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Adatok a Collegium 1909-10. óyí történetéhez.

Midőn a lefolyt tanévről beszámolok, örömmel jelzem, hogy a fő
iskola minden terén pezsgő élet volt tapasztalható. Erre vall többek közt 
az a körülmény is, hogy a coll. igazgató-választmány rendes évi közgyűlésén 
kívül két rendkívüli ülést tartott s hogy a Collegium végrehajtó-bizottsága 
szintén több ízben ülésezett.

Ezen coll. bizottságokon kívül az egyházkerületi főhatóságnak is sok
szor volt alkalma arra, hogy a Collegium ügyeinek intézésébe befolyjon, 
ezt pedig most is a nála mindenkor tapasztalt szeretettel és jóindulattal 
tette. Úgy az egyházkerületi főhatóság és a coll. elnökség, valamint a coll. 
kormányzó-testületek önfeláldozó működése, karöltve a tanári-kar czéltudatos 
és lelkes munkásságával, ez idén is megtermették a maguk gyümölcsét és 
hozzájárultak ev. egyházunk egyik legbiztosabb támaszának, Collegiumunk- 
nak újabb megszilárdulásához, újabb megerősödéséhez; ezen áldásthozó 
együttműködésnek egyik folyománya az is, hogy a nagy társadalomnak a 
Collegium iránt való érdeklődése állandóan emelkedik s hogy főiskolánkat 
a lefolyt iskolaévben is nemcsak hathatós erkölcsi, hanem anyagi támo
gatásban is részesítette.

A tanulók és hallgatók nagy létszáma, továbbá az a körülmény, hogy 
volt tanítványok és lelkes pártfogók a lefolyt iskolaévben 3 nagy alapítványt 
tettek s hogy a kisebb adományok egész sorát mutatjuk ki, nyilván a mellett 
bizonyítanak, hogy a főiskola benső kapocsban él a pártfogókkal s hogy 
gyökerei mélyen belenyúlnak evangélikus társadalmunk minden rétegébe. 
Ezt a kapcsolatot ápoljuk szeretettel és lelkesedéssel, mert nélküle olyan 
lenne a főiskola, mint a fa gyökér nélkül, mint a tenger, beléje ömlő folyók 
nélkül. Ezt a kapcsolatot szorosabbá tenni a Collegium egyik legfontosabb 
vezérelve és törekvése, hisz ez a kapcsolat alapföltétele az igazi protes- 
tantismusnak s lényeges kelléke a protestáns autonómiának, melynek ébren
tartására és gondozására a módosított collegiumi szervezeti szabályzatban is 
— a Collegium jól fölfogott érdekében — nagy súlyt helyezünk.

Coll. É rt. 1909—10. 1



A Collegium összességét érintő ügyekről való beszámolást a múlt 
iskolaév végén (1909. június 29-ikén) Tahy József coll. másodfelügyelő és 
Czékus László lelkész, helyettes egyházi elnöksége mellett megtartott igaz
gató-választmányi gyűlés főbb tárgyainak megemlítésével kezdem meg. 
Az igazgató-választmány Kubinyi Albert helyébe Bielek Lászlót választotta 
meg a végrehajtó-bizottság tagjává, coll. igazgatóvá az 1909 — 10. tanévre 
Szutórisz Frigyes főgymnasiumi tanár, főgymnasiumi tandíjkezelővé pedig 
Perényl Vilmos választatott meg. Kimondotta az igazgató-választmány, hogy 
a coll. szervezeti szabályok revideáltassanak s hogy a Collegium igazgató
választmányának jegyzőkönyveiből mindazok a határozatok és intézkedések 
kiírandók, összegyűjtendők és kiadandók, a melyek a szervezeti szabály
zattal kapcsolatosak. E munkálatot az igazgató-választmány a collegiumi 
igazgatóra, jegyzőre és pénztárosra bízza. Az 1908. évi coll. számadásokról 
szóló számvizsgáló-bizottsági jelentéssel kapcsolatosan igazgató-választmány 
felkéri az egyházkerületet, hogy a vértanúk emlékalapjánál mutatkozó, mint
egy 1100 kor.-nyi deficitnek legalább felerészben való fedezését magára 
vállalja. Igazgató-választmány elhatározza, hogy a Collegium központi épületét 
alaposan renováltatja s hogy a vízvezetéket is bevezetteti, evvel kapcsolatosan 
kéri az egyházkerületet, hogy az olyannyira szükséges munkálatok végrehajtását 
anyagi támogatásával lehetővé tegye. A coll.theol. akad. tanári-karnak azon kéré
sét, hogy a theol.akad. tanárok400-koronás,ötödéves korpótlékban részesüljenek, 
az igazgató-választmány a legmelegebben pártolja s ez irányban fölterjesztést 
intéz az egyházkerülethez. A jogakadémia dékánjának jelentéséből örömmel 
értesült az igazgató-választmány arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1908. okt. havában kiadott rendeletével a felekezeti jogakadémiai 
tanárok fizetését a kir. jogakadémiák tanárainak fizetésével egyenlővé tette, 
illetőleg törzsfizetésöket az állampénztárból annyira kiegészítette. Evvel 
kapcsolatban avval a kérelemmel fordul a m. kir. kultuszminisztériumhoz, 
kegyeskedjék a felekezeti jogtanárok korpótlékát és lakbérét is a kir. jog
akadémiák tanárainak korpótléka és lakbére szerint rendezni az állampénztár
ból. Igazgató-választmány, a coll. jogakadémia tanári-karának javaslatára elhatá
rozza, hogy a VIII. rendes (jogbölcseleti és büntetőjogi) tanszéket felállítja, ille
tőleg kimondja, hogy ennek a tanszéknek a felállítását szükségesnek tartja. 
Az előkészítő munkálatok megejtésére Tahy József másodfelügyelő elnök
sége mellett dr. Kakúsz Béla, Korbély Géza, Kósch Árpád és dr. Sztehlo 
János igazgató-választmányi tagokból álló bizottság küldetett ki. A genfi 
egyetem 300-éves jubileumára igazgató-választmány, a jogakadémiai tanári
kar javaslatára, dr. Obetkó Dezsőt küldi ki. Igazgató-választmány dr. Hebelt 
Edét rendkívüli jogakadémiai tanári minőségében véglegesíti s neki a rendes
tanári czímet megadja. Igazgató-választmány örömmel értesül arról, hogy 
a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter 300,000 kor. építési államsegélyt 
utalványozott ki a coll. főgymnasium új épületére, sőt, hogy a végrehajtó
bizottság újabb kérésére még 100,000 koronát helyezett kilátásba. Igazgató
választmány — a főgymn. tanári-kar javaslatára — elhatározza, hogy az állam
mal kötött szerződés revideáltassék s egyben kimondja, hogy a kerületi és
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egyetemes közgyűléshez kérvényt fog beadni a revideált szerződés jóvá
hagyása végett. Igazgató-választmány Saguly József oki. helyettes-tanárt e 
minőségében véglegesíti. A coll. tanítóképző-intézet tanári-karának a vallás- 
és közoktatásügyi miniszterhez intézett kérvényét, hogy az állami fizetés
kiegészítés ez intézet összes tanáraira kiterjesztessék, valamint azon kérvényét, 
melyben az egyházkerületnél korpótlékuk ügyének mielőbbi rendezését 
kérik, az igazgató-választmány magáévá tette. Igazgató-választmány elhatározza, 
hogy a coll. könyvtárat, a főgymnasium kivonulása után, a könyvtár czéljai- 
nak megfelelően elhelyezni s nyilvános olvasóteremmel el fogja látni, az 
ehhez való költségek a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsától, 
valamint annak felügyelőségétől kérendők.

