s az ennek nyomában járó züllés ; felújulnak ismét
a romlás örvényébe rohanó régi Róma minden bűnei. Valóban igaza van az
írásnak: más fundamentumot senki sem vethet, mint a mely egyszer vettetett,
a mely a Jézus Krisztus.
Kedves Ayámfiai! Nemes Ifjúság 1 Láthatjátok ezekből, miért üdvözli a
tanári testület oly igaz örömmel új egyesületeteket.
Kívánjuk, hogy szivetek tiszta felbuzdulásából fakadó igyekvéstek ne
legyen hiábavaló; kívánjuk, hogy munkátokról majdan mi is elmondhassuk
az írás szavaival: «Némely mag esék a jó földbe, és gyümölcsöt terme
némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit».
Isten áldása legyen ez ifjúsági egyesületen s annak munkásságán !»
Ezután a fent elősorolt vendégek üdvözölték az ifjú kört s buzdították
lelkes, kitartó munkára.
A kör tisztviselői a következők voltak: E ln ö k : Frenyó Lajos vallás
tanár, titkár Hörömpő Dezső VIII., jegyző ifj. Korbély Géza VIII., pénztáros

Matyuga Kamill VII., laptáros Szklenár Pál VII. o. t. Tagjainak szám a:
35 rendes, 14 látogató tag.
Alapszabályai értelmében is a kör működésének kettős iránya v a n :
egyik, hogy vallásos összejövetelekkel, ilyen tárgyú folyóiratok járatásával és
vallásos iratok olvastatásával tagjaiban a prot. ev. szellemet felköltse, ébren
tartsa, növelje, másrészt, hogy gyakorolja a kér. munkás szeretetet, a jótékony
ságot is. Az első czélnak szolgált az a 8 összejövetel, melyet a kör a délutáni
órákban tartott s a melyeken a tagok énekeltek, imádkoztak, bibliamagyarár
zatot, szabadelőadást, felolvasást tartottak s vallásos tartalmú költeményeket
szavaltak. Felolvasás, illetve szabadelőadás volt: Bocskayról, Bethlenről,
Thököly Imréről, Arany János «Fiamnak» ez. költeményéről, egy összejövetelt
pedig az eperjesi vértanúk emlékének szentelt a kör.
A tagok s az elnök ajándékából a körnek eddig 57 kötet-, illetve füzetből
álló könyvtára van, ugyanerre a czélra a tanári kar 50 koronát szavazott
meg a gymn. pénztárából, a miért e helyen is hálás köszönetét mond a kör.
A kör a következő folyóiratokat járatja: Ébresztő, Evangélikus Családi
Lap, Missziói Lapok, Olajág, Szövétnek.
Jótékony czélra 10 koronát áldozott a Tör, ebből 5 koronát a rozsnyói
árvaház, 5 koronát pedig az eperjesi Evang. gyámintézeti Nőegylet diakonissza
intézménye kapott.
A kör évi b e v é t e l e .................................. 44 K. — f.
K i a d á s a ............................................ .... . 27 K. — f.
Maradvány . . 17 K. — f.

G) A coll. főgymnasium ifjúságának segélyalapjai és külön
böző gyűjtései.
1. A kirándulási segély-alap vagyona ez iskolaév elején 1929.29 kor.
A kirándulási-alap kamataiból az iskolaév folyamán a krakói és ógyallai kirán
dulásban részvevő tanulók 90 és 48, összesen 138 kor. segélyt kaptak.
2. A főgyninasiumi Zenekör vagyona: 190 kor. 06 fill.
3. Az ifjúsági segélypénztár vagyona: 8067 kor. 98 fill., a segélypénztár
havi gyűjtése a következő eredménynyel já rt: I. o.: 80 kor. 46 fill.; II. o.: 71 kor.
92 fill.; III. o.: 47 kor. 36 fill.; IV. o.: 45 kor. 08 fill.; V. o.: 29 kor. 22 fill.;
VI. o.: 47 kor. 36 fill.; VII. o .: 37 kor. 26 fill.; VIII. o.: 50 kor. 50 fill., külön
félékből : 3’08 kor.; összesen 412 kor. 96 fill. A segélypénztárból egy tanuló
havonként 10 korona segélyt kapott és három tanulónak egy-egy rend ruhát
vettünk és három segélydíjat osztottunk ki. A segély kitett összesen 162 koronát.
4. A tornaverseny-alap vagyona: 590 kor. 48 fill, mint a múlt 1 9 0 6 /7. 'évi
eperjesi kerületi tornaverseny jövedelmének intézetünkre eső része.
5. Az ifjúság gyűjtése Thököly Imrének Késmárkon felállítandó szobrára:
I. o.: 7 kor.; II. o.: 9 kor. 10 fill.; III. o.: 5 kor. 52 fill.; IV. o.: 5 kor. 58 fill.;
V. o .: 5 kor. 70 fill.; VI. o : 5 kor.; VII. o.: 4 kor 86 fill; VIII. o .: 6 kor.
60 fillér. Összesen 49 korona 36 fillér; a mely összeget a tanári kar 62 kor.
36 fillérre egészítette ki.
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H) A tanulók statisztikai kimutatása.
A

I.

IV. V. VI. VII. Vili ll-VIII.
összes.

65 47 44 39 32 34 34 40 335
2 1 1 3 — 2 1 1
11

közben

1. A tanulók száma :
N y ilv á n o s .........................
Magántanuló.........................

II. III.

E lh a lt..................................
Kimaradt..............................
Eltanácsoltatok . . . .
K iz á r a to tt.........................

2 2 — — 1
— — — — —

végén

elején

tanév

Nyilvános tanuló . . . .
M a g á n ta n u ló ....................

63 45 44 39 31 32 34 40 328
2 1 1 3 — 2 1 1
11

2. Vallásra n é z v e :
Ágostai hitv. evangélikus .
Evangélikus református. .
U nitárius.............................
Római katholikus . . . .
Görög katholikus . . . .
I z ra e lita ..............................

16 18 17 20 12 5 16 9
3 2 1 3 — 2 2 3
— — — — — — —
12 4 8 5 87 8 2 5
4 1 —
1 2 1 5 3
30 21 19 13 10 18 10 21

113
16
—
51
17
142

3. Anyanyelvre n ézv e:
M a g y a r ..............................
N ém et..................................
T ó t .......................................
R u t h é n ..............................

51 36 3 2 31 26 25 28 29
6 8 12 7 2 8 4 12
6 2 1 4 3 1 3 —
2
— —

258
59
20
2

4. Életkorra n ézv e:
9 éves ....................
10 éves .........................
11 éves .........................
12 éves .........................
13 éves .............................
14 éves .............................
15 éves ..............................
16 éves ..............................
17 éves ..............................
18 éves ..............................
19 éves ..............................
20 éves .............................
20 és több éves . . . .

15
28
13
7
2
—
—
—
—
—
—
—

1
11
21
10
3
—
—
—
—
—
—
—

—
—
8
21
13
2
1
—
—
—
—
—

— — — —
— — — —
— — — —
— —
4 — — —
11 — — —
12 12 5 —
2 12 9 13
1 9 9 14
1 1 8 11
— — 2 2
— — 2 1

16
39
42
41
41
26
37
36
33
21
4

5. Illetőségükre n é z v e :
Eperjes v á ro s i....................
Sárosvármegyei . . . .
Más megyebeli....................
Más állam beli....................

27
12
26
—

14
15
17
—

21 19 5 4 13 18
12 8 13 12 10 8
12 15 12 16 11 15
1 2 1 —
— —

121
90
124
4

bx
‘<D

>

1 — —
1 — -- •

—

—
—
—
3
19
13
7
—
—
—
—
—

—

6
1

3
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A
tanév

I
l-VIII.
II. III. IV. V. VI. VII. Vili. összes.

I.

6. A tanulók szülei polgári
állásra nézve:
Nagybirtokos sbérlő(önálló)
Kisbirtokos és bérlő (önálló)
Őstermelésnél alkalmazott .
N ag y ip a ro s........................
K isiparos.............................
Ipari alkalmazott . . . .
Nagykereskedő...................
K is k e re s k e d ő ...................
Kereskedelmi alkalmazott .
c
ND
Köztisztviselő (állami,hatos.)
b/c
Magán- és társulati tisztv.
ND
K a t o n a .............................
K*
Értelmiségi (orv.,tan., ügyv.)
Személyes szolgálatból élő
M agánzó.............................
7. Görög nyelvet pótló tárgyakat tanultak . . .
8. Tandíjelengedésben rés z e s ü lte k ........................
9. Ösztöndíjban részesült .
10
(rt N
u ' 1906/7-ben volt a tanév végén
N ö v e k e d é s ........................
G
o « A p a d á s..................................
i> S 1907/8-ban volt a tanév végén
N 4-1

1 2 2 4
3 6 2 4
1 — — 1
— — — —
20 10 12 10

1 1
1 1 5 4
2 — — —
— 2 1
8 9 4 1

ii
26
4
3
74

1
15

1
55

4 7
4
— 1
12 11
— —
3 —

47
12
7
62
6
31

— — — — 18 20 20 22

80

—

—

—

4 8 5 1 10
—
8 11 6 3 2
3 3 — — 2
2 1 — — 1
7 1 4 7 7
— 1 2 — 1
4 4 6 9 —

12
—

6
—

2
—
2
5

3
4

3
5

6
7

5
3

6
4

4
3

•--

—

3
5

60 47 42 37 35 36 43
5 — 3 5 — — —
— 1 — — 4 2 8
65 40 45 42 31 34 35

3
7

33
38

26 326
15 28
—
15
41 339

Vissza
vettetett

katonai

2

2

keresked.

gazdászati

3 —

1 hivatalnoki

erdészeti

1

technikai

4 — —

‘3o
.o

orvosi

18

végleg

ii

theologiai

!

Pályát választott

tanári

9

egy évre

42

5,

2 hóra

42

<v

egyszerűen

Uh

c/o
'CT3
Uh

jelesen

V

Érettnek
Vizsgála
tot tett nyilváníttatott

szóbeli

^2
T. 3
<u c
•g
§
G +->

1magántanulój

Jelent
kezett

Ismétlő érettségi
vizsgálatot tett

11. A tanév végén tartott érettségi vizsgálat eredménye.

4

4

ii

40

21■

4 ii ii
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IV .

Tanítól<cép^ő=intézet.
1. Tanári t e s tü le t .
1. Becht József s.-tanár, az I. oszt. főnöke, a tanári értekezletek jegyzője,
a zenekar vezetője, zeneszerek őre, intern, felügyelő. Tanított magyar nyelvet
a III., német nyelvet az I. és II., földrajzt az I., történelmet a II., zenét az I.
és hegedűt a II—IV. osztályban, heti 21 órában. Működési éveinek száma 1.
2. Gamauf György rendes tanár, az önképző- és önsegélyző-kötök elnöke,
a történeti tanszerek őre. Tanított neveléstant, az I., II. és IV., történetet az I.,
III. és IV., alkotmánytant a IV. osztályban, összesen heti 17 órában. Működési
éveinek száma 29.
3. Gerhard Béla rendes tanár, igazgató, int. felügyelő, a menny, és termtud. szerek őre, a könyvtár őre. Tanított mennyiségtant az I—IV., fizikát a III.
és gazd.-tant. III. és IV. osztályban heti 14 órában. Működési éveinek száma 13,
ezen intézetnél 8.
4. Ifj. Kapy Gyula rendes tanár, a IV. o. főnöke, a zenei tanszerek őre.
Tanított zenét (hegedűt kivéve) a II—IV. o., karéneket az I—IV. és szépírást
az I. osztályban, heti 17 ó. Működési éveinek száma 19, ezen intézetnél 11.
5. Liptai Lajos óraadó tanár. Tanított vallástarit az I—IV., tót nyelvet
az I—IV. osztályban, heti 12 órában. Tanít 10 év óta.
6. Molitor Gusztáv s-tanár, a II. oszt. főnöke, int. felügyelő. Tanított
természetrajzot az I—III, természettant a IV., rajzot az I—IV. és tornát az I—IV.
osztályban, heti 22 órában. Működési éveinek száma 3, ezen intézetnél 1.
7. Nikelszky Zoltán rendes tanár, a III. oszt. főnöke. Tanított magyar
nyelvet az I., II. és IV., földrajzt a II. és III., németet a III. és IV. osztály
ban, heti 18 órában. Működési éveinek száma 4.
8. Reményik Lajos s.-tanár, a gyak.-isk. és a gyakorlati tanítások vezetője,
a gyak.-isk. szerek őre. Tanított a tanítóképezdében módszertant a III. oszt.-ban
heti 2 órában. Működési éveinek száma 17, ezen intézetnél 9.
Másvallású tanulóink vallástani oktatásával megbízattak:
1. Erős Károly abaűj-vajkóczi ref. lelkész.
2. Zaborovszky Béla eperjesi róm. kath plébános, illetve helyettese.
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2. A ta n ító k é p ző -in té z e ti növendékek,

a) Rendes tanulók.
Ág. h. ev. = ágostai hitvallású evangélikus; ref. = református; rk.
gk. = gör. katholikus; m.
magyar; n. = német; t. == tót anyanyelvű.

Születés helye és ideje.

Név, vallás, anyanyelv
I.

5

10

15

20

24

OSZTÁLY.

Boczkó Károly ág. h. ev., m. .
Csabrák Gusztáv ág. h. ev.
Csécs Dezső rk......................
Csillag János ág. h. ev.
Dlhány István ág. h. ev. .
Elischer Sándor ág. h. ev., n. .
Fábri Lajos ág. h. ev. .
Gyurkovics Aladár ág. h. ev.
Hlavács Sándor ág. h. ev. .
Horvay Lajos ág. h. ev. . .
Horváth Zoltán ref. . . .
Jaczkó Gyula ág. h. ev. .
Kárpáti Mátyás ág. h. ev., n.
Kéhler Béla ág. h. ev., n.
Leng Pál ág. h. ev. . . .
Michalovics Pál ág. h. ev. .
Nandrásy Gyula ág. h. ev.
Niczky József rk....................
Paulik Béla ág. h. ev.
. .
Petrusz János ág. h. ev. .
Prunyi Kornél ág. h. ev.
Szabó Endre ág. h. ev. . .
Szereday Zsigmond ág. h. ev.
Tomcsányi Miklós ág. h. ev.

II.
Alexy Ervin ág. h. ev.
Bartecskó Ernő ág. h. ev.
Becht Ernő Gyula ág. h ev
Benczúr János ág. h. ev* .
Benedikty Sándor ág. h ev
Bialek István ág. h. ev. .

Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1891. nov. 1.
Zsittna, Trencsén vm., 1890. április 19.
Kassahámor, Abaúj vm., 1892. febr. 24.
Szekcze, Gömör vm., 1892. január 24.
Rimabrézó, Gömör vm., 1891. július 2.
Gölniczbánya, Szepes vm., 1891. aug. 22.
Rozsnyó, Gömör vm., 1891. szept. 14.
Jakab vágás, Sáros vm., 1889. aug. 7.
Felsőczor, Trencsén vm., 1891. jan. 20.
Vychodna, Liptó vm., 1892. január 2.
Rakaczaszend, Borsod, 1892. márcz 28.
Rimabrézó, Gömör vm., 1891. július 14.
Bussócz, Szepes vm., 1889. márcz. 10.
Korompa, Szepes vm., 1891. febr. 5.
Csetnek, Gömör vm., 1892. nov. 7.
Feketepatak, Gömör vm., 1891. márcz. 20.
Nagyrőcze, Gömör vm., 1891. szept. 18.
Nagyszőllős, Ugocsa, 1891. szept. 29.
Debreczen, Hajdú vm., 1891. okt. 19.
Csetnek, Gömör vm., 1891. július 8.
Sörkút, Szepes vm., 1892. szept 4.
Sajókaza, Borsod vm., 1891. május 4.
Sárosófalú, Sáros vm., 1891. május 6.
Ruszkócz, Ung vm., 1892. decz. 16.
OSZTÁLY.

Sörkút, Szepes vm., 1890. augusztus 3.
Bártfa, Sáros vm., 1890. február 28.
Ráczkozár, Baranya vm , 1890. jún 28.
Orosháza, Békés vm., 1891. június 2.
Irsa, Pest vm. 1888 február 13.
Eperjes, Sáros vm., 1889. decz. 12.

* 1908. évi január 11-ikén eltanácsoltatott.
Coll. É rt. 1907/8.

rom. kath. ;
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Név, vallás, anyanyelv

10

15

20

25

29

Születés helye és ideje

Bódy Béla Emil ág. h. ev.
Boskó László rk. . . .
Cseplák János ág. h. ev. .
Debreczeni Károly ref.
Értei Dániel ág. h. ev.
Ferencz József ág h ev.
Frenczel József ref.
. .
Gaál Imre ág h. ev. .
Harmann József ág. h. ev.
Hugyik Jenő ág. h ev. .
Kiss Kálmán ág h ev. .
Kolcsovszky István rk.
Kovács József ág h. ev. .
Mihalik Gusztáv ág. h. ev.
Nagy Károly ref. . . .
Nemes Miklós ref. .
Petróczy Pál ág. h ev.
Röder Alfréd ág h. ev. .
Suszter István ág h. ev.
Szabó Dániel ág. h. ev. .
Szikora Ernő ág. h. ev. .
Tarnovszky Miklós gk
Vierg István ág. h. ev. .

III.

Gesztes, Gömör vm., 1891. január 7.
Ózd, Borsod vm., 1888 deczember 24.
Ungvár, Ung vm., 1890. június 14.
Bályok, Bihar vm., 1888. június 29.
Bazin, Pozsony vm , 1890. február 19.
Eperjes, Sáros vm., 1892. február 18.
Szemere, Abaúj vm., 1892. április 11.
Eperjes, Sáros vm., 1891. július 29.
Malucsina, Liptó vm., 1891. január 3.
Miskolcz, Borsod vm , 1890. decz. 30.
Lovászpatona, Veszprém, 1890 decz. 14.
Szendrő, Borsod vm , 1889. decz. 23.
Miskolcz, Borsod vm., 1889. szept. 22.
Nagyszalos, Gömör vm , 1891. jún. 29.
Székesfehérvár, Fehér, 1892. május 2
Petneháza, Szabolcs vm , 1888 ápr. 17.
Pusztaháza, Zemplén, 1888. okt. 11.
Budapest, Pest vm., 1891. okt 10.
Pinczéd, Bács-Bodrog vm., 1891. aug. 3.
Likér, Gömör vm., 1890. márczius 21.
Salgóbányatelep, Nógrád, 1890. nov. 7.
Eperjes, Sáros vm., 1892 október 25.
Nagyrőcze, Gömör, 1892. márczius 28.I.
OSZTÁLY.

Bacskay Ferencz reí. .
Kanyár,' Szabolcs vm., 1888. nov. 22.
Bábel András ág. h. ev. .
Kövi, Gömör vm., 1890. szept. 27.
Chochol János ág. h. ev..
Feketelehota, Gömör, 1889. február 20.
Dacsinszky János rk.* . . . Kisszeben, Sáros vm., 1890. jan. 18.
5 Dendely János ág. h. ev.
Rozsnyó, Gömör vm., 1890. okt. 30.
Jánváry István ref. . . . .
Kisvárda, Szabolcs vm , 1889. szept. 11.
Jurin Lajos ág. h. ev. . . . Jolsva, Gömör vm., 1889. márcz. 19.
Kántor Péter ref...................
Döghe, Szabolcs vm., 1888. márcz. 2.
Kiss Károly ref
. . . .
Felsőnyék, Tolna vm., 1889. febr. 15.
10 Kossuth Tivadar ág. h. ev. . Nyustya, Gömör vm., 1890. július 14.
Méhli Béla ág. h. ev. . . . Merény, Szepes vm., 1891. márcz. 27.
Moczkó Mihály ág. h. ev.
Pinczéd. Bács-Bodrog, 1889. szept. 15.
Palcsó Sándor ref. . . . . Beje, Gömör vm., 1890. február 11.
Piár János ág. h. ev. . . . j Pánik, Liptó vm., 1888. nov. 20.
Kokora, Gömör vm., 1891. máj. 5.
15 Piovarcs Gyula ág. h ev.
* 1908. jan. U -ik é n eltan ácso ltato tt.
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Név, vallás, anyanyelv

Születés helye és ideje

Polomszky László ág. h. ev.
Skultéty Andor ág. h. ev. .
Stefáni Gyula ág. h. ev. . .
Szlaboczky Pál ág. h. ev.
20 Sztahó János ág. h. ev. . .
Topperczer Rezső ág. h. ev.
Urbán József ref. . . . .
Vita Károly ref.
. . . .
Zsáry Dániel ág. h. ev. . .

Csetnek, Gömör vm., 1889. nov. 30.
Nagyszőllős, Ugocsa vm., 1890. jan. 29.
Brassó, Brassó vm., 1890. máj. 26.
Rozsnyó, Gömör vm., 1891. febr. 12.
Újvásár, Gömör vm., 1889. szept. 5.
Svedlér, Szepes vm., 1890. szept. 6.
Égerszög, Abaúj vm., 1888, aug. 31.
Nagyszaláncz, Abaúj vm., 1888. aug. 25.
Miskolcz, Borsod vm, 1889. aug. 12.

IV. O S Z T Á L Y .

5

10

15

20

Benedikti András ág. h. ev.
Blistyán Ede ág. h. ev. .
Bodnár Béla ág. h. ev. .
Boskó Mihály ág. h. ev .
Ehlers Emil ág. h ev. .
Hermann Béla ág. h. ev.
Horváth Pál ág. h. ev.
Hrvol Lajos ág. h. ev. .
Istványik Gyula ág. h. ev.
Kiss Gyula ág. h. ev. . .
Könyves Andor ref . .
Kubicza Pál ág. h. ev. .
Kusnyérik Samu ág. h ev.
Lakatos Emil ág. h. ev. .
László Mihály ág. h. ev. .
Mészáros István reí. . .
Pichler Béla ág. h. ev. .
Rákay József ref. . . . .
Simon Gyula ref. . . . .
Suhajik Gyula ág. h. ev.
Takács János ág. h. ev. .
Virág László ref. . . . .
bj

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Csetnek, Gömör vm., 1888. máj. 10.
Csorba, Liptó vm., 1886. nov. 16.
Turicska, Nógrád vm., 1889. okt. 22.
Ózd, Borsod vm., 1887. márczius 7.
Kisszeben, Sáros vm , 1889. nov. 3.
Salgótarján, Nógrád vm., 1888. szept. 27.
Orosháza, Békés vm, 1890. márcz. 29.
Pongyelok, Gömör vm., 1889. jan. 4.
New-York, Amerika, 1889. április 23.
Rozsnyó, Gömör vm., 1890. szept. 21.
Solymos, Ung vm., 1887. július 1.
Pinczéd, Bács-Bodrog, 1888. nov. 17.
Nagyrőcze, Gömör vm., 1888. szept. 8.
Nyíregyháza, Szabolcs, 1889. máj. 20.
Apácza, Brassó vm., 1888. szept. 4.
Szikszó, Abaúj vm., 1886. okt. 7.
Baróth, Háromszék vm., 1889. jún. 17.
Borzova, Gömör vm., 1887. jún. 17.
Noszvaj, Borsod vm., 1887. aug. 12.
Rimaszombat, Gömör 1889. márcz. 7.
Nyíregyháza, Szabolcs, 1888. ápr. 20.
Menyő, Szilágy vm., 1886. június 28.

-V
Ia g á n t a n u l ók.
I. osztály.

Domszky András ág. h. ev., szül. 1880. júl. 28-ikán Magyarfalun, Liptó vm.
Vizsgát tett 1908. jún. 19.
Kárpáti Mátyás ág. h. ev., szül. 1889. márcz. 10-ikén Bussóczon, Szepes vm.
Vizsgát tett 1907. szeptember 2-ikán. Oszt. ism. ut. Az I. osztályba
rendes tanulóul fölvétetett.
1
4
*
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Pongó Sándor ref., szül. 1883. október 9-ikén Runyán, Gömör vm. Vizsgát
tett 1908. április 10-ikén. Felsőbb osztályba léphet.
Simon Árpád ref., szül. 1889. márcz. 17-ikén Borkán, Gömör vm. Vizsgát tett
1907. deczember 21-ikén. Jav.-vizsgára ut.
II. o sz tá ly .

Abszolon János rk., szül. 1886. szeptember 1-jén Vizesréten, Gömör vm. Ism.
vizsgát tett 1907. szept. 2-ikán. Felsőbb osztályba léphet.
Fercsek Emil rk., szül. 1880. szeptember 30-ikán Szucsányon, Turócz vm.
Vizsgát tett. 1908. jún. 19.
Skover Miklós rk., szül. 1891. október 15-ikén Ragályon, Gömör vm. Vizsgát
tett 1908. június 19-ikén.
III. o sz tá ly .

Kántor Gyula ref., szül. 1884. január 4-ikén Inkén, Somogy vm. Ism.
vizsgát tett 1907. szeptember 2-ikán. Felsőbb osztályba léphet.
Marikovszky Pál ref., szül. 1876. augusztus 5-ikén Kisazaron, Zemplén vm.
Vizsgát nem tett.
Molnár József ref., szül. 1889. január 3-ikán Bőzsön, Borsod vm. Vizsg. jún. 19.
Ordódy Pál ág. h. ev., szül. 1878. október 25-ikén A.-Sztregován, Nógrád vm.
Vizsgát tett.
Valach András ág. h. ev., szül. 1877. április 7-ikén Csetneken, Gömör vm.
Vizsgát tett 1907. szeptember 2-kán. J. v. u. Jav.-vizsgát tett 1908.
július 19-ikén. Felsőbb osztályba léphet.IV
.
I V . o sz tá ly .

Frankó János ref, szül. 1882. február 27-ikén Ungváron, Ung vm. Vizsgát
tett 1907. deczember 21-ikén. Jav -vizsgára ut.
Fükő József ref., szül. 1886 január 16-ikán Sajólenkén, Gömör vm. Vizsgát
tett 1907. szeptember 28-ikán. Képes.-vizsg. bocsátt.
Hangos Dezső rk., szül. 1879. aug 30-ikán Siklóson, Baranya vm Vizsgát
tett 1907. szeptember 28-ikán. Képes.-vizsg. bocsátt.
Kántor Gyula ref. (1. III. o.). Vizsgát tett 1908. június 19-ikén.
Kutalik Péter rk., szül. 1881. nov. 8-ikán Nagyszombaton, Pozsony vm. Vizsgát
tett 1907. szept. 28-ikán. Képes.-vizsg. bocsátt.
Valach András (1. III o.). Vizsgát tett 1908 június 19-ikén.
Varga Gábor ref., szül. 1882. deczember 2-ikán Botpaládon, Szatmár vm.
Vizsgát tett.
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c) A rendes tanulókra vonatkozó statisztikai adatok.

I.

II.

III.

IV.

összesen

a)Általános áramlat szerint volt:
B eiratk o zo tt.............................
Alsóbb osztályból átlépett .
Ism étlő.......................................
Más tanítóképzőből jött . . .
Évközben kimaradt . . . .
»
eltanácsoltatott . . .
Vizsgát tett az év végén . .

24
22
2
—
—
—
24

29
29
—
5
—1
28

24
24
—
3
—
1
23

22
22
—
—
—
—
22

99
97
2
8
—
2
97

b) Vallás szerint volt az év végén:
Ág. hitv. evang..........................
Ev. r e f ........................................
Róm. kath. . .........................
Gör. kath.....................................
Összesen . .

21
1
2
—
24

21
4
2
1
28

16
7
—
—
23

16
5
1
—
22

74
17
5
1
97

c) Anyanyelv szerint volt az év
végén:
M agyar.......................................
N é m e t .......................................
Összesen . . .

21
3
24

28
—
28

23
—
23

22
—
22

94
3
97

d) Kor szerint volt az év végén:
1886-ban született, tehát 22 éves
1887-ben
»
» 21 »
1888-ban
■»
» 20 »
1889-ben
»
» 19 »
1890-ban
»
» 18 »
1891-ben
»
» 17 »
1892-ben
»
» 16 »
Összesen . . .

—
—
2
1
14
7
24

—

—

5

5

3
9
6

8
7
3
—
23

5

28

3
4
6
7
2
_
—
22

3
4

16
20
19
23
12
97

I.
ej Illetőség szerint ág. h. ev. volt
az év végén :
1. Tiszakerületbeli, és pedig:
Sáros
vármegyei . . .
Szepes
»
. . .
Liptó
»
. . .
Gömör
»
. . .
Abaúj-Torna »
. . .
Borsod
»
. . .
Zemplén
»
. . .
Szabolcs
»
. . .
Háromszék
»
. . .
Brassó
»
. . .
Ugocsa
»
. . .
Hajdú
»
. . .
Ung
»'*"*'' . . .
2. Bányakerületbeli . . . .
3. Dunáninneni kerületbeli .
4. Dunántúli kerületbeli . . .
Összesen . . .
f ) A szülők polgári állása szerint volt az év végén ;
Lelkész f i a ..............................
Tanító »
.............................
Hivatalnok f i a .........................
Altiszt
»
.........................
Iparos és kereskedő fia . . .
Kisbirtokos
» . . .
Személyes szolgálatból élő fia .
Összesen . . .

I

4
3
1
8
—
—

II.

III.

IV.

5
1
1
5

—
2
1
9
1
1
—

1
—
1
6

—

3
1

—
—

Ö ssz e se n

10
6
4
28
1
4
2
3
1
1
1
1
2
6
3

—

—

—

—

—

—.
1
1
—
2

—
—
1
3

1
—

1
2
1
1
—
—

—

—

—

—

1
21

—

—

16

16

74

4
4
1
—
3
7
9
1
6
1
—
24 ] 28

—

—

7
23
12
3
33
17
2
97

—

1

—

21

—

3
7
6

—
—

1

7
3
—

2
1

1

5

2
—

9
4
—

23

8
6
1
22

d) Tanulók segélyezése, ösztöndíjak.
1. A fenntartó egyházkerület részéről:
a) Tandíjmentességben részesült:
I. oszt.

Tiszakerületi ág. h. ev.
19
Máskerületbeli »
2
Ev. ref. vallású . . . —

II. oszt.

17
4
1

III. oszt.

IV . oszt.

15

13
1
1

—
—

Ossz. Segély értéke

64
7
2

640
70
40

750 K.

Ill

b) Lakás, fülés, világítás, takarítás jótéteményében részesült:
I. oszt.

II. oszt.

III. oszt.

Tiszakerületi ág. h. ev.
17
12
13
Máskerületbeli *
1
2
—
ej Konviktusi elengedésben részesült:
I. oszt.

II. oszt. Ill.oszt.

IV. oszt.

9
1
IV. oszt.

Össz. Segély ért.

51
4

3570
280 3850 K.

Ossz. Segély értéke

Tiszakerületi ág. h. ev. 10
9
12
8
39
2770
Bányakerületi
»
—
2
—
—
2
160
Ev. ref. vall
»
—
1
—
—
1
80 3030 K.
A konviktusi elengedésb en a collegiumi tápintézet által adott 76562 K.
is benfóglaltatik.
2. Egyes könyvkiadók i következő értékben küldöttek tankönyveket
szegény tanulóink között való ingyenes kiosztás czéljából:
Révai Testvérek könyvkiadó-vállalat , . . 31-20 K.
«
«
Athenaeum
60-20 «
«
«
Franklin-Társulat
1940 «
«
«
Toldi Lajos
210 «
«
«
Földes Gábor
15 — «
«
«
Bárd Ferencz
6,— «
«
«
Méhly Béla
4 — « 137.90 K.
3. Intézeti- és kollégiumi ösztöndíjban részesültek:
1. Benedikti András IV. o. t a Fabriczy-félében
8’— K.
2. Röder Alfréd II. o. t. a Kacziányi-félében 2 0 0 — «
3. Topperczer Rezső III. o. t. az Újházy-félében
8'— <
4. Kossuth Tivadar III. o. t.
«
«
8
5. Zsáry Dániel III. o. t.
«
«
8'— «
6. Lakatos Emil IV. o. t.
«
«
8 — « 240-— K.
Segélyek és ösztöndíjak főösszege: 800790 K.
‘—

«

3. I n té z e ti épület, k e rt, 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 testgyakorlat tanításánál a coll. főgymn.
tornacsarnokát használjuk.
Az intézet kertje, a mely 3463 m.2 területű, főképp a gyümölcsfák és
konyhakerti növények okszerű tenyésztésére nézve szolgál útmutatásul az
ifjúságnak.
Internátusunkban 81 tanuló volt elhelyezve, 5 tanuló szüleinél lakott,
11 tanuló több családnál bérelt alkalmas lakást. A szobák tisztántartására és
a rendre szobafelügyelők ügyeltek, a kik e czélból naplót vezettek s nap
nap mellett jelentést tartoztak tenni a felügyelő tanárnak.
4. K ö n y v tá r u n k é s a ta n s z e r e k szaporodása.
a) Könyvtárunk a jelen tanévben a következő művekkel gyarapodott:
1. Vétel útján; Evang. Orálló; Evang. Népiskola; Nemzeti Iskola;
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Magyar Tanítóképző; Magyar Tanügy ez. heti és havi folyóirattal; György:
A föld és népei, Beöthy Zs.: A művészetek története, Bezerédi—Szilassy:
Mezőgazdasági lexikon ez. művekkel.
2.
Ajándék útján: A vall- és közokt.-ügyi minisztertől: Hivatalos Közlöny,
Néptanítók Lapja, Herkules; Akadémiai É rtesítő; A közoktatásügy 1906. évi
állapota; Gyámintézet, Hivatalos Közlemények, Külmisszió, folyóiratok s több
féle jelentések, évkönyvek, isk. értesítők stb. kiadványokkal.

II. A z i n t é z e t m ű k ö d é s e .
1. A z isk o la i é v r ö v id tö rtén ete.
Fentartó testületünk, a tiszai ág. h. ev. egyh.-ker. méltóságos Elnök
ségének az intézet tanárkarával a múlt tanév végén tartott együttes értekez
letén hozott határozatok közül különösen a következőket kell kiemelnem, a
melyeknek megvalósítása által intézetünk nagy lépéssel jutott előbbre, a mai
kor megkívánta, modern internátussal, teljes felszereléssel, kellő javadal
mazással ellátott tanárkarral biró s így egyházkerületünkhöz méltó tanító
képző-intézet felé.
1. A fentartó testület elfogadja a vallás- és közokt.-ügyi miniszter által
a tanárok törzsfizetésének az államiakéval egyenlőképen való rendezhetése
czéljából megajánlott állami hozzájárulást s ennek ellenében a rendeletben
meghatározott feltételeknek teljes keresztülvezetését a megjelölt négy éven
belül teljesíteni megígéri.
2. Arra való tekintettel, hogy intézetünk 4 rendes tanára nem képes
az állami tantervben kijelölt tárgyakat egyrészt a kellő óraszámban tanítani,
másrészt pedig heti 22—24 órájuk és tárgyaiknak különbözősége mellett
feladatának teljes mértékben eleget nem tehet, daczára annak, hogy minden
erejével az iskola javán fáradozik, elhatározza, hogy az állami tantérv elfogadhatása s a tanításnak a szerint való berendezhetése czéljából az 1907/s. tan
évtől kezdődőleg 2 új tanári állást rendszeresít.
Ezen két tanári állásra rendkívüli tanárul, ideiglenesen egy évre ifj. Becht
József nyelv- és tört.-tud. és zenei szakra képesített oki. polg. isk. tanárt és
Molitor Gusztáv math, és term.-tud. szakra és tornára kép. oki. polg. isk.
tanárt hívta meg.
Nevezett tanárok aug. 30-ikán állásukat elfoglalták s Becht József heti
21, Molitor Gusztáv heti 22 órai tanítás mellett a bérelt internátusokban el
helyezett tanulók felügyeletével is megbízattak.
3. Az egyetemes vallástauítási tanterv tekintetében úgy határoz, hogy
egyelőre az 1907/8. tanévben az I. és IV. oszt. vallásóráinak számát heti 1— 1 órá
val növeli, s majd fokozatosan tér át a vallás tanításánál a tanterv teljes keresztülvezetésére. Ezen intézkedésével a vallásórák száma heti 10 órára emelkedett.
4. Remenyik Lajos gyak.-isk. tanítónak a tanítókép.-int. segédtanári czímet
megadja.
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Kerületünk méltóságos elnökségének eme fontos határozatait és az
azok tekintetében tett elnöki intézkedéseket az egyházker. közgyűlés jóvá
hagyólag tudomásul vette s felhívta a coll. igazg. választmányt, hogy a próbaév
leteltével a rendszeresített állásoknak állandóan alkalmazandó tanerőkkel való
betöltéséről gondoskodjék, valamint az egyetemes vallástanítási tanterv el
fogadtatása czéljából egy esetleg szükséglendő rendes vallástanár alkalmazá
sára voatkozólag véleményes jelentést tegyen.
A most már 8 tagból álló tanári kar a magánvizsgálatok és javító-vizs
gálatok befejezése után szept. 5-ikén hozzáfogott reábízott nagyíontosságú fel
adatának megvalósításához: egyházát, hazáját mindenekfelett szerető, minden
szépért és nemesért lelkesülni tudó, áldozatokra kész, hivatásos és ügyes tanítók
nak képzéséhez.
Feladatának megvalósítását a következőleg vélte legsikeresebben elérhetni:
A vallásos és hazafias érzelmek ápolása és fejlesztése czéljából ifjúságunk résztvett a templomi istentiszteleteken, kétízben részesült a deprekáczióval kapcso
latosan az Úr vacsorájában, a napi munkát ének- és imával kezdette és fejezte be,
jelen volt a vallásos és hazafias ünnepélyek mindenikén, s több esetben sikerült
ének- és zeneszámmal, avagy szavalattal tényleg is közreműködött, sőt Ózdon,
1908. május 23-ikán erkölcsileg és anyagilag is fényesen sikerült önálló hang
versenyt rendezett, a melyen az ózdi műkedvelők közül többen, az ózdi dalárda
és zenekar is szerepelt; a nyelv, zene- és képzőművészetek alaposabb meg
ismerése és megszeretése czéljából elvezettük avagy elengedtük tanítványainkat
a Széchenyi-kör, a Tanár-Egyesület, a Népakadémia, a Joghallgatók Testüle
tének Irodalmi Osztálya stb. által rendezett felolvasó- és zeneestélyekre s meg
felelő alkalmakkor a színházba; a természet szépségeinek fölismerése, meg
értése és megkedvelése czéljából fölkerestettük növendékeinkkel Eperjes közel
fekvő, természeti szépségekkel bővelkedő, kies kiránduló-helyeit, 49 tanulónkat
végigvezettük hazánk egyik legnagyobbszerű természeti szépségén, az Aggteleki
cseppkő barlangon, megengedtük nekik, hogy az Eperjesi Jogász és Theologus
Túrista-Egylet tagjaivá legyenek, s az azok által tartott felolvasásokon és
kirándulásokon is résztvegyenek; buzdítottuk növendékeinket az áldozatkész
ségre, a szegények és elhagyottak gyámolítására, minek folytán a rozsnyói
árvaházra 18'40 K., a coll. gyámintézetre 1T90 K. gyűlt egybe, a gyak.-iskola
növendékei 10'50 K.-t juttattak a rozsnyói árvák karácsonyfájára.
Az iskolai év csöndes, zavartalan, eredményes munkálkodás közben folyt le.
Ügy a tanár kar, mint az ifjúság egészségi állapota jó volt, minek következ
tében a tanítás folytonos, megszakítás nélküli lehetett. A fegyelmi állapot ellen
sem lehet panaszunk; az iskolai szabályoknak súlyos áthágását csak két
tanulónál tapasztaltuk, a kik a püspök úr beleegyezésével az intézet elhagyására
köteleztettek.
Aug. 15-ikén tettük meg ajánlatunkat a felvételért folyamodók kérvényére
vonatkozólag. Szept. 2—4-ikén tartottuk a magánvizsgálatokat, szept. 5-ikén a
javító-vizsgálatokat, szept. 3. és 4-ikén volt a beiratás, a tanítást szept. 5-ikén
kezdettük meg. Nov. 17-ikén tartottuk az ellenőrző konferencziát, a félévi érte
sítőket jan. 31 ikén osztottuk ki. Ápr. 8-ikán tartottuk a II. félévi ellenőrző érteColl. É rt. 1907/3.
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kezletet s a tanévet a köv. vizsgarend szerint fejeztük be: május 29— jún. 3-ikán
a IV-ed évesek osztály vizsgálata; június 4 —6-ikáig a képesítőre bocsátottak
gyakorlati tanításai; június 15 —17-ikig az I —III. évesek osztály vizsgálata;
június 18-ikán az 1—III. oszt. elbocsátása; június 19-ikén a magántanulók
vizsgálata ; június 20—24-ikén írásbeli képesítő-vizsgálat; június 25—27-ikén
szóbeli képesítő-vizsgálat.
A képesítő-vizsgálatról, a melyhez miniszteri biztosi minőségben dr.
Pruzsinszky János, gyak. főgymn. tanár Budapesten, küldetett ki, s a melyen
püspök úr engedélye folytán 22 rendes és magántanuló vett részt, a követ
kező tanévi Értesítőben fogunk beszámolni.
2. E lv é g z e tt ta n a n y a g .
I. O S Z T Á L Y .
Osztályfő: Becht J ózsef .
1. Vallástan. Ag. h. íz’.-nak. Hetenkint 3 óra. Első félévben a népiskolai
vallásoktatás anyagául szolgáló ó- és új-szövetségi bibliai történetek. A második
félévben az ó-szövetség könyveinek ismertetése. Tankönyvek: Batizfalvy—
Bereczky: Bibliai ismertetés. Bibliai történetek.
Egész éven át heti egy órában a tízparancsolat és az első hitágazat
megértetése és begyakorlása. T k .: Győry—Adorján kátéja. Tanár: Liptai Lajos.
Ref.-wak. heti 1 óra. T k.: Kovácsy S ándor: Bibliai vallástan. Tanár:
Erős Károly.
Róni. kaik.-nak heti 1 óra. T k .: Demény Károly: Ágazatos hittan. Tanár:
Palyó Mihály.
2. Neveléstan Hetenkint 2 óra, tanította Gamauf György. Test- és
egészségtan. Az emberi test alkotórészei; a csontrendszer; annak kóros vál
tozatai az iskolázás ideje előtt s alatt. Az izomrendszer; véredényrendszer.
A bőr szerkezete, működése s ápolása. A légzés és az azt befolyásoló jótékony
és kártékony körülmények. Tengéleti működés ; a táplálkozás és szervei; a
tápanyagok és italok. Az idegrendszer kifejlődése, ápolása, óvása a különböző
életkorokban. Az érzékszervek s gondozása. Fertőző s ragályos betegségek.
Kk.: dr. Schermann : Test- és egészségtan.
3. Magyar nyelv. Heti 4 óra. Hangtan, szótan, mondattan. 1. A hang
tanból : a magyar nyelv hangjai és azok változásai, a hangok leírása ; helyesírás.
Szóelemek. P'ontosságukat s a nyelvben való szerepüket külön-külön tárgyaltuk,
különösen a szóképzés, -összetétel és a szóragozásra való tekintettel. 2. A szó
tanból az egyes szófajokat s azok változásait vettük. A szóképzés-, szóössze
tétel és szóragozásra különösen nagy gondot fordítottunk. 3. A mondattanból:
az egyszerű mondatok, azok nemei s az egyes mondatrészek. Az alany és
állítmány egyezése. A szóvonzat törvénye. Az egyszerű mondat szórendje.
Az összetett mondatok s nemei, a mellérendelt s alárendelt mondatok. A kör
mondat. A nyelvtant olvasmányok s költemények tárgyalása, tartalmi és nyelvi
fejtegetése alapján végeztük el s különösen a helyes fogalmazásra és írásra
fordítottunk nagy gondot Az olvasmányok tartalmát a növendékek szabadon
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adtak elő s több költeményt — miután azt előzetesen tárgyaltuk — könyvnélkül tanultak meg. Házi s részben iskolai dolgozatokat is készítettek. A
nyelvtan beható tárgyalása közben a stilisztika anyagát végeztük, még pedig :
a stilus tisztasága, világossága, szabatossága, a stilus általános törvényei, a
stilus szemléletessége, hangzatossága és érzelemkeltő eszközei — Közéleti
fogalmazványok. K k.: Köveskúti Jenő és Sarudi Ottó Magyar Stilisztikája
és Király Pál Rendszeres Magyar Nyelvtana. Tanár: Nikelszky Zoltán.
4.
Német nyelv. Hetenkint 2 óra. Értelmes olvasás, fordítás magyarból
németre és németből magyarra. Beszélgetés német nyelven. Nyelvtanból: A
főnevek neme, a névelők, az «iit» és «finö» 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-1
a főnevek ragozására vonatkozó szabályok; az elöljárók, a számnevek. A
főnévi igenév, «man» szócska használata; a szórend szabályai. Kézikönyv:
Német nyelvgyakorló, I. rész. Tanár: Becht József.
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 órában. I. Csillagászati földrajz. Tájékozódás az észlelet
helyén. Az ég leírása Az ég egynapi jelenségei Éggömb, világtengely, ég
sarkok. Párhuzamos körök. Elhajlás. A föld alakja és nagysága. A föld sarka,
egyenlítője, délkörei. Földrajzi hosszúság. A föld forgása. Az ég egyévi jelen
ségei. Évszakok. A hold mozgása és fényváltozása. A föld keringése a nap
körül. Nap-és holdfogyatkozás. II. Fizikai földrajz: A föld felszíne. Az óceánok.
A tenger mozgásai: hullámzás, áramlás, apály és dagály. A szárazföld meg
oszlása, vízszintes és függőleges tagosultsága. Szigetek, félszigetek. Alföldek,
felföldek, sivatagok, hegységek. A szárazföld vizei. Vulkánok. Földrengés.
Légköri nedvesség Légnyomás és légáramlatok. Állandó, időszakos és változó
szelek. Éghajlat. Örök hó- és jégterületek. Tk : Farkas és Kovács: Csillagászati
és fizikai földrajz. Tanár: Becht József.
7. Történet. Heti 3 órában. Az ó-korból: A keleti népek, a görög nép,
a római birodalom. A középkorból: Germán népek története; a középkori
államok és intézmények; a pápaság és császárság küzdelmei; a keresztes
háborúk. A középkori intézmények és műveltség. Tankönyv: Sebestyén Gy.:
Egyetemes történet I. oszt. számára. Tanár: Gamauf György.
8. Számtan. Heti 3 órában. A mennyiségekről általában, az algebra
jelei, algebrai kit meghatározása, sarkigazságok, alapműveletek algebrai egész
kifejezésekkel Számrendszerek. Mértékeink. A négy alapművelet a tizes és
más számrendszerben egész számokkal. A számok tulajdonságai Közönséges
és tizedes törtek. Számolási rövidítések. Régi hazai mértékek. Elsőfokú, 1 —4
ismeretlennel biró egyenletek. T k .: Dékány Mihály és Simkó Endre: Számtan
a tk. I. o. számára, Tanár: Gerhard Béla.
1
5
*
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9. Term észetrazj. Hetenkint 2 óra. Növénytan A növény szervei: a
gyökér, a szár; a levél, a levél biológiája; a virág, a virágzat, a virág biológiája,
magabeporzás, szél útján való beporzás, virágok és rovarok; a termés, a ter
més és mag biológiája. A növény életjelenségei: a táplálkozás, szaporodás és
mozgási tünemények. Virágtalan növények: moszatok, gombák, zuzmók, mohok,
páfrányok, zsurlók, korpafűfélék. Virágos növények: a nyitvatermők közül a
fenyők, a zárvatermők családjaiból egy-két ismertebb növény. Kézikönyv:
dr. Szterényi Hugó: Növénytan. Tanár: Molitor Gusztáv.
10. Harmonium. Heti 4 óra. Lányi E rn ő : «Polyphonia» czimű műve
alapján progressiv sorrendben a gyakorlatok nagyobb része.
11. Zeneelmélet. Heti 1 óra. A hang. Hangszerek. Hangrendszer. Vonal
rendszer. Hangjegyek s azok írása. Szünet-jelek. A kótakulcsok. Módosító
jegyek. Az ütem és az ütemjelek. Az ütem nemei. Az ütem gyorsasága.
(Tempo). A hangok nyújtása. Zenei rythmus. Előadási jelek. A szokás alapján
rövidített hangírás. A czifrázásra használt jelek. Hangközök s azok fordítása.
Diatonikus és chromatikus hanglétrák. A hangnemek rokonsága. Kézikönyv:
Berecz Ede: A zene alapelmélete.
12. Hegedű. Heti 1 óra. A Hohmann-féle hegedűiskolából 180 gyakorlat.
13. Ének. Heti 1 óra. Hang- és hallásképző gyakorlatok Sztankó Béla
Daloskönyvének III. el. isk. része alapján s ezzel kapcsolatban 20 egyházi
éneknek begyakorlása. A zenei tárgyak tanára: Becht József.
Karének. Heti 2 óra. Az énekben jártasabb növendékek együtt gyakorol
tak férfikarban különféle egyházi, világi, alkalmi és ünnepi dalokat. Tanár:
Ifj. Kapy Gyula.
14. Szépírás. Heti 1 óra. A magyar és német szép- és ütemirás, külö
nös tekintettel a népiskolai szépírás tanítására. Rondirás. Vezérfonal Vajda
Páltól. T anár: ifj. Kapy Gyula.
15. Szabadkézi rajz. Heti 2 óra. A síkékítmény elemei és egyszerűbb
síkékítmények rajzolása fali mintákról, a tanárnak a táblán készített vázlata
és magyarázata segítségével. Színezési gyakorlatok. Tanár: Molitor Gusztáv.
16. Testgyakorlat. I. csoport (I—II.) oszt.) anyaga: Rendgyakorlatok :
Sorképzés, fordulatok, sornyitás, sorzárás, sorbontás, fejlődések, rendek, kettős
rendek, menet, ellen vonulás, 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 (III—IV. osztály) anyaga: A rend- és szabadgyakorlatok
ugyanazok, mint az I-ső csoportnál. — Összetett szabadgyakorlatok: Két
gyakorlat időben egyszerre, egymásután. Három, négy gyakorlat időben
egyszerre, egymásután. Járás, szökkenés, futás, fekvő támaszok, társas-játékok,
versenyek. Bot-, rúd-, súlyzó-gyakorlatok. — Szergyakorlatok: Nyújtó-, korlát-,
bak-, ló-, létra-gyakorlatok. Gyakorlatok gyűrűn és hintán. Népiskolai torna
tanítás elmélete. Füleslabdajáték 12 tornászai. Hetenkint két-két óra. T anár;
Molitor Gusztáv.
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II. O S Z T Á L Y .
Osztályfőnök: M olitor G usztáv.
1. Vallástan. Á g . h. ev.-nak heti 2 órában. Az ó- és új-szövetség könyv
veiről általában és különösen. Az ó-testamentum könyveiből az összes tör
téneti és tanítói könyvek, a prófétai könyvekből a nagy próféták. Az új
szövetségből az evangeliomok s az apostolok cselekedeteinek könyve, a levelek
közül különösen a rómaiakhoz írt levél. Bibliai történetekre nagy súly fektetveTankönyvek : Batizfalvy — Bereczky : Bibliai ismertetés. Bibliai történetek :
T anár: Liptai Lajos.
Reform. zW/.-nak heti 1 óra. T k .: Sz. Nagy József: Keresztyén egyháztörténet. T an ár: Erős Károly.
Rom. kaíh. vall.-nak. heti 1 óra. T k .: Demény Károly : Ágazatos hittan.
Tanár: Palyó Mihály.
2. Neveléstan. Heti Sóra. Tanítja: Gamauf György. A lelki élet ismer
tetése ; gondolkodás, érzelem, akarat. A testi nevelés. Az értelem, érzelem,
és erkölcsi nevelés. A megóvó, fegyelmező és tanácsló nevelés. T k .: dr. Kiss
Áron és dr. Öreg János: Lelkiélet ismertetése.
3. Magyar nyelv. Hetenkint 4 óra. Az első évfolyam anyagát — különös
tekintettel a helyesírásra és fogalmazásra — ismételtük. Ez év folyamán a
lehetőség szerint az állami tantervhez alkalmazkodtunk, miért is elkerülhetetlen
volt egyes összevonások eszközlése, a mi azonban nehézséget nem támasztott.
— Stilisztikából. A stílus tisztasága, világossága, szabatossága, a stílus általános
törvényei, a stílus szemléletessége, hangzatossága és érzelemkeltő eszközei.
Közéleti fogalmazványok. 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 költést vettük. Kézikönyv:
Köveskúti Jenő és Sarudi Ottó Magyar stilisztikája és Sarudi Ottó poétikájá
nak első része. Tanár: Nikelszky Zoltán.
4. N ém et nyelv. Az I-ső osztály anyagának ismétlése után fordítási és
túlnyomólag beszélgetési gyakorlatok. (Kk.: 46—117. gyak.) Nyelvtanból a
segédigék használata és ragozása, a személyes névmások, a birtokos névmás
és ragozása, a főnevek vegyes ragozása, a névmások ; a múlt idő. Tankönyv :
Schuster A líréd: Német nyelvgyakorló, I. r. T an á r: Becht József.
5. T ót nyelv. Heti egy óra. — Lásd I. osztály.
6. Földrajz. Heti két órában. Az emberfajok; osztályozásuk, földrajzi
elterjedésük és jelentőségük. Nyelvcsaládok, népek, nemzetek. Műveltségi foko
zatok, vallás-, életmód, foglalkozás, társadalmi és állami viszonyok. Lakható
és lakhatatlan vidékek; abszolút és relativ népesség. Az érintkezés népek,
országok és világrészek között; ennek módjai és eszközei. — Sarkvidékek. -—
Ausztrália, Ázsia, Afrika, Amerika és Európa földrajza. A kontinensek és egyes
országainak geográfiai helyzete, határai, területe, vízszintes és függőleges tagosult-
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sága. Vízien szer. Éghajlat és termények. Lakosság, ennek gazdasági viszonyai
s műveltsége. Gyarmatok. A politikai államokat földrajzi fekvésük, éghajlatuk,
vízszintes és függőleges tagosultságuk, de különösen műveltségi helyzetük
szempontjából külün-külön alaposan tárgyaltuk, kiemelve főképen a népoktatás
terén előrehaladt államokat.
Növendékeink az általuk készített egyszerű néma-térképeket használták
fel készülésre s minden földrészt, államot, földrajzi és politikai egységet emlé
kezetből, térkép felhasználása nélkül rajzolták le. Tankönyv: dr. Némethy
Károly politikai földrajzának II. kötete. — Tanár: Nikelszky Zoltán.
7. Történet. Heti 3 óra. Ókor. A keleti népek története. A görög nép
története. A törvényhozások kora. A perzsa háborúk. A pcloponnesosi háború.
A macedón korszak. A római birodalom története. A királyság kora. A
köztársaság.kora. Polgárháborúk. A császárság kora. Középkor. A germán népek.
A középkori államok megalakulása. Az arabok. A frank birodalom. Az investi
tura harcz. A keresztes háborúk. Francziaország. Angolország. A német biro
dalom. Tankönyv: Sebestyén—Feltnéry—Bellosics : Egyetemes történet I. kötet.
Tanár: Becht József.
8. Számtan. Heti 2 óra Viszony, arány, arány megoldása. Egyszerű
hármasszabály megoldása következtetéssel és aránynyal. Százalékszámítás tiszta,
nagyobbított és kisebbített összeggel. Középhatáridő- és határidő-számítás.
Váltóleszámítolás. Értékpapír-számítás Külföldi pénznemek és mértékek s azoic
átalakítása. Érem-számítás. Keverés-számítás. Lánczszabály. A négy alapművelet
algebrai egész számokkal. Egy ismeretlennel biró elsőfokú egyenletek alkotása
és megfejtése. K k.: Schultz Imre: Arithmetika és algebra. Tanár: Gerhard Béla.
9. Mértan. Hetenkint 1 óra. Alapfogalmak. Szögek. Egyenlőközű vonalak
metszve egy harmadik egyenes által. Háromszögek, négyszögek és sokszögek.
Egyenes vonalú idomok összeillősége és hasonlósága, az összeillőségi és hasonló
sági tételek alkalmazása; szerkeztési feladatok. Egyenes vonaló idomok terü
lete. Idomok egymásra való átalakítása. Kézikönyv: Dékány Mihály: Mértan
tanítóképző-intézetek számára — Tanár: Gerhard Béla.
10. Term észetrajz. Hetenkint 2 óra. Növénytan. A növény szervei: a
gyökér, a szár; a levél, a levél biológiája; a virág, a virápzat, a virág biológiája,
magabeporzás, szél útján való beporzás, virágok és rovarok; a termés, a ter
més és mag biológiája. A növény életjelensegei: a táplálkozás, szaporodás és
mozgási tünemények. Vil ágtalan növények : moszatok, gombák, zuzmók, mohok,
páfrányok, zsurlók, korpafűfélék. Virágos növények: a nyitvatvrmők közül a
fenyők, a zárvatermők családjaiból egy-két ismertebb növény. Kézikönyv:
dr. Szterényi Hugó: Növénytan. — Tanár: Molitor Gusztáv.
11. Harmonium. H éti 3 óra. Staab L. Harmonium-gyakorlatok. Az ügye
sebbek Reinhard- és Rink-féle válogatott praeludiumokat játszottak. Második
félévben Rink K. orgonaiskolájától pedálgyakorlatokkal kapcsolatban azon
24 chorálnak játszása, mely az egyházi éneknek képezte anyagát. Tanár
Kapy Gyula.
12. Összhangzattan. Heti 1 óra. A hangzatok. A hármas hangzat és fa
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jai. A hármas hangzat fordításai. A legegyszerűbb hangzatfüzérek a fö hármashangzatokkal. A hibás ötöd és nyolczad haladások. Szólamvezetés. Authentikus, 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 elkészítése, feloldása és fordítása. A harmoniumórák alatt kisebb zenei tételeket dolgoznak. Kézikönyv : Benkő H enrik:
«Összhangzattan» ez. műve. Tanár: Kapy Gyula.
13. Hegedű. Heti 1 óra. A Hohmann-féle hegedűiskola folytatása s a
gyakorlati részből a 210-ilc gyakorlatig Tanár: Becht József.
14. Ének. Heti 1 óra. Az I. osztály anyagának ismétlése után a Sztankóféle «Daloskönyv III—IV. cl. isk. osztály számára» ez. énekes könyvecske IV-ik
osztályra szóló része s a «97 ág. hitv. ev. egyházi énekdallam» ez. könyvecské
ből 24 chorál. Tanár: Kapy Gyula.
Karének. Heti 2 óra. Lásd I. osztály.
15. Rajz. Heti 2 óra. Geometriai testeknek és csoportjainak pusztán
szemlélet alapján szabadkézzel való rajzolása, árnyékolással, különösen figyelve
a helyes távlatra. A múlt évi tananyag folytatásául síkékítmények rajzolása
és színezése. Természet után virágok és különféle tárgyak rajzolása és színe
zése. Tanár: Molitor Gusztáv.
16. Testgyakorlat. Heti 2 óra. (Lásd I. osztály.)
III. O S Z T Á L Y .

Osztályfőnök: N ikelszky Z oltán .
1. Vallástan. Ág. h. ev. vall.-nak heti 2 órában. Káté. A tízparancsolat.
Az apostoli hitvallás. A Miatyánk. Ó- és új-szövetségi történetek. Tankönyv:
Győry Adorján kátéja. Bereczky: Bibliai történetek. Tanár: Liptai L.
Reform, vall.-nak heti 1 órában. Tk. Kis József: Keresztyén hit- és
erkölcstan. Tanár: Erős Károly.
Róm.kath.-nak heti 1 órában Demény Károly: Ágazatos hittan. Tanár:
Palyó Mihály.
2. Nevelés- és oktatástan. Tankönyv : Dr. Baló József: Népiskolai nevelés
oktatástan. Az új tanterv figyelembevételével. Heti 3 órában. Bevégzett anyag:
Az iskolai élet. A példaadás, mint a nevelés eszköze. A foglalkoztatás, mint
nevelő eszköz. A jutalmazás és büntetés általában. — Didaktikai rész: Az
oktatás szempontjai. A tanítás módszere. A tanításnak két főmódszere. A
tanítás foglalata. A tanítás alakja. Fegyelem a tanítás közben. A tanítás ered
ményének biztosítása. Taneszközök és tankönyvek. Tanítási tervezet. A nép
iskolai tárgyak egymásra vonatkoztatása. Tanmenet, haladási napló, órarend.
— Methodikai rész: A vallástan módszere. A beszéd- és értelemgyakorlatok
történeti vonatkozásai, tárgyi természete, czélja, tananyaga, tanítási módszere,
tanítási alakja és szemléltetés, alaki és tartalmi eredménye. Az írás-olvasás
módszere, története. Fonomimikai módszer. Ütenyírás; a nyelvoktatás czélja,
anyaga, tanterv. Az olvasás és olvasókönyv. Olvasmánytárgyalás. Nyelvtan és
helyesírás, valamint fogalmazás módszere. A magyar nyelv tanítása idegen
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ajkú iskolákban. Direkt módszer. A számtan, mértan, földrajz, történet, alkot
mánytan, természettudományok, ének- és rajztanítás módszere, — Tanítók
jogai- és kötelességeiből: a tanítói választás módja, nyugdíjtörvény, korpótlék,
tanítók adója, katonaügy, tanítói egyesületek. — írásbeli dolgozatok. Vala
mennyi tantárgynak egy-egy leczkéje tanítási tervezetben felmutatva. Nép
iskolai órarend. Tanításmenetek. Előadó: Reményik Lajos. — Gyakorlat. A
III. osztály növendékei heti 2 órában tanítottak a gyakorlóiskolában. Egy-egy
csoport gondosan átdolgozott s átnézett tanítási tervezettel jött s a csoportból
egy-egy kiszólított növendék tartott próbatanítást, melyet hetenként egyszer
megbíráltak. Az osztály egy-egy növendékére 3—2 tanítás esett. A tanítások
vezetője: Reményik Lajos.
3. Magyar nyelv. Heti 3 óra. A poétika köréből foglalkoztunk tüze
tesebben a nagyobb elbeszélő költeményekkel (eposz, regény, novella) és a
drámával. (Tragoedia, középfajú dráma, népszínmű, drámai költemény, vígjáték,
bohózat. Zenei dráma.) A retorika köréből az értekezés és a szónoki beszéd.
Havonként egy-egy házi feladat. Kézikönyv: Sarudi O ttó: Poétika, retorika
a tkp.-intézetek III. o. számára. Tanár Becht József.
4. Német nyelv, Hetenkint 2 óra. Fordítás és áz alsó osztályokban
tanult nyelvtan alapján elemzés ( l—35. §.). Beszélgetés német nyelven. Nyelvtan
ból: A főnevek ragozása s ezek ragozásában előforduló sajátságok és kivételek.
A főnevek képzése. Rokonhangzású főnevek. Az idegen főnevek s tulajdon
nevek ragozása A melléknevek ragozása és fokozása. A számnevek és név
mások használatában mutatkozó sajátságok. A kötőmód s használata. Az első
és második osztály anyagát ismételtük. Tankönyv: Schuster Alfréd: Német
nyelvgyakorló, II. rész. Tanár: Nikelszky Zoltán.
5. Tót nyelv. Heti 1 óra. A rómabeliekhez irt levél olvasása, fordítása
s egyes részek emlékelése. Tíz egyházi ének emlékelése. Tankönyv: Új testámentom. Zpevnik. Tanár: Liptai Lajos
6. Történelem. Heti 3 óra. Tanítja Gamauf György. A történelem tárgya;
őstörténet. Egyptom, Chaldea, Assyria. A médek és persák története. A görögök
és rómaiak története. A népvándorlás népei, Mohamed, Nagy Károly, Német
ország és a pápák. A keresztesháborúk kora és azok eredménye. A középkor
művelődése. A felfedezések és feltalálások. Reformatio és ellenreformatió Francziaországban, Angliában; az angol forradalom; a harminczéves háború. XIV. Lajos
kora, az angol köztársaság, spanyol örökösödési és az északi háború, Orosz
ország és Poroszország emelkedése, az Északamerikai Egyesült-államok kelet
kezése. A nagy franczia forradalom és a császárság. A legújabb kor története
vázlatosan. Tankönyv: dr. Ribáry F.: Világtörténet.
7. Földrajz. Heti 2 órában I. Csillagászattan. Tájékozódás az észlelőhelyen.
Az ég leírása. Az ég egynapi jelenségei. Éggömb, világtengely, égsarok. Pár
huzamos körök. Elhajlás. A föld alakja és nagysága. A föld sarkai, egyenlítője, dél
körei. Földrajzi hosszúság. A föld forgása. Az ég egyévi jelenségei. Évszakok.
A nap mozgása nyugatról keletre. A hold mozgása és fényváltozásai. A föld
keringése a nap körül. Nap- és holdfogyatkozások. II. Fizikai földrajz. A föld
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felszíne. Az oczeánok. A tenger mozgásai: hullámzás, áramlás, árapály és dagály.
A szárazföld megoszlása, vízszintes és függőleges tagosultsága. Félszigetek,
szigetek Alföldek, felföldek, sivatagok, hegységek. A szárazföld vizei. Források,
folyók, tavak. A vulkánok. Földrengések. A légkör. Légköri nedvesség és
csapadékok. A légnyomás és a légáramlatok. Állandó, időszakos és változó
szelek. Éghajlat. Csapadékok. Az örök hó és jég területe A föld delejessége
és a sarki fény. — T k .: Farkas Sándor és dr. Kovács János Csillagászati és
fizikai földrajza tanító- és tanítónőképzők számára. Tanár: Nikelszky Zoltán.
8. Számtan. Heti 1 órában. Két ismeretlennel biró egyenletek alkotása
és megoldása az összehasonlító, helyettesítési és az angol módszer szerint.
Hatványozás, negativ hatvány-kitevő. Egy és több tagú algebrai kifejezések
és tizesszámrendszeri számok négyzete és köbe. Gyökvonás, negativ és tört
hatvány- és gyökkitevő. Képzetes számok. Egy- és többtagú alg. kif., valamint
tizesszámrendszerbeli számok négyzet- és köbgyöke. Végszerűtlen számok.
Kitevő, mint rendszámok. Tiszta és vegyes másodfokú egyenletek alkotása
és megoldása. Számtani és mértani haladványok. Logarithmus. Kamatos
kamatszámítás. Évi betétek, évjáradékok. Kölcsönök törlesztése. Kézikönyv:
Schultz Imre: Arithmetika és Algebra. Tanár: Gerhard Béla.
9. M értan. Heti 1 órában. Az egyenes vonalú idomok viszonya. A kör
és a pont. Egyenes és a szög, vonatkozással a körre. Két kör, A kör és a sok
szög. A kör részeinek aránya. Körmérés. Mértani helyek. Idomok átalakítása.
Szerkesztési és számítási feladatok. Kézikönyv : dr. Mocnik és dr. Pechány:
Mértan tanítóképző-intézet használatára. Tanár: Gerhard Béla.
10. V egytan és ásványtan. Heti 4 órában. A levegő. A víz. A konyhasó.
Elemek és összetett testek. A víz oldó hatása és a kristályképződés. A nem
fémes elemek és egyszerűbb vegyületeik. Égési tünemények. Savak. A fémek
és egyszerűbb vegyületeik. Nemes fémek. Ötvények és foncsorok. Aljak vagy
hidroxidok. A sók : chloridok, salétromsavas, chlórsavas, kénsavas, szénsavas,
borsavas, foszforsavas, chrómsavas és kovasavas sók. A szervetlen testek alaki,
fizikai és chemiai tulajdonságai. Kőzettan: kristályos és törmelék kőzetek;
kőzetek képződése. A föld története. Szerves vegytan Szénoxigén-vegyületek.
Illő olajok és gyanták. Szénhidrátok. Az erjedés Az alkoholok. A savak.
Zsiradékok és viaszfélék. Festő anyagok. Cyánvegyületek. Alkaloidok. Fehérje
nemű anyagok. T k .: Rybár István: A vegytan, ásványtan és földtan kis kézi
könyve, képezdék számára. Tanár: Molitor Gusztáv.
11. 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 mozgások :
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 Achimedes
16
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törvénye alapján, fokozott sűrűségmérők, hajcsövesség. Tankönyv: dr. Kovács
János: Fizika, VI. kiadás. Tanár: Gerhard Béla.
12. Gazdaságtan. Heti 1 órában. A talaj eredete, tulajdonsága és féleségei.
Konyhakertészet. Gyümölcskertészet. Gazdasági fatenyésztés. Szőlőmívelés és
borkezelés. Általános és különleges növénytermelés: telkesítés, talajmívelés, a
talajmívelés eszközei, trágyázás, a vetés módja és ideje, a növények ápolása,
letakarítása, a termények eltartása, gabnafélék, hüvelyes-növények, kapás
növények, ipari és kereskedelmi növények, szálas-takarmányfélék. Tankönyv:
Mezei gazdaság- és kertészettan, átdolgozta Véniss Gyula. Tanár: Gerhard Béla.
13. Orgona. Heti 3 óra. Id. Kapi Gyula orgona-iskolájából manuál- és
pedálgyakorlatok. Az énekórán előfordult 24 chorálnak a játszása. Az ügyesebbek
Volkmár-szonátákból játszottak egyes szebb, válogatott részeket. Tanár:
Kapy Gyula.
14. Összhangzattan. Heti 1 óra. A fő- és mellék-hetedhangzatok alkal
mazása, előkészítése és cadentiális feloldása. A fő- és melléksept-hangzatok
fordításai. Az alterált és módosított hangzatok. A diatonikus, chromatikus és
enharmonikus átmenetek. Kézikönyv: Benkő H «Összhangzattan» ez. műve.
Tanár: Kapy Gyula.
15. Hegedű. Heti 1 óra. A Hohmann-féle hegedűiskola folytatása és be
fejezése. Mazas-duettek. Tanár: Becht József.
16. Ének. Heti 1 óra. A második osztály anyagának ismétlése után a
«97 ág. hitv. ev. dallam »-füzetből 24 éneket, részben önállóan, részben orgonakisérettel. A dallamok szolmizálva is énekeltettek s hang- és hallásgyakorlatok
Stankó-féle «Daloskönyv III—IV. el. isk. számára» ez. énekeskönyvecskéből.
Tanár: Kapy Gyula.
Karének. Heti 2 óra. (Lásd: 1. osztály.)
18. Rajz. Heti 2 óra. Mintaszerű domború ékítmények, edények és más
alkalmas tárgyak rajzolása gipszmintákról árnyékolással. Növények és praeparált
állatok természet után való rajzolása és színezése. Tanár: Molitor Gusztáv.
18. Testgyakorlat. Heti 2 óra. (Lásd I. osztály.)IV
.
IV . O S Z T Á L Y .
Osztályfő: K apy G yula .
1. Vallástan. Ág. h. ev. va ll-nak heti 3 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan.
A népiskolai vallásoktatás módszertana az ev. egyházegyetem által kiadott vallás
tanítási tanterv szerint. Tankönyv: Bereczky: Keresztyén hit- és erkölcstan.
Raffay Sándor: Vallástanítási módszertana. T an ár: Liptai L
Ref. va ll-nak heti 1 óra. T k .: dr. Kiss Áron : A protestáns népiskolai
vallástanítás módszertana. Tanár: Erős Károly.
Rom.kath.-múí heti 1 óra. Tk.:Dedek: Egyháztörténet.Tanár: Palyó Mihály.
2. Neveléstan. Heti 2 óra. Tanítja: G am auf György. Neveléstörténet.
A nemzeti és keresztyén neveléstanítás körében kiválóan a következő moz
zanatok : A görögök, rómaiak. A kér. vallás hatása a nevelésre; első kérész-
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tyének; Magyarország oktatásügye a középkorban. Reformátorok és a nép
iskola kezdete; jezsuiták. Realismus, pietismus; magyar oktatásügy a XV—
XVII. században Rousseau és a philantropismus elvei s hatása; a magyar
tanügy a XVIII században és a XIX. század első felében. Pestalozzi és elv
társainak elvei s hatása a népoktatásra; a magyar közoktatás és népoktatási
törvényeink 1848-tól. K k.: dr. Kiss Áron: Nevelés- és oktatástan története.
A magyar népoktatásügy szervezete: A népiskolák íentartása és szervezete,
állami felügyelet, népiskolai rendtartás, a tanítóra vonatkozó tudnivalók, a nép
iskola belső szervezete, kisdedóvás és emberbaráti intézetek. T k .: dr. Balló J .:
A magyar népoktatás szervezete.
Gyakorlat. A IV. osztály növendékei heti 6 félórában tanítottak a gyakorlóiskolában az osztály jelenlétében; ezeket a tanításokat azután hetenkint 3 órában
megbírálták. Ezenkívül felváltva egy-egy napig önállóan kezelték a népiskola
egyes tantárgyait, majd egymásután több tantárgyat. Egy-egy növendék 16
alkalommal tanított 16 félórában. Általában azon voltunk, hogy növendékeink
a népiskola önálló vezetését minél teljesebben elsajátítsák.
3. Magyar irodalomtörténet. Heti 2 óra. Irodalmunk történetét — a
mennyire időnk engedte — egészében, de különösen főbb mozzanatait s iro
dalmunk főbb képviselőit behatóan tárgyaltuk. A tárgyalás alapjául részben
otthoni, de főként — mert kevés anyag állott rendelkezésünkre — iskolai
olvasmányok, ill. szemelvények szolgáltak. Irodalmunk régebbi képviselői közül
különösen a következőkkel foglalkoztunk behatóan: Tinódy, Balassa, Zrínyi,
Gyöngyösi, Pázmány és Mikes ; az újabbak közül ezeket tárgyaltuk kimerítően:
Bessenyei, Csokonai, Kazinczy, Kisfaludy S., Berzsenyi, Kölcsey, Katona J.,
majd Kisfaludy K., Vörösmarty, Petőfi, Tompa, Arany, s végül Jósika, Eötvös,
Jókai, Szigligeti és Madách. Tekintve az idő rövidségét, az írók életrajzát csak
az esetben tárgyaltuk behatóan, ha az illető írói működésével szoros össze
függésben állott, illetve hatással volt rá. Különösen az irodalmi termékek tárgya
lásával, fejtegetésével, magyarázásával és azok jellemzésével foglalkoztunk.
Házi és iskolai írásbeli dolgozatok készítése. Kézikönyv: dr. Koltai Virgil és
Sassi N. Lajos: A magyar nemzeti irodalom története. Tanár: Nikelszky Z.
4. Német nyelv. Az alsó osztályok anyagának ismétlése után olvasmá
nyok elemezése (35—74. §). Nyelvtanból: Módbeli segédigék, az igék ragozásá
ban mutatkozó rendhagyóságok, az igék jelentése, beosztása és képzése. Az
igenevek használata. Az igeidők használata. A magyar és német igeragozásban
mutatkozó főbb különbségek. Az erős igék osztályozása. Az elöljárók s ezek
használatában előforduló sajátságok. A határozó-szók és ^zok képzése. A mondat
és a fontosabb mondatrészek. Tankönyv: Schuster Sándor német nyelvgyakorló
jának II. része. Tanár: Nikelszky Zoltán.
5. T ót nyelv. Heti egy óra. Előimádkozási gyakorlatok. Tót egyházi
beszédek betanítása, szabadon elmondása. Tankönyv: dr. Baltik Imakönyve.
Tanár: Liptai Lajos.
6. Történet. Heti 2 óra. Tanítja Gamauf György. A magyarok története.
Hazánk története a magyarok letelepedése előtt. A magyarok s ősi művelt
16*
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ségük; a vezérek kora. Az Árpádházbeli királyok; vegyes-házbeli uralkodók;
a török hódoltság és a Habsburg-királyok, különös tekintettel a művelődés
történeti viszonyokra és a protestantizmus történetére. Kézikönyv: Sebestyén:
A magyar nemzet története.
7. Alkotmánytan. Heti 2 óra. Tanítja Gamauf György. Államhatalom,
államforma, alkotmány. A magyar alkotmány történeti fejlődése. A magyar
állam és nemzet: a királyi hatalom. A törvényhozó hatalom A végrehajtó
hatalom: országos kormányzat, közös kormány, törvényhatósági önkormányzat,
községi önkormányzat. Belügyi, pénzügyi, gazdasági, vallási és közoktatásügyi,
igazságügyi, katonai közigazgatás. Anyagi magánjog, polgári törvénykezés, a
büntetőjog alapvonalai. K k .: Csíky Kálmán : Magyar alkotmánytan.
8. Mennyiségtan. 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
Im re: Arithmetika és algebra. Dr. Mocnik és dr. Pechány: Mértan, tképző-int.
használatára. T anár: Gerhard Béla.
9. Fizika. Heti 2 órában. A levegő súlya. A nyomás terjedése légnemű
testekben. A légköri nyomás. Mariotte törvénye és alkalmazásai. A gázok és
folyadékok diffúziója. A melegről. Hőmérséklet. Melegmennyiség. Kiterjedés.
Halmazállapot-változások. A meleg terjedései és forrásai. Légköri változások.
A hang. A hang keletkezése és terjedése. A hangok közötti különbségek. A
fény keletkezése, terjedése és erőssége. A fény visszaverődése és törése. Szín
szóródás. A szem és az optikai eszközök. A mágnesség. Sztátikai villamosság.
A villamos áram keletkezése, alaptörvényei, melegítő hatása, kémiai hatása
és mágneses hatásai. Ampére magyarázata az elektromágnességről. A munka
fogalma. Az erély vagy energia. Munkavégzés gépekkel. A természet erőinek
felhasználása munka végzésére. Víz- és szélmotorok. A meleg energiája.
A villamosság energiája. Tankönyv: Dr. Kovács János: Fizika, VI. kiadás.
T a n á r: Molitor Gusztáv.
10. Gazdaságtan. Heti 1 óra. A mezőgazdasági műveleti növények.
Rét és legelő művelés. Méhtenyésztés. Selyemhernyó-tenyésztés. Eperfatenyésztés. Általános állatenyésztés. Ló-, szavasmarha-, juh-, sertés-, baromfitenyésztés. T k .: Véniss Gyula: Mezei gazdaság, és kertészettan tanítóképző
intézetek számára.
11. Orgona. Heti 2 óra. Palme «Der angehende Organist» ez. művéből
az énekórán tanult chorálokhoz alkalmazott előjátékok. Minden hónapban egy
szer szabadon választott nagyobbszabású utójátékoknak bemutatása. Tanár:
Kapy Gyula.
12. Összhangzattan. Heti 1 óra. Önálló basszus szerkesztése. A szóla
mok vezetése. Chorálok s praeludiumok elemezése. Dallamra való szerkesztés
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a különféle kitérések (modulatiók) felhasználásával. Átmeneti és váltóhangok.
A tételek harmóniai és ritmikai átváltoztatása. Chorál- dallamok szerkesztése
Tankönyv: Benkő H .: Összhangzattan. Tanár: Kapy Gyula.
13. Hegedű Hetenkint 1 óra. A Hohmann-féle hegedűiskola folytatása
és befejezése. Mazas-duettek. Kayser etude-ök. Tanár: Becht József.
14. Ének. Heti 1 órában. A harmadévi anyagnak ismétlése után a «97.
ág. hitv. ev. dallam »-füzetből az utolsó 25 éneket, önállóan s orgonakisérettel.
A dallamok szolmizálása mellett hallásképző gyakorlatok Stankó-féle «Dalos
könyv V—VI. el. isk. számára» ez. könyvecskéből. Tanár: Kapy Gyula.
Karének Heti 2 óra. Lásd I. osztály.
15. Rajz. Heti 2 óra. A múlt évi tananyag folytatása. Előkészítés a nép
iskolai rajztanításra. A népiskolai rajzi anyagnak módszeres földolgozása. Tanár:
Molitor Gusztáv.
16. Testgyakorlat. Heti 2 órában. Lásd: I. osztály.