Az egyházkerület, Debreczenben 1909. szept. 16—17. napjain meg
tartott közgyűlésén, a coll. igazgató-választmány felterjesztéseit kedvezően 
fogadta. így memorandumot intézett a közoktatásügyi kormányhoz a tanító- 
képző-intézeti tanárok fizetésrendezése és az intézet újjászervezése dolgában. 
E memorandumban azt kérte, hogy a tanítóképző-intézetben az összes tanárok 
fizetésénél az 1909. évi 46,474. sz. miniszteri rendelet által megállapított 
minimumot vehesse alapul s hogy az újabb államsegély ez alapon egészítse 
ki a tanárok fizetését, mi által az egyházkerület abba a helyzetbe kerülne, 
hogy a tanárok lakpénzét és ötödéves korpótlékát rendezheti. (A magas 
kormány a kérésnek helyt adván, a tanítóképző-intézeti tanárok fizetése 
még az iskolaév folyamán rendeztetek!) A coll. igazgató-választmánynak a 
coll. főgymnasiumi államsegély felemelésére vonatkozó intézkedéseit magáévá 
tette. A vértanúk emlékénél mutatkozó hiány tekintetében az egyházkerületi 
közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a részletes számadások beérkezte 
után a vértanúk emlékalapjánál mutatkozó hiány apasztására szükséges 
intézkedéseket tegye meg. A Benczúr Géza halálával megüresedő coll. 
igazgató-választmányi rendes-tagsági helyre dr. Brósz László (Kassa) póttag 
hivatott be, s az akként megüresedő póttagságra az egyházkerületi közgyűlés 
dr. Lersch Kornélt (Szepesszombat) választja meg; Ganiauf György coll. 
igazgató-tagsági mandátuma pedig lejárván, helyébe Gerhard Béla tanító
képző-intézeti igazgató választatott meg. A Collegium központi épületének 
javítási munkálataira és a vízvezeték bevezetésére vonatkozólag az egyház
kerületi közgyűlés, a közigazgatási bizottság javaslatára, kimondja, hogy 
10 éven át évenként 540 koronával hozzájárul s felkéri az egyházkerület 
elnökségét, hogy az egyházkerület részéről az évi 540 koronán felül még 
esetleg szükséges és méltányos hozzájárulás összegét a helyszínén állapítsa 
meg és saját hatáskörében utalványozza. Az egyházkerületi közgyűlés a 
coll. theol. tanároknak a korpótlékok megadására vonatkozó kérelmének 
helyt adva, a 400-koronás korpótlék, visszamenőleg az 1908. év szeptember 
havától kezdődőleg, megadatott; e korpótlékok megállapításánál Csengey 
Gusztávnak a középiskolai tanári pályán töltött éveket is beszámította.

Az 1909 — 10. iskolaév ünnepélyes megnyitása dr. Schmidt Gyula, 
coll. felügyelő, az igazgató-választmány több tagjának, a Collegium teljes
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tanári-karának jelenlétében ment végbe. A „Jövel szent Lélek Úr Isten" 
kezdetű dal elhangzása után Kárpáti János IV. éves theol. akad. hallgató 
mondotta az imát, utána pedig Szutórisz Frigyes coll. igazgató következő 
beszédet mondott:

„Nagytekintetű collegiumi elöljáróság! Igen tisztelt tanári-kar! Kedves 
tanuló-ifjúság!

Az idők végtelen forgatagában ismét új iskolaév küszöbét lépjük át; 
s ez alkalommal nekem jutott osztályrészül a szerencse, hogy, mint a 
Collegium igazgatója, e megnyitó-ünnepélyen megjelenteket egyenként és 
összesen üdvözöljem. Legelsőben üdvözlöm a Collegium nagytekintetű elöl
járóságát. Üdvözlöm pedig azon felsőmagyarországi evangélikus rendek 
utódaként, mely rendek — körülbelül 250 évvel ezelőtt — nagy lelkese
déssel és előrelátással a magyar szabadság, a protestáns kultúra e dicső 
fészkét, a Collegiumot, mint főiskolát megalapították*

Kartársi szeretettel és tisztelettel üdvözlöm továbbá a Collegium teljes 
tanári-karát. Üdvözlöm pedig ama fenkölt és szabad szellem mindenkori 
letéteményese gyanánt, a mely fenkölt, szabad szellem nagy elődök hagyatéka 
s főiskolánknak legfőbb kincsét és biztosítékát teszi.

Szivem egész melegével pedig hozzátok fordulok, kedves ifjak, a kik 
a szélrózsa minden irányából idesereglettetek, hogy ezen ősi intézet meg
szentelt falai között, avatott mesterektől vallásos és hazafias szellemet, köte
lességtudást és törvénytiszteletet tanuljatok; s hogy egyúttal a tudományokba 
beavatva, majdan a hazának, egyháznak és társadalomnak hasznos, sőt 
számottevő tagjai lehessetek.

Kedves ifjak! jVleg vagyunk arról győződve, hogy ti mindannyian, a 
nyári pihenés után, testben, lélekben megifjodva, duzzadt kebellel és nagy 
munkakedvvel lépitek át e csarnok küszöbét. E föltevés szól elsősorban 
azoknak az ifjaknak, a kik a lelkipásztor magasztos hivatását választották 
maguknak; szól továbbá azoknak, a kik a jog- és államtudomány tekervé- 
nyes útain vélnek idővel érvényesülni; szól e föltevés azoknak az ifjaknak, 
a kik, távol minden előre kijelölt életpályától, azon vannak, hogy az álta
lános műveltség alapjait minél jobban elsajátítsák, s hogy sokoldalú és 
czéltdatos szellemi munka által a magasabb továbbképzésre képesek legye
nek; szól végre föltevésünk azoknak az ifjaknak, a kik, mint a nemzet úgy
nevezett napszámosai, a nép elemi művelésének kívánják szentelni életüket.

Ti, kedves ifjak, mint az egységes Collegium hallgatói, illetve tanulói, 
négy irányban haladtok egymás mellett; mindenki érzi, vagy legalább sejti 
a maga tanulmányainak fontosságát, nehézségeit, s ki-ki munka után lát, 
sokszor nem is sejtve, hogy az ő legjobb akaratának, legnemesebb szán
dékának mennyi akadálya támad. Pedig azt mondhatni, hogy az ifjút, a 
kicsit, meg a nagyot egyaránt, számtalan veszély környékezi: minden lépten- 
nyomon előkerülhetnek olyan tényezők, a melyek az iskola ideális törek
véseivel szembehelyezkedve, az ifjú helyes irányban való fejlődésére és

* 1531 —1667-ig csak gymnasiális jellegű tanintézet volt a Collegium.
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haladására káros hatást gyakorolnak. E veszélynek részletezése nem lehet 
a mi feladatunk. Minek is a családdal, a lakásadóval s a világfelfogásában 
bizony gyakran oly léha társadalommal szembeszállani, mikor úgyis tudjuk, 
hogy a mi szavunk a pusztában elhangzó szó sorsára jutna.

E helyett szálljunk inkább magunkba, s vizsgáljuk, vájjon nincs-e 
mibennünk hiba, melynek megismerésével és leküzdésével többre megyünk, 
mintha másokat támadunk. S csakugyan ezt a hibát könnyű megtalálni; 
hisz mindenki ennek a hatása alatt áll: ez a hiba nem más, mint a tibennetek 
is lappangó nehézkességi erő, a tunyaság, a melyet Fichte, híres német 
bölcselő, az emberiség legősibb és legfőbb hibájának mond.

Ez a nehézkességi erő, ez a tunyaság megvan mindnyájunkban; s 
valahányszor szabadulni akarunk tőle, valahányszor cselekedetre határozzuk 
el magunkat, mindannyiszor, tehát napjában számtalanszor, le kell azt küz- 
denünk. Erős akaratra, nagy munka- és életkedvre van szükség, nehogy a 
könnyelműségekre és léhaságokra oly könnyen hajlandó nehézkességi erő 
elhatalmasodjék, mert ha ez az erő mibennünk úrrá lesz, akkor az ember 
képtelen bármi nemesebb irányba felbuzdulni.

E megszokottá lett nehézkességi erő, sajnos, minden téren érvényesül: 
itt lusták vagyunk magunknak valamiről önálló véleményt alkotni, vagy saját 
felfogásunknak védelmére kelni; amott másnak testi erejével nem merünk 
szembeszállani s gyáván meghunyászkodunk; sőt a természet szépségeit 
sem tudjuk élvezni, mert ezek elérhetése végett is a legtöbb esetben fáradni 
kell. S ha egyszer-máskor mégis felbuzdulunk, akkor is leginkább csak 
kényelmesen, vagy alattomban, ravasz módon cselekszünk.

Szóval, a nehézkességi erő elhatalmasodásából egész sora a bajoknak 
fejlődik; s különösen akkor lesz a baj végzetessé, ha egész nemzetekre el
harapózik, a mikor is ezek elsatnyulnak, s vagy rabságba kerülnek, vagy 
egészen elpusztulnak; a mire a történelem számos példával szolgál.

Az elernyedett népeket elaléltságukból felrázni igen nehéz dolog s e 
nagy munkára néha évtizedek legjobbjai is alig képesek. Nézzünk csak 
egy-két példát.