4. A ta n ítá s eredm én ye, m a g a v ise le t, szorgalom .
Általános osztályzat.'

I.

Vizsgálatra bocsáttatott 24
a) kitűnő . ' ...................
1
jeles .............................
5
9
j ó ..................................
5
elégséges . . . . .
javító vizsg.-rautasíttatott 4
b) jó magaviseletű volt
21
szabályszerű « «
3
c) kitartó szorg. tanúsított
5
elég
«
«
10
változó «
«
5
kevés
«
«
4

II.

III.

IV.

Összesen

28
2
5
8
6
7
21
7
5
11
9
3

23
2
8
8
2
3
22
1
8
10
3
2

22
1
5
8
8
-22
—
6
9
6
1

97
6
23
33
21
14
86
11
24
40
23
10
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1
2

3
4
5
6

7

8

9

10

11

I
Vallástan.......................................
Neveléstan:
a) e lm é le t......................................
b) g y a k o r l a t ................................
Magyar nyelv és irodalom. .
Német n y e lv ..................................
Tót n y e lv .......................................
Mennyiségtan ;
aj s z á m t a n ................................
b) m é r é s t a n ................................
Történeti tárgyak:
a) földrajz
................................
b) történelem s alkotm ánytan .
Természettudományok;
a) te rm é sz e tra jz ...........................
b) f i z i k a ......................................
c) g a z d a s á g ta n ...........................
Ének és zene;
a) egyházi ének
.....................
b) k a r é n e k ................................
ej harm onium és orgona . .
d) z e n e e l m é l e t ..........................
é) h e g e d ü lé s ................................
Rajz és szépírás
a) r a j z .......................................
ib/ s z é p í r á s ................................
T estg ya ko rlá s.............................
Összesen .
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A tanítóképző órarendje az 1906/7. tanévben.
Óra

Osztály

Hétfő

8—9

I.
II.
III.
IV.

Történet
Ga.
Természetrajz Mól.
Mennyiségtan Ge.
Magyar
Nik.

Neveléstan
Magyar
Természetrajz
Mennyiségtan

Ga.
Nik.
Mól.
Ge.

Magyar
Nik.
Természetrajz Mól.
Mennyiségtan Ge.
Neveléstan
Ga.

Német
Be.
Számtan
Ge.
Természetrajz Mól.
Történet
Ga.

Számtan
Magyar
Magyar
Neveléstan

Ge.
Ni.
Be.
Ga.

9—10

I.
11.
III.
IV.

Számtan
Magyar
Történet
Fizika

Magyar
Számtan
Rajz
Történet

Ni.
Ge.
Mól.
Ga.

Számtan
Rajz
Történet
Magyar

Történet
Történet
Rajz
Mennyiségtan

Neveléstan
Német
Fizika
Magyar

Ga.
Beht.
Ge.
Ni.

10—11

I.
II.
III.
IV.

Német
Be.
Neveléstan
Ga.
Természetrajz Mól.
Tanítás Ge., Rém.

Földrajz
Be.
Rajz
Mól.
Fizika
Ge.
Alkotmánytan Ga.

11—12

I.
II.
III.
IV.

Természetrajz Mól.
Történet
Be
Orgona
Ka.
Vallástan
Lip.

Be.
Ge.
Ka
Mól.

12—1

I.
II.
III.
IV.

Rajz
Német
Vallástan
Orgona

Harmonium
Mértan
Zeneelmélet
Rajz
Mól. i
* Be.
Lip. / Karének
Ka. 1

I.
II.
III.
IV.

j- Torna
Vallástan
Lip.
Bírálat G e , Rém. Magyar
Német
Ni. Zeneelmélet

Mól.

I.
II.
III.
IV.

Vallástan

Be.
Ka. Zenekar
Mól.

4—5

Német
Bírálat,

Kedd

Ge.
Ni.
Ga.
Mól.

Lip. Egyh. ének
Harmonium
Ni.
Ge. Rém. J Torna

Szerda

Csütörtök

Ge.
Mól.
Ga.
Ni.

Péntek

Ga.
Be.
Mól.
Ge.

Szombat

Természetrajz Mól.
Magyar
Ni.
Tanítás Ge. Rém.
Alkotmánytan Ga.
Történet
Földrajz
Természetrajz
Ének

Ga.
Ni.
Mól.
Ka.
Ga.
Ni.
Lip.

Vallástan
Lip.
Földrajz
Ni.
Orgona
Ka.
Tanítás Ge., Rém

Rajz
Mól. Magyar
Ni.
Neveléstan
Ga Hegedű
Be.
Gazdaságtan Ge. Történet
Ga.
Hegedű
Be Tanítás Ge.,Rem.

Szépírás
Neveléstan
Földrajz
Vallástan

Harmonium
Be.
Lip.
Vallástan
Ének
Ka.
Bírálat Ge. Rém.

Magyar
Harmonium
Magyar
Rajz

Harmónium
Be.
Harmónium
Ka.
Vallástan
Lip
Bírálat Rem.,Ge.

Hededíí
Ka. Ének
Neveléstan
Vallástan

Be. Harmónium
Ka.
Rém. Földrajz
Lip. Orgona

—

Be. Hegedű
Ka. Fizika

Be.
Mól.

Ni.
Ka.
Be.
Mól.

Földrajz
Zeneelmélet
Német
Gazdaságtan

Be. I
Ni. , Karének
Ka. 1

Be.
Ka.
Ni.
Ge.

Vallástan
Ka. Történet
Neveléstan
Orgona

—

1 Torna

Mól.

—

J Tót

Lip. Önképzőkör

—

l Tót

Lip.

1 Torna

Mól. Zenekar

Ka.

Lin.
Be.
Rém.
Ka.

2—3
Ga.

Be.

Be. = Becht, Ga. —Gamauf, Ge. = Gerhard, Ka. - Kapy, Lip. = Liptai, Mól. = Molitor, Ni. == Nikelszky, Rém. -= Remenyik

Be.
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III. Ifjú sá g i e g y e s ü l e t e k .
1. Önképző-kör.
Az Önképző- és Önsegélyző-kör ez évben is megalakult Elnöke volt
GamaufGyörgy tanár. Titkárnak választatott: Boskó Mihály IV. éves, főjegyző
nek Hermann Béla IV. éves, pénztárosnak László Mihály, könyvtárosoknak
Rákay József és Benedikti András IV. éves és aljegyzőnek Kovács József II.
éves tanítóképzősök.
A tagok száma 96 v olt; 28 rendes- és egy díszülést tartott márcz. 15-ikén.
Versenyszavalatok alkalmával pályadíjat n y erte k : Bácskái Ferencz, Istványi
Gyula és Hlavács Sándor; jutalmat kapott az évközben beadott legjobb mun
káért Boskó Mihály titkár; a Fabriczy-alap kamatját Benedikti A.
A kör könyvtára Jókai százkötetes kiadásával gyarapodott; továbbá:
Magyar remekírók XI. sorozata; Brehm: Állatok Világa 195—200. füzet. A
műveltség könyvtára V. k. Iványi: Comenius élete és 2 pld.-ban A szavalat
művészete; járatta még a kör: Budapesti Hirlapöt, Vasárnapi Újságot, VilágKrónikát, Prot. Szemlét, Család és Iskolát és a Néptanítók Lapját.
....................
669-50 K
Az Önképző-kör bevétele . .
kiadása
....................
699-36 »
22621 »
F a b ric z y -a la p ........................ . . . . .
673-43
Gamauf-alap
........................ ....................
Vagyon . . . .................... 5202-47 »
»
.................... 104-42
Gyarapodás .
Önsegélyző vagyona:
443-41 »
Bevétel
. . . ....................
22-90 »
Kiadás
. . . ....................
....................
420-41 »
Vagyon
2615 »
Gyarapodás . . ....................
Jegyzet. Az 1 9 0 2 /3 . évi Értesítőben tévedésből előforduló értesítés, hogy
Stoll Ernő és társai a Gamauf-alapra 20 kor.-t adakoztak, akként igazítandó ki,
hogy csak Stoll Ernő adta a 20 koronát.

2. Dalkar.
A dalkart az 1907/s. tanévben Kapy Gyula intézeti tanár vezette. Heti
2 órában nagy szorgalommal számos, férfikarra írt darabot tanult be. Szerepelt
több ízben, és pedig okt. 3-ikán dr. Raffay Ferencz coll. jogakadémiai tanár
temetésén, okt. 6-ikán az aradi vértanúk emlékünnepélyén, április 28-ikán,
Kubányi Béla koll. főgymn. tanár temetésén, Erdélyi Sándor «Gyászdal» ez.
darabjával, okt 31-ikén a deprekáczió alkalmával Kapy Gyula «Miatyánk»-ját,
márcz. 15-ikén a kollégiumban tartott ünnepélyen Pogatschnig Guidó: «Dala
dalról» és Rieger György «A szent dal »-át, május 13-ikán a theol. vall. estéjén
G. Hillmer «Hozsanna»-ját, május 27-ikén a deprekáczión W. Bemer «Vég
enyészet» ez. darabját, június 11-ikén a vértanúk emlékének leleplezésekor Goll
János «Magyar ünnepi dal »-át, s május 20-ikán az Ózdon tartott hangversenyen,
a márcz. 15-ikén előadott két darabon kívül magyar dalegyvelegeket adott
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elő. Minden alkalommal szabatos előadásával a hallgatóság zajos tetszését vívta
ki, s jóleső elismerésben részesült.
3. Zenekar.
A zenekart a lefolyt tanévben Becht József int. tanár vezette. Heti
2 órában több darabot tanult be. Nyilvánosan föl nem lépett.
4. Tornakor.
A május 28-ikán megtartott helyi tornaversenyen intézetünk 96 tanulóval
vett részt. Ifjúságunk különösen a kül. szereken bemutatott gyakorlataival s
a szabad-gyakorlatok szabatos végzésével szerzett általános tetszést; kötél
húzásban a második lett.
A múlt tanévi kerületi tornaverseny tiszta jövedelméből intézetünknek
295'24 kor. jutott, mely összeg a jövő évi országos torna verseny költségeinek
fedezésére fog felhasználtatni.
Kirándulás Ózd- és Aggtelekre.
Intézetünk május hó 22—24-ikén tanulmányi kirándulást rendezett Ozdés Aggtelekre. Mindkét kirándulás a legkedvezőbb időben, a legsikerültebben
folyt le. Résztvett az előbbin 58 tanuló és 5 tanár, az utóbbin 47 tanuló és
2 tanár. A kiránduláshoz püspök úr O méltósága a kér. pénztárból 200 kor.val, az Ózdon rendezett hangverseny 171'30 koronával járult hozzá. Kirán
dulási alapunk: 236 kor.

Egészségügy.
Ifjúságunk egészségi állapota egész éven át jó volt; csupán kisebb meg
betegedések fordultak elő. L. koll. orvos jelentését az általános 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 56 tanuló jelentkezett. A felvett tanulók közül
55 ág. hitv. ev., 1 ev. ref. vallású; 29 fiú, 27 leány; eperjesi 36, vidéki (Sóvár
ról, Kissárosról, Dubravapusztáról) 20; 6 magyar anyanyelvű, 50 tótul beszélő,
15 tandíjmentes, 41 tandíjfizető. Az iskolamulasztás aránylag igen csekély:
mulasztott 56 tanuló 224 félnapot.
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 gyermek egész lényét fel
öleli, vagyis: nevel és oktat. A mai népiskola — kevés kivétellel — nem nevel,
hanem csak oktat; tömi a tanulót száz-, meg százféle anyaggal, a nevelést
egészen körén kívül állónak tekinti. Ennek egyik főokát abban leljük, hogy
Coll. Ért. 19C7/8.
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tanítóink egyrésze nem ismeri tanítványainak lelki életét, mint olyat, melyet
korához mért megfelelő nevelési és oktatási ténykedéssel kell fejleszteni, vagy
túl lő a czélon, vagy a czélt el sem éri.
Gyakorlóiskolánk a «nevelve oktass* elvét akarván megvalósítani, a tanító
pályára való készülés első feltételéül a gyermek lelkének megfigyelését tekintette
s a nyert tapasztalatok révén, minden egyes tantárgy a lélek-fejlődés menetéhez
alkalmaztatott. E végből különös gond helyeztetett a gyermek érzékeinek helyes
fejlesztésére, a képzetek alakítására, az emlékezet hűségére s a képzelet művelésére.
Gyakorlóiskolánkban a IV-ed és III-ad éves tanulók tanítási gyakor
latainál a nevelési elvek a fentebbiek szerint alkalmaztattak. így közvetlenül
megfigyelték, sőt alkalmazták mindazon eszközöket és módokat, melyeket a
gyakorlati életben nekik is alkalmazniok kell. A tantárgy tanítási módszerének
gyakorlati elsajátítása mellett kiváló gonddal voltunk a nemzetiségi vidék megmagyarosításának módjára is s így a teljesen tótajkú tanulók tisztán magyar
nyelvű oktatásban részesültek, a direkt módszer alapján.
A mód, mely a növendékek gyakorlati kiképzésére vonatkozott, a következő
volt: A tanév elején minden IV-ed éves jelen volt a gyakorlóiskolai tanulók
felvételénél, mely alkalommal megfigyelték a tanuló fogadtatását s az iskolai
élethez való szoktatás módját és a tanító iránt való bizalomkeltést. Szeptember
végén megkezdték a tantárgyak rendszeres tanítását. Első alkalommal minden
IV-ed éves egy-egy félóráig foglalkozott a gyakorlóiskolában; második alkalom
mal egy órát töltött, végül egy fél napon át tanított s így minden tanuló
átlag 14 félóráig tanított különböző osztályokban különféle tárgyakat.
A III-ad évesek gyakorlati kiképzésére az osztály népessége miatt már
kevesebb óraszám jutott, de a mód a fentiek szerint alkalmaztatott. Minden
III-ad éves 2 félórát tanított a gyakorlóiskolában.
Mind a III-ad, mind a IV-ed éves tanulók tanításairól pontos jegyzetek
készíttettek s a bírálati órákon úgy a jegyzetek, mint a tanítások felülbíráltattak.
Az összegezett véleményt beírták a jegyzőkönyvbe a tanítás eredményével együtt.
A Il-od és az I. évesek hallgatólagosan, mint naposok vettek részt a
gyakorlóiskolai tanító tanításainál. Jegyzeteket készítettek a látottakról és hal
lottakról. A tananyag a tanítás napja előtt előbb a gyakorlóiskolai tanító által
nézetett át, majd a szaktanár vizsgálta felül. A kijavított leczke szerint megej tetett azután a tanítás.
A rend és fegyelem tartására is súlyt fektettünk. A rendtartási könyve
ket a IV-ed évesek önállóan is vezették.
A tanítóképző-intézeti gyakorlóiskola bevégzett tanítási anyaga Reményik
Lajos tk. s.-tanár által készített «Tanításmenetek»-ben van feltüntetve.
A g y a k o r l ó i s k o l a i tanulók névsora.
I. osztály.
Bohács Mária
Cziel Gyula
Dubinszky Lajos

5

Kreiskiemer Vincze
Kubecskó Mária
Kuricsay Erzsébet
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Lénárd
Lénárd
Lénárd
10 Mikler

Partilla Irén
Ribár Anna
Stefunka József
Szedlák Bertalan.

Margit
Mária
Dorottya.
Lajos

15 Gaál Etel
Gaál Ilona
Hajdú Anna
Hajdú Antal
Hajdú János
20 Hamborszky Ferencz
Horvay Anna
Hován András
Hován Erzsébet
Jeglinger Margit

II. osztály.
25 Kmecz Anna
Kozák András
Kónya Sándor
Kuhlöffel Béla
Mátisz Anna
30 Mikler Ilona
Olejár Jolán
Prokop János
Vanta András
Zsunga Róza.
III. osztály.

.
35 Bartos Kálmán
Csizmár Miklós
Dubinszky János
Gáspár Adolf
Harcsár András
40 Hovan Margit

Mizsik Erzsébet
Olejár József
Partilla József
Ribár Mária
45 Ringer Anna.

IV. osztály.
Horvay János
Hurny János
Kmecz Ferencz
Lénárd Borbála

Cziel Mária

50 Lőrincz Mária
Olejár Miklós
Pribulla Mária
Szőke András
V — VI. osztály.
55 Hamborszky Lajos
Horvay Vilmos

V. Az 1907. évi tanítóképesítő-vizsgálat.
I. Az 1907. évi június hó 19—28. napjain megtartott tanítóképesíti
vizsgálaton részt vett 34 intézeti rendes, 11 magántanuló és 5 javítóvizsgálatra
utasított. Ág. h. ev. 36, ref. 7, rk. 5, gk. 1, izr., 1.
írásbeli tételek voltak:
d) Neveléstanból: Az olvasmányok jelentősége a gyermekjellemfejlődésénél.
b) Mértanból: 1. Bebizonyítandó, hogy a körbeírt négyszögekben a
szemközt fekvő szögek összege 2 R. 2. —- Egy köralakú asztal körül 6 személy
17*

132

ül, mindeniknek jut az asztallap kerületéből 8'56 dm. Mekkora az asztallap
átmérője és területe ? — 3. Egy 2'3 dm. átmérőjű kaucsuk-gömbbe még 5 1.
levegőt füvünk, mekkora lesz az így kapott gömb átmérője ? — 4. Egy koczka
egyik éle az egyenlő oldalú henger alapjának átmérője, egy gömb átmérője,
s egy egyenlő oldalú kúp alaplapjának átmérője egyenlő. Mikép viszonylik
ezen testek felülete és köbtartalma ?
c) Természettudomány- és gazdaságtanból: 1 . A csontos halakról. 2. Az
egyszíklevelűek jellemző túl. után a liliom-, nőszirom- és pálmafélék részletes
ismertetése. 3. A párolgás; mely tényezőktől függ a párolgás gyorsasága ?
4. A szabad esésről; mekkora a végsebessége a szabadon eső testnek a 15.
mp. végén, s mekkora az általa megfutott út ? 5. A meleg hatása a kül.
halmazállapotú testekre, s ezen hatások kimutatása. 6. A víz lényeges alkotó
részei s azok tulajdonságai. 7. A rétek s azok gondozása. 8. A szőlőtrágyázás
szükségessége, mennyisége és módjai.
d) Német fordításból: «Einer Mutter schönster Schmuck» ez. olvasmány
fordítása.
é) R ajz: Különböző testek rajzolása természet után.
/) Zeneszerkesztés: Elemezendő «Keressétek serénységgel» ez. choral.
g) Szépírás: Egy lap magyar és egy lap német szépirás.
Ii) Német értekezés: Was für Pflichten warten auf einen prot. Lehrer
ausser der Schule.
i) Tót értekezés: Povolani ucitele v spolecnosti.
A képesítő-vizsgálati bizottság, a mely mélt. és főtiszt. Zelenka Pál
püspök és ns. dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő társelnöklete alatt Erőss
Samu, ifj. Draskóczy Lajos, Kertser Ede, Zeinán János bizottsági tagok- s a
tk. tanárkarából állott, a kép.-vizsg. eredményét a következőkép állapította meg:
Elemi iskolai tanítóságra képesíttetett:
Kitűnő ált. osztályzattal: Blistyán Gyula, Csorna Zoltán, Erős János,
Kiinga Emil, Prékopa István rendes tanulók.
Jeles ált. osztályzattal: Boros György, Eperjessy Béla, Estók Károly,
Gedeon Mátyás, Kellen András, Kuhár Gyula, Lipták László, Matherny
Károly, Pelech Rudolf, Slajhó István, Vallóczky Gábor, Vasskó Antal r. t.
Jó ált. osztályzattal: Broczkó László, Frenyó Ede, Gajdos János, Hudák
János, Kéhler Pál, Lutocska Lajos, Magdó János, Novák Sámuel, Obedjár
András, Palkó Mihály, Sánek Péter, Statkievicz Gyula, Scholcz Béla, Szekej
Mihály, Zajacz János, Zemkó András r. t. és Almády István, Kiss Gyula,
Müller Ignácz és Rozgonyi János m. t.
Elégséges ált. osztályzattal: Kipecz Béla, Krajecz János és Sramkó Károly
r. t., Andrik Pál, Böringer Izidor, Darvas Gyula, Dóry Basil, Gartsik János,
Jurák János, Kovács Sándor, Kubicza Károly, Richweisz József és Zváray
Imre m. t.
Kántori képesítést nyert 31 jelölt. Kitűnő ált. osztályzattal 5, jeles ált.
osztályzattal 2, jó ált. osztályzattal 16 és elégséges ált. osztályzattal 8.
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II.
Az 1907. évi szept. 30., okt. 4. napjain tartott képesítő-vizsgálaton
részt vett 6 int. rendes, 2 más int. rendes és 8 magántanuló. Ág. h. ev. 6,
ref. 4, róm. kath. 6.
írásbeli tételek voltak:
a) Neveléstanból: Mikép szerez a tanító tekintélyt és szeretetet a tanít
ványaitól.
b) Mértanból'. Hány fordulatot tesz 1 km.-nyi úton az a kocsikerék,
melynek területe 129 8704 dm.2? 2. Szabályos hatszögbe, egy-egy oldala
86 cm , kört írunk. Kiszámítandó a két idom területének különbsége. 3. Henger
alakú edénybe, melynek átmérője P2 dm., három liter vizet töltünk; milyen
magasságban van a víz felszíne a fenéktől? 4. Három m. magas szoba
mennyezetére erősített 4 m. hosszú zsinórral mekkora kerületű kör rajzolható
a padozatra, s kiszámítandó a zsinór által leírt kúp köbtartalma.
c) Term.-tudományból'. I. A föld történetének rövid ismertetése. 2. A
gabonafélék vetésmódja és ideje, betakarásuk és feldolgozásuk. 3. Mivel
bizonyítható a fény egyenes irányú terjedése ? 4. A hangszerekről; mitől függ
a kül. hangszereknél a hang magassága?
cí) Német fordítás.
e) R a /z: Testekből álló csoportozat rajzolandó le.
f) Szépírás.
g) Zeneszerkesztés-. Szerkesztendő egy egyszerűbb c duros zenei tétel
egyházi zárlattal s a hangzatok tüzetes megjelölésével.
írásbeli dóig. alapján valamennyien a szóbeli vizsgálatra bocsáttattak.
A vizsgálat eredménye: Általános jó osztályzattal képesíttetett: Csepreghy
Gyula r. t., Dicső Zoltán ref., Hangos Dezső r. kath., Kraszics Gyula r. kath.
és Kutelik Péter r. kath. m.-tanulók.
Ált. elégs. osztályzattal képesíttetett: Abkarovics József r. kath., Dinda
István, Ehlers Vilmos, Holéczy György, Sipkay György és Szeveriny Samu r.
tanulók, Ragyóczy József ref. és Szombathy Dániel ref. m. t.
Dutkay Ernő r. kath. egy év múlva, Farkas József r. kath., Fükő József
ref. és Plechl Gyula m.-tanulók deczemberben teendő jav.-vizsg. ut.
Decz. 18-ikán tartott jav.-vizsgálaton általános elégséges osztályzattal
képesíttetett Plechl Gyula, míg Fükő József és Farkas József 1—1 tárgyból
1898. júniusban tartandó vizsg.-ra utasíttattak.
3.
Az 1908. jún. 20—27. képesítő-vigálaton részt vett 22 int. rendes és
2 magántanuló. A vizsg.-ról a jövő tanévi értesítőben számolunk be.

Felvételi hirdetmény.
A tiszai ág. h. evang. egyházkerület eperjesi coll. tanítóképző-intézetének
I. osztályába az 1908—1909. tanévre felvételért folyamodhatnak oly éptestű,
egészséges tanulók, a kik 14. életévüket szeptember l-jén betöltik, de ugyan
akkor 18 évesnél nem idősebbek és a közép- vagy a polgári-iskola IV. osztá
lyát sikerrel bevégezték.
A felsőbb osztályokba rendszerint azok vétetnek föl, a kik az előző
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osztályt ezen intézetnél végezték. Kivételesen föl vehetők oly tanulók is, a kik
az előző osztályt más intézetben végezték, ha az iskolaváltoztatás okát alaposan
indokolni tudják s az előbbi intézet igazgatóságától elbocsátó-igazolványt is
mellékelnek a kérvényhez.
A III. osztályba csakis rendes tanulókul azok is fölvehetők, a kik a
közép- vagy polgári-iskola VI. osztályát sikerrel végezték és a tanítóképző
I—II. osztályáról különbözeti vizsgálatot tesznek. (A különbözeti vizsga tárgyaés anyagáról szívesen ad felvilágosítást az igazgató.)
Minden tanuló iskolai díj czímén 14 koronát fizet. Ez alól senki föl
nem menthető.
A tiszai egyházkerületbeli ág. h. evangélikusok tandíjmentesek, más egyház
kerületbeliek 10 kor., másvallásúak 20 kor. tandíjat fizetnek.
Az internátusokba elsősorban tiszai egyházkerületbeli, másodsorban más
egyházkerületbeli ág. h. ev. növendékek vétetnek fö l; ha marad hely, úgy
másvallásúak 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 minden 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, másodsorban más érdemesek is
részesülhetnek. A megszavazott jótéteményt az arra méltatlanok elvesztik.
A felvételért és segélyezésért folyamodók a tiszai ág. h. ev. egyházkerület
mélt. és főtiszt, püspökéhez intézett kérvényeiket (a melyben a pontos czím,
lakóhely, utcza, házszám, utolsó posta fel legyen tüntetve) f. é. július 31-ikéig
az intézet igazgatójához küldjék be A kérvényhez melléklendő:
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 folyamodók szegénységi bizonyítványt is mellékelnek, a
melyben nemcsak a vagyoni állapot, hanem a családtagok száma, a családfő
foglalkozása és állása is feltüntetendő.
A felvett tanuló az intézetbe való beiratkozáskor az iskolai díjat, az első
félévi tandíjat, az első félévi lakásdíjat; a convictusba való beiratkozáskor
2 kor. fölszerelési díjat és a félévi (szeptember—deczember) díjat, 60 koronát
lefizetni tartozik.
A lakás, esetleg a convictusi díj kivételesen elöleges 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,
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1 párnát 2 huzattal, 1 paplant 2 paplanlepedővel, 2 ágylepedőt, 1 ágytakarót,
fésűket, fog-, ruha- és czipőkeféket.
Jótéteményes ág. h. ev. tanulók kötelesek közvetlenül az intézet elvégzése
után négy évig tanítani a kerület valamely ág. h. ev. népiskolájában, vagy pedig
egy-egy jótéteményes évért 40—40 kor.-t visszatérítenek az intézet pénztárába.
Minden tanuló a felvételről és a kapott jótéteményről értesítést kap, de
a felvétel 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 magántanulóknál 40 kor.
Az 1908 —1909. tanév szeptember 1-jén a magántanulók vizsgálatával
kezdődik. Szeptember 2-ikán tartjuk a javítóvizsgálatokat, szeptember 1-jén
és 2-ikán beiratkozás A tanítást szeptember 3-ikán kezdjük meg.
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V.

Közös is k o la i i n t é z m é n y e k .
A) Könyvtárak.
a) Collegiumi könyvtár. Gyarapodott az 1907/8. évben:
1.
Vétel útján: Leibniz: Értekezések 1 köt. Stromp László: Egyház
történeti Adattár VI. évf. 1 köt. Dr. Masznyik Endre: Jézus élete evangéliomi
képekben 1 köt. Műveltség könyvtára V. köt. 1 köt. Dr. Nielsen Frigyes:
A keresztyén egyház történetének vezérfonala 1 köt. Beöthy Zsolt: A művé
szetek története II. 1 köt. Escott: A mai Anglia III. 1 köt. Bourdean János:
A jelenkori gondolkozás mesterei 1 köt. Marczali Henrik: Az 1790/1. országgyűlés 2. köt. Rein, W .: Encyclopaedisches Handbuch der Paedagogik 7. köt.
Dr. Baumeister, A : Handbuch der Erziehungs und Unterrichtslehre für
höhere Schulen 6 köt. Dr. Müller Iván: Handbuch der klassischen Altertums
wissenschaft 9 köt. Kemény Zsigmond: Történelmi és irodalmi tanulmányok
3 köt. Pintér Pál: Kémiai praktikum 1 köt. Pora Ferencz: A magyar rokon
értelmű szók és szólások kézikönyve 1 köt. Magyar Tudományos Akadémia
Almanachja 1908-ra 1 kötet. Váradi Antal: Szent Margit asszony. 1 kötet.
Földes Imre: A király arája 1 köt. Földes Imre: Daczos lelkek 1 köt. Földes
Imre: A királyné 1 köt. Warga Lajos: A keresztyén egyház története 2
köt. = 44 kötet.
Akadémiai Értesítő 1 köt. Athenaeum 1 köt. Archaeologiai Értesítő 1
köt. Budapesti Szemle 4 köt. Egyetemes philologiai közlöny 1 köt. Értekezések
a nyelv- és széptudományok köréből 1 köt. Értekezések a történettudomá
nyok köréből 1 köt. Evangélikus Orálló 1 köt Ethnographia 1 köt. Irodalom
történeti közlemények 1 köt. Magyai filozófiai társaság közleményei 1 köt.
Magyar Nyelv 1 köt. Magyar Nyelvőr 1 köt. Magyar Paedagogia 1 köt. Magyar
történeti Életrajzok 1 köt. Magyar tudományos akadémiai Almanach 1 köt.
Mathematikai és természettudományi Értesítő 1 köt. Mathematikai és ter
mészettudományi közlemények 1 köt. Numizmatikai Közlöny 1 köt. Nyelvtudomány 1 köt. Nyelvtudományi közlemények 1 köt. Petermann’s Mittheilungen 1 köt. Protestáns egyházi és iskolai lap 1 köt. Protestáns Szemle
1 köt. Századok 1 köt. Természettudományi Közlöny 1 köt. Tornaügy 1 köt.
Történelmi tár 1 köt. Zeitschrift für den chemischen und physischen Unter
richt 1 köt Zeitschrift für den evangelischen Religionsunterricht I köt. Zeit
schrift für die oesterreichischen Gymnasien 1 köt. — 34 kötet.
Gr. Andrássy Gyula: A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos
szabadságának okai 1 köt. Tireks Arthur: Bevölkerungslehre und Bevölkerungs-
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politik 1 köt. Nagy Ernő: Közjog 1 köt. Dr. Jászi Viktor: A magyar közigazgatási jog alapvonalai I. 1 köt. Vályi László: Tárgymutató a közigazgatási
bírság adó és illeték döntvényeihez 1 köt. Farkas Zoltán: Tárgymutató a közigazgatási bíróság általános döntvényeihez 1 köt. Dr. Márkus Dezső: Magyar
jogi lexikon VI. 1 köt. Kmety: Közjog 1 köt. Borovszky Samu: Hontvármegye és Selmeczbánya sz. kir. város 1 köt. Dr. Ladik Gusztáv: Betűrendes
tárgymutató a Magyarországi Rendeletek Tára 1895—1906. évfolyamához
1 köt. Dr. Ladik G .: Szakszerű tárgymutató a Magyarországi Rendeletek Tára
1867—1906. évfolyamához 1 köt. Die bestehenden Einrichtungen zur Ver
sicherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit im Ausland und im deutschen
Reich 1 köt. Dr. Yolland Arthur: Magyar és angol szótár I. 1 köt. László
Pál: A bélyeg és illetékek iránti törvények és szabályok magyarázata 1 köt.
Dr. Theisz Gyula: Franczia-magyar szótár 1 köt. Schiller Bódog: Az örökös
főrendiség eredete 1 köt. Pesty Frigyes: A magyarországi várispánságok tör
ténete különösen a XIII. században 1 köt. Hajnik I .: A magyar bírósági szer
vezet s perjog az Árpád- és vegyesházi királyok alatt 1 köt. Ferdinandy: Az
aranybulla 1 köt. Gneist: Selfgovernement 1 köt. Gneist R.: Das englische
Verwaltungsrecht der Gegenwart 3 köt Kaufmann: Communalfinanzen 2 köt.
Melichár: Katholikus autonómia Magyarországon 1 köt. Borovszky Samu:
Komárom vármegye 1 köt Grecsák Károly: Magyar Döntvénytár XII. 1 köt.
Müller August: Allgemeines Wörterbuch der Aussprache ausländischer Eigen
namen 1 köt. Petit Larousse lllustré 1 köt. Kohl Horst: Die Reden des
Fürsten von Bismarck 12 köt. Kelemen Béla: Magyar-német, német-magyar
szótár 2 köt. Dr. Hermann Fr. Ben. W : Staatswirtschaftliche Untersuchungen
1 köt. Neumann, Fr. I.: Die progressive Einkommensteuer im Staats und
Gemeinde-Haushalt 1 köt. Inama-Sternegg: Deutsche Wirtschaftsgeschichte
3 köt. Szamota István: Magyar oklevél-szótár 1 köt. Szarvas-Simonyi: Magyar
nyelvtörténeti szótár 3 köt. Dr. Hanuy Ferencz: A vallásváltoztatás az egyház
jog és a magyar államjog szerint 1 köt. Pirchala Imre: A magyarországi
középiskolák rendje 2 köt. Acsády Ignácz: A magyar birodalom története
2 köt. Matlekovics Sándor: Magyarország államháztartásának története 2 köt.
Gr. Andrássy Gyula: Beszédei 2 köt. Czuczor-Fogarassy: A magyar nyelv
szótára 6 köt. Dr. Márkus Dezső: Magyar törvénytár, 1907. évi t.-czikkek
1 köt. Dr. ifj. Dombováry Géza: Fenyítő eljárás és büntetési rendszer Pest
megyében a XIX. század első felében 1 köt Bal Jeromos: Magyarország
czímerének eredete és jelentése 1 köt. Dr. Lujo Brentano: Agrarpolitik I.
Teil. 1 köt. Dr. Gábor Gyula: A megyei intézmény alakulása és működése
Nagy Lajos alatt 1 köt. Dr. Mejer Ottó: Die Grundlagen des lutherischen
Kirchenregimentes 1 köt. Dr. Friedberg Emil: Die geltenden Verfassungs
gesetze der evangelischen deutschen Landeskirchen 4 köt. Fényes Elek:
Magyarország állapotja statistikai és geographiai tekintetben 6 köt. Ladik
Gusztáv: A közszolgálati alkalmazottak jogviszonyai I köt. Dr. Angyal Pál:
Büntetőjogi előadásai II. 1 köt. Gomperz Heinrich: Die Lebensauffassung der
griechischen Philosophen und das Ideal der inneren Freiheit 1 köt. Windel
band W.: Die Philosophie im Beginn des 20-ten Jahrhunderts 2 köt. Zahn,
Col). Ért. 1907/ß.
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Theodor: Kommentar zum Neuen Testament 5 köt. Dr. Bruckner Győző:
Késmárk szab. kir. város műemlékei 1 köt. Gróh István: Magyar díszítő
művészet 2 köt. = 97 köt. Deutsche Juristenzeitung 1 köt. Pénzügyigazgatás
1 köt. Pénzügyi Közlöny 1 köt. Jahrbücher für Nationaloekonomie und Statistik
1 köt. Belügyi Közlöny 1 köt. Zeitschrift für Kirchenrecht 1 köt. Közgazdasági
Szemle 2 köt. Társadalom-gazdaságtani bibliographia II. évf. 1 köt. Magyar
Közigazgatás 2 köt. Magyar Jogászujság 1 köt. Igazságügyi Közlöny 1 köt.
Igazságügyi javaslatok tára 1 köt. Jogállam 1 köt. A Jog 1 köt. Jogtudományi
Közlöny 1 köt. Sárosvármegye Hivatalos Lapja 1 köt. A magyar országgyűlés
irományai s jegyzőkönyvei 11 köt. Közigazgatási Döntvénytár 1 köt. Büntető
jogi Döntvénytár 1 köt. M. kir. közig, bíróság pénzügyi Döntvényei 1 köt.
M. kir. közigazgatási bíróság közigazgatási Döntvényei 1 köt. Volkswirtschaftliche
Kronik 1 köt. Hiteljogi Döntvénytár 1 köt. Magánjogi Döntvénytár 1 köt.
Jogállam Döntvénytára 2 köt. Egyetemes Döntvénytár 1 köt. Statistikai havi
közlemények 4 köt. Külkereskedelmi forgalmunk havi eredményei 2 köt.
Frühwald: Handbuch des oesterreichischen Strafgesetzes 1 köt. Daempf Sándor:
A holtkézi törvény 1 köt. Krolopp Alfréd: Bosznia-Herczegovina mezőgazdasági viszonyai 1 köt. — 49 köt.

2.
Ajándékozás útján. Szerzőktől: Jónás János: Forgács 1 köt. CairnesJónás: Vezérelvek a közgazdaságtan köréből újból kifejtve 1 köt. Hoitsy Pál:
Az égi mozgások elméletének nehány fejezete 1 köt
A vall és közoktatásügyi minisztériumtól: Br. Forster Gyula: Magyarország műemlékei 2 köt. Malonyay Dezső : A magyar nép művészete. I. 1 köt.
A belügyminisztériumtól: H olländer: A malária elterjedése Magyarországon 1 köt.
Az igazságügyi minisztériumtól: Hármas mutató a magyar igazságügyi
Írott jog forrásairól 1 köt.
A keresk. minisztériumtól: Adatok a Duna-Tisza-csatorna kérdéséhez 1 köt.
A földmívelésügyi minisztériumtól: Jablonowsky: A gyümölcsfák és
szőlő kártevő rovarai 1 köt. Kertész Kálmán: A magyarországi szúnyogfélék 1 köt.
Budapesti székesfővárostól: Budapest székesfőváros Statisztikai Évkönyve.
VIII. évf. 1 kötet. Budapest székesfőváros közoktatásügyi statisztikája. 1900—1.,
1904—5. évekről 1 köt. Budapest székesfőváros halandósága 1901—5. években
és annak okai 1 köt.
A magyar gyáriparosok szövetségétől : Dr. Hegedűs Lóránt: Adórend
szerünk betegségei 1 füzet. A kivándorlás 1 köt.
Az országos magyar iparművészeti múzeumtól: Csányi Károly: A budapesti
amateur-gyűjtemények kiállításának lajstroma 1 köt.
A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségétől: Findura Imre:
Rimaszombat szabadalmas város története 1 köt. Magyar Könyvszemle 1 köt.
Múzeumi és könyvtári Értesítő 1 köt.
A váczi Múzeumegyesülettől: Dr. Tragor Ignácz: Váczi könyv. 1 köt.
Dr. Holénia Gyula collegiumi orvostól : Kumlik Em il: Rómer Ferencz

139

Flóris élete és működése 1 köt. Dr. Ortvay Tivadar: Pozsony vármegye állat
világa 1 köt. = 20 köt., 1 füzet.
Fogadják a nemeslelkű adományozók a Collegium hálás köszönetét.
3. Csere útján 118 Értesítő.
Az évi szaporodás az Értesítőkön kívül 244 kötet., 1 füzet.
Kivettek a könyvtárból 1907-ben 109 kötetet.
A könyvtár 1907-ben 600 korona államsegélyt nyert, melyet leginkább
a rendezés költségeire, de nehány műnek beszerzésére is fordítottunk. Könyv
tári czélokra a Collegium 1907-ben 2490 kor. 08 fillért fordított.
A könyvtár rendezése a helyi viszonyok kedvezőtlen volta miatt csak
mérsékelten haladhatott előre. Az 1907/8. isk. évben a könyvtáros a selej
tezésre várt anyagot szemelte át, a teljes példányú Értesítőket köttette, a
czédula-katalogus számára dobozokat készíttetett, a czédula-katalogus kiegé
szítését megkezdte. A további rendezés feladata egyelőre a hiányos Értesítők
számára dobozok készíttetése, a czédula-katalogus kiegészítésének folytatása
s a könyvek végleges elhelyezése.
b)
Szirmay-könyvtár. Alapította Szirmay János 1835 ben, a mikor azt
főiskolánkban örök időkre nyilvános könyvtárként elhelyezte s gyarapítására
és gondozására 8000 kor. alapítványt tett. A könyvtár a Collegium díszter
mében van elhelyezve s igénybe veheti a tanul ó-i íj óságon s tanárokon kívül
a művelt közönség. 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. Olvasói a múlt iskolai évben legtöbbnyire tanárok közül
kerültek ki.
Az 1907/8. iskolai évben a következő művekkel gyarapodott: Engler &
Prantl: Pílanzenfamilien. 229—230 füzet. Társadalomtudományi könyvtár 8
kötete. Vandervelde Emil: A collectivismus és az ipar evolutiója. Gilman
Charlott Perkins: A nő gazdasági helyzete. Harkányi Ede: Babonák ellen.
Loria Achille: A sociologia feladata és iskolái. Kautsky Károly: Marx
gazdasági tanai. Somló Bódog: Állami beavatkozás és individualismus. Wildner
Ödön: Nietzsche romantikus korszaka. Menger A ntal: Új erkölcstan. Dechy
M ór: Kaukázus 1 köt. Darvai: Benvennuto Cellini 1 köt. P ékár: Ferrara
1 köt. Malonyai Dezső: Munkácsy Mihály 2 köt. Sven Hédin : Ázsia szivében
2 köt. Gubányi: 5 év Mandsuriában 1 köt. Peabody: Jesus Christus und die
sociale Frage 1 köt. Diehl: Über Socialismus 1 köt. Összes gyarapodás 17
mű 18 kötetben s 2 füzetben.

B) Tandíjelengedések.
A theologusok tandíjmentesek.
A joghallgatók és főgymnasiumi tanulók közül a következők kaptak
tandíjelengedést:
is*
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I. A jogakadémián :
a) Az első félévi tandíj egészen elengedtetett: Rochlitz
Dezső I. és Porkoláb János III. é. joghallgatónak (utóbbinak mint
dékáni Írnoknak), Gamauf István III. és Gamauf Ferencz I. é.
jogh., mint collegiumi tanár fiá n a k ...................................................... 200K. — f.
b) Az első félévi tandíj fele elengedtetett: Kovács Lajos I ,
Mike Gyula I., Lábay Ede II. éves joghallgatóknak; továbbá a
következőknek, mint ev. lelkészek, tanárok vagy tanítók fiainak :
Draskóczy Pál I , Horváth Aladár I., Novák Pál I, Benka György
II., Famler Gusztáv II., Horváth Károly II , Nikelszky Jenő II.,
Bakay Kálmán III., Blaskovics Emil III., Jeszenszky József III.,
Kolbenbeyer Zoltán III. és Zsámbokréthy Lajos IV. éves jog
hallgatóknak ............................................................................................. 375 K. — f.
c) Az első félévi tandíj negyede elengedtetett: Thomola Béla
I., Kubicza Vladimir II., Rosenberg Henrik II. és Lórencz István
III. éves jo g h a llg a tó k n a k .....................................................................50K. — f.
A második félévi tandíj a) egészen elengedtetett: Porkoláb
János III. é. j h , mint dékáni Írnoknak és Rochlitz Dezső I. éves
joghallgatónak, továbbá Gamauf Ferencz I. és Gamauf István III.
éves joghallgató, mint collegiumi tanár fián a k .................................. 200K. — f.
b) A második félévi tandíj fele elengedtetett: Mike Gyula I.,
Palovits Gyula I , Thomola Béla I., W agner Károly I, Lórencz
István III.; továbbá a következőknek, mint ev. lelkészek, tanárok
és tanítók fiainak : Draskóczy Pál, Horváth Aladár I., Novák Pál
I., Zimmermann Andor I., Benka György II., Famler Gusztáv II.,
Horváth Károly II., Nikelszky Jenő II., Bakay Kálmán III., Blas
kovics Emil III., Jeszenszky József III., Zsámbokréthy Lajos IV.
éves joghallgatóknak.............................................................................. 425K. — fi
c) A második félévi tandíj negyede elengedtetett: Rosenberg
Henrik II éves jo g h a llg a tó n a k ........................................................... 12K.50f.
A jogakadémián eleng. . 1262K.50f.
II. A főgymnasiumban:
d) Az elsőfélévi tandíj egészen elengedtetett: Csendes Sándor I.,
Simon József I., Fried Ernő III., Liptai István II., Lehoczky Lajos II.,
Dancz István III., Kutsinszky Béla III., Marencsin Zoltán III., Feldmann Elek IV., Pálesch Árpád IV., Chotvács József IV., Lippay
József IV., Grynaeus István V., Dancz Andor VI., Rosenthal Artur VI.,
Plusz Béla VI., Matyuga Kamill VII, Hörömpő Dezső VIII.,
Korbély Géza VIII., és mint collegiumi tanárok fiainak: Szutórisz
Dezső VII., Mayer Endre VIII. és Perényi Béla VIII. osztályú
tanulóknak . . . ............................................................................... 440 K. — f.
b) Az első félévi tandíj fele elengedtetett: Gründl István II.,
Bojárszky Dezső IV., Grünstein Jenő IV., D. Szabó András V.,
Baloghy Elek V., Durst Ernő V., Gottlieb Jenő VI, Fried
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Vilmos VI., Sándor Elek VII., Pálesch Ervin VII., Bogsch Sán
dor VIII. oszt. ta n u l ó k n a k ............................................................... 110K. — f.
c) A második félévi tandíj egészen elengedtetett: Bodnár
István I., Bodnár Zoltán I., Csendes Sándor I., Liptai István II.,
Siegelmann József II, Dancz István III., Fried Ernő III., Kutsinszky
Béla III., Marencsin Zoltán III., Lippay József IV., Pálesch Árpád IV.,
Grynaeus István V., Keresztfalvy Gyula V., D. Szabó András V.,
Dancz Andor VI., Húsz Béla VI., Rosenthal Artur VI., Matyuga
Kamill VII., Hörömpő Dezső VIII., Korbély Géza VIII. és a kö
vetkezők, mint coll. tanárok fiai: Szutórisz Dezső VII., Mayer
Endre Vili. és Perényi Béla VIII. osztályú tanulóknak . . . . 460K. — f.
d) A második félévi tandíj fele elengedtetett: Gründl István II.,
Gottlieb Jenő III., Grünstein Lajos III., Bojárszky Dezső IV., Chotvács
József IV., Feldmann Elek IV., Grünstein Jenő IV., Becht Károly V.,
Durst Jenő V., Fried Vilmos VI., Pálesch Ervin V II, Bogsch Sán
dor VIII. osztályú ta n u ló k n a k .......................................................... 120K. — f.
A főgymnasiumban eleng.
1130K. — f.
III. A tanítóképző-intézetben tandíjelengedésben részesült:
I. oszt.-ban 21 t a n u l ó ............................. 210 K.
«
11.
22
«
. . .
. . . .
230
«
III.
15
. . .
. . . .
150
«
15
. . . . . . .
IV.
160
A tanítóképző tandíjelengedései . . 750 K.
A jogakadémián, a főgymnasiumban és a tanítóképző-intézet
ben a tandíjelengedéseknek összege t e h á t ..................................3142K50f.

C) Convictusi díjak elengedése.
I. A tlieologusok következő díjelengedésben részesültek:
a) Az első félévben-. 30 kor. elengedést nyertek : Kárpáti János,
Fábry László, Alexy Béla, Barthó András, Linczényi Lajos, Zoltán
Emil, Makoviczky Emil, Petró Elek, Vietórisz László, Topperczer
János, Mérnyi Gyula; 20 kor. elengedésben részesültek: Paulinyi
Miklós, Flachbart Károly, Korenkó György, Scheffarovszky Béla,Achátz Béla, Buchalla Berthold, Farkas József, Palkovics Pál, Alth
Lajos, Chovan Sándor, Schwartz Mátyás ; 13 kor. elengedést nyertek:
Klenner Adolf, Moravcsik József, Lukacsik Mihály, Chován Viktor,
Krcsméry G y u l a ................................................................................... 625K. — f.
b) A második félévben 50 kor. elengedésben részesültek: Alth
Lajos, Merényi Gyula, Krcsméry Gyula, Schwarcz Mátyás, Topperczei
János, Vietórisz László, Fábry László, Kárpáti János, Alexy Béla,
Barthó András, Fuchs András, Krieger Mihály, Scherer Péter, Szelényi
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János, Linczényi Lajos, Petró Elek, Makoviczky Emil és Zoltán
Em il; 40 kor. elengedést nyertek: Chovan Sándor, Korenko György,
Podhorányi Kálmán, Scheffarovszky Béla, Farkas József és Palkovics
Pál; 30 kor. elengedésben részesültek: Klenner Adolf, Paulinyi
Miklós, Weisz Gusztáv, Achátz Béla, Buchalla Berthold, Klauzer
László, Lukacsik Mihály, Szenes Gyula; 20 kor. elengedést nyertek:
Alexy Jenő és Flachbart K á r o l y ................................................. 1460 K. — f.
A theologusoknak convictusi díjelengedése összesen . . 2085 K. — f.
II. A jogakadémián díjelengedésben részesültek:
cí) Az 1 félévben: Draskóczy Pál I., Horváth Aladár I., Lövik
Ernő I., Mike Gyula I., Horváth Károly II., Linczényi Pál II.,
Nikelszky Jenő II. és Porkoláb János III. éves joghallgatók
30—30 k orona......................................................................................... 240 K. — f.
U) A 11. félévben-. Draskóczy Pál, Horváth Aladár, Lövik Jenő,
Mike Gyula, Palovics Gyula, Zimmermann Andor I. éves joghall
gató, Horváth Károly, Linczényi Pál és Nikelszky Jenő II. éves jog
hallgatók 30—30 kor., Porkoláb János III. éves joghallgató pedig
36 kor. 87 fillér elengedésben részesült............................................. 306K.87f.
A joghallgatóknak convictusi díjelengedése összesen .
546K.87f.
III. A főgytnnasiumban elengedtetett á) az első félévben: Szabó
Elemér I., Jesztrebényi Ernő II., Baloghy Farkas III., Wenczel
Árpád IV., D. Szabó András V., Baloghy Elek V., Matyuga
Kamill VII. és Bogsch Sándor VIII. oszt. tanulóknak 30—30 kor. 240K. — f.
b) A második félévben 50 kor. elengedésben részesült: Horváth
Béla I., Jesztrebényi Ernő II., Baloghy Elek V., Baloghy Farkas III.,
Elischer Viktor III., D. Szabó András V , Matyuga Kamill VII.,
Bogsch Sándor VIII. és Becht József V. oszt. tanulók; 30 kor.
elengedésben részesült: Wenczel Árpád IV. oszt. tanuló . . . 480K. — f.
A főgymn. convictusi elengedések összege . .
720 K. — f.
IV. A tanítóképző-intézetben convictusi díjelengedésben részesült:
I. oszt.-ban 10 tanuló
«
12
«
III.
12
«
IV.
8

.

11.

.
.
.
.

. . 680 K. —
. . 880 « -. . 900 « -. . 570 « --

A tanítóképző convictusi elengedései összesen

. . . .

fill.
«
«
«
3030K. — f.

Ezen elengedéseken kívül esik az oeconomusnak (theologus),
két seniornak (egy theol. ésegyjogh.) és hat portánsnak (gymn. tan.)
teljes ellátása lakás-, fűtés-, világítás- és kiszolgálattal és egész élel
mezéssel, a mit — tekintve a csekély díjat, melyet az ellátásra
fizetnek — 2000 koronára lehet becsülni.
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A convictusi elengedések kitettek tehát:
I. A theol. a k a d é m iá b a n ............................... 2085 K. — fill.
II. A jo g a k a d é m iá n ...........................................
546 « 87 «
III. A fogym nasium ban............................. .... . 720 « — «
IV. A tanítóképző-intézetben................................ 3030 « — «
V. Az oeconomusnak, két senior- és hatportánsnak jutott k e d v e z m é n y e k ............................... 2000 « — «
Főösszeg . . . .
8381 K. 87 fill.
Hogy a tanulóifjúságot ezen tekintélyes kedvezményben részesíthettük,
nagyrészben a tiszai egyházkerületnek köszönhetjük, a mennyiben a tiszai
egyházkerület a theologián nyújtott convictusi jótéteményekre 575 koronát,
a tanítóképző-intézetnek adott convictusi kedvezményre 2264 kor. 38 fill -t
fordított. A többit, vagyis 5542 kor. 49 fillért a convictusi pénztár fedezte.

D) Az 1907—1908. isk. évben ösztöndíjat kaptak:
1. A theologiai akadémiában :

a) A külföldön tanuló theologusok közül:
Fábry János a J o z é ffy -fé lé t...............................................
80K. — fill.
Thinschmidt Sándor a Schw arz-félét................................... 80 « — «
b) Az Eperjesen tanuló theologusok közül:
D. Szabó György a Róth—Teleky-félét.............................. 70 «
Kárpáti János
«
«
« . . . . . .
70«
Fábry László
«
« « .................................. 7 0 «
Krieger Mihály
«
« « ...............................
70«
Kurek Pál
«
« « ...................................7 0 «
Linczényi Lajos
«
« « .................................. 7 0 «
Petró Elek
«
« « ...............................
70«
«
« « ...............................
70«
Vietórisz László
Alexy Béla a S chw arz-félét...............................................
98 «
Alth Lajos a VI. szab. kir városi esperességit . . .
40 «
Barthó András a Jelenik-A lm ássy-félét.............................100 «
Farkas József két R o sk o v á n y i-fé lé t................................... 32 «
Flachbart Károly a Suhajda-félét.....................................
40«
Fuchs András a B en cz ú r-fé léb ő l........................................ 50 «
Merényi Gyula
«
«
.................................. 5 0 « —
Krcsméry Gyula a D u k a - f é lé b ő l........................................42 «
Schwartz Mátyás
«
«
.................................. 42 « 50
Krieger Mihály az E h n -fé lé t.................................................. 80 «
Lehoczky Egyed a S chw arz-félét........................................ 98 «
Petró Elek a P a u e r-fé lé t....................................................
50 «

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
«
50
«
—
—
—

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
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Scherer Péter a S á r o s s y - f é lé t........................................
Topperczer János a Szlávik J á n o s - f é lé t........................
Zoltán Emil az Ú jh ázy -félét.............................................
Makoviczky Emil az E h n - f é lé t........................................
Vietórisz László Nyíregyháza város segélyét . . . .
D. Szabó György a Jettim-félét........................................
A theologusok ösztöndíjai:

18
20
120
80
100
300
2081

K.
«
«
«
«
«

600
400
310
240
400
500
180
400
200
100
90
90
100
120
32
40
80
32
32
90
80
89
75
50
62
49
20
40
35
15
15
51
4617

K.
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
*
«
<<
«
«
«
«

—
------

K. -

fill
«
«
«
«
«
fill.

2 A jogakadém ián :
Kavalszky József, B. Mária T erézia-féle........................
Danielovics Zoltán a Jövedéki bírság-alapból .
Ladányi László a Belánszky-féle . . .........................
Párkányi Sándor, B. Mária T erézia-féle....................
Danielovics Ernő a Jövedéki bírság-alapból
. .
Kroitor Antal a G ozsdu-féle...........................
Wagner Károly a beszterczei ág. h. ev. egyházközségtől
Biernatek József a Jövedéki bírság-alapból...................
Somogyi Imre «
«
«
«
...................
Rochlitz Dezső a Jelenik-féle ö s z t ö n d í j ........................
Horváth Aladár a Meliorisz-féle..........................
. .
Mike Gyula
«
«
« ........................................
Rosenberg Henrik a P ro p p er-féle...................................
Porkoláb János az Ú jh ázy -féle........................................
Lórencz István a W a g n e r-fé le ........................................
Thomola Béla a M áriássy -féle........................................
Nikelszky Jenő a dr. Horváth Ö d ö r i - f é l e ...................
Horváth Károly két Roskoványi-féle..............................
Palovics Gyula «
«
« ..............................
Porkoláb János a Jogász-segélyegylettől.........................
Linczényi Pál
«
«
.........................
Rochlitz Dezső
«
«
.........................
Kubicza Vladimir
«
«
.........................
Lórencz István
«
«
.........................
Nikelszky Jenő
«
«
.........................
Mike Gyula
«
«
. . . .
Buday István
«
«
.........................
Horváth Aladár
»
«
.........................
Thomola Béla
«
«
.........................
Palovits Gyula
«
«
.........................
Draskóczy Pál
«
«
.........................
Horváth Károly
«
«
.........................
A joghallgatók ösztöndíjai:

—
---------------—
-------------—
-------

fill
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
*
«
«

K. — fill.
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3. A főgymnasiumban.
Dessewffy Miklós IV. o. t, a Dessewffy I. alapítványból 1123 K. 47 fill.
Jancsó Gyula III. o. t, a Sartóry-alapítványból . . . 1000 « — «
Grynaeus István V. o. t., Bésán-féle ösztöndíjat . . . 500 « — «
Merényi Oszkár III. o. t., erdészeti ösztöndíjat . . . 200 « — «
Sándor Elek VII. o. t, Jettim-féle ösztöndíjat. . . . 120 « — «
Grynaeus István V. o. t., a B án ó czy -félét......................... 35 « — «
Chotvács József IV. o. t,,
«
35 « — «
Sándor Elek V. o. t.,
«
35 « — «
D. Szabó András V. o. t.,
«
35 « — «
Liptay István II. o. t., a C lem en tisz-félét.................. 11
« — «
Hajdú Gyula V. o. t.,
«
11 « — «
Pálesch Ervin VII. o. t.,
«
11 « — «
Csendes Sándor I. o. t., a Fuhrmann János-félét . . . .
15 « — «
Maixner Ferencz I. o. t., a H o lle g a n z -fé lé t..........................12 « — «
Mendlovics Sándor VIII. o. t., az izraelita ösztöndíjat . 100 « — «
Jesztrebényi Ernő III. o. t., a K eczer-félét...................
9 « — «
Kutsinszky Béla III. o. t.,
«
....................
9 « — «
Matyuga Kamill VII. o. t., az özv. Kux Istvánné-félét
20 « — «
Húsz Béla VI. o. t., a K ükem ezey-félét.............................. 28 « — «
Danz István III. o. t., a Löffelholz-félét.............................. 24 « — «
Szutórisz Dezső VII. o. t.,
«
........................ 24 « —
«
Kutsinszky Béla III. o. t., a Meliórisz Béla-félét . . .
9 « — «
Pálesch Árpád IV. o. t., a Roskoványi-félét . . . .
16 « — «
Csók Árpád I. o. t.,
«
. . . .
16 « — «
Pálesch Ervin VII. o. t., a Saárossy László-félét . . .
18 « ■— «
Mayer Andor VIII. o. t ,
«
«
. . . .
18 « — «
Schustek Jenő VIII. o. t.,
«
«
. . . .
18 « — «
Mayer Elek II. o. t., a Szontagh-félét
.............................. 16 « — «
Danz Andor III. o. t.,
«
. . . . . .
16 « — «
Zapotoczky Gábor I. o. t , a Takarékpénztárit . . .
20 « — «
Elischer Viktor III. o. t.,
«
. . .
20 « — «
Fried Ernő III. o. t.,
«
. . .
20 « — «
Sziegelmann József II. o. t.,
«
. . .
20 « — «
Lippay József IV. o. t., az Ujházy Árpád-félét . . . 120 « — «
Korbély Géza VIII. o. t., a V an d rák -félét......................... 50 « — «
Perényi Béla VIII. o t., a K alavszky-félét..........................80 « — «
Hörömpő Dezső VIII. o. t., a Hazslinszky Frigyes-félét
80 « — «
Bodnár Zoltán I. o. t., a református-ösztöndíjat . . .
30 « — «
Bogsch Sándor VIII. o. t , a W agner-félét..........................32 « — «
Feldmann Elek IV. o. t., az ifjúsági segélyalapból . .
10 « — «
Húsz Béla VI. o. t.,
t
<
. . 20 « — «
Marencsín Zoltán III. o. t.,
«
«
. . 10 « — «
Késmárszky Lajos III. o. t., a Kacziány-félét . . . .
200 « — «
A főgymnasium ösztöndíjainak összege: 4196 K. 47 fill.
Coll. É rt. 1907/8.
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4. A tanítóképzőben.
. 200 K. —
Rőder Aflréd II. ősz. t., a Kacziány-félét . . . .
Topperczer Rezső III. o. t., az Ujházy Dániel-féle .
8 « -«
«
8 « -Lakatos Emil IV. o. t.,
8 « -Kossuth Tivadar III. o. t.,
«
«
«
*
8 « -Zsáry Dániel III. o. t.,
A tanítóképző ösztöndíjai:

fill.
«
«
«
«

232 K. — {ill.

Az ösztöndíjak főösszege: 11126 K. 47 fill.
A hittanban tanúsított szorgalmukért az eperjesi neolog izraelita hitközség
és egyesek által felajánlott összegből a következő izraelita tanulók kaptak
jutalomkönyveket: Nagy Jenő, Révész Imre, Schwarcz Miklós I. o. tanulók;
Takács István III o. t., Venetianer Oszkár IV. o. t., Grosz Miksa V. o. t.
és Rosenthal Artur VI. o. t.
Dr. Bene Sándor budapesti ügyvéd, 10 évvel ezelőtt nálunk tett érett
ségi vizsgájára való megenúékezésül, még a múlt 1906/7. tanévben 40 koronát
küldött négy, nem magyar anyanyelvű, azonban a magyar nyelvben jó elő
menetelő I—IV. gymn. tanuló jutalmazására, kik közül 2 izraelita legyen.
Ezen jutalmat még a múlt tanév végén osztottuk ki, még pedig Gál József I.,
Grünstein Lajos I I , Grünstein Jenő III. és Wallrabenstein Ferencz III. o.
tanulóknak.