Midőn a Nagy Napoleon idejében a német fejedelmek és népek egy
másután meghódoltak és meghunyászkodtak a nagy hódító előtt, s elalélt- 
ságukban tárt karokkal fogadták nemcsak a győző seregét, hanem a franczia 
kultúrát is, egymásután felbuzdultak a német nép legjobb és legnemesebb 
fiai. E nagyok közül hadd hivatkozzam e téren is Fichtére, a németek e 
nagy fiára, a ki 1807. és 1808. telén Berlinben a szónoklatok és előadások 
egész sorozatát tartotta, melyekkel a németek öntudatára és érzületére nagy 
hatást gyakorolt. Tizennegyedik beszédében a társadalom minden rétegé
hez külön szól. Szól az öregekhez, a kik kicsinyességökkel igen sokszor 
minden üdvös újításnak útját elvágják; szól a kereskedőkhöz, a kiket 
legtöbbször csak saját anyagi előnyeik vezérelnek; szól a tudósokhoz, a 
kik, nem törődve a társadalom igaz igényeivel és érdekeivel, attól mind 
távolabbra kerülnek; szól a fejedelmekhez, a kiket arra int, hogy ne hall
gassanak tanácsadókra, hanem a nép között megfordulva, ennek igaz szűk-
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ségleteiről és való állapotáról meggyőződjenek. Fichte minden bizodalma 
azonban a fiatalságban összpontosul. A fiatalság neki is a haza remény
sége. Fichte úgy vélekedik, hogy a fiatalság még közel van a gyermeki 
ártatlanság éveihez, azon évekhez, midőn még a fantázia élénken működik; 
a mikor is az ember, minden önző és aljas befolyástól menten, könnyen 
hévül mindenért, a mi a közönséges fölé emelkedik, s lelkesedik mindenért, 
a mi szépnek és jónak tűnik fel előtte.

E fiatalos hév, e fiatalos lelkesedés minden jóravaló ifjúság ismertetője 
s csak az kívánatos, hogy megmaradjon akkor is, ha majd a fiatalság 
zománcza leesik. Szóval, a fiatalos lelkesedés ne szűnjék meg az évek hatása 
alatt. Azért iparkodjék mindenki fiatalságának nemes lelkesedését meg
tartani ; ragadja meg ezt az égi lángot, nemesítse sok tanulás útján szerzett 
tudás által; akkor megkapja belőle azt, a mit minden ember legfőbb ékes
ségének tartunk: a jellemet. Ekkor azután öregedhetik az ifjú, az évtizedek 
elmúlhatnak fölötte, keze, térde reszketni fog már, de az ő szelleme mindig 
képes lesz megifjúlni, s jelleme minden ingadozás nélkül meg fog állani 
minden kísértéssel, minden támadással szemben. így lesz az ifjúból ember, 
a ki, minden körülmények közt, az eszmék és elvek magaslatára képes 
fölemelkedni; így lesz az ember a közjónak igaz őre, a kire minden honfi
társa bizalommal tekinthet.

Fichte beszédeinek hatása alatt egész sora támadt a lelkes hazafiak
nak. így többek közt a németek egyik legkiválóbb szabadságköltője, Körner 
Tivadar, a kinek »Aufruf an mein Volk“ czímű lelkes költeménye a már 
halomra gyűlt zsarátnokot végre lángra lobbantotta. így támadt a német 
öntudat és energia ismét új életre.

De nekünk nem kell a messze távolból hozott példával beérnünk: 
hisz — sajnos — saját hazánkban, saját nemzetünkön is igen sokszor mu
tatkoztak az elernyedésnek, az elaléltságnak szomorú tünetei, a melyekből 
csakis óriási megfeszítés útján és óriási áldozatok árán lehetett felrázni a 
nemzetet. Az elernyedésnek legtanulságosabb példáját szolgáltatják az 1848-iki 
szabadságharcz előtti szomorú állapotok. Sokáig tartott a küzködés, sokáig 
vergődött a nemzet, míg végre a márcziusi ifjak, különösen Petőfi Sándor 
»Talpra magyar“-ja, újra életet és lelkesedést öntöttek a nemzetbe, új 
energiát adtak izmainak; s a megújhodott nemzet, a lángelméjű Kossuth Lajos 
vezetése mellett, a világtörténelemben páratlanul álló csodatetteket művelt.

Kedves ifjúság! Úgy a német, valamint a magyar történelemből vett 
példa nektek is szolgálhat tanulságul, bármely pályán vagytok is. Bárcsak 
megszívlelnétek azt, a mit Fichte mond; bárcsak minél gyakrabban, minél 
sikeresebben kiizdenétek le a bennetek is oly gyakran érvényesülő nehéz- 
kességi erőt; bárcsak e harczot, a melyet saját magatokkal minduntalan 
kell megvívnotok, mindenkor győztesen vívnátok meg! Ha ez így lesz, 
akkor ti nem fogtok irtózni a komoly és kitartó munkától; akkor ifjú lelke
sedéssel párosult energiátok végig fog kisérni az egész életben s ti öreg
korotokban is fiatalok lesztek. így valósítjátok meg a legnemesebb érte
lemben a költő jeligéjét: »Munkásság az élet sója, a romlástól mely megóvja".
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Petőfi „Talpra magyar"-ját ismeri mindenki; márczius idusán el is 
szavaljátok, meg is van tüntető hatása; a márcziusi hazafias ünnepély el
múlik azonban s ezzel eltűnik észrevehető hatása is. Kedves ifjúság! Ne 
ilyen múló legyen e dicső költemény hatása! A „Talpra magyar'1 legyen 
szent jeligévé, a melyet ti ne is annyira hangoztassatok, mint inkább, szí
vetek mélyébe zárva, buzdításul és serkentőül használjatok kötelességeitek 
teljesítése közben. Mert a magyar csak így lesz boldog, ha a nemzet min
den tagja folyton résen van, folyton talpra áll. „Talpra magyar, hí a haza!" 
Igenis, hí a haza, de nemcsak márczius idusán, hanem mindennap! A 
„Talpra magyar" serkentsen arra, hogy az év minden részét, a nap min
den óráját, ez ősi intézet falain belül és azokon kívül odaadással s okosan 
felhasználjátok, mert az intézet kötelékében eltöltött évek csak így fognak 
mély nyomokat hagyni úgy lelketekben, mint elmétekben.

Tehát ne vádoljátok sem a családot, sem a társadalmat, ne hivat
kozzatok a korszellemre, hanem, magatokba szállva, magatokban keressétek 
a hibát s saját gyarlóságtokat küzdjétek le mindenekelőtt. Csak így lehettek 
ti majd derék polgárai e sok, belső és külső ellenség által zaklatott hazá
nak; csak így fognak majd a család, a társadalom ellen hangoztatott ki
fogások önként eltűnni s ti örömmel gondoltok majd vissza ez ősi Alma 
Materre, a mely titeket az életre előkészített; sőt ti is szívesen fogtok be- 
állani azok közé, a kik, e főiskola falai közül kikerülve, a hálás volt tanít
ványok légióját teszik.

De a Fichte és Petőfi műveiből merített, nemes gondolatok és az 
azokhoz fűzött elmélkedések a pártfogóknak és tanároknak is szólnak, mert 
mi is emberek vagyunk. Azért méltán felsóhajtunk: bárha a collegiumi 
elöljáróság és pártfogóság a neki kijutott vezetésben soha el ne lankadna 
s követné mindenkor azok példáját, a kik határtalan lelkesedéssel és ki
tartással főiskolánk fejlődéséért és haladásáért sikraszállottak; bárha a fő
iskola szellemi és erkölcsi tőkéjét tevő tanári-karnak mindenegyes tagja 
tudatában lenne annak, hogy az ősöktől az intézetre átszármazott, szabad 
és fenkölt szellemet minden salaktól menten leginkább ő van hivatva nem
csak megóvni, hanem fejleszteni is. Adja a Mindenható, hogy a tanári-kar 
nemes törekvését és munkáját a legnagyobb siker koronázza, és hogy ma
gasztos útjáról soha le ne térjen.

A Collegiumot glóriaként övező nimbusz mindnyájunkra, elöljáróságra, 
tanári-karra és ifjúságra egyaránt szórja a dicsőség sugarait; legyünk mi 
mindnyájan mindenkor méltók e dicső fénysugarakhoz!

Ily gondolatok által vezérelve, ily érzelmektől áthatva, van szerencsém 
a Collegium mind a négy tanintézetében az 1909—10. tanévet megnyitód
nak nyilvánítani."