E) C o n v i c t u s .
A nagy drágaság daczára, mely az élelmi-czikkek árát rohamosan magasra
emelte, convictusunk az 1907/g. isk. évben is igyekezett minden tekintetben
megíelelni azon nemes hivatásának, melyet főiskolánk ifjúságának testi fejlő
désében már századok óta betölteni hivatva van.
Már a múlt iskolai értesítőnkben megemlékeztünk arról a nagy áldásról,
melyet Eperjes városa nagy alkotásának, a jól sikerült városi vízvezetéki műnek
köszönhetünk. A vízvezetéknek a convictusba való bevezetése által nemcsak
kényelmi, hanem tisztasági s főleg hygienikus tekintetben igyekeztünk a modern
egészségi követelményeknek megfelelni. Múlt évben Ígért tökéletesítését közel
1000 korona költséggel végrehajtottuk olyképen, hogy központi vízmelegítővel
ellátva, megkönnyítettük az edényeknek mosogatását s tisztántartását, a mi
nem csekély feladat ily nagy létszám mellett, a minővel főiskolai convictusunk
dicsekedhetik. Hogy ennek daczára a convictus számadásai nem zárultak
hiánylattal, azt csak annak köszönhetjük, hogy a szuplikáczióból befolyó szép
jövedelmünk a múlt évben sem maradt ki.
Változás történt abban a tekintetben is, hogy a múlt iskolai évtől kezdve
ifjúságunk — kivétel nélkül — reggelit is kaphatott, a mi különösen azokra
nézve előnyös, a kik a convictus közelében laknak.
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A joghallgatókra vonatkozó azt a kedvezményt, hogy havonta is belép
hessenek bár nehézségekkel jár, fenntartottuk, mert a szegényebb sorsúaknak
megkönnyíti tanulmányaik folytatását. Convictusi díjak következők vohak: a
reggeli díja tejért havonta 3 korona, kávéért havonta 5 korona; a tejhez, illetőleg
kávéhoz egy kiflit vagy zsemlét s esetleg kenyeret adunk; ebéd és vacsora
díja az egész iskolai évre volt 160 kor., mely összegből szept—decz. hónapokra,
vagyis az első convictusi félévre esett 64, a második félévre, jan.—jún. hónapokra
96 kor., csupán az ebéd díja volt egész évre 90 kor, miből az első félévre
36 kor., a második félévre 54 kor. esett.
Az előírt díjak fizetése alól azonban elengedésnek is volt helye, a mennyiben
azon ág. h ev. szegény sorsú tanulók, a kik tanulás, szorgalom s erkölcsi maga
viselet tekintetében érdemeseknek bizonyultak, 20—80 korona díjelengedésben
részesültek.
Az 1907. évben (1906/7. 2-ik félév és 1907/8 első félév) a következő
convictusi kedvezményekben részesült az ifjúság:
A theologusok 1677 kor , a joghallgatók 650 kor., főgymn. tanulók
836 kor., tanítóképző-tanulók 2902 kor., összesen 6065 kor. díjelengedésben.
Ebből az összegből a tiszai egyházkerület, mely állandóan nagyobb összegek
kel segélyezi a theologia hallgatóit, az 1907. évben a theologusokat 374 kor.
50 fill., a tanítóképző tanulóit 2056 kor. 38 fill., összesen tehát 2430 kor.
88 fill, convictusi segélyezésben részesítette. A convictusi pénztár pedig a
következő összegekkel járult: a theologusoknál 1302 kor. 50 fi, a joghallgatók
nál 650 kor., a főgymn. tanulóknál 836 kor., a tanítóképzősöknél 845 kor.
69 f., összesen 3634 kor. 12 f.
Ezen kedvezményeken kívül számításba kell vennünk azokat a jótétemé
nyeket, melyeket az ökonomus, 2 szenior s 6 portáns élvez Ezek mindannyian,
mosáson kívül, teljes ellátásban részesülnek s fizetnek: az ökonomus 100 kor.,
a két szenior 320 kor., 4 portáns 100 kor.-val összesen 400 kor.-t, végösszegben
820 koronát; két portáns teljesen díjmentes. Ezeknek jótéteménye 1800 kor. ra
tehető, mely összeg hozzáadva a 6065 kor. díjelengedéshez, a jótétemények
főösszege 7865 kor.
A convictus étlapja a következő volt: Reggelire adtunk egy csésze tejet
vagy kávét, zsemlével vagy kiflivel, esetleg kenyérrel; ebédre adtunk — szerdát
kivéve, a mely napon bableves, paradicsom-, vagy másnemű rántott-leves ada
tott — mindennap marhahúslevest, kétszer búzadarával, kétszer rizskásával,
egyszer tésztával s egyszer pirított zsemlyével; ezenkívül, a vasárnappal kezdve, a
következő ételek voltak: sertés- vagy marhasült káposztával, savanyú krumpli,
káposzta, galuska (juhtúróval, lekvárral, káposztával vagy mákkal), borsó, bab
és tört-krumpli. Vacsorára pedig a következő ételek voltak: sertés- vagy marha
sült krumplival, bab, borsó pecsenye-feltétellel, bab, pörkölt, pecsenye vagy
székelygulyás, galuska és lencse pecsenye-feltétellel. A pecsenye helyett sertésöléskor hurka, kolbász, más alkalomkor pedig disznósajt is volt. Oszszel ká
poszta helyett tökkáposzta és kél is szokott lenni.
Sátoros ünnepeken a lehetőség szerint igyekeztünk az élelmezést válto
zatosabbá s jobbá tenni, hogy a szülői házat legalább némileg pótoljuk.
19*
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A convictus kiadásainak fedezésére szolgált az 1907. évben:
a) a conviktus tagjai által befizetett díjak, melyek
K.
20fill.,
1907. évben tettek................................... 25,030
b) a tiszai egyházkerület segélye . . . . . . . .
2430 « 88 «
c ) régi hátralékosoktól befolyt ö s s z e g ...........
1573
« 40 «
d) az 1907. évi szu p lik áczió b ó l.....................
2774
« 39 «
e) adományok s időközi k a m a t o k .................
1081
« 91 «
f ) múlt évi maradvány-áthozat........................... 12,665
« 07 «
Összesen . . 45,555 K. 85 fill.
A kiadások t e t t e k ............................................. 32,984
K.
66fill.
Maradvány . . 12,571 K.
19fill.
Mivel a convictusi épületnek felépítése folytán a tőke nagyobb részének
jövedelmétől elestünk, ez okból a coll. igazgató-választmány határozatából a
megmaradt tőkének kamataihoz mindaddig nem nyúlhatunk, míg azt legalább
javarészében helyre nem állítjuk.
Az 1907. évi szuplikáczió jövedelme a következő volt:
1.
Fábry László I. theol. Eperjesen gyűjtött 178 kor. 15 fill, (a neki járó
részszel együtt 203 kor. 60 fill.); 2. Szklenár Pál VI. o. t Abaújtornavárm.-ben
88 kor. 26 f. (132 k. 38 fi); 3. Kárpáti János I. theol. Szepes vm. 187 k. 14 f.
(280 k. 70 f.); 4. Petro Elek III theol. Gömör vm. 251 kor 34 f. (377 k.);
5. Hrvol Lajos I. tkp. Pozsony, Nyitra és Trencsén vm.-ben 92 kor. 54 f.
(138 k. 80 fi); 6. Polomszky László I. tkp. Liptó, Túrócz, Árva vm. 64 kor.
74 f. (97 kor. 10 fi); 7. Ülistyán Ede II. tkp. Hont, Bars, Komárom vm.
99 kor. 80 f. (149 k. 70 fi); 8. Kurek Pál III. theol. Zólyom vm. 167 kor. 80 fi
(251 k. 40 fi); 9. Korenko György II. theol. Nógrád vm. 161 kor. 30 f. (241 k.
95 fi); 10. Nagy Lajos II. theol. Pest-Pilis-Solt-Kiskún 245 kor. 74 f. (368 k.
60 f.) 11. Buchalla Berthold III. theol. Budapest 213 kor. 15 f. (403 k.); 12.
Klenner Adolf I. theol. Bácsbodrog vm. 151 kor. 40 f. (227 k. 10 fi); 13. Dániel
Szabó György II. theol. Békés vm. 112 kor. 94 f. (169 k. 40 f); 14. Lakatos
Emil III. tkp. Csanád, Csongrád, Arad vm. 27 kor. 70 fi (27 k. 70 f.); 15.
László Mihály III. tkp. Erdély déli részében 169 kor. 35 f. (338 k. 70 fi);
16. Flachbari Károly I. theol. Erdély északi részén 123 kor. 60 f. (247 k. 20 fi);
17. Moravcsik József II. theol. Szabolcs, Szathmár, Bihar, Szilágy vm. 129 kor
77 fi (194 k. 50 fi); 18. Simon Gyula III. tkp. Borsod, Heves, Jászkúnszolnok
és Hajdú vm. 223 kor 80 fi (335 k. 70 f) 19. Fábry László II. theol. Sáros vm.
97 kor. (145 k. 50 fi); 20. Paulinyi Miklós I. theol. Zemplén, Ung, Bereg,
Ugocsa és Máramaros vm 121 kor. 47 fi (182 k. 20 fi). Összesen 2906 kor.
99 f. (4512 k. 03 fi). Szuplikáczió megváltása czímén adott a mosoni esperesség
14 kor.; a pozsonymegyei esperesség 27 kor. 84 fi; a kőszegi egyház 4 kor.;
a nagybányai egyház 4 kor. Adományok: az Eperjesi Takarékpénztár 40 kor.;
Dessewffy István-féle alapból 92 kor. 99 fi ; Keczery András-féle alapból 92 kor.
02 fi; Vöröskereszt-Egylet Eperjesi fiókja 100 kor. A Nagysárosi Műmalom
karácsonkor egy zsák búzalisztet, Miklóssy Mihály mészáros, hússzállítónk 20 kgr.
borjúhúst. Kovács Sándor rozsnyói jótevő egy csomag körtét ajándékozott.
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A számok legszebben igazolják, hogy a nehéz idők és súlyos terhek
ellenére nem halt ki sem a jótékonyság, sem az érdeklődés convictusunk
iránt, s miként régebben, úgy most is számtalanok találkoznak, a kik mint
jószívű adakozók nem felejtik el a nagy apostol mondását: «Egymás terhét
hordozzátok». A szuplikáczió ellen hangoztatott panaszoknak is el kell némulniok a szép eredrnénynyel szemben, melyről a bemutatott számok tanúskodnak.
S ha arravaló intelligens ifjú vállalkozik szuplikácziókra, a nagy anyagi hasznon
felül még nagy tapasztalati s erkölcsi haszna is van.
Az összes itt megnevezett ismeretlen s ismert jótevőinknek s adományozók
nak, a kik következetesen évről évre meg szoktak emlékezni convictusunkról,
ez úton is újból hálás köszönetét mondunk s kérjük őket, hogy jövőre is
gyámolítsák jótékony intézetünket. Hálás köszönetét mondunk azon lelkész
és tanító uraknak, a kik szuplikánsainkat -— sokszor alkalmatlan időben —
igaz keresztyén szeretettel s türelemmel fogadják, gondosan ellátják és jó
tanácsaikkal s útbaigazításaikkal fáradságos munkájukban szívesen támogatják.
Közigazgatási hatóságaink is most már kellő figyelemmel vannak szuplikánsaink
iránt; ők is hálára köteleznek le bennünket ez irányú közreműködésükért.
Végül köszönetét mondunk azon ifjaknak, a kik fáradságot nem ismerve s
időt nem kiméivé, bejárják az országot, hogy a begyűjtött nagy adomány
összeggel segítsék convictusunkat. Adja a minden áldások Atyja, hogy a
jószívű adakozóknak szívesen adott fillérei valóban jótékonyságot gyakorló
adományok legyenek azon ifjak javára, a kik convictusunkat látogatják, s
hasznát lássák nemcsak egyesek, hanem az egyház és a haza is !
Az 1907 8. iskolai évben 226 coll. tanuló iratkozott be a convictusba,
kik közül 42 reggelire is járt, ebédre csupán 4 tanuló iratkozott. Havonta
belépő s illetőleg kilépő volt 20 joghallgató.
Ez a létszám a Collegium 4 intézete között vallás szerint is következőleg
oszlik meg (a zárójelben levő számok a múlt évi állapotot mutatják):
r. kath. g. kath. g. kel. izr.
ref.
összesen
Ág- h. ev.
Theologus . . . 43 (46)
—
—
—
—
43 (46)
Joghallgató . . 21 (18) 2 (4)
5 (2)
7 (4)
3 (5) 4 (5) 42 (38)
Főgymn. . . . . 30 (25)
8 (6)
2 (1)
7 (5)
—
—
47 (37)
Tanítókp. . . . 76 (88) 14 (14)
4 (5)
94 (107)
—
—
—
Összesen: 170 (177) 24 (24) 18 (14)
7 (3)
3 (5) 4 (5) :226 (228)
Ha ezen számokat összehasonlítjuk a collegiumi tanulók s hallgatók lét
számával, kiderül, hogy a theologusok mindannyian s a tanítóképzősök csekély
kivétellel teljes számmal igénybe veszik a convictust, míg a jogakadémia ifjú
sága Ve s a főgymnasiumi tanulók 1j7 részben tagjai a convictusnak, vagyis
az egész ifjúságnak 3I°/0-a tagja a convictusnak. De ha figyelembe veszszük,
hogy az utóbbi két intézet tanulóinak nagy része eperjesi, akkor még szembeszökőbb az arányszám, melylyel a convictusi tagok szerepelnek a collegiumi
ifjúság létszámában.
Vallás s nemzetiség tekintetében semmi különbséget nem teszünk, mert
a Collegium minden rendes tanulója vallási és nemzetiségi különbség nélkül
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lehet egyaránt tagja, ha az előírt díjakat lefizeti s magát az intézet iránt tartozó
tiszteletnek és engedelmességnek aláveti
Kedvezményekben, azaz az előírt díjakból való elengedésben csak ág. hitv.
evangélikusok részesülnek, ha kellő haladás, szorgalom s erkölcsi magaviselet
mellett hatóságilag igazolható szegénységről bizonyítványt mutatnak fel.
A convictusi díjak úgy vannak megállapítva, hogy mindegyik annyit
tartozik fizetni, a mennyibe kerül.
A convictusba való felvétel: jótékonyság, s ez okból, a ki arra érdemetlenné válik, az intézetből kizárható.
Tekintettel a nagy drágaságra, a díjak a következő iskolai évben a
következők maradnak: ebéd és vacsora díja egész évre 160 kor., csupán az
ebéd díja 90 kor., ebéd és vacsora díja az első félévben 64 kor., a második
félévben 96 korona. Csupán az ebéd az első félévben 36 korona, a második
félévben 54 kor. A kik esetleg reggelit is kivánnak, azok a theologusokkal
együtt, évi 30 kor.-ért azt is kaphatnak. A díjak félévenként előre fizetendők;
csak a joghallgatóknál van kivételnek helye, a mennyiben havonta is belép
hetnek s kiléphetnek 17 korona havi díj fizetése mellett. Felszerelés czímén
egy-egy iskolai évre 2 koronát kell fizetni.
Azon szegénysorsú ág. h. evang. főgymnasiumi és jogakadémiai ifjak, a
kik kifogástalan erkölcsi magaviselet melleit tanulmányaikban jó előmenetelt
tesznek, az előírt convictusi díjak egy részének elengedésében részesülhetnek Az
elengedés 5— 50 korona erejéig történhetik félévenként. A z erre vonatkozó kér
vények a convictus ephorusánál, a collegium! igazgató-választmányra czímezve
nyújtandók be; a benyújtás határideje szeptember 20-ika és január 3í-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 tanítóképzős tanulók, a kik a convictusi díjak elengedésében részesülni kivánnak,
azok ez iránt való kérvényeiket az internálusi lakáséi't 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 történikAz asztalok megtérítése s az ételek feltálalása s ehhez hasonló könnyebb
munka az étkezés idején az u. n. portánsok kötelessége, a kik ezen munkájokért
kedvezményekben részesülnek. A portánsokat az ephorus alkalmazza szegény
sorsú ev. szülőknek a gymnasium alsó osztályaiba járó gyermekei közül. Az
erre vállalkozók az ezen állással s illetőleg megbízással járó kötelességek
lelkiismeretes 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;
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ő nyilvántartja az étkezők számát és arról beszámol az ephorusnak. Köteles
sége az ephorust helyettesíteni a hús átvételével, hogy az úgy minőség, mint
mennyiség 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 ökonomus — tekintettel szolgálataira — 100
koronát, 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 valalkozhatnak, 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, mint fegyelem tekintetében az ephorus rendelkezéseinek vannak
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 engedelmességgel tartozik. Rendelke
zéseik ellen panaszt emelhetnek az ephorusnál, a ki elsősorban van hivatva
az esetleges súrlódásokban való intézkedésre. Úgy a convictus jótékonysági
jellege, mint pedig az ifjúság műveltsége s jövendő hivatása kötelességévé
teszi mindenkinek, hogy illedelmesen viselkedjék s tartózkodjék mindennemű
zajtól, csoportosulástól s rendetlenkedéstől. A rendetlenkedőket s engedet
leneket jogában áll az 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 pecsenyefeltéttel, 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.
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A kik ennél bővebb felvilágosítást igényelnek, forduljanak a convictusi
ephorushoz: Mayer Endre theol. tanárhoz, vagy a coll. igazgatósághoz s ille
tőleg az egyes intézetek vezető tanáraihoz.

F) Markovits-kör.
Collegiumunk ifjúsága ez évben is nagy lelkesedést tanúsított ezeréves
kultúránk legifjabb hajtása, a gyorsírás iránt, minek tanúsága az a körülmény,
hogy 73 rendes tag — 17 theologus, 1 joghallgató és 55 gimn. tanuló —
tanulta ez idén a gyorsírást. 1907. szept. 19-ikén alakult meg negyvennegyedszer a «Markovits-kör» Teltsch Kornél tanár elnök vezetése mellett, mely
közgyűlésből kifolyólag tisztikara a következő le tt: Jegyzőnek még az elmúlt
év zárógyűlésén Hübschmann Zsigmond VIII. o. t , titkárnak Perényi Béla
VIII. o. t , pénztárosnak Hörömpő Dezső VIII. o. t, könyvtárosnak Rosenthal
Artur VI. o. tanulót választották meg.
A tagok 4 csoportban tanulták a levelező- illetőleg a vitaírást, Dániel
Szabó György III. é. theologus és Kárpáti János II. é theologus vezetése
mellett. A tanfolyamok rendezésén kívül azzal segítette elő a gyorsírás elsajá
títását a Kör, hogy könyvtárát a tagok rendelkezésére bocsátotta. Külön gyors
írási szaklapokat is hozatott és pedig: A «Gyorsírási Szemléit, a «Szegedi
G yorsíróit és a «Soproni Gyorsíró»-! A kör folyó ügyeinek elintézésére
havonkint 1— 1 gyűlést tartott, melyeken a tagok egyúttal látványos sztenogrammot írtak, olvastak, szójel-versenyt tartottak, bíráltak s előadást tartottak
a gyorsírás keretébe tartozó dolgokról.
A Kör, szokásához híven, 2 versenyírást tarto tt úgy a haladók, mint a
kezdők számára. Az első félévi versenyen a vitaírók közűi a 200 szótagos
versenyben első volt Perényi Béla Vili. o. t., második Hübschmann Zsigmond
VIII. o. t. A 160 szótagos versenyben Dániel Szabó András V. o. t. és a 90
szótagos versenyben I. Hörömpő Dezső VIII. o. t., II. Kopp Sándor VI. o.
t. és III. Baloghy Elek V. o. t.
A kezdők versenyén (I. csoport) I. Guttmann Ignácz VII. o t., II. Húsz,
Béla VI o. t, III. Grünfeld Jenő VII. o. t. (II. csoport) I Petró Elek theologus,
II. Lehoczky Egyed theol., III. Springer Mór VIII. o. t.
Az évvégi verseny igen szép eredménynyel végződött. A vitaírók ver
senyén (180 fokos) 5 K. díjat nyert D. Szabó András V. o. t., ugyancsak
5 K. díjat nyert a vitaírók 210 fokos versenyén Hübschmann Zsigmond VIII
o. t és Perényi Béla VIII. o t., a 100 fokos versenyen pedig Hörömpő Dezső
Vili. o. t. Oklevelet kaptak: Baloghy Elek V. o. t. Kopp Sándor VI. o. t,
dicséretet: Rosenthal Arthur VI. o. t. A kezdők közűi díjat nyert: Marencsin
Zoltán III. o. t 4 K.-t, Feldmann Elek IV. o. t. 3 K.-t, Húsz Béla VI. o. t.
3 K.-t, Grünfeld Jenő VI o. t. 2 K.-t és Guttmann Ignácz VII. o. t. 2 K.-t.
A kezdők II. csoportjában díjat nyert Petró Elek theologus 4 K.-t és
Lehoczky Egyed theol. 4 K.-t.
Oklevelet kapott: Lippay József IV. o. t., Ferderber Arthur V. o. t,
Grün Vilmos VII. o. t, Springer Mór VIII. o. t. és Dancz István III. o. t.

Körünk élénk és tevékeny részt vett a szegedi nemzetközi gyorsírási
kiállításon és versenyen is, a miért Körünk a gyorsírás eredményes tanításáért
és terjesztéséért elismerő okiratot, a kiállításon való részvételéért pedig nagy
bronzérmet nyert. Körünk két tagja: Hübschmann Zsigmond VIII. o. t. és
Perényi Béla VIII. o. t. a 120 szótagos versenyen díszkönyvet és oklevelet,
a 160 szótagos versenyen pedig dicsérő okiratot nyertek.
Hübschmann Zsigmond képviselte a Kört az O. M. Gy. E. 1907. évi
decz. 1-jén tartott nagygyűlésén és résztvett a 150 szótagos vitaírási versenyen,
mely alkalommal díszkönyvet nyert.
A Kör pénztárának forgalma a következő volt: Bevétel 16708 kor.,
kiadás 154 korona, maradt tehát 13 08 kor.

G) C o lle g iu m i g y á m i n t é z e t .
1.
2.
3.
4.

A
A
A
A

theologiai akadémiának gyűjtése . . . .
jogakadémiának g y ű jté s e .............................
főgymnasium
«
.............................
tanítóképző-int.
«
.............................
Összesen:

20 kor. — fill.
45 « -- «
40 « -- «
11 « 90 «
116 kor. 90 fill.

Ezen gyűjtésből 27 kor. beküldetett az egyházegyetem pénztárába
evang. gyámintézet javára; a többi összegből pedig ju to tt:
A torzsai confirmandusok otthonának . . . .
5 kor. — fill.
A cselfalvi ág. h. ev. te m p lo m r a ........................ 19 « 90 «
A tanulók által használandó énekeskönyvekre
15 « -- «
A theologiai o tt h o n r a ............................................ 20 « -- «
A kapi-németfalvi templom restaurálására . . . 15 « --- «
A palonczai ev. e g y h á z n a k .................................. 15 « -- «
Összesen: 89 kor. 90 fill.

H) K e r ü l e t i á r v a h á z .
1.
2.
3.
4.

A theologiai akadémia g y ű j t é s e ...................
A jogakadémia g y ű jté s e ..................................
A főgymnasium
«
..................................
A tanítóképző-int. «
..................................

25 kor. — fill.
44 « -- «
20 « -- «
18 « 40 «
107 kor. 40 fill.

Ezen összeg rendeltetési helyére küldetett.

I) A d o m á n y o k .
1. Néh. Latinák Rudolf, gömörmegyei birtokos, az 1907. évi január hó
6-ikán kelt és a törvényes kellékeknek teljesen megfelelő végrendelet 2. pont
jában B) alatt a következő rendelkezés foglaltatik: «A tiszai ág. h. ev. egyházkerületnek hagyományozok 100,000 az az Egyszázezer koronát, négyszázalékos
Coll. Ért. 19C7/8.
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magyar koronajáradékban alapítványul, oly határozott kikötéssel, hogy ezen
összegből ötvenezer koronának kamatja az eperjesi ág. h. ev. jogakadémia
tanárainak fizetésére, huszonötezer koronának kamatja az eperjesi ág. h. ev.
theologia javára fordíttassék hason czélból, felette óhajtván, hogy mindkét tudo
mányos, hazafias és protestáns intézmény fennléte és fejlesztése biztosíttassék.
Huszonötezer korona kamatai felett az egyházkerület szabadon rendelkezik s
alapítványom kezelését az egyházkerületi közgyűlésre bízom.» — Alább :
«Ezen hagyományaim kifizetését id. Mihalik Dezső öcsémre és végren
deleti végrehajtómra bízom. — Ezen hagyományok halálom után egy évvel
lesznek minden kamat nélkül kifizetendők. — Az egy évi kamatok feletti
korlátlan rendelkezés végrendeleti végrehajtómat illeti.»
Az örökhagyó 1907. augusztus hó 18-ikán húnyt el.
A végrendeletet ugyan az oldalági örökösök közül ketten megtámadták,
de kilátás van arra, hogy az esetleges per javunkra fog eldőlni.
2.
A Vöröskereszt-Egylet eperjesi fiókjának választmánya «az eperjesi
Collegium tápintézete czéljaira» 100 koronát szavazott meg és ezen összeget
az egylet pénztárából kiutalványozta.

Kimutatás a

Név
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1
Bergmann E rnő. .
Dr. Eisner József .
Fiedler Szilárd . .
Dr. Flegmann Jenő
Gonda József . . .
Glós Károly . . . .
Dr. Jancsó György
Dr. Kux Vilmos .
Steinhübel Lajos .
Tally Mihály . . .
Törzs Kálmán . .
Würsching Frigyes

«Vandrák András emlékalapítvány»-ról.
1Aláirt

összeg
kor.-ban

200
200
300
200
200
200
200
200
200
200
200
200

1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.|l908.

években fizetett koronákban
20 20 2 0
—
40
—
30 30
20 20 2 0
20 —
20 20 2 0
20
40
20 2 0
20 20 2 0
20 20 2 0
20 20 2 0
20 —

20
—
_
—
—
240
2 0 20 20 20 20
—
— —
—
—
40 —
20
40 20 20
20 —
----- ‘ 40 —
—
—

40 20
60 —

—

—

20

—

2 0 20 20 20
40 100 —
60 60

—

40
— — —
—
—
2 0 20 —
—
60 — —
40 —
60 — 60
—

—

—

20 20 20

—

—

—

—

20 2 0 20

—
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«Hazslinszky Frigyes emlékalapítvány»-ról.

f
N év
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

| A láirt
j| összeg
iko r- -ban

Dr. Ardó A lfré d ...................
Dr. Brósz László . . . .
Czölder János........................
Elischer V i k t o r ...................
Fuhrmann G yula...................
Hazslinszky Gusztáv Adolf .
Kramer G y u l a ...................
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor .
Meliorisz L a j o s ...................
Mérey L á s z ló ........................
Dr. Philippy Ödön . . . .
Pólyik Im re.............................
Dr. Rosenfeld Samu . . .
Scholcz Róbert........................
Dr. Valkó Zsigmond . . .

00
CO
CD

Kimutatás a

1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905.

években fizetett k o ronákban

200 50 50
200 50 50
200 — 200
200 50 50
100 2 0 2 0
100 20 20
50 50
200 50 —
200 200 —
100 — —
100 20 20
—
120 —
100 20 —
100 20 40
100 20 —

50
50

50
—

—

—

50

—

20

20

—
20

—
—
—

50
—
—

—

—
—

—

—

—

—

—
—

—
—

—

50
—
50
20

20

50
—
—

—
—
—

—

—

120

—

—

50
—
—
60

—

—

—

20

20

20

40

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

*
Kimutatás a

«Llldmann Ottó emlékalapítvány»-ról.

(Kamatai egy VII. vagy VIII. főgymn. osztálybeli jó erkölcsű, szegénysorsú, jeles tanulónak
osztandó ösztöndíjra fordítandók.)

N év
1. Dr. Dirtier Lajos, Budapest
. . .
2. Dr. Wald Henrik, New-York .
3. Klein Samu, D o b s i n a ...................
4. Dr. Roth Vilmos, B é c s ...................
5. Krayzell Aladár, Eperjes . . . .
6. Baán Géza, E p e r je s ........................
7. Dr. Lortncz Gyula, Nyíregyháza.
8. Dr. Glück Samu, New-York . . .
9. Seyfried József, S zeg ed...................

Aláirt összeg
kor.-ban

1906.

50
50
50
50
50
50
50
100
25

50
50
50
50

1907.

1908.

években fizetett

__
—
—
—

—

—
—
—
—
—

—

50

50

—
—

50

100

—

—

25

—
—
—

Kimutatás a «Ludmann Ottó tápintézeti alapítványiról. Az 1867-ben
érettségit tett maturánsok 1907. év folyamán 40 éves találkozóra gyűltek össze
s ez alkalommal 775 koronányi alapítványt tettek Ludmann Ottó nevére.
(Lásd bővebben a 2. oldalon.)
Fogadják a tisztelt adakozók ez úton is a Collegium hálás köszönetét!
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—

—

j
Összesen 819 2 4 4 1

2

—

3

—

—

97

76 44 —

75 17

—

751 311 79

—

95 17 5

20

92 303

54 17 — 142 265
6

1—

—

96

155 35 5 234 684

10 15 —

— —
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növekedés
apadás

1906/7-ben volt
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. szerb
___
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magyar

izraelita
—

Fögymnasinm 346 — 6 1 — — 339 115 18 —
Tanítóképző.

anyanyelve
i

Jogakadémia. 329 24 32 — — — 273

gör. kath.
gör. kel.

45

róm. kath.

42

ev. ref.
unitárius

ág. hitv. ev.

45 — 3 — — -

az év végén volt

Theologiai
akadémia .

11 eltávozott
eltanácsoltatott
kizáratott
meghalt

in téz e te k

beíratott

ta n 

az I. félévvel végzett

Az egyes

3

—

45 23

Ingyen rakásban részesült
Tápdíjelengedésben
részesült

Viszony
a múlt
évhez

1) e i r O t t a it

Ösztöndíjban részesült

A.

Az ifjúság száma

Tandíjelengedésben részesült

vi. Á t t e k i n t é s a C o l l e g i u m i f j ú s á g á r ó l .

—

40

17 4 — 4 i — 310 19 —

41 21 —

18

59 20 —

—

33 38 5

—

16

73

3

—

89 39

—

—

2 334 12

—

—

—

4 i

—

115

—

2 807 12

—

6 56 42

192 88 61 100

P ótlás:
A főgymnasiumban vizsgálatot tett rendes tanulók tanulmányi előmenetele.

Osztály

Vizsgá
latot tett

I.
63
44
II.
44
III.
39
IV.
31
V.
32
VI.
VII.
34
VIII.
40
Összesen 327

Jeles

Jó

5
3
7
2
2
3
2
6
30

14
12
5
6
4
4
11
13
69

Egy
Elégséges
elégtelen

24
15
21
25
16
16
13
21
151

7
9
7
3
3
3
6

OsztályKét
ismétlésre
elégtelen
utasítta to tt

5
2
2
2
2
x4
2

8
3
2
1
4
2
—

—

—

—

38

19

20

VII.

A jövő iskolai évet illető tudnivalók.
Az eperjesi ev. Collegium theol. akadémiáján a beiratások szeptember
1—8-ikáig tartanak s az előadások szept. 10-ikén kezdődnek.
A jogakadémián a beiratások ideje szept. 1—12-ikéig tart s az előadások
szept. 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 főgymnasiumban a beiratások szeptember 1., 2. és 3. napjain történnek
s a tanítás szept. 4-ikén kezdődik A javító- és felvételi vizsgálatok augusztus
31-ikén 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 rendelet értel
mében, köteles a beiratásnál születési bizonyítványát felmutatni; azok pedig,
a kik már 12 évesek elmúltak, tartoznak orvosi bizonyítványnyal igazolni,
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hogy védhimlőoltásnak másodízben sikerrel vetették magukat alá, vagy hogy
az utolsó öt év alatt himlőt állottak ki, vagy hogy a törvény értelmében
fel vannak mentve a beoltás kötelezettsége alól. Magántanulók a megelőző
osztályról szóló bizonyítványuk és a születési bizonyítvány alapján iratkoz
hatnak be. A főgymnasium a jövő tanévben is a miniszteri tantervet követi
s így a görög nyelv tanítása mellett görögpótló tanfolyama is lesz.
A tanítóképző-intézetbe való felvételért, a melyre nézve a fentebb IV.
alatt közölt jelentés ad útbaigazítást, f. évi július 31-ikéig lehet folyamodni;
a magántanulók vizsgálatai szeptember 1-jén, a rendes tanulók javító-vizsgálatai pedig szeptember 2-ikán folynak le s a rendes tanulók szept. 2-ikán
iratnak be ; a tanítás szept. 3-ikán kezdődik.
A theologián minden hallgató tandíjmentes.
A jogakadémián a félévi tandíj 50 korona, beiratási díj 4 kor. 40 fillér;
országos tanári nyugdíjra 12 kor., alapra 4 kor., könyvtárra 3 kor., jogászsegélyegyletre 2 kor., értesítőre és szervezetre 1 kor., kórházra 1 kor., indexért
40 fill., rendőri igazolványért 20 fillér fizetendő. A 2-ilc félévben csupán a
tandíj, 3 korona könyvtári díj és 4 kor. az alapra fizetendő.
A főgytnnasiumban a 13 kor.-nyi, illetve az először beiratkozóknál 17
koronányi apró díjakon kívül 50 kor. évenkint a tandíj.
A tanítóképző-intézetben a tiszakerületi evang. növendékek tandíjmente
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 tar
tozó collegiumi hallgató vagy tanuló lehet; elengedésben azonban csak evang.
vallású részesülhet.
A convictus egész évi díja ebédért és vacsoráért 160 kor., csupán ebédért
90 kor.; ebéd és vacsora díja az első félévben (decz. végéig) 64 kor., csupán
az ebéd díja 36 k or.; ebéd és vacsora díja a második 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 ajánlatot tevők hívásának. Csak oly
lakást fogadjon a tanuló, a melyről a collegiumi igazgatónak vagy a főiskola
bármely tanárának tudomása van. A bejelentett lakások felől a collegiumi
pedellusok adnak útbaigazítást.
A jövő iskolai év ünnepélyes megnyitása szeptember hó 20-ikán d. e.
11 órakor lesz.
Eperjes, 1908. június 21.

A z ig a zg a tó sá g .

AZ E P E R J E S I VÉRTANÚK
EM LÉK M ŰVE.

I

Rosenblatt E mánuel fényképész felvétele.

AZ E P E R JE S I V ÉRTA N Ú K EM LÉKM ŰVE.
Készítette Markup Béla szobrász-művész.

!

I.

Az eperjesi vértanúk műemlékének keletkezése.
írta: Mayer Endre.
A mint igaz az a mondás, hogy «nyelvében él a nemzet», úgy nem
kevésbé áll az a tapasztalás, hogy a mely nemzet hűtelen múltjához s elveti
magától, a mit ősei örökül hagytak reá, annak jövője nemcsak bizonytalan,
hanem előbb-utóbb a halálba vezet. A mi a regebeli Antaeusra nézve volt a
föld, hogy minél jobban érte azt, annál nagyobb erővel folytathatta a viadalt,
ugyanaz a nemzetekre nézve a nemzeti hagyomány s az abból leszűrt tanú
ság. Mint igazat mondó tükörben láthatja benne a nemzet azokat a nagy
küzdelmeket, hőstetteket, erőforrásokat s erényeket, a melyek sorsát előbbre
vitték, dicsővé s hatalmassá tették, de azokat a gyarlóságokat, hibákat s
bűnöket is, a melyek előhaladását meg-megakasztották és sokszor végzetes
katasztrófákat okoztak.
Azért minden életrevaló nép, a mely úgy érzi, hogy létezéséhez vala
mely történeti hivatás betöltése fűződik, híven őrzi s okos kiszámítással ápolja
a múlt hagyományait s úgy neveli ifjúságát, hogy az, mint egészséges fa, a
hagyomány talajából törjön ég felé s innen is merítve táplálékot, vérkeringése
nemcsak a jelen javára működjék, hanem a jövőnek lehető biztosítására is.
Különösen áll ez a mi nemzetünkről, mert való igaz a költőnek ez a mon
dása: «itt élned s halnod kell».
Ugyanazt mondhatjuk a hazai protestantismusról is. Története elválaszt
hatatlanul összeforrt hazai történelmünkkel. Az alkotmányos szabadság s füg
getlenségért folytatott harczok a protestáns egyházak s a lelkiismeret szabad
ságának harczai is voltak s megfordítva; midőn prot. őseink vallásukért ontot
ták vérőket, egyúttal a haza s nemzet törvényes jogaiért is hoztak áldozatot.
Vallásunk vértanúi nemzetünknek hősei, a kik magyarokként haltak meg
akkor is, midőn hitükért saját hazájukban üldözték!
Ettől az igazságtól áthatva régen foglalkoztam azzal az eszmével, hogy
az eperjesi vértanúk feledésbe ment emlékét valami módon meg kellene újí
tani s a szivekbe plántálni, hogy az erőforrásává váljék, a vallásos s hazafias
törekvéseknek buzdító például szolgáljon az önfeláldozó vallás- és hazaszere
tetre s tanító mestere legyen az ifjúságnak a legmagasztosabb két eszmének
megismerésében s követésében: az Istenimádásban és a hazaszeretetben.
Már az 1887. évben, az eperjesi vértanúk ki végeztetésének 200-ik évColl. É rt. 1907/8.
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fordulója alkalmával felvetettem, hogy legalább egy emlékünnepély keretében
újítsuk meg azoknak a kiváló hazafiaknak emlékét, kik mindenüket feláldoz
ták s legdrágább kincsüket elvesztették a magyar hazáért s protestáns Intőkért.
Akkor azonban az eszme nem talált köztetszésre s nehogy félreértésekré szol
gáljon, hallgatva nálam ■idősebbek tanácsaira, jobb időkre halasztottam meg
valósítását.
S a jobb idők meg is jöttek!
Midőn hazánk hazafias felbuzdulásában s lángoló lelkesedésében égett
a vágytól, hogy a királyi nagy Ígéret végre valóra váljék s szent áhítattal és
boldog megelégedéssel várta mindenki Thököly Imrének, a fiatal hős kuruczkirálynak, II. Rákóczi Ferencznek, a nagy fejedelemnek és több kitűnő s hős
társaiknak elporladt tetemeit s midőn egy szívvel s lélekkel készült az egész
magyar haza Kárpátoktól Adriáig a nagy nemzeti temetésre: akkor éledt fel
újra az eszme, hogy a nagy vezéreken kívül voltak hazánknak más hősei is,
a kik nem kevesebb hazaszeretettel s nem kisebb önfeláldozással szolgálták
hazájukat s egyházukat s kiknek nevei szintén megérdemlik, hogy őket
szívünkbe véssük, örökké áldjuk s az ő emlékűknek megörökítésére is hoz
zunk áldozatot.
«Accidit in puncto, quod non speratur in annis.» «Pillanat alatt meg
történik, a mit az ember éveken keresztül hiába remél» — írja a római ódaköltő
Az 1905. évi szept. közepe táján, a mikor a darabont kormány vezette hazánk
ügyeit, egy baráti körben történt beszélgetés alkalmával dr. Kakúsz Béla
barátom, eperjesi ügyvéd s az eperjesi és vidéki evang. egyház felügyelője,
arra a nyilatkozatomra, hogy illő és szükséges dolog volna az eperjesi mészár
szék áldozatainak emlékét egy megfelelően készített s a Collegium éjszaki
falába beillesztendő emléktáblával megörökíteni: az eszmének helyeslése mel
lett azt az Ígéretet tette, hogy az elkészítendő emléktábla költségeinek azt a
részét, a mely a megindítandó gyűjtésből be nem foly, szívesen fedezni fogja.
Nagy örömmel vettem ezt az ígéretét s szívesen vállalkoztam a mozgalom
megindítására, a szükséges adománygyűjtés érdekében.
Szept. végén tartott collegiumi tanári gyűlésünkön tettem meg az indít
ványt a Carafa által Eperjesen 1687. évben kivégeztetett 24 vértanú emlékének
egy művészi kivitelű emléktábla által való megörökítésére.
A tanári értekezlet az indítványt nagy lelkesedéssel fogadta s nyomban
egy bizottságot küldött ki az emléktábla költségeinek gyűjtés által való elő
teremtésére. A bizottság tagjai a következők lettek: Csengey Gusztáv coll.
igazgató elnöklete alatt dr. Szlávik Mátyás theöl. dékán, dr. Mikler Károly
coll. jogakad. dékán, Gömöry János coll. főgymn. igazgató, Mayer Endre coll.
theol. tanár, dr. Flórián Károly coll. jogakad. tanár s coll. pénztáros és Frenyó
Lajos coll. főgymn. vallástanár.
A közönség tá jé k o z ta tá sá ra egy czik k et te tte m közzé o k tó b e r 1-jén az
E perjesi LAPOKban, m e ly b e n vértanúink ö n fe lá ld o z ó s gyászos halálán ak m eg
ism ertetése m ellett a rra az erkölcsi k ö te le ssé g re hív tam fel az olvasók figyel
m ét, m elylyel az á rta tla n u l elv érzettekkel s z e m b e n m indnyájan tartozunk.
A felhívás lelkes visszh an g ra talált s a K assai H írla p okt. 3-iki szám a a czikk
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tartalmát egészében átvéve, kitűnő szolgálatot tett az ügynek. Fővárosi lapjaink
majdnem kivétel nélkül helyeslő s buzdító tudomást vettek mozgalmunkról.
Kartársaim megbízásából 200 gyűjtőívet nyomattam,1 melyeket rövid idő alatt
legelsőbben Eperjesen és Sárosvármegyében küldöttem szét egyes intézetek
nek, testületeknek, Collegiumunk barátjainak, ev. egyházaknak s a mennyire
kipuhatolhattuk, az ártatlanul kivégzettek utódainak. Félénk tartózkodással
indult meg a gyűjtés, mert az akkor alkotmányunk félrelökésével uralkodott
kormánytól nem volt engedélyünk a gyűjtésre. Dr. Flórián Károly jogakad.
tanár s coll. pénztárnok csak okt. 20-ikán küldötte fel az engedélykérésünket
a belügyminisztériumhoz.
Az első 100 koronás adományt dr. Kakúsz Béla hozta egy ismeretlen
nek nevében s ez nem csekély buzdításul s lelkesítő például szolgált mások
nak hasonló áldozatkészségre.2
Nem csekély fáradságot okozott felkutatni s adakozásra kérni a hős
vértanúk utódait, a kik legnagyobbrészt ismeretlenül s az ország minden
részében elszórtan laknak; mert úgy gondoltuk, hogy a kegyeletes emlékmű
nek létesítéséhez azoknak is hozzá kell járulniok, — a mennyiben azt tehetik,
— a kiknek ősei a vérpadon elvérzettek, hogy megemlékezvén őseik kín
haláláról s önfeláldozásáról, buzduljanak s lelkesüljenek példájoknak követé
sére a hazának szeretetében.
Lélekemelő örömet okozott s nemes élvezetet nyújtott a sok megjegy
zés, írás s levél, melyekben egyes adakozók elismerésöknek s hálájoknak
adtak kifejezést a megindított mozgalomért és hazafiasságtól eltelt szívvel lel
kes szavakban emlékeztek meg Eperjes városának gyásznapjairól, az itt elvér
zett vértanúknak Caraffa által okozott leírhatatlan szenvedéseiről s buzdítottak
1 Az 1905. okt. 6-ikáról keltezett gyűjtőív szövege a következő: «G yűjtőív a
Caraffa által E p e rje se n 1687. évben kivégzett vértanúk e m lé k é t m egörökítő em léktábla
költségeinek fedezésére. Rákóczy, a b u jd o só k s Thököly h am v ain ak hazaszállítása felele
veníti em lékezetünkben azokat az ártatlan áldozatokat, a k ik e t Caraffa Antal tábornok
azon ürügy alatt, hogy m int Thököly p árth ív ei, a m unkácsi v árat védő Zrínyi Honával
összeköttetésben állanak s egy nagy ö ssze e sk ü v é st szőnek -— hallatlan módon megkínozta to tt s em bertelenül kivégeztetett 1687. évi márczius, április s május hónapokban. Csak
kötelességet teljesítü n k , a m ikor a k iv ég ze ttek n ek em lékét m egörökíteni akarjuk, hogy
lelkesítő például szolgáljanak a tanuló ifjúságnak s a hon m in d en fiának s leányának a
haza önfeláldozó szeretetéb en . A tiszakerületi evang. C ollegium előtt .v ég eztettek ki! A
főiskola éjszak felé néző fala volt kínjaik ném a tanúja! E bbe a falba akarunk egy megfelelő
táblát beilleszteni s ab b a az áldozatok n ev eit bevésetni. A Collegium előtti té r a vértanúk
tere! Annak akarjuk neveztetni s az áldozatok nemes véréhez m éltóan gondoztatni. Erre
a czélra kérjük p o lg ártársain k nemes áldozatát, szives adom ányait. Az itt kivégzett áldozatok
nevei: Z im m erm ann Zsigm ond collegiumi felügyelő, K éczer A ndrás, előbbinek apósa,
R auscher G áspár, B aranyai Ferencz, K eczer G ábor, A ndrásnak fia, Sárosi M árton, utó b b i
nak veje, F leischhakker G yörgy E perjes v áro sá n a k Thököly id ejéb en főbírája, M edveczky
Sámuel, S chönleben G yörgy, Feldm aier Sim on, Eperjes ő rsé g é n e k parancsnoka, Székely
András, Bezegh G yörgy (Zólyomból), R ad v án szk y György (Zólyom ból, a báró R advánszkyak
őse), W eber F rigyes, W e b e r Dániel, P alásthy Gábor, Feja D áv id , Kassa város főbírája,
Bertók János, L ányi Sam u, K ováts G yörgy é s Fazekas. M indannyian kitűnő hazafiak, elő
kelő s gazdag em berek, k ik n ek vagyonából Caraffa gazdagodni vágyott.»

? Az ismeretlen senki más, mint maga dr. Kakúsz Béla.
21 *
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a hazafias munkának folytatására. Ily módon nőtt a bizalmunk s erősbödött
a reménységünk, hogy kezdeményezésünket szép siker fogja koronázni. Sőt
lassan-lassan az a gondolat érlelődött meg, hogy nem egyszerű emléktáblát,
hanem valami kiválóbb s a vértanúk hősies önfeláldozását méltóan kifejező s
kidomborító művészi alkotást kellene létesíteni.
Irodalmilag is nevezetessé szerettem volna tenni vállalkozásunkat s vér
tanúink emlékét olyképen is megörökíteni, hogy az egykorú Rezik János collegiumi tanárnak művét: «Theatrum Eperiessiense, seu Laniena Eperiensis»,
mely a gyászos vérengzésről egész részletességgel szól, úgy eredeti latin nyel
ven, mint magyar fordításában kiadtam volna. E végből különösen báró
Radvánszky Béla koronaőrhöz, az irodalmi működéséről ismeretes s történetünk
iránt kitűnő érdeklődést tanúsító főurhoz fordultam tanácsért és segítségért.
Sajnos, a lelkes főurnak közbejött halála m iatt már választ nem kaphattam.
Hasonlóan sikertelen maradt Keczer Miklóshoz e kérdésben intézett két leve
lem, a ki a vértanúk egyik legkiválóbbjának egyenes leszármazója lévén, anyagi
segély nyújtásával leginkább könnyíthette volna meg a műnek kiadását, mely
mindössze néhány kéziratban van meg s könnyen elkallódhat. Közben ő is
elhalt, a nélkül, hogy az emlékművet, melynek létesítéséhez 500 koronával
járult, láthatta volna.
A mi azonban ebben az alakjában nem sikerült,- azt lehetővé tette tiszai
egyházkerületünk nagyérdemű s lelkes püspöke, Zelenka Pál ő méltósága
olyképen, hogy Boros János nagykárolyi ev. lelkész indítására egy népszerű
iratnak szerkesztésére hívta fel az eperjesi theologiai tanári karnak figyelmét,
hogy abban az Eperjesen kivégzett vértanúk szenvedései, sanyargatásai s ártat
lan halála irassék meg. A tanári-kar erre Mayer Endrét ajánlotta, a ki e kér
déssel eddig legtöbbet foglalkozott. így keletkezett az 1906. év őszén rövid
2—3 hónap alatt «Az eperjesi vértanúk kivégeztetése, vagy az eperjesi mészár
szék» czímű népies mű, melyet Payr Sándor soproni theol. tanár megbírálván,
a czélnak megfelelőnek, s kiadásra méltónak talált. Evang. egyházunk élén
álló négy püspöke felkarolván az eszmét, az egyetemes egyház költségén való
kiadását határozta el az ugyanabban az időben Weber Sámuel által írt «A
késmárki vértanúk» czímű, hasonló irányú művecskével egy időben. Mind a
két művecskét Raab Károly körmöczbányai ev. lelkész s esperes tótra, Francz
Vilmos bártfai lelkész pedig németre fordította. Megjelent 1908. évben, köz
vetlenül a leleplezés előtt, 5000 példányban magyar, 3000 példányban tót és
2000 példányban német nyelven. «Az eperjesi vértanúk ki végeztetése» czímű
művet maga a szerző, a sárosi esperesség határozata folytán 1500 példányban
sárosi dialektusban is kiadta.
Közben elfogytak gyűjtőíveink, minélfogva 1906. május 6-ikáról, mint az
eperjesi vértanúk kivégeztetésének egyik legvérengzőbb napjáról keltezve 300
példány új gyűjtőívet nyomattunk, a melyeket rövid idő alatt az ország minden
részébe, a hol ismerőst, lelkes hazafit s jó barátot véltem felfedezni, küldtem szét.1
1 A gyüjtőív szövege következőkben té r el az első kiadásútól: <A kivégzett vér
tanúk protestánsok voltak, ezért is üldözte s kín o ztatta Őket Caraffa; nekünk prot. evan-
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Miután a megindított adománygyűjtésre még főiskolai hatóságunk részéről
sem volt engedélyünk, hanem az csak a collegiumi tanári kar magánmozgal
mának volt minősíthető, ez okból az 1906. év jún. 29-ikén tartott collegiumi
igazgató-választmányi ülésben „Mayer Endre jelentést tesz a Caraffa által ki
végzett vértanúk emlékét megörökítendő emléktábla felállítására megindított
országos gyűjtésről. Örömmel jelenti, hogy a gyűjtés igen szép eredménynyel
járt eddig is, úgy, hogy esetleg nagyobb, monumentálisabb emlékművet is
felállíthatunk. Az igazgató-választmány e jelentést örömmel veszi tudomásul.
Kimondja, hogy a gyűjtést folytatni kell. Egyszersmind elhatározza, hogy az
emlékmű felállítására nézve kikéri Radnai Béla szobrásztanárnak véleményét,
őt a czélból meghívja Eperjesre, felmerülő költségeit fedezi. Egyszersmind az
emléktábla felállítására kiküldött bizottságba a collegiumi igazgató-választmány
részéről kiküldi Kubinyi Albert és Tahy József tagokat“. A bizottság elnöke
ezentúl is a Collegiumnak mindenkori igazgatója maradt (előbb, korán be
következett haláláig Raffay Ferencz, azután pedig egészen a mű leleplezéséig
Ludmann Ottó), míg az adományokat dr. Flórián Károly buzgó pénztárosunk
kezelte. Úgy Collegiumunk ezen hivatalos állásfoglalása -— a melyről egyéb
ként a mozgalom megindítói kezdettől fogva bizonyosak voltak, — mint az
ugyanezen időben megadott belügyminiszteri gyűjtési engedély nemcsak tör
vényes alapot s színezetet kölcsönzött az eddig történteknek, hanem buzdításul
is szolgált arra nézve, hogy bátrabban s az egész országot belevonva az
adománygyűjtésbe, a coll. ig.-választmányban kifejezett nagyobbszabású emlék
műnek létesítéséhez kiterjedtebb arányú mozgalmat indítsunk.
Ez ugyan a beállott iskolai nagy szünidőben még nem következhetett
b e ; de annál nagyobb serénységgel indult meg az ősz folyamán, a mikor
1000 gyűjtőívet küldtem széjjel az egész országban egyházaknak, törvényhatóságoknak, városoknak, közhivataloknak, testületeknek, intézeteknek s
magánszemélyeknek. A gyűjtőív 1906. okt. 6-ikáról volt keltezve s a régieken
kívül Ludmann Ottó coll. igazgató s az újonnan választott két bizottsági tag
által aláírva.1
A gyűjtés igen szép sikerrel indult m eg; vármegyék s városok, törvény
székek, egyházak, intézetek s egyesek lelkes felbuzdulással vettek részt az
adományok gyűjtésében s adakozásban. Midőn pedig azt láttam, hogy egyes
oly helyekről, a melyekről biztosan feltételeztem, hogy akarnak s tudnak
adakozni, beküldött gyűjtőíveink daczára sem jő adomány, magánlevélben
is fordultam, külön híva fel az illetők figyelmét.2
gelikusoknak elsősorban kötelességünk róluk megemlékezni s hithőseinket a kegyelet adójá
ban legalább egy, hithűségökre s hazaszeretetökre emlékeztető emléktábla létesítésével
részesíteni!» Az áldozatok nevei nem a kivégzés sorrendje szerint vannak az elején össze
állítva, hanem legelői áll Keczer A. s azután fia K. Gábor, s két veje Zimmermann Zs. és
Sárosi Márton. E nnek oka Keczer Miklós ebbeli óhajtásában keresendő.
1 Szövege teljesen egyező az először kiadott gyűjtőívek szövegével.
a Debreczen városának nagyérdemű polgárm estere hazafias levélben köszönte meg
figyelmeztető soraim at egy időben a város 100 koronás adományának küldésével.
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E czél szolgálatában készült az E perjesi L apok 1906. decz. 30-iki
számában megjelent czikkem, melylyel az eperjesi és sárosvármegyei lakos
ságot hívtam fel az eddiginél nagyobb adakozásra, minthogy ez neki első
sorban becsületbeli kötelessége s mivel csak Eperjes nyer vele, ha egy szép
domborművel sikerül városunk műemlékeit s látnivalóit gazdagítani és szaporítani.
Hasonlót tettem az E v a n g é l i k u s O r á l l ó b a n több ízben közölt ismer
tetéseimben s felhívásaimban, a melyeket főleg az evang. egyházak s egyház
tagok tájékoztatása s buzdítása végett írtam, minthogy azt gondoltam, hogy
a kivétel nélkül protestáns vallású vértanúk emlékét az evangélikusoknak
kell megörökíteniök s ápolniok.1
Ha ezek nyomán az adományok folytán mindig gyarapodó emlékmű
alap nagysága szárnyat adott képzeletünknek s a sokfelől jött elismerő s
buzdító szavak fokozták reménységünket egy nagyobbszabású emlékműnek
létesítésére s mi mindnyájan szívvel-lélekkel dolgoztunk annak megvalósításáért:
azt mindenki természetesnek fogja találni.
Majdnem egyidőben a gyűjtés megindításával tanakodtunk a felett is,
hogy kivel s miképen csináltassuk az emléktáblát s illetőleg emlékművet.
Első tervünk volt a Collegium éjszaki falába a kapu felett, vagy két ablak
között szimbolikus alakkal ékített egyszerű táblát befalazni, a melybe Carafa
áldozatainak neveit vésettük volna be. Azonban csakhamar be kellett látnunk,
hogy az a Collegium építészeti stílje s beosztása mellett czélunknak meg
felelően kivihetetlen, hacsak valami igénytelen emléktáblával nem akarunk
megelégedni.
A kérdés megoldása a művészekre maradt, a kiket e czélból levélileg
felkerestem.
1906. április 2-ikán azzal a kéréssel fordultam Radisics Jenő miniszteri
tanácsoshoz, az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum igazgatójához, hogy
szíveskednék egy szobrászt ajánlani, a kivel a tervbevett emlékművet elkészíttethetnők s a kinek művét kivitelre csak felülbírálata alapján fogadnók el.
Május 18-ikán kelt levélbeli, szives készséggel felajánlott közvetítésére Lantai
Lajos szobrász-tanárral léptem érintkezésbe, a ki május 27-iki levelében a
műnek elkészítésére nagy örömmel s ambiczióval vállalkozott. Ugyanabban
az időben dr. Mikler Károly, dr. Flórián Károly jogtanárok s Gömöry János
főgymn. igazgató a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban járva, K. Lippich
Elek min. tanácsosnak, mint a művészeti szakosztály vezetőjének jóindulatú
támogatását ez ügyben kérve, a tanácsos Radnai Béla szobrász-tanárt ajánlotta,
a ki ennek folytán május 30-ikán kelt levelében a mű elkészítésére hasonló
ambiczióval s művészi lelkesedéssel ajánlkozott.
A két művészszel folytatott levélváltás legkivált a körül forgott, hogy
a kívánt emlékmű hova s mily épületre kerül s mily nagy összeg áll ren
1 Nagy hálával tartozunk az Evangélikus Orállónak, hogy szives volt az adomány
gyűjtésről szóló jelentéseinket elfogadni s közzétenni. Nemkülönben nagy köszönet illeti
helyi lapunkat az Eperjesi Lapokat, mely nagy rokonszenvvel kisérte a mozgalmat s
részletesen közölte az adománygyűjtés eredm ényeit s az emlékműre vonatkozó érte
sítéseinket-
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delkezésre, hogy ezen természetű adatok alapján úgy a mű alakja és stílje,
mint művészi kivitele, anyaga és értéke tekintetében tájékozódhassanak. Midőn
azonban Lantai Lajos szobrász-tanár Radnai Béla szobrász-tanárral csak
abban az esetben volt hajlandó pályázni a mű kivitelére, ha az emlékmű
bizottság az ő benyújtandó vázlatát díjazza (jún. 13 levele) — a mit a
bizottság költség hiányában nem Ígérhetett, — nevezett szobrász ezt tudomásul
véve, azontúl az ügy iránt többé nem érdeklődött.
Radnai Bélával sokszori levélváltás után, — mi közben egy építészszel
Eperjesre is akart jönni a Collegium megtekintésére s a helyzet tanulmányozá
sára, de végül az épületnek megküldött homlokzati fényképével is megelége
dett, — a mű ügye annyira érlelődött, hogy deczember végére már egy
vázlatot küldött, a mely szerint a művész a Collegium éjszaki falának egyik
földszinti vakablakát használta volna fel egy örökmécsesnek s emléktáblának
úgy architektonikus, mint ornamentikus tekintetből a Collegium építészeti
stíljével harmonizáló elhelyezésére.
«Az egész architektúra és ornamentika haraszti kőből, maga az emlék
tábla pedig siklósi halványrózsaszín, vagy kékesszínű márványból készülne.
Az örökmécs művésziesen kovácsolt vasból, a középen tervezett, martyromságot jelképező babérágon nyugvó töviskoszorú érczből készülne». 1 A mű 4000 s
illetőleg 4500 koronába került volna, hogyha Keczernek portraitját sikerült volna
szimbolikus jelnek alkalmazni, a mint azt egyik levelemben a művésznek aján
lottam. A tervet az 1906. decz. 30-ikán, dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő elnök
letével megtartott bizottsági ülés, szépen tisztán s teljesen kidolgozott alakja
daczára sem tartotta elfogadhatónak, ámbár elismerte annak esztétikailag
helyes gondolatát s művészi becsét. Az emlékműnek földszinti elhelyezése s
könnyű hozzáférhetése, nemkülönben annak nem-protestáns szellemű kivitele
— a mi úgy a vértanúknak vallásával, mint a Collegiumnak jellegével ellentétben
állott volna —, tette lehetetlenné e különben szép és stílszerű műnek elfogadását.
Ezzel szemben egy harmadik szobrásznak, Markup Bélának vázlatát
tartotta elfogadhatóbbnak.
Radnai Bélát tervének visszaküldésekor felkértem egy jobb s nekünk meg
felelőbb tervnek benyújtására, a művész azonban minden érintkezést megszakított.
Markup Béla bártfai születésű szobrászt, a kinek Kéler Béla bártfai
származású híres magyar zeneszerző emlékének megörökítésére készült emlék
tábláját 1906. év nyarán leleplezték, Tirscher István bártfai gyógyszerész s
ev. egyházfelügyelő ajánlotta s a mennyiben, mint sárosi, jól ismerte a viszo
nyokat s Carafa kegyetlenkedéseinek történetét és a mennyiben Eperjesen
könnyen tanulmányozhatta a viszonyokat, ez okból ihletsége és művészi tudása
könnyebben érthetett meg minket s szerencsésebb lehetett az emlékmű készí
tésének vállalásában. Markuppal előző személyes találkozás s tárgyalás után
nov. elején kezdtem levelezni, a mikor a művész egyik levelében megírja,
miképen fogja fel a vértanúk kivégeztetésének eszméjét s mikép tartja azt
megtestesíthetőnek. «Úgy fogom fel — írja 1906. nov. 3-iki levelében, — hogy
'

Radnai Béla 1906. deczember 27-ikén kelt leveléből.
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egy vértanú feltüntetésével, a ki büszke daczczal megy a halálba, inkább az
eszmét domborítom ki, mig a 30-nak (24-en vérzettek el) feltüntetésével inkább
csak az eseményt ábrázolhatnék. Éhez különben az anyagi eszközök is hiány
zanak. A főalakot teljes domborúságában adnám, a hóhér alakját, mely mögéje
húzódik alattomosan, — jelképezve a kamarilla aknamunkáját —- és a vértanú
karját megragadja, féldomborúan a f a l hátterébe sülyeszteném-». A műnek el
helyezésére legalkalmatosabbnak találta a Collegium éjszaknyugati sarkát, a
melynek megfelelő lemetszésével az emlékmű úgy plasztikai, mint építészetesztetikai tekintetből legjobban hatna a szemlélőre. Az ezen leírás alapján
ismertetett vázlatot, melyet a bizottság tagjainak bemutattam s mely köztet
szésre talált, deczember végén megküldte a művész egy vázlatos rajzban;
s azt az 1906. decz. 30-iki gyűlésben alapos bírálat alá vette a kiküldött emlékbizottság s — szemben Radnai Béla tervezetével — egyhangúlag ugyan, de
ornamentikájának változtatásával elfogadhatónak találta, minélfogva elhatározta,
hogy erről mindkét művész értesíttessék s Markup Béla felhívassék tervezetének
plasztikus gipszmintában való bemutatására. Egyúttal kimondta a bizottság a
gyűjtésnek további folytatását, a míg legalább 5000 korona össze nem gyűl,
a melyen alul nagyobbszabású művet létesíteni nem lehet.
Markup Béla az értesítés vétele után késznek nyilatkozott a gipszminta
elkészítésére s azt 1907. április 2-ikán tartott bizottsági ülésben személyesen
be is mutatta. Beható eszmecsere s helyszíni szemle után, melyhez Faragó
József oki. mérnök, városi tanácsost, mint szakértőt hívta s kérte fel a bizott
ság, a művészszel minden irányban megállapodott s vele a szerződést is meg
kötötte a következő feltételek m ellett:
Az emlékművet híven a bemutatott gipszminta szerint, 6 méternyi ma
gasságban egészében haraszti kőből1 művészien fogja elkészíttetni, a kész
művet saját költségén és saját veszélyére Eperjesre szállíttatni s azt ahhoz
értő építész segítségével, személyes felügyelete alatt a Collegium éjszaknyugati
sarkába, tartósan s állandóan, örök időkre beleillesztetni olyképen, hogy a
leleplezést 1907. okt. 31-ikéig ünnepélyesen meg lehessen tartani.
Az összes itt emített művészi munkálatokért s elhelyezésért kap a művész
5500 koronát. A mennyiben az emlékműbe vésendő vértanú nevek össze
állítva még nem voltak, azoknak összeállításával s megküldésével Mayer Endre
bízatott meg.
A bizottság érczből készítendő műemlék gondolatával foglalkozott s a
bizottsági tárgyaláson is csak Markup Béla szobrász azon érvelése előtt meg
hajolva, hogy a műnek, kőből faragva, sokkal nagyobb műbecse lesz és a
Collegium épületével sokkal összhangzóbb, esztetikusabb hatást fog gyakorolni
a szemlélőre, — adta fel eredeti álláspontját s ment bele abba, hogy haraszti
kőből készüljön el a szobor.
Minthogy későbben a művésznek magának aggályai támadtak arra
1 A mikor Markup Bélával a mü ügyében tárgyalni kezdtünk, mindössze 3000 kor.
állott rendelkezésünkre, a miért azt mondotta, hogy csak sóskúti kőből készíthetné el a
m űvet; ajánlotta a további gyűjtést, hogy jobb anyagból, nevezetesen érczből lehessen
előállítani.
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nézve, hogy a műnek 6 méternyi magassága nemcsak a collegiumi épület
nek földszint és első emelet közötti párkányzatát töri meg, s ezáltal építé
szeti harmóniáját is megrontja, hanem esztétikai hatása sem lesz jó, mert
túlságosan elnyúlt s magas a szélességhez képest, melyet pedig nagyobbítani
nem lehet: ez okból módosította a tervet akképen, hogy a főalak 2 méternyi
magasságának megtartása mellett, a művet 6 m. helyett 4 m. 80 cm. magas
nak tervezte.
A bizottság a domborműnek ilyen nagymérvű kisebbítését nem fogad
hatta el, mivel akkor a vértanúk nevei a kisméretű s az alak alá kerülő táb
lára el sem férhettek volna, minélfogva felkérte a művészt, hogy bár méltányolja
az általa felhozott esztétika érveket, a művet legalább 5 m. 30 cm. magasság
ban csináltassa s különösen a táblát oly méretekben szerkeszsze meg, hogy
azon a vértanúk nevei nehézség nélkül olvasható, nagy betűkkel vésve fér
hessenek el, remélvén, hogy ezáltal a mű esztétikai értéke nem csorbul.
Egyúttal kimondta a bizottság, hogy a dombormű tervrajzát s gipszmintáját
az országos képzőművészeti tanács elé terjeszti felülvizsgálat s illetőleg megbírálás végett. A művészt pedig felkérte, hogy szorgalmazza a mű kifaragását,
hogy a leleplezés okt 31. körül megtartható legyen.
Az 1907. év jún. végén megtartott coll. ig.-választmányban dr. Schmidt
Gyula coll. felügyelő — a ki kezdettől fogva, sajnosán bekövetkezett betegségéig
a legnagyobb figyelemmel s szeretettel kisérte az ügy fejlődését és műértő
gonddal irányította és vezette a dombormű megvalósítását czélzó összes
tárgyalásokat s több ízben a szobrásznál is járt a műemlék készítésének szor
galmazása és ellenőrző megtekintése végett — már azt a jelentést tehette, hogy
Carafa szerencsétlen véget ért áldozatainak műemléke, a vértanúk haza- és
egyházszeretetének dicsőítésére, erősen készül s őszszel leleplezhető lesz, a mit
a coll. igazg.-választmány örvendetes tudomásul vett.
Mivel a bekövetkezett nyári hónapokban az Országos Képzőművészeti
Tanács üléseket nem tartott, a művész pedig szükségtelennek mondotta a
műemléknek sok forum által való felülbírálatát, ennélfogva a bizottság hall
gatólag eltekintett annak felülbírálatától és nem vette igénybe K. Lippich
Elek és Radisich Jenő min. tanácsosoknak szívesen felajánlott közbenjárását
sem, nem akarván ilyképen őket felesleges munkával terhelni. Legfőbb oka
azonban az volt, hogy a bizottság látva a művésznek ambitiosus s fáradha
tatlan buzgalmát, feltétlenül bízott tehetségében és szorgalmában.
Már csak egy fontos feladat maradt hátra: szorgalmazni a mű időrevaló elkészítését s előkészíteni a leleplezést. A táblán kivésendő neveknek s
feliratnak összeállítását s a művésznek beküldését Mayer Endre bizottsági
tagra bízták, a ki ezentúl is szorgalmasan közvetített a művész és bizottság
között s szükség esetén segítette a művészt a mű kivitelében s a ki neki az
áldozatok neveit, egy jeligével ellátva, aug. végén be is küldte.
El is készült a mű s 1907. okt. közepén kezdték azt befalazni; de a
munka a beállott nagy hideg miatt, a rövid őszi napokon igen lassan haladt
s csak nov. 10. körül fejeztetett be. A leleplezést azonban nemcsak ezen
okból halasztotta el a bizottság, hanem azért is, mivel meggyőződött, hogy
Coll. É l t I9G7/8.
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az őszi hideg s esetleg esős időjárás ily czélra alkalmatlan. A coll. felügyelő
bedeszkáztatta tehát a műemléket, hogy azt eső, fagy, hó s az időjárás egyéb
viszontagságai s gonosz kezek ellen megvédve, tavaszszal a leleplezés előtt
megszabadítsa burkától s kellő ünnepségek mellett majdan rendeltetésének
megfelelően, átadhassa tulajdonosának, a Collegium fenntartó hatóságának.
Ismerve a viszonyokat, egyik, őszszel tartott ülésében, dr. Schmidt Gyula
coll. felügyelő elnök indítványára elhatározta a bizottság, hogy az emlék
művet egy vasrácscsal véteti körül, hogy azt tudatlan, pajkos s rosszindulatú
emberi kezek könnyen ne rongálhassák s benne kárt ne tegyenek. Stílszerű
s a műemlékkel egyező kivitele czéljából Markup Béla művész volt szives
egy vázlatrajznak elkészítésére vállalkozni s Král Károly kőfaragónál, a ki
az egész művet kőből kifaragta, a vasrácsnak alapjául szolgáló alapzatnak
haraszti kőből való elkészíttetéséről gondoskodni. A művész beküldte a vázlatot,
de Szurovecz lakatos egy más minta szerint készítette a meglevő rácsozatot.
Még el sem olvadt a hó, midőn a bizottság hozzáfogott a leleplezés
előkészítéséhez, arra törekedve, hogy az minden tekintetben méltó legyen
úgy az ártatlanul kivégzett vértanúkhoz, mint pedig főiskolánk régi jó híréhez.
1908. febr. 16-ikán Ludmann Ottó coll. igazg. elnöklete alatt tartott, első e
nemű bizottsági ülésében, hosszú s beható eszmecsere után a következőkben
állapodott meg: A leleplező-ünnepélyt a Collegium fenntartó hatósága és
tanári kara rendezi a Collegium előtti téren jún. 10-ikén. Az ünnepély országos
protestáns lesz, minélfogva az ünnepi leleplező-beszéd tartására br. Prónay
Dezső egyetemes felügyelő, a templomi (istentiszteleti), oltári imádságnak
elmondására Zelenka Pál, kerületünk püspöke kéretnék fel. A leleplezés többi
pontjait dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő, Gyürky Pál esperes, coll. igazg.választmányi egyházi elnök s a bizottság tagjai töltenék ki. A templomban
tartandó istenitiszteleten a szószéki beszédre Korbély Gézát és az ünnepélyen
elszavalandó ódának megírására Csengey Gusztávot tartja felkérendőnek. Az
ünnepélynek minél szebbé s népesebbé tétele czéljából elhatározta a bizottság,
hogy az az Országos Ev. Tanáregyesületnek pünkösd idején Eperjesen tar
tandó első közgyűlésével kapcsoltassék össze.
A bizottság sokszor ülésezett még. Ülései közül kiválik még az április
26-iki, a melyben Zelenka Pál, kerületünk nagyérdemű püspöke is résztvett
s szives tanácsaival nagyban hozzájárult leleplező-ünnepélyünk sikeréhez. E
bizottsági ülésben jelent meg először Tahy József, vármegyénk derék alispánja,
mint helyettes collegiumi felügyelő, a ki ezentúl nagy ügyszeretettel, tapin
tattal s buzgósággal vezette a leleplezési ünnepély előkészítését. Öt kérte
meg a bizottság dr. Schmidt Gyula helyett a megnyitó-beszéd megtartására,
valamint elhatározta, hogy ifj. Draskóczy Lajos theol tanár kéressék meg
Csengey Gusztáv ódájának elszavalására. Az emlékműnek a bizottság nevében
való ünnepélyes átadására Kubinyi Albert udvari tanácsost, bizottsági tagot
nyerte meg, a ki hajlott kora daczára e szép tisztet elvállalta.1
1 A tervbe vett szinielőadás, a mely alkalommal Gabányi Árpád «Caraffa» czímű
drámáját adták volna elő műkedvelők, nagy sajnálatunkra elmaradt különböző akadályok
és nehézségek miatt.
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A május 10-ikén tartott bizottsági ülés már részletes programmot dol
gozott ki a br. Prónay Dezső kérésére jún. 10-ikéről jún. 11-ikére áttett
ünnepélynek minél szebb lefolyásúvá tétele végett. E czélból a következő
bizottságokat alakította m eg: a) bankettrendező-bizottságot ifj. Draskóczy
Lajos elnöklete mellett Peskó Ödön és dr. Wallentínyi Samu tagokból;
b) műszaki bizottságot Faragó József elnöklete mellett dr. Flórián Károly,
Liptay Lajos, Matherny Gusztáv és Mayer Endre tagokból; c) elszállásoló
bizottságot Korbély Géza s dr. Flórián Károly elnöklete mellett Bálint János,
Becht József, Bohrandt Lajos, Deák János, Frenyó Lajos, Gerhard Béla,
Kobilicz Frigyes, Liptai Lajos, Maiéter Gyula, Matherny Gusztáv, Mayer
Endre, Molitor Gusztáv, Nikelszky Zoltán, Obál Béla, dr. Obetkó Dezső
Peskó Ödön, Schöpflin Géza, Teltsch Kornél, Vöröss Sándor, dr. Wallentínyi
Samu és dr. Weiszer Emil tagokból, d) A szobor átvételére kiküldött bizott
ság tagjai voltak Dóbiás Ede elnöklete alatt Faragó József, Mayer Endre és
dr. Flórián Károly, kik azt a megjelent művészszel, Markup Bélával megvizs
gálván, mint a megállapodás szerint készült s hivatásának megfelelő s művé
szileg értékes alkotást átvették. Az egyes bizottságok közötti kapcsolatot
fenntartotta s az előkészítés munkáját egységesen s czéltudatosan vezette
Collegiumunk veterán tanára és igazgatója, a ki fáradtságot nem kiméivé
dolgozott önzetlenül a nagyszabású ünnepély sikere érdekében.
Végre elérkezett a magasztos ünnepély napja! Jún. 11-ikén lepleztük
le az emlékművet az ország minden részéről idejött nagy s díszes közönség
előtt, melyben az egyszerű falusi néptől a legmagasabb körökig minden rangú
ember lelkesedéssel vett részt.
Ott áll a szép szobormű a Collegium északnyugati sarkában emlékeztetőés intő-jelül.
Egy erőteljes, viharos időket átélt férfi lép elő I A beesett s fájdalmat
kifejező plasztikus arcz s a hatalmas mellre emelt balkar, melynek kézfeje
görcsösen ragadja meg a ruhát, jellegzetesen emlékeztet azokra a kínszenve
désekre, melyeket a kínzókamara eszközeivel okoztak, s elszántságra, melylyel
azokat átélte; az ökölbe szorított jobbkéz pedig fokozza s daczczá változtatja
azt, hogy bármennyire kínozzák is vallomás kicsikarása végett, inkább vértanú
ságot szenved, semhogy ártatlan embereket veszedelembe sodorjon. Emeli az
összhatást a háttérben félig kidomborodó bakónak álarczos alakja, kezében a
pallossal; előtte a kivégzési tőke s körülötte különféle kínzóeszközök. A korhű
hajviselet és ruha a régen letűnt korba vezet, a mikor a nemzet királyával hadi
lábon állott s alkotmányának védelmére a törökkel is szövetkezett.
A szobor talpa alatt szürke márványtábla van, haraszti köböl vésett
keretbe foglalva. Szövege a következő:
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IST E N T

IMÁDNI S H A Z Á T

S Z E R E T N I TŐLÜNK

TANULJATOK !

C A R A FA 1687.

évi

EPER JESI

V É R T Ö R V É N Y S Z É K É N E K Á L D O Z A T A I:
ZIMMERMANN ZSIGMOND, R A U S C H E R

GÁSPÁR,

BARANYAY FFRENCZ, K E C Z E R A N D R Á S ,
KECZER GÁBOR, SÁROSY M Á R T O N ,
S C H Ö N L EB E N

GYÖRGY, M E D V E C Z K Y

FÉJA D Á V ID ,

SZÉKELY A N D R Á S ,

KOVÁCS

GY ÖRGY,

PALÁSTHY

BEZEGH

B ER TÓK JÁ N O S,

GÁBOR, R A D V Á N Y S Z K Y

FELDMAYER

SÁMUEL,

SIMON, W E B E R

GY Ö R G Y , W E BE R

LÁNYI És 4 ISMERETLEN,

GYÖRGY,

FRIGYES,

D ÁN IEL,

FAZEKAS,

Ö S S Z E S E N 24- en .

AZ E P E R JE S I VÉRTANUK E M L É K É N E K

M EG Ö RÖ K ÍTÉSÉR E

K Ö ZA D A K O ZÁ SB Ó L EM ELTE AZ

EPERJESI EVANG. COLLEGIUM. 1908.

Álljon az emlékmű idó'tlen-időkig az utókor hálája jeléül! A minő szere
tettel s hevülő lelkesedéssel hoztuk össze az áldozati filléreket e mű meg
teremtése czéljából, ugyanilyen hazafias szeretet s vallásos kegyelet őrizze s
gondozza azt Istennek dicsőségére s hazánk boldogságára!
Ti dicsőült szellemek pedig jertek közénk s töltsétek el lelkünket,
lelkesítve s buzdítva egyházunk s hazánk őszinte szeretetére, hogy a kettőért,
a mely végczéljában egy, mindenkor készek legyünk helytállani s ha kell,
éltünket is feláldozni!
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A vértanú-emlékmű ünnepélyes leleplezése .
1908. június 11-ikén.
A vértanú-emlékmű ünnepélyes leleplezése napjául június 11-ike tűzetett
ki. Már hetekkel ezelőtt szétküldtük a meghívókat az ország minden vidékére.
A meghívó szövege a következő volt:

MEO H ÍVÓ.
V
▼

V
V

V
V

A T I S Z A I ÁG. HITV. EVANG. E G Y H Á Z K E R Ü L E T
:: ::
EPERJESI C O L L E G I UMÁNAK
:: ::
FENNTARTÓ HATÓSÁGA ÉS TANÁRI KARA
E P E R J E S E N , 1908. ÉVI J Ú N I U S HÓ 11-IK NAPJÁN

Kegyeletes Ü nnepélyt
RENDEZ

A HONSZERETET ÉS ISTENFÉLELEM AMA 24 HŐSÉNEK
EMLÉKÉRE,

A KIKET AZ EPERJESI VÉRTÖRVÉNYSZÉK AZ 1687. ÉVBEN
HALÁLRA ÍTÉLT ÉS A COLLEGIUM ÉPÜLETE ELŐTT
::

::

::

::

k i v ÉGEZTETETT.
IS O

AZ

ÜNNEPÉLY

IS O

ALKALMÁVAL

IS O

IS O

LEPLEZTÜK

::

::

::

::

IS O

LE A

HŐSI HALÁLT HALT

VÉRTANÚK MEGDICSŐÍTÉSÉÜL ORSZÁGOS ADAKOZÁSBÓL ÁLLÍTOTT S A

::

::

C o l l e g iu m

fa l á b a
IS O

IS O

em lékm űvet.

elhelyezett
IS O

IS O

::

::

IS O

A legszentebb eszmékért elvérzett mártírok emlékezetét a
szivekben elrejtve őrizte eddig a honfiúi kegyelet, hirdesse
ezentúl emléküket és eszméik diadalát a művészet alkotása is.
Magasztos ünnepélyünkre mély tisztelettel meghívjuk.
E perjesen , 1908. évi május havában,

A r e n d e z ő -b i z o t t s á g .
V
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AZ ÜNNEPÉLY SORRENDJE.
I. Délelőtt 10 órakor istenitisztelet
az evangélikus templomban:
1. Közének.
2. Oltári szolgálat. Végzi Zelenka Pál, a tiszai evan
gélikus egyházkerület püspöke.
)

3. K a ré n e k . Vezeti Szánik E rnő collegiumi theologiai
akadémiai énektanár.
4. E g y h á z i b e s z é d . Tartja Korbély Géza eperjesi
evangélikus lelkész.
5. Közének.

II. Délelőtt 11 órakor az emlékmű leleplezése
a Collegium épülete előtt:
1. Karének. Előadja Kapy Gyula collegiumi tanítóképző
intézeti tanár vezetése mellett a collegiumi ifjúság énekkara.
2. M egn yitó-b eszéd . Mondja Tahy/d^s^/'Sárosvármegye
alispánja, a Collegiumnak helyettes-felügyelője.
3. Ü nnepi b eszéd . Tartja báró Prónay Dezső, a magyar
honi evangélikus egyház egyetemes felügyelője.
4. Ü n n e p i ó d a . Irta C sen g ey G usztáv collegiumi
theologiai akadémiai tanár. Előadja ifj. Draskóczy Lajos
collegiumi theologiai akadémiai tanár.
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5. K ubinyi Albert m. kir. udvari tanácsos az emlékmű
bizottság nevében átadja az emlékművet a Collegium
fenntartó hatóságának.
6. G yürky Pál főesperes, a Collegium igazgatóválaszt
mányának egyházi elnöke, a Collegium fenntartó ható
ságának képviseletében az emlékművet átveszi.
7. Az em lékm ű m egk oszorú zása.
8. H ym nu s. Énekli a közönség.
★

Az ünnepély után d. u. 1 órakor k ö z e b é d .

Az ünnepélyt megelőző két-három napon át, valamint az ünnepély reg
gelén is az összes vonatok nagy számmal hozták az ország minden részéből
összesereglett vendégeket. így egymagából Bártfáról 11-ikén reggel a különvonaton és a rendes vonaton mintegy 400-an érkeztek. A vendégeket a KassaOderbergi vasút igazgatóságának szives előzékenységéből ízlésesen feldíszített
vasúti állomáson a fogadó-bizottság kiküldöttjei várták és minden fennakadás
nélkül az előre kijelölt szállásra kisérték, még pedig részint a vendéglőkbe,
részint magánszállásokra, melyeket a város lakosai a legnagyobb szívességgel
felajánlottak volt. Az egész város e napokban Krayzell Aladárnak, Eperjes
sz. kir. város polgármesterének hazafias, lelkes felhívására lobogódíszt öltött.
A polgármester felhívásának szövege a következő volt:
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F E
Eperjes

szab.

L

H

Í V Á S

kir. v á r o s

közönségéhezi

Az 1687-ben h ő si h a lá lt halt

V É R T A N Ú K
em lékszobrának

lelep lezése

alkalm ából

1908. június 11-én országos ünnep színhelye lesz Eperjes.
A Kollégium kezdem ényezésére közadakozásból állította
e szobrot a hazafias kegyelet, m elynek bizonyságául a leleple
zési ünnepre elküldik képviselőiket a törvényhozás, a kor
mány, a törvényhatóságok, a városok, egyházak, hatóságok,
testületek s a tudományos és kulturális intézetek.
Ez országos ünnep díszét, fényét emelni s Eperjes sz. kir.
város kegyeletének külsőképen is kifejezést adni m indnyá
junknak hazafias kötelessége.
Felkérem ennélfogva Eperjes sz. kir. város egész közönsé
gét s különösen a fő-utczai és kassai-úti háztulajdonosokat, hogy

június hó 10-ikén szerdán és 11-ikén csütörtökön

a házakat fellobogozni és feldíszíteni, általában mindazt
megtenni szíveskedjenek, a mi méltó kifejezője lehet e
város hagyományos nemzeti érzésének.
Kelt Eperjesen, 1908. évi június hó 6-ikán.

KRAYZELL ALADÁR,
polgárm ester.

Június 10-ikén a déli vonattal több illustris vendég egyszerre érkezett,
u. m. báró Prónay Dezső a magyarhoni ág. h. ev. egyház egyetemes felügyelője,
dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz és Scholtz Gusztáv ev. püspö
kök, Zsilinszky Mihály v. b. t. t., bányakerületi és Szentiványi Árpád tiszakerületi felügyelők, Gyürky Pál gömör-kishonti főesperes, Novak Lajos sáros
pataki főiskolai közigazgató, Radácsi György sárospataki ref. theol. akad. tanár.
Ezen előkelő vendégeket Lahy József, Sárosvármegye alispánjának és Collegiumunk h. felügyelőjének vezetése alatt a collegiumi tanári testület, valamint
az eperjesi ev. egyháznak egy küldöttsége fogadta a pályaudvaron. Tahy
József üdvözölte lelkes beszéddel az érkezőket, különösen br. Prónay Dezső
egyetemes felügyelőt, mire ez utóbbi szives szavakkal felelt. Az országgyűlés
küldöttségét június 11-ikén reggel az állomáson Krayzell Aladár polgármester
beszéddel üdvözölte, melyre Hammersberg László orsz. képviselő, a küldöttség
vezetője válaszolt.
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A távolról és közelről összesereglett és a rendező-bizottságnál előzetesen
bejelentett vendégeknek névsora a következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Andai Dániel ref. lelkész.
Argay György dr. ev. lelkész és neje, Klenócz.
Andorko Tamás kir. püigazgató, Liptószentmiklós.
Balás Ádám fog. tanár, Békéscsaba.
Balló Rudolf vm. főjegyző, Liptószentmiklós.
Baloghy Farkas ev. lelkész, Budamér.
Bancsó Antal theol. ak. tanár, Sopron.
Bánó Árpád főszolgabíró, ev. egyházm. felügyelő, Kisszeben.
Id. Bánó József földbirtokos, Osztópataka.
Bánó Iván határszéli r.-kapitány, Bártfa.
Bánó Géza földbirtokos, Ternye.
Baltik'Frigyes dr. ev. püspök, Balassagyarmat.
Bartholomaeidesz Adél leánynevelő-int. ig., Rozsnyó.
Bartsch Gyula rendőralkapitány, Bártfa.
Benczúr Aba egyházfelügyelő, Tapolymogyorós.
Benczúr Zoltán czementgyáros, Tapolymogyorós.
Berzeviczy Albert v. b. t. t., a M. Tud. Akadémia elnöke, Berzevicze.
Bock Ödön és neje, Kassa.
Bohus Pál ev. főesperes, Brassóapácza.
Bolia Lajos gymn. igazgató, Aszód
Boross János ev. lelkész, Nagykároly.
Brósz László dr. ügyvéd, Kassa.
Bruckner Győző főg. tanár, Igló.
Bruckner Károly főg. tanár, Késmárk.
Búza János főg. igazgató, Sárospatak.
Csengery Dezső ref. vil. tanácsbíró, —
Czékus Gabriella, Abaújszántó.
Czékus László ev. lelkész, Abaújszántó.
Dávid János íőerdész, Bártfa.
Dessewffy Pál földbirtokos, Kaproncza.
Dobó Adolf polg. isk. igazgató és neje, Igló.
Domaniczky Irén polg. isk. tanítónő, Rozsnyó.
Eltscher Simon főg. tanár, Nyíregyháza
Erős Károly ref. lelkész, Abaújvajkócz.
Fábry Károly orsz. képviselő, Budapest.
Nagyiványi Fekete Gy. dr. kir. táblabíró, Bártfafürdő
Fischer Miklós főg. igazgató, Igló.
Fodor György ref. lelkész.
Francz Vilmos ev. lelkész, Bártfa.
Gál Pál főg. tanár, Késmárk.
Geduly Henrik ev. lelkész, Nyíregyháza
Gergely György dr. jogtanár, Máramarossziget.
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Gergelyi Ferdinánd, Kisszeben.
Goldperger János ev. lelkész, Klazány.
Gömöry Samu, Rókus.
Gründl Ede földbirtokos, Bártfa.
Guhr Márton fog. tanár, Igló.
Gyurátz Ferencz ev. püspök, Pápa.
Gyürky Pál főesperes, Rimaszombat.
Hajdú János esperes, Zsegnye.
Halmi Aladár lelkész, Lapos.
Hammersberg László orsz. képviselő, Budapest.
Hamvas József íőg. tanár, Pozsony.
Hazslinszky Rezső dr. főg. tanár és neje, Rozsnyó.
Hofbauer Pál esperes, Bakonyszombathely.
Hódy Sándor ref. vil. tanácsbíró.
Holczinger Imre igazgató, Kisszeben.
Holkó Mihály ev. lelkész, Rókus.
Homola István ev. lelkész, Kassa.
Hornyánszky Aladár theol. ak. tanár, Pozsony.
Horváth Elemér tb. főjegyző, Kassa.
Horváth Sándor főesperes, Paks
Hronyecz György főg. tanár, Késmárk.
Hronyecz József püspöki titkár, Miskolcz.
Idrányi Barna lelkész, Kassa.
I. Irsay József orsz. képviselő, Budapest.
Jánoska György ev. lelkész, Liptószentmiklós.
Jeszenszky István főg. tanár, Pozsony.
Jesztrebényi Gyula és neje, el. isk. igazgató, Girált.
Joób Marczel alispán, Liptószentmiklós.
Justh Alfréd bankpénztárnok, Bártfa.
Kail Béla kir. járásbíró, Varannó.
Karátsony Zsigmond főg. igazgató, Késmárk.
Kérészy Zoltán kir. jógák, igazgató, Kassa.
Kertscher Ferencz, Kassa.
Király Ernő főg. igazgató, Selmeczbánya.
Kiss Albert főg. tanár, Igló.
Koch Aurél ev. lelkész, Sztrázsa.
Koós Béla főszolgabíró, Kassa.
Kovácsi Kálmán ev. lelkész, Rákospalota
Kozlay József ev. lelkész, Pazdics.
Laco János ev. lelkész, Árvanagyfalu.
Lavotta Kornél egyházfelügyelő, Alsókubin.
Leffler Sámuel főg. igazgató, Nyíregyháza.
Lehoczky Miklós esp. felügyelő, Alsókubin.
Lippay Béla máv. felügyelő, Miskolcz.
Loysch Ödön főg. igazgató, Rimaszombat.
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
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105.
106.
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108.
109.
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111.
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113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127
128.
129.
130.
131.
132.

Mágócsy-Dietz Sándor egy. tanár, Budapest.
Maiéter István dr. magánzó, Kassa
Marcsek Andor főg. tanár, Igló.
Markup Béla szobrász-művész és neje, Budapest.
Marschalkó Gusztáv és neje főg. tanár, H.-Böszörmény.
Masznyik Endre theol. ak. tanár, Pozsony.
Matherny Lajos főesperes, Debreczen.
Matyuga Béla telekkönyvvezető, Varannó.
Matzner Samu szerkesztő, Kassa.
Meczner József egyházmegyei gondnok, Kassa.
If], Meliorisz Kálmán földbirtokos, Kissáros.
Mercz Pál árvaszéki ülnök, Lőcse.
Szinyei Merse Félix orsz képviselő, Budapest.
Meskó László dr. államtitkár, Budapest.
Mészáros Gyula dr. titkár, Ácsa.
Mikolik Kálmán polg. isk tanár, Budapest.
Mohr Béla ev. lelkész, Kassa.
Münnich Kálmán bányaigazgató, Igló.
Münster Tivadar kir. tan., Kassa.
E. Nagy Olivér dr. kir. jógák, tanár, Kassa.
Nagy Pál ev. tanító, Újcsalános.
Naményi Gyula nyug. árvaszéki ülnök, Kassa.
Nemes Lajos nyug. kir. tanfelügyelő, Abaújszántó.
Német László vár. tanácsos, Bártfa.
Novák Lajos, főisk. közigazgató, Sárospatak.
Novák S Pál főesperes, Alsókubin.
Okolicsányi-Zsedényi Ede orsz. képviselő, Budapest.
Papp József főisk. senior, Sárospatak.
Pappszász József dr. tb. főjegyző, Kassa.
Péchy Zsigmond földbirtokos, Pécsújfalu.
Petrik Sarolta polg. isk. tanítónő, Aszód.
Péter Károly ref. lelkész, Kolozsvár
Pillér Kálmán földbirtokos, Pillerpeklén.
Prónay Dezső báró egyetemes felügyelő, Ácsa.
Puky Endre dr. alispán, egyházmegyei főjegyző, Kassa.
Rácz Lajos dr. akad. tanár, Sárospatak.
Radácsi György theol. akad. tanár, Sárospatak.
Radvánszky Albert báró, Hatvan.
Radvánszky Antal báró, Radvány.
Radvánszky Géza báró, Sajókaza.
Radvánszky György dr. földbirtokos, Sztárnya.
Rády Antal, Margonya.
Ragályi Géza ref. esperes, B.-Lenke.
Rell Lajos dr. főg. tanár, Békéscsaba.
Révész János ev. lelkész, Nagybánya.

133. Révész Kálmán ev. ref. esperes, püspök-helyettes, Kassa.
134. Ritter István ev. lelkész, Hollólomnicz.
135. Sardagna János báró törvh. biz. tag, Kassa.
136. Schermann Samu fog. tanár, Igló.
137. Scholtz Gusztáv püspök, Budapest.
138. Simkovic János főesperes, Liptóhybbe
139. Stanczel Géza határszéli ez. r-kapitány, Bártfa.
140. Steiger Ferencz és neje, Kassa.
141. Steiger Ilona, Kassa.
142. Steiger Vilma, Kassa.
143. Stromp József fog. tanár, Igló.
144. Strompf Pál urad. erdőmester, Varannó.
145. Suhajda Lajos főg. tanár, Selmeczbánya.
146. Szakmáry Géza főszolgabíró, Bártfa.
147. Szalay László főispán, egyházker. főjegyző, Kassa.
148. Szántó Gyula dr. jogtanár és neje, Sárospatak.
149. Székely Gyula főesperes, Kakaslomnicz.
150. Szelényi Ödön dr. főg. tanár, Késmárk.
151. Szeniczey Géza egyházfelügyelő, Paks.
152. Szentistványi Juliska polg. isk. tanítónő, Aszód.
153. Szentiványi Árpád orsz képviselő, Budapest.
154. Szigethy Lajos dr. főg. tanár, Budapest.
155. Szlabey Mátyás ev. lelkész, Bártfa.
156. Szopkó Róbert törvh. biz. tag, Kassa.
157. Szontagh Andor orsz. képviselő és neje, Csetnek.
158. Sztehlo Gerő ev. lelkész, Beszterczebánya.
159. Sztehlo Kornél egyet, ügyész, Budapest.
160. Sztankay János magánzó, Debreczen.
161. Szüts István kereskedő, Bártfa.
162. Takács József törvh. bizottsági tag, Gánócz.
163. Téglássy Endre törvh. biz. tag, Kassa.
164. Dr. Theisz Gyula főreálisk. tanár, Budapest.
165 Them László főg. vallástanár, Igló.
166. Thinschmidt Jakab, Rókus.
167. Tirscher István gyógyszerész, Bártfa.
168. Tóth Elek jogászegyleti elnök, Sárospatak
169. Tóth József tképezdei tanár, Szarvas.
170. Udvardy Sándor főg. tanár, Szarvas.
171. Varga Kálmán v. tanácsos, Kassa.
172. Varga Márton ev. lelkész, Tokaj.
173. Varga Mihály főg. igazgató, Beszterczebánya.
174. Végh Gyula rendőrfőkapitány, Debreczen.
175 Walser Gyula dr. ev. lelkész, Igló.
176. Weiszer Róbert főg. tanár, Késmárk.
177. Westher Géza kereskedő, Bártfa.
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183.

Zelenka Lajos dr. kir. curiai tanácsjző, egyházkerületi főjző, Budapest.
Zelenka Pál ev. püspök, Miskolcz.
Zichy Károly gróf trvh. biz. tag, Kassa.
Zimmermann Andor ev. lelkész, neje, fia és leánya, Gölniczbánya.
Zsigmondy Károly vár. pénztárnok, Bártfa.
Zsilinszky Mihály v. b t. t., egyházker. felügy., Budapest.

A vendégek közül számosán már junius 9-ikén érkeztek, hogy részt
vehessenek az Orsz. Ag. H. Ev. Tanáregyesületnek június 10-ikén Eperjesen
megtartott első rendes közgyűlésén. A korábban érkezett vendégek között
volt Meskó László dr. államtitkár, az Orsz. A. H. Ev. Tanáregyesület elnöke
is, a ki hazafias ünnepünkön a magyar kir. kormányt képviselte.
Levélben küldték üdvözlésüket, kimentve távolmaradásukat: Semsey Bol
dizsár Sárosvármegye főispánja, kit, nagy sajnálatunkra, betegsége akadályo
zott abban, hogy az ünnepélyen személyesen részt vegyen. — Báró Podmaniczky
Géza, Bávolak. — Láng Lajos v. b. t. t., egyet, tanár, volt miniszter, Bpest. —
Ev. ref. tanítóképző intézet Debreczenben. — Cs. és kir. katonai állomás
parancsnokság, Eperjes. — Áll. felsőbb leányiskola Beszterczebánya. — Svelila
Gusztáv főesperes, Beszterczebánya. — Szieber Ede nyug. tank. főigazgató,
Ungvár. — Hörk József theol. akad. tanár, Pozsony. — Id. Sztehlo János ev.
lelkész, Beszterczebánya. — Id. Draskóczy Lajos ev. lelkész, Hódmezővásár
hely. — Weisz Antal ev. lelkész, Dobsina. — Baranyavármegye. — Wittchen
Frigyes ev. lelkész, Szepesremete. — M. kir. középiskolai tanárképző, Kolozs
vár. — Pécs szab. kir. város. — Aradvármegye. — Mosonvármegye alispánja.
— M. kir. Ferencz József-tudományegyetem, Kolozsvár. — Margócsy József
ev. lelkész, Losoncz. — Kir. kath. tanítóképzőintézet, Győr. — Érseki Joglyceum,
Eger. — Hevesvármegye alispánja — Tolnavármegye alispánja. — Hajdúvármegye alispánja. — Sztankay Ferencz gyógyszerész, Selmeczbánya. —
Kolosy Miklós kir. járásbíró, Grrált. — Brand Vilma polg. iskolai igazgató,
Modor. — Turóczy Pál ev. lelkész, Ózd. — Kir. jogakadémia, Pozsony. —
Szeged szab. kir. város. — Ujházy Iván orsz. képviselő Böki (Sáros vm.)
—■ Pereszlényi Zoltán szolgabíró, Liptószentmiklós.
Táviratilag fejezték ki üdvözlésüket az ünnepély napján:
Kossuth Ferencz kereskedelemügyi m. kir. miniszter Budapestről:
«Vértanúk ünnepét rendező bizottság elnökének, Eperjes. Kiket a
haza ellenségei vértanúkká avattak, nemcsak az örökkévalóságban,
hanem hazánk földén is örök életet élnek a magyar szivekben
nemzedékről nemzedékre; az eperjesi vértanúknak legyen örök
dicsőség, emléküknek legyen örök tavasz; a mártírhalállal meg
haltak közt volt Wéber Dánielnek kurucz maradt ivadéka üdvözli
őket örökké élőket — Kossuth.»
Dr. Fischer-Colbrie Ágost r. kath. megyés püspök, Kassáról:
«Evangélikus Collegium, Eperjes. A nagyérdemű Collegiumot haza
fias ünnepén tisztelettel üdvözli Dr. Fischer-Colbrie Ágost kassai
püspök.»
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Márki Sándor dr. bölcs -kari dékántól, Kolozsvár:
«Collegium, Eperjes. Kegyeletes ünnepen hazafias üdvözlet. Márki,
bölcsészetkari dékán.»
Kir. jogakadémia, Nagyvárad:
«Ag. ev. Collegium, Eperjes. Legyen a vértanúi halált szenvedett
hősök eperjesi emléke mind az utókor hálájának hirdetője, mind
az önfeláldozó hazaszeretetnek soha le nem tűnő beszédes tanúja.
A nagyáradi kir. jogakadémia.»
Ref. fögytnnasinm, Mezőtúr:
«A vértanúk emléke szivünkben is é l; az ünneplőkkel szívvel-lélekkel együtt ünnepelünk. Ref. főgymnasium tanári kara.»
Ref. főgymnasium, Csurgó:
«Collegium igazgatósága, Eperjes. Mai hazafias és kegyeletes ünne
pélyük alkalmából egész szívvel és lélekkel együtt érez kedves
hazánk ama másik határszélén levő nemes lelkes intézettel, az egész
közönséggel a csurgói ref. főgymnasium tanári kara. Dr. Vida,
igazgató.»
Felső keresk. iskola, Zombor:
«Kollégiumi igazgatóság. A vértanúk emlékének kegyelettel áldoz
a mai ünnepen a zombori felső kereskedelmi iskola tanári kara.»
Leánynevelő-intézet, Aszód:
«Vértanúk emlékünnepélye rendező-bizottsága, Eperjes. A hon
szeretet és istenfélelem hősei dicső emlékének honleányi kegyelet
tel áldozik a bányai egyházkerület leánynevelő-intézetének tantestü
lete és növendékei.»
Orsz. Középiskolai Tanáregyesület;
«A magyar hazafiság és lelkiismereti szabadság dicső mártírjainak
emlékét lélekben együtt ünnepli az Országos Középiskolai Tanáregyesület. Négyessy, elnök.»
Dr. Horváth Ödön közigazgatási itélőbíró Budapest:
«Tahy Józseí alispán, elnök urnák, Eperjes. Nagy sajnálatomra
épen mai tanácsülésemen halaszthatatlan hivatalos teendők gátolnak
a személyes megjelenésben és így csupán hűséges lelkemet küldöm
közétek nagyrabecsülő mély üdvözléssel és azzal a forró fohászszál, hogy áldás legyen a dicső vértanúk emlékezetén, az azt híven
ápoló ősi Collegiumon és az ezt oly méltóan megünneplő lelkes
közönségen. Hűséges hívetek: Dr. Horváth Ödön.»
Andreánszky Ádám, Kossányi Gejza stb., Liptószentmiklós:
«Kollegium igazgatósága, Eperjes. A lelkiismereti szabadság, a
magyar hazaszeretet vértanúinak ünnepén messze távolból, de lel
kesedésüket híven osztva, melegen üdvözlik az emlékmű megalkotóit,
az ünnepély rendezőit. Andreánszky Ádám, Kossányi Gejza, Palugyai
Aladár, Majoros Imre, Szokol Péter, Volkó János, Stukner József.»
Czuppon főesperes, Hévíz:
«Főtisztelendő Méltóságos Zelenka Püspöknek, Eperjes. A zalai
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egyházmegye lélekben ünnepel a vértanúk emlékét ünneplőkkel;
hitrokoni üdvözletét küldi.»
Ref. tanítóképe&de, Nagykőrös:
«Zelenka püspök Úrnak, Eperjes. Eperjesi vértanúk emlékét áldja
és gyilkosairól megvetéssel emlékezik mindenha nagykőrösi ref.
tanít óképezde.»
A szegedi áll. főgymn. tanártestülete:
«Hazafiúi kegyelet ünnepén gondolatban veletek van a szegedi
állami főgymn. tanártestülete.»
Láng Lajo$ egyet. tanár, volt miniszter:
«Méltóságos Zelenka Pál püspök Úrnak. Tanári elfoglaltságom
által távol tartva, ezúton fejezem ki legbensőbb hódolatomat, hitünk
és nemzetünk nagy hősei, a lelkiismereti szabadság dicső vértanúi
iránt. Láng Lajos »

A bejelentett küldöttségek és képviseltetések a következők voltak :
A magy. kir. kormány: Meskó László dr. igazságügyi államtitkár.
Az országgyűlés főrendiháza: Baltik Frigyes dr., Gyurátz Ferencz, Prónay
Dezső báró, Vályi János dr., Zelenka Pál.
Az országgyűlés képviselőháza : Hammersberg László képviselő vezeté
sével Fábry Károly, Okolicsányi-Zsedényi Ede, Szinyei Merse Felix.
A magyarországi ág. h. ev. egyházegyetem: Prónay Dezső báró egyet,
felügyelő, Baltik Frigyes dr. püspök, Gyürky Pál jegyző, Sztehlo Kornél dr.
ügyész, Zelenka Lajos dr. egyet, trvszéki jegyző, Bancsó Antal, Fischer Miklós,
egyet, trvszéki bírák.
Bányai egyházkerület: Scholcz Gusztáv püspök Zsilinszky Mihály dr. felügy.
Dunáninneni egyházkerület: Baltik Frigyes dr. püspök.
Dunántúli egyházkerület: Gyurátz Ferencz püspök, Szeniczey Géza
egyházmegyei felügyelő.
Tiszai egyházkerület: Zelenka Pál püspök, Szentiványi Árpád felügyelő,
Geduly Henrik főjegyző, Korbély Géza jegyző, dr. Zelenka Lajos főjegyző,
Szánthó Gyula dr. jegyző, Mikler Károly dr. jegyző, Hronyecz József egyház
kerületi levéltáros, Matherny Lajos főesperes, számvevő, dr. Brósz László,
dr.! Meskó László ügyészek, Laczó János, Ludmann Ottó, Dobó Adolf
egyházkerületi törvényszéki bírák, ifj. Draskóczy Lajos gyámintézeti jegyző,
Novák S Pál árvái, Bohus Pál brassói, Gyürky Pá! kishonti, Simkovics János
liptói, Hajdú János sárosi, Székely Gyula tátraaljai főesperes, Lehoczky Miklós
árvái, Szontagh Andor gömöri, Bánó Árpád sárosi, Münnich Kálmán szepesi
városi egyházmegyei felügyelő, Liptai Lajos sárosi alesperes, Szakmáry Géza
sárosi egyházmegyei másodfelügyelő, Fischer Miklós, Lavotta Kornél, a közigaz
gatási bizottság tagjai és még számos lelkész és egyházfelügyelő.
Eperjesi g. kath. püspökség: Vályi János dr. v. b t. t., megyés püspök,
Kovaliczky Kornél nagyprépost.
Tiszáninneni ref. egyházkerület: Révész Kálmán esperes, püspökhelyettes,
Ragályi Géza esperes, Meczner József egyházmegyei gondnok, Szalay László
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főispán, egyházkerületi főjegyző, Puky Endre dr. alispán, egyházmegyei főjegyző,
Naményi Gyula egyházm. tanácsbíró, Idrányi Barna, Erőss Károly, Andai
Dániel, Fodor György lelkészek, Csengery Dezső, Hódy Sándor vil. tanácsbírák.
Erdélyi ref. egyházkerület: Péter Károly ref. lelkész, egyházker. titkár.
A bártfai ág. h. ev. I. egyházközség: Francz Vilmos lelkész, Tirscher
István egyházfelügyelő, Westher Géza alapkezelő, Grandi Ede egyházi gondnok,
Szakmáry Géza, Dávid János, Zsigmondy Károly, Justh Alfréd egyháztanácsosok,
Német László, Bartsch Gyula, Szűts István egyháztagok.
Eperjesi r. kath. hitközség: Zaborovszky Béla prépostplébános, Uhlarik
Mátyás világi elnök.
Az eperjesi ág. h. ev. 1. egyházközség: Korbély Géza lelkész, Kubinyi
Albert egyházfelügyelő.
Az eperjesi városi és vidéki ág. h. ev. egyházközség: Liptai Lajos
lelkész, Kakúsz Béla dr. egyházfelügyelő.
A késmárki ág. hitv. evang. egyházközség: Karátsonyi Zsigmond lyceumi
igazgató, dr. Szelényi Ödön tanár.
Eperjesi izr. neolog. hitközség: dr. Ferbstein Márk hitközségi elnök,
Auszzterlitz Mayer dr. rabbi.
Eperjesi izr. orth. hitközség: Zahler I. hitközs. elnök, Fischer Bernát rabbi.
A Magyar Tud. Akadémia: Berzeviczy Albert dr. v. b. t. t , elnök.
Sárosvármegye törvényhatósága: Tahy József alispán, Bánó Aladár főjegyző.
Sárosvármegye Mezőgazdasági Bizottsága (Sárosvármegyei Gazdasági
Egyesület): Pillér Kálmán elnök, Lukovits Aladár titkár.
Eperjes sz. kir. város: Krayzell Aladár polgármester, Magyar József főjegyző.
Abaúj-Tornavármegye: Puky Endre alispán, Pappszász József dr., Horváth
Elemér tb. főjegyzők, Koós Béla főszolgabíró, Meczner József, Naményi Gyula,
báró Sardagna János, Szopkó Róbert, Téglássy Endre, gróf Zichy Károly
törvényhatósági bizottsági tagok.
Debreczen th. város: Végh Gyula rendőrfőkapitány.
Kassa szab. kir. város: Varga Kálmán v. tanácsos.
Kisküküllővármegye : Réz Mihály dr. eperjesi jogakad. tanár, tb. főjegyző.
Liptóvármegye : Joób Marczell alispán, Balló Rudolf főjegyző, Andorkó
Tamás pénzügyigazgató.
Sopron szab. kir. város: Bancsó Antal theol. akad. tanár.
Szepesvármegye: Okolicsányi-Zsedényi Ede orsz. képviselő, Mercz Pál
árvaszéki ülnök, Takács József törv.-hat. biz. tag.
Kisszeben szab. kir. város : Havrillay Sándor főjegyző, Toppiczer György
ügyész.
Nyíregyháza r.-t város : Leffler Sámuel főgimn igazgató.
Kassai kir. jogakadémia : Kérészy Zoltán dr. igazgató, E. Nagy Olivér
dr. jogtanár.
Máramarosszigeti ref. jogakadémia : Gergely György dr. jogtanár.
Sárospataki ref. főiskola: Novák Lajos főiskolai közigazgató, Radácsi
György theol. akad. tanár, Szántó Gyula dr. jogtanár, Búza János főgimn. igazgató.
Soproni főiskola: Bancsó Antal theol. akad. tanár.
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Eperjesi kir. törvényszék : Uhlarik Mátyás kir. törvényszéki elnök.
Eperjesi m. kir. posta- és távirdahivatal: Thomae Aladár postafőnök.
Eperjesi m. kir. államépítészeti hivatal: Dobiás Ede kir. főmérnök.
Bártfai határszéli rendőrkapitányság: Bánó Iván határszéli rendőrkapitány
vezetése alatt küldöttség.
Eperjesi kir. kath. főgimnázium : Tóth Sándor dr. igazgató.
Késmárki ág. h. ev. lyceum : Karátsonyi Zsigmond igazgató, dr. Szelényi
Ödön tanár.
Eperjesi gör. kath. tanítóképző-intézet: Gerbery Sándor igazgató.
Szarvasi ág. h. ev. tanítóképző-intézet: Tóth József tanár.
Országos ág. h. ev. Tanáregyesület: Meskó László dr. elnök.
Országos ref. Tanáregyesület: Rácz Lajos dr. akad. tanár, jegyző.
Eperjesi ev. Nőegylet: Sztehlo Jánosné elnök, Mayer Endre titkár.
Budapesti Bethlen Gábor-Kör : Mikler Károly dr. jogkari dékán.
Sárospataki főiskolai ifjúság: Papp József főiskolai senior, Tóth Elek
jogászegyesületi elnök.
Az ünnepélyt közvetlenül megelőző napon június 10-ikén este ismer
kedési estélyre gyűltek össze a «Fekete sas» éttermében a vidékről érkezett
vendégek és számosán a város lakosai közül. Kedélyes beszélgetés közben
régi ismeretségek megújultak, új ismeretségek köttettek: a közös érzésnek
melegsége közelhozta egymáshoz az ország különféle vidékéről jöttékét.

A z ü n n e p é l y lefolyása.
Az ünnepély első szaka a reggel x/29-kor, a tótajkúak részére az evang.
tamplomban tartott istentisztelet volt, melynél Szlabey Mátyás bártfai lelkész
nagyszabású, lelkeshangú beszédet mondott, Halmi Aladár laposi lelkész pedig
az oltári szolgálatot végezte. A templom annyira telt meg áhítatos hallgatók
kal, hogy az odaözönlött embereknek egy része csak a templom bejárata előtt
foglalhatott helyet.
A tulajdonképpeni ünnepély d. e. 10 órakor istentisztelettel kezdődött,
melyet a rendező-bizottság felkérésére az eperjesi ev. I. egyházközség, az ősi
Collegiumnak jóban-rosszban hűséges osztályosa, szives készséggel rendezett.
A templom a legelőkelőbb közönséggel zsúfolásig megtelt; s a padsorokban
láttuk az országgyűlés, a kir. kormány, az ev. egyetemes egyház, az ev. és a
ref. egyházkerületek, a vármegyék, városok, a fő- és egyéb iskolák, az egyházközségek, hivatalok stb képviselőit. Az istentisztelet Luther Márton diadal
énekének: az «Erős vár nekünk az Isten» dallamára elzengett gyülekezeti
énekkel vette kezdetét. Majd Geduly Henrik nyíregyházai lelkész, egyházkerül,
főjegyző, az oltár előtt rövid, de igen magvas és szépen előadott imát mondott;
utána pedig a négyszólamú női- és férfi-vegyeskar — Szánik Ernő theol. ének
tanár gondos vezetése mellett — előadta a «Magyar gályarabok éneké»-t.
A vegyeskar a következő tagokból állott: Hölgyek; Barna Elza, Barna Jolán,
Coll. Ért. 1907/8.
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Borsody Károlyné, Bretz Rózsi, Chotvács Anna, Csengey Gusztávné, Emmert
Ilonka, Frenyó Lajosné, Gerhard Béláné, Halbsch Gusztávné, Hajdú Anna,
Hartmann Albertné, Hennel Ilona, Holénia Béláné, Húsz Edith, Jelenik Emma,
Késmárszky Gizella, Kleiner Irén, Kriebel Berta, Ludmann Paula, Maurer Anna,
özv. Mayer Gézáné, Milder Károlyné, Molitorisz Istvánná, Morótz Karola,
Mojzes Miklósné, Palecskó Irén, Peskó Ödönné, Raab Jánosné, Raisz Mariska,
Schütze Rózsi, Slajchó Mihályné, Teltsch Kornélné, Thrór Lenke, Várkoly
Szeréna, Weiszer Ilona, Wenczel Jolán, Vogel Béláné, Wallentínyi Samuné,
Zavatzky Ilona. Urak: Adriányi Géza, Bakay Kálmán, Buchalla Berthold,
Krieger Mihály, Kurek Pál, Makoviczky Emil, Linczényi Lajos, Schwartz
Mátyás, D. Szabó György, Szenes Gyula, Weisz Gusztáv. Az orgonakisérettel
előadott ének mély hatást tett és igen sikerült volt. — Utána {borbély Géza eper
jesi lelkész lépett a szószékre és a következő, rendkívül hatásos, szép beszé
det mondotta:
Alapige-. Márk. 8., 34—35. «És mikor
előszólította volna a sokaságot az ő
tanítványaival egybe, monda nékik: Va
laki engemet akar követni, tagadja meg
magát, vegye fel az ő keresztét és úgy
kövessen engemet. Mert valaki akarja
az ő lelkét megtartani, elveszti azt;
valaki pedig az ő lelkét én érettem és
az Evangyéliomért elveszti, az meg
tartja azt.»

Tisztelt ünneplő közönség!
A kegyeletes visszaemlékezésnek áhitatos óráiban égi jelenések suhannak
át lelkűnkön. Hazafias érzéseink hymnuszba csendülnek össze. Hitünk magasan
szárnyal az égi útakon. Szellemvilágunkban a lelki feltámadás és új életrekelés csodái ismétlődnek. Sírjaikból kiszállnak a vértanúk, a rendíthetetlen
hazaszeretet és mély vallásosság mártírjai. A Jézus keresztfája alatt diadalmenet
ben egyesülnek a vallási- és nemzeti eszmék többi hőseivel. És a míg égi
fény veszi körül a halhatatlanokat, körükben úgy érezzük magunkat, mint
János apostol, a ki látomást látva, elragadtatással hirdeté: «És látám a
halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt és a könyvek megnyittatának; és más könyv is nyittaték meg, mely az életnek könyve és megítéltetének a halottak azokból, melyek a könyvekbe irattatak vala, az ő csele
kedeteik szerint.» (Ján jel. 20., 12.)
Nagyjelentőségű az élet könyvének felnyitása, a kegyeletes visszaem
lékezés, mert nemzeti és egyházi életünk egységes életfolyamat, mely az
egymást felváltó nemzedékeknek benső gondolat- és érzelemközösségéből és
fokozódó hűségéből gyűjti erejét. Minden lelki nagyság a jövőbe átvilágító
fény és azok, a kik a szenvedésben a maguk életharczát vérük hullásával
nemesen vívták meg, minden időknek lelkesítő prófétái. Emlékük hatalom,
erőforrása a nemzeti lelkesedésnek és a hithűségnek. Nagygyá, vallásossá s a
szenvedésben kitartóvá a nemzetet, Isten a mártírok önfeláldozásával neveli.
A mártírok sírja és emléke a hűségfogadás oltára. Csak ott egészséges a
szellemi élet, a hol folytonos gazdagodás van az együvétartozó lelkek egy
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másra való hatásában, a múltak szent hagyományainak őrzésében és a jö
vendő dicsőségéért váló imádkozásban és munkálkodásban.
Lelkesedni, hűséget fogadni és Istent dicsőíteni jöttünk össze e templom
ban. Lelkesedni, mert a múlt idők visszaverődő fénye világítja meg a jöven
dőt. Istent dicsőíteni, mert minden önfeláldozás a lelkekben elrejtezett isteni
erők bizonysága és Isten azokban dicsőíti meg magát, a kik a Jézus eszméiért,
az emberiség legnemesebb javaiért áldozzák fel életüket. És hűséget fogadni
jöttünk össze, mert senki nem él ő magának és senki nem hal ő magának;
ha élünk is, az Úrnak élünk, ha meghalunk is, az Úrnak halunk meg.
(Róm. 14., 7.)
A nagy lelkek mindig a Jézushoz való felemelkedésben keresték az élet
eszményi czélját és hivatását.
A mi vértanúink élete is a Jézus követésében dicsőül meg. Örök időkre
szóló hivatást kaptak a Jézustól. Egyházunk és nemzetünk sorsában a hit- és
hazaszeretet prófétái és vezető Géniuszok. Életük annak a nagy igazságnak
a bizonysága:
Jézus igaz követése nemes önfeláldozás: 1. a nemzeti és vallási örök
eszmékért és 2. a jövendő dicsőségéért.
Ez a vezéreszméje ünnepelésünknek.
I.
Az isteni gondviselés csodálatra méltó módon szövi a nemzetek és
egyházak sorsát. Milliók együttérzésében és közös törekvésében nyilatkozik
meg a nemzeti Géniusz. Milliók hithűsége és áldozatkész munkássága építi
Istennek országát. De a válságos időkben az isteni eszmék nagy hatása,
egyházak és nemzetek sorsa a földön igen sokszor egyes lelkek hűségétől és
önfeláldozásától függ. A válságos idők a nemzet erejét az egyesek hűségé
ben teszik próbára. Ha a nehéz időben azok, a kiknek kortársaik között ki
váló sors jut osztályrészül, a kiknek üldözésében az ellenség az egyházat s
a nemzetet akarja megtámadni és keresztre feszíteni, éltüket féltve, ingadozók,
hitehagyók és a nemzeti törekvéstől elpártolok, nemzedékek végtelen sorozata
lesz kishitűvé. Míg a vallásért és a hazáért való minden nemes szenvedés és
önfeláldozás, mint a kereszthordozó Jézus igaz követésére való fenséges példa
adás lélekerősítő hatalommá válik, isteni hivatásunk nagy czéljait, az eszményi
élet nagy dicsőségét, az igazság győzelmébe vetett hit nagy erejét bizonyítja.
Minden vértanú, még a legkisebb is, ezerek lelkét erősíti meg. Szenvedéseik
emlékezete mindnyájunktól áldozatot követel, hogy hazaszeretetünkben mi is
hűséggel virrasszunk szenvedő édesanyánk, hazánk sorsa felett, s ha kell,
életünket adjuk eszményeinkért.
A történelem tanúsága szerint a nagy szenvedések óvják meg az eler
nyedéstől, a halálos álomba merüléstől a nemzeteket. Fel a magasba, mély
szakadékokon és viharfelhőkön át vezet az út. Czélhoz csak az ér, a ki vissza
nem riad a veszélyektől. így van ez a szellemi életben is. Az örök jogokért
szüntelen küzdés, erőfeszítés a nemzetek és egyházak sorsa. Rendkívüli vál
ságok teszik próbára a nemzet erejét s a hazafiak hűségét. A mint a Szent24*
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írás mondja: «szükség lenni hasonlásoknak is, hogy a kik állhatatosak, meg
ismertessenek.» (1 Kor. 11. 19.) Ebben a küzdésben a nemzet fennmaradását
és jövendőjét csak nagy áldozatok biztosíthatják. Fel a magasba a nemzet
igazaiért és a saját vallásos meggyőződésükért halálba menő nagy lelkek önfeláldozása emeli az emberiséget. Ne panaszkodjunk, ne zúgolódjunk ezért.
A szellemi életnek örök törvénye, a golgotái kereszthalál is azt bizonyítja,
hogy a küzdelemben mindig a legnemesebbeknek kell elvérzeni, mert csak
azok lehetnek megváltók és örök példaadók, a kikre Isten lelkének ereje
kettős mértékben száll le, a kik saját életük dicsőségénél és boldogságánál
többre becsülik Isten országa örök eszméinek a diadalát. Isteni végzés, hogy
az utódok lelkét a köny és véráldozatok, a nagy szenvedések, a nagy bánatok
és a nagy emlékek forraszszák össze. Jézusnak és követőinek azért volt tövis
koszorú a glóriája, hogy a töviseket mindazok érezzék sziveikben, a kik meg
értik áldozatukat, a kik lélekben egybefonnak velük.
Oh legyen áldott az isteni gondviselés, hogy a Jézus nyomdokain a válsá
gos időkben önfeláldozó férfiakat támasztott közöttünk, a kik a sírig tartó
hűség példaadó hőseivé váltak. Erős bizonysága ez annak, hogy még nagy
hivatásunk van a jövendőben, mert az a nemzet, mely örök életre méltó fér
fiakat nevel, halhatatlan.
Oh legyenek áldottak a vértanúk, a kik a hit és hazaszeretet keresztjét
önmegtagadással hordozták, mint cirénebeli Simon a Jézusét, s vallásos meg
győződésükért készek voltak a töviskoszorú és a mártírhalál elszenvedésére.
Önfeláldozásuk erős bizonysága annak, hogy a nagy áldozatokra buzdító fen
séges és magasztos lelkesedés mindig a hitből és hazaszeretetből származik;
a hit és a rendíthetetlen hazaszeretet a mértéke az ember erkölcsi nagyságának
és értékének; erős bizonysága annak, hogy a mi evangélikus egyházunkban
a vallásnak és a hazaszeretetnek egy oltára van és a két égi tűz egy lángba
olvad egybe a szivekben. Büszkék vagyunk vértanúinkra. Velük értékesebb
lett a magyar föld, nemzeti történelmünk és Istennek országa. Ihletésül veszszük
át hitvallásukat: «Testet, hírt, nevet, kincs-, nőt, gyermeket, hadd vigyék tőlünk,
velük mit sem vesztünk, mennyországunk megmarad.» (Luther éneke.)
II.
De Jézus igaz követőinek, a vértanúknak nemes önfeláldozása nemcsak
a múlt idők dicsősége, hanem átragyok a jövendőbe is. A nemzet és az egyház
életében a jövendő erőssége a múltak emlékein épül fel. Minden áldozat szellemi
magvetés a következő lelki aratásra. A nagy eszmékért szenvedők minden
időknek hérosai, mint Jézus. Szellemük vezető tűzoszlop a borús utakon a
dicsőség felé. Erényeik a nemzet kincseihez tartozó és nemzedékről-nemzedékre
átszálló örökségek. A kik gonosz időkben a maguk boldogságára korán szület
nek, a vértanúknak önfeláldozása az utódok életében dicsőül meg.
Megőriztük-e a szeljemi örökséget ? A hazaszeretet izzó tüzével, lángoló
lelkesedéssel, a hitünkről való evangyéliomi bizonyságtétel imádságával és
önfeláldozásra való készségével áldozunk-e oltáraink mellett az ünnepeken
és a munka idejében ? Készek vagyunk-e a Jézus követésében egész életünket
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az igazi vallásosság, a hit és nemzeti erények cultusának szentelni ? Egyéni
életünk szűk játköréből átlépünk-e az örökkévalóság útaira, a hol mindenkinek
értéke a hazájának, egyházának tett szolgálatoktól függ? Komoly kérdések
ezek. Az idő csodákat nem szül. Véletlen, váratlan sorsfordulatok nem biztosít
hatják egyházunk, hazánk sorsának átalakulását. A most élő nemzedékek hűsé
gétől és odaadó munkásságától függ a jövendő.
Két világnak, a múltnak és jövendőnek határán állunk. A múlt idők
borúján, könnyein, szenvedésein, mint viharverte felhőkön a szivárvány, nagy
lelkek messzevilágló fénye ragyog át, a kiknek élete elrejtetett a Krisztussal
az Istennél. (Kol. 3., 3.) Történelmünk hatalmas éposz, az Isten örök igazságaiért
és az emberiség örök jogaiért való küzdésnek éposza. Vértanúink nemzeti
tragédiák hősei, a kik mint Jézus, elvéreznek a maguk lelki nagyságában hazájuk
ért, vallásukért, de újra meg újra dicsőséggel támadnak fel az igazságért küzdő
nemzedékekben, az isteni eszméknek és az eszmék hőseinek halhatatlanságát
hirdetve. Példájok követésre buzdít. A jövendő idők ködén keresztül a mi
lelkesedésünknek kell átvilágolnia. Mindenki a nemzet őrtállója a maga helyén,
hűsége nagyértékű, mert a milliók egymást hevítő érzelmeiben és szent elhatá
rozásaiban van a nemzet ereje.
Jaj annak a nemzetnek, a mely múltjához hűtelen, őseit nem követi,
jelenéért nem küzd és jövendőjéért nem áldozik. Apáról fiúra, anyáról a leányra
kell átörökölni a hazáért, egyházért, az emberiség nagy eszméiért való imád
kozás és önfeláldozás kötelességének. Hogy a földön ne olyan legyen éle
tünk, mint az átröppenő és nyom nélkül eltűnő felhőé az égen, mindenkinek
olyan benső összeköttetésben kell lenni egyházával, hazájával, az emberiséggel,
mint a gyökérszál van a földdel, a napsugár a nappal, a patak a maga forrá
sával. Gondolatainknak és érzéseinknek százezrek szellemvilága kincseiből kell
táplálkoznia és életünknek azoknak életében kell folytatódnia, a kikre lelkünk
világossága kihathat.
Oh hűséggel szövetkezzünk hát a jövendő dicsőségének munkálására
az ilyen nagy emléknapokon. Az álmokat álmodó véneknek, a látásokat látó
ifjaknak, az imádkozó édesanyáknak és a reménység képeit szövő hajadonoknak, a szellemi élet magaslatain járó mély elméjű kutatóknak és az egyszerű
élet munkásainak, egyszóval a nemzet és az egyház minden igaz fiának és
leányának egy legyen a törekvésük, az, hogy lángoló lelkesedéssel őrizzék a
múlt idők szent hagyományait, hűséggel álljanak a vallási és nemzeti oltárok
mellett, erősek legyenek a hitben, tettre készek az önfeláldozásban, szorgal
masak a könyörgésben, önzetlenek az áldozatkészségben, béketűrők a szenvedés
ben. A haza szolgálatában egysorban kell állni mindnyájunknak. Az oltárokra
való különbség nélkül igaz szeretettel szövetkezünk hát mindenkivel a ki egy
velünk a hazaszeretetben, egy a hősi halált halt vértanúk emlékének meg
becsülésében és példájoknak hűséges követésében és életünk se legyen nékünk
drága, csak hogy elvégezhessük örömmel a szolgálatot, a melyet vettünk az
Úr Jézustól, hogy a múló időben a mi vallásosságunk is átérzése legyen a
Jézus örök gondolatainak és folytatása munkáinak
így lesz a vértanúk önfeláldozása nagy szellemi hatalom a lelkekben,
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a nemzeti é$ vallási eszmék szolgálatában és a jövendő dicsőségéért való
imádkozásban és munkálkodásban.
Ti pedig, nagy szellemek, vértanú őseink, nagy eszmék mártírjai, ne
hagyjatok el sohasem! Mint Csaba vitézei a hadak útján, szellemihletéssel
keressetek fel, ha veszélyben van a haza, a vallás, a miért életet áldoztatok.
Ti örökkévalók vagytok nemzeti és egyházi életünkben. Templomainkban a
ti életetek fényénél gyújtunk új szövétneket. Ne engedjétek, hogy emléketek
megőrzése csak tétlen merengés legyen. Lánglelketek, szenvedéstek, halálotok
hevülésben tartsa mindig lelkeinket, hogy növekvő fénynyel világoljon a haza
és a vallás iránti hűség mindenütt. Az Istennek pedig legyen hála, a ki
diadalmat, dicsőséget és örökkévalóságot adott néktek a mi urunk Jézus
Krisztus által. Ámen.»
____ s____
Ezután a vegyeskar Mozart «Imá»-ját adta elő, melynek elhangzása után
Zelenka Pál, a tiszai ev. egyházkerület püspöke, az oltártól a gyülekezetre
áldást mondott és a lélekemelő, minden izében megható istentisztelet a gyüle
kezet énekével végződött.
Innét a közönség a Collegium északnyugoti sarkába elhelyezett emlékmű
és a díszsátor elé vonult. A Collegiumot zászlók és fenyődísz ékesítették.
A nagy collegiumi épületnek északi- és nyugati oldala előtt elterülő
térségre már az istenitisztelet tartama alatt felvonultak testületileg az eperjesi
iskoláknak növendékei és egyes egyesületek, némelyek saját zászlaik alatt:
a Collegium négy intézetén kívül (a joghallgatók Thököly-zászlójukkal közvet
lenül az emlékmű előtt foglaltak helyet), az angolkisasszonyok vezetése alatt
álló Sancta Mária leánynevelő-intézet növendékei, a kir.-kath.főgymn., a gör. kath.
tanítóképző-intézet, az ág. h. ev. elemi és polgári iskola, az Eperjesi Ipartestület.
A díszes vendégsereg, Tahy József alispán és collegiumi h. felügyelő
vezetése mellett, a szép rendben felállított ifjúság közt elvonulván, a díszsátor
ban foglalt helyet. A Collegium h. felügyelője és br. Prónay Dezső egyetemes
felügyelő mellett elhelyezkedtek az országgyűlés és a kormány képviselői,
dr. Vályi János g. kath. püspök, Zaborovszky Béla r. kath. prépost-plébános,
Berzeviczy Albert a Tud. Akadémia elnöke, az ev. és ref. egyházkerületek
fejei és képviselői, a vármegyék és városok, a róm. kath., gör. kath., öv. és
izr. egyházközségek, a város, a fő- és egyéb iskolák, a hivatalok stb. képviselői
és a vértanúk leszármazói. A sátor előtt is számos küldöttség és előkelő
vendég foglalt helyet.
Erre kezdetét vette az ünnepélyes leleplezés. Bevezetésül a collegiumi
ifjúság — Kapy Gyula tanítóképző-intézeti tanár vezetése mellett — karéneket
adott elő. Majd Tahy József alispán, mint a collegium h. felügyelője, a követ
kező lendületes beszéddel nyitotta meg a leleplezési ünnepélyt:
„Mélyen tisztelt vendégeink!
Tisztelt ünneplő közönség!
Kétszáz évet meghaladó idők szomorú emlékei vonulnak el lelki szemeink
előtt e pillanatban, a midőn itt egybegyűltünk, hogy kegyeletünk adóját leróvjuk
azon nagymultú honfitársaink emléke iránt, a kiknek nemes vérét a zsarnoki

191

önkény e helyütt kiontotta azért, mert hívek maradtak legszentebb eszméikhez:
lángoló hazaszeretetükhöz, igaz meggyőződésükhöz.
Ezeréves történetünk lapjait forgatva, sajnosán tapasztaljuk minduntalan,
hogy az annyi vész és viharok által feldúlt nemzetünk tragikus sorsát el nem
kerülhette, azt ez alkalommal is legjobbjainknak kiontott honfivérével kellett
megpecsételnie.
A midőn a török uralomtól való felszabadulása után az ország egy jobb,
egy békésebb korszak hajnalhasadását epedve várta és remélte, — az elnyo
matás, az üldözések sötét korszaka borult rá nemzetünkre, s a megpróbálta
tások és szenvedések gyászos időszaka — sajnosán — bekövetkezett. A jogtipró erőszak nemzetünket ősi jogainktól, legdrágább s féltve őrzött kincsünk
től: nemzeti önállóságunktól és közszabadságunktól megfosztandó, a minden
emberi érzésből kivetkőzött idegen zsoldosok hadát zúdította országunkra, s
azt ismét véres harczok és küzdelmek szinterévé tette. Valóban «hollószárnyai
val lebegett fajunk s nemzetünk felett az enyészet», -—■az ország törvényei, az em
beri jogok lábbal tiportattak, s bujdosóvá, hontalanná lett a magyar honában.
De, hála a magyarok Istenének, a Gondviselés őrködött nemzetünk
felett s a magyarnak két jellegzetes sajátsága: lángoló hazaszeretete és rendíthetlen ragaszkodása ősi szabadságához az idők pusztító viharai között meg
tudta oltalmazni ezeréves alkotmányunkat, közszabadságunkat.
A felsőmagyarországi evangélikus rendek által alapított ősi Collegiumunk
— végvidékünkön a hazai tudománynak, a magyar nemzeti érzésnek ezen
kimagasló végvára — szemtanúja volt azon leírhatatlan szenvedéseknek és
kegyetlen vérengzéseknek, melyeket a vak zsarnoki erőszak e helyen okozott és
véghezvitt, városunk és vidékünk 24 honszerető és istenfélő hű fiát vérpadra
hurczolván, — kiontott nemes vérükkel megszentelte ezt a földet, a melynek
minden porszeme a hazaszeretet szent lángjával megtermékenyíti a magyar sziveket.
A dicső nemzeti múlt iránti kegyelet, a hazánk nagy fiainak emléke
iránti igaz tisztelet, hála és elismerés van hivatva a késő utódoknál a hazafias
érzést s a haza lángoló szeretetét a szivekben folyton ébrentartani és éleszteni.
Ez a szellem nyilatkozik meg ma is a mi sziveinkben, a midőn legszen
tebb eszméikért elvérzett vértanúink emléke iránti kegyeletünk adóját lerovandók, a honfiúi kegyelet által e helyen emelt emlékmű előtt egybegyülekeztünk.
Ettől a szellemtől áthatva, hazafias örömmel és igaz bensőséggel üdvözlöm a
kormány mélyen tisztelt képviselőjét, a törvényhozás igen tisztelt küldötteit, a
törvényhatóságok, egyházak, a tudomány, tan- és kulturális intézetek, bíró
ságok, hivatalok és egyesületek tisztelt képviselőit és az összes, itt meg
jelent vendégeinket, és a midőn mai ünnepélyünkön való szives megjele
nésükért leghálásabb köszönetünknek adok kifejezést, ünnepélyünket ezennel
megnyitom.,,
A lelkes beszédet viharos éljenzéssel fogadta a hallgatóság, a melynek
lecsillapulta után báró Prónay Dezső, a magyarhoni evang. egyházegyetem
felügyelője, lépett a sátor elején lévő szónoki emelvényre és elmondotta a
következő, nagyhatású ünnepi beszédet:
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„Minden nemzet történetében vannak szomorú korszakok, megrendítő ese
mények, midőn vagy külellenség diadalmaskodik, vagy belviszály dűl, avagy
mindkettő egyszerre fenyegeti a nemzet létét. Vannak korszakok, midőn az
erkölcsök hanyatlanak és gonosz indulatok jutnak uralomra.
Ámde rendszerint rövidebb időközökben váltakoznak a történet folya
mában a hanyatlást és haladást jelző idők. A küzdelmeket a béke, az erkölcsi
sülyedést az erkölcsi megújulás váltja fel.
Hazánk történetében sokáig csak úgy váltakozik a derű a borúval, a jó
a rosszal, mint más nemzeteknél. De hazánk történetének utolsó három százada
csupa küzdelem és hosszú szenvedés. A közben-közben némi megnyugvást
engedő időszakok oly rövidek és azokba is rendszerint vegyülnek megszomorító
jelenségek, úgy, hogy ha általában akarjuk jellemezni a XVI. és XVII. századot
és a XVIII-iknak egy részét, azt a folytonos küzködés és szenvedés korszaká
nak nevezhetjük.
E szomorú korszak legmegrendítőbb eseményei a XVII. század második
felére esnek. Ezek között viszont egyike a legmegrendítőbbeknek az az ese
mény, a melynek színhelyére a mai nap összegyűjtött minket.
A XVI. század elejével kezdődik Európaszerte a fejedelmi korlátlan hata
lom és önkényuralom érvényesülésének kora. A legtöbb nemzetnél teljesen
diadalmaskodik a fejedelmi korlátlan hatalom és a XVII. század második
felében úgyszólván tetőpontját éri el. Nem úgy hazánkban. Nemzetünk szívósan
ragaszkodik ősi alkotmányához, annak megvédéséért síkra száll. Rövid meg
szakításokkal három századon át tart e küzdelem, de a fejedelmi korlátlan
hatalom teljesen érvényesülni, intézménynyé kifejlődni — miként számos más
népnél — hazánkban sohasem képes.
Mily messze megy a XVI. és XVII. századokban a fejedelmi hatalom
korlátlanságának elmélete, azt semmi sem tanúsítja oly világosan, mint az a
mondás, a mely az országló fejedelem hitét alattvalóira nézve is kötelezőnek
hirdeti. A hit, a lélek eme legbensőbb sajátja is a fejedelem akaratától, a feje
delem hitétől függjön. Azt a tant hirdetik ekkor: «Cuius regio, eius religio», a
kié az ország, annak hitét, annak vallását kövessék az alattvalók. Tehát nem
csak a földi javak, nemcsak az élet és halál ura a fejedelem, ura még a lelkem
nek is. A fejedelem akaratától függ e tan szerint, mit szabad, mit kell hinni.
A politika és a vallás szabadságának együttes elnyomására vezetett e tan.
De nemzetünk legjobbjai fölismerték a politikai és vallásszabadság között való
szoros kapcsolatot és e kettőért együtt és egyszerre harczolva, midőn kivívták
az egyikét, biztosították a másikát
Bocskay, Bethlen Gábor, Rákóczy György diadalmas vezérei e küzdelmek
nek, de fájdalom, győzelmeiknek hatása alig éli túl őket. A küzdelem folytatódik
a XVII. század második felében, de, mert nincsenek oly kiváló vezérek és az
erdélyi fejedelemség ereje is kimerül, s a fejedelmi teljhatalom is Európaszerte
mindinkább megszilárdul, s intézményeit mindinkább tökéletesbíti, a küzdelem
nek már alig van sikere, sőt úgy látszik, mintha hazánkban is diadalmaskodnék
a fejedelmi teljhatalom.
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I. Leopold uralkodása alatt történik az első kísérlet az alkotmány teljes
felfüggesztésére. Idegen helytartó kormányzására bízzák az országot. Nádasdy,
Zrínyi és Frangepán áldozatai az osztrák önkényuralmi törekvéseknek.
Az alkotmány megsértésével karöltve jár a protestánsok üldözése, törvé
nyekkel és békekötésekkel biztosított jogaiknak csorbítása.
Midőn az evangélikusok részére törvények biztosították a vallás szabad
gyakorlatát, ez a jog a magyar alkotmány kiegészítő részévé lett. A törvényben
biztosított szabad vallásgyakorlat megsértése tehát magának az alkotmánynak
megsértésévé lett, mert a magyar alkotmány egy szerves egész és egy intézmé
nyének megsértése egyszersmind az egész alkotmánynak megsértése is.
Erezték ezt a nemzet legjobbjai mindenkor, érezték különösen a XVII
század második felében is, és pedig valláskülönbség nélkül.
Nevezetes és szép példája ennek a buzgó katholikus Zrínyi Miklós, a költő,
a ki, midőn a protestánsok sérelmeik orvoslása végett pártfogásért hozzá
fordultak, bíztatóan azt mondotta nekik: «A ti vallástok nem az én vallásom,
de a ti sérelmeitek az én sérelmeim is.»
Ámde Magyarország Leopold uralkodásának elején még bírja a szabad
királyválasztás jogát. A korlátlan fejedelmi hatalom érvényesülésének első fölté
tele tehát a nemzet királyválasztási jogának eltörlése és az uralkodó család
trónöröklési jogának biztosítása. Ezt kell tehát mindenekelőtt előkészíteni. A
szerencse kedvez Leopoldnak. A török hatalom, hanyatlásának előestéjén, végső
erőfeszítéssel hatalmas támadásra készül. Leopoldnak sikerül a támadással szem
ben — nagyszabású nemzetközi szövetség segedelmével — nemcsak visszavernie
a támadást, de az ország nagy részét is visszafoglalnia a töröktől. Ez hatalmának
biztos alapja. Készülhet arra is, hogy a trónöröklés jogát családja számára bizto
sítsa. De, habár a nemzet érzi a török uralom alól való felszabadulásnak nagy
jelentőségét,, az ország területi épségének majdnem teljes helyreállítását, a
nemzet sejti az osztrák uralomnak veszélyeit is.
Sajátságos és nem véletlen, hogy az 1687. év, a melyben történtek azok
a szomorú események, a melyeknek színhelyére ma egybegyűltünk, ugyanaz az
esztendő, a melyben az osztrák uralkodóház trónöröklési joga törvénybe
iktattatott.
Ha a XVII. század második felének kormányzati intézményeit, közleke
dési eszközeit tekintetbe vesszük, természetesnek kell találnunk, hogy az ország
távolabbi részeiben székelő és bizonyos hatalmi körrel fölruházott tényező
minden egyes cselekedetét nem lehet mindenkor a központi kormányzás
rovására írnunk. De éppen olyan kétségtelen, hogy az irányt és a rendszert min
denkor a központi kormányzás szabta meg.
Caraffa egy rendszernek jól megválasztott eszköze és az ő áldozatai egy
rendszernek áldozatai.
Elrémítés volt a czél. Áldozatokra volt szükség, tekintet nélkül arra,
vannak-e olyanok, a kikre nem ugyan a magyar alkotmány és törvény szel
lemében, de az Isten kegyelméből való korlátlan fejedelmi hatalom legtúlzottabb
felfogása szerint, rá lehet-e fogni a királyi hatalom ellen való összeesküvést. De
jó alkalom volt ez jószágelkobzásra is. Annak a rendszernek követésére, a melyet
C o ll.'É rt. 1907/8.
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a 30-éves háború folyama alatt Csehországban oly nagyszabásúan alkalmazott
az osztrák politika. A vagyonelkobzás is valóságos rendszerré vált. Számtalan
áldozata volt annak a törekvésnek, hogy hazánkat az osztrák uralkodóház kor
látlan uralma alá hajtsa, a politikai és vallásszabadságot megsemmisítse.
A küzdelem ezen törekvések ellen önvédelmi harcz volt mindig, a melynek
erkölcsi jogosultságát tagadni nem lehet
Ha a Caraffa által szervezett eperjesi vértörvényszék áldozatai az alkotmány
és vallásszabadság megvédésére valóban szövetkeznek, ha mindannyian párt
hívei Thökölinek; ha ezt kétségtelen bizonyítékok igazolták volna, akkor ők
vértanúi legmagasztosabb törekvéseinknek. De a míg egyrészről kétségtelen,
hogy ők vallásukhoz, egyházuknak törvényben biztosított jogaihoz, a nemzetnek
jogaihoz és szabadságához ragaszkodó hazafiak, a magyar törvények alapján hűt
lenséggel még gyanúsíthatok sem voltak. És mégis kínpad és halál lett osz
tályrészük.
Huszonnégy hazafi vérzett el itt ártatlanul. Evangéliumi vallásukhoz való
ragaszkodásuk és hazafias érzületük ártatlan áldozatai ők. A legmegrendítőbb
s a legmeghatóbb események egyike ez.
Kegyeletes érzés vezette a tiszai ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának
tanári karát, pártfogóságát és magát az egyházkerületet, midőn a vértanúk
szenvedése színhelyének közvetlen közelében emléket emelt nekik és minket
ezen emlék fölavatásának ünnepére itt egybegyűjtött.
Ámde, habár az emlék létesítését evang. keresztyén egyházunk körében
kezdeményezték, ez az ünnepély nem egyedül egy vallásfelekezetnek kegye
letes ünnepe. Már utaltam arra, hogy a magyarhoni evang. egyházak szabad val
lásgyakorlatáért és a magyar alkotmány sérthetetlenségéért vívott küzdelmek
egymástól elválaszthatatlanok, még ha ez a kapcsolat nem is volna olyan szoros,
akkor is a nemzet leigázására törő idegen önkényuralom ártatlan áldozatai kegye
letes emlékének ünnepe a mai nap.
Felekezeti különbség nélkül résztvevője a mai kegyeletes ünnepnek az
összes jelenlevő közönség. Résztvesz benne az országgyűlés képviselőháza, kül
döttsége útján, tehát a legilletékesebben résztvesz benne az egész ország.
Méltán vesz részt benne az egész nemzet. De nem elég nehány pillanatra
átengedni lelkünket a hazafiúi kegyelet érzésének; miként állandó emléket akar
tunk állítani az ártatlan áldozatoknak, legyen lelkűnkben is állandó a ke
gyelet érzése emlékük iránt.
Lehetnek talán egyesek, a kik nem tartják helyénvalónak hazánk története
legszomorúbb korszakai- és eseményeivel való folytonos foglalkozást, a múlt
szomorú emlékeinek minél élénkebb föntartását. Ámde ezek tévednek. Miként
a haza fogalma nemcsak egy darab földet jelent, hanem az azon élő és saját
öntudattal bíró nemzetet is: a nemzet fogalmát is tágabb értelemben nemcsak
egy bizonyos adott időben a jelenben élő nemzedék alkotja, a nemzet fogalmá
hoz tartozik az a tudat is, a melylyel az múltjáról bir.
Van a nemzet múltja gyászosabb eseményeivel való foglalkozásnak
minden szomorúsága és a fájdalomnak végtelen érzése mellett is rendkívül lélek
emelő, sőt biztató hatása, mert igazak a szentírás szavai: «Jobb a szomorú<.
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ság a nevetésnél, mert az orczának szomorúsága által jobbá lészen az ember
nek lelke.» És a mily igaz az idézett mondás, olyannyira illik ezen kegyeletes ünnepélyünkre. A szerencse, a jólét teszi rendszerint elbizakodottá az
egyes embereket, a hatalom a nemzeteket. És az ilyen ünnep, mint a mai,
midőn szomorú, sőt megrendítő emlékeket újít föl és élénkít meg bennünk s
arra késztet, hogy nemzetünk történetének összes szomorú eseményeire vissza
tekintsünk, nem kelti föl bennünk a csüggedés érzését.
A hosszas és megújuló küzdelmek, a sok szenvedés, szomorúság és gyász
mellett nem tesz-e tanúságot egyúttal nemzetünknek szívósságáról, kitartá
sáról és életrevalóságáról?
A szomorú eseményekben van vigasztaló elem is.
A végtelen sok szenvedés, a mi századokon át nemzetünkre nehezedett,
ma egyik legkétségtelenebb tanúsága nemzetünk életrevalóságának.
Vértanúink nagy száma gyászba borítja lelkünket, de tanúsítja a hazájukat
híven szeretők nagy számát is.
Ha visszagondolunk a múltnak nagy szenvedéseire, nem tűnnek-e föl
aránylag csekélyeknek a közelmúlt időknek bajai? Nem kell-e bizalommal
tekintenünk a jövő felé annak a tudatában, mily nagy küzdelmeket vívott meg
e nemzet hol sikerrel, hol sikertelenül és ha balsiker volt osztályrésze, milyen
szenvedéseket tudott elviselni hosszú időkön keresztül, megállva helyét és ezzel is
kétségtelenül tanúsítva jogát a léthez, életrevalóságát?
Az ártatlanul szenvedett vértanúk kegyelettel őrzött emléke minden szo
morúsága mellett tehát kell, hogy lelkünkre nemesítőleg hasson. Sőt ma már
biztató és buzdító hatású is. Nemzet, a mely mindazt a szenvedést kiállta, a
mely a magyarnak jutott osztályrészül, bebizonyította életrevalóságát.
Magasztos és szent küzdelmeink vértanúi iránt érzett háladatos ke
gyelet és a múlt szenvedéseinek kibirásából a jövőbe vetett remény érzése
töltse be lelkünket, egész valónkat és a hozzánk közelebb eső küzdelem egyik
emlékünnepén elhangzott költői szavakkal avassuk föl ez emlékművet: «Ne
könyeket, győzelmeket áldozzatok sírunk felett.»
A beszédnek végén lehullott a lepel az emlékműről és a hallgatóság,
mely a mély gondolatokkal és magas szárnyalásé eszmékkel telt és nagy
lelkesedéssel előadott beszédet valódi elragadtatással fogadta, szűnni nem
akaró éljenzéssel üdvözölte a szónokot és a szobrásznak jellegzetes szép művét.
Utána Csengey Gusztáv theol. akad. tanár ünnepi ódáját ifj. Draskóczy
Lajos theol. akad. tanár érczes, messze hallható hangon szavalta el. A gyö
nyörű költeményt ide iktatjuk:
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AZ EPERJESI V ÉRTANÚK EMLÉKE.
Engem kerestek? Éneket kívántok?
Hogy dalt zengjek e város ünnepén?
Ki eddig a múlt hőseit köszöntéül,
E szolgakornak énekeljek én ?
Kit lelkem álma küzdő századoknak
Bátor, kitartó szent hadába vitt,
Nézzem, hogy óvják, símán alkudozva
Szabadságunknak régi rongyait?
Kik védtük a hont hadverő csatákban,
Ma kalmár-furfang kétes fegyverünk
Bujkálva felsőbb érdekeknek útján,
Bátran kiállni szembe : nem merünk!
Kamatra kapjuk, a mi nagy időknek
Kivitt jogából még reánk maradt,
S a mi kijár a sok nagy áldozatra,
Kis nyereségünk — az is kegyfalat.
S daloljak én e kornak ?. .. Oh szeretnék
Harsogva zúgni, mint a fergeteg,
Az üstökös sörényét megidézni,
Borítsa lánggal végig az eget.
Zúgjon a nagy múlt égiháborúja
Gyújtó viharral végig e hazán,
Hogy szembe álljon régi ellenével:
E lanyha népet még fölrázza tán 1
Ki ezredévig védted nemzetünket,
Óh szent szabadság örök Istene 1
Hős vértanúid elhagyott porára
Nincs már, ki áldó könnyet hintene?
A nagyok, hősök, hát hiába halnak?
Porukhoz részvét, hála nem vezet?
Hát annyi áldozatját a magyarnak
Ne tartsa fenn a bús emlékezet?
De nem. — Nem úgy van! — Csillapulj le szívem
Neked is van, óh van még ünneped;
A vértanúkéit gyűlt e nép ma egybe;
Hiszen ma értük várnak éneket.
Lelkem dalolj hát, szálljon éneked fel
A nagy időknek ősszerelmivel 1
Bízzál a nemzet ősi erejében,
Van még, honáért a ki tenni mer!