Szeptember 20-ikán indultak meg a coll. főgymn. államsegélyének 
felemelésére vonatkozó tárgyalások; a kormányt dr. Mázy Engelbert kép
viselte, a Collegium részéről dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő, Szutórisz 
Frigyes coll. igazgató, dr. Flórián Károly coll. pénztáros, a főgymnasium 
részéről Gömöry János coll. főgymn. igazgató vettek részt a tanácskozásban.
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A tárgyalások az iskolaév folyamán megismétlődtek s a coll. igazgató
választmánynak a kormányhoz intézett felterjesztésével végződtek, mely 
szerint az államsegélyt 32,000 koronáról 52,000 koronára kéri felemelni.

Szept. 20-ika gyászt is hozott a Collegiumra, a mennyiben érdemes 
felügyelőjének, dr. Schmidt Gyulának nemesszívű és áldottlelkű neje hirte
len meghalt A Coll. tanári-kara mélyen érzett részvétének testületileg adott 
kifejezést s őszinte szívvel osztozott abban a fájdalomban és bánatban, a 
mely azt a férfiút érte, a ki közel 30 éven át nagy lelkesedéssel és energiával 
vitte a Collegium ügyeit s a ki e nemes működése közben a Collegium 
tanári-karával is lélekben összeforrt. Dr. Schmidt Gyula e nagy csapás óta 
teljesen visszavonult a Collegium ügyeinek vezetésétől; bizonyos azonban, 
hogy főiskolánk és annak tanári-kara dr. Schmidt Gyulában ezután is egyik 
legbiztosabb támaszát fogja bírni. Adja Isten, hogy az még sok éven át 
így legyen!

A szept. 25-ikén Kassán tartott Luther-társasági gyűlésen és Luther- 
ünnepélyen, Collegiumunk tanári-kara számos tag által volt képviselve.

Az október 7-ikén tartott közös tanári értekezlet sajnálattal vette tudomá
sul, hogy Nikelszky Zoltán, ki öt éven át a Collegium tanítóképző-intézetében, 
mint tanár, lelkes és eredményes munkát végzett s a ki társadalmi szereplésével 
is érdemeket szerzett, — a szarvasi tanítóképző-intézethez igazgatóvá meg
választatott s hogy új állását már el is foglalta. A tanári-kar Nikelszky Zoltán 
tanár távozása fölött sajnálkozásának adott kifejezést s azt tudomására is hozta.

Az okt. 10-ikén Tahy József coll. m.-felügyelő és Korbély Géza lelkész, 
alkalmi egyházi elnök elnöklete mellett tartott igazgató-választmányi gyűlés 
a coll. főgymn. épületéhez szükséges beruházási kölcsön s általában az 
építés ügyével foglalkozott. Jóváhagyta a coll. főgymn. tanári-karának a 
szállásadók kötelességeire vonatkozó szabályzatát. A főgymn. tanári-kar 
javaslatára a latin vagy görög nyelvből teendő kiegészítő érettségi vizsgálat 
díját 10 koronában állapította meg s kimondotta, hogy a főgymnasiumban 
az ev. lelkészek, tanárok és tanítók fia i az 1910—11. iskolaévtől kezdve csak 
fél-tandíjat fizetnek, ha jó  erkölcsi magaviseletét tanúsítanak. Kimondotta, 
hogy a Nikelszky Zoltán lemondása folytán megüresedett tanszéket pályázat 
útján fogja betölteni.

Az okt. 30-ikán Késmárkon, a Thököly-hamvak végleges elhelyezése 
alkalmával rendezett ünnepélyen a Collegiumot Szutórisz Frigyes coll. igaz
gató, Mayer Endre theol. dékán, dr. Szlávik Mátyás theol. akad. tanár, az 
Otthon felügyelő-tanára és Becht József tanítóképző-intézeti tanárból álló 
küldöttség képviselte. A Collegium neveltjét s majdan hatalmas pártfogóját 
és megvédelmezőjét immár végső nyugvóhelyére kisértük mi is, a kik a 
kurucz király hamvait a fentjelzett benső kötelékek révén mindenkorra Eperjes, 
eperjesi egyházunk és Collegiumunk számára szerettük volna biztosítani. 
Eperjes azonban félreállt: »késmárki" gróf Thököly Imre legyen Késmárké, 
s dr. Szlávik Mátyás, a ki annak idején a Késmárk és Eperjes között támadt 
nemes versenygésbe befolyt s a ki azonkívül a nagy bujdosók sírját felkutató 
küldöttséggel egyidőben járt Kisázsiában, az ünnepélyt követő közebéden
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alkalmat talált arra, hogy a nagy bujdosók hazajöttének országos eseményét 
egyrészt helyi, másrészt országos hazafiúi szempontból szép szavakban mél
tassa s ebből egyik-másik tanulságot levonjon.

Ez ünnepélyre való tekintetből ez idén november 1-jén tartottuk meg 
a reformátió-ünnepélylyel kapcsolatos deprecátiót, mely alkalommal Kárpáti 
János IV. é. th. mondotta a szokásos imát, az ifjúság részéről Fábry Lajos 
IV é. th. beszélt, a tanári-kar képviseletében Szutórisz Frigyes coll. igazgató 
pedig a következő beszédet mondotta:

„Igen tisztelt tanári-kar, kedves ifjúság!
Fejlődés, tökéletesedés van az egész mindenségben, a világegyetem 

minden terén, természetesen a földön is. Ez a fejlődés, ez a tökéletesedés 
örök törvények szerint föltartóztathatatlanul tovafolyik, irgalmatlanul elsodorva 
mindent, a mi elavult, a mi nem életképes. Ez a  világ folyása; így volt ez 
a mindenségnek chaosszerű állapotától kezdve a mai napig, így lesz ez 
ezután is beláthatatlan időkig, a nélkül, hogy a mi gyarló elménk a fejlő
dés képéről és annak végeredményéről csak némileg biztos fogalmat tudna 
magának alkotni.

E mérhetetlen nagyságú és csudálatos alkotású világegyetem egyik, 
aránylag igen csekély tagjáról, a földről, illetve ennek a lakójáról, a terem
tés úgynevezett koronájáról kívánok röviden elmélkedni; a reformátió mai 
emlékünnepélyéhez illően, az emberiség haladását és tökéletesedését óhaj
tom ma vázlatosan méltatni. Kérem szives figyelmeteket!

A haladást, a tökéletesedést a tudomány sehol sem tudja világosab
ban, kézzelfoghatóbban kimutatni, mint a földön. Ezek alapján minden két
séget kizáróan tudjuk, hogy a földünkön eredetileg semmiféle élőlény nem 
volt s hogy a lassan-lassan jelentkező kezdetleges szerves élet, lassú bár, 
de folytonos fejlődés útján, eljutott kiváló szellemi tulajdonságokkal meg
áldott élőlényhez, az emberhez. Az ember ekkor erkölcsi tekintetben még 
közel állott az állathoz. Ez a primitiv ember a benne rejlő szellemi képes
ségének csíráival továbbfejlődik: föltalál sok mindenféle eszközt, a melyek 
őt önfentartásában s általában törekvéseiben segítik, megismeri a maga 
környezetét, fölfedez földrészeket, az egész világegyetemről, ennek alkotá
sáról és anyagairól szerez magának tudomást s ha úgy lehetséges volna, 
még a földet is kiemelné sarkaiból.

Különös ám : az ész utat tör magának, az ember úgyszólván lehetet
lenségeket képes elérni, de a háttérben mint mozgató erők nemcsak a ter
mészetes önfentartási ösztön és a tudásvágy szerepelnek, hanem önzés, 
irigység, hatalomvágy és sok más olyan tulajdonság, a melyek éppen nem 
illenek a teremtés úgynevezett koronájához.

Bizony hiába hangoztatjuk az ember kiváló szellemi tulajdonságait, 
hiába dicsekszünk azokkal az eredményekkel, a melyeket az emberi elme 
elért: az ember az idők folyamán csiszolódott, finomodott, de mindez a 
legtöbb esetben csupán külső máz, törvények-, társasadalmi és egyéb sza
bályoknak ideig-óráig tartó hatása, — az ember alaptulajdonságai ugyanazok
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ma, mint régen voltak. Azért nem ok nélkül mondja az örökéletű Schiller 
Frigyes »Das Lied von der Glocke“ czímű gyönyörű költeményében:

Az alvásban zavart oroszlán,
A tigris foga, jaj, mily vész!
Ennél vészteljesebb mégis ám 
A feldühodt ember, harczra kész.