Ti vértanúk — méltók a jók híréhez,
Kiket megölt a vérszopó pribék.
Kínban leroskadt testetek helyéről
Áldón tekint föl egy új nemzedék.
Ártatlanul ítélt el a gonoszság,
Koholt levél és hamis vád az o k ;
S a temetőből szívtelen kizárva
Úgy földelték el a ti csontotok’.
De a gonoszság czélját el nem érte,
Hogy földbe rejtett temeteflenül;
Ha nem találunk sírotok helyére,
Mégsem feküsztök ismeretlenül.
Igaz jogunkért hurczoltak halálra,
Hazug ítélet volt s törvénytelen ;
De igazát a holt is megtalálja,
Fölmenti őket a történelem.
Elhulltak ők a drága hon javáért,
Sötét erőszak ásta sírjukat;
De a nagy Isten, a ki látta estük’,
Megszánta lenn az eltiportakat.
Megjött a szebb idő, a hála napja;
Az igaz ügynek végre győzni kell!
Hol oly soká volt hamvuk elhagyottan:
A hű nemzet most emléket emel.
Légy üdvözölve hajnalunk világa!
Borítsa fátyol azt az éji bút;
Zengjen hozsánna emléktek kövénél
Egy nemzet fűz rá ezer koszorút.
Szálljon fohászunk a nagy ég urához,
Ki hőseinknek diadalt szerez;
Emlékük él a lelkes ivadékban . . .
Az elégtétel boldog napja ez!
Tekints le ránk, kik templomodba gyűltünk,
Oh szent szabadság örök Istene!
Lengjen felénk most eged fényhonából
A megdicsőült hősök szelleme.
Áraszsza szét nagy példájuk az eszmét,
Zengjen fohászunk a világon át,
Hogy
mindörökké szabadságért éljen,
r
Áldd meg nagy Isten, áldd meg a hazát!
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Úgy a hazafias, magas szárnyalást! költemény, mint a szép előadás egyaránt
megnyerték a közönség általános tetszését.
Ezután Kubinyi Albert udvari tanácsos az emlékműbizottság nevében
átadta az emlékművet a Collegiumnak a következő beszéddel:
«Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Egy magasztos, lélekemelő, hazafias ünnepély programmjának keretében
elértünk az utolsó állomásig, a melynél megkönnyebbültek kebleink, mert
menekültünk egy századok óta nemzedékről-nemzedékre átöröklött, reánk
ólomsúlylyal nehezedő önvád terhétől, sőt teljesedésbe mentek vágyaink, s a
végrehajtott szent kötelesség örömérzete hatja át sziveinket ama tény felett,
hogy megmenthettük a feledéstől és megörökíthettük a kegyetlen vértanúhalált
szenvedett őseinknek dicső emlékét, kiknek sírjai jeltelenek maradtak, vagy
kiknek hóhérkézzel feldarabolt s a durva enyészetnek martalékul dobott föld
maradványai nyomtalanul porladoznak és semmi formában nem fogadhatták
a hálás utókor kegyeletének megnyilatkozását.
Szerények, de lelkesültek voltak vágyaink, hogy legalább egy emlék
táblának ősi Collegiumunk északi oldalán beillesztendő márványlapján tegyünk
tanúságot a felől, hogy példás életük, kínszenvedéseik és hősi haláluk iránt
a legmélyebb, soha nem múló hálával viseltetünk és halhatatlan neveik arany
betűkkel legyenek kitüntetve a hazafias utókor számára azon a helyen, a hol
vértanúhalált szenvedtek.
E czélból egy lelkes theologiai tanárunk Mayer Endre kezdeményezése
folytán a collegiumi tanári kar hozzájárulásával ki lettek bocsátva az egyszerű
gyűjtőívek; és a gyűjtőívek gyújtottak. A százados zsarátnok alatt lappangó
parázs lángot vetett, a mely bevilágította hazánk legtávolabb vidékeit is, és melege
részvétre és önkéntes adakozásra ösztönözte a velünk érző hazafias közönséget
elannyira, hogy bámulatos gyorsasággal nem remélt eredményt értünk el s
a buzgó tanári kar egy megfelelőbb műemlék felállításának lehetőségét látva,
a Collegium igazg.-választmányának hozzájárulásával szoborbizottságot alakított,
a melynek feladatává vált egy szoborműnek a felállítása, hogy ez symbolicus
alakban örökítse meg dicső vértanúink emlékét.
A szoborbizottság fáradhatatlan buzgalma folytán lehetővé vált egy pályá
zat hirdetése, és egy ihletett lelkű szobrász Markup Béla közmegelégedésünkre
megalkotta az imént szemeink előtt leleplezett művet, a melyet közkincsnek
tekintünk, és a mefy becsben és értékben, különösen az itt egybegyűlt fényes
országos egyházi és világi főhatóságok és lelkesülten ünneplő közönségnek
megjelenése és a felavatásban való részvétele által nagyra növekedett.
Nekem jutott az a megtisztelő szerep, hogy az eképen nemzeti vagyonná
vált szobrot, a mely ősi Collegiumunk északnyugati sarkának egy új erősségét
képezi, kellő gondozás és hűséges megőrzés végett átadjam a tiszai kerületi
Collegium fentartó hatóságának.
Teszem azt ama, lelkem mélyéből fakadt kérelemmel: hogy ápolja és
fejleszsze nagygyá a tudománynak és mővelődésnek őseink által emelt és
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dicső hazánkfiai véráldozatával felszentelt eme hajlékát, hogy hirdesse a késő
unokáknak a sötét korszak gyászos emlékei felett győzelmesen megvívott
diadalt, — de legyen egyúttal megőrzője a kiengesztelődés magasztos művé
nek'. A béke angyala lebegjen felette, — hisz ezt jelképezik a Collegiumnak
felettünk repdeső galambjai, — hogy áldás kisérje munkásságának nyomait
szeretett, drága hazánk javára és felvirágozására “
Gyürky Pál főesperes, a Collegium igazgató-választmányának egyházi
elnöke ezután az emlékművet ünnepélyesen átvette, a következő beszéddel:
„Az ünneplők kegyeletével megszentelt emlékművet átveszem a Collegium
igazgató-választmánya nevében, mint a hős vértanúk hazaszeretetét és hit
hűségét hirdető ereklyét, mely a Collegium kincse és dicsekvése lesz.
Nem fogjuk feledni soha, hogy ez ereklyéhez kötelező hagyomány is
kapcsolódik, azon irányú, melyet a múltban a magyar alkotmányt és a lelkir
ismereti szabadságot védő hadi zászlókon e jelszó fejezett k i: Istenért és
hazáért 1 — E két eszményért, a haza és az egyház kettős eszményéért
szenvedtek vértanúságot azok is, kiket a honfiúi kegyelet itt, e gyászos emlékű
történeti színhelyen örökéletre keltett és most glóriával koszorúz.
Ez emlékművet tehát úgy fogjuk őrizni és megbecsülni, mint erkölcsi
erőforrást, melyből a megdicsőült mártyrok szelleme és példája buzog s szent
örökségképen száll a Collegiumra, hogy az abból kiáradó ihlettel nevelje a
kebelében váltakozó ifjú nemzedékeket — a magyar haza és az evangélikus
egyház iránt önfeláldozó szeretetre és törhetlen hűségre
Fogadjuk, hogy úgy lesz!'1
Ezután az emlékmű megkoszorúzása következett. Koszorúkat küldöttek
és képviselőik útján beszédek kíséretében az emlékműre helyezték azokat:
Az országgyűlés főrendiháza (br. Prónay Dezső és dr. Vályi János g. kath
megyéspüspök): „Kegyelete jeléül — A magyar főrendiház.“
Az országgyűlés képviselőháza (Hammersberg László orsz. képviselő): „Az eper
jesi vértanúk dicső emlékének — A magyar országgyűlés képviselőháza.“
Az országos függetlenségi és 48-as párt (Szentiványi Árpád): „Az eperjesi
vértanúk dicső emlékezetének — Az orsz. függ. és 48-as párt.“
A dunántúli ev. egyházkerület (Gyurátz Ferencz püspök): „A hitvallás vér
tanúinak —- A dunántúli ev. egyházkerület.“
A tiszáninneni ref. egyházkerület (Révész Kálmán esperes): „Az eperjesi vér
tanúknak — A tiszáninneni ref. egyházkerület, kegyelete emlékéül.“
A két eperjesi ev. testvéregyház (Korbély Géza és Kubinyi Albert): „A vér
tanúk emlékének igaz kegyelettel — Az eperjesi ág. h. evang. testvér
egyházak.“
Késmárki ev. egyház (Karátsonyi Zsigmond): „Kegyelete jeléül — A késmárki
ág. h. ev. egyház.“
Sárosvármegye (Bánó Aladár főjegyző): „Az eperjesi vértanúk emlékének —
Sárosvármegye közönsége.“
Eperjes szab. kir. város (Krayzell Aladár polgármester és Magyar József fő
jegyző): „A vértanúk emlékezetének — Eperjes szab. kir. város közönsége “
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Abaúj-Tornavármegye (Puky Endre alispán): „A hit és honszeretet vértanúinak
— Abaúj-Tornavármegye közönsége.“
Sopron város (Bancsó Antal theol. tanár): „A lelkiismeret vértanúinak —
Sopron szab. kir. város közönsége.“
Nyíregyháza város (Leffler Sámuel főgymn. igazgató): „A hazaszeretet és
vallás vértanúinak — Nyíregyháza r. t. város közönsége.“
Sárosvármegye mezőgazdas. bizottsága (Pillér Kálmán elnök): „Az eperjesi vér
tanúk emlékének — A Sárosvármegyei Gazdasági Egyesület.“
Eperjesi Collegium (Ludmann Ottó coll. igazgató): „Vértanúinknak — Az
eperjesi Collegium “
Az eperjesi Collegium ifjúsága, még pedig:
a theologusok (Dániel-Szabó György): „Az eperjesi vértanúknak — A theol.
ifjúság“ ;
a joghallgatók (Braxatorisz Sándor): „Az eperjesi vértanúk emlékének — Az
Eperjesi Joghallgatók Testületé“ ;
a főgymnasiumi növendékek (Raisz Dezső): „A vértanúk emlékének — Az
eperjesi coll. főgymn. ifjúsága“ ;
a tanítóképző növendékei (Lakatos Emil): „A hős vértanúknak — Az eper
jesi coll. tképző ifjúsága“ ;
Sárospataki ref. főiskola (Novák Lajos főisk. közigazg.): „Eperjesi vértanúink
nak — A sárospataki ref. főiskola.“
Sárospataki főisk. ifjúság (Papp József főisk. senior).
Eperjesi posta- és távirda-hivatal (Thomae Aladár postafőnök): „A vértanúk
dicső emlékének — Az eperjesi posta-táv.-hivatal.“
Bártfai határszéli rendőrkapitányság (Bánó Iván kapitány): „Az 1687. évben
Eperjesen mártírhalált szenvedett 24 magyar hős emlékére — A bártfai
m. kir. határszéli rendőrkapitányság tisztikara. 1908. jún. 11.“
Eperjesi kir. kath. főgymnasium (dr. Tóth Sándor igazgató): „Hazafias kegye
lettel — Az eperjesi kir. kath. főgymnasium.“
Késmárki ev. lyceum (Karátsonyi Zsigmond igazgató): Az eperjesi vértanúk
emlékének — A késmárki ág. h. ev. lyceum.“
Az eperjesi kir. g. kath. tanítóképző-intézet (Gerbery Sándor igazgató): „Haza
fias kegyelettel — Az eperjesi kir. gör. kath. tképző intézet.“
Eperjesi ev. Nőegylet (dr. Sztehlo Jánosné elnök és Mayer Endre titkár):
„Hőslelkű vértanúinknak — Az Eperjesi Ev. Gy. Nőegylet.“
Budapesti Bethlen Gábor-Kör (dr. Mikler Károly): „Az eperjesi vértanúk emlé
kére — A Budapesti Bethlen Gábor-Kör.“
Koszorút helyeztek a szoborra még a Radvánszky-nemzetség tagjai a követ
kező felirattal: „Radvánszky György emlékének hálás kegyelettel —
A Radvánszky nemzetség tagjai.“
A bártfai ág. h. ev. I. egyház koszorú-megváltásaként 25 koronát küldött az
emlékmű költségeinek fedezésére.
A leleplezési ünnepély a Himnusznak eléneklésével végződött.
Az ünnepélyt a Vigadó nagytermében 300 terítékű bankéit követte. Az
asztalfőn foglaltak helyet: Tahy József alispán és collegiumi helyettes felügyelő

201

báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő, dr. Berzeviczy Albert, a tud. akad.
elnöke, Zelenka Pál, Gyurátz F'erencz, Scholtz Gusztáv ev. püspökök, Kovaliczky
Kornél gör. kath. nagyprépost, Ilammersberg László országgyűlési képviselő,
Zsilinszky Mihály és Szentiványi Árpád egyházkerületi felügyelők, idősb Bánó
József volt collegiumi felügyelő stb. Felköszöntőket mondottak: Tahy József
alispán a királyra; Gyiirky Pál főesp. az országgyűlés küldötteire; Szentiványi
Árpád a kormányra és annak képviselőjére: dr. Meskó László államtitkárra;
Kulinyi Albert, Hammersberg László és id. Bánó József br. Prónay Dezsőre;
br. Prónay Dezső dr. Vályi János eperjesi g. kath. püspökre; Gyurátz Ferencz
püspök a Collegiumra; br. Prónay Dezső a vértanúk leszármazottjaira és főleg
a Radvánszky-nemzetség jelenlevő négy tagjára; dr. Mikler Károly jogkari
dékán az egyházaknak, hatóságoknak, a magy. tud. akadémiának, az iskolák
nak és egyéb culturintézeteknek képviselőire; Kovácsi Kálmán rákospalotai
ev. lelkész Mayer Endre theol. tanárra, mint az emlékmű eszméjének fel
vetőjére és egyik legfőbb megvalósítójára és dr. Flórián Károly Markup
Bélára, az emlékmű szobrász-művészére. Dr Flórián Károly felolvasta a bankett
folyamán érkezett üdvözlő sürgönyöket is, melyeket már feljebb közöltünk.
Ezek közül különösen a Kossuth Ferencz miniszter táviratát nagy lelkesedéssel
fogadta az ünneplő vendégsereg.
A bankettet, mely csak a késő délutáni órákban végződött, mindvégig
a leglelkesebb hangulat és az ünnepelt egyetemes felügyelő, báró Prónay
Dezső iránt való mélységes tisztelet és meleg ováczió jellemezte.
így végződött a lélekemelő ünnepély, melyen — méltán mondhatjuk
—■egész Magyarország képviseletileg megjelent és a melyen annak fiai vallás
felekezeti, rang-, politikai nézet- és nemzetiségi különbség nélkül hazafias
lelkesedésben és együttérzésben egyesültek.
Az egész ünnepély külsőleg is a legnagyobb rendben és örömmel párosult,
méltóságteljes nyugalomban folyt le. Az ég is a legszebb időjárással kedvezett
az ünnepélynek.
Az ünnepély rendezése kőiül a rendezőbizottságot körültekintő bölcses
séggel támogatta az egyházkerület elnöksége: Zelenka Pál püspök és Szentiványi
Árpád kér. felügyelő, a kik készségesen közreműködtek báró Prónay Dezső
egyetemes felügyelő felkérésénél és a rendezőbizottság kiküldötteit személye
sen vezették ebből a czélból Budapesten az egyetemes felügyelő elé. Ugyanők
voltak szívesek a rendezőbizottság nevében meghívni az ünnepélyre a m. kir.
kormányt, az országgyűlés két házát, a testvér refi, ev. és unitárius egyházkerületeket, valamint a vértanúk leszármazottak.
Az ünnepély egyébirányú előkészítésében Tahy József h. felügyelő és
Ludmann Ottó collegiumi igazgató vezetése alatt, a rendezőbizottsággá átalakult
emlékmű-bizottság buzgólkodott.
A bizottság működését lényegesen megkönnyítette az a lekötelező előzé
kenység, melylyel Eperjes sz. kir.' városának és Sárosvármegyének egész
közönsége részéről felekezeti különbség nélkül találkozott. A nagyközönség
ugyanis úgy a vendégeknek szives elszállásolásával, valamint fogatainak átColl. É rt. 1907/8.
ló
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engedésével a legmesszebbmenően támogatta a kiküldött bizottságot. Ezen a
téren különösen nagy hálával kell megemlékeznünk dr. Vályi János v. b. t. t.,
g. kath. megyés püspök úr ő nagyméltóságáról, a ki maga volt szives palotáját
báró Prónay Dezső ev. egyetemes felügyelő és Zsilinszky Mihály v b. t. t.,
ev. kér. felügyelő elszállásolására felajánlani; valamint Uhlarik Mátyás kir.
törvényszéki elnök úrról, a ki dr. Meskó László igazságügyi államtitkárt, a
kormány képviselőjét látta vendégül.
Az ünnepély műszaki előkészítésében, valamint a vendégek elszállásolásá
nál kiváló érdemeket szereztek maguknak : Faragó József oki. mérnök, városi
tanácsos, dr. Flórián Károly jogtanár és Korbély Géza helybeli lelkész; a
díszebéd rendezése körül pedig: Deák János, Draskóczy Lajos, Peskó Ödön
és dr. Wallentínyi Samu collegiumi tanárok.
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III.

Az a d a k o z ó k n é v s o r a .
Itt közöljük még azoknak a kegyeletes adakozóknak neveit, kik adományaik
kal az emlékmű létrehozását lehetségessé tették.
Az adakozók névsora a beérkezett gyűjtőívek szerint a következő:
Abaúj-Tornavármegye: Kassai Takarékpénztár 10 K. Raisz Béla, Kassa
2 K. Dr. Petrik Igor tornai közjegyző gyűjtése 10 K. (Gyallay 1 K. K. P.
1 K. P. G. 2 K Dr. Izsó Bertalan 1 K. Kürthy 50 fill. Bukovinszky 50
fill. Hun 50 fill. B. E. 50 fill. Dr. Petrik Igor 3 K.) Abaújszántói főszolgabíró
ívén 12 K. 70 fill. Főszolgabíró, Tornaija 2 K. Kurucz, Kassa 5 K. Kassa
sz. kir. város 30 K. Dr. Sichermann Bernát, Kassa 5 K. Kassai kir. járásbíróság
ívén 4 K. Kassai kir. törvényszék gyűjtőívén: Sziráky Barna 2 K. Hornyay
Ödön, Ruttkay János, Koczka József, Ivancsó István, Dubay József, Szalámin
Elek, Szirmay István 1—1 K. Kasás Pál, Balassa József, Farkas István, Kupinczay László 40—40 fill. N. N. 20 fill., összesen 10 K. 25 fill. Homola István,
Kassa 1 K. 50 fill. A kassai kir. Ítélőtábla ívén: Berczelly Jenő 5 K. Kaczvinszky Géza, Péchy Aurél, Bethlenfalvy Antal, Both Miklós, dr. Juhász Andor,
Arnold Sándor 2—2 K., összesen 17 K. Klekner jegyző és Bernáth gyakor
nok 1 K. A 89. sz. gyűjtőíven (Kassa): Fülöp Károly, Kieselbach Gyula,
Benczúr Géza, dr. Maiéter István, Fiedler Szilárd, Szálasi Alajos, Deil Jenő,
2—2 K. Dr. Neuwirth Elek, Stadler, Lévay István, dr. Fejér Vilmos, Lázár
Lipót, Kerekes György, dr. Starnberger Péter, Czigler Ignácz, Letzter Simon,
Sipos’Miksa, Lekly Gyula 1— I K. Füzesi Márton 50 fill., összesen 25 K, 50
fill. A 90. sz. gy-íven Kassáról: A gymnasium és reál VII. oszt. 6 K. I. és
IV oszt. 4 K. 60 fill. — 4 K. 60 fill. III. oszt. 3 kor. 90 fill. II. oszt. 3 kor. 12
fill. V. oszt. 2 kor. 40 fill. VIII. oszt. 2 kor. VI. oszt. 1 kor. 40 fill., ág. h.
ev. polg. leányiskola 5 kor. 20 fill., ág. h. ev. elemi iskola 5 kor. Mohr Béla
ev. lelkész 2 kor., összesen 40 kor. 22 fill.
Aradvármegye : Institoris Kálmán, Arad 3 kor.
Bács-Bodrogvármegye : Szeberényi István apatini közjegyző gyűjtése
5 kor. (Heinczmann Attila 1 kor, dr. Dömötör Aladár 1 kor., Weither Mihály
1 kor. Szeberényi István 2 kor.) Cservenkai ág. h. ev. egyházközség 5 kor
Lombos Alfréd, Zombor 1 kor. Hamel Nándor, bácsfeketehegyi ev. lelkész
ívén: Bácsfeketehegyi ev. el. iskola I., II., III. oszt. I kor. 72 fill. IV., V., VI.
26*
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oszt. 1 kor. 06 fill. Hamel Nándor ev. lelkész 1 kor. Freund János tanító 60
fill. Pratscher Vilmos tanító 50 fill., összesen 4 kor. 88 fill.
Baranyavárm egye: Magyarbolyi ev. egyházközség 2 kor. Pécsi pol
gári kaszinó 5 kor.
Barsvármegye: Lévai ág. h. ev. egyházközség 5 kor. Léva város közön
sége 8 kor. 48 fill. Körmöczbányai ev. egyház 3 kor. Alsószelezsényi ev.
egyház 2 kor.
Békésvárm egye: Russ Zoltán gádorosi ev. lelkész gyűjtése 5 kor.
(Gádorosi ág. h. ev. egyház 2 kor. Valach János gondnok 20 fill. Russ Zoltán
ev. lelkész 1 kor. D. J. 20 fill. Domoky Sándor 30 fill. Alekszics Milán 20
fill. N. N. 30 fill. Birán Pálné 20 fill.) Békéscsabai Rudolf-gymnasium gyűj
tése 28 kor. 50 fill. Békésvármegye gyűjtése 64 kor. 04 fill Fábry Károly,
Békéscsaba 2 kor. Hodlicka Lajos tótkomlósi ev. lelkész ívén: Varga Mihály,
2 kor. Hodlicka Lajos 1 kor., összesen 3 kor. Sárkány Imre, Szarvas 3 kor
Békéscsaba nagyközség gyűjtése 11 kor. 40 fill. Szarvasi ág. h. ev. főgymnasium és tanítóképző 5 kor A 62. sz. íven Orosházáról: Kovács Andor ev.
lelkész 5 kor. Freuder Mór, Veres József 3—3 kor. Dr. Nagy Elemér, Békés
megyei Takarékpénztár, Adler gyógyszerész, Torkos Kálmán, Orosháza köz
ség 2—2 kor. Okályi Adolf, Sule Pál és fia, Ravasz Ferencz, Kristóffy Dezső,
Orosházi Kér. Népbank, Orosházi Takarékpénztár, Szikula és Friedmann, dr.
László Elek, G. Szabó Lajos, Bulla Sándor, Mikolai István, Csiszár András,
Endrődi István, Dr. Bikádi, Fürst János, Nagy Lajos, Csermák Elemér, Ambrus
János, Paulovics József, Grossmann Emil 1— 1 kor. Hibrand Ferencz 60 fill.
Dr. Külley Pál 50 fill. Orosházi Alt. Takarékpénztár, Podsztrelen György,
X. Y., Polónyi K., Brósz János, Csonka János 40—40 fill. Noszlopy Elek 20
fill., összesen 44 kor. 70 fill.
Biharvármegye: Matherny Imre, nagyváradi ev. lelkész ivén: Ev. ifjak
október 31-ikén, 6 kor. 74 fill. Matherny Imre, Németh István 2—2 kor B.
B. 26 fill., összesen 11 kor.
Borsodvárm egye: Dr. Keczer Ákos, Mezőkövesd 5 kor. Borsodvármegye gyűjtése 31 kor. 33 fill. Borsodvármegye újabb gyűjtése 65 fill. A
66. sz. gyűjtőiven: A tiszai ág. h. ev. egyházkerület 100 kor. Szentiványi
Árpád Sajógömör, Zelenka Pál, Miskolcz 50—50 kor., összesen 200 kor. A
233. sz. gy.-iven Sajókázáról: Br. Radvánszky Béláné 10 kor. Gyimóthy Károly,
Csaba Gyula 2—2 kor. Kellner Károly, Batta István, Kiss Pál, Leskó Béla
1— 1 kor., összesen 18 kor. Turóczy Pál, Ózd 5 kor. Ózdi ev. egyház 10 kor.
Diósgyőri ev. egyház ivén: Görgey László 5 kor. Diósgyőri ev. egyház,
Nemes Károly lelkész, Filla Gyuláné, Péters Árpád 2—2 kor. Csekme Károly,
1 kor., összesen 14 kor.
Brassóvárm egye: A 214. sz. gy.-iven: Apáczai ev. egyház, Bohus Pál
2— 2 kor. Zatimeczky Béla 1 kor, összesen 5 kor. Hosszúfalu-fűrészmezei ev.
egyház, l kor.
Csanádvármegye: Battonyai főszolgabíró gyűjtése 5 kor. Mezőhegyes
község 2 kor. Csanádvármegye gyűjtése 89 kor. 80 fill.
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Csongrádvármegye: A tiszántúli járás főszolgabírójának ivén 18 kor.
50 fill. (Mattyasovszky Márton, Szegvár 1 kor. Vachó János 1 kor. Béri
Sándor 1 kor. N. N. 50 fill. Végh József 10 fill. Halász Ferencz 20 fill. N
N. 20 fill. Farkas János 60 fill. Gyétnes József 50 fill. Kalmár János 50 fill.
Orosz János 1 kor. Szegvár község 2 kor. Derekegyház község 5 kor. Fábiánsebestyén község 5 kor.) Városi tanács, Szeged 50 kor. Szentesi ev. egyház
ivén: Egyházközség, Ev. Nőegylet 2—2 kor. Petrovics Soma lelkész 1 kor.,
összesen 5 kor. Id. Draskóczy Lajos, Hódmezővásárhely 10 kor.
Esztergom várm egye: Roskoványi Andor, Dömös 4 kor.
Gömör-Kishontvármegye. Rimaszombati Takarékpénztár 3 kor. Dr.
Radvánszky György, Sztárna 100 kor. Belicza András rimarahói lelkész gyűjtő
ívén : Ruthény Béla 3 kor, Belicza András 2 kor., Schvarcz Miksáné, id.
Simony János, ifj Simony János, Stefán István 1—1 kor., Osskó Lajos 80
fill, Simony Istvánná, Simony István, Stefán András, id. Balázsik Pál, Valent
János, özv. Králik Györgyné, Sztraka Gódon Márton, Vágner Kálmánná)
Sztano Jánosné 40 -4 0 fill., Sztrecskó György és Pál, Urbányi Sámuel, Lankos
Pál 30 —30 fill., Lehoczky Andrásné, Stefán György, Simonyi Jánosné, Lehocki
András, Valent András, Kelyo András, Kelyo János, Lavkus János, Jankovics
Pál, Zvara Mihály, Styevék Mihály, Gádor Miklós, Balázsik Pál, Balázsik
István, Sztraka Istók Jánosné, özv. Balázsik Jánosné, Gyeraj István, Králik
Mihály, Králik András, Zeman Mihály, Kocsis József, Gódor Mihály, Klein
Márkus, Szabó János, Ultisz András, Kegyer András, Chovan János, Valent
Istvánná, Szabó János, Bottó András, Tóbik Pál, Antal András, Kvas Pál,
Bakos Istvánná, Czavar István, Lehoczky András, Mihály János, Klokocs
Mihály 2 0 —20 fill., Lehoczky József, Lavkus Pál, Lavkus Zsuzsanna, özv.
Michal Pálné, Mihály Julianna, Mihály Julianna, Mihály János, Ferencz Mihály,
Szelcsan Andrásné, id. Kelyo János, Hankó János, Szelcsan András, Dosztál
Antalné, Martincsek Julianna, Martincsek János, Bodnár János, Bodnár Pál>
Keder Kürtös Mihály, Trimay István, Gödör István, Králik Mihály, Kcder
György, Pivarcs Györgyné, Foltin Jánosné, Foltin József, Faltányi Pál, özv.
Szabó Heléna, Szelcsan András, Valent Márton, Szabó György, Szabó János,
Szabó Pál, Kruspir János, Kosztolányi János, Kosztolányi Mihályné, Kvasz
György, Jaczkó János 10 —10 fill., összesen 25 kor. 80 fillér. Elöljáróság,
Pelsücz 1 kor , Jólsvai Takarékpénztár 5 kor., Zatykó János lelkész, Cserepes
2 kor., dr. ifj. Institoris Endre, Rimaszombat 5 kor., Szklenka Gusztáv, AlsóSajó 2 kor., Medveczky Sándor rimaszombati közjegyző ívén: Medveczky
Sándor 5 kor., Medveczky Sándorné 3 kor, Medveczky Erzsébet, ifj
Medveczky Sándor 1— 1 kor, összesen 10 kor. Főszolgabíró, Jólsva 1 kor.,
Ratkói confirmandusok gyűjtése 2 kor. 50 fillér., Gömörvármegye gyűjtése
22 kor. 60 fillér, Szoják és Jánosi, Annafalva 1 kor. Hanesz Sámuel tiszolczi
ev. lelkész ívén: Trajller János, Hanesz Sámuel, Lányi Róbert 2—2 kor.,
Fetina János, dr. Karczag József, Szivák Emil, Illavay Ádám 1—1 kor.,
összesen 10 kor. Klein Samu, Dobsina 2 kor., Weisz Antal, Dobsina 3 kor.,
Süvetei ev. egyház 2 kor., Bartos Pál, Oláhpatak 2 kor. A 256. sz. gy.-íven
Ochtináról : Honétzi Pál 2 kor., Mártonháza község, Ochtinai fogy. szöv.,
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Ochtinai ev. egyházközség 1— 1 kor., összesen 5 kor. Dr. Markó Sándor,
Rozsnyó 2 kor. A 245. sz. gy.-íven : Kövii ev. egyház, Dapsy Béla, Gacsó
Emil 2—2 kor., Jerem Aurél, Petrenkó János, Kövi község elöljárósága 1— 1
kor., összesen 9 kor. Gyürky Pál, Rimaszombat 5 kor. A 296. sz. gy.-íven
Sajógömörből: Záhonyi J., Sarudy Gyula, Bencze Samu 1—1 kor., Weiszer
Samu, Hegedűs János, Szabó Márton 50—50 fill, összesen 4 kor. 50 fillér.
Welky János, Gömörhosszúszó 5 kor. dr. Argay György, Klenócz 10 kor.
Roháts Lajos ev. lelkész gyűjtése: Hisnyóról 1 kor., Baráttelkéről 1 kor.,
Lubényről 7 kor., összesen 9 kor. A 299. sz. gy.-íven Ratkóról: ev. egyház,
Ratkó város 4—4 kor., Hallát János, ev. lelkész 2 kor., Muraközy Gyula,
Danis Márton 1— 1 kor., N. N., Koszka Lajos 40—40 fill., Panik Lajos 30
fill., Danis János, Hrvol Imre, Gall Adolf, Bradovka Pál 20—20 fill, összesen
13 kor. 90 fillér. Csók György ev. lelkész, Szirk, ívén : 5 kor. 06 fillér.
Győrvármegye. Győr szab. kir. város adománya 10 kor. Kovács
István újmalomsoki ev. lelkész ívén : Ev. egyházközség 5 kor., Ujmalomsok
község 5 kor, összesen 10 kor. Kovács Mihály nagymóriczhidai ev. lelkész
ívén: Káldi Károly, László Sándor 1—1 kor., Kovács Mihály, Lőcze Mihály,
Major István 40—40 fill., Gerencsér József, Káldy Sámuel, Sz. Dombi Sándor,
Gerencsér Gábor, Bősze János, Dőry Ferencz, L. Dombi Tamás, Sipos Sándor
felső, Bodács Károly, Major Mihály, ifj. Boros Márton 20—20 fill., Gerencsér
János, ifj. Dombi János, Deutsch Mór, öreg Dombi István, özv. Dombi Gáborné,
L. Dombi János, G. Dombi István, ifj. Dombi József, Csengeri József, öreg
Dombi József, Gerencsér Mihály, László János, Dombi Rozi, Neuhauser Samu,
Dombi Sándor, Boros János, Őze Márton, Dombi László, Márkus Mihályné,
ifj. Horvát József, öreg Horvát József, Sipos Sándor, Bácsi Mihály, Szalai
Márton, Szalai Mihály, Sipos István, László István, Polgár István, Berkes
Ferenczné, Berkes Mihályné, Szabó Márton, Turfia József, Boros Mihály,
Major József, Sipos, Sipos, Szabó Mihály, Sipos Jánosné, Szabó István, Veland
Gergely, Major Mihályné 10—10 fill., Major László 12 fill., Kovács Mihály,
Berkes Jánosné, Bősze Gergely, Sipos Márton, Kardos Istvánná, Kardos
Mihály, Boros Márton, Major Sándor 8 —8 fill., Sipos Józsefné, Dombi Mihály,
Daka Józsefné, Ősze László, Márkus Györgyné 6—6 fill., G. Dombi Sándor,
Baranyai Márton, Baranyai István, Sipos Ferencz, Kövecses József, Kozma
József, Szalai István, Bősze Mihály, Molnár Mihály, Vadas János, Dombi
Mihály, Budai Gábor, Varga János 4 —4 fill., összesen 10 kor. 66 fillér.
Hajdúvármegye. Debreczen szab. kir. város 100 kor. Dr Haendel
Vilmos Debreczen gyűjtőívén : Dr. Haendel Vilmos 2 kor., Balogh Ferencz,
dr. Kun Béla, dr. Tóth Károly, Csiky Lajos, dr. Ozory 1— 1 kor., összesen
7 korona.
Hevesvármegye. Dr. Turcsányi Gyula, Eger 5 kor.
H ontvárm egye : Krupecz István alesperes ívén Hontudvarnokról 2 kor.
Ev. egyházközség, Korpona 2 kor. Sztankay Ferencz, Selmeczbánya 10 kor.
Kontsek László, Felsőalmás 4 kor. Imrék Kálmán és Csala Károly, Ipolyság
1— 1 kor., összesen 2 kor. Mayer Pál ev. lelkész. Hontbörzsöny 7 kor. Hajdú
Lajos, Baz (Hontvm.) 2 kor. Fábián Vendel, Baz 1 kor. Zsámbor Pál ev. lel
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kész, Selmeczbánya, ívén : Haendl Vilmos lelkész 20 kor., Hornyacsek F. 2 kor.
Farbaky István 10 kor., Sobó Jenő, Kachelmann Farkas 5—5 kor., Oszvald
Gusztáv és fia, Grillusz Emil 4—4 kor., Király Ernő, Joergesz, Fizély K.,
Zsámbor Pál 2 —2 kor., Waigel János, Marschalkó, Soltész János, Kartalik
József, Neiderland Pál, Pranr.dorfi Samu, Simkó János, Zremla Márton, Kozák
Lajos, ifj. Chrur Károlyné, Helvigh János, Králik Vilmos, Bánik L., Paulinyi
Mátyás, Burdó Pál, Holvay, Eisele Károly, Polónyi Samu, Kartalik András,
Bogya János, Paulik Lajos, Stigner Lajos 1—1 kor., Kr. K. 20 fill., összesen
80 kor. 20 fill.
Jász-Nagykún-Szolnokvármegye : Mezőtúri ev. ref. főgymnasium tanári
kara 5 kor. Jász-Nagykún-Szonlnokvármegye adománya 50 kor. Dr. Koller
Kálmán, Jászberény 3 kor. 20 fill.
Kisküküllővármegye : Kisküküllővármegye gyűjtése 16 kor. 88 fill. Kisküküllővármegye újabb gyűjtése 11 kor. 88 fill.
K olozsvárm egye : A kolozsvári járás főszolgabírájának ívén (Hegedűs
Károly körjegyző, Sólyomkő 2 kor.) 2 kor. Dr. Márki Sándor, Kolozsvár 2 kor.
Orosz Endre, Apahida 1 kor. Kolozsvár szab. kir. város 50 kor. A kolozsvári
kir. törvényszék gyűjtőívén: Br. Rudnyánszky Béla 3 kor., Végit Ferencz,
Horváth István, Bartók József, Szabó Jenő, Bokor Károly, dr. Jékey Dániel,
Kocsi Andor, dr. Gócs Jenő, Szálé János, dr. Ternovszky Béla, olvashatatlan,
1— 1 kor., Schneller Benő, dr. Mikó Imre, dr. Zsakó Andor, N. N. 50—50 fill.,
N. N , Bernáth Sándor 40—40 fill., Csákány István 46 fill., dr. Gyarmathy
Béla, Jékey Aladár 20—20 fill., összesen 17 kor. 46 fill.
Komáromvármegye : Kiskomáromi körjegyző gyűjtése 1 kor. 60 fill.
Komáromvárntegye 50 kor. Komárom szab. kir. város gyűjtőívén: Salamon
Zsigmond, Salamon István, Salamon Antal, N. N., Szanolna Ödön, Szántó
Béla, olvashatatlan, Weisz Béla, Tóth János, Spitzerdorf és társa, Stern B,
Goldschmid Vilmos 50—50 fill, olvashatatlan, Adler Ignácz, Schneu Béla, Szabó
István, N. N., R. J. 40—40 fill., összesen 8 kor. 40 fill. Bergmann Nándorné
(Komárom) ívén : (Bergmann Nándorné 5 kor., Bergmann Ernő 10 kor.) 15 kor.
Liptóvármegye : A 1^6. sz. gyűjtőíven: Mikó István, Balló Lajos Liptószentmiklós, Verbiczaszentmiklósi ev. egyház 2—2 kor., összesen 6 kor.
Máramarosvármegye : Dr. Grünwald Zsigmond, Máramarossziget 3 kor.
Maros-Tordavármegye : Maros-Tordavármegye gyűjtése 2 kor. 50 fill.
M osonvárm egye : Rajkai evang. egyház 2 kor. Őshegyi József, Magyar
óvár 5 kor.
Nógrádvárm egye : A füleki járás főszolgabírájának ívén 5 kor. Jencz
Zoltán, Ecseg 2 kor. Kisterenne község 2 kor. Simonides János, Szécsény, ev.
lelkész ívén: Kriváchy A. 2 kor., Szécsényi ev. egyház, Simonides János,
Boglár Géza, Kálmán Sándor, Gottstégh Lajos, N. N., Pokorny 1— 1 kor.,
Szamos György, Révész Sándor, Váradi Gyula 40—40 fill., Dániel Pál, Jancsó
János 20—20 fill., összesen 10 kor. 60 fill. Losonczi ev. egyház 10 kor. Dr.
Baltik Frigyes, Balassagyarmat 10 kor. Balassagyarmati ev. egyház 10 kor.
N yitravárm egye : Raisz Ede, Nagytapolcsány 10 kor.
Pest-Pilis-Solt-Kiskúnvárm egye : Dr. Genersich A., Budapest 10 kor.
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Dr. Meskó László, Budapest 40 kor. Báró Radvánszky Albert és Antal, Buda
pest 100 kor. Dr. Rónay Károly, Budapest 10 kor. Jávor Endre, Budapest
10 kor. Dr. Raisz Aladár, Budapest 2 köp Dr. Zsigmondy Jenő, Budapest
5 kor. Kecskeméti Kereskedelmi Iparhitelintézet és Népbank 5 kor. Buda
pesti Hírlap 2 kor. 50 fill. Szabó Albert, Budapest 10 kor. B. Papp István,
ref. theol. igazgató ivén Budapestről 3 kor. Ifj. Fest Lajos ivén: Bőler Gyula,
Adorján Antal, Tarnaky Elemér, N. N., Kovács Béla, Petróczy Lajos, Jalsoviczky Sándor, Neppel Gyula, Petrovics Elek, dr. Gárdonyi Zsigmond,
Vecsy József, Mattyasovszky György, Walmer Jenő, N. N., Szabó, ifj. Fest
Lajos 1—1 kor., összesen 16 kor. Melczer Gyula, főszolgabíró Kis-Kőrös 6
kor. 70 fill. Dr. Elischer Gyula, Budapest 5 kor. Pap István, Budapest 10 kor.
Algőver Andor, Budapest 5 kor. Dr. Hetényi Imre, Budapest, ívén: Greislinger
M. K., Csák Didus 5—5 kor. Dr. Hetényi Imre 10 kor. Rózsa Jenő 4 kor.
N. N. 3 kor. Harsányi Ferencz 1 kor. Adorján 2 kor. Walkovszky Mihály,
Budapest, ivén 17 kor. 24 fill Pilisi ev. egyházközség ivén: Ev. egyház 10
kor. Jakabfi György 5 kor. Csilo Pál, Pintér György, Pintér Mihály 1— 1
kor , összesen 18 kor. Szilágyi József gyűjtőivén, Monor: Dr. Szappanos Sándor
2 kor. Megyasszay Géza, Dr. Madarász Dénes, Keller Jenő, Végh Sándor,
Fülöp László, Dobozi, dr. Török Ignácz, dr. Komlós Jenő, Czira Dénes,
Gyulai Henrik, Borzsák Sándor, Szilágyi József, Hegedűs Károly 1— 1 kor.
Fábry Zoltán, olvashatatlan, Horna Antal, 50—50 fill. Galambos Sándor, Nóga
Gusztáv, Szilágyi Géza 20—20 fül., összesen 16 kor. 90 fill. Dr. Gasperik
János, Budapest, ivén: Gasperik János 5 kor. Hegedűs István 3 kor. Dr. Kum
mer Rezső, Bankos Károly, dr. Kőrös Márton, dr. Luby Gyula, dr. Gócs
József, Krenosz Pál 2—2 kor. Dr. Kovács László, dr. Dániel Dezső, dr.
Benedikt Márk, dr. Pártos Gyula, dr Spiegel Frigyes, Hoffmann Róbert 1— 1
kor. Kőrös Andor 20 fill., összesen 26 korona 20 fill. Dr. Dirner Gusztáv,
Budapest 10 kor. Dr. Mauks Károly, Budapest 1 kor. Machik Mária, Buda
pest 1 kor. Zednik József, Ks-Od. vasúti felügyelő Budapest 4 kor Glück
Frigyes, Budapest 5 kor. Dr. Hensch Aurél, Budapest 2 kor. Radványi Gyula,
Budapest 3 kor. 40 fill. Dr. Csengey Gyula, Budapest 5 kor. Schulek Géza,
Budapest 10 kor. 40 fill. Dr. Ardó Alfréd, Budapest 10 kor. Dr. Nagyiványi
Fekete Gyula, Budapest, ívén: Dudás György 5 kor. Dr. Nagyiványi Fekete
Gyula, Nagyiványi Fekete Zoltán, Kéler Tibor, Fáy Viktor, Nagyiványi I'ekete
Béla 2—2 kor. Dr. Bölcskey Béla, Molnár József, olvashatatlan, X. Y., Reidl
János, Farkas László, Zselinszky József, Dudás Emil 1— 1 kor., összesen 23
kor. Vécsey Tamás, Budapest 4 kor. Góbi Imre, Budapest, gyűjtőivén: Wéber
Rudolf 5 kor., Góbi Imre, Ráth A. L., dr. Kubacska András 3-—3 kor.,
Bereczky Sándor, dr. Szigethy Lajos, dr. Serédi Lajos, Rátz László, Ulbrich
Sándor 2—2 kor. Dr. Kliment Jenő, dr. Tolnai Vilmos, dr. Hittrich Ödön,
Cisel János, Mikola Sándor, dr. Tóth Kálmán, Kovács, dr. Bexheft Ármin
1— 1 kor., összesen 32 kor., dr. Pap József, Budapest 2 kor. Br. Prdnay Dezső,
egyet, felügyelő, Ácsa 100 kor. Berzeviczy Albert, Budapest 25 kor. A 163.
sz. gyűjtőiven (Budapest): Scholtz Gusztáv 11 kór., Dregály Gyula 6 kor.,
Breuer József, Mechwart A., Benedicty József, Színik Lajos 5—5 kor , Halász
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Imre, Sztehló Kornél 4—4 kor., Kaufmann Kamii, Kollár Lajosné 2 —2 kor.,
P. I. 1 kor., összesen 50 kor. Országos Függetlenségi és 48-as párt 100 kor.
A 197. sz. gyűjtőiven: Bachát Dániel ev. püspök, Budapest 10 kor., Bezegh
Samu, Wallentinyi Aladár 1— 1 kor., összesen 12 kor., Pécset Károly, Buda
pest 7 kor. 54 fill., Keczer Miklós, Budapest 500 kor., br. Podmaniczky Géza,
Kiskartal 20 kor., Divald Kornél, Budapest 4 kor., dr. Horváth Ödön, Buda
pest 25 kor., dr. Chyzer Kornél (Budapest) ivén: dr. Chyzer Kornél 4 kor.,
dr. Kerekes Pál, dr. Hajdú Imre 1— 1 kor., összesen 6 kor.
P ozson y vármegye : Rásó Mihály, alsó-szelii ev. lelkész ivén:Rásó Mihály
Lénárt Gáspárné 1—1 kor., Razgha József 2 kor., özv. Kajos Sándorné 4
kor., Lénárt Gáspár, Újvári Gábor, Pamza István, Keszeli Pál 40—-40 fill.,
Mendöl János, Szabó József, Keszeli István, Nagy István, Patócs István, Keszeli
Sándor, Keszeli István, Szabó Sándor, Szabó János, Patócs József, Szabó István,
Szaksz Lajos 20—20 fül., összesen 12 kor. Dr. Vutkovics Sándor, Pozsony
2 kor. Biszkup Béla ev. lelkész, Német-Gurab 2 kor. Nagyszombati ev. egy
ház 5 kor. Hollerung Károly ffíesperes (Modor) ivén: Hollerung Károly, özv.
Hunfalvi Pálné, Brandt Vilma, Lenhardt Károly, Smogrovics Gusztáv, Scharbert
Lajos, Torkos Pál, Levius Pál, Emresz Kálmán 2—2 kor., Müllner Géza,
Michnay Lajos, Guggenberger Gusztáv, Heszler Adolf, Baltazár Ágoston, ifj.
Skrabák Károly 1—1 kor., összesen 24 kor. Ev. egyház, Pusztafödémes 2 kor.
Pozsonyi ág. h. ev. Lyceum ifjúsága 10 kor. Hörk József theol. tanár,
Pozsony 3 kor.
Sárosvármegye: Felsővizközi főszolgabíró gyűjtése 2 kor. Pillér Dezső,
lemesi főszolgabíró gyűjtése 50 kor. Kolosy Miklós, girálti kir. járásbíró ivén:
Kolosy Miklós, Hedry Sándor 5—5 kor., Kerekes Pál, Huszovszky Nándor,
2'50—2’50 kor., dr. Horovitz Artur, Somoskeőy Aladár 3—3 kor., Ilkovits
István, Füzély György, dr. Zoltán Gedeon, Deme Ferencz, Jesztrebényi Gyula
2—2 kor., Tahy Zsuzsánna, Czentner Sándor, Rátvay Béla, Stucker István,
Gyarmathy Magdolna, Löblovics Izsák, Bodnár Béla, Kaszindák György, Csiha
Barna, Schreiber Tivadar, Schrentz Ferencz, Szudzinszky Siegfried, Tamás
József, Haendler Henrik 1—1 kor., Török József 50 fill., Kirchner Ede, Kolenka
Antal 40—40 fill., Kováts Jenő 20 fill., összesen 46 kor. 56 fill. Coll tanító
képző ifjúságának gyűjtőivén: Boskó László, Vasskó Antal, Lakatos Emil,
Lutocska Lajos 50—50 fül., Benczúr János, Nagy Károly, Vita Károly, Bradács
János, Szentiványi János, Zemkó András, Mészáros István, Gajdos János, Kékén
András 40—40 fül., Gaál Imre, Rőder Alfréd, Suszter István, Csorna Zoltán,
Virág László, Bábel András, Bacskay Ferencz, Chochol János, Csipka Ede,
Dendely János, Jánváry István, Jurin Lajos, Kossuth Tivadar, Méhly Béla,
Pacsó Sándor, Pékár János, Piovarcs Gyula, Polomszky László, Skultéty Sándor,
Stefany Gyula, Szlatvuky Pál, Topperczer Rezső, Becht Gyula, Bódy Béla,
Slajhó István, Statkievicz Gyula, Szekej Mihály, Ehlers Emil, Boross György,
Erős János, Frenyó Ede, Matherny Károly, Novák Samu, Pelech Rezső,
Prékopa István, Sánek Péter 30—30 fül, Ferencz József, Frenczel József,
Gembinszky József, Harmann József, Hugyik Jenő, Kovács József, Mihalik
Gusztáv, Mihalovics Károly, Szabó Dániel, Tarnovszky Miklós, Vierg József,
Coll. Ért. 1907/8.
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Záhon Károly, Értei Dániel, Dacsinszky János, Kántor Péter, Monkó Mihály,
Zsáry Dániel, Alexy Ervin, Bartecskó Ernő, Bialek István, Scholcz Béla, Valóczky
Gábor, Dinda István, Bodnár Béla, Zajan János, Boskó Mihály, Hermann Béla,
Horváth Pál, N. N., Kiss Gyula, Kubicz Pál, Pichler Béla, Rákay József,
Suhajik Gyula, Takács János, Abkarovics József, Blistyán Gyula, Bronkó
László, Csepreghy Gyula, Éhlers Vilmos, Eperjessy Béla, Estók Károly, Gedeon
Mátyás, Holéczy György, Hudák János, Kéler Pál, Kipecz Béla, Kiinga Emil,
Kuhár Gyula, Lipták László, Magdó János, Obedjár András, Pafkó Mihály,
Sipkái György 20—20 fill., Benedikty András, Blistyán Ede, Istványik Gyula,
László Mihály, Könyves Andor, Simon Gyula 1 0 —10 fill., Szikora Ernő,
Kusnyerik Samu 1— 1 kor., összesen 30 kor. Coll. tanítóképző gyakorlóiskolájának gyűjtése: Liptai Sándor 50 fill., Bartos Kálmán 40 fill., Mikler
Ilona 30 fill, Kuhlöffel József, Jeglinger Margit, Kónya Sándor, Balla János,
Balla András, Olejár József, Hajdú Anna, Hajdú Mária 20—20 fill., Lutocska
László, Kmecz Ilona, Hamborszky Lajos, Hamborszky Ferencz, Olejár Miklós,
Kollár Szabó István, Hurny János, Boratkó Félix, Csizmár Miklós, Lénárd
Borbála, Horvay Vilmos, Horváth Gizella, Ringer Anna, Kapi Jenő, Harcsár
András 10—10 fill, Szőke András, Gáspár Adolf, Mizsik Erzsébet, Kmecz
Ferencz, Pribulla Mária, Pribulla Margit 8 —8 fill., Meskó Tibor,DubinszkyJános
6 —6 fül., Kozák András, Lászka Anna 4 —4 fül, összesen kikerekítve 5 kor.,
Győré Kálmán joghallgató, Eperjes 1 kor. Tahy József, Eperjes 5 kor. Eperjesi
Bankegylet 50 kor. Bohrandt Lajos, Eperjes 2 kor. Dzurányi Dezső lelkész,
Paloncza 2 kor. A bártfai külvárosi egyház ívén az egyházközség 10 kor.,
Szlabey Mátyás 5 kor,, összesen 15 kor. Sárosófalvi ev. egyház ívén: egyházközség 2 kor., Pankuch Gusztáv lelkész 2 kor., összesen 4 kor. Péchy Zsigmond, Pécsújfalu 10 kor. Sárosvármegye újabb gyűjtése 3 kor. 50 fill.
Lukovics Aladár, Eperjes 5 kor. Korbély Géza, Eperjes 3 kor. Droppa Samu
ev. lelkész, Tapolykomlós 2 kor. Kassa-Oderbergi vasút, Eperjes, ívén: Melczer
Gyula 2 kor., Lórencz Károly, Dvorszky Ede, Bátori János 1—1 kor., Váradi
József, Horváth József, Füzély Árpád, Szénásy Zsigmond, Szakái János,
Kézmárszky Károly 50—50 fül., Podhragyai Antal 40 fül., összesen 8 kor.
30 fül. Hodossy Imre 20 kor. Dr. Windt Artur, Kisszeben 10 kor. Az Eperjes
városi és vidéki ev. egyház gyűjtőívén: egyházközség 10 kor., Liptai Lajos,
Meliorisz József, Meliorisz Lajos 3—3 kor., Lutocska János, Jónás János,
Hajdú Lajos, Olejár István, Dudinszky János, Prokop 1— 1 kor., Lintner
Károly, Hamborszky Bertalan 2—2 kor., Lakatos János 70 fül., Hajdú Gyula,
Kubik Andrásné, Ravasz Mihály, Hajdú Bertalan 60—60 fül., Kanyuh András
50 fül., Sörösi János, Harbács János, Bidlek György 40—40 fül., Miklósi Mihály,
Csizmár 20—20 fül., összesen 34 kor. 20 fül. A collegiumi főgymnasium
gyűjtése: I oszt.: Oszvald László 1 kor., Bielek László, Sarudy István 60—60
fül., Szilárd Imre, Mayer Elek 50—50 fül., Reitzenbein Ferencz, Zimmermann
Jenő, Jesztrebényi Ernő, Gründl István, Paszternák Elek, Takács Pál, Liptai
István, Bodnár Lajos, Zsuffa László 40—40 fül., Goldmann Artur, Szepesi
Ernő, Jung Lajos, Boratkó Ferencz, Szekeres Albin, Tornai László 30—30
fül , Trompler János, Deák Lajos, Lórencz Jenő, Zahler Jenő, Pollák Imre,
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Friedrich László, Kucsinszky József, Toldy Miklós, Grün Emil, Regenvasser
Vilmos, Grünstein Ede, Neumann Miklós, Steibinszky Imre, Rozenberg Miksa
20—20 fill., Tatár József 18 fill., Tarnovszky Ferenc/ 12 fill, Jordán Géza,
Bruck Noé, Peti Jenő, Gáli József, Glücksmann Mór, Edelmann Gyula,
Lehoczky Lajos, Gertner Gyula, Kornfeld József, Benke Károly, Izsó Gyula,
Dániel István, Szlavkovszky Béla, Venetianer Gusztáv, Klauszer Benő, Medzihradszky Miklós, Liebmann Béla, Bene Géza, Klein Marcell, Keller Viktor,
Rontsinszky Ágoston, Groszvirth Mór, Friedmann Ármin, Suhaik István
10—10 fill., Tarkői kirándulók ajándéka 2 kor. 06 fill., összesen 17 kor. 36 fill;
II. osztály: Gasch Rezső, Strompf Rezső 1 -1 kor., Dancz István 50 fill.,
Takács István, Antony Artur, Merényi Oszkár, Jordán Viktor, Jancsó Gyula
40—40 fill., Gottlieb Jenő 30 fill., Liptai Sándor, Bodnár Jenő, Szepesi Imre,
Kutsinszky Béla, Lichtig Jenő, Lefkovits Nándor, Csekán Lajos, Maixner
János, Czinner Samu, Bretz Sándor, Janovitz Aladár, Gellért Lajos, Klinczkó
István 20—20 fill., Késmárszky L., Weiszberg Ferencz 16—16 fill., Gottlieb
Jenő, Fried Ernő, Medzihradszky Tibor, Barna Jenő, Lutócska Márton,
Marencsin Zoltán, Lővenstein Elek, Linczényi János, Guttmann Henrik,
Reichmann Henrik, Stern Béla, Bruck Hermann, Friedmann Ármin, Fiedler
Ferencz, Blum Pál, Rosenthal Dezső, Lehoczky Gusztáv, Kormány Lajos,
Vilntányi Dezső 10—10 fill., Baloghy Farkas 8 fill., Tarkői kirándulók ado
mánya 2 kor. 90 fill.; III. osztály: Meliorisz Kálmán, Sztehlo István, Sarudy
László 1— 1 kor., Szekeress Géza, Pálesch Árpád, Mayer Béla, Bojárszky
Dezső, Chotvács József 50—50 fill., Hajdú Árpád 60 fill., Jarzsemszky Oszkár,
Bálint Dániel, Simkó Hugó 40—40 fill., Wallrnbenstein Ferencz, Nudzik Jenő
30—30 fill., Grün Jenő, Lippay József, Schüll Géza, Medzihradszky Adorján,
Wenczel Árpád, Voloszinovich Béla, Venetianer Oszkár, Bodnár Andor,
Zahler Artur, Grünstein Jenő, Feldmann Elek, Kurz György, Bálint Dezső,
Bálint Géza, Vasskó Béla, Makara József, Mítske Márián, Altmann Márk,
Lippay József, Venetianer Oszkár 20—20 fill, Zahler Leó 16 fill, Zipser
Sándor, Schüll Géza, Zipser Sándor, Rosenthal Adolf, Moskovics Ervin,
Kónya István, Goldberger Gábor 10—10 fill., összesen 12 korona 76 fillér;
IV. osztály: Tarkői kirándulók adománya 2 kor. 44 fill. Özv. Batek Venczelné
1 kor. Szekeress Béla, Vértes Antalné 60—60 fill. Kósch Frigyes, Kobilicz Béla,
Grynaeus István 50—50 fill. Thury Lajos 42 fill. Mayer Miksa, Nikulics
Károly 40—40 fill. Lehoczky Titusz, Árje Jenő 30—30 fill Grósz Miksa, Grósz
Mór, Groszmann Gyula, Gyurkovics Aladár, Horvay Lajos, Szereday Zsigmond,
Chotvács Endre, Vértes Géza, Ferderber Artur, Hudák Dezső, Grür. Miksa,
Baloghy Elek, Vasskó Gyula 20—20 fill., Brauner Iván, Goldberger Elemér,
Rosenberg Béla, Keller Ernő, D. Szabó András, Lichtig Artur, Klein Béla,
Kormány Sándor 10—10 fill., összesen 11 kor 56 fill.; V. osztály: Máriássy,
Körtvélyessy Béla, Kribel Dezső, Jeney Kálmán 1—1 kor., Mihaíovich Sándor
60 fill., Moskovits Béla, Dancz Andor, Schütze Károly, Grynaeus G. 50 -50
fill., Sas Bobért 80 fill., Goldmann Géza, Feldmann Jenő, Rattonyi Elek,
Villecz István, Tahy N., Lustig Jenő, Fried Vilmos, Zipszer Sándor, Pollák
Sándor, Weiszberg Béla 40—40 fill., Atlasz Mór, Goldmann Alfréd, Malyár
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József, Húsz Béla, Beliscsák Gyula 30—30 fill., Kopp Sándor, Rosenthal
Artur, Huszár József, Nádaskay Boldizsár, Mandel György, Rosenberg Lipöt,
Reich Dávid, Stampa László, Petrovay Zoltán, Gottlieb Gyula, Klein Jenő
20—20 fill., Friedmann Lipót, Dzurik Gyula, Mészáros L., Nádaskay N.,
Czirbusz N. 10—10 fill., Tarkői kirándulók adománya 2 kor. 24 fill., összesen
17 kor. 84 fillér; VI. osztály: Schöpflin Sándor 1 kor., Szutórisz Dezső,
Michna Mihály, Jászay Pál, Pálesch Ervin 30—30 fill., Boratkó Rezső, Sándor
Elek, Szereday Szilárd, Kendrovszky Alajos, Lichtenstein Izidor, Glattstein
Ottó, Maixner Emil 20 —20 fill., Demeter Lénárd 13 fill., Isó Sándor, Tahy
István, Földi József, Grün Vilmos, Hirschfeld Márk, Grünfeld Jenő, Reichmann
Ábrahám, Vozárik Géza, Guttmann Izsák, Hirschfeld Márk, Bikfalvy Jenő,
Berkovits Jakab, ifj. Tahy István, Artim Lajos 10—10 fill., Matyuga Kamill,
Peskó Pál 5 —5 fill., összesen 5 kor. 23 fillér; VII. osztály: Kósch István,
Raisz Dezső, Rozmann Dezső, Kribel Aladár, Kristóf Miklós, Bernáth István,
Mayer Andor, Beszkid Pál, Bogsch Sándor, Knapik Antal, Sándor Gerő,
Baulovics Emil, Perényi Béla, Füzy Árpád, Grimm Pál, Schustek Jenő, Propper
Ödön, Engel Lajos, Neumann Mór, Ferderber Viktor, Földi Viktor, Váradi
Aladár, Grün Artur, Elsasz Sándor, Herzbrunn Vilmos, Friedmann Ármin,
Reisz Sándor 1— 1 kor., Gartner N , Weiszberg Jenő, Fleischer Aladár,
Gottlieb Samu, Klein Miksa, Hörömpő Dezső 50—50 fill., Feldmann Adolf
40 fill., Springer Mór, Hübschmann Zsigmond, Singer Ernő 30—30 fill,
Krausz Fülöp, Mendlovits Sándor 20—20 fill., Tarkői kirándulók adománya
2 kor. 02 fill., összesen 34 kor. 22 fillér; VIII. osztály: Nádaskay Géza 40
fill., Ferderber Jenő, Thomola Béla, Gamauf Ferencz, Keller Mór, Kriskó
Miklós, Szalai István, Esztel Gyula, Szüts Gyula, Dávid Iván, Grün Bertalan,
Freiberger Lajos, Rochlitz Zoltán, Maixner Elek, Römer Henrik, N. N. 20—20
fill., Schneider István, Nagy Gusztáv, Lövik Ernő, Werther Henrik, N. N.
10—10 fill., összesen 3 kor. 90 fillér. Főösszeg 115 kor 57 fillér. Bártfai
Hitelbank 5 kor. Baloghy Farkas, Budamér, gyűjtőívén: Baloghy Farkas, Ev.
egyház 1—1 kor., Ujházy László 2 kor., összesen 4 kor. Dr. Csatáry Ágost,
Eperjes 10 kor. A 79. sz. gyűjtőíven: Raisz Viktor 5 kor., Bielek Zoltán,
Poloczek Artur, Raab János 1— 1 kor., összesen 8 kor. Zombory Bertalan,
Kisszeben 8 kor., Kirchmayer Gerő, Eperjesenyiczke 20 kor., Dessewffy
Lajos, Eperjes 4 kor., Bielek László, Eperjes 10 kor., Wéber Ágoston,
Eperjes 5 kor., Strompf Pál, Varannó 5 k o r, Schulek Gusztáv, Eperjes 5
kor. 53. sz. gyűjtőíven: Várkoly Szerén, Mangesius Ilona, Jelenik Emma,
Durst Győző, Vandrák Vilma, Oeschger Adél 1—1 kor., Eperjesi ág. h. ev.
nép- és polgári leányiskola növendékei 12 kor., összesen 18 kor. Id. Meliorisz
Kálmán, Eperjes 2 kor. Meliorisz Ilka 4 kor. A 87. sz. gyűjtőíven : Eperjesi
Villamvilágítási Rt. 10 k o r, dr. Müller Bertalan, dr. Sztehlo János 5—5 kor.
Sztankay László, Oszvald Károly, Zavatzky Szilárd 2—2 kor., Messinger
Samu 1 kor., összesen 27 kor. Br. Ghillány Imre, Eperjes 50 kor. A 128.
sz. gyűjtőíven: Urbán Adolf, Baltay Irma, Csekanyák Béla, Hanusfalva,
Holénia Ernő 2—2 kor , Benczúr Aba, Tapolymogyorós, Zahler Aladár 1— 1
kor., Benczúr Zoltán, Tapolymogyorós 60 fill., Uhrin János, Saújhely 40 fill.,
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Benczúr Rózsi, Nádaskayné, Tapolymogyorós 20—20 fill., összesen 11 kor.
40 fillér A 33. sz. gyűjtőíven : Hoffmann Mór, Eperjes 5 kor., Kvitkovszky
Ignácz 2 kor., Böhm Emil, Papp Ferencz, Mártyák Vazul, Maiszlinger, Gaskó
Soma, Petrovay Gyula, Pehovits Ágoston 1— 1 kor., összesen 14 korona.
Szakmáry Dezső, Kende 3 kor. A 84. sz. gyűjtőíven : Tirscher István, Bártfa
6 kor., Werther Géza 2 kor., Mosánszky Béla, dr. Árje Fülöp 1— 1 kor.,
összesen 10 kor. Dr. Mosánszky Titusz, Eperjes 4 kor., Tardy József, Eperjes
5 kor., Mosánszky Béla, Bártfa 2 kor., Both Gyula, Eperjes 4 korona. A
11. sz. gyűjtőíven: Fuhrmann Imre 5 kor., Fest Géza 3 kor, Bánóczy
Zoltán, Kránitz Lőrincz 1—1 kor., összesen 10 kor. Pillér Kálmán, Pillerpeklén
20 kor. A 6. számú gyűjtőíven (Eperjes): Dr. Dobay Zsigmond, dr. Balpataky
Imre, Balpataky Imréné, özv. Mosánszky Győzőné 2—2 kor., összesen 8 kor.
Schönwiesner János, Eperjes 2 kor., Scholze Károly, Eperjes 1 kor., Eperjes
szab. kir. város 25 korona. Az 1. számú gyűjtőíven: Eperjesi Takarékpénztár,
dr. Schmidt Gyula 20—20 kor., dr. Propper Adolf, Kleiner Gyula 5—5
kor., dr. Oszvald Tivadar, Gallotsik László, Dahlström Gyula, Farkas Lajos
2 —2 kor., Earcs Jenő, Vogel Béla 1—1 kor., összesen 60 kor. A 12. sz.
gyűjtőíven: Dóbiás Ede 4 kor., Fischer Béla, Imre Géza 2—2 kor, Niepel
Károly 60 fill., Sztaniszlay András 40 fill , összesen 9 korona. Dessewffy Pál
Kaproncza 10 kor. A 28. sz. gyűjtőíven (Eperjes): Ehrmanné Spiegel Antónia,
Fleisch man né Frank Julia, Fleischmann Mór, Székely Adolf 1— 1 kor., össze
sen 4 kor. Az eperjesi izr. neol. iskola növendékei 6 korona. A 42. számú
gyűjtőíverr: Dr. Vojtovich József 2 kor., Bihary Emil 1 kor., N. N. 10 fill.,
összesen 3 kor. 10 fillér. Grega András, Eperjes 2 kor. A 131. sz. íven
Kisszebenből : Czapkay Imre 10 kor., N. N., Mayer, Vladár Dániel, özv.
Klauser Jánosné, Bohus György 1—1 kor, Bánó Árpád 5 kor., Tahy Albertné
4 kor , özv. Wittenberg Emilné, özv. Wittenberg Samuné, Gallé Mária 60—60
fill., N. N, ifj. Melicskó Imre, Czapkay Sámuel, Bohus, Spillenberg Barnáné,
Frohmann János 40—40 fill., Zsjak Mihály, Gritzmacher Edéné 30—30 fill.,
id. Melicskó Imre 20 --20 fill., összesen 32 kor. 50 fill. A 160. sz. íven Kis
szebenből : Ág. h. ev. I. egyház 10 kor., N. N., id. Marschalkó Samu, Ehlers
Hektor, Gergelyi Ferdinánd 2—2 kor., Hartmann Lajos, dr. Grynaeus Imréné
1— 1 kor., összesen 20 korona. Bártfa szab. kir. város 21 kor., Eperjesi kir.
kath. főgimnasium 23 kor. 53 fillér. A 13. sz íven: Keczer Imre, Dobay
Ede 10—10 kor., összesen 20 korona. A 129. sz. gyűjtőíven: Kleimann
Márk, Bábafalu 40 fill., a bábafalviak 2 kor. 24 fill., Komlóskeresztesről :
Gálffy János, Tardy Károly 2—2 kor., ifj. Keresztes András, Bodnár Gyula,
Antol András, Kmecz András 1— l kor., Schaufeld Dávid 50 fill., Kindermann
Mór, Balázs János, Drevenyák János, Keresztes János, Keresztes Estók, Czenter
Ferencz, Keresztes D. András, Handzus János, Markó András, ifj. Marinyák
András, Keresztes Mihály András 40—40 fill., Keresztes György 30 fill., a
legények 28 fill.,'Danykó Anna, Keresztes Zsuzsi, Friedmann Izidor, KeresztesKmecz Zsuzsi, Klyima János, Pabenyik Zsuzsi, Drevenyák János Pál 20—20
fill., Weiser Náthán, Drabik Mihály, Majernyik János, Drevenyák Zsuzsi 10—10
fill., Tapolyradványból: Szakács Mihály 1 kor., Drabik János) Szarka György,
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Perszely András 80—80 fill., Kmecz András 70 fill., Danylcó András, Marinczin Árpád, Keresztes András, Honig Hermann 40 40 fill., Havi illa Andrási
Babenyszky Mária, Babenyszky János, Keresztes Mihály, Szaraka Ilalya 20—20
fill., Marinyák Mária, Drabik Szaraka Mihály 10—10 fill, összesen 24 kor. 42 fill.
A 9. sz. íven Eperjesről: Dr. Grynaeus Géza, Urbán Gyula, dr. Körtvélyessy
Dezső, Balpataky József, Újházy Árpád, Uhlarik Mátyás 3 —3 kor., összesen
18 kor. Az 1. sz. íven Eperjesről: Dr. Raffay P'erencz 10 kor, Csengey Gusztáv,
dr. Flórián Károly, dr. Mikler Károly, Gömöry János 5—5 kor., Klemens János,
Peskó Ödön, dr. Wallentínyi Samu, Frenyó Lajos, Schöpflin Géza, Teltsch
Kornél, Percnyi Vilmos, Gerhard Béla, Vöröss Sándor, Borsody Károly, Szánik
Ernő, Ludmann Ottó, Szutórisz Frigyes, Nikelszky Zoltán, dr. Obetkó Dezső,
dr. E. Nagy Olivér, Mayer Endre, Balló Aurél 2—2 kor., dr. Szlávik Mátyás
1 kor., összesen 67 kor. Kósch Árpád, Eperjes 5 kor. A 92. sz. íven : Kónya
Miklós 2 kor., ifj. Turek Ferencz, Róna Sándor, Hajós Manó 1— 1 kor.,
összesen 5 kor. A 20. sz. íven Eperjesről: Kubinyi Albert 10 kor., JKovaliczky
Zénó, Meliorisz József, Ágoston Károly 2—2 kor., összesen 16 kor. A 29.
sz. gy.-íven: Dúzs Mária 2 kor., Mikler Szeréna, Udvarhelyi Etelka, Slajchó
Mihály, Mangesius Mária, Dúzs Erzsébet, Télesy Ilka 1— 1 kor , összesen
8 kor. A 35. sz. íven Eperjesről: Gyük József, Baán Géza 1—1 kor., összesen
2 kor. Az eperjesi coll. theologia! ifjúság ívén: Duszik Lajos, Krieger Mihály,
N. N., Scherer Péter, Jancsuskó László 2—2 kor., Korenkó György, Alexy
Jenő, Seffarovszky Béla, Barthó András, D. Szabó György, Alexy Béla, Achátz
Béla, Klauszer László, Szekej András, Petró Elek, Rúzsa István, Farkas József,
olvashatatlan aláírás, Lauff Géza, Zeman Mihály, Szelényi János, Szende Nándor,
Bocskó Gyula, Vrablicza Béla, Zsiska Dániel, Fábry János, Adriányi Géza,
Weisz Gusztáv, Fábry Viktor, Devecska András, Palkovics Pál, Mráz Gy. Pál
1— 1 kor., Guttmann Miklós, Keresztes József 40—40 fill. N. N., N. N 20—20
fill, N. N. 10 fill, N. N. 6 fill., N. N. 4 fill., összesen 38 kor. 40 fill. Eperjesi
Ipartestület 8 kor. 20 fill. Cziegelbrier Róbert, Eperjes 5 kor. Hajdú János,
Zsegnye 4 kor. Egy ismeretlen 100 kor. A 61. sz. gy.-íven: Keczer Belizár
10 kor., Keczer Gyula 10 kor., Újházy Iván 10 kor., Újházy Ivánná 4 kor.,
Keczer Gyuláné, Tahy Boldizsárné 2 —2 kor., Tahy Boldizsár, Fűzy Alajos
1— 1 kor, összesen 40 kor. Eperjesi Bankegylet 20 kor. Thinschmidt Tivadar,
Eperjes 5 kor. A laposi ev. egyház ívén : Szén Jánosné, Magyarkaproncza,
Szoha Teréz, Magyarkaproncza, Laposi ev egyház 2—2 kor., Halmi Aladár
lelkész, Lapos 5 kor,, Javorniczky Dezső 1 kor., összesen 12 kor. Ifj. Draskóczy
Lajos, Eperjes 5 kor. Gombos Alajos, Eperjes 6 kor., Pollyák Jenő kapinémetfalvi ev. lelkész ívén : Özv. Adler Samuné, Kapi 4 kor., Sitányi Győző és
neje, Kapi 2 k o r, offertorium 1 kor. 60 fill., elemi népiskola, Kapinémetfalu
1 kor. 50 fill, Pollyák Jenő ev. lelkész, Kapinémetfalu, Zahler Jakab, Kapi
1— 1 kor, Klein Márk, Láda 50 fill., házanként! gyűjtés Kapinémetfalun,
Kapiládán és Kapivágáson 5 kor. 20 fill., összesen 16 kor. 80 fill. Bártfai ág.
h. ev. I. egyház koszorúmegváltás czímén 25 kor. Kribel Elek, Eperjes 4 kor.
Theisz Ármin, Eperjes 3 kor. Dr. Kakusz Béla, Eperjes 20 kor. Templomi
offertorium az ünnepélyes istentiszteleten 652 kor. 58 fill.
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Somogyvármegye: Somogyvármegye gyűjtése 125 kor. 84 fill. Meskó
Leona, Kercseliget 5 kor. Pongrácz Antal, Gyékényes, gyűjtőívén: Pongrácz
Antal 2 kor., Morváth Mihály, Szabó Lajosné, Ritecz István 1 —1 kor,
Lőrincz Sándor 30 fill., N. N. 23 fill., összesen 5 kor. 53 fill.
Sopronvármegye : Soproni ev. tanítóképző-intézet tanárai 5 kor.
Szabolcsvárm egye: Szabolcsvármegye adománya 49 kor. 78 fill. A
nyíregyházi gyűjtőíven : Ev. egyház 20 kor., Nyíregyházi Takarékpénztár 5 kor.,
Majerszky Béla, Somogyi Gyula, Majerszky Kornélia 3 —3 kor., Nyíregyházi
Köles. Segélyzőegylet, Barna Jenő, Bogár Lajos, N. N., Oberländer Károly,
Hibján Gyula, Jánoszky Endre, Hauff Lajos, Jánoszky, Blistyán Kálmán,
Kovácsi András, Gyurcsány Ferencz, Andrássy Samuné 2—2 kor., összesen
61 kor. A 146. sz. íven Nyíregyházáról: Kozák István, dr. Popini Albert,
dr. Pröhle Vilmos, Moravszky Ferencz, Zimmermann Rezső, Szlaboczky Imre,
Eltscher Simon, dr. Silberfeld Jakab, Adorján Ferencz, Kameniczky András,
Leffler Sámuel, Mészáros Ferencz, dr. Vietorisz József, Porubszky Pál 1— 1 kor.,
összesen 14 kor
Szatm árvárm egye: Szatmárvármegye gyűjtése 51 kor. 70 fill. Szatmár
németi városa 5 kor. Boross János ev. lelkész, Nagykároly 10 kor.
Szebenvárm egye: Hegedűs János, Szászsebes 1 kor.
Szepesvárm egye: Lőcsei főszolgabíró 2 kor. Ruszkini ev. egyház 1 kor.
Igló város tanácsának gyűjtése 10 kor. 50 fill. N. N 20 fill. Bobory 40 fill.
Fr. A. 40 fill. Bauer 40 fill. László 40 fill. Késmárszky I. 30 fill. Schwabik
30 fill. Nádler 40 fill. N. N., 40 fill. Koromzay és társai 2 kor. Halmay 40 fill.
Schwarcz 40 fill. N. N. 40 fill. Hajts 30 fill. K. I 30 fill. Ritter Sándor 1 kor.
Jantner Aurél 40 fill. N. N. 30 fill. N. N. 20 fill. N. N. 20 fill. N. N. 30 fill.
Reich 50 fill. N. N. 20 fill. Fest Béla 40 fill. Lőcse szab. kir. város ívén
36 kor. Tripsi körjegyzőség 2 kor. Szepesi Takarékpénztár ívén 7 korona:
(Szepesi Takarékpénztár 5 kor., Barcs Gyula vezérigazgató 2 kor.) Leibiczi
polgármesteri hivatal gyűjtése 8 kor. Kailáth Károly szepestótfalvi lelkész
adománya 5 kor. Pákh Káro'y ny. tanár, Igló 3 kor. Szepesszombati járás
főszolgabírájának gyűjtése: Felka község, Mateócz község 5—5 kor. Krompecher
E. M. fiai 2 kor. Weszter Bertalan, Melczer János, Bartsch János, Barta
József 1—1 kor., Greisiger Ede, Jankovits Béla, Klein Jakab 50—50 fill.,
Payer Ede 40 fill., Diabeik János, N. N., Malitzky Ede, Schilling Mihály
20—20 fill., összesen 18 kor. 70 fill. Öt felföldi város Takarékpénztára, Szepesszombat 5 kor. Városi tanács, Késmárk 3 kor. 50 fill. Dr. Payer Géza, Poprád
5 kor. Meleki András ívén: Ludmann Attila, Meleki András 2—2 kor.,
összesen 4 kor Fridmani körjegyzőség 2 kor. Szövényi Gusztáv, Szepesófalu,
ívén a járásbíróság és az ügyvédi kar adományai 13 kor. A 167. sz. gyűjtő
íven (Igló): Ev. egyházközség 10 kor., Schwartz Lajosné 2 kor., Kövi Imre,
Fest I , Scho’tz-Klein Berta, A. H., Nősz János, Olvashatatlan, Posewitz, Senger,
dr. Walser Gyula 1—1 kor., Warga M., B. Lajosné, Nesel Rozália, Sztrelkó
40—40 fill., összesen 22 kor. 60 fill. A 168. sz. gyűjtőíven: Fischer Miklós,
Guhr Márton 2—2 kor., Nikházy Frigyes, Marcsek Andor, Róth Márton,
Them László 1— 1 kor., összesen 8 kor. A 170. sz. íven Iglóról: Igló város
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tanácsa 5 kor., Justh Oszkár 4 kor., Schiller Géza 3 kor., Runtagh Géza,
Koromzay, özv. Bobory Jenőné, Rittó Sándor 2— 2 kor., Reich György, Antal
Samu, G. C, Heiszl I., Jantner Armand 1 1 kor , összesen 26 kor. Szepesbélai ev. hitközség 10 kor. Kirschner Ede, Gölniczbánya 2 kor. A 175. sz.
gyűjtőiven Gölniczbányáról: Ev. egyház 20 kor., id. Antony Lajos 3 kor.,
dr. Bróner Sándor, dr. Valkó, Elischer Lajos, Valkó Emil, ifj. Antony Lajos,
Valkó Mihály 2—2 kor , Zimmermann Andor, Szent-lstványi Antal, Walkó
János Gábor, Walkó M. Márton, Walkó Gábor, Flachbart, Sztankay, Ulreich
Gyula, Andrasovszky Béla 1— 1 kor, összesen 44 kor. A 302. sz. gyűjtőíven:
Batizfalvi ev. egyház és lelkésze 2 kor., Ferencz Rezső, Gerlachfalvi ev. leány
egyház, Krokavecz Károly 1—1 kor., Klinga G., Lucsivnai ev. leányegyház,
Menguszfalvi ev. leányegyház, Stólái ev. leányegyház, Stólái tanító 50—50 fill.,
összesen 7 kor. 88 fill. Kobialka János, Toporcz 10 kor. A 307. sz. gyűjtő
íven, Nagyszalókról: Ev. egyház, Faix Mihály, Fiedler Mátyás 1— 1 kor.,
Weszter P. 2 kor., Pater Róbert, Kuusch János, Forberger Márton 50—50 fill.,
Breuer Jakab, Johann Breuer, Martin Kozempel, Blasy János, Gotthardt Martin,
Schmidt Johann, Czopusch Johann, Guhr Johann, Kinszky Samu, Krebsz Pál,
Loisch Jakab, Vilim Johann, Paul Pater, Scherfel Johann, Kinszky Márton,
Bugsch Johann 40—40 fill., Renner Hermin 30 fill., Johann Breuer, Hönsch
János, Laser Jakab, Hunsdorfer Susanna, Roth Martin, Ambrózy, Reich
Róbert, Weszter Emilia, Weszter Martin, Forberger Márton, Kául Jákob,
Gotthard János, Reich Jakob, Gotthard Márton, Witwe Mária Horvay, Péter
Julianna, Kinszky Mária, 20—20 fill., Békés Mária, Weisz Katalin, Guhr
Martin, Witwe Szirah 10--10 fillér, összesen a költségek levonásával 15 kor.
88 fill. Késmárki evang. lyceum tanári kara 10 kor. Matheóczy ág. h. ev. egyház
5 kor. Ev. egyház, Rókus 2 kor, Schweitzer Jakab lelkész, Tátraalja 2 kor.
Tem esvárm egye: Temesvármegye gyűjtése 5 kor. 40 fill. Temesvármegye gyűjtése 23 kor. 90 fill. Temesvármegye újabb gyűjtése 1 kor. 90
fill. Temesvármegye újabb gyűjtése 90 fill
Tolnavármegye: Hazslinszky Géza, szekszárdi kir. törvényszéki elnök
és Németh Sárika paksi lakos gyűjtése 116 kor. 20 fill. (Hazslinszky Géza
5 kor. Dr. Gyenes József 3 kor. Orffy Lajos 5 kor. Udigend János 2 kor.
Dr. Staier K. 5 kor. Tóth Károly 5 kor. Olv. aláírás 5 kor. N. N. 3 kor.
N. N. 3 kor. Visoly Ákos 2 kor. Fónagy József 5 kor. N. N. 2 kor. Tóth
Ödön 5 kor. Dr. Őrffy Gyula 2 kor. Pap Gyula 2 kor. Kurz Vilmos 5 kor.
Szeremley Lajos 5 kor. Dr. Végefes Ferencz 2 kor. Vágner Andor 2 kor.
Mányoky Ödön 1 kor. Győrffy József 1 kor. Brosch József 4 kor. Szeniczey Cecilia 4 kor. Szeniczey Géza 5 kor. Dr. Hoffmanné 1 kor. Özv.
Vigyázó Rezsőné 3 kor. Schád Gyula 1 kor. Török Géza 2 kor. Killer Gyula
1 kor. Kiss Pál 1 kor. Schneider Géza 1 kor. Paraté Györgyné 1 kor.
Malatinivits György 1 kor. Popovics Gyuláné 2 kor. Hagymássy Károlyné
3 kor. özv. Mácsik Lajosné 3 kor. Keck Jánosné 2 kor. Vatga Kálmán 1
kor. Kiss Pálné 1 kor. N. N. 20 fill. Horváth Sándor 3 kor. Gyimáthy
Ödönné ] kor. Duthák Károlyné 2 kor. Szondy Sándor 1 kor. Dr. Somogyi
2 kor.)
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Torontálvármegye : Antalfalvi járási Takarékpénztár 2 kor. Törökbecsei
ág. h. ev. egyházközség 20 kor. Doleschall Lajos alesperes ivén: Lajosfalvai
ev. egyház 3 k o r, Doleschall Lajos 2 kor., Nemoga Pál, Pokorácky Mihály
1—1 kor., összesen 7 kor. Torontálvármegye 19 kor. 88 fill.
Udvarhelyvármegye : Székelyudvarhelyi áll. főreáliskola igazgató
sága 2 kor.
Ugocsavármegye : Ugocsavármegye gyűjtése 3 kor. 90 fill.
Vasvárm egye: Vasvármegye gyűjtése 121 kor. Tótkeresztúri ev. egyház
3 kor. Hitelszövetkezet, Vönöczk, Vasvármegye 4 kor Pulay Gábor, Boda
ívén: Pulay Gábor 1 kor., Győrfi László, László Gyula, Győrffy Gyula, Fülöp
Sámuel, ifj. Mórocz Mihály, Koczka Zsigmond, Győrffy Károlyné, Móritz Gyula,
Móritz Mária 20—20 fill., Porkoláb Lajosné, Nagy Dénes, Szeléstey László,
Szeléstey József, Szabó Károly, Móritz Mihály 10—10 fill., összesen 3 kor.
40 fill. Mód Lénárd, Aladár és Gyula, Vassimonyiról 1— 1 kor. összesen 3 kor.
V eszprém várm egye : Zatkalik Mihály ev. lelkész, Bánk, ívén: Zatkalik
Mihály, N. N., Guzdik Gyula 1— 1 kor., összesen 3 kor. Nagy Sándor, Bakonyszentlászló 1 kor. Pápai ev. ref. főgymnasium ívén: Konfirmált ifjak egye
sülete 3 kor., Faragó János 1 kor., összesen 4 kor. Gyurátz Ferencz ev. püs
pök, Pápa 5 kor.
Zalavármegye: Tapolcza nagyközség gyűjtése 23 kor. 50 fili. (Ederer
Nándor 1 kor., Eibenschütz Adolf 1 kor., Flieg József 1 kor., Töpfel Mátyás
1 kor., Moyzes Ignácz 1 kor., Marton Albert 50 fill., dr. Zalai Samu 1 kor.,
Marton Gyula 2 kor., Csöndes József 2 kor., N. N. 1 kor., Berger Vilmos
2 kor., Nagy Sándor 2 k o r, Lustig József és Fia 1 kor., Szegő Károly 1 kor.,
Gál Miksa 1 kor., N. N. 1 kor., Kondor Mór 1 kor, Lőwy N. 1 kor., özv.
Benedits dr.-né 1 kor., Steiner Lipót 1 kor.) Elöljáróság, Keszthely 2 kor.
Hoffmann Elek, Bocske 20 kor. Stridói körjegyzőség (Zalavármegye) gyűjtése
30 kor. Zalamihályfai körjegyző gyűjtése 3 kor. 14 fill. Papp Lajos körjegyző,
Kővágóörs 3 kor 40 fill. (Tarcsy Gyula 40 fill., Márkus Károly 20 fill., N. N.
20 fill., Gelencsér Péter 40 fill., ifj. Sólyom Gábor 10 fill, Molnár Imre 20 fill.,
Orbán József 20 fill, Orovicz Bálint 20 fill., Masnóbel Gábor 10 fill., Schvarcz
József 40 fill., Marten Soma 20 fill, Schlesinger Miksa 20 fill., Schmitt 20 fill.,
Simon Pál 20 fill., Boros Lajos 20 fill.) Vitéz János, Senye 1 kor. 50 fill.
Zágrábvármegye : Dr. Hrabéczy István, Zágráb 4 kor.
Zemplénvármegye : Sárospataki ev. ref. Collegium igazgatójának ivén:
Maczák Lajos 2 kor., Karászy Benő, Radácsi György, N. N., Meczner Sándor
1—1 kor., Rohotska József, dr. Illyefalvi Géza, F. F., N. N., Maller Sándor,
Nagy Béla 50—50 fill., összesen 9 kor. Gálszécsi Takarék- és Hitelpénztár
10 kor. Polányi Géza, Nagymihály 5 kor. Vladár Emil, Klazán 20 kor. Varannói Takarékpénztár 10 kor. Goldperger János, Klazány 2 kor. A 321. sz.
gy.-iven Pazdicsról: Ev. Egyház 2 kor., Kozlay József I kor., összesen 3 kor.
Zólyom várm egye : Lévay Istvánné, Beszterczebánya 2 kor. Dr. Mikler
Gusztáv, Zólyom 6 kor. Póniki ev. egyházközség ívén : Ev. egyház 2 kor.,
Izsák Gábor 1 kor., Kosec Janó, Mudri Ondrej, Chrastel Jan, Mrasz Janó,
Ko§ec Cerveni, Ondrejko Ondrej, Mrosz Ondrej a Duro, Jano Mados Lenar,
Coll. É rt. 1907/8.
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Mudri Zúza, Disko Ondrej Skakucki, Mesko Janó Bucko, Kolenicka Palo,
Magna Matus, Magna Duro, Mrasz Palo, Trnka András, Iskra Janó 20—20
fill., Mrasz Ondrej, Mikulás Lajos, Disko Ondrej, Disko Hajnik Janó, Magna
Ondrej, Iskra Duro, Mesko a Dusko Duro, Mesko Duro Bielovie, Mesko
Anna, Mesko Janó, Mesko Duro, Mrasz Duro, Misutka Zúza, Mesko Anna(
Ondrajkovic Ondrej, Poloni Ondrej, Poloni Martin, Mesko Janó, Mesko Duro,
Kantor Polo 10—10 fill., összesen 7 kor. 94 fillér. Zólyomlipcsei ev. egyház
2 kor. Svehla Gusztáv, Breznóbánya 2 kor. Tót-pelsőczi ev. egyház ívén:
egyházközség 2 kor., Vitális Gyula lelkész 1 kor., összesen 3 kor. Blatniczky
Pál ev. lelkész, Zólyom, ívén: özv. Stech Lajosné 10 kor., Blatniczky Pál 2
kor., Zólyomi ev. egyház 2 kor., összesen 14 korona. Maranek Róbert, Breznó
bánya, ívén: Maranek Róbert 1 kor., Kersnyák Nándor 30 fillér, összesen
1 kor. 18 fill. A 166. sz. gyűjtőíven : id. Sztehlo János, Sztehlo Gerő 2—2 kor.,
összesen 4 korona.
A gyűjtés összesen 6289 korona 86 fillért eredményezett.