Az ilyen tulajdonságokkal ellátott ember mindenkor keserves harczot 
' ívott a létért, de bízvást mondhatni, hogy a legnagyobb harczot nem vad
állatokkal, hanem saját embertársaival kellett megvívnia, s ezt a harczot 
vívja még most is; a mai fejlett kultúra közepette is kevés ember szolgálja 
önzetlenül a közügyet, kevés vívmánya, intézménye van az emberiségnek, 
mely az emberi társadalom javát önzetlenül szolgálná: mindenütt ott lap
pang a háttérben az önzés, rosszakarat, hatalomvágy és sok más hasonló 
tulajdonság, szóval az érdek.

E sajátszerű, e keserves harczból származó nyomást megérezte az 
ember mindenkor, de az ember érezte azt is, hogy ő e rideg földön — a hol 
sok minden változásnak van alávetve — milyen semmis; érezte, hogy ő 
maga és az egész emberi társadalom a nagy mindenséghez képest milyen 
elenyésző csekélység s nap-nap mellett be kellett látnia azt is, hogy bár
mennyit tud is, a legtöbb dolog lényege mégis csak ismeretlen, soha meg 
nem fejthető titok marad előtte. S alig hogy eszmélni kezdett, önkénytele
nül támadt benne a rajta kívül álló felsőbb lényekben való hit. Ez a hit 
megnyugvást adott neki, ez boldogította, ez segítette minden dolgában. 
A kezdetleges ősembernek természetesen gyermeki fantáziájának megfelelő, 
kezdetleges hitbeli fogalmai voltak; ezek a fogalmak, a szétszórtan élő emberi 
nem fejlődésének megfelelően, igen szórványosak és különbözők lehettek, 
míg végre az emberi nem fejlődésének bizonyos magasabb fokán némely 
népnél mythologiává tömörültek. A vallások alapítása már magasabb kul
túrát jelent: a közös vallás már köteléket képezett a különben idegen népek 
között s képez még ma is.

Az emberiség erkölcsi világára nézve nagy fordulót, nagy haladást 
jelentett Jézus Krisztus megjelenése a földön. Jézusnak olyan magasztos 
tanításai voltak, hogy azok az emberiséget a létért való küzdelmében nem
csak hogy hathatósan segítették, hanem képesek voltak azt a földi lét vál
tozásai és nyomorúságai fölé felemelni, s Krisztusnak az a tanítása: »Szeresd 
felebarátodat, mint tenmagadat" nagyon alkalmas volt arra, hogy az emberi 
természetet megnemesbítve, tökéletesbítve, mind közelebb hozza az élet 
urához, a Mindenhatóhoz.

De a Krisztus tanításai nyomán támadt keresztyén egyházon, nem
sokára a megalapítása után, meglátszott az emberi nem szerencsétlen be
folyása ; az első ballépés az volt, hogy az egyház szembeszállt a hit tekin
tetében rendkívül türelmes pogánysággal, így vetvén meg alapját annak a 
türelmetlenségnek és gyűlölködésnek, a melyet a kér. egyháznak egy része 
ma is szolgál, felebaráti szeretet helyett. Ezt az első és legfontosabb bal
lépést gyors egymásutánban mások is követték: a keresztyénség vértanúi
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ból szentek lettek, még pedig oly bőségben, hogy bízvást pótolták a rómaiak
nak azt a sok pogány istenségét, az úgynevezett Theokrasiát, a melytől a 
keresztyénség eredetileg megvetéssel elfordult; a keresztyénség terjedésével 
pedig megszűnt a keresztyének között is az új vallás egyik legszebb tétele, 
t. i. a testvéri egyenlőség, megszűnt pedig különösen akkor, midőn egy 
kiváltságos rend, a klérus kialakult. A meghonosodott hierarchia teljesen a 
sülyedés útjára terelte a keresztyén egyházat, mely most már csak vagyon, 
hatalom, kiváltságok után törekedett, s az egyház Krisztus tanait végkép 
háttérbe szorítva, kíméletlen, sőt véres harczot folytatott a hatalom terjesz
tése és az egyház egységének fentartása érdekében.

Már e néhány vonás is sejtteti velünk — a mit úgyis tudunk —, hogy 
mi lett a középkor folyamán az emberiség fejlődését és tökéletesedését 
legjobban biztosító egyházból, a keresztyénségből. De ne részletezzünk, 
hanem konstatáljuk azt a szomorú tényt, hogy az emberiség tehetetlenségé
ben és korlátoltságában mindent eltűrni kénytelen volt.

Mint minden téren, úgy itt is hatalmas egyéniségekre, világraszóló 
szellemekre volt szükség, míg végre, sok küzdelem után, sikerült a népe
ket lethargiájokból fölrázni és új életre kelteni.

Egymásután jelentkeznek a héroszok, míg végre Luther Márton hatal
mas jellemével, szilárdságával s kiváló szellemi képességeivel eldönti a 
keresztyén egyház s evvel az emberiség sorsát. Luther wittembergi kalapács
ütései, Luther wormsi útja s szavai az egész világot megrendítették s evvel 
ketté tört az egész emberiség gyalázatát jelentő nyűg, mely évszázadokon 
át nehezedett a népekre, a szellemet kiölve és minden igaz haladást gátolva. 
Luther és az ő reformátor-társai a vallásszabadság és evvel a szellem fel- 
szabadulásának a zászlaját tűzték ki.

Mily élet támadt ennek nyomán! A hit és lelkiösmeret szabaddá let
tek s föléledtek, a protestáns gyülekezetekben, akárcsak az első keresz
tyéneknél, mély erkölcsi, tiszta élet honosodik meg, azonfelül pedig az a 
fenséges eszme jut mindinkább diadalra, hogy az ember Isten gyermeke, 
a melynek kötelessége, hogy mindinkább tökéletesedjék, hisz az evangé
lium is mondja: »Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéle
tes!“ Istentől félni, Istenben bízni, »Gottesfurcht und Gottestrost“ : ezek 
Luther protestantismusának alapvonásai, a melyek rövid idő alatt az emberi
ség javarészét áthatották.

De a maradiság, a romanizmus nem adta fel a várat, a melyet a 
reformátió idejében oly hirtelen elveszített. Megindítja az ellenreformátiót 
s jobb ügyhöz méltó, sohasem lankadó energiával és kitartással minden 
eszközhöz nyúl, csak hogy régi positióját visszanyerje. Sokáig a hatalom 
és erőszak fegyvereivel él, majd a viszonyok változtával taktikát változtat: 
a tanügy révén a tanulóifjúság leikéhez férkőzik, úgynevezett szentegyesü
letek révén elsősorban a nőket, azután a társadalom többi rétegeit iparko
dik megnyerni, olvasókörök, népszövetség, népszerű iratok terjesztése útján 
szövetkezik a néppel, ügyes jelszó alatt társul a munkásokkal, majd nem
zeti színt öltve, befolyásolja a sajtót stb. Szóval a nagy anyagi javak fölött
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rendelkező reakczió a nagy társadalmat használja fel, de nem Jézus Krisztus 
magasztos tanai, hanem saját hatalma érdekében, azt a nagy társadalmat 
ostromolja, a mely a reformátió korában ujongott örömében, midőn a papi 
hatalom nyűgétől fölszabadult, azt a társadalmat, a mely a protestantismus- 
nak legfőbb támasza lön.

Kérdem: vájjon a reformátió üdvös hatása ily viszonyok között meg
szűnt-e már, vájjon újabb reformátorokra van-e szükség, új nagy szellemekre, 
a kik a tetszetős mezben jelentkező ádáz aknamunkát leálczáznák s az 
emberiséget ismét előbbre vinnék.

Térjünk ki a felelet elől. Annyit azonban bízvást bevallhatunk — hisz 
a beismerés nem szégyen —, hogy a protestantismus a maga szegénysé
gével igen gyenge az anyagi javakban dúslakodó romanizmus felvonulásával 
szemben, főleg azért, mert a protestantismuson is nagyon meglátszik a 
kicsinyeskedő, önző, széthúzó ember hatása. Nemhogy a protestantismus 
— mint régen — a maga társadalmával társulva, a maga társadalmára támasz
kodva, örömteljes, szilárd hittel és reménynyel mindinkább közelednék az 
egészem beriséget összefoglaló ideális czéljához, az Isten országához, e helyett 
szabályrendeletek megalkotásában, czentralisztikus bürokratiában, s főleg 
hierarchikus törekvések ápolásában és sok hasonlóban merül ki legfőbb 
tevékenysége, ily téves úton és módon védekezik a maradiság, a roma
nizmus hatalmi törekvéseivel szemben s kivetkőzted a protestantismust ősi, 
természetes, életet adó természetéből, így véli összetartani a lelkeket és meg
menteni a protestáns egyházat, meg nem gondolva, hogy ily módon a 
protestantismus mindinkább letér a maga helyes útjáról, meg nem fontolva, 
hogy a lelkiek világában ily módon hódítani és tartós sikert aratni igen bajos.