Jegyzet. Hálásan kell még megemlékeznünk arról, hogy a Kassa-Oderbergi
vasút igazgatósága kérelmünkre megengedte, hogy a vértanú-emlékünnepély
alkalmából Sárosvármegye területéről jövő ünneplők — községi elöljáróik vagy
lelkészeik által kiállított igazolványok alapján — egy egész másodosztályú
jegygyei az oda- es visszautazást a harmadik osztályban megtehessék. Az
engedélyezett kedvezményért ezen a helyen is hálás köszönetét mondunk.
A szövegben közölt üdvözlő iratok sorából tévedésből kimaradt a követ
kező távirat:
«Méltóságos Zelenka püspök úrnak. A vértanúk emlékére rendezett magasz
tos ünnepély alkalmából Istentől áldást kíván Kübecher, Leibicz.»

Collegimmi ok:levéltár.
Második közlemény. —

I. A l a p í t ó l e v e l e k

és v é g r e n d e l e t e k .

14. Szirm ay Jánosnak 1833 márczius 15-ikén Kerekréten
kelt alapítólevele, melylyel könyvtárát az eperjesi collegiumnak, mint fidei commissumot átengedte.
Ne apparatus meus librarius, multis laboribus, sumptibus, magna cura
et felici quoad eius coadunationem cum defuncti fratruelis mei Michaelis et
piae reminiscentiae patrui mei Pauli mihi cessis selectis Bibliothecis felici
accessu coacervatus in conformitate testamentariae meae dispositionis ad primo
genitum filium meum Nicolaum transiturus, parte ab una inter diversos et
aequa dilectione amplectendos haeredes meos, ingrati cuiuspiam livoris argu
mentum suppeditet, parte vera ab altera, ut per usum eius in evehendam
praeprimis Illustris Collegii Eperiessiensis Augustanae confessioni addictorum
intellectualem culturam destinatum, non solum eruditis et studentibus, verum
extraneis lecturientibus etiam modum et occasionem ampliorem et faciliorem
sternam: accedente matura deliberatione sequentem condo nominis mei sub
scriptione et usualis sigilli appressione roboratam pro haeredes meos strenue
observandam dispositionem:
I mo Bibliothecam totam, cuius librorum series in Catalogis duobus et
supplemento per me manu propria descriptis, complectitur, declaro qua fidei
commissum ad seniorem masculorum descendentium meorum pertinentem,quibus
deficientibus succedet semper senior familiae descendentium ex linea deside
ratissimi Avi mei Alexandri quondam de Szirma Augustanam tamen Confes
sionem fideliter profitens, cum defectu tandem seminis huius, Augustanae
Confessioni addictorum proprietatem Illustris praefati Collegii constituturam.
In quantum tamen
2 ^ hanc, auxiliante supremo numine, partim ampliare, partim defectus
supplere desiderarem, spectata et superabundant! moderna eius in aedibus meis
accomoda loqalitate custodiam eius usque dies vitae meae pro me relinquo
pro usuroboratione tamen fundationis huius non solum Cathalogos proxime
locali Dno. Inspectori originales submissurus verum libros Dominis Professo
ribus desideratos erga reversales intra spatium semestralis termini restituendos
dum et quando me extradaturum obligo. Proinde
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3*1? Pro loco Bibliothecae huius stabili et perpetuo sustineo proponere
Conclavia in aedibus Collegialibus pro recipiendo hoc apparatu adaptanda,
pro cuius interna Instructione necessarios sumptus praeferentialiter insumi
oportebit
4 « Proprietate fidei Commissi huius familiam de Szirma alioquin concer
nente seniorem haeredum meorum descendentium, ex post collaterialium senio
rum Ius praesentandi Custodem ex gremialibus Illustris Collegii Eperiessiensis
Augustanae Confessioni addictorum dignis seu ordinariis seu extraordinariis
Professoribus in posterum manebit, qui unita cum reliquis Illustris huius Collegii
dignissimis Patronis et Inspectoribus de augmento librorum eorumque quali
tatibus et numero mutua Consilia inire debebit, ut rei liberariae gustus et
studium serae etiam posteritati instilletur, eo hic addito: ut
512 Si successu temporis denominando Custodi scriptor etiam adiungi
deberet ex fundo hoc titulo annui servitii merces aliqua defigi possit; ne tamen
612. Libri per mutuationem aut asserantur, aut vero plane in omnes
civitatis partes distracti deperdantur, solummodo familiae meae (dignis tamen)
commembris erga Evictionem senioris haeredum meorum, et docentibus erga
responsionis onus Custodem mansurum, hos, prioribus quidem etiam extra
civitatis gremium, posterioribus tamen nisi ad hospitia sua licitum sit ex
Bibliotheca extradare; reversales autem, ut usus eorum toti Publico absque
cultus divini discrimine liber pateat, terminum semestralis restitutionis, nequa
quam excedant, quo fine, ut
7m-2 Lecturientibus aditus et usus Bibliothecae huius absque Custodis
magna aggravia concedi possit, defigantur omni hebdomade in diem Mercurii
et sabati pro horis pomeridianis singullativae duae horae pro aditu et lectione
in Bibliotheca et eatenus sustineo preces meas interponere, ut accedente
Venerabilis Conventus benevolentia pro lectione et faciendis Extractibus
ingredientibus Cubiculum unum resolvatur. Siquis tamen lecturientum occasio
nis huius mentem suam perpoliendi, solidiorem usum capere voluerit
8vo Erga realem depositionem aequivalentis pignoris, valorem operis
excepturi adaequantis idem intra civitatis etiam moenia domum accipere potest,
ita tamen ut pro evenibilibus extraordinariis praeferentialiter in compactio
nem attritorum librorum deservituris Expensis per decursum anni scholastici,
ei pensum aliquod moderatum per venerabilem Conventum defingendum
imponatur. Ut proinde:
9— Censura rationum et revisio apparatus huius librarii annue ex impro
viso instituenda eo maiori cum evidentia tractetur seniori Haeredum meorum
aliquot Individua e Venerabili Conventu scholastico per Praesidem deleganda
adiungantur, in quorum praesentia functio haec peragi et relatio Conventui
proximo praestari possit. Pro effectuatione autem dispositionis huius:
10— Assigno pro stabili fundo solutionis custodis et annuae Bibliothecae
huius augmentations interusurium capitalis summae 4000 id est quatuor millia
flor. Conventionalium et in quantum haeredes mei ex Capitalibus meis titulo
annuae supportationis, huius oneris, fundum adaequatum accepturi sunt, ad
Casum proinde si aut ille aut successor eius observato successionis in eum
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devolutario gradu pensum hoc 240 fl. C. M. in ratis semestralibus pendendum
deponere recusaret, Illustris huius Collegii Inspectoribus facultatem tribuo ab
ignavo tali summam Capitalem praescissis omnibus remediis Iuridicis recaplivandi, et optionalem sibi tam quoad summam Capitalem, quam legalia acces
soria procurandi satisfactionem; addita hac speciali cautela, ut summae huius
Interusurium, Cuius Capitale intabulatione securisari debebit, stabilem annuum
fundum in praedeiineatum scopum convertendum constituat.
Signatum Kerekrét die 15. Martii 1833.
_
, _ .
Joannes de Szirma m. p.
Ezen eredeti kötelezvény az 1839-ik évi november 25-ikén sz. k. Eperjes
városában tartatott közgyűlés alkalmával az 1723. 107. t.-cz. értelmében meg
nyerendő törvényes elsőség végett szokott módon kihirdettetvén, jegyző
könyvbe iktattatott Sárosy Lajos Gy. m p. Ts Ns Sárosvármegye in. aljegy
zője által.
Funcjatio Dni Splis Joannis de Szirma Bibliothecam suam et pro illius
partim augmentatione partim salario Bibliothecarii deservituros 4000 Rflos
C. M. donantis dd. 15. Martii 1833.
Publ. in Conventu Scholastico Eperiessini die 6. Maii 1833. celebrato.
Pr. 17. Juli 1857 NE. 3373.
Zur unbedingten pfandrechtlichen Sicherstellung der Betrag pr. 4000 fl.
Cm. mit 6°/0 Zinsen und mit der Priorität vom 25-ten November 1839 im
G.-Buchs-Prot. J. 30 der Gemeinde Scsavnyik sub C/a O Z. 3/a als Haupt
hypothek und im G -Buchs-Prot. J. 6 der Gemeinde Kerekrét sub C/a, 3/a
als Nebenhypothek einverleibt.
KK. Grundbuchkanzlei zu Eperies. Gedeon m. p.
Pr. 17 ten Juni 1858. NE. 1678. Zur unbedingten Pfandrechtlichen
Sicherstellung der Betrag pr. 4000 fl. mit 6 % Zinsen und mit der Priorität
vom 25-ten November 1839 auch ob dem Besitze der Frau Szirmay Clotilde
u. z. im Gb. P. J. 35 von Kerekrét und G. B. P. J. 2. von Scsavnyik sub
C/a O. Z. 5/a als Nebenhypothek einverleibt.
KK Grundbesuchskanzlei zu Eperies. Gedeon m. p.

15. Detegi M eczner Pál 1835. márcz. 17-ikén kelt és 1843

jun. 27-ikén kihirdetett végrendeletéből.
13.
Ha semmi férfi Meczner maradék nem lenne többé, az egész legatumot hagyom és rendelem az eperjesi ág. ev. vallástételt követő Superintendentiára, hogy a tőkepénz kamatjaiból különösen a tudományos intézeteket
segítse s a tanítók jobb állások iránt rendelhessen szabad tetszése szerint, de
a tőkepénzt szinte el ne költhesse s ne csonkíthassa.
18.
Hogy örököseim semmi szin alatt ki ne vonhassák magukat a tek.
megyék felvigyázó atyai hatalmak alól, a nagytiszteletű eperjesi ág. ev.
vallástételt követő Superintendentiát mint csakugyan utolsó örökösömet is
megkérem a felvigyázásra.
a*

IV

Alulírottak következő szerződésre léptünk :
Egyrészről mi Bánó József és Hazslinszky Frigyes mint az ág. h. ev.
tiszáninneni kerületnek kiküldött s egyszersmind felhatalmazott megbízottjai
ünnepélyesen lemondunk minden igényekről, melyeket fent czímzett kerület
nek Detegi Meczner Pál úrnak 1835. évi márcz. 17. S. A.-Ujhelyben kelt
végrendelete alapján Detegi Meczner fiága kihaltával, említett hagyományozó
vagyonára támaszthatna, kijelentvén világosan, hogy a most említett végrendelet
alapján többé és jövendőben semmiféle követelést a kerület támasztani nem fog.
Másrészről én Detegi Meczner Ferencz ezen néhai D. Meczner Pál úr
végrendeletéből eredő igényekről az ág. h. ev. tiszáninneni kerület részéről
a fentebbiek szerint örökre történt lemondásáért az eperjesi ág. h. ev. kerül.
Collegium részére ötezer ötszáz forintnyi alapítványt teszek, mely összeg iránt
a czímzett Collegiumot részint tettleg általadott földtehermentességi kötelez
vényekkel, részint saját kötelezvényem kiadása által ki is elégítettem. Kelt
nov. 17. 1863. A tiszai egyházkerület nevében: Zsedényi Eduard egyházk.
felügyelő. Máday Károly superintendens. Bánó József az ág. h. ev. tiszáninneni
kerület kiküldöttje és felhatalmazottja. Hazslinszky Frigyes, mint az ág. h. ev.
tiszáninneni kerület kiküldöttje és felhatalmazott megbízottja.

16. K ükem ezey Sándor és B ern áth Erzsébet 1853 novem
ber 1-jén kelt Végrendeletéből.
«7. p. Az eperjesi evang. oskola részére szintén ezer pfrtot, azaz egyezer
pengő forintokat, minden forintra három ezüst húszasokat véve,' hagyomá
nyozok; az eperjesi evangelicus Collegium felügyelőségnek teljes hatalmat adván,
miszerint azon tőkének évi kamatját a m agyar nyelv ügyes tanító s a tót és
német születésű a legkitűnőbb lépéseket a magyar nyelvben tevő tanulók közt,
úgy nem különben azon evangélikus oskola számára szerzendő szükséges
magyar könyvekre — bölcs belátása és általa megállapítandó kulcs szerint
fordítsa, különben ezen tőkének vagy kamatjainak más czélrai fordítását semmi
esetre nem engedem, s azon nem reményelett esetre jogot adok örököseim
nek, hogy ezen tőkét a hátralevő kamattal együtt per utján visszakövetel
hessék». 1872. aug. 6. kifizetve.

17. Pulszky Im re alapítványa.
36 kr. bélyeg: A természet örök törvényei szerint, halandó lévén, bár
halálom órája bizonytalan, mindazonáltal, hogy a végpillanat engem készületlenül meg ne lepjen, — halálom esetére, minden ingó és ingatlan vagyonomról,
melly jelenlegi tettleges birtokomba létezik, s mellyet életem folyama alatt,
elszenvedett mindenféle mostoha viszontagságok közt és súlyos csapásokkal
kisérve nehéz időkben, nagy ügyel bajjal fenntartani igyekeztem és fentartottam, — rendelkezni akarván, ép lélekkel és komoly megfontolás után e kö
vetkező végrendeletet teszem, mint következik:
1-ször. Miután szeretett nőm, született Keczer Teréz Asszony hozzám
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egy 30,683 fi t-bői 17 kr.-ból pengő pénzben álló Hozományt (Aliaturát)
hozott s ez az én jószágaimban befektetve találtatik, azért ugyan szeretett
nőm aflaturájára nézve, tulajdoni joggal halálom után is bírván, azt ezennel
az ő jogai biztosítására, ezen őszinte elösmerésemmel öszves vagyonomban
biztosítom.
2-szor. Szeretett nőm allaturáját ekkép minden megyebeli Zsebfalvi,
Bujáki, és Eperjesi valamint is Szepcsmegyei tulajdon birtokaimban biztosít
ván: rendelem, miszerint halálom esetére, ő mindazokban, valamint is minden
ingóságaimban kedves fijánk Géza teljes kora eléréséig, tettleges használati
birtokában feltételesen úgy maradjon, hogy mindazokból bejövő tiszta jöve
delmet, minden felelősség terhe nélkül szedve, birtokaim után járó adót, és
csekély adósságaim és hagyományaim után járó kamatokat fizetvén, a többi
fenmaradt jövedelemről saját belátása szerint intézkedjen, — s egyetlen fijánk
Géza iránt Annyai szeretettel viseltetve, az ő boldogságát előmozdítani min
den kitelhető módon igyekezzen, — kinek minél biztosabban kieszközölhető
boldogságát szemem előtt tartva, — különösen
3
szór. Rendelem, miszerint kedves fijám Gézának halálom után szere
tett nőm a Zsebfalvi jószágomból azon részt, melly a Zsebfalvi urbériség
illetőségétől kezdődik, és Lux Dávid Zsebfalvi competentiáig földekben, rétek
ben és kertekben végződik, ide értve a Bobuski nevezett K.-Sárosi határon
lévő tagomat is, azonnal, és az okból hogy a gazdaság tekintetében magának
szükséges kiképezést megszerezhesse, minden fentartás nélkül tellyes kora
eléréséig tartó használat végett adja ki. Ezen rész portióhoz tartozni fognak
fennebbieken kívül azon rész portión található Zsebfalvi urilak a mellette lévő
kertel, minden mellékes és gazdasági Épületek, szárazmalom és az országút
mellett levő korcsmabeli jövedelem, azon Czemétei és Kajatai erdőkkel hatá
ros alsó Erdőméi, mellyett erdőszeti szabályok szerint kezelni köteles leend,
— az illykép kedves fijám Gézának használati birtokába tettleg átadandó
részhez, a Gazdaság kényelmes folytatására, ugyan ő még minden Zsebfalván
lévő lovakat (kivéve kettőt, mellyet szeretett nőm tulajdon szükségére kiválasztandja) négy ökröt, hat tehenet, és azon rész portión lévő egyéb gazda
sági öszves készületeket, azon lekötelezettséggel szintén átveendi, miszerint
édes Annyának szeretett nőmnek mindezekért évenként s utólagosan bérlet
fejében egyszáz azaz egyszáz frt.-ot osztrák pénzben fizetni, -— valamint is
az átvett alsó erdőből fában évenként harmincz bécsi ölet kiadni, és Eperjesre
szeretett nőm tulajdon házába bevitetni köteles leend. — A Tállyai szőllőimet
és ottan birt tulajdon házamat, mind kedves fijám Gézának eddig is általadottat, ezután is nála örök birtokában hagyván.
4-szer. Kedves fiam Géza teljes korusága elérése esetében, különösen
rendelem és kívánom, hogy mindazon Sárosmegyei Zsebfalvi, Bujáki és sz.
kir. Eperjes városában, valamint is Szepesmegyei öszves ingatlan vagyonomat,
nem különben öszves ezüstömet, s egyéb ingóságaimat, mellyeket szeretett
nőm fiam Géza tellyeskora eléréséig felelőség nélküli használatban ideiglene
sen tartotta, kedves fiam Gézának, mint általános örökösömnek, azonnal tettlegi birtokába áteresze; ellenben kedves fiam Géza ezen módon minden Apai
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örökséget tulajdoni joggal átveendő ennek átvétele és tellyeskora elérése után
a 3-ik pontban bérleti készpénzbeni fizetés, ez által megszüntettetvén, édes
Annyának szeretett nőm Keczer Teréz Asszonynak, csak az első pontban
jelen végrendeletben általam elösmert pengő forintnyi 30683 és 17 knyi
annyai hozományától járó, ötszáztóli kamatokat, évenként és pontosan, mind
addig, míg édes annya ezt tőle megkivánandja, fizetni, s a 30 bécsi ölfát is,
szeretett nőmnek tulajdon Eperjesi házához holta napjáig kiadni, s évenként
bevitetni soha el ne mulaszsza, — sőt édes annyai intéseket szivén hordani,
fiúi kötelességének nézze, magától értetődvén, hogy öszves Apai birtokkal,
azon valamenynyi fekvő Apai terheket is magára válalni köteles lesz.
5ször. Szabolcs megyében Eperjesbe féle rész jószág, jelenleg Zálog
váltó perrel kerestetvén, — e tekintetben intézkedem : miszerint kedves fiam
Géza ennek kiváltása, vagy ez iránti barátságos Egyezés létre hozatala ese
tében, édes Annya s oldala mellé kinevezendő Gyámtárs vagy gondnok hírek
tudtok nélkül tellyes kora eléréséig, véghez vinni mitse legyen képes.
6szor. Halálom esetére, az Eperjesi Ágostai vallásu Districtuális Collégiumnak ezer pengő forintot, az Eperjesi Ágostai vallásu Ecclésiának kétszáz
pengő frtot, és ugyanazon Ágostai vallásu Eperjesi Kórháznak kétszáz pengő
irtot, a R. katholicus eperjesi Ispotálynak pedig ötven pengő frtot Legatum
gyanánt hagyományozom, illy feltétel alatt, hogy az illető hagyományaim, az
ágostai vallásu hagyományosoknál, mint Pulszky Imre féle kegyes alapítványok
örök időkre fennmaradjanak, s soha felmondhatok ne legyenek, úgy és annyira,
hogy ezen kegyes alapítványoktól, az én utódaim is csak évenkénti ötszáztóli
kamatokat fizetni tartozzanak.
7szer. Azon esetre, ha kedves fiam Géza házasodni kívánna, rendelem,
miszerint e tekintetben édes Annya különös beleegyezését s annyai áldását
kikérni fiúi kötelességének tarcson, sőt a rendelt Gondnok tudtával csak ezen
életbe vágó lépést tehesse.
8szor. Kedves fiam Géza magtalan' e világbóli kimultával, szeretett nőm
Keczer Teréz asszony özvegységében holta napjáig mindazon általam örökö
sök nélkül elhalt fiamnak jelen végintézetben hagyományozott öszves ingó
és ingatlan vagyonomban, özvegyi jogon maradandván, ezekbőli öszves jövedel
meket, saját innye kénnyé szerinti, de törvényes kezelése mellett felelőség
nélkül huzni, — s valamint a jószágaimon, netalán még találtató Adósságokat,
és hagyományaim után járó kamatokat kifizetni, úgy a jószágaimba időköz
beni szükséges beruházásokat, azon általa húzandó jövedelmekből ellátni, s
adót is rendesen fizetni fogja.
9szer. Kedves fiam Géza és szeretett nőm szül. Keczer Teréz asszony
tehát első örökösök nélkül, az utóbbi mint Pulszky Imre özvegye, elhalása
esetére, az én Sárosmegyei, Zsebfalvi, Bujáki és Eperjesi, tovább Szepes,
Szabolcs és Zemplén megyei öszves ingó és ingatlan vagyonomat, az Angol
honba jelenleg lakozó legközelebb vér rokonom Pulszky Ferencz úr férfi ágon
született öszves fiú gyermekeinek hagyományozom, s őket jelen végintézetem
ben általános örököseimnek nevezem, és helyetesitem olly módon, hogy ha
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egyik vagy másik, az öröklés megnyílta előtt megtalálna halni, a reá nézett
rész kölcsönös külömbeni örökösödés alapján az életben maradiakat illésé.
Reájok nézve különösen rendelkezvén, hogy azon ő nékiek hagyomá
nyozott öszves vagyonomból, a rajta fekvő kegyes alapítványaimon kívül, és
netalán még egyébb csekély fent lévő terheimen kívül, a magyar nemzeti
múzeumnak egyezer pengőfrtnyi tőke után ötszáztóli kamatokat és azonkívül
még az eperjesi Ágostai vallásu Districtuális Collégium pénztárába tízezer
pengőfrtnyi Tőke után szintén ötszáztóli kamatokat évenként fizetni tartoz
zanak. Ezen utolsó hagyomány mint Pulszky Imre név alatti kegyes alapít
vány örök időkre, a tőkére nézve Pulszky Ferencz ur utódainál mint általá
nos helyettesített örököseimnél örök időkre maradand, s fel nem mondható
lészen, — a magyar nemzeti muzeum féle hagyományom szükség esetében a
készpénzbeni lefizetését is különös magába foglalván.
A tízezer pengő frtnyi kegyes alapítvány után fizetendő kamatokra nézve
különösen rendelem, hogy azok azon öt ágostai vallásu eperjesi szüleiktől
származott legjobb iskolai tanulóknak kirekerztőleg, minden évben mint Sti
pendium Emerico Pulszkyanum, életkoruk 12. évtől egészen 18. évig berekesztőleg egyenként per egyszáz frt pengőben osztassák fel, kiknek a Stipen
dium érdem szerinti kijelelését, az iskolai Bizottmány és nevezett Collégium
felügyelő ur lelkiisméretes megítélésére bízom.
Különösen még Pulszky család eperjesi sírboltjára hagyom ötszáz pengő
frtot, olly kivételes meghagyással, hogy mig kedves fiam Géza életbe leend,
addig ő s örökösei, az említett sírboltot maga épségében fentartani köteles,
és kötelesek legyenek, haláluk után pedig ezen fel nem mondható hagyo
mányomból is járó ötszáztóli kamatokat helyetesített Pulszky Ferencz ur
gyermekei, mint általános örököseim az eperjesi ágostai vallásu Districtuális
Collégium pénztárába évenként fizetni tartozni fognak. Ezen kamatoknak
egyik fele a Sírbolt minden évbeni kiigazítására fordítandó, a másik fele pedig
annak, nevezett Collégiumi tanár urnák fizetendő leend, ki az iskolai Bizott
mány által a Sírbolt felügyelésével és számadások melletti kezelésével megbizatni fog.
10szer. Ha az Ágostai vallásu Eperjesi Districtuális Collégium, Eperjesi
Ágostai vallásu Egyház és Kórháza, saját fundatióinak eddig gyakorlott ke
zelése, a magas kormány időközbeni rendelései vagy intézményei által kezeik
ből kivétetnék, tehát öszves fundatióinak kezelését említett magas kormány
az illetőktől elvenni szándékozna, akkoron és azon esetben jelen végrendele
temben tett valamennyi hagyományaim, mint illyenek megszüntetendnek, s a
magyar nemzeti múzeumnak hagyottaknak tekintendők, tehát a bekövetkezett
fenebbi esetben, a hagyományozott kegyes alapítványok és egyéb hagyomá
nyaim után járó ötszáztóli kamatokat is ugyan a magyar nemzeti muzeum
pénztárába egyenesen, örököseim által fizetendők lesznek.
11szer. Szeretett nőm oldala mellé Gyámtársul s illetőleg Gondnokul
tekintetes Meliorisz Gergely és Ganczaugh István urakat akkép nevezem ki,
hogy akár mellyik halála esetére, a másik a Gondnokságot elfogadni szives-
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kedjék, magamnak még azon jogot fentartván, miszerint azon két Gondnok
helyébe, véletlen akadályok közben jötte miatt, másokat is helyetesithessem.
12-szer Minthogy jelen fent lévő körülmények még változhatnak is, s
ezek változtatásával az utolsó végakaratnak is más intézkedési iránya és czélja
lehet, azért jelen végrendeletet is megmásíthatni, vagy egészben megsemmi
síthetni, ezennel jogomat fenntartom.
És ez az én végső akaratom, mellyett szükséges hitelesítése végett a
a jelen lévő tanuk előtt mint utolsó intézkedésemet sajátkezüleg nevem alá
írásával és pecsétemmel ünnepélyesen megerősítem, s utolsó akaratomnak
lenni, nyilvánítom Eperjesen az 1860. évi Január 14-én. Pulszky Imre s. k. L. S.
Tekintetes Pulszky Imre ur jelen végrendeletben foglalt intézkedéseit,
saját végső akaratjának lenni nyilvánítván, mi általunk nevünk aláírásával és
pecséteinkkel hitelesített, kelt mint feljebb Eperjesen, 1860. Január 14 én.
Malatinszky Ferencz s. k. L S. Lipóczi Keczer Sándor m. p. L. S., Vida
Pál m. p. L. S. Dirner József m. p. L. S. Nosztitius Károly m. p. L S , mint
meghívott tanuk előtt. Alább Írtak ezennel hivatalosan bizonyítjuk, hogy
1860. évi Január 14-én kelt hiteles formában készített végrendeletet néhai
Pulszky Imre urnák nevezetesen Lipóczi Keczer Sándor, Dirner József, Meliorisz
Gergely, Pillér Gedeon, és boldogult Pulszky Imre özvegye Lipóczy Keczer
Teréz Asszonyság és fia Pulszky Géza jelenlétében, mai napon az özvegy
tulajdon eperjesi házánál kihirdettük. Eperjesen, Deczember 7-én 1861. Pillér
József m. p., szolgabíró. Bornemissza Adám m. p., r. esküdt.
Pr. 1863-ik Február 26-a. N. E. 316.
A tulajdoni jog megnyerése végett bekebeleztetek a Zsebfalvi 1., 2 , 18.,
20., 24, 29., 40., 45., 50, a Bujáki 15, Kis-Sárosi 45 és 57., Somosi 25,62.,
73., 75 , 82., 84 , 86., 90., 96., 100., 104., 105, 106., 107., 109., 162. és 163
szám alatti telekjegyzőkönyvek tulajdoni lapján.
A Sárosmegyei telekkönyvi iroda : Gedeon Miklós s. k., telekkönyvi vezető.
Hogy ezen a fél által elkészített másolat bélyegtelen eredetivel szórulszóra megegyez, hivatalosan megerősitettik.
Eperjesen, 1862. évi Deczember hó 25.
_ , , ., .
Beschkidt János s. le.,
(P. H.)

hely. pertárnok.

18. Keczery Andrásnak 1864. február 28-ikán Eperjesen kelt
végrendeletének az eperjesi Collegiumra vonatkozó pontja.
8. oldal. Hortum autem meum sub m onte Calvariae situatum, cum illius
universo ibi reperibili instructione — vidua Maria Hunyady natu Jelsovszky,
ad personam dumtaxat usque dies vitae illius libere tenendum, possidendum
ac usuandum omitto, ita tamen, ut tam aedificiorum fundi, ac fructiferarum
arborum debitam curam gerere, ac illum sem per in bono ordine conservare
teneatur, eo hic per expressum addito, ut fructus pendens anni mortis meae
illius constituat proprietatem, de fundo pendente autem postremi vitae illius
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anni, libere disponere possit. Sub fructu pendente intelligo omnem possibilem
fundi huius perservationem, etiam si iam desumpta fuerit.
Post fata autem praecensitae viduae Mariae Hunyady, hortus idem pu
blica licitatione mediante vendatur, — ex quo licitatione mediante conse
quenda summa
Mille florenos bonae tunc currentis monetae Collegio Evangelicorum
Eperiesiensi, in quo educatus
Mille florenos similiter bonae monetae Alumneo Evangelicorum Eperie
siensi, in quo intentus sum, priores pro professorum, posteriores autem pro
egenorum alumnoium meliori subsistentia, titulo fundationis lego, ita tamen,
ut a prioribus annua interusuria inter Dominos Professores dividantur, a po
sterioribus medietas interusuriorum quovis anno, festo Andreae die videlicet
meo onomastico, in melius prandium alumnorum convertatur, et «beneficium
Keczerianum» vocatur, -— altera autem medietas, caeteris alumnei necessita
tibus deserviat. Eo hic per expressum declarato, quod si fundationalia legata
haec ab autonomis Evangelicorum avelli et manipulatio similium fundationum,
quaqua demum ratione, seu in partes sive in toto, publicae regiminis mani
pulationi concredi et resignari deberet, ex tunc, cum intentio mea, directe
tantum ad autonómiám Evangelicorum, privativamque eorum fundationalium
cassarum manipulationem et dispositionem restricta, non autem pro universo
communi bono extensa haberetur, tunc praespecificata fundationalia legata,
ipso facto cessent, et summae hae, bis mille florenos bonae monetae efficien
tes haeredibus meis infra nominatis aut eorumdem successoribus cedant et
eisdem absque omnibus litigiis erga simplicem recursum vi eiusdem meae
dispositionis extradentur. Et ideo volo, ut fundationes hae semper distinctim
et seorsive, non autem cumulative manipulentur, et sub seria evidentia serven
tur locis tutis et securis penes pupillarem intabulationem elocentur, ut ita ad
eventum nefors casus superius memorati, obligatoriales haeredibus meis aut
eorundem successoribus, ductu eiusdem dispositionis administrari valeant.
Kihirdettetett 1872. évi okt. 14-én.

19. Kivonat a K ollm ann Frigyes Eperjesen, 1870. okt 3-ikán
kelt végrendeletéből.
8. Der Garten unter dem Kalvarienberge soll eigenthümlich dem DistrictualCollegium zu Eperies zufallen. Dieses Grundstück darf unter keinen Um
ständen verkauft werden, sondern es ist mein Wunsch, dass der besagte
Garten theilweise oder ganz zum Unterricht der coli. Schuljugend in der
Pflanzenkunde und Obstbaumzucht verwendet werde. Die Nutzniessung dieses
Gartens hat bis zu ihrem Ableben meine Gattin zu betreffen und nur nach
ihrem Tode hat das ev. Distr. Collegium zu Eperies die Nutzniessung dieses
Gartens anzutreten.
10,138. p. sz. 1873. nov. 2. 10,138. sz. alatt felvett jegyzőkönyv alapján
kihirdettetett.
Az 1875. évi május 4-ikérn 4419. sz. alatt és ekkép az 1874. évi április
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30-ikán 2581. sz. alatt kibocsátott hirdetményben kitett jelentkezési záridőnek
lefolyta után az örökösökkel felvett tárgyalási jegyzőkönyv és örökhagyónak
végrendelete alapján következőképen beszavaztatik:
1. N. Kollmann Frigyes hagyatékához tartozó, Eperjesi 82. sz. tjkvben
218. ossz. s 2545. és 2546. hr. szám alatt Kálváriahegy alatti kert az ahoz
tartozó épülettel, végrendeleti hagyomány czímén és örökhagyó végrendelete
alapján tulajdonjoggal átadatik az eperjesi ágost. evang. kerül. Collegiumnak
azon föltétel alatt, hogy
a) a nevezett ingatlan eladás tárgyává nem tétethetik ;
b) ezen ingatlannak és járulékainak korlátlan haszonélvezete egész élté
nek folyama alatt örökhagyó özvegyét, Kollmann szül. Nehrer T. eperjesi
lakosnőt illetendi, mely haszonélvezeti jog telekkönyvi bekebelezés által is
biztosíttatik;
c) köteles a nevezett kerületi Collegium a kérdéses kertnek birtokba
történt átvétele után azt vagy legalább ennek egy részét az intézeti ifjúságnak
növénytanban és gyümölcsfatenyésztésbeni oktatására és kiképzésére fordítani j
d) a haszonélvezeti jognak a tartama alatt a kérdéses kert utáni adóés közterheknek viselése a haszonélvező Kollmann Teréziát illeti.
Bead. 1875. június 11-ikén 3066. tk. sz. alatt.

Ki vonat
a Collégium Igazgató-választmánya 1896. márczius 26-ikán tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
3.
Felügyelő jelenti, hogy a Kollmann Fr. által még 1873-ban a Collegium
nak hagyományozott s 1875-ben beszavatolt Kálvária alatti kert, özvegye elhúnytával már teljesen a főiskola tulajdonába ment át. Minthogy a végren
delet a kertre nézve úgy intézkedik: «Der Garten unter den Kalvarienberge
soll eigenthümlich dem Districtual-Collegium zu Eperies zufallen, dieses
Grundstück darf unter keinen Umständen verkauft werden, sondern es ist
mein Wunsch, dass der besagte Garten theilweise oder ganz zum Unterricht
der coli. Schuljugend in der Pflanzenkunde und Obstbaumzucht verwendet
werde. Die Nutzniessung dieses Gartens hat bis zu ihrem Ableben meine Gattin
zu betreffen und nur nach ihrem Tode hat das ev. Distr. Collegium zu
Eperies die Nutzniessung dieses Gartens anzutreten»
Kimondja az ig.-vál., hogy a kert végleges birtokbavétele
tekintetében a végrendelkező intézkedéséhez képest fog eljárni,
de erre az évre, miután nagyobb beruházásokra van szükség, a
felügyelőt, illetve coll. ügyészt felhatalmazza, hogy az bérbe adassék.

20

.

H ubay M iksa 1871. jan. 25-ikén Gömör-Szkároson kelt
végrendeletéből.

Ingatlan jószágainak vételárából fennmaradó összeg a hagyományosok
közt felosztandó: 9. Barna Boriska 300 frt. 10. Dávid Miksa 300 frt. 11. Nagyrecskei ref. egyház 200 frt 12. Magy. Tud. Akadémia 3000 frt. 13. Magy.
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Nemz. Színház 2000 frt. 14. Pesti Magy. Nemzeti Múzeum 200 frt. 15. Szepes.
iglói ev. gymnasium 2000 frt. 16. A gömör-szkárosi ref. egyház 200 frt.
17. Rozsnyói ev. gymnasium 500 frt. 18. Sárospataki főiskola 1000 frt.
19. Az eperjesi evangélikus Collegium kapjon 500 frt. o. é. azon fel
tétellel, hogy az gyiimölcsözőleg elhelyezve és érintetlenül kezeltetvén, évi ka
matjai évenkint a jogászok könyvtárának gyarapítására fordíttassanak s a
vásárolt tudományos, kizárólag jogi könyvek, mint ezen alapítványból szerzettek,
megjelelve, külön lajstromba foglalva, de azért az egészből ki nem szakasztva
kezeltessenek.
20. Pongr. Hubay Erzsébet 600 frt. 21. Hubay Eszter 500 írt. 22. NagyRecske község 200 frt. 23. Gömör-Szkáros 200 frt. 24. N.-Recske 500 frt.
Ha az összes ingatlan javak összes vételárából valamennyi hagyomány
egészen ki nem fizettethetnék, akkor 9—16. számok alatti hagyományok,
illetőleg alapítványok mindenek előtt hiány nélkül kifizetendők lesznek, a
vételári maradvány 17—24. számok alatti, szóval a többi hagyományosok
között hagyományaikhoz képest aránylag lesz felosztandó, illetőleg a levonás
aránylag eszközlendő s nekik kiadandó; ha pedig a begyűlt összes vételár
a hagyományi összegeket együttvéve meghaladja, akkor a többlet valamennyi
hagyományosok között kivétel nélkül aránylag lesz felosztandó.
K i v o n a t .

a Collégium Igazgatóválasztmánya 1898. ápril. 4-ikén tartott ülésének jegyző
könyvéből.
8. Coll. felügyelő jelenti, hogy Hubay Miksa 500 frt.-os hagyománya a
Collégium pénztárába befolyt.
Tudomásul szolgál.