Látva ezt a sajátszerű, elszomorító tünetet, tapasztalva a szerteszét 
dúló veszedelmes harczot, melyet két nagy tábor egyenlőtlen fegyverrel 
vív, önkénytelenül fölmerül a kérdés: van-e okunk aggódni, hát vájjon ez 
a haladás, ez a tökélesedés útja, a mely az egész mindenséget uralja, vájjon 
ilyen harcz révén közelebb jutunk-e Isten országához, a hová az egész 
emberiség kívánkozik? A felelet az előbbiekből önként kínálkozik: E világon 
nincs megállapodás, mindennek örök törvények szerint fejlődnie, tökéletesed
nie kell, ez elől nincs kitérés. „Hiába húnyjuk be szemünket, a nap mégis süt 
és sugarai virágokat fakasztanak; hiába dugjuk be fülünket, a szél mégis fú, 
és zúgása letördeli a fának száraz ágait." Ez vár a hitre is, a vallásokra is: 
a mi Jézus Krisztus magasztos tanításaival ellenkezik, vagy a mi az idők 
folyamán a tudomány világánál elavult, az előbb-utóbb tarthatatlanná lesz, 
bármennyire fogjuk azt megrendszabályozni, vagy dogmákkal megerősíteni, 
de a tiszta hit megmarad, mert az embernek a mai viszonyok között is, 
akárcsak évezredek előtt, hit kell, már azért is, mert a hitetlenség hanyat
lást jelent. Az emberiségnek hitre van szüksége, mert az élet csupán hit 
által nyer magasabb tartalmat, a vallások közül pedig csak annak van 
létjogosultsága, a mely az emberek között levő különbségeket és szakadá
sokat a szeretet melegével áthidalni tudja; csak olyan vallás szolgálja az 
emberiség haladását, a mely — minden önzéstől és hatalomvágytól menten —
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az ember szenvedélyeit és egyéb gyarlóságait eltüntetni, vagy legalább 
enyhíteni képes, csak olyan vallásra van szükség, a mely maga is a töké
letesség felé törekszik s a gyönge embert is a tökéletesség felé vezetni képes.

Kedves társaim, ifjú barátim!
Ez a világ sora: haladás van minden téren, a haladást, tökéletesedést 

megakasztani nem lehet. A ki nem halad, az marad s elpusztul. Ez a val
lásokra is vonatkozik.

Mi, kik a mai napon, a reformátió emlékére, itt e szent helyen össze
gyűltünk, érezzük, tudjuk, hogy a reformátió nagy haladás, nagy vívmány 
az emberiségre nézve; de azt is tudjuk, hogy a protestantismusnak itt-ott 
sok fogyatkozása van, s hogy a reformátió nagy műve még nincs befejezve; 
mégis minden lépten-nyomon láthatjuk, és tapasztalhatjuk a Protestantismus 
üdvös, áldásos hatását: hisz a népek szabadságvágya, a népek kulturális 
törekvései nagyrészt avval hozhatók kapcsolatba, legörvendetesebb azonban 
az a tény, hogy a protestáns szellem és vallás mindinkább terjed az egész 
világon, főleg a szabadságratörő, művelt népeknél, terjed pedig daczára 
annak a nagy nyomásnak, a mely a romanismus részéről az emberiségre 
nehezedik, daczára annak a nagy érdekhajszának, a melynek az emberiség 
ki van szolgáltatva, daczára a nagyon elterjedt materialismusnak és vallás- 
talanságnak. Nekünk tehát nincs okunk aggódni, mert a világosságot fél
teni nem kell. Az igazi protestantismusnak, a mely a haladásnak és tökélete
sedésnek leghelyesebb útja, legyünk mi is lelkes munkásai, apostolai, mi 
tanárok és tanítványok, a kik ősi Collegiumunk révén együvé tartozunk, 
azon főiskola révén, a mely úgyis mindenkor magasra lobogtatta vihar
edzett zászlaját, a melyre a fölvilágosodottság, a haladás és tökéletesedés 
van fölírva. Legyen a mai összejövetelünk, mai ünnepségünk is egy újabb 
lépés előre! Sic itur ad astra!

Ily értelemben és fölfogásban szívesen megfelelek az ifjúság kérésének 
s a coll. tanári-kar nevében megadva a kért megbocsátást, avval a jelszóval 
bocsátlak útnak: dolgozzatok és imádkozzatok, ez a haladás és tökéletesedés 
igaz és egyetlen eszköze!"

A november 25-ikén Budapesten rendezett Kossuth Lajos-ünnepély a 
Collegiumnak alkalmat adott arra, hogy kegyeletét lerójja egykori tanítványa, 
a nagy Kossuth Lajos iránt. A Kossuth-mauzoleum felavatásánál a Collegiumot 
Szutórisz Frigyes coll. igazgató és dr. Obál Béla theol. tanár, a coll. jogakadémia 
ifjúságát Antal Pál jogásztestületi elnök és Rochlitz Dezső jogásztest. alelnök 
képviselték. A Collegium koszorúját Szutórisz Frigyes, a Coll. igazgatója a 
következő szavak kíséretében tette le a ravatalra: „Az eperjesi ev. Collegium 
büszke arra, hogy Kossuth Lajost, mint ifjút, három éven át magáénak vall
hatta, most pedig, hogy az ifjúból nagy Kossuth Lajos, mindnyájunk atyja, 
vezércsillaga lett, maga a Collegium ide zarándokol a nagy Kossuth Lajos 
immár végleges sírjához s hálája és elismerése jeléül koszorút helyez rava
talára. Áldás, szabadság és béke fakadjon mindenkor a nagy Kossuh Lajos 
sírjából!" A collegiumi ifjúság koszorúját dr. Obál Béla theol. tanár helyezte 
a ravatalra.
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Nov. 29-ikén meghalt Beszterczebányán Mikler Sámuel ev. lelkész, 
a ki lelkészi pályája kezdete előtt két és fél évig a Collegium főgymnasiumá- 
nál mint segédtanár működött. A Collegium a gyászoló özvegynek, vala
mint az elhunyt fiának, dr. Mikler Károly, coll. jogakad. dékánnak, mélyen 
érzett részvétének adott kifejezést s Sztehlo Gerő beszterczebányai ev. lelkész 
útján koszorút helyezett az elhúnyt ravatalára.

Decz. 19-ikén temettük el Schulek Gusztáv özvegyét, Balla Saroltát; 
a temetésen a coll. igazgató s a coll. tanári-karának több tagja, a jog
akadémiai tanárok majdnem teljes számban vettek részt, hogy ezáltal is 
kifejezésre juttassák elismerésüket és hálaérzetüket azon férfi iránt, t. i. Schulek 
Gusztáv iránt, a ki a coll. jogakadémiát válságos és nehéz időben önzetlenül 
és lelkesen szolgálva, sokban hozzájárult a Collegium ezen főiskolájának 
újabb fölélesztéséhez s majdan megerősödéséhez.

1910. jan. 25-ike ismét gyászt hozott a Collegiumra, ekkor halt meg 
Dessewffy Lajos, a coll. igazgató-választmány tagja. A jan. 27-ikén tartott teme
tésen a Coll. elnöksége és tanári-kara testületileg jelent meg s Szutórisz Frigyes 
coll. igazgató kegyeletes szavak kíséretében koszorút helyezett az érdemes 
férfiú ravatalára.

A gyászból február hóban is kijutott a Collegiumnak: február 18-ikán 
temettük Pozsonyban Hörk Józsefet, a Coll. lelkes, volt theol, tanárát és 
igazgatóját. A temetésen a Collegiumot Ludmann Ottó képviselte, ő helyezte 
az elhúnyt ravatalára a Collegium koszorúját. (Hörk J. méltatását 1. a theol. 
akad. jelentésében.

Február 28-ikán a coll. igazgató-választmány rendkívüli gyűlést tartott, 
melynek egyetlen tárgya a Coll. szervezeti szabályzatának módosítása volt. 
Az előkészítő munkálatokat a collegiumi vezetőség, az 1909. jún. 29-ikén 
tartott igazgató-választmányi gyűlés által adott megbízás értelmében, nagy 
gonddal és körültekintéssel megtette. A vezetőség megállapította egyúttal a 
coll. ősi pártfogóság névjegyzékét, a melyet az Értesítőnek a collegiumi 
kormányzatra vonatkozó részében, teljes terjedelmében közlünk. Az igazgató
választmányi gyűlés a szabályzati tervezetet beható tanácskozás tárgyává 
téve, azt el is fogadta, úgy, hogy márczius elején már az egyházkerületi 
vezetőség kezei közt volt, abból a czélból, hogy azt maga is elfogadja és 
az egyetemes közgyűléshez jóváhagyás végett fölterjeszsze.

Márczius 1-jén érkezett a Collegium igazgatójához dr. Szmik Gyula, 
nagyági bányakerületi főorvos levele, melyben tudatja, hogy a Collegiumnál 
»Dr. Szmik Gyuláné szül. Hoffer Clara-alapítvány" néven 12,000 koronás alapít
ványt óhajt tenni, »mindkettőnk — így szól levelében — élénk és múlhatatlan 
hálaérzetétől indíttatva azon ősi, nagytekintélyű intézetünk iránt, a melyben úgy 
boldogemlékű édesatyám, mint velem együtt fivéreim és számos rokonom 
kiképeztetésüket nyerték s a melyhez még most is kellemes deákkori emlékek 
fűznek". A Coll. tanári-kara a szeretet és hála e nemes megnyilatkozását nagy 
örömmel fogadta s kiállította az alapító intentióinak megfelelően az alapító- 
levelet, a melyet az igazgató-választmány is magáévá tett. Az alapítvány 
kamatjaiból elsősorban m. kir. bányatisztek, továbbá lelkészek vagy tanítók
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A márczius 20-ikán tartott végrehajtó-bizottsági gyűlés a főgymnasium 
építkezésének ügyével foglalkozva, a vízvezetéki és csatornázási munkálatokat 
Mikulik Lajos, helybeli csatornázási- és vízvezetéki-vállalkozónak adta ki, 
egyébként pedig megbízta dr. Flórián Károly coll. pénztárost és Gömöry 
János coll. főgymnasiumi igazgatót, hogy a többi ajánlattevők viszonyai 
felől informatiókat szerezzenek be. Ennek megtörténte után

április 2-ikán ismét összeült a végrehajtó-bizottság s Lizits Jenő és 
-Poloczek Róbert építési vállalkozókat bízta meg a főgymnasium építésével, 
a Körting B. czég pedig a légfűtés berendezésével bízatott meg. Az építési 
munkálatok fölötti felügyeletet Faragó József mérnök, városi tanácsos szives 
volt elvállalni s a munkálatok május első napjaiban tényleg kezdetöket vették.

Április 8-ikán megülte a Collegium ifjúsága és tanári-kara Széchenyi 
István gróf elhúnytának félszázados évfordulóját. A tanítóképző-intézet alkalmi 
éneke után, Vietórisz László III. é. theol. akad. hallgató imát mondott, az 
ünnepi szónok volt Vöröss Sándor főgymnasiumi tanár, ki a „legnagyobb 
magyar" munkásságát és jelentőségét méltatva, gróf Széchenyi Istvánt lel
kesítő és buzdító példányképül ajánlotta az ifjúságnak. Ezután Elzász Manó
II. é. joghallgató elszavalta Hegedűs Sándor „Széchenyi galambjai" czímű 
költeményét, befejezésül pedig az összes ünneplők a Hymnust énekelték el.

Ápr. 26-ikán érkezett a coll. igazgatóhoz Kubinyi Miklós, árvaváraljai 
uradalmi igazgató levele, melyben tudatja, hogy a testvérbátyja, néh. Kubinyi 
Albert hagyatékából neki jutott 2745 koronányi össszeget „Kubinyi Albert 
emlékalapítvány" czímen a Collegiumnak kívánja adni. A levél befejező része 
következő: „Az alapítványt kegyeletből teszem boldogemlékű, Istenben elhúnyt 
bátyám iránt, de teszem hálám jeléül is azon intézet iránt, melyben a közép
iskolai tanfolyamot végeztem s a melyhez a szavakban ki sem fejezhető 
hálaérzet, a szeretet, a soha nem múló ragaszkodás annyi szálai fűznek". 
A coll. tanári-kara mély meghatottsággal fogadta ezt a levelet, mely nemcsak 
hála, hanem igaz szeretet és ragaszkodás őszinte kifejezése, s megbízta a 
coll. igazgatót, hogy az alapító-levelet a coll. pénztárossal és jegyzővel 
egyetemben szerkeszsze meg. A mi meg is történt s az alapítólevelet az 
igazgató-választmány is elfogadta. Az alapítvány czélja, hogy kamatjaiból a 
felsőkubini Kubinyi-család deménfalvai ágából törvényesen leszármazó, ág. 
hitv. evangélikus vallásé oly szegényebbsorsú ifjak, kik tanulmányaikat az 
eperjesi Collegium valamely tanintézetében sikeresen folytatják, támogatas
sanak. Az alapító-levél ez Értesítő más helyén egész terjedelmében olvasható.

Ápr. hó 27-ikén üdvözölte a Collegium elnöksége és igazgatósága 
Münnich Kálmán coll. igazgató-választmányi tagot, abból az alkalomból, hogy 
Őfelsége a király őt a közügyek terén szerzett bokros érdemeinek elisme
réséül az udvari tanácsosi czímmel kitüntette. E helyen is kívánjuk, hogy az 
érdemes férfiú még sokáig élhessen a közügyeknek, s hogy Collegiumunk 
magasztos érdekeinek továbbra is erős támasza legyen 1

fiainak két, 400 koronás ösztöndíj fog kiadatni. (Az alapítólevelet az Értesítő
függelékében egész terjedelm ében közöljük.)
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A nyári deprecatiót május 4-ikén tartottuk meg, ez alkalommal Vietórisz 
László III. éves theol. akad. hallgató mondotta a szokásos imát, az ifjúság 
képviseletében Pass Ferencz II. éves joghallgató, a tanári-kar nevében dr. 
Wallentínyi Samu coll. főgymn. tanár mondott beszédet. A szónok azzal a 
kérdéssel foglalkozott, mi a czélja a deprecatiónak, az úrvacsora felvételének. 
Nézete szerint az úrvacsorájának felvétele lángra lobbantja szívünkben a 
hitnek szikráját és erősíti a szeretetet. Majd azt fejtegette, szüksége van-e 
az embernek a hitre és miben nyilatkozzék meg a hit, a vallásosság és 
végül milyen az igazi szeretet, miben nyilvánul: őszinteségben, gyöngédség
ben, a mindenkori megbocsátásban, egymás megbecsülésében. Szavait buzgó 
fohászszal végezte.

Ápr. 29. és 30-ikán a számvizsgáló-bizottság ülésezett s Kósch Árpád 
biz. elnök vezetése mellett megvizsgálta a Collegium összes számadásait.

Május 6-ika nagy gyászt hozott a Collegiumra: akkor halt meg idősb 
Bánó József, a ki 23 éven át a Collegiumnak felügyelője volt, s a ki nemcsak 
ékesszólásával, hanem tettel is a főiskola érdekeit hathatósan támogatta s 
előbbre vitte. Az ő lelkes föllépésének lehet köszönni, hogy a coll. jogakadémia 
1861-ben újra megnyílt. A május 8-ikán Osztópatakon végbement temetésen 
a Collegiumot, Tahy József coll. m.-felügyelő vezetése mellett, Szutórisz 
Frigyes coll. igazgató, dr. Mikler Károly jogakadémiai dékán, Qömöry János 
főgymn. igazgató, Ludmann Ottó és dr. Obetkó Dezső coll. tanárokból álló 
küldöttség képviselte s Tahy József a Coll. díszes babérkoszorúját kegyeletes 
szavak kíséretében helyezve a ravatalra, lerótta a Collegiumnak és tanári
karának, az elhúnyt nagy pártfogó és lelkes coll. felügyelő iránt való kegyeletét.

Május 14-ike ismét egy hálás volt tanítvány és volt coll. főgymnasiumi 
tanárnak, a főiskola iránt táplált szeretetéről és hálájáról hozott tanúságot: 
ekkor kaptuk kezeinkhez Kobialka János 3000 koronát tartalmazó pénzes
levelét; a levélben tudatja Kobialka, hogy a nevezett összegből 1000 kor.-t 
a collegiumi főgymnasium, 1000 koronát a collegiumi tanítóképző-intézet 
iskola-alapjához kiván csatoltatni és hogy 1000 koronát a collegiumi convic- 
tusnak szánt. A nagylelkű adományt hálásan megköszönte a coll. igazgató 
s az összeget rendeltetési helyére juttatta.