21. Ujházy Árpád-féle ösztöndíj-alapítvány.
Ujházy József végrendelete. Kelt Kassán, 1873-ik évi jan. 23-ikán.
Végrendelet. Alulirt Ujházy József, miután azon szerencsétlen csapás ért,
hogy egyetlen egy forrón szeretett Árpád fiamtól élete tavaszán megfosztattam, s e fájdalmas körülmény folytán leszármazó egyenes örököseim nincse
nek, a mennyiben jól tudom, hogy halálom eljövetelének ideje és órája bizony
talan, nehogy a végkimúlás készületlenül találjon, tehát halálom esetére lelkemet az Atya, Fiú és Szentlélek mindenható egy Istennek kegyelmébe, testemet
pedig — honnan vétetett — a földnek nyugalmába ajánlva, teljes lelki éber
séggel, nyugodt és érett megfontolás után, kedves szülőimtől öröklött és Isten
segedelmével szerzett vagyonaimról az alábbiak szerint végrendelkezem.
1-ször. Halálom esetére Priesnitz Zsófia kedves nőmet özvegyi joga
alapján haszonélvezeti joggal, Ujházy Albert és néhai Ujházy Mária, egykor
férjezett Raisz Szilárdné testvéreim gyermekeit pedig, névszerint: Ujházy Iván,
Ujházy Zsófia, Raisz Aladár, Raisz Ernő és Raisz Irma férjezett Szakmáryné,
legközelebbi oldalági rokonaimat, tulajdoni joggal öröködő általános örökö
seimnek nevezem ki.
£*
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2szor. Az előbbeni pontbani intézkedéseimből folyólag kedves nőm
Priesnitz Zsófia haszonélvezője marad minden néven nevezendő ingó és
ingatlan vagyonaimnak mindaddig, miglen mint özvegyem nevemet viseli s
így tehát, ha özvegységben halna el, egészen élte fogytáig, de oly megjegy
zéssel, hogy a kassai házamnak a most jelenleg általam és általa is használt
s halálom után is ingyenes használatában maradandó szálláson kívüli — évenkinti
bérjövedelméből, valamint összes értékpapírjaimnak és részvényeimnek kamat
avagy más czímű jövedelmi bevételeiből, részint a saját maga 50,000 frtnyi
a. é. női hozományát és annak kamatait, részint az általam alább teendő
egyes és összes legatumokat leend köteles évenként a lehetőségig és a tiszta
bevételi jövedelem erejéig törleszteni mindaddig, míg azok, mint hagyatékomat
érdeklő terhek, teljesen letörlesztve és kielégítve leendnek, s hogyha még
életében esetleg megszűnnék nevemet viselő özvegy lenni, — ez esetre az e
pontban körvonalozott haszonélvezeti joga özvegységének megszűntével azon
nal elenyészik.
3szor. Arrai tekintettel, hogyha boldog emlékezetű kedves Árpád fiam
életben marad, minden vagyonomat egymaga örökölte volna, tehát az ő
emlékének megörökítésére, nemkülönben az őseim által alapított Budaméri
evangélikus templom és az ez alatt lévő családi sírboltunk fenntartására én
még annak előtte Budamérben egy önálló anyaegyházat állandó lelkészi és
tanítói állomásokkal alapítottam. Mely alapítványom szerint a lelkész éven
kénti fizetése 600 frt o. é. készpénz, 12 bécsi öl fa, rendes lakás, vagyis a
lelkészi lakóháznak és gazdasági épületeknek haszonélvezete, 3 tehén-legel
tetés az uraság tulajdonát képező legelőn és marháival, 20 hold szántóföld
használata, a tanító pedig 300 frt o. é. készpénz, 6 bécsi öl tűzifa, rendes
lakás, vagyis az egy külön iskolaszobával ellátott tanítói laknak használata,
1 tehén legeltetése szintén az urasági legelőn és marháival és 6 holdnyi
szántóföld haszonélvezete, végre a Budaméri evangélikus templom és az ez
alatt levő családi sírboltnak, valamint az említett lelkészi és tanítói épületek
nek fenntartására rendelt járandóság évenként 300 frt o. é. összegnyi kész
pénz. Ezen alapítványi terhek s illetve az összesen 1200 frt o. é. készpénz,
18 bécsi öl tűzifa, 4 drb tehén-legeltetésbeli járandóságok az Egyház, lelkész
és tanító javukra az alapítványi oklevélben megszabott módon lesznek fize
tendők és kiszolgáltatandók mindenkor a Budaméri birtokom haszonélvezője
avagy tulajdonosa által, örök időkre, vagyis mindaddig, míg a Budaméri
evangélikus templom és egyház fenn fog állani. — Mint alapító és végren
delkező még azt is világosan rendelem, hogy az ezen pontban érintett három
rendbeli, összesen 1200 írt o. é. összeget tevő készpénzbeli alapítvány Budaméri
birtokom jövedelméből minden egyes évben, évnegyedenkint négy egyenlő
részletben olyaténképen leszen minden birtokutódom által örök idők folyásán
keresztül, más egyébb kiadások előtt fizetendő, miszerint az bárminő pénzcrisis avagy devalvatio eshetősége mellett is mindig számszerinti nominal
osztrák értékű ezerkétszáz frt mennyiséget tegyen, ennél kevesebbet semmi
szín alatt ne tehessen; miután pedig ezen alapítványom kiegészítő részét
képező beltelkek, épületek és földbirtokok telekkönyvileg máris a Budaméri
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evangélikus egyházra vannak átírva, tehát jelen alapítványom lelkiismeretes keze
lését és az arrai felügyeletet családi águnk életben lévő tagjaira bízom; családi
águnk kihalta esetére pedig kívánom, az a tiszáninneni evangélikus egyház
kerületi Superintendens és a rendszerinti Esperesfelügyelők alatt álljon, s hogy
az épületek és családi sírbolt fenntartására rendelt összegről vezetendő számadá
sok minden egyes évben az Esperességi gyűlés vizsgálata alá terjesztessenek.
4szer. Legatumaim, melyekről fentebb említést tettem, következendők
lesznek, u. m .:
a) Keresztgyermekeimnek, névszerint pedig Klistinszky Dezsőnek és
Gyulának, Spóner Ferinek, Dessewffy Zsófikénak, Raisz Ernőnek, Ujházy
Zsófikénak, Szakmáry Elemérnek, Hotvács Szilveszternek fejenként hagyonyozok 500 frt. o. é. s így mindnyájuknak öszvesen négyezer forintot o. é.
azaz 4000; b) az eperjesi e v a n g e l i c u s c o l l e g i u m n a k a l a p í t 
v á n y k é p T í z e z e r f r t . o. é. a z a z 1 0 ,0 0 0 — oly módon, hogy esen
hagyományom Ujházy Árpád-alapítvány nevet viseljen, továbbá, hogy a tőke
kölcsötiképen magánosoknak ki ne adassák, hanem egy pénzintézetbe tétessék le
kamatozás végett s végre, hogy annak évi kamatjaiból felerésze a Collegium
szükségeire fordittassék, a másik feléréssé pedig három legjobb tanulónak, mint
stipendium évenként kiadassák három egyenlő részre felosztva; c) Erdélyi
Ferencz barátomnak természetben 2 Sárosi malom- és 5 darab Kassai keményítőgyári, így tehát együttesen 7 azaz hét darab részvényt a megjelölt
nevűekből; d) Volf gazdatisztemnek, ha még halálomkor szolgálatomban
leend, hagyok Ezer frt. o. é. azaz 1000;
ej Nikel Móricz inasomnak négyszáz frt. o. é. azaz 400 ;
f ) Safián Mihály gazdámnak kétszáz frt. o. é. azaz 200 ;
g) Kopinos András kocsisomnak kétszáz frt. o. é. azaz 200;
h) Házaimban lakó zselléreimnek, kik tíz éven túl engemet szolgáltak s
kik jelen tizenhatan azaz 16-an vannak, fejenkint 25 frtokat o. é. s így
tehát öszvesen mindnyájoknak Négyszáz frt. o. é. azaz 400;
i) Minden belső cselédemnek, ki öt éven túl szolgálatomban van, az e). /) , g)
pontiak kivételével, fejenkint 25 frt. o. é., kik körülbelől összvesen négyen
lehetnek, e szerint a javukra járó legatum együttesen Egyszáz frt o. é. azaz 100;
kJ Petróczy András kassai házmesteremnek kétszáz frt o. é. azaz 200.
Ezen öszves hagyatéki vagyonaimat terhelő egyes legatumokra vonat
kozólag megjegyzem általánosságban, hogy azok mindmegannyian személy
hez kötöttek, ha tehát az ezen pont alatt megnevezett legatariusaim közül
egyik vagy a másik halálom bekövetkezte előtt elhalna, az esetleg előttem
elhalálozó legatariusnak örökösei a jogelődjük részére hagyott legatumot
követelni nem leendnek jogosultak, s hogy az egyes pénzbeli legatumoktól
a kifizetés idejéig, bármikor történjék is a kifizetés, semmi néven nevezendő
kamat nem jár és nem is követelhető örököseimtől.
5ször. A közelebbi 4 pont alatt egyeseknek hagyományozott pénzbeli
legatumok együttesen 16,500 frtot, a 2. pont alatt említett nőm hozományabeli terhem 50,000 frtot tévén, ilyeténképen az öszves hagyatékomat érdeklő
teher együttvéve Hatvanhatezerötszáz azaz 66,500 frt o. é. öszvegből áll, az
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elhagyományozott sárosi malom- és kassai keményitőgyári, öszvesen hét darab
részvényen kívül. A mint halálom bekövetkezend, az érintett részvények
Erdélyi Ferencz barátomnak azonnal kiadandók, ha ő haláloit) idején még
életben leend. A mi pedig a készpénzbeli legatumok és nőhozománybeli
terhem kielégítését illeti, ha nőm halálomat túléli s ha annyi időn keresztül
fogja mint özvegyem haszonélvezeti jogát gyakorolni s kassai házam bérjövedelmét, valamint értékpapírjaim és részvényeim kamat- vagy más czímű
jövedelmi bevételeit kezelni, hogy ezen közelebb jelzett vagyonaim jövedel
méből az egyes pénzbeli legatumokat és női hozományát elég ideje és alkalma
leend kielégíteni, a mit én szivemből óhajtok, ekkor ezen hagyatékomat
érdeklő terhek szeretett nőm által kielégítendők lesznek akként, hogy kassai
házam s értékpapírjaim s részvényein tiszta jövedelmi bevételeiből — mindenek
előtt női hozományának évenkénti kétezernyolczszáz azaz 2800 frt o. é.
összeget tevő kamatait minden egyes évben levonja, az ennek levonása után
fennmaradandó öszvegből azután évenként elsőbben is az egyes s illetve
összes pénzbeli legatumokat fogja törleszteni oly sorrendben, hogy azok
közül a summa menyiségrei tekintettel legelőbb is a legkisebb tételek lesz
nek fizetendők, a nagyobbak pedig későbben, s hogy mivel a kifizetés minden
bizonynyal több éven által fogand történni s mivel az érintett kifizetési sor
rendi elv megtartása mellett az egy évről más évre kifizetlenül maradó
öszvegek közül a kisebb summa kifizetése tekintetében mindig megelőzendi
a nagyobb summát, ehez képest a mennyiségileg legnagyobb legatum kifize
tése legutóljára marad. És ha ekként az egyes pénzbeli legatumok mind ki
lesznek elégítve, ekkor nőm hozományára kerül a sorrend s ez leend ugyan
csak szeretett nőm által önmaga javára kamatjával együtt törlesztendő és
teljesen kielégítendő, a szintén annak törlesztésére és végleges kielégítésére
is egyelőre designált Kassai házam, értékpapírjaim és részvényeim évenkénti
tiszta bevételi jövedelméből. Midőn pedig ily módon saját maga 50,000 frt
összegnyi tőke hozománya és kamatjaival együtt teljesen le leend törlesztve,
vagyis midőn öszves hagyatéki vagyonon! az egyes legatumok- és női hozo
mánybeli tehertől felszabadul, ekkor kedves nőmnek a kassai házam bérjövedelme és értékpapírjaim és részvényeim kamat vagy bármi más czímű
jövedelmi bevételeire is kiterjed a 2. pont értelmében és ugyanott körvonalozott özvegyi haszonélvezeti joga. — Szeretett nőmre és haszonélvezeti jogára
vonatkozólag végintézkedésemet itt rekesztem be, mely idézett végrendeltek
ből nyilván kitűnik az, hogy a míg kedves nőm, mint özvegyem nevemet
viseli és így esetleg holta napjáig minden néven nevezendő ingó és ingatlan
hagyatéki vagyonaim kezelése, birtoklása, sőt a terhek törlesztése után azok
nak öszves haszonvételi jövedelme is kizárólag őt egymagát illeti, miután
ismert jólelküségénél fogva meg vagyok győződve arról, miszerint az általa
teljesítendőknek, általam fennebb végrendelteket a legnagyobb lelkiismeretes
séggel fogja teljesíteni; tehát míg mint özvegyem nevemet fogja viselni és
vagyonaimat birlalni, addigelé őt — kedves nőm et — tulajdoni joggal utánam
öröködőkként kinevezett örököseim jogának gyakorlatában még csak szóval
is háborgatni óvakodjanak.
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6-szor. Annak kijelentése mellett, hogy jelen végrendeletemnek alább
következő pontjaiban foglalt intézkedéseim mindmegannyian csak akkor
vehetik kezdetöket, ha kedves nőm özvegysége és haszonélvezeti joga megszűnend, ehez képest most már az iránt intézkedem, hogy tulajdoni joggal
öröködőkként fenebb az első pont alatt kinevezett általános örököseim
hagyatéki öszves ingó és ingatlan vagyonaimban miképen és minő mérvben
fognak öröködni, s ha esetleg nőm korábban halna el, mint én, az összes
hagyatékomat érdeklő terhek miként lesznek kielégítendők, melynek folytán
legelőbb is az utánam maradandó ingatlanok és azokhoz tartozó ingóságok
tekintetében következőleg intézkedem :
na) A Budaméri, Benyiki és Valykóczi ingatlan birtokaimat minden
azokhoz tartozó jogi javadalmakkal, gazdasági beruházásokkal és felszerel
vényekkel, igavonó barmokkal, szarvasmarhákkal, és szobákbeli bútorokkal
együtt, a mint azok halálom után s illetőleg kedves nőm haszonélvezeti
jogának megszűntével találtatni fognak, Albert öcsém fiának — Ivánnak —
hagyom, a 3. pontban kitett alapítvány terhével akként, hogy alapítványi
intézkedésemet, az alapítványi oklevél tartalma szerint teljesíteni szoros köte
lességének ismerje, s hogyha még kiskorúsága idején kellene birtoklatba
vennie eme neki tulajdoni joggal hagyott birtokokat, tehát azokat nagy
korúsága eléréséig édes atyja Albert öcsém kezelje és jövedelmét évenként
mindég tőkésítse s a birtokokat tőkésített jövedelmökkel egyetemben adja
által fiának nagykorúságának elérése idején.
bb) A rozgonyi és haraszti birtokaimat minden ahoz tartozó készletekkel
együtt, úgy, miként azt az Inventarium tartalmazza s miként azok halálom
után s illetve kedves nőm haszonélvezeti jogának megszűnte idején leendnek,
boldogult Mari nővérem két fiának, Raisz Aladárnak és Ernőnek hagyom
hason felerészben és tulajdonjogilag, de oly kötelezettséggel, hogy ők ketten
és együttesen tartoznak Dessewfify Paulának élte fogytaiglan és vitalicium
fejében öszvesen 30 frt o. é. öszveget évenként kifizetni.
cc) A kassai Fő-utczán fekvő 25. számú házamat hagyom keresztleányom
nak, Ujházy Zsófiának és boldogult Mari nővérem leánya Raisz Irma férje
zett Szakmárynénak szintén tulajdonjoggal és hason felerészben, úgy, a mint
e ház halálom után s illetőleg nőm birtoklási és haszonélvezeti jogának el
enyészte után találtatni fog. Minden lehető aggodalmak elhárítása tekintetéből
ugyanitt, hol ingatlanaimnak tulajdoni joggal öröködő örököseim között
miként leendő felosztásáról intézkedtem, a rozgonyi birtokra vonatkozólag
megjegyzem, hogy habár az nemcsak az én magam, hanem nőm nevére is
van telekkönyvezve, azért hogy 50,000 frt o. é. női hozománya minden
eshetőségre biztosítva legyen, mindazonáltal e körülmény Raisz Aladár és
Ernő örököseimre nézve, kiknek e birtokot is hagytam, semmi nehézséget
nem tehet, mivel kedves nőmmel azon megállapodásra jöttem, hogy mihelyest
érintett hozománya vagy neki magának vagy pedig örököseinek ki leend
fizetve, ő arra vonatkozó telekkönyvi és birtoklási jogáról azonnal lemond
s örökösei is lemondani kötelesek lesznek, a mint ezt nőm végrendeletében
ki is nyilatkoztatta, s mivel arról, hogy ezen nőhozományi teher öszves
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hagyatéki vagyonaimból kielégített legyen s ilyeténképen a rozgonyi és
haraszti birtok tisztán egymagám hagyatékához tartozóként maradjon, alább
is kellőleg intézkedem.
7szer. Ingóságaim közül a családiképek, ereklyék, fegyverek, pipák,
órák, mindenféle ezüst készletek, ágybéli és asztalneműek, nemkülönben
értékpapírjaim és részvényeim, a legatumként elhagyományozott részvényeken
kívül, vagy esetleg ezek is, ha Erdélyi Ferencz barátomat túlélném, melyek
a Budamérben és Kassán levő Íróasztalaimban két könyvben s azonfelül egy
külön jegyzékbe összeírva jelen végrendeletemhez is csatolva vannak, ugyan
csak halálom után és illetve nőm haszonélvezeti jogának megszűnte idején
Albert öcsém és megboldogult Mari testvérem gyermekeik, névszerint pedig
Ujházy Iván, Ujházy Zsófia, Raisz Aladár, Raisz Ernő, Raisz Irma férjezett
Szakmáryné tulajdoni joggal örökösödő általános örököseim között természetben
és értékük szerint egyenlő részekben s így tehát egyformán osztassanak fel.
8szor. Halálom után s illetőleg kedves nőm haszonélvezeti jogának meg
szűntével, Kassai házamban és lakásomban található házi bútorok, konyhai esz
közök, valamint bárhol leendő és levő kocsiaim, kocsilovaim és az ezekre való
szerszámok, szalmában és szemben található életneműek, az erdőségben kivágva
vagy ölbe rakott famennyiség, a pinczékben levő borok mind eladassanak s
úgy az ezek árából bejövendő pénzösszeg, mint a hagyatékomhoz tartozóként
halálom után esetleg maradandó készpénzbeli vagyon is hasonlag Ujházy
Iván, Zsófia, Raisz Aladár, Ernő és Irma örököseim között egyenlő részek
ben legyen felosztandó, de csak azon esetben, ha nőm halála vagyis haszonélvezeti jogának megszűnte alkalmával az öszves hagyatéki vagyonaimat
érdeklő együttesen 66,500 frt o. é. öszveget tévő legatum és nőhozománybeli terhek már teljesen ki leendnek fizetve. H a ellenben eme terhek kedves
nőm özvegyi haszonélvezeti jogának megszűnése alkalmával egészben vagy
részben kielégítetlenül lennének, vagy azon eshetőség történnék, hogy nőm
korábban halna el, mint magam, ekkor is az esetek közül bármelyikének
előálltával és az ezen pont alatt eladandónak rendelt ingóságok ára és készpénzbeli hagyatéki vagyonom, az akkoron még meglevő legatum és nőhozománybeli terhek s örökösödési százaléki illeték és temetési költségek kielégí
tésére fordítandó, részben avagy egészben is a szerint, a mint ezt a meg
jelölt terhek mennyisége igénybe veszi és veendi. — Hogyha pedig az e
pont alatti ingóságok ára és hagyatékomhoz tartozóként maradandó készpénz
sem lenne elegendő a legatum és a női hozománybéli terhek teljes kielégíté
sére, ez esetben a 6. pont alatt megnevezett Budaméri, Benyéki, Valykóczi,
Rozgonyi, Haraszti és Kassai házbeli öszves ingatlan birtokaim, az azokhoz
tartozó fundus instructus természetű és másnemű ingóságokkal együtt, vala
mint a 7. pont alatti értékpapírjaim és részvényeim közös kezelés alatt in
massa fognak maradni és egy, örököseim által választandó vagy kinevezendő
felügyelő kormányzata mellett ily közös állapotban kezeltetni mindaddig,
míg azok jövedelméből a többször említett legatumok és női hozománybéli
öszves terhek, valamint az örökösödési százaléki illeték és temetésem költ
ségei is teljesen kielégítve leendnek.
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9szer. Jelenlegi hazai törvények szerint egyenes örökösök nem létében
a végrendelkezőnek teljes és szabad tetszésétől függvén a vagyonairóli intéz
kedés, ennélfogva jelen végrendeletem szó szerint megtartandó és végre
hajtandó, s a ki ezen végrendeletem tartalmával meg nem elégednék és a
felett versengne vagy azt törvény utján megdönteni kívánná, avagy a ki
kedves nőmet fennebb előírt özvegy haszonélvezeti jogainak gyakorlatában
háborgatná, az ilyen örökösömnek kinevezett a néki végrendelt öszves vagyoni
illetőségtől elesend s kívánom, hogy minden vagyonomból kizárassék, a részére
rendelt egész illetőség pedig osztályos vérei között felosztassák, mivel nem
szeretném, hogy szeretett nőmet özvegységének ideje alatt bárki s csak egy
perezre is elkeserítené, vagy hogy véreim között az örökség miatt egyenet
lenség avagy versengés támadna.
10szer. Ezen végrendeletem végrehajtójaként s annak foganatosítására
Sárosmegyének halálom elkövetkezte alkalmával leendő Alispánját és sógoro
mat Raisz Szilárd — volt Hétszeniélynök — jelenleg pedig legfőbb ítélőszéki
bíró urat ezennel felkérem és kinevezem azon reményben, hogy kérelmemet
el fogják fogadni s végintézkedésemet végre is hajtandják.
11szer. Az ingóságokrai vonatkozással és tulajdoni joggal öröködő
örököseim jogát korlátozólag utóvégre még azt is jegyzem meg, hogy mivel
kedves nőmnek, a míg mint özvegyem nevemet törvényszerűen viseli, minden
néven nevezendő ingóságaimra kiterjed özvegyi birtoklási s illetve haszonélvezeti joga s mivel a halálom alkalmával utánam maradandó ingóságok
közül úgy a 6. pont alatti ingatlanokhoz tartozóként említett fundus instructus
természetű, mint a 8. pont alatt megjelölt öszves ingóságok is, mind olyanok,
melyek az idő viszontagsága vagy a huzamosb ideig tartó használat, avagy
más okoknál fogva romlásnak, teljes elhasználásnak, sőt még végelenyészésnek is ki vannak téve, ha tehát kedves nőm túlélné halálomat, s mint
özvegyem a 6. és 8. pont alatt felsorolt fundus instructusbeli és egyébb
öszves ingóságokat és halálom alkalmával esetleg maradható készpénzt
özvegy haszonélvezeti jogának tartama alatt teljesen elhasználná vagy elélné
s úgy annyira, hogy azokból legkisebb ingóság vagy pénz sem fogna maradni,
e miatt sem kedves nőm ellenébe, a míg él, sem halála után örökösei ellen
legkisebb kár- vagy bármi más jogezímű követelést sem formálhatnak tulaj
doni joggal öröködőkként kinevezett örököseim, s hogy ebből folyólag
ugyancsak tulajdoni joggal öröködő örököseim halálom alkalmával az utánam
maradó ingó- s ingatlanokat még leltároztatni sem leendnek jogosítva a vég
ből, hogy a leltár alapján kedves nőmet jogainak élvezetében bármi csekély
részben is korlátozhassák. Kelt Kassán, 1873-ik jan. 15. napján. Ujházy
József m. p. (P. H.)
Jelen végrendeletét szeretett férjemnek én Priesnitz Zsófia magamra és
illetve örököseimre vonatkozólag helyesnek és kötelező erejűnek elfogadom
és kijelentem, hogy ha 50,000 azaz ötvenezer frtnyi o. é. női hozományom
úgy, miként azt e végrendelet 2., 5. és 8. pontjaiban tartalmazza, vagy magam
által le leend törlesztve, vagy pedig férjemnek tulajdoni joggal öröködő
örökösei, nekem avagy esetleg örököseimnek azt kifizetik, tehát ez esetre a
c
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rozgonyi birtokra telekkönyvileg bekebelezve levő tulajdoni jogomról vagy
ha a haraszti és benyiki birtokokra is tulajdonos társként be volnék telek
könyvileg jegyezve, ezek tekintetében tulajdoni jogomról is köteles leszek
lemondani, valamint örököseim is kötelesek leendnek s eme birtokokat férjem
tulajdoni joggal öröködő örököseinek általadni és teljes tulajdonjogilag birtoklatukba bocsátani. Melynek erejére ezen férjem által tett végrendeletet ezennel
sajátkezüleg aláírom. Kelt mint fent. Ujházy Zsófia szül. Priesnitz s. k. (P. H.)
Alólirottak mint egy s ugyanazon czélból összehívott, egyszerre és egy
időben jelen volt tanúk bizonyítjuk, hogy ezen két egyenlő eredeti példány
ban szerkesztve levő okiratot általunk személyesen jól ösmert Ujházy József
úr egészséges állapotában és tiszta lelki éberséggel úgy terjesztette élőnkbe,
mint halála esetére készített és önmaga által egész terjedelemben sajátkezüleg
írt és aláírt Végrendeletét, valamint bizonyítjuk azt is, miszerint neje szül.
Priesnitz Zsófia asszony szintén kinyilatkoztatta, hogy fent tisztelt férjének
jelen végrendeletét jóváhagyólag és úgy magára, mint esetleg örököseire
nézve is teljesen kötelező erejűnek elfogadva, ugyanazt hasonlóképen saját
kezüleg írta alá. Miről ezen tanúságtételünket mindkét eredeti példányra,
fennálló hazai törvények tartalmához képest feljegyeztük. Kelt Kassán 1873.
évi jan. 23. napján. Sponer Gusztáv s. k. (P. H.) Major János s. k. (P. H.)
Komáromi István s. k. (P. H.) Bárczay A lbert s. k. (P. H.) Komáromi László
s. k. (P. H.) Darvas Imre s. k. (P. H.)
Codicillus. ■
—- Minthogy Isten kegyelméből még életben vagyok, az
időközileg közbejött körülmények- és helyzethez képest a múlt 1873. évi jan.
15-ikén Kassán tett végrendeletemnek pótlására és egyes pontjainak változtatása
nézetéből az itt alább következőket rendelem, úgymint: 1-ször. Érintett vég
rendeletem szerinti Ujházy Iván, Ujházy Zsófia, Raisz Aladár, Raisz Ernő
és Raisz Irma férjezett Szakmáryné általános örököseimet érdeklőleg azon
pótlagos intézkedést teszem, hogy ha közülök egyik vagy másik bármikor
és törvényes leszármazó egyenes örökösök nélkül halna el, ez esetben az
így elhalálozóra általam Kassán 1873. jan. 15-ikén tett végrendeletem szerint
hagyva lévő öszves ingó és ingatlan vagyonokat, többi csak itt megnevezett
és utánam tulajdoni joggal öröködő általános örököstársai öröködjék, még
pedig fejenként egyenlő részekben, mi végből közöttük a tőlem öröklendő vagyonokra nézve a mondott esetbeni kölcsönös öröködést ezennel
megállapítom. — 2-szor. Miután Ujházy Albert öcsém mély fájdalmamra el
halt, tehát fiának Ujházy Iván unokaöcsémnek és egyik általános örökösöm
nek kiskorúsága idejére és az általa utánam öröklendő vagyonokra nézve
gondnokul Szakmáry György, Raisz Aladár és Raisz Ernő rokonaimat neve
zem, úgy hogy közülök a körülményekhez képest egyik vagy másik válasz
tassák avagy neveztessék ki gondnoknak. — 3-szor. Az ugyanfennebb hivat
kozott végrendeletemet oda módosítom, hogy az annak 2. és 7. pontjaiban
említve lévő összes értékpapírjaim és részvényeim, mint különben is közös
szerzeményű természetűek, a 4. pont szerint általam tett egyes hagyományok
vagyis legatumok kifizetése után kedves nőm született Priesnitz Zsófia
asszony tulajdona leendnek, úgy hogy ő azok felett tetszése szerint és sza
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badon foghat rendelkezni. Egyébiránt pedig Kassán 1873. évi jan. 15-ikén
készített végrendeletemben tett többi intézkedésemet ezúttal is megerősítem.
Kelt Kassán, 1874. január hó 16-ikán. Ujházy József s. k. (P. H.) Alólirottak,
mint egy s ugyanazon czélból összehívott s egyszerre s egy időben jelen volt
tanúk bizonyítjuk, hogy ezen pótvégrendeletet általunk személyesen jól ösmert
Ujházy József egészséges állapotában úgy terjesztette élőnkbe, mint halála
esetére készített s sajátkezüleg írt pótintézkedést. Miről ezen tanúbizonyság
tételünket nevünk aláírásával bizonyítjuk. Kelt Kassán, 1874. január 23-ikán.
Komáromy László s. k. (P. H.) Joób Gusztáv s. k. (P. H.) Darvas Imre s. k. (P. H.)
Komáromy István s. k. (P. H.) Erdélyi Ferencz s. k. (P. H.)

22. D ah lstroem Anna sz. Furmann 1873. szept. 8-ikán kelt
és 1875. máj. 17-ikén kihirdetett végrendeletéből.
«7. Vermache ich dem Eperieser evang. District. Collegium, wie auch
dem evang. Armenhause den vier Küblichen Acker auf dem Königsberg zu
gleichen Theilen und vorordne, dass diese Legate als Carl und Anna Dahlströmisches Legat angesehen und unveräussbar in natura durch die betreffenden
Legatien benützt werden.»

23. D essew ffy A risztid -féle emlék-alapítvány.
Az 1878. évi június hó 13-ikán Sárosmegye közönsége részéről Péchy
Zsigmond m. alispán elnöklete alatt Eperjes sz. k. városban tartott rendszeres
bizottsági közgyűléséről vezetett jegyzőkönyvének kivonata.
Olvastatott Jelenik-Almássy István, mint az eperjesi evang. Collegium
felügyelőjének és Hazslinszky Frigyes collegiumi igazgatónak f. é. május hó
4- ikén kelt az iránti kérvénye, hogy néhai Dessewffy Arisztid honvédtábornok
emlékére állítandó szobor javára eszközölt gyűjtésekből létrejött, megyepénztárilag kezelt alap jövedelme az Eperjesen legközelebb (felállítani kívánt jog
akadémiának egy Dessewffy Arisztid neve alatt felállítandó tanszéke javára
fordíttassék s olvastatott ennek kapcsán egy a kérvényhez csatolt, néhai
Dessewffy Arisztid családtagjai s számos adakozó által aláírt oly értelmű
nyilatkozat, hogy adományaik jövedelmét a jelzett tanszék javára engedik át
az esetben, ha Sárosmegye közönsége az átengedésbe beleegyezik és ha az
ág. liitv. ev. tiszai egyházkerület illetve protestánsok egyeteme a felállítni
kívánt jogakadémia fennállhatását a maga részéről is biztosítja.
Az állandó választmány véleményével egybehangzóan, tekintettel arra,
hogy néhai Dessewffy Arisztid honvédtábornok rokonai s illetve az adomá
nyozók nagyobb része kívánja a szóban lévő alap jövedelmét a jelzett tan
szék javára fordítani; tekintve továbbá, hogy Dessewffy Arisztid honvédtábornok emléke megörökítésének azon módja, mely az 1867. évi augusztus
5- ikén tartott közgyűlés 616/624. sz. határozatával czéloztatott, vagyis emlék
szobornak Eperjes város valamely köztéren leendő felállíthatása, a gyűjtések
ből befolyt összegnek közel 15,000 frtra lett felszaporodása daczára a közel
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jövőben megfelelő módon megvalósíthatónak nem tűnik; s tekintve végre,
hogy az említett alapnak jövedelme oly intézmény javára szándékoltatik
fordíttatni, mely a múlt példájára a hazai jogtudomány és nemzeti közszellem
terjesztésének hathatós eszközéül Ígérkezik, s Eperjes város és vidéke anyagi
jólétének emelésére is szolgálhat:
Sárosmegye közönsége elvben hozzájárul és beleegyezik, miszerint azon
esetre, ha az eperjesi Collegiumnál tervezett jogakadémia a törvényes rend
szabályoknak megfelelő módon fog felállíttatni, az akképeni felállítás idő
pontjától s azon jogakadémia akkénti fennállásának időtartamára Dessewffy
Arisztid féle egész alap jövedelme egy, azon jogakadémiánál Dessewffy Arisztid
neve alatt felállítandó tanszék javára fordíttassék a következő fenntartásokkal:
1. Miután a szóban lévő alapra adományozók egy része nem nyilatkozott s
illetve nem nyilatkozhatott a czélbavett átruházásra nézve, a hivatalos lapban
háromszor egymásután s a tárgy rövid előadásával lesz hirdetmény közzé
teendő azon felhívással, hogy a nyilatkozatot alá nem írt adományozók a
hirdetmény közzétételétől számítandó 30 nap alatt jelentsék be e megye al
ispánjának, vájjon tett adományaikra nézve szintén beleegyeznek-e a czélzott
átruházásba, megjegyeztetvén, hogy nyilatkozat be nem adása beleegyezésnek
fog vétetni. — 2. A jogakadémia felállításáig az alap eddigi módon lesz
kezelendő s azontúl is a megye kezelése alatt marad. A jogakadémia igényelt
módon leendő felállításának időpontjakor azonban az alap pénztárában talá
landó összes készlet (kivételével csupán azon netáni összegeknek, melyekre
nézve a kibocsátandó hirdetmény alapján esetleg más rendelkezés történend)
egybecsatolva tőkének tekintetvén, ennek jövedelme fog a megye alispánja
által kiutalványoztatni — 3. Hogy pedig néhai Dessewffy Arisztid honvédtábornok emléke akképeni megörökítésének látható jele se hiányozzék, a jog
akadémia megnyitása után a megyei alispán, valamint coll. felügyelőség által
annak idején megjelölendő alkalmas helyen lesz a Collegiumban egy Dessewffy
Arisztid honvédtábornokot ábrázoló életnagyságú olajfestvény felállítandó. —
Ezen határozat a m alispánnak a hirdetmény kibocsátása végett is, valamint
Jelenik-Almássy István collég, felügyelőnek rendeltetik kiadatni. — Kelt mint
fent. Jegyzetté s kiadta Kolosy Miklós m. főjegyző.
10,109. szám.

Sárosm egye alispánjától.

Nagyságos
Jelenik-Almássy István kir. tanácsos úrnak,
mint az eperjesi evang. Collegium felügyelőjének

Helyben.

Az e megye által kezelt s Dessewffy Arisztid megdicsőült honvédtábornok
nak emelendő szoborra szánt alap jövedelme a m. bizottság f. é. június hó
13-án 4572/62. sz. alatt kelt határozatával az eperjesi evang. Collegium kebe
lében újból létesített jogakadémiánál felállítandó egy jogi tanszék javadal
mazására ajánltatván fel, s e határozat a Nmságú m. kir. Belügyminisztérium
f. hó 9-én 39,871. sz. alatt kelt magas leiratával a közbevetett felebbezés elutasí
tása mellett megerősíttetvén, az ezen alap lezárása s megállapítása czéljából
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f. hó 19-én tartott értekezlet határozatához képest s a fentebb idézett megye
bizottsági határozattal nyert megbízás értelmében a m. pénztárnokot egy
idejűleg utasítottam, miszerint ezen 15,246 írt 59 kr.-baq megállapított alap
kamatait ezentúl a collegiumi felügyelőségnek általam láttamozott nyugtájára
félévenként szabályszerűen szolgáltassa ki.
És pedig jövő évi január hó 1-jén lefizetendők lesznek az alap lezárása
napjától, illetőleg f. évi október hó l-jétől esedékes kamatok, azontúl pedig
minden július és január hó 1-jén a lefolyt félév esedékes kamatai.
Midőn Nagyságodat erről értesíteni szerencséltetem, felkérem egyúttal,
hogy aziránti elhatározását: miként teljesítendi az eperjesi ev. Collegium azon
a többször említett közgyűlési határozat által kikötött feltételt, miszerint
néhai Dessewffy Arisztid honvédtábornok képét saját épületében méltó helyen
felállítsa ? — velem tudatni szíveskedjék s a fentebb jelzett határidőkben az
esedékes kamatrészletről szóló nyugtáját láttamozás végett hozzám juttatni
ne terheltessék.
Eperjes, 1878. október hó 29-ikén.
péchy Zsigmond s. k >
alispán.
3637/84. kgy. szám.

S árosvárm egye közönsége.

Al apí t ó- okl e vé l
néhai Dessewffy Arisztid honvédtábornoknak Eperjesen felállítandó emlék
szobor tárgyában.
Sárosvármegye közönsége 1867. évi augusztus hó 5-én tartott vármegyei
bizottmányi ülésében 616/624. szám alatt kelt határozatával néhai Dessewffy
Arisztid volt 1848/49,-i honvédtábornok s e vármegye fia emlékének megörö
kítése czéljából közadakozás útján szab. kir. Eperjes városában emlékszobor fel
állítását az ez irányban megtett indítvány folytán következő határozattal: «Mely
indítványt Sárosmegye bizottmánya, megyéje díszének és fényének megörökítője,
Dessewffy Arisztid elvérzett honvédtábornoknak, mint nagy hazafi s e megye
iránt a kegyelet adóját leróvni óhajtván, közegyetértéssel elvben sajátjává
tette, — Péchy Luczián megyei alispán elnöklete alatt pedig Ujházy Albert,
Kubinyi Albert, Péchy Ignácz, Dessewffy Lajos és Radványi Imre főjegyző,
választmánykép kiküldettek a végett, miszerint az indítványozott szobor felál
lításának mikénti kivihetőségére nézve egy részletes véleményes jelentést a
bizottmányi gyűléseié terjeszszen, — szab. kir. Eperjes város hatósága pedig
felhívandó lesz az iránt, miként magát ezen választmányban képviseltesse és köz
reműködjék» — rendelte el; és mely czélból kebeléből egy választmány küldetett ki.
Ezen választmány a gyűjtéseket elrendelvén, az 1878. évi október 19-én
megtartott pénztári vizsgálat alkalmával a szoboralap 15,246 frt 59 kr.-ban
állapíttatott meg.
1878. évi június hó 13-án megtartott rendszeres közgyűlésen a vármegye
közönsége az eperjesi collegiumi felügyelőség és igazgatóság kérelmére a
Dessewffy Arisztid-szoboralap jövedelmeit az adakozók nagy részének kivánatára az Eperjesen felállítandó jogi akadémia javára annak fennállása idejére,
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az állandó választmány indítványára következő intézkedésével: «Az állandó
választmány véleményével egybehangzóan, — tekintettel arra, hogy néhai
Dessewffy Arisztid honvédtábornok rokonai s illetve az adományozók nagyobb
része kívánja a szóban lévő alap jövedelmét a jelzett tanszék javára fordítani,
tekintve továbbá, hogy Dessewffy Arisztid honvédtábornok emléke
megörökítésének azon módja, mely az 1867. aug. 5-ikén tartott közgyűlés
616/624. számú határozatával czéloztatott, vagyis emlékszobornak Eperjes
város valamely közterén leendő felállíthatása a gyűjtésekből befolyt összeg
nek közel 15,000 frtra lett felszaporodása daczára a közel jövőben megfelelő
s méltó módon megvalósíthatónak nem tűnik,
s tekintve végre, hogy az említett alapnak jövedelme oly intézmény
javára szándékoltatik fordíttatni, mely a múlt példájára a hazai jogtudomány
és nemzeti közszellem terjesztésének hathatós eszközéül Ígérkezik s Eperjes
város és vidéke anyagi jólétének emelésére is szolgálhat:
Sárosmegye közönsége elvben hozzájárul s beleegyezik, miszerint azon
esetre, ha az eperjesi Collegiumnál tervezett jogakadémia a törvényes rend
szabályoknak megfelelő módon fog felállíttatni, az ekképeni felállítás idő
pontjától s azon jogakadémia akkénti fennállásának időtartamára Dessewffy
Arisztid-féle egész alap jövedelme egy azon jogakadémiánál Dessewffy Arisztid
neve alatt felállítandó tanszék javára fordíttassék a következő fenntartásokkal:
1. Miután a szóban lévő alapra adományozók egy része nem nyilat
kozott, s illetve nem nyilatkozhatott a czélba vett átruházásra nézve, — a
hivatalos' lapban háromszor egymásután s a tárgy rövid előadásával lesz
hirdetmény közzéteendő azon felhívással, hogy a nyilatkozatot alá nem írt
adományozók a hirdetmény közzétételétől számítandó 30 nap alatt jelentsék
a megye alispánjának, vájjon tett adományaikra nézve szintén beleegyeznek
a czélzott átruházásba, megjegyeztetvén, hogy nyilatkozat be nem adása bele
egyezésnek fog vétetni.
2. A jogakadémia felállításáig az alap eddigi módon lesz kezelendő, s
azontúl is a megye kezelése alatt marad. A jogakadémia igényelt módon leendő
állításának időpontjakor azonban az alappénztárban találandó összes készlet
(kivételével csupán azon netáni összegeknek, melyekre nézve a kibocsátandó
hirdetmény alapján esetleg más rendelkezés történend) egybecsatolva tőkének
tekintetvén, ennek jövedelme fog a megye alispánja által kiutalványoztatni.
3. Hogy pedig néhai Dessewffy Arisztid honvédtábornok emléke ekképeni
megörökítésének látható jele se hiányozzék, a jogakadémia megnyitása után
a megyei alispán, valamint collegiumi felügyelőség által annak idején meg
jelölendő alkalmas helyen lesz a Collegiumban egy Dessewffy Arisztid honvédtábornokot ábrázoló életnagyságú olajfestmény felállítandó.
Ezen határozat a megyei alispánnak a hirdetmény kibocsátása végett is,
valamint Jelenik-Almássy István collegiumi felügyelőnek rendeltetik kiadatni»
— kiadatni határozta; mely határozatot a Nagyméltóságú m. kir. Belügy
minisztérium, tekintettel arra, hogy adományozóknak az alapnak e czélra való
átengedést' vagy megtagadáshozi joga fenntartatott, és tekintettel arra, hogy a
nemes czél: néhai Dessewffy Arisztid honvédtábornok emlékének megörökítése
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a tervezett intézkedés által is megközelíttetik, 1878. évi október hó 9-én
39,871. szám alatt kelt következő rendeletével: «A Dessewffy Arisztid-féle
szobor-alapítvány tárgyában f. évi június hó 13-án tartott bizottsági köz
gyűlésben hozott azon határozatot, mely szerint: néhai Dessewffy Arisztid
honvédtábornok emléke megörökítéseként az említett alapítvány az Eperjesen
felállítandó jogakadémia részére szándékoltatik kiadatni, — minthogy a szoborra
adományozóknak a jelenleg tervezett czélra való átengedhetési vagy megtagadáshozi joga fenntartatott, — s minthogy a nemes czél, t. i. néhai
Dessewffy Arisztid tábornok emlékének megörökítése a jelenleg tervezett
intézkedés által is megközelíttetik, jóváhagyólag tudomásul veszem s Pillér
János bizottsági tag részéről ezen határozat megváltoztatása iránt benyújtott
s a közleményekkel együtt itt visszazárt felfolyamodványt azzal utasítom
vissza, hogy szóban lévő alapra adományozóknak a szoborra eredetileg aján
lott összegekre nézve elhatározási joguk épségben tartandó» — jóváhagyván, —
a vármegye közönsége a Dessewffy Arisztid szobor-alapot illető 15,246 frt
59 kr. utáni kamatot az eperjesi collegiumi jogi akadémiának évenkénti
részletekben kiszolgáltatja.
Ehhez képest Sárosvármegye közönsége a 15,246 frt 59 kr.-ból álló
néhai Dessewffy Arisztid-szoboralapot továbbra is esetről-esetre a törvényhatósági közgyűlés által névszerinti szavazás útján megállapítandó módon
kezelendi és annak kamatjövedelmét az eperjesi ág. ev. Collegium által fenn
tartott jogi akadémiának — fennállási ideje alatt — évenként kifizetendi.
Az esetben, ha az eperjesi ág. ev. Collegium által fenntartott jogaka
démia bármi okból megszűnnék, az alap vagy annak kamatai valamely a
vármegye közönsége által akkor meghatározandó vármegyei közművelődési
czélra fordítandók. Az ez iránt hozandó határozathoz mindenkor a Nagy
méltóságú m. kir. belügyminisztérium jóváhagyása kérendő ki.
Melynek hiteléül és bizonyságul a jelen alapító-oklevél kiadatni határoztatott.
Kelt Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának Eperjesen 1895.
évi márczius hó 29-én s folytatólag a következő napon tartott rendszeres
évnegyedi közgyűléséből.
Sárosvárm egye közönsége nevében :

p jj

Szinyei Merse István s. k.,
alispán.

65,121. szám.

«Jóváhagyatik oly megjegyzéssel, hogy a megye közönségének az eperjesi
ág. ev. Collegium által fenntartott jogakadémia netáni megszűnése esetén az alapít
ványi kamatok felhasználását illetőleg hozandó határozatához a vallás- és köz
oktatási m. kir. minisztérium jóváhagyása is kikérendő lesz, s hogy az alapítvány
számadási kivonatai évenként ezen minisztériumhoz bemutatandók lesznek.»
Budapest, 1895. évi november hó 29-én.
A miniszter helyett:
p pp
Zsilinszky s. k.,
állam titkár.
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Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának Eperjesen, 1985 évi deczember
hó 19-én szmrecsáni Szmrecsányi Jenő főispán O méltóságának elnöklete
alatt tartott rendszeres évnegyedi közgyűléséről vezetett
jegyzőkönyv kivonata.
Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr Ö Nagy
méltóságának f. évi november hó 29-én 65,121. sz. a. k. intézvénye, melylyel
a Dessewffy Arisztid-féle szoboralapítványra vonatkozó alapító-oklevelet
jóváhagyja.
Ezen magas miniszteri intézvényt a vármegye közönsége
örvendetes tudomásul veszi, — az eredeti alapító-oklevél egyik
példányát az eperjesi ág. ev. Collegium felügyelőségének, másikát
a vármegyei levéltárnak, — egy másolati példányát pedig a vár
megyei alispánnak kiadni rendeli.
Jegyzetté és kiadta:
Sztankay s. k.,
K. m. f.

vm. III.-ad aljegyző.

24. Radvánszky F eren cz-féle alapítvány.
Kivonat

a tiszai evangyelmi ág. hitv. egyházkerület 1863-ik év július 22. és 23-ik
napjain Szepesmegye Göllnicz szabad bányavárosában tartott közgyűlésének
jegyzőkönyvéből.
XXXIII. (Br.) Ugyanazon jk. 43-ik pontját illetőleg superintendens úr
hivatalosan közli: hogy a sárospataki catechéta fizetésére vonatkozó Radvánszky-féle alapítványlevelet megtekintvén, kitűnt, miszerint az alapítvány
eredetileg 3000 vfrtot tett; hogy ezen összeg, Radvánszky Ferencz 1810-ik
márczius 10-ikén történt halála következtében az 1811-ben történt devalvátió
miatt csonkítást szenvedett, de mind e mellett kerületünk kezdetben 3000
frt, később hátramaradások által szaporodván a tőke, 1856-ig 4440 frt után
fizette a hatos kamatot; hogy a végrendelet tartalmánál fogva egy ág. hitv.
ev. académia felállítása esetére, a hagyomány kamatja ezen académia javára
lenne fordítandó, miért is a helv. hitv. egyházkerületnek azon ajánlatot tévé,
hogy az eperjesi, bármely académiával egyenlő fokon álló Collegium a vég
rendelet szavai szerint ez alapítványra teljes igényt tartván, mondjon le 1862-ik
évi jul. havától, mint boldogult Pálkövi Antal utolsó tanévétől, a sárospataki
catechétának járt fizetéséről, mely lemondás esetében kér. pénztárunk a 4440
váltóforint alapítványi tőke után a hátralékban levő 5°/0 kamatokat le
fogja fizetni.
Olvastatott ezen jelentéssel összefüggőleg a Tiszán inneni h. hitv. egyházkerület 1863-ik évi miskolczi jkönyvének 6-dik pontja, mely szerint a fentebbi
superintendesi ajánlat méltányosnak találtatván, ez testvéri készséggel elfogadtatott.
Az ügy békés kiegyenlítése közörömmel fogadtatván, a
superintendens ur által ajánlott kiegyenlítési mód határozattá emelte
tik, jövőre pedig a 4440 frt tőke 5°/0 kamatja egyenlő részben az
eperjesi Collegium hit- és jogtanfolyamára fordíttatni rendeltetik.
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25. VI sz. kir. városi egyházm egye ösztöndíj-alapítványa.
Kivonat

a VI szab. kir. városi ág. hitv. ev. egyházmegye 1904. évi deczember hó 13-án
Kassa szab. kir. városban megtartott utolsó közgyűlésének jegyzőkönyvéből.
(M) IX. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének XXVI. pontjával kapcsolatban
tárgyaltatott az egyházmegye vagyona feletti rendelkezés, illetve a vagyon
felosztásának kérdése. Az előző jkvi pontban foglaltak szerint ugyanis az egy
házmegye vagyona következő : A Malatinszky-alap, a mely 400 kor. értékű
értékpapírból s 37 kor. 98 fill, készpénzből áll. Takarékbetétekben s kész
pénzben rendelkezésre áll 1158 kor. 71 fill, a mely azonban a jelen rend
kívüli közgyűlés és a kinyomatandó jegyzőkönyv költségeinek fedezése után
csökkenni fog. Végül az egyházmegyei gyámintézet vagyona kitesz — Plavnicza
15 kor. 37 fill.-nyi tartozásának bevonásával — 278 kor. 93 fill.-t.
Az egyházmegyei közgyűlés meghallgatván az egyházközségek
nyilatkozatait, egyhangúlag elhatározza, miszerint a 437 kor. 98
fill, értéket képviselő Malatinszky-alapot a sárosi egyházmegyének
adományozza azzal a kikötéssel, hogy annak kamatai mindenkor a
bártfai, eperjesi, kisszebeni és plavniczai egyházak lelkészi s tanítói
özvegyeinek alapítványszerű évi segélyezésére fordíttassanak.
Az 1158 kor. 71 fill, pénztári maradványból a fent jelzett
költségek levonása után fennmaradó összeget hasonlóképpen az
egyházközségek egyhangú nyilatkozatai alapján az egyházmegyei
közgyűlés az eperjesi coll. theol. akadémiának adományozza azzal
a kikötéssel, hogy ezen alapítvány mindenkor «A VI szab. kir.
városi egyházmegye ösztöndíj-alapítványaként» kezeltessék és ezen
összeg évi kamatai elsősorban mindenkor a jeloszlotl VI szab. kir.
városi egyházmegye egyházközségeibe illetékes hittanhallgatónak éven
ként egy összegben adományoztassék.
A 278 kor. 93 fill.-t kitevő egyházmegyei gyámintézeti vagyont
szintén az egyházközségek nyilatkozata alapján a közgyűlés a sárosi
egyházmegye gyámintézetének adományozza.
Kimondja a gyűlés, hogy a kezelő-pénztárosok a jelzett
vagyonértéket az eperjesi Collegium pénztárába és illetve a sárosi
egyházmegye pénztárába haladéktalanul szolgáltassák be.
Mindezen intézkedésekről az egyházkerületi elnökséget a köz
gyűlés értesíteni határozta.
Végül tudomásul veszi a közgyűlés Mayer Endre eperjesi
collegiumi theológiai tanárnak a nagylelkű ösztöndíj-alapítványért
a tanári-kar nevében kifejezett köszönetét.
d
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Az eperjesi ág. h. ev. Collegium gymnasiumánál Vandrák András tanárságának
félszázados örömünnepe alkalmából az ő volt tanítványai által tett, a Collegium
által kezelendő

Vandrák A ndrás
nevére szóló Egyezernyolczszáz oszt. ért. forintnyi
Al apí t vány,
melynek kamatjai addig, míg gyermekei élnek és unokái felneveltetnek, azaz
18 éves korukig, a családnak adatnak át tetszése szerint felosztásra ; azonban
azok elhalása, illetőleg fölneveltetése után a kamatok két ösztöndíjul szolgálandnak a gymnasiumi úgynevezett hetedik és nyolczadik osztályú tanulók
közül azon kettőnek, kik szegények és Vandrák jelszavait: «odi profanum
vulgus» és «rectum et honestum» követve, humanus jó erkölcs és tanulás
által, különösen a magyar irályban és a latin nyelvben, mint Vandrák kedves
tantárgyaiban kitűnnek.
Ezen ösztöndíjakat a collegiumi felügyelőség elnöklete alatt a tanári-kar
adományozza, elsőbbséget adván egyenlők között Vandrák András ivadékainak.
Kelt Eperjesen, 1883, az örömünnep napján, szeptember 15-ikén.
Bánó József s. k.,
az e p e r j e s i f ő ta n o d a k e r ü le ti fe lü g y e lő je .

27. Furm ann János-féle ösztöndíj-alapítvány.
Furmann János, miskolczi lakosnak és nejének szül. Farkas Túlijának Miskolczon
1885. aug. 29-ikén kelt végrendelete.
3.
Mindkettőnk elhalálozása után összes hagyatékunkból következő
hagyományokat rendelünk készpénzben kifizettetni:
c)
az eperjesi evang. Collegiumnak kétszáz forintot, ennek kamatjai az
első osztályú tanulók legszorgalmatosabbjának lesznek nyári vizsgákon Furmann
János-féle ösztöndíj czím alatt kiosztandók.
Furmann Jánosné született Farkas Tulliának elhalálozása következtében
a miskolczi kir. törvényszéknél a mai napon a 8568/p. 890. sz. a felvett jegy
zőkönyv szerint szabályszerűen kihirdettetett.
Miskolcz, 1890. okt. 14-ikén.
Fossak Lajos s. k.,
p
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k ir. t ö r v s z é k i b ír ó .

28. R ochlitz G yula alapítványa.
Kivonat

a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának állandó választ
mánya által 1886. január 27-ikén tartott gyűlésének jegyzőkönyvéből.
3. Olvastatott Görgey István kir. közjegyzőnek (Régi posta-utcza 10.)
Budapesten 1886. január 22-ikén kelt levele, melyben Collegiumunkat, — mint
annak szintén egykori tanítványa, néhai Rochlitz Gyulának — általa felvett
— végrendeleti intézkedései felől értesíti, valamint a «közjegyzői okirat» alak
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jában készült végrendelet 5. pontját másolatban megküldi. E pont, — emlé
kezet okáért idejegyezve, — hűen ecseteli a nemeskeblű végrendelkezőnek
örök érdemül szolgáló felfogását s következőleg hangzik:
«Végrendelet. Én, Rochlitz Gyula, miután nemcsak nőm meghalt és
gyermekeim sincsenek, de Béla testvérbátyám és Kálmán testvéröcsém is
hamarább elhaláloztak, enhalálom esetére hagyaték vagyonomról a követ
kezőképpen rendelkezem:
5. Többi vagyonomból, miről itt hagyományképpen nem rendelkeztem,
jelesül értékpapírjaimból és betáblázott temesvári vételár-hátralék követelésem
ből egy — nevemről nevezendő — 30,000 fit (Harminczezer osztr. ért. frtnyi)
alapítványt teszek és rendelek az Eperjes sz. kir. városban létező ősrégi, és
az ország és Protestantismus történetében tiszteletreméltó szerepet vitt ág hitv.
ev. Collegium javára, mint a melyben tanulóéveim nagy részét töltöttem.
Teszem ezt hálaérzetből, a mennyiben ezen tanintézet szelleme költötte fel
először bennem a munkásságra és haladásra való egészséges ambitiót, mely
nek, ha nagyobb körben elterjed, ember és haza hasznát látja, és mely nem
zeti megmaradásnak főbiztosítéka. És teszem a végett, hogy ezen Collegium
(úgy tudom, hogy most is ez a neve) tanerőinek s az erre szükséges pénz
erejének gyarapodása által a megkívánt feltételeknek, a nemzeti haladás
igényeinek ezzel is jobban megfelelhessen. Teszem végre más, nálamnál
vagyonosabb honfiaknak buzdító példaadás végett. Ez alapítványtőkén kívül
ugyancsak ezen eperjesi protestáns tanintézetnek (Collegiumnak) hagyomá
nyozom fönntemlített bronz mellszobromat »
A felolvasott levél és végrendeleti kivonat tudomásul vétetvén, jegyző
utasíttatik, hogy Görgey István kir. közjegyzőnek a szívességét, melylyel oly
sietve értesítette Collegiumunkat a végrendelet intézkedéseiről, egy meleghangú
levélben megköszönje. Mérey Aurél coll. h. felügyelő úr pedig e napokban Buda
pestre készülvén, felkéretik, hogy Budapesten dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő
vel a hagyatéki ügy lebonyolítására a szükséges lépéseket megtenni szíveskedjék1Mérey Aurél s. k.,
h. coll. felügyelő.

Dr. Horváth s. k.,
coll. jegyző.

29. Szlávik János-féle ösztöndíj.
Alulírott a helybeli evangy. prot. egységes Collegium javára, bold,
öcsém, Szlávik János nevére
«Szlávik János-féle ösztöndíj»
czímén egy 200 írva kétszáz forintos alapítványt teszek, melynek évi kamatja
egy szegény, lelkiismeretes, kifogástalan magaviseletű és szorgalmú evangy.
prot. (ág. és helv. hitvallású) collegiumi tanulónak adassák. S mindaddig, míg
a fent nevezett összeget a Coll. pénztárnoknak hiány nélkül kifizethetném,
kamat fejében 10, írva tíz forintnak, esetleg egy 20, írva húsz frankos arany
nak pontos beszolgáltatására kötelezem magamat.
Azon időpontig, míg az isteni gondviselés jóvoltából a hazai evang. ág.
hitv. ev. Protestantismus ezen egyetlen jeles főiskolájánál,, a helybeli Collegiumrf*
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nál mint tanár működöm, a tanári kar értekezlete együttes véleményének
meghallgatása alapján ezen f. nevezett ösztöndíjnak hováfordításáról, neveze
tesen az intézetnek s tanulójának megjelöléséről én alulírott gondoskodom.
Kilátásba helyezem egyszersmind, hogy e 200 frtos alapítványt, mihelyt
anyagi viszonyaim engedik, legalább még 100 írttal gyarapítani fogom.
A boldogult született Dobsinán, Gömörmegyében 1863-ban, szegény
bányászszülőktől. Elemi iskoláit Dobsinán, az algymnasiumot Rozsnyón végez
vén, az iglói állami tanítóképezdében folytatta tanulmányait. A tanképesítőt
1881-ben Iglón tette le kitűnő sikerrel, azonban oklevelének elnyerése után
ugyanazon év november 21-ikén halt el, mint házitanító, Szatmár-Németiben
Keresztes András úr házánál Kiváló szorgalom, mély vallásosság, s tanárai
iránti őszinte szeretetteljes tisztelet jellemezte őt tanulótársai körében, s dr.
Emericzy Géza t.-képezdei igazgató méltán mondhatta róla halála után, hogy
a hazai tanítói karnak méltó tagja lett volna.
Áldás emlékezetén! Sok collegiumi ifjúnak szolgálhat intésül és buzdí
tásul a maga tanulmányaiban!
Kelt Eperjesen, az 1887. évi márczius hó 27-ik napján.
Dr. Szlávik Mátyás s. k.,
Fabriczy János s. k .,

coll. th e o lo g ia i r., j o g a k a d .
r. k . t a n á r s h . le lk é s z .

t a n á r , m in t t a n ú .

D r. Horváth Ödön s. k .,
jo g a k a d . d é k á n * a n á r .
1 8 8 6 /7 . 506. szám .

Látta és az eperjesi ev. kér. collegium nevében todomásul vette:
Eperjesen, 1887. márczius 28-ikán.
Hörk József s. k.,
P. H .

c o ll. ig a z g a tó .

30. Éhn Károly-féle alapítvány.
Testament. Ve jmeno Boha Otca, i Syna Jeho, i Ducha Svateho Amen.
Ponevadz to previdet nemouéem kedy zomrem, preto kym som este pri dobrej pameti a zdravych smysloch mojich za potrebné som uznal, smojou pozustalosfou taky poriadok úrobit, zeby po mojej smrti zádné dohadovania a
processovania mesta nemalo, ale sa vo vsetkom len tak a nie inaksi dialo,
jako ja vtomto mojom vlastnou rukou napísanom Testamente nakládám a
poznamenávám. Po predku to kazdemu v znamost uvodzujem, ze z mojej
pozustalosti nie takeho nie to, zeby z Rodini po davno zomretyeh mojich
Rodiéoch, alebo po sesnulych mojich Manéelkoch Charlotti Justh a Amálii
Ulbrich nekdo si dajakeho práva do mojej pozustalosti mohol alebo smel
osobovat, lebo som ja mojich Rodiéoch az do jich smrti choval a váeckym
moánym spousobom napomáhal, po smrti ale mojich Manáelkoch co ktorej
jich Rodine na cisarsko kralovskych soudoch v Giraltovcach, v Preáove a v
Levőéi prisudeno a nme nalozeno bolo, bez odkladania óddal, jako od Slavnyeh Vrchnosti nme vydaté Pisma potvrdzujú a dosvedéujú. A tak do mojej
pozustalosti nikdo druhy ani nesmi ani si nemouze nejakeho práva osobovat
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vimúc ti, ktorym ja v tomto mojom Testamente co porucim a teslujcm. Moja
pozustalost ked ziadnych potomkoch némám je odomna samého na hotovie
peniaze uz od dlhsích őasoch obratená, vynivajuc mfij odév, postel, a tie
knizky a őasovpisi, ktorie po mne zostali. Z tejto mojej penaznej pozustalosti
z ohladu poruőenstva najprv se obracia ku mojej I. Rodinke. V Boliu mojho
dlheho zivobita poruőim a testujem a) Po starsom mojom bratovi Martinovi
Ehn vnúöatom muzského pohlavia, menovité Jankovi, Samkovi a Karolovi Ehn
kaádemu po dvesto Zlatích rak. éisla a tak dovedna sesísto zlat r. v. b) Po
mladsim odomna Bratovi Andrejovi Ehn vnúőatom muzského pohlavia Michalovi
a Jozefovi Ehn, kaádemu po tristo zlatích rak. hodnoty, a áenského pohlavia
Terki i Zuski po dvesto Zlatích a tak do vedna spolu tisíc zlatích rakouskych.
po II. Na Skolske Ustavy. A síce po 1-ve Na Preáovskou evangelickou
Augápurskeho Vyznania Skolu porucám testujuci kapital rakuskej hodnoty
na dvatisíc zlatích na dve Stipendia pre dvoch mravnych a usilovnych tlieologoch, kteri ale v troch reéach totizto vo slovenskej, némeckej a magyarskej museju zbehli a dokonale vyuéeni byt. Jak jedno, tak aj druhe Stipendium
bude obsahovat po pedesat zlatích rak. éisla. po 2-ho. Na Presovskou evang.
Augáp. Vyznania tak menovanou alumniu zanechávám a testujem ctiristo
zlatovi kapital z ktereho rociti Interes roéite ma sa na Alumniu schasnovat,
ale sam Kapital nesmie sa umensit. po 3-ti. Na Kezmarsky Evangelicky
Augspurkskeho Vyznania Lyceum poruőím hotovích tisíc zlatích na jedno
Stipendium pre mravného a usilovného ziaka tri reci dokonale znajuceho a
mluviacého. Stipendium bude padesiat zlatích rak. őisla obsahovat. po 4-te.
Na Alumnium Kezmarskej evang. Augsp. Viznania ékoly testujem Kapital
dvesty Zlatích rak. hodnoty zkterého interes roőiti sa na Alumniu vezne, ale
Kapital sa nesmie urusit. po 5-te. Na Roznavskou Alumniu evangelickou Augs.
Vyznania zanecham kapital na sto zlatych rak. éisla; dvesto zlatych rak.
hodnoty na jedno átipendium. po 6-te. Na Turőansko-Svato-Martinsky
Gymnasium testujem Kapital pät sto zlatych rak. őisla. po III. Na evangelické Augsp. Vyznania Cyrkvi alebozto na Chrámy Bozskie. a) Na Chrám
Bozi Ratko-Bystransky v Gemerskej Stolici a jeho potreby ctyry sto zlati
rak. cisla. b) Na Cirkev evang. Augs. Vyznania Bardijovsku tristo zlat. rak.
hodnoty. c) Na Cirkev evang. Aug§ Vyznania Ruzonbersku v Liptove testu
jem sto zlat. rak. őisla. d) Na Chrám Bozi Svabovsky na Spisu v Seniorate
Podtatranskom sto zlat. rak. hodnoty. e) Evangelickej Aug. Vyznanie Cirkvi
Levoöskej na Spisu dve Sparkasovo actie zo «Zipser Sparkasse» v Levoői jestvujucej, darujem, ktorej tu actiu Executor mojho Testamentu po mojom pohrebe
odesle po poSte. po IV-te. Na menSie Evanjelické Augáp. Vyznania Skoli
poruőám a testujem V Gemerskej Stolici na ákolu Ratko-Bystransku dvesto
zlatych rakuskych. bb) V Gemerskej Stolici na Gerlicku skolu a na jej potrebi
dvasto zlatích rak. cc) v Gemerskej Stolici na Krokavsku Skolu a na jej
potreby sto zlatich rak. dd) v Senioratu Sariáskim na Carnansku ákolu a
na jej potreby sto zlat. rak. v Senioratu Sarisskim na Petrovsku skolu a
na jej potreby sto zlat. rak. v Senioratu Sarisskim na Tapoly Izsépsku ákolu
a na jej potrebu sto zlat. rak. ee) v Senioratu Podtatranskym na skolu evanj.
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Hozelecz Svabovsku dvesto zlat. rak. f f ) v Senioratu VI kralovskych mestoch
na evanjelicku Skolu Bardijovsku sto zlatych rak. éisla, — gg) v Seniorate
VI kralovskych mestoch na evanjelicku ákolu Augáp. Vyznania Lukavica
sto zl. rak. éisla, — hit) v senioratu VI kralovskych mestoch na evanjelicku
ákolu augs. vyznania Vysna Vola sto zl. rakuskych, — po V-te Naposledy
rnojej gazdinke Zuzana Tolmiczka, ktora mne vyse tricat rokou verné, ochotné
a svedomité vysluhovala, a ktorej som vtedy, ked si dóm v Bardijove kupila
za jej slechetno mna opatrovania, vsetko moje domovno naradia jako zasluzenu mzdi prepustil a prédái a ona stim sa spokojila, a mne az do mojej
smrti pri sebe zadrzat a obsluhovat zaslubila a skutoéné aj splnila, porúcám
a testujem jej moju postél a peryni i moj vsetek vrchny a spodny odev, moj
pri obede petrebny tak reéeny esszéig, moj peéatny prsten, z mojich kních
svatu Bibliu a zpevník. Co sa ináího o nej z domovného naradia tika, do
teho si ja ziadno právo neosobujem, lebo si to ona odomna, jako som uz
zretedelne vyznal, za jej velarocnu sluzbu, kupila a si nadobudla. — po Vl-te
Na mestky Bardijovski spital zanechávam padesat zlatj'ch rak éisla. — po
VII-me Pohrebnie vydavky a kelciki vsetky poriadne obstara a uspokoji moja
menovana Gazdinka, tak ze ju obvinovat nikdo nebude mat právo. Za Executora tehoto mojho vlasnoruéneho Testamentu vyhlaSujem a ustanovujem
velebneho pana farara Jura Kellő. Signatum Bártfa 28 Septembra 1890.
Karol Ehn vr. pred a podpysanimi svedkami. Kunst Stefan s. k. Szikora
Márton s. k. Szikora Károly s. k. jak svedkove. András Ehn s. k. jak svedek,
Juraj Stik jako svedek. — Ezen végrendelet a mai napon 1465/892. polg.
szám alatt felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint alulirt napon szabályszerűen
kihirdettetett. Kelt Bártfán, 1892. évi junius hó 24-én. Dr. Brujmann Vilmos
s. k., kir. járásbíró. 2 (két) koronás bélyeg. Ezen másolat a bártfai kir. járásbíróságnál eredeti végrendeletek között 40. sorszám alatt a vasládában őrzött
egy frt-os bélyeggel ellátott eredetivel egyező. A kir. járásbíróság I. sz. jegyzői
irodája. Bártfán, 1907. évi deczember hó 6-án. Hodonszky János s. k., iroda
tiszt. P. H. Gép.: Helfer s. k , egyezi.: Szabó s. k.
Doplnok. Ku mojemu roku 1890. 28. septembra vlastno rucne pisanemu.
Testamentu. Ja dolu podpisan}' z vlastného rozhodnutia dokládám ze vlastno
ruény testament uplnom umení i teras potvrdzujem ale i dokládám. 1. Pod
Nr. 2. Uloáené testata májú vsadé nesti moje menő Ehnovszke stipendium; ku
tomu punktu dokládám, ze kazdy mladík, ktori moj stipendium obsahnut
chce, musi byt v slovenskej reci slovom i pirom korektne sbehly, o ktore
sbehlosti posúdit poverujem evanjelicku slovensku cirkev v Bardijove. Ku
tomu istomu punktu dokládám, ze z této ustavi beru moje dobrodenia lem
do tych cas, pokud na éistom Evangelickom Augsp. viznání zaklade sostavajú: vodpornim pade povinujem rozhodnutia evanjelickej slovenskej cirkvi
v Bardijove vratit. Kde je reé o Bardijovskej cirkvi a skoli rozumim evanjelickou slovenskou. Dia ustavenia mojho ustanoveného testamenta executorovi,
ktory moje Intencije zna a jich nej kompetentnejU vihlaíovnt a isié právnurukú vidavat jedine ma, poruéam 100 zlaty, slovem sto zlaty r. c. Ponevac

XXXI

ja ako testator som uz slabého zraku, dávám toto dopelnou mojou vlastnou
voíu a vidomim? panu Stefanovy Kunszt a ho i v pritomnosti svetkoch ako
pravni dokument vlastno rucne podpisujem, v padze potrebi prekladu do cudzej
reci mimo Slovenskej reci poverujem Testamentsky Executora. ßardijove dna
24. Maja 1892. v pritomnosti svedkoch Karol Elin s. k. Stefan Kunszt s. k ,
jako pisatel. Imre Tepliczky s. k. Mihalovics Mihály s. k. id. Kuhinka Géza s. k.
Fröde Pál s. k. Klinkovszky Árpád s. k. — Ezen fiókrendelet a mai napon
1465/892. polg. szám alatt felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint alulírott napon
szabályszerű módon kihirdettetett. Kelt Bártfán, 1892. évi junius 24-én.
Dr. Brujmann Vilmos s. k., kir. járásbíró. — 2 (két) koronás bélyeg. Ezen
másolat a bártfai kir. járásbíróságnál az eredeti végrendeletek között 40. sor
szám alatt őrzött s egy forintos bélyeggel ellátott eredetivel egyező. Kir. járásbíróság I. sz. jegyzői irodája. Bártfán, 1907. deczember 6-án. Hodonszky
János s. k., irodatiszt. -— Gép.: Helfer s. k., egyezt.: Szabó s. k.

31. R osen b erg H erm ann és neje ösztöndíj-alapítványa.
Kivonat néhai Rosenberg Hermann 1896. évi augusztus 24-én kelt és
az eperjesi kir. járásbíróság előtt 1907. O. II. 12/5. sz. alatt kihirdetett vég
rendeletéből :
« . . . . 4-tens, da ich mit meiner geliebten Gattin Marie upser Ver
mögen gemeinschaftlich erworben haben und erhalten haben, so verfügen
wir in gegenseitigem vollem Einverstaendnisse, dass der jeweilig überlebende
Theil lebenslaenglich den vollen Zinsen- und Fruchtgenuss unseres nach
traeglich zu verzeichnenden Mobilen- und Immobilen-Gesammtvermögens
ohne jeden Einspruch von dritter Seite geniessen könne und über den
Gebrauch desselben Niemandem Rede und Antwort zu stehen habe.
5-tens: das Nachlassvermögen wird sofort mit Ausscheidigung der in
Nachfolgenden verzeichneten Erbgeschenke und Legate unter notarieller
Intervention inventarisirt und aufgenommen, den Zinsengenuss auch der Legate
geniesst jedoch lebenslaenglich der überlebende Erblasser. Nach Ableben auch
des zweiten Ehegatten findet die Vertheilung des Nachlasses und der Legate
an die Erbberechtigten und Legatgeniessenden gemaess den in Nachstehendem
enthaltenen Bestimmungen statt.
............................ M. An das evangelische Gimasium in Eperjes 200 Fl.
zweihundert Gulden, von denen die Zinsen in einem Jahre an einen jüdischen,
und je in dem andren Jahre an einen christlichen fleissigen Studenten als
Stipendium ausgefolgt werden möge.
.............. Eperies, den 24-ten August 1896. Hermann Rosenberg m. p.,
Marie Rosenberg m. p.
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33. Dr. Duka Tivadar ösztöndíj-alapítványa.
Nagyságos Collegiumi Igazgató-Választmány!

Eperjesen.

Több idő óta táplálom lelkemben azon szilárd elhatározást, hogy hálá
san megemlékezvén régen lefolyt tanuló-éveimre, halálom után örököseim az
eperjesi Collegiumnak, ahol tanultam, egy bizonyos összeget fizessenek ki, és
pedig egy collegiumi ösztöndíj alapítására.
A mostani körülmények alatt azonban czélszerűbbnek mutatkozik, hogy
az összeget és pedig kétezer koronát életemben adjam át rendeltetésének.
Teszem azt tehát ezennel azon kérelemmel, hogy ez összeg «Duka Tivadarféle alapítvány» czímén legyen elismerve s annak évi kamatja évenkint fel
váltva egy-egy jogakadémiai, theológiai és főgymnasiumi jó magaviseletű és
előmenetelő protestáns tanulónak kiadassák.
Ha ennélfogva a Nagyságos Collegiumi Igazgató-Választmány ezen
ajánlatomat elfogadni kegyeskedik: lépéseket teendek, hogy egyezer o. é.
forintra vagyis kétezer koronára terjedő összeg Nagyságos Igazgató-Választ
mánynak dr. Szlávik Mátyás coll. igazgató úr útján f. évi junius hó 23-án
rendelkezésére álljon.
Hálás ajánlatomat teszem éppen életkorom 72-ik évének fordulójára, de
különösen azért, mivel azon a napon fogadott angol hazámnak leszen nagy
örömünnepe, melynek emlékéhez saját 5-^?V/é'hazámban én is szerény ado
mánynyal hozzájárulni óhajtok.
Ifjúkoromnak viszontagságos éleményei után negyvenöt éve már, hogy
Victoria O Felségének alattvalója lettem, orvosi tanulmányaimat itt végezve,
Keletindiában töltött sok évi szolgálatom folytán lehetővé tétetett, hogy az
eperjesi Collegiumról is hálásan megemlékezhessem.
Kiváló tisztelettel maradok
a Nagyságos Collegiumi Igazgató-Választmánynaak
készséges hive
Dr. Duka Tivadar s. k.,
55. Nevem Square. S. W.
London. Május 15-én. 1897.

orvostudor, alezredesi ranggal nyugal
mazott törzsorvos Bengáliában, a Ma
gyar Tudományos Akadémia í. tagja.

33. Vandrák András emlék-alapítvány.
Köteles nyilatkozat.
Alólirtak, a kik 1873. év folyamán az eperjesi ág. evang Collegiumtól
kaptuk érettségi bizonyítványainkat, Vandrák András akkori osztályfőnökünk
emlékének hálás kegyelettel való föntartására egy alapítványt kívánunk tennii
a melyet létesíteni úgy akarunk, hogy minden év szept. hó 1-ső napjain a
Collegium Igazgatóságához 10—10 forintot küldünk be. 50 frt ebből egy
nyolczadik osztálybeli jómagaviselettí, jeles előmenetelt tanúsító szegény ifjú
nak adassék ki, — a fennmaradó összeg pedig évről-évre tőkésíttessék.
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Az alapítvány czíme : Vandrák András 1873. évi osztályfőnök alapítványa.
Az itt Írásban elvállalt kötelezettség egyelőre 10 évig tart.
További határozatot 10 év után az egybegyűltek hoznak.
Kelt Eperjesen, 1898. július 3-án.
Tahy Mihály
dr. Flegmann Jenő
Gonda József
G los K ároly nevében
lahy
dr. Kux Vilmos
Würsching Frigyes
Steinhübel Lajos
Fiedler Szilárd
dr. Eisner József
Utólag hozzájárult:
Bergmann Ernő.
Tors Kálmán és Jancsó György
Kivonat

a Collegium igazgató választmánya 1898 szept. 2-án tartott ülésének jegyző
könyvéből.
12. Coll. felügyelő bemutatja Tahy Mihály, Würsching F., dr. Flegmann
S., Gonda József, dr. Kux Vilmos, Steinhübel Lajos, Fiedler Szilárd, dr.
Eisner J. és Bergmann Ernő Írásbeli kötelező nyilatkozatát, mely szerint
«Vandrák András 1873. évi osztályfőnök alapítványa» czímén alapítványt
létesítenek érettségi vizsgájuk 25 éves fordulóján tartott összejövetel alkalmá
ból olyformán, hogy minden aláíró 10 éven át köteles évenként 10 frtot
fizetni, a mely összegből évenként 50 frt ösztöndíjra, a felmaradó rész pedig
tőkésítésre fordítandó.
Az igazgatóválasztmány jóleső örömmel és hálával veszi
tudomásul ezen alapítványt és az alapítványi oklevelet megőrzés
végett a coll. pénztárosnak átadja.

34. Hazslinszky Frigyes-emlékalapítvány.
A la p ító -lev él.

Alulírottak, a kik 1874-ben az eperjesi ág. ev. Collegiumban érettségi
vizsgát tettünk, 25 év elmúltával a mai lentírt napon itt Eperjesen a Collegiumban találkozást tartván,— hálás elismerésül a nagy múltú főiskola iránt, mely
ben kiképzésünket nyertük, —• szeretetteljes ragaszkodásunk jeléül velünk
együtt ünneplő egykori tanáraink: Ludmann Ottó, Flórián Jakab és Húsz
Ármin urak személye iránt, — végül kegyeletes, hálás megemlékezésül Isten
ben boldogult egykori tanárainkról: Vandrák András, Hazslinszky Frigyes,
Herfurth József kedves vezetőink nagy alakjairól, — a következő alapítványt
teszszük:
I. Egyezer (1000) frt tőkét rendelünk a czélra, hogy ezen tőke kamata
évenként egy oly szegénysorsú, VIII. oszt. collegiumi hallgatónak jutalomdíjul
adassák, ki úgy a VII., mint a Vili. osztályban a természettudományokban
kitűnő előmenetelt tanúsított.
II. Az alapítványi tőkét legkésőbb öt év alatt fizetjük be. A mint az
alapítvány tőkéje befizetésünkből és időközi kamatokból 1000 forintra fel
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szaporodott, a jutalomdíj kiosztása kezdetét veszi. Ha az alapítványi töke
további hozzájárulások által 1000 írtnál nagyobb összegre szaporodna fel, a
tanári testület saját belátása szerint a kamatokból egy vagy két jutalomdíjat
oszthat ki.
III.
A befizetések elfogadására és az alapítványi töke kezelésére fel
kérjük a Collegium pénztárnokát, a jutalomdíj kiosztására pedig felkérjük a
tanári testületet.
Alapítványunk czíme legyen: «Hazslinszky Frigyes-emlékalapítvány.»
Minek hiteléül sajátkezű aláírásaink.
Kelt Eperjesen, a Collegium tanácskozó-termében, 1899. aug. hó 27-ikén.
Dr. Brósz László ügyvéd, Kassán. Polyik Imre k. t. b , Trencsén. Dr. Ardó
Alfréd ügyvéd, Budapest, V., Sas-utcza 3. Mérey László kir. aljárásbíró, Puchón.
Furman Gyula I-sö bizt. tisztviselő, Miskolcz. Hazslinszky Gusztáv Adolf tanár,
zeneszerző, Budapest, József-körút 41. Dr. Philippy Ödön kir. törv. bíró, Eger
Dr. Rosenfeld Samu kisszebeni városi főorvos. Scholcz Róbert aradi áll. főreál
iskolai tanár. Meliorisz Lajos földbirtokos s vm. ellenőr, Eperjes. Dr. MágocsyDietz Sándor k. m. tud.-egyetemi tanár. Elischer Viktor osztrák-magyar bank
titkára s a jelzálog-hitelosztály főnöke. Dr. Valkó Zsigmond ügyvéd Gölniczbányán. Kramer Gyula helyett, a ki egészségi állapotával kimentette távollétét
és az alapra huszonöt forintot küldött Flórián kezeihez.
Utólagosan ugyanerre a czélra dr. Czölder János, a déli vaspálya jog
tanácsosa és főfelügyelője egyszáz forintot küldött.
^ . ,
,
J ö
Flórián Jakab s. k.

35. P ropper Elek tanulmányi ösztöndíj-alapítvány.
Alapító-levél.

Alulírottak: dr. Propper Adolf eperjesi ügyvéd és neje szül. Hollender
Emma, a szülei szív legbensőbb fájdalmával gyászolt, feledhetetlen fióknak, a
Budapesten 1898. nov. 3-ikán elhúnyt Propper Eleknek, a tiszai ág. h. ev.
egyházkerület eperjesi Collegiumában az ottani főgymnasium és majd a jog
akadémia egykori tanulójának, illetve hallgatójának emlékét ezáltal is meg
örökíteni óhajtván: az említett eperjesi Collegium Jogakadémiájának a mai
alólirott napon egy ösztöndíj-alapítványt létesítenek és pedig a következő föl
tételek mellett:
1. Az alapítvány örök időkre: a «Propper Elek tanulmányi ösztöndíj
alapítvány» nevet viselje s mindenkor csak a jelen alapító-levélben meghatározott
czélra és megállapított módon használtassák.
2. Alapítók az alapítvány létesítésére 2 (kettő) db és pedig 193.384/5. sz.
4 °/0 kamatozó s egyenkint 1000 (egyezer) koronáról szóló, az esedékes összes
szelvényekkel és egy szelvényutalványnyal ellátott Magyar Koronaországi
Kölcsönkötvényt, továbbá 1 (egy) db és pedig 31.125 sz. 2000 (kettőezer)
korona névértékű s hasonlóan az esedékes szelvényekkel és egy szelvény
utalványnyal ellátott Magyar földtehermentesítési kötvényt, — együttesen tehát
4000 (négyezer) korona névértékű értékpapírt adnak át a Jogakadémia
pénztárába, az említett tanintézet tulajdonába.

XXXV

3. A jelzett értékpapírokban foglalt alapítványi összegnek évi jövedelméből
az 1900/1. tanévtől kezdődőleg 100 (egyszáz) korona tanévként a jogakadémia
egy rendes hallgatójának adassák és pedig mindenkor «Propper Elek tanulmányi
ösztöndíj» elnevezés alatt.
4. Az ösztöndíj odaítélésének joga a szokásos módon közzéteendő pályázati
fölhívásra beérkezett kérvények alapján a jogakadémia tanári karát illeti, mely
— vallásfelekezeti különbségre nem tekintve — kizárólag arra fektesse a súlyt,
hogy az ösztöndíjat egy szegénysorsú s kitűnő előmenetelű és kifogástalan
erkölcsi magaviseletű ifjú kapja. Egyenlő viszonyok között az alapítók csa
ládjával fennálló rokonság előnyt biztosítson az ösztöndíjért folyamodóknak.
5. A ki az ösztöndíjat elnyerte, azt mindaddig megtartja, míg a jogakadémiának hallgatója, feltéve, hogy az ösztöndíj adományozásának a 4-ik
pontban megállapított feltételei reá nézve tényleg fenforognak.
6. Az ösztöndíj két egyenlő részletben, mindenkor az I., illetve II. félév
végén, az illető félév szabályos elvégzése után adassák ki.
7. Az alapítványi összegnek a 3-ik pontban említett évi ösztöndíj fede
zése után fenmaradó jövedelme a tanintézet pénztárában ugyancsak «Propper
Elek tanulmányi ösztöndíj-alapítvány» elnevezés alatt tőkésítendő mindaddig,
a míg ez a tőkésített összeg annak mindenkor hozzája csatolandó kamataival
együtt újabb 4000 (négyezer) koronára nem emelkedik. Ez az újabb tőke
szintén biztos s a törvény értelmében óvadékképes kamatozó kötvényekben
vagy záloglevelekben lesz elhelyezendő.
8. Ha a 7-ik pontban említett tőkésítés következtében a jelen alapító
oklevéllel létesített alapítvány megkétszereződött, akkor a további tőkésítés
megszüntettetvén, a 8000 (nyolczezer) koronára emelkedett alapítványi összeg
nek összes jövedelme két egyenlő részre osztva, 2 (kettő) ösztöndíjul lesz
kiosztandó és pedig a 3., 4, 5. és 6. pontokban meghatározott módon, illetve
föltételek mellett.
9. Ha az alapítványt képező értékpapírok esetleg beváltatnának, illetve
kisorsoltatnának, a tanintézet pénztára az ily módon készpénzben nyerendő
összeget szintén új, biztos, a törvény értelmében óvadékképes kamatozó köt
vénybe vagy jelzáloglevélbe tartozik befektetni.
10. Ha netalán a jogakadémia működésében szünet következnék be,
ennek ideje alatt az ösztöndíj — az előbbi pontokban meghatározott összes föl
tételek szigorú betartása mellett — a collég, főgymnasium tanári karának oda
ítélése alapján a collég, főgymnasium felső IV-ik osztályának egy, illetve a
8-ik pont hatálybalépésének esetén két tanulójának adandó ki, a ki azt érett
ségi vizsgája letételéig élvezi. Attól a tanévtől kezdve azonban, a melytől a
jogakadémia esetleg megszűnt működése újból kezdetét veszi: az ösztöndíj
alapítvány összes jövedelmeinek az alapító-levél értelmében leendő fölhasználása
ismét kizárólag a jogakadémiát illeti.
Kelt Eperjesen, 1900. évi június hó 12. napján.
Dr. Mikler Károly s. k.,
Dr. Propper A dolf s. k.,
Dr. Horváth Ödön s. k.,
Propper Adolfné Hollender Emma s. k.,
mint tanúk.

mint alapítók.
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K i v o n a t
a Collegium igazgatóválasztmánya 1901. évi június hó 29-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
12.
Olvastatik a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak az
egyházker. elnökség útján beküldött 21,754/001. számú rendelete, melyben a
Dr. Fropper Adolf és neje által a coll. jogakad. hallgatói javára tett ösztöndíj
alapítványról kiállított s hozzá felterjesztett alapító-levélre nézve felhívja az
igazgatóválasztmányt arra, hogy az alapító-levelet még 3 példányban, másolat
ban s az alapítványt elfogadó igazg.-választmányi nyilatkozatot szintén 3 pél
dányban, hivatalos pecséttel ellátva terjeszsze fel hozzá. Egyben az elfogadó
nyilatkozat ama pontját kifogásolja a rendelet, mely azt tartalmazza, hogy az
alapítványi összeg a Collegium tulajdonába megy át.
Az igazg.-választmány constatálja azt, hogy as alapítólevél
nek a minisztériumnál történt bemutatására a coll. igazgatóság fe l
hatalmazva nem volt; ilyen gyakorlatot a collegiumi igazgatóság
mindezideig nem ismert. Mindazáltal annak hangsúlyozásával, hogy
a jelen esetben a miniszteri rendeletben foglalt kívánságnak teljesí
tése a jövőre nézve praecedensnek nem tekinthető, elhatározza a
gyűlés az alapító-levélnek s a helyesbített elfogadó nyilatkozatnak
3 példányban való felterjesztését.

36. S zentgyörgyi Lajos-pályadíj.
Alapító-levél.
Alul is irt Szentgyörgyi Gusztáv eperjesi lakos, mint az ág. h. ev.
tiszai kerületi eperjesi Collegiumnak volt tanulója, megboldogult egyetlen és
szeretett bátyámnak, Szentgyörgyi Lajosnak, a Collegium egykori jeles
tanulójának emlékére, halálának 25 ik évfordulója alkalmából, az eperjesi ev.
kerületi Collegiumban theol. hallgatók részére az alább következő feltételek
mellett 1000 K, azaz egyezer koronás alapítványt teszek.
1. Az egyezer koronás alapítvány örökre Szentgyörgyi Lajos pályadíj
nevét viselje annak hálás megörökítésére, hogy nevezett édes bátyám az
eperjesi ősi Collegiumban az 1865 —1876. években nyerte kiképzését s ezen
idő alatt mint jeles s az iskola és tanárai iránt hálás tanuló, kitartó szorga
lommal s nemes ambiczióval gyűjtötte a szellemi kincseket, hogy hazájának
s egyházának egykor hű fia és odaadó lelkes munkása legyen. De midőn
már közel állott ahhoz, hogy jelesen letett Ielkészi vizsgálata után magasztos
czéljait megvalósíthassa, rövid, de súlyos betegség után a könyörtelen halál
véget vetett a legszebb reményekre jogosító fiatal életnek.
2. Pályadíjul szolgáljon az egyezer koronás alapítványnak egyévi kamata.
3. A pályadíj kiosztása czéljából kötelessége a theol. tanári karnak
minden iskolai év elején, az illető szaktanár ajánlatára, egy bibliai tárgyú
tételt kitűzni s az ifjúságot záros határidőn belül benyújtandó pályázatra
felhívni.
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4. A pályadíj a benyújott dolgozatok közül a legjobbnak adandó; de
ha a legjobbnak talált dolgozat tartalmilag szegény és sem tanulmányról,
sem helyes gondolkodásról nem tesz tanúságot, akkor a pályázatot meddő
nek kell tekinteni s a pályadíjat a következő évi jövedelemmel újra kitűzni
(a mely esetben két pályadíj tűzetik ki), s ha a pályázat az első évre nézve
ekkor is meddő maradt, az így fennmaradt egy évi jövedelem a tőke szaporí
tására fordítandó.
5. A pályázat titkos legyen; a dolgozatok a mindenkori dékánhoz kül
dendők; bírálójuk a theol. tanári kar, elsősorban azonban a szaktanár.
6. Ha a theologia Eperjesen megszűnnék, akkor az egyezer korona jöve
delme a coll. főgymn. jómagaviseletű s haladású evang. tanulójának ösztön
díj czímén kiosztandó. Különös tekintetbe veendők a szegény ev. tanítók fiai.
7. Míg az alapítványi egyezer koronát lefizetem, kötelezem magamat
annak 4 % ° s kamatát évente (június 1-jén) a coll. péntárába fizetni.
Kelt Eperjesen, 1901. évi november hó 1-jén.
Előttünk, mint tanúk előtt:
Szcntgyörgyi Gusztáv s. k
Vasskó Jenő s. k.
Mayer Endre s. k.

37. Dr. M eliórisz B éla jogtanár ösztöndíj-alapítvány
(a jogakadémia részére.)

Alapító-levél.
Alólirott Meliórisz Ilka, eperjesi lakos, az anyaszív legbensőbb és legmérhetlenebb fájdalmával gyászolt, forrón szeretett, feledhetetlen jó fiamnak,
életem egyetlen, eltűnt reményének: az 1901. november hó 12-ikén Eperjesen
elhúnyt deménfalvi Dr. Meliórisz Bélának, a tiszai ág. h. ev. egyházkerület
eperjesi Collegiumában az ottani főgymnasium és jogakadémia egykori tanuló
jának, illetve hallgatójának, újabban pedig az ősi jogakadémia magántanárának
majd nyilv. rendkívüli tanárának, örökké kegyelettel ápolandó tiszta emlékezetét
ezáltal is megörökíteni óhajtván, — valamint drága jó fiamnak elhúnyta után
is bizonyítékát kívánván adni annak a benső hálával telt igaz szeretetnek és
ragaszkodásnak, a mely az ő ifjú szívét az ősi Collegiumhoz s benne a jog
akadémiához szakadatlanul fűzte, az említett eperjesi Collegium Jogakadémiájánál
a mai alólirott napon egy ösztöndíj-alapítványt létesítek és pedig a következő
feltételek mellett.
1. Az alapítvány örök időkre a «Dr. Meliórisz Béla jogtanár ösztöndíj
alapítvány» nevet viselje s mindenkor csak a jelen alapítólevélben meghatározott
czélra és az ebben megállapított módon használtassák.
2. Az alapítvány létesítésére 2 drb és pedig 268. (II. sor), 269. (II. sor)
számú, 41/2°/0-kal kamatozó s egyenkint 2000 (kettő ezer) koronáról szóló s
az esedékes összes szelvényekkel és egy szelvény-uta!ványnyal ellátott «Magyar
takarékpénztárak központi jelzálogbankja, mint részv.-társ. községi köte!ező»-jét,
együtesen tehát 4000 (négyezer) korona névértékű értékpapírt adok át a jog
akadémia pénztárába.
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3. A jelzett értékpapírokban foglalt alapítványi összegnek jövedelme, két
egyenlő részre osztva, tanévenként a jogakadémia két (2) nyilv. rendes hall
gatójának adassék és pedig mindenkor «Dr. Meliórisz Béla jogtanár tanulmányi
ösztöndíj» elnevezés alatt.
4. Az ösztöndíj odaítélésének joga, a szokásos módon közzéteendő pályá
zati felhívásra beérkezett kérvények alapján, a jogakadémia tanárikarát illeti,
mely annak odaítélésénél arra fektesse a súlyt, hogy az ösztöndíjat mindenkor
oly ág ev. hitvallású ifjak kapják, a kik szegénysorsuk igazolása mellett,
igaz hazafias érzelmet, kitűnő szorgalmat és jó magaviseletét tanúsítanak.
5. A ki az ösztöndíjat elnyerte, azt mindaddig megtartja, a míg a jog
akadémiának hallgatója, feltéve, hogy az ösztöndíj adományozásának a 4-ik
pontban megállapított feltételei reá nézve tényleg fennforognak.
6. Az ösztöndíj mindenkora nyári félév szabályos elvégzése után adassék ki.
7. Ha az alapítványt képező értékpapírok kisorsoltatnának, a tanintézet
pénztára az ily módon készpénzben nyerendő összeget új, szintén biztos, a
törvény értelmében óvadékképes s az alapítványul átadott értékpapírokkal
egyenlően jövedelmező záloglevélbe tartozik beléfektetni.
8. Ha netalán a jogakadémia működésében szünet következnék be,
ennek ideje alatt az ösztöndíjak, az előbbi pontokban meghatározott összes
feltételek szigorú betartása mellett, a collegiumi főgymnasium tanári karának
odaítélése alapján a collegiumi főgymnasium VII-ik és VIII-ik osztályának
két tanulójának adassék ki, a kik azt — feltéve, hogy az adományozásnál
megkívánt feltételek rájok, nézve nem változnak — érettségi vizsgájok letéte
léig élvezik. Attól a tanévtől azonban, a melytől a jogakadémia esetleg meg
szűnt működése újból kezdetét veszi: az ösztöndíj - alapítvány összes jövedel
meinek az alapító levél értelmében leendő felhasználása ismét kizárólag a
jogakadémiát illeti.
Kelt Eperjesen, 1901. november hó 27-ik napján.
Dr. Szlávik Mátyás s. k.,

Meliórisz Ilka s. k.,

collegiumi igazgató.

mint alapító.

Dr. Horváth Ödön s. k.,
kir. tanácsos, jogkari dékán, mint tanúk.

38. Dr. M eliórisz Béla jo g ta n á r segélydíj alapítványa.
Alapító-levél.

Alólirott Meliórisz Ilka eperjesi lakos, az engemet ért mérhetetlen csapás
tól a legmélyebb fájdalomban vérező szívvel tanújelét óhajtván adni annak a
benső szeretetnek, a melylyel elhunyt édes fiam: deménfalvi dr. Meliórisz
Róla nyilv. rendkív. jogtanár, a jogakadémia lelkes ifjúsága és az ifjúság
egyesületei iránt mindenkor viseltetett, valamint némi jelét óhajtván adni
legbensőbb hálámnak is a felett, hogy a reám borult mély és vigasztalanul
sötét gyászban a jogakadémia derék ifjúsága is oly meghatóan osztozott s
fiam iránt érzett hűséges megbecsülését és ragaszkodását az ő halála alkal
mával' is oly megható módon juttatta kifejezésre, a tiszai ág. hitv. ev.
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egyházkerület eperjesi Collegiumában fennálló jogakadémián az Eperjesi
Jogász-Segítőegyesületnél, mai alólirott napon egy alapítványt létesítek és
pedig a következő feltételek m ellett:
1. Az alapítvány örök időkre a «Dr. Melióris z Béla jogtanár segélydíj
alapítvány* nevet viselje s mindenkor a jelen alapító-levélben meghatározott
czélra és az ebben megállapított módon használtassák.
2. Az alapítvány létesítésére 2 db és pedig 156. (II. sor), 157. (II. sor)
Számú 4 és fél °/0-kal kamatozó s egyenként 200 (kettő száz) koronáról
szóló s az esedékes összes szelvényekkel és egy szelvény-utalványnyal ellátott
«Magyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja mint részv.-társ.» községi
kötelezőjét, együttesen tehát 400 (négyszáz) korona névértékű értékpapírt
adok át a jogakadémia pénztárába.
3. A jelzett értékpapírokban foglalt alapítványi összegnek jövedelme
tanévenként a jogakadémia egy nyilv. rend. hallgatójának adassék és pedig
mindenkor «Dr. Meliórisz Béla jogtanár segélydíj* elnevezés alatt.
4. A segélydíj odaítélése tanévenként az egyleti alapszabályok értelmé
ben és az abban megállapított feltételek mellett történjék. Hangsúlyozni
kívánom azonban azt, hogy a nevezett egylet segélyezéseinél szokásos fel
tételek mellett különös súlyt kívánok mindenkor fektetni arra, hogy a segély
díjat elnyerő ifjú igaz hazafias érzelmet tanúsítson.
5. Ha az alapítványt képező értékpapírok kisorsoltatnának: a taninté
zet pénztára az ily módon készpénzben nyerendő összeget új, szintén biztos
értékpapírokkal egyenlően jövedelmező záloglevélbe tartozik beléfektetni.
6. Ha netalán a jogakadémia működésében szünet következnék be, ennek
ideje alatt az alapítvány kamatai a Jogász-Segítőegyesület tőkéjéhez csatoltassanak; attól a tanévtől kezdve azonban, a melytől a jogakadémia esetleg
megszűnt működése újból kezdetét veszi: az alapítvány esedékes jövedelmei
ismét, a jelen alapító-levél értelmében, segélydíjul leendő kiosztásra használ
tassanak.
Kelt Eperjesen, 1901. november hó 27-ik napján.
Dr. Szlávik Mátyás s. k.,

Meliórisz Ilka

collegiumi igazgató,

mint alapító.

Dr. Horváth Ödön s. k.,
kir tanácsos, jogkari dékán,
mint tanúk.

39. Dr. M eliórisz Béla jogtanár ösztöndíj-alapítvány
(a főgymnasiurn részére.)
Alapító-levél.
Alólirott Meliórisz Ilka eperjesi lakos az anyaszív mérhetetlen fájdalmával
gyászolt feledhetetlen jó fiamnak, az 1901. évi november hó 12-én Eperjesen
elhúnyt deménfalvi dr. Meliórisz Bélának, a tiszai ág. h. ev. egyházkerületi
eperjesi Collegium főgymnasiuma és jogakadémiája egykori tanulójának, illetve
hallgatójának, újabban pedig a jogakadémia magántanárának, majd nyilvános
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rendkívüli tanárának örökké kegyelettel ápolandó emlékezetét ezáltal is meg
örökíteni óhajtván, valamint drága, jó fiamnak elhunyta után is bizonyítékát
kívánván adni annak a hálás szeretetnek, melylyel ö az ősi Collegiumban
töltött tanulóéveire gondolt, — nemkülönben haláloságyán is kifejezett azon
hazafias óhajának megfelelni törekedvén, hogy a magyar nyelv terjesztése és
így a nemzet fentartása érdekében minden lehető nemes eszköz felhasználtassék: az eperjesi Collegium főgymnasiumánál mai alólirott napon egy ösztöndíjalapot létesítek és pedig a következő feltételek mellett:
1. Az alapítvány örök időkre «Dr. Meliórisz Béla jogtanár ösztöndíj
alapítvány» nevet viselje és mindenkor a jelen alapító-levélben meghatározott
czélra és az ebben megállapított módon használtassák.
2. Az alapítvány létesítésére egy darab 05720. sz., 4 1/2°/0-al kamatozó
és 200 (kettőszáz) koronáról szóló, az esedékes összes szelvényekkel ellátott
Magyar Országos Központi Takarékpénztári záloglevelet adok át a collegiumi
főgymnasium pénztárába.
3. A jelzett értékpapírokban foglalt alapítványi összegnek jövedelme tan
évenként adassák ki ösztöndíjképpen jutalmul és serkentésül egy nem magyar
ajkú, hazafias érzelmű, keresztyén tanulónak, ki a magyar nyelv elsajátításá
ban szép előmenetelt tanúsított.
4. Az ösztöndíj mindenkor a tanév szabályos elvégzése után adassék ki,
még pedig a collegiumi főgymnasium tanári karának odaítélése alapján.
5. Ha az alapítványt képező értékpapír kisorsoltatnék, a tanintézet pénztára
az ily módon készpénzben nyerendő összeget új, szintén biztos, a törvény
értelmében óvadékképes s az alapítványul átadott értékpapírral egyenlően
jövedelmező záloglevélbe tartozik befektetni.
Kelt Eperjesen, 1902. évi márczius hó 2-án.
Lndmann Ottó s. k.,
Mehórtsz Ilka s. k.
mint tanú.

Gömöry János s. k.,
mint tanú.

Ki von at
a Collegium igazgatóválasztmánya 1902. évi június hó 29-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
10.
Jelenti a jogakad. dékán, hogy a vallás- és közokt.-ügyi minisztérium
5579. sz. rendeletével a püspök úr útján kérte az alapítványokról szóló okleve
leket jóváhagyás végett. A püspök úr a kellő felvilágosítások után a minisztérium
nak azt felelte, hogy az 1902. június 29-iki igazgatóválasztmányi gyűlés fogja
eldönteni, vájjon az alapító-leveleket felküldik-e vagy sem, s ugyanezen felterjesztésében megjegyzi püspökünk, hogy a protestáns autonómia értelmében
a viagy. kir. kormánynak főfelügyeleti joga egyházunk és iskoláink vagyonára,
alapítványára nem terjed ki, legkevésbbé pedig azon fő- és középiskoláknál,
melyek az állam segélyében egyáltalában nem részesülnek.
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Az ig.-vál. a püspök úr álláspontjára helyezkedve kimondjav
hogy a Metiórisz-féle alapítványok alapító-leveleit, autonómiánk
értelmében, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz nem küldi
fel jóváhagyás végett.

40. C serneki és tarkeöi D essew ffy Pál nevelési ösztöndíj
alapítványa
Alapító-levél.
Én alulírott cserneki és tarkői Dessewffy Pál, a Dessewffy-család margonyai
ágának leszármazottja (ezidő szerint sárosmegyei kapronczai lakos), figyelembe
véve, hogy egyetlen fiam Dessewffy Albert elmebeteg s elmebajánál fogva
jelenleg a zürichi elmebeteg-ápolóban van elhelyezve, s az őt kezelő és gondozó
orvosok szakvéleménye — legnagyobb fájdalmamra — megfosztott engem
attól a reménytől, hogy ép elméjét valaha visszanyerhesse, s vérbeli leszár
mazásánál és a törvénynél fogva ő lehessen vagyonom örököse és élvezője,
mely oly annyira szomorúságra vált családi helyzetemből kifolyólag, egészen
adósságmentes sárosmegyei margonyai uradalmamat herczeg Hohenlohe János
úrnak örökáron eladtam s átadtam ;
fontolóra véve továbbá azt, hogy a mostani társadalmi és vagyoni át
alakulási korszakban, hazám és nemzetem volt államalkotó és fentartó eleme,
a magyar nemesség mostani fiatalsága nem fejt ki elég versenyző és ellen
állási erőt a többi, előrenyomuló osztályok szorgalmával, vagyonszerzési és
takarékossági képességeivel szemben s ezért őseinek tartós támogatására van
utalva, hogy vissza ne maradjon és hanyatlása be ne következzék:
mindezeket figyelembe véve, elhatároztam, hogy 500,000 koronát, szóval
ötszázezer koronát adok át a magyar királyi közoktatásügyi kormány őrizetébe
oly czélból, hogy ez összeget a fentnevezett kormány — jelen Alapító-levelem
elfogadása és jóváhagyása után — örökre fennmaradandó nevelési ösztöndíj
alapítványként kezelje olyképen, hogy ezen nevelési ösztöndíj-alapítvány tőkéje
mindig teljes összegében, csonkíttatlanul maradjon, kamataiból pedig első sor
ban családom alább írt fiúgyermekei részesüljenek neveltetési ösztöndíjakban,
az alább írt módozatok és feltételek mellett.
Ezen örök időkre tett alapítványom kezeltetési és élvezeti feltételei —
melyeket úgy az alapítványi 500,000 koronát őrző és kezelő, s arra felügyelő
m. kir. közoktatásügyi kormánynak, valamint az élvezetre jogosult családi
nemzetségem tagjainak is minden időben szigorúan meg kell tartaniok — a
következők :
1ször. Az alapítvány czíme: cserneki és tarkeöi Dessewffy Pál nevelési
ösztöndíj-alapítványa.
2szor. A m. kir. közoktatásügyi nagyméltóságú Miniszter Úr kezeihez
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár egyesület 4 %-os zálogleveleiben lefizetett,
névszerinti értékű 500,000 korona alapítványom kamataiból következő ágostai
hitvallású evangélikus családtagoktól leszármazó, törvényes házasságban nem
zett fiúgyermekek, és pedig:
a) az általam 1901. évi márczius 3-ikán kelt s a zemplénvármegyei
/
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árvaszék, mint illetékes gyámhatóság által 1901. évi június 12-ikén 12,851.
szám alatti határozattal, úgy nemkülönben a nagyméltóságú m. kir igazság
ügyminiszter által is 1901. évi 19,419. számú rendeletével jóváhagyott szerző
déssel örökbefogadott fiam : Dessewffy Miklós András;
b) unokám: Dessewffy András Arisztid, kinek anyja leányom: Dessewffy
Zsófia volt; továbbá
c) Dessewffy Tamás és Géza, kiknek atyja Dessewffy József, tocsvai lakos ;
d) a Nógrádmegyében lakó Dessewffy Ödön, kinek neje Dessewffy
Róza; s .végül
e) néhai Berta nővérem, előbb férjezett Bánó Miklósné, utóbb férjezett
Bánó Györgyné, első férjével nemzett Bánó Aladár és Miklós fiaitól
leszármazó fiúgyermekek, 6 éves koruktól 26 éves korukig bezárólag, tehát
félbenszakítás nélkül 20 éven át, évenként 2000 kor., betűvel kétezer korona
neveltetési és felsőbb kiképeztetési ösztöndíjban részesüljenek, az esetre, ha
bevégzett hat éves koruktól kezdve 10 éves korukig megfelelő nevelésben
részesülnek, 10 éves koruktól kezdve pedig tanulmányaikat nyilvános tan
intézetben sikeresen folytatják és végzik ; élvezik tehát 26 éves korukig, még
oly esetben is az ösztöndíjat, ha tanulmányaikat esetleg 26 éves koruk be
töltése előtt befejeznék.
Ezen pontban meghatározott ösztöndíjélvezeti jogosultságra nézve kivétel
képen rendelem, hogy: a míg az első két helyen — a) és b) kikezdések
alatt — megnevezett családtagok és pedig örökbefogadott fiam : Dessewffy
Miklós András és Dessewffy András Arisztid unokámtól leszármazó, törvényes
házasságban nemzett valamennyi ágostai hitvallású evangélikus fiúgyermek,
a 2000 koronás ösztöndíj-élvezethez jogosultsággal birand, — addig a c), d)
és e) kikezdések alatt megnevezett családtagok és pedig: Dessewffy Tamás
és Géza (kiknek atyja Dessewffy József Tolcsván); a Nógrádmegyében lakó
Dessewffy Ödön (kinek neje Dessewffy Róza) és néhai Berta nővérem, előbb
férjezett Bánó Miklósné, utóbb férjezett Bánó Györgyné fiai : Bánó Aladár
és Miklóstól leszármazó és törvényes házasságban nemzett ágostai hitvallású
evangélikus fiúgyermekek közül egy időben áganként és izenként csak egy
fiú birand jogosultsággal az ösztöndíj élvezetére.
Rendelem továbbá, hogy az ösztöndíj élvezetére jogosultak koruk által
feltételezett sorrendben lépnek az ösztöndíj élvezetébe, s azon ösztöndíjas, ki
koránál fogva az ösztöndíj élvezését tettleg megkezdte s tanulmányait rendesen
folytatja, bármely ágnak legyen is a leszármazottja, az ösztöndíj élvezetében
húsz éven át meghagyandó, még akkor is, ha az a) és b) pontok alatt elsőbb
séggel felruházott jogosultak leszármazottjai közül koruknál fogva időközileg
új igénylők jelentkeznének is, kiknek azonban jelentkezésük idején az ösztön
díj egyelőre ki nem adható, azért, mert alapítványom évi kamatját a tettleges
élvezetben levő ösztöndíjasok kimerítették.
Rendelem továbbá, hogy ha az a) és b) pontok alatt egyenlő elsőbbséggel
megnevezett jogosultak leszármazottjai mind kihalnának, akkor a c), d) és e)
pontok alatt megnevezett jogosultak leszármazottjainak áganként és izenként
nemcsak egy fiúgyermeke, hanem, minden elsőbbség kizárásával valamennyi
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fiúgyermeke élvezheti — alapítványom feltételei szellemében és korlátái között
— az ösztöndíjat.
Végül rendelem és megengedem, kivételképen, hogy ha az ösztöndíjra
jogosultak száma időnként oly csekély lenne, hogy az alapítványi tőke éven
kénti kamatai, a vallás- és közoktatási miniszter által megállapítandó kezelési
és ellenőrzési költség levonása után, az évenként tényleg kiosztott 2000 koro
nás ösztöndíjak összegét kétszeresen is felülmúlnák, akkor az érdekelt család
tagok, — az alapítványi gondnok és a közoktatásügyi m. kir. kormány
lehetőleg egybehangzó elhatározásával, s ha ily egybehangzó megállapodás
létesíthető nem lenne, a m. kir. közoktatásügyi miniszter úr végleges s
valamennyi családtagot kötelező elhatározása alapján, — a sikerrel tanuló
jogosult fiúgyermekek a 2000 koronánál nagyobb, sőt kétszeres ösztöndíjat
is élvezhessenek évenként.
3szor. Ha a második pontban megnevezett ágostai hitvallású evangélikus
jogosult családtagok s azok törvényes fiutódai mind kihalnának, ez esetben
a jelenleg életben lévő, római katholikus vallású, Eperjesen lakó, kassa—
oderbergi vasúti főmérnök: Dessewffy Ferencz egyik fia, névszerint István,
továbbá Dessewffy László huszárkapitány (kinek neje Lamezan grófnő) és
Dessewffy Kálmán (kinek neje született Wouwermann, lakik Szt-GyörgyAbrányban, Szabolcsmegyében) fiai: Aurél és Manó, törvényes házasságban
nemzett fiutódai — mind egyenlő joggal — lépnek ezen alapítványnyal ren
delt ösztöndíjak élvezetébe;
s ha végül a most nevezett családtagok fiutódai is kihalnának, ezen
esetben alapítványom jövedelmének élvezete felerészben az ágostai hitvallású
evangélikus tiszai egyházkerület eperjesi collégiumát, másik felerészben pedig sz.
kir. Eperjes város közönségét fogja megilletni, oly feltétel mellett, hogy azt kizáró
lag magyar hazafias irányban létesített és fenntartott kulturczélokra fordítsák.
4szer. Az alapítvány-tőke biztos elhelyezéséről örök időkre olyképen
gondoskodtam, hogy az 500,000 koronát a Pesti Hazai Első TakarékpénztárEgyesület névszerinti értékű 500,000 koronáról szóló 4 °/0-os zálogleveleiben
a m. kir. közoktatásügyi minisztériumnak átadtam. Ez fogja örök időkre azt
gyümölcsözőleg kezeltetni, saját belátása szerint; de kikötöm, hogy ha a
m. kir. közoktatásügyi miniszter úr — ezen záloglevelek kisorsolása után —
czélszerfíbbnek és előnyösebbnek tartaná, hogy az alapítványi összeg kama
tozó magyar állampapírokban helyeztessék el, akkor ezek nevemet viselő
alapítványom nevére záradékolandók lesznek.
A gondnokot — az érdekelt családtagok meghallgatása után s lehetőleg
az ő javaslatuk figyelembevételével — halálom bekövetkezése után a m. kir.
közoktatásügyi miniszter úr fogja mindenkor kinevezni, azonban az első
gondnok kinevezésénél esetleg megteendő végrendeleti intézkedésem meg
tartandó ; úgy nemkülönben az alapítványi gondnok évi díját is — a családi
tanács meghallgatása után s lehetőleg ennek javaslata értelmében — hasonlóul
a m. kir. közoktatásügyi miniszter úr fogja jogérvényesen megállapítani.
Azonban kívánom, hogy gondnokul egy nem családbeli, protestáns vallású,
jóhírű, erkölcsileg és vagyonilag is megbízható, munkaképes ügyvéd válasz-

r

X L IV

tassék, hogy alapítványi rendelkezéseimet jogilag képviselje és azok pontos
végrehajtását személyes érdek nélkül szakavatottan ellenőrizze.
A gondnok évi díját, a családtagok utazási költségeit az illetők saját
kezéhez, a jogosult fiúgyermekek ösztöndíjait pedig szüleik vagy gyámjaik
kezéhez, ott, hol az illetők laknak, az illetékes adóhivataloknál — a gondnok
előterjesztéséhez képest — mindenkor a in. kir. közoktatásügyi miniszter
fogja kiutalványozni.
Az évi jövedelem fölöslege évenként a tőkéhez csatolandó, a család és
a gondnok tájékoztatása végett pedig minden naptári év végével a tőkeállo
mány hivatalos kimutatása az alapítványi gondnoknak megküldendő.
5ször. Óhajtom és rendelem, hogy a tanulmány-alapítványomnál érdekel
összes nagykorú férfi-családtagok minden évi szeptember 1-jén Eperjesen
egybegyűlve, az alapítványi gondnok jelentései és javaslatai felett, valamint
az alapítványi tőke kezelésében esetleg czélszerűnek vagy szükségesnek
mutatkozó változtatások, az ösztöndíjak megállapítása és kiutalása felett —
a család jelenlevő legidősebb tagjának elnöklése mellett — tanácskozzanak és
határozzanak, mely családi gyűlési határozatok az alapítványi tőkét kezelő
m. kir. közoktatási minisztériumnak a 4. pontban említett gondnoki előter
jesztés kíséretében bemutatandók, mert ezek alapján kérelmezendő a szüksé
ges összegek kiutalása.
Ezen évente megtartandó gyűlésen a jelenlevő családtagok szavazattöbbséggel határoznak a napirenden levő összes alapítványi kérdések felett;
a szavazatok egyenlősége esetében a családnak elnöklő legidősebb tagja dönt
Ezen családi tanács s egyszersmind évi családi gyűlés számon veszi a
jogosult családok tagjaiban beállott változásokat s azokat nyilvántartja és
jogosítva leend minden, a családi ösztöndíjra vonatkozó ügyben szótöbbséggel
határozni; ülésén jogosítva leend a sikeres előmenetelt nem igazolt ösztön
díjas tanulóktól az ösztöndíjat akár egyhangúlag, akár szótöbbséggel meg
vonni, mely okból a családi ösztöndíjasok iskolai bizonyítványai évente a
családi gyűlésnek bemutatandók; a sikeres előmenetelt igazoló tanulótól az
ösztöndíj el nem vonható.
Ezen évente Eperjesen megtartandó családi gyűlés megtarthatása czéljából rendelem, hogy utazási költség czímén a megjelent nagykorú családtagok
összesen és együttesen 500, azaz ötszáz koronát kapjanak mindannyian
tanulmányi alapítványom kamatjaiból. Az egyesek útiköltségeit, vagyis ezen
500 koronás átalány arányos és igazságos felosztását is, a családtagok álla
pítják meg.
Az évi családi gyűlések jegyzőkönyveit a gondnok két eredeti példány
ban köteles szerkeszteni; ezek egyikét minden évben be kell mutatni a m. kir.
közoktatásügyi minisztériumnak, a második eredeti példány pedig az alapít
ványi gondnok kezében és őrizetében marad.
6szor. Ha idővel több igényjogosult fiú lenne a családban, mint
mennyinek alapítványom kamataiból a személyenként 2000 koronával meg
állapított ösztöndíj kitelnék, akkor az elsőbbségi elv alkalmazásával kell az
ösztöndíjakat kiosztani, olyképen,
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hogy első sorban élvezzék és pedig egyenlő joggal a 2. a) és b) pontok
alatt megnevezett örökbefogadott fiam: Dessewffy Miklós András s illetve
fiúleszármazottjai és Dessewffy András Arisztid unokám fiúleszármazottjaí,
koruk által feltételezett sorrendben, vagyis az idősebb jogosult fiú a fiatalabb
jogosultakat megelőzi; másodsorban élvezzék — ha telik — hasonlóul egyenlő
joggal, koruk által meghatározott sorrendben a 2. c), d) és e) pontban meg
nevezett Dessewffy Tamás és Géza egy fiúleszármazottja és Bánó Aladár és
Miklós egy fiúleszármazottja; de ismétlem e helyütt is, hogy azon ösztön
díjas, ki a kora által megállapított sorrendnél fogva az ösztöndíj élvezését
tettleg megkezdte s tanulmányait rendesen folytatja vagy már bevégezte,
bármely ágnak legyen is a leszármazottja, az ösztöndíj élvezetében 20 éven
át meghagyandó, még akkor is, ha a 2. a) és b) pontok alatt megnevezett
s elsőbbséggel felruházott jogosultak leszármazottjai közül, bekövetkezett
hatéves koruknál fogva, időközileg új igénylők jelentkeznének is, kiknek
azonban jelentkezésük idején az ösztöndíj egyelőre ki nem adható azért,
mert az alapítvány évi jövedelmét a tettleges élvezetben lévő ösztöndíjasok
kimerítették.
7szer. A míg engem Isten kegyelme az életben megtart, addig a fönnebbi
pontokban megállapított és körülirt ösztöndíjak kiosztása, gondnoki kinevezés,
úgy ennek, mint a családtagok ténykedése és közreműködése szünetelni fog;
más szóval: ezen ösztöndíj-alapítványom csak halálom napján lép életbe és
hatályba; a míg élek, a nagyméltóságú m. kir. közoktatási miniszter úr őrizetébe
és kezelésébe adott 500,000 korona tőke kamatait magam fogom élvezni; s
ezért óhajtom és kikötöm, hogy az esedékes kamatot minden félév végével
a nagyméltóságú m. kir. közoktatásügyi minisztérium éltem fogytáig részemre
utalványozza ki az eperjesi m. kir. adóhivatalnál.
Végül rendelem, hogy a halálom után kinevezendő alapítványi gondnok
egyszersmind a családi ösztöndíj-alapítvány levéltárnoka is legyen; s ő leend
köteles ezen családi alapítványom kezelésére vonatkozó összes irományokat,
t. i. azokat, melyek nem maradnak a m. kir. közoktatásügyi minisztérium irat
tári őrizetében és kezelésében, — híven megőrizni.
8szor. Az alapítvány jogi képviseletére a közalapítványi kir. ügyigazgató
ság, mint a közczélú alapítványok törvényes képviselője van hivatva.
9szer. Jelen alapító-levelemet hat példányban állítottam ki, melyből egy
példány a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak, egy példány a
belügyi m. kir. minisztériumnak, egy példány sz. kir. Eperjes város közönségé
nek, egy példány az ágost. hitv. tiszai egyházkerület eperjesi Collegiumának,
egy példány a közalapítványi kir. ügyigazgatóságnak, végül egy példány az
alapítónak adandó át.
Kelt Eperjesen, 1901. évi deczember hó 30-ikán.
Előttünk:
Dessnvffy Lajos s. k.
és
Dr. Schmidt Gyula s. k.

Dessewffy Pál s. k.

m
XLVI

Kivonat
a Collegium igazgatóválasztmánya 1902. évi június hó 29-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
27. Elnöklő coll. felügyelő jelenti, hogy Dessewffy Pál margonyai földbirtokos 500,000 kor családi alapítványt tett. Az alapító-levél szerint, ha a
megnevezett családok megnevezett ágai kihalnának, az alapítvány felerészben
Eperjes városát, felerészben Collegiurnunkat illeti.
Az igazgatóválasztmány nagy örömmel és lelkesedéssel veszi
tudomásul Dessewffy Pál úr nemeslelkűségét s hálás köszönetének
ad kifejezést jegyzőkönyvében *is a nagylelkű alapító iránt, hogy
alapítványában Collegiutnunkról is megemlékezett s elhatározza,
hogy igaz köszönetét jegyzőkönyvi kivonat alakjában is közli
Dessewffy Pállal.
8296/1902. szám.

Szab. kir. Eperjes város közönsége cserneki és tarkeöi Dessewffy Pál
úrnak ezen alapító-levél 3-ik pontjában foglalt abbéli rendelkezését, hogy az
ösztöndíj élvezetére jogosított fiutódainak kihalása esetére az 500,000 koronás
alapítvány jövedelmének felerésze szab. kir. Eperjes város közönségét fogja
megilletni, köszönettel elfogadja s ezen jövedelem élvezetéhez kötött feltételek
hű és pontos teljesítésére magát kötelezi.
Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének 1902. évi november 22-én
tartott közgyűléséből.
Podhorányi Bálint s. k.,
p pj
Magyar József s. k.,
polgármester.

főjegyző.

959/19. kgy. sz.

Sárosvármegye közönségétől.

Jóváhagyatott.
Kelt Sáros vármegye törvényhatósági bizottságának Eperjesen, 1903. évi
márczius hó 16-án tartott közgyűlésében.
Sárosvármegye közönsége nevében:
p pj
Tahy József s. k.,
alispán.
1657. szám.

Ezen alapító-levél 3-ik pontja alatt foglalt azon rendelkezést, mely szerint
a fiutódok kihalása esetében az 500,000 korona alapítvány jövedelmének fele
része a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának fog «kizárólag
magyar hazafias irányban létesített és fentartott kulturczélokra fordítás czéljából» átadatni, az egyházkerület, illetőleg pedig annak nevezett Collegiuma kép
viseletében ezennel kegyeletes elismeréssel elfogadom.
Miskolcz, 1903. évi április 28-án.
„ , ,
,
Zeleríka s. k.,
29,909. szám.

P H

püspök.

P. H.

Wlassics s. k.

r '

Jóváhagyom.
Budapest, 1903. május 19.

XLVII

41. Schneider Gyula-féle ösztöndíj-alapítvány.
1903. Pv. 269/1. sz.
205/902. ügyszám.

Másolat.

Közjegyzői okirat. Előttem, Bradács Gyula ungvári kir. közjegyző előtt
az alólirt helyen és napon megjelent, általam személyesen ismert Schneider
Gyula magánzó, ungvári lakos — általam személyesen ismert s a végrendel
kező felet is ismerő Fincziczky Mihály ügyvéd és Csűrös Ferencz postafőnök
ungvári lakosok, mint e czélra általa külön felkért ügyleti tanúk kíséretében
s előttem és az ügymenet egész folyama alatt folyton és együttesen jelen
volt ezen tanúk előtt — személyesen és magyar nyelven a következő nyilatko
zatot tette és a következőkben fejezte ki végakaratát s kérte közokiratba foglalni:
Végrendelet.

En, Schneider Gyula, hivatkozással az ungvári kir. közjegyző előtt
Ungvári, 1899. évi június 14 én 234/899. ügyszám alatt felvett közvégren
deletemre, miután időközileg az abban tett rendelkezéseim s illetve hagyo
mányaimat részint már teljesítettem, részint változott viszonyaim és körül
ményeim miatt hatályon kívül helyeztem, ennélfogva ezekre való tekintettel
s ezek következtében kinyilatkoztatom első sorban: miszerint most körülírt
fenti közvégrendeletemet és egyáltalán a mai napig tett, halá'om esetére szóló
bármiféle szó- vagy írásbeli kijelentéseimet egész terjedelmükben visszavonom,
semmisnek tekintem, és a mai naptól csupán a jelen végintézkedésemet tartom
fel és kérem érvényben levőnek tekinteni; melynek erejénél fogva elhalálo
zásom esetére, komoly és higgadt megfontolás után, akként végrendelkezem :
I. Hogy összes, bárhol található, engem bármiféle jogczímen megillető,
jelenleg már tulajdonomat képező avagy ezután még netán szerzendő ingó
és ingatlan javaim és jogaim általános és egyedüli örökösévé kedves nővéremet,
Schneider Amália özv. Albertfi Mihályné, jelenleg kassai lakost teszem és
nevezem ki, szóval minden vagyonomat reá hagyom.
II. Köteles lesz azonban most nevezett általános örökösöm holtom után
hagyatékomból az eperjesi ágast, evangélikus Collegiumnál egy szegény, de jó
viseletű és szorgalmú hitlanhalIgató részére ösztöndíjul 8000 azaz Háromezer
korona összeget mint alapítványomat befizetni, melynek évi kamatait, a míg
fenti nővérem és általános örökösöm él, ő élvezendi, az ö holta után pedig az
alapítványom kamatai minden évben fenti czélra fordíttassanak és egyenlő minő
sítés esetén Ung- vagy Abaujmegyei ifjak bírjanak elsőbbséggel.
III. Minden kétség kizárása végett kijelentem végül: hogy az ungvári
ágost. evangélikus hitközségnek fent hivatkozott végrendeletemben szánt
hagyomány kérdését rendeztem s azt külön elintéztem.
Miről e közokirat felvétetett, és pedig az 1874: XXXV. t.-cz. 82. szakaszá
nak megtartása mellett felvétetett, fent nevezett félnek az ügymenet egész
folyama alatt folyton és együttesen jelen volt fenti tanúk előtt felolvastatott,
megmagyaráztatott és általa akaratával teljesen megegyezőnek kijelentetvén
— előttem és a tanúk előtt sajátkezüleg aláíratott és a visszavonás a fenti
234/899. ügyszámú közvégrendeletre egyidejűleg feljegyeztetett. Ungvári,
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Ezerkilenczszázkettő évi Július hetedikén (7). Schneider Gyula s. k. Csűrös
Ferencz s. k., felkért ügyleti tanú. Finczinczky Mihály s. k., felkért ügyleti tanú.
Bradács Gyula s. k., kir. közjegyző. (P. H.)
Hogy ezen másolat Bradács Gyula ungvári kir. közjegyző által felvett,
2 korona bélyeggel ellátott s az ungvári kir. járásbíróság előtt 1903. május
20-ikán kihirdettetett eredetivel mindenekben egyezik, hivatalosan bizonyítom.
Ungvár, 1903. május hó 20-ikán. Braun Dezső s.k., kir. járásbirósági Írnok. (P. H.)
Hivatalos másolat hiteléül: Scheffer Zoltán s. k., kiadó. (P. H.)

42. A n agysárosi m űm alom alapítványa
Nagyságos Dr. Horváth Ödön
kir. tanácsos, jogakadémiai dékán úrnak

Eperjesen

Van szerencsénk Nagyságodat értesíteni, hogy társulatunk mai köz
gyűlése, indítványunk folytán, az eperjesi jogakadémiának alapítványként 5000,
azaz ötezer koronát szavazott meg oly rendeltetéssel, miszerint a jogakadémia
vagyonaként, a Nagysárosi Műmalom részvénytársaság alapítványa gyanánt
kezeltessék.
Ezen közgyűlési határozatnak megfelelve, van szerencsénk a fenti
5000 kor. összeget Nagyságodnak ezennel készpénzben azon kéréssel átadni,
miszerint azt rendeltetési helyére juttatni s minket a hiánytalan átvételről
értesíteni méltóztassék.
Kitűnő tiszteletünk kifejezésével maradunk
Nagyságos Dékán úrnak
Eperjesen, 1903. február 18-án
alázatos szolgái:
N a g y - S á r o s i Műmal om.
Bielek s. k.
Schmidt s. k.

43. Az E perjesi Takarékpénztár alapítványa.
Nagyságos Dr. Horváth Ödön
kir. tanácsos, jogakadémiai dékán úrnak

Eperjesen

Az Eperjesi Takarékpénztár részvénytársaság f. év márczius 4-én tartott
közgyűlésében, méltányolva a helybeli Collegium kebelében fennálló s örven
detes fejlődés útján haladó jogakadémia városunkra és társadalmunkra egyaránt
fontos és hasznos, kulturális hivatását s tanári-kara részéről kifejtett áldásos
tevékenységét, lehető megszilárdítása érdekében részére 4000 kor.-t szavazott
meg maradandó jogakadémiai alapítványként.
Midőn tehát ez összeget fennemlített czélra van szerencsénk ezennel át
küldeni, ez összeg átvételéről szóló becses elismervényének megküldését kérjük.
Eperjes, 1903. márczius 31-én.
Maradunk teljes tisztelettel:
Eperjesi Takarékpénztár.
Schmidt s. k.
Farkas Lajos s. k.
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44. Dr. Horváth Ödön volt dékán-tanár ösztöndíj-alapítványa.
Ama meleg óhajtás által vezéreltetve, hogy volt legkedvesebb tan
tárgyamnak, a magyar közjognak tanulására a kedvet serkentsem, nemkülön
ben, hogy derék joghallgatóságunk részére az ösztöndíjak ’számát növeljem,
s végül ezáltal is előmozdítani akarván azt, hogy igénytelen emlékem a
jogakadémia életének további folyamában olykor-olykor fölemlíttessék:
ezennel lekötelezem magamat, hogy egy Kettőezer (2000) koronáról szólój
4 °/0-al kamatozó Korona-járadékkötvényt szolgáltatok be az eperjesi Collegium
pénztárába abból a czélból, hogy ennek kamatai mindenkor «Dr. Horváth
Ödön volt dékán-tanár ösztöndíj» czímen, évenként annak a joghallgatónak
adassanak, a ki a magyar közjog tanulmányozásában abban a tanévben a
legkiválóbb eredményt és előmenetelt tanúsította.
Az ösztöndíj odaítélésének joga mindenkor a jogakadémia tanári kara
által gyakorlandó és pedig a magyar közjog mindenkori tanárának javaslata
alapján s tekintet nélkül az erre érdemes ifjú vallására avagy vagyoni
viszonyaira.
Abban a nem remélt és még bevésbbé óhajtott esetben, ha a jog
akadémia működése bármi oknál fogva megszűnnék, a szünetelés ez idejére
mindenkor a Collegium igazgatóválasztmánya lesz jogosult arra, hogy ez ala
pítvány miként leendő felhasználása felől határozzon.
Tátraháza, 1903. július 7.
Előttünk:
Qr. Horváth Ödön s. k.,
Dr. Mikler Károly s. k.,
kir. közigazgatási ítélőbíró,
Dr. Flórián Károly s. k ,
a Í°gakadémiának volt dékán-tanára,
mint tanúk előtt.

Ki v o n a t
a Collegium végrehajtó-bizottsága 1903. júl. 22-én tartott ülésének jegyző
könyvéből.
3. Dr. Mikler Károly jógák, prodékán felolvassa dr. Horváth Ödön eltávozó
dékán alapító-levelét, mely szerint nevezett jogakadémiánknál 2000 koronás
alapítványt tett «Dr. Horváth Ödön volt dékán-tanár ösztöndíj-alap» czímén,
melynek kamatait évenként annak a joghallgatónak adja a jogakadémia
tanári kara, a ki a magyar közjog tanulmányozásában abban a tanévben a
legkiválóbb eredményt és előmenetelt tanúsította.
A végreh.-biz. dr. Horváth Ödön kir. közigazg. bíró ezen
nagylelkű adományát, melylyel újabb fényes bizonyítékát adta
jóságos lelkének és szeretetének Collegiumunk iránt, hálás köszö
nettel fogadja s annak jegyzőkönyvi kivonatban is kifejezést ad.

45. Kacziány-féle ösztöndíj-alapítvány.
S tiftu n g s u rk u n d e .

Da ich in meinem ganzen Leben die wahre Bildung und Gesittung hoch
zuschätzen wusste und sowohl ich als auch mein in Gottruhender Gatte weiland
g
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Gustav Kacziány evang. Pfarrer zu Bartfeld und Sókút für das altehrwürdige
evang. Districtual-Collegium zu Eperies und die protestantische Jugend
erziehung ein warmes Interesse hatten, Gott aber uns unseren einzigen
hoffnungsvollen Sohn in seinem unerforschlichen Ratschluss durch den Tod
hinweggenommen hat, so habe ich mich nach langer reiflicher Überlegung
bei vollen Geisteskräften entschlossen, für das evang. Collegium zu Eperies,
welchem ich bereits vor 20 Jahren 500 Gulden österr. Wg. übergeben habe,
bei meinen Lebezeiten eine Stipendien-Stiftung zu begründen und demselben
mein in der Königl. Freistadt Kassa Szent László-utcza No. 4. gelegenes Haus
jetzt sogleich unter folgenden Bedingungen zu übergeben.
1. Diese Stiftung soll für immerwährende Zeiten den Namen «Gustav
Kacziány und Amalie geb. Graf Stiftung» tragen.
2. Mein obbezeichnetes hiesiges Haus soll sogleich auf das «evang. A.
C. Districtual-Collegium in Eperies» mit näherer Bezeichung der Stiftung
grundbücherlich auf meine Kosten übertragen werden.
3. Da ich mir die lebenslängliche Nutzniessung meines Hauses Vorbehalte,
so muss auch dies mein Recht grundbücherlich gesichert sein, — doch werde
ich, damit dem Collegium keine Lasten daraus erwachsen, alle Steuern und
Abgaben selbst entrichten und auch das Haus in gutem Zustande zu erhalten
trachten.
4. Nach meinem Ableben soll das Einkommen des Hauses oder wenn
das Haus bei günstiger Gelegenheit preiswürdig, doch jedenfalls wenigstens
für 18—20,000 Kronen verkauft werden sollte, die Zinsen des unantastbaren
Capitals zu Stipendien verwendet werden.
5. Dieses Stipendium soll zu gleichen Theilen zwei braven und fleissigen
Studirenden, die eine der vier Lehranstalten des Collegimus: das Gymnasium,
die Theologie, die Lehrerpräparandie oder die Rechtsakademie besuchen,
zukommen.
6. In erster Reihe sollen Studierende aus der Familie Kacziány und
Graf berücksichtig werden.
7. Wenn aber solche, die einen Verwandtschaftsgrad zwischen meinem
Gatten oder mir nachweisen können, sich nicht vorfinden, so möge dieses
Stipendium zwei solchen evang. A C. Jünglingen zugesprochen werden, welche
durch sittlich religiöse Gesinnung, Fortschritt in den Lehrgegenständen und
unbescholtenes tadelloses Betragen hervorragen und durch Beschluss der
Herren Professoren als würdig hiezu erachtet werden.
Diese Stiftungsurkunde sende ich in gleich lautenden Exemplaren dem
hochwürdigsten Herrn Paul v. Zelenka, Bischof des evang. A. C. Theiszer
Kirchendistriktes in Miskolcz, und dem hochwohlgeborenen Herrn Dr. Julius
Schmidt, Inspector des evang. Districtual-Collegiums zu Eperies mit der Bitte,
auf Grund derselben die grundbücherliche Übertragung auf meine Kosten
veranlassen zu wollen.

LI

Gott möge unser altberühmtes Collegium schützen und segnen zum
Wohle der evang. Kirche und des ungarischen Vaterlandes.
Kassa, am 31. August 1904.
V o r u n s a ls Z e u g e n :

Paul Klein m. p.
Dr Kálmán Klein m. p.

*

Witwe Gusztáv Kaczidny
Sek- Graf Amalia,

k ö n . G e r ic h t s h o f s v i c e n o t ä r
in M isk o lc z .

N y ila tk o z a t.

Alulírott, a túloldalon általam kiállított alapító-oklevél alapján, ezennel
megengedem, hogy Kassán, a Szent László-utcza 4. szám alatt fekvő házam
felett, mely a kassai 3926. sz. tjkvben 1. sorszám, 1155/K. hr. szám alatt van
bevezetve, ,a tulajdonjog, életfogytiglani haszonélvezeti jogom egyidejtíleges
bekebelezése mellett, a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiuma
javára, mint «Kacziány Gusztáv és neje sz. Graf Amália alapítványa», minden
további meghallgattatásom nélkül bekebeleztethessék.
Kelt Kassán, 1904. évi szeptember hó 7-én.
E lő ttü n k :
Özv. Kacziány Gusztáváé
Dr. Szil may Béla,
sz. G r a f A m á lia .
Varga Ede,
tanúk.
N y ila tk o za t.

Alulírottak, mint a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának törvényes képviselői, a Collegium igazgatóválasztmányának folyó hó 3-án
hozott határozata értelmében kijelentjük, hogy ezt az alapítványt hálás köszö
nettel elfogadja a Collegium és kívánja, hogy a tulajdonjog javára bekebeleztessék; az életfogytiglani haszonélvezet pedig özv. Kacziány Gusztávné javára
jegyeztessék be és pedig az ő alapító-levele, illetve arra vezetett nyilat
kozata szerint.
Kelt Eperjesen, 1904. évi szeptember hó 9-én.
E lő ttü n k :
Dr. Schmidt Gyula s. k.,
Dr. Mikler Károly s. k.,
c o lle g iu m i fe lü g y e lő .
ta n ú .
Dr. Raffay Ferencz s. k.,
Andrejovics Kálmán s. k.,
c o lle g iu m i ig a z g a tó .
ta n ú .

4106/1904. sz.

Az egyházkerületi főhatóság képviseletében jóváhagyom.
Miskolczon, 1904. évi szeptember hó 9-ikén.
Előttünk:
Zelenka Pál s. k.,
Hronyecz József s. k.
P. H.
püspök.
Kumsch Béla s. k.
Beadatott 1904. évi szept. hó 14-ikén 6285. sz. a.
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Ezen okirat alapján a tulajdonjog a kassai 3926. számú tjkvben foglalt
1155/K. hr. számú ingatlanra: a Tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület eperjesi
collegiuma javára, mint «Kacziány Gusztáv és neje sz. Graf Amália alapítványa»
— B. 4. sorsz. alatt — és ezen ingatlanra az élethossziglani haszonélvezeti jog:
özv. Kacziány Gusztávné szül. Graf Amália javára bekebeleztetett.
A kassai kir. Törvényszék telekkönyvi hivatala.
p H
Nagy Pál s. k.,
k ir. s .- t k v v e z e t ő .

K i v o n a t
a Collegium igazgatóválasztmánya 1904. szeptember 3-án tartott gyűlésének
jegyzőkönyvéből.
4.
Nagy örömmel jelenti a coll. felügyelő, hogy Kacziány Gézáné szül.
Graf Amália kassai lakos házát, mely Kassán a Szent László-utcza 4. szám
alatt van, a Collegiumra Íratta át egy ösztöndíj létesítése czéljából, melynek
kamataiból két ág. hitv. ev. vallásé szorgalmas növendék részesüljön ösztön
díjban. Az ösztöndíjban elsősorban a Kacziány- vagy Graf-család rokonságához
tartozók részesítendők.
Az igazgató választmány a leghálásabb köszönettel fogadja
özv. Kacziány Gézáné szül. G raf Amália nagylelkű alapítványát;
kimondja, hogy a nemeslelkű alapítónak mélyen érzett háláját és
köszönetét fejezi ki egy átiratban ; felkéri dr. Broósz László kassai
ügyvédet, hogy a telekkönyvi bekebelezéshez és átíratáshoz szük
séges lépéseket szíveskedjék megtenni.
K i v o n a t
a Collegium végrehajtó-bizottságának 1906. május 30-iki gyűlésének jegyző
könyvéből.
1. Elnöklő felügyelő szivélyesen üdvözölvén a megjelenteket, jelenti, hogy
közeledvén az ig.-vál. gyűlése, elő kell készíteni a fontosabb ügyeket. Jelenti,
hogy a nemeslelkű özv. Kacziányné, a ki Collegiumunkra hagyta volt kassai
házát, elhalálozott. A derék nő temetésén megjelent a coll. felügyelő és igazgató
s a Collegium hálás kegyeletének kifejezéséül koszorút helyeztek a ravatalra.
Özv. Kacziányné halála folytán a Collegium birtokába lépett a háznak. Ennek
következtében a felügyelő megkérte dr. Broósz László kassai ügyvédet, legyen
szives a házat átvenni és kezelni. Dr. Broósz László a napokban levelet írt
a coll. felügyelőnek, melyben kimerítő jelentést tesz a ház állapotáról, a vár
ható jövedelemről stb. s azt javasolja a Coilegiumnak, hogy mivel a ház
kezelése bajjal és vesződséggel jár, adja. el a Collegium a házat 17,000 koronán
felüli összegért. A végreh.-biz. tüzetes megbeszélés után kimondotta, hogy
a) elfogadva dr. Broósz javaslatát, ajánlani fogja az ig.-vál.nak, mondja ki a ház eladását, hatalmazza fel dr. Broósz Lászlót,
hogy hirdessen árverést az irodájában fenntartással úgy, hogy az
adás-vevési szerződés elfogadására nézve a végreh.-bizottság 14 nap
alatt végérvényesen nyilatkozik;
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b) kimondotta a végreh-biz., hogy az özv. Kacziányné-féle
ösztöndíj kiosztására nézve szabályzatot dolgoz ki, előre is kijelent
vén, hogy a tőkekamatból bizonyos %-ot levon a Collegium a
közös kiadások javára kezelési költség czímén ;
c) a szabályzat elkészítésére felkéri az ig.-vál. a felügyelő
elnöklete mellett dr. Sztehló Jánost, a 4 intézet vezetőjét és a
coll. pénztárost;
d) felhatalmazza a végr.-biz. a felügyelőt, hogy dr. Broósz
László felmerülő költségeit hálás köszönet mellett utalványozza ki.
Kivonat
a Collegium végrehajtó-bizottsága 1906. június 23-iki gyűlésének jegyző
könyvéből.
2.
Az özv. Kacziányné ösztöndíjalap kezelésére, hovafordítására vonat
kozólag javasolja a bizottság, hogy a Collegium
a) az alap kezeléséért tartson vissza a kamatjövedelemből
az 1906/907. tanévtől kezdődőleg 6%-ot a közös coll. kiadások
fedezésére;
b) a fennmaradt kamatjövedelemből az 1906—1907. tanévtől
kezdődőleg két ösztöndíj létesítendő a végrendelkező óhajtása szerint;
c) e két ösztöndíj első sorban azon növendékeknek adandó
ki, a kik a Kacziányi- és Gráf-családokkal rokonságban vannak;
d) ha ilyen rokonok nem volnának, akkor a két ösztöndíj
a Collegium bármely tanintézetébe járó 2 ág. hitv. ev. szorgalmas
tanulónak adandó ki a tanári kar javaslatára;
e) ha csak egy rokon van a négy tanintézetben, akkor a
másik ösztöndíjat évről-évre más-más coll. intézet növendéke élvezi;
f ) végül, tekintettel arra, hogy a Jelenik-Almássy két ösztön
díj is a Collegium négy tanintézete között felváltva adandó ki,
megállapodik a bizottság abban is, hogy ugyanaz a Coll. tanintézet
ugyanazon évben a Jelenik-Almássy- és Kacziány ösztöndíjat
együtt nem élvezheti.

Kivonat
a Collegium igazgatóválasztmánya 1906. évi június 29-iki gyűlésének jegyző
könyvéből.
5.
Elnöklő collegiumi felügyelő jelenti, hogy a nemeslelkű özv. Kacziány
Gusztávné, a ki Collegiumunkra hagyta volt kassai házát, elhúnyt s így a
Szt. László-utcza 4. szám alatt lévő háznak a Collegium tényleges birtokába
jutott. Ennek következtében a felügyelő megkérte dr. Broósz László kassai
ügyvédet, legyen szives a házat átvenni és kezelni. Dr. Broósz László — fel
olvasott levelében — kimerítő jelentést tesz a ház állapotáról s azt javasolja
a Collegiuinnak, hogy mivel a ház kezelése bajjal és vesződséggel jár, adja el
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a Collegium a házat 17,000 koronán felüli összegért A végrehajtó-bizottság
tüzetesen foglalkozott ezzel a kérdéssel s ennek javaslatára kimondotta az
igazgatóválasztmány, hogy
ä) elfogadja dr. Broósz László javaslatát, kimondja a ház el
eiadását; felhatalmazza dr. Broósz Lászlót, hogy hirdessen árverést
a házra irodájában, fentartással úgy, hogy az adás-vevési szerződés
elfogadására nézve a végrehajtó-bizottság 14 nap alatt végérvé
nyesen nyilatkozik;
b) felhatalmazza az igazgató választmány a coll. felügyelőt,
hogy dr. Broósz László felmerülő költségeit a leghálásabb köszönet
mellett utalványozza ki;
c) hogy a ház árából befolyó összegből ösztöndíj-alapot
létesít az adományozó intentiói szerin t;
d) az ösztöndíj-alap kezeléséért a Collegium a kamatjövedelem
ből 6% -ot tart vissza a közös collegiumi kiadások fedezésére;
ej a fenmaradt kamatjövedelemből az 1906/907. tanévtől
kezdődőleg két ösztöndíjat létesít az adományozó óhajtása szerint;
f ) a két ösztöndíj elsősorban azon coll. növendékeknek adandók
ki, a kik a Kacziányi és Graf-családokkal rokonságban vannak;
g) ha ilyen rokonok nem volnának, akkor a két ösztöndíj a
Collegium bármely tanintézetébe járó két ág. hitv. evang. vallású
szorgalmas tanulónak adandó ki a tanári-kar javaslatára;
h) ha csak egy rokon van a négy coll. tanintézetben, akkor
a másik ösztöndíjat évről évre más-más collegiumi tanintézet növen
déke élvezi;
i) végül, tekintettel arra, hogy a Jelenik-Almássy két ösztön
díj is a Collegium négy tanintézete között felváltva adandó ki,
megállapodik a bizottság abban is, hogy ugyanaz a coll. tanintézet
ugyanazon evben a Jelenik-Almássy- és Kacziány-ösztöndijat együtt
nem élvezheti.