Május 22-ikén résztvett a coll. igazgató több tanárral egyetemben 
dr. Austerlitz Mayer rabbinak 50-éves lelkészi jubileumában s üdvözölte 
az ünnepeltet nemcsak mint az eperjesi izraelita egyháznak kiválóan derék 
lelkészét, hanem egyúttal mint kartársat, a ki sok évtizeden át a coll. 
főgymnasiumba járó izraelita tanulók vallástanítását ellátta. .

Ezek a lefolyt tanév történetének legfőbb adatai, a melyeket a tanulók
és tanárokról szóló jelentéssel egészítem ki.

A tanulók, illetve hallgatók létszámáról és egyéb viszonyairól a követ
kező táblázat számol b e :
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A tanulóifjúság az egész iskolaév folyamán zavartalanul részesült 
oktatásban s a rendes foglalkozáson kívül élénk egyesületi életet is fejtett 
ki, a mint az az egyes intézetek jelentésében részletezve olvasható, de 
voltak a Collegiumnak közös egyesületei is, a melyek közül a Markovics- 
gyorsirókör most már kizárólag a coll. főgymnasium kebelébe taTtozó 
tagokkal bir, a Turista-egyesület eperjesi jogász- és //zí'o/ogws-osztályának 
pedig kizárólag jog- és theol. akadémiai hallgatók a tagjai. Ez a turista- 
osztály ezidén a tanév végén teljesen feloszlott s régi óhajának meg
felelően, a M. Kárpátegyesület Eperjesi Osztályába olvadott bele, olyan
formán, hogy az akadémiai hallgatók 2 korona tagsági-díj mellett belép
hetnek az Osztályba s minden 10 tag után egy-egy tag által képviseltethetik 
magukat az Osztály választmányában; e választmányi tagok száma azonban 
4-nél nagyobb nem lehet. Ez a 4 választmányi tag intézi egyúttal az ifjúság 
turisztikai ügyeit, a neki kijutott területen gondoskodik átjelzésről, kirándu
lásokat rendez stb. Kívánatos, hogy az akadémiai ifjúság ez újabb kötelék
ben minél jobban érvényesüljön s hogy a testet-lelket edző és üdítő turista
ságnak fokozott kedvvel hódoljon.

A coll. ifjúsági közös ünnepélyek közül említem az aradi vértanúk, 
márczius 15-ikének az ünnepélyét és gróf Széchenyi István halálának ötven
éves fordulójára rendezett ünnepélyt, mely utóbbiról már fentebb meg
emlékeztem.

A tanulóifjúság erkölcsi viselete megfelelő volt, egyetlenegy fegyelmi 
eset foglalkoztatta a végrehajtó-bizottságot, mint coll. fegyelmi széket, 
kizárván a coll. tanítóképezde kötelékéből egy IV. éves növendéket, a kit 
az intézet még csak ebben az évben s csakis feltételesen vett fel kötelékébe.

Az ifjúság egészségi állapotára vonatkozólag dr. Holénia Gyula, városi 
főorvos, kórházi igazgató, mint a Collegium orvosa és egészségtan-tanára, 
a következő jelentést küldötte b e :

„A vallás-és közoktatásügyi miniszter úr 61,769 —1899. számú rendelete 
értelmében:

1. Az intézet hallgatói és összes helyiségei több ízben megvizsgáltattak.
2. Szemvizsgálat 2 ízben volt, melynek eredménye a lehető legjobb

nak bizonyult.
3. A testedzés szem előtt tartásával tornamentességi bizonyítvány csak 

a legindokoltabb esetben adatott ki; egész évre felmentetett 18 tanuló, 
rövidebb-hosszabb időre 9 tanuló. Tornázás, korcsolyázás s czéllövészet 
alkalmával komolyabb jellegű baleset, sérülés nem történt.

4. Az intézet összes szegény tanulóit gyógykezeltem.
5. A leggyakrabban előforduló kóresetek a következők voltak: hörg

hurut; gyomorhurut, fogszú, szemkötőhártyalob, metszett seb stb. Haláleset 
nem fordult elő.

5. Az újraoltásra kötelezetteket beoltottam.



6. A collegiumi convictust is megvizsgáltam, az összes helyiségeket 
kifogástalanoknak találtam, a kiszolgáltatott ételek úgy minőség, mint meny- 
nyiség tekintetében megfelelőeknek bizonyultak. Az internátusok vizsgálata 
alkalmával különösen szembeötlő volt rend és tisztaság tekintetében a 
Theologus-Otthon, mely intézet ezen téren, mondhatni, hogy páratlanul álló 
s elsősorban tekinthető a jelenlegi egészségi állapot egyik védbástyájának.

7. Látásjavítás czéljából több ízben rendeltem szemüveget.
8. A Collegium összes növendékeinek antialkoholisztikus szakelőadást 

tartottam. A főgymnasium VlII-ik osztályának s a képezde IV-ik tanfolya
mának részére az egészségtant heti egy órában adtam elő."

A tanári-kar az egész iskolaév folyamán zavartalanul teljesítette hiva
tását; a Szarvasra tanítóképző-intézeti igazgatónak megválasztott Nikelszky 
Zoltán coll. tanítóképző-intézeti tanár állását az iskolaév végén (jún. 29-ikén) 
tártott igazgató-választmányi gyűlés töltötte be.

Dr. Obál Béla, a ki az I. félévet Halién, az egyetemen töltötte, a hol 
a doktorátusi czímet is elnyerte, február elején a coll. theol. akadémián 
ismét felvette az előadások fonalát; dr. Ereky István coll. jogakadémiai 
tanár pedig 1910. január 15-ikén indult angolországi útjára, hogy — állami 
ösztöndíj élvezetében — az angol közigazgatást tanulmányozza. Evvel kapcso
latban említjük, hogy Mayer Endre theol. dékán az 1909. évi szünidőben 
kerületi segélylyel Németországban a belmissziói intézmények tanulmányozása 
czéljából töltött néhány hetet.

A Collegium tanárai egyébként nagy tevékenységet fejtettek ki szűkebb- 
körű hivatásukon kívül is s mindenütt önzetlenül és lelkesen szolgálták 
nemcsak a Collegiumot, hanem a társadalmat is, s általában a kultúrát.

A tanári-kar egyes tagjainak irodalmi és társadalmi működéséről, a 
melyet ezen iskolaév folyamán kifejtettek, a következő adatok számolnak be:

Ballá Aurél az Eperjesi Széchenyi-kör zene- és képzőművészeti szak
választmányának tagja; törvényszéki írásszakértő.

Becht József az Eperjesi Széchenyi-kör zene- és képzőművészeti szak
választmányának jegyzője.

Borsody Károly az Eperjesi Széchenyi-kör zene- és képzőművészeti 
szakválasztmányának jegyzője.

Csengey Gusztáv a Petőfi-Társaság rendes-tagja. Az 1909-ik évben 
megjelent „Izrael története" czímű műve.

Deák János az eperjesi ág. h. ev. I. egyház tiszteletbeli segédlelkésze, 
a sárosi ág. h. ev. egyházmegye levéltárosa, az Eperjesi Széchenyi-kör 
könyvtárosa. Az 1909. évben nyomtatásban megjelent „Az állami felügyelet 
a protestáns felsőbb oktatásban 1711 — 1791.“ és „A valláserkölcsi Individua
lismus kifejlődése az ótestámentomban" czímű dolgozata.

Draskóczy Lajos a gyakori, theol. tanára, egyházker. gyámint. jegyző, 
egyházker. közigazgatási bizottsági tag, egyházm. tvszéki bíró, az eperjesi
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ág. hitv. ev. I. egyház presbyteriumának, iskolaszékének, adókivető- és temető
ügyi bizottságának tagja; az Eperjesi Társadalmi-Egylet, az Eperjesi Kuglizó- 
Társaskör tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmányának 
és az Eperjesi Tűzoltó-Egyesület választmányának tagja, Eperjes szab. kir. város 
törvényhatósági testületének választott-tagja. A Sárosvármegyei Széchenyi- 
Szövetség tiszteletbeli tagja. Felolvasást tartott Kassán az eperjesi theol. akad. 
Bel missiói Egyesület által rendezett vallásos-estélyen.

Dr. Flórián Károly az Eperjesi Lapok, Közgazdasági Szemle, M unkás- 
biztosítás, Hochschulnachrichten ez. lapok munkatársa. Szabadelőadást 
tartott az Eperjesi Széchenyi-kör Szabad-lyceumának felsőbb tagozatában 
1910. márczius 8-ikán, „Munkások és munkaadók harcza" czímen, a sztrájk
ról, a kizárásról és a munkások és munkaadók szakszervezeteiről, valamint 
az ipari béke útjairól; az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesületnek Nyíregy
házán 1910. május hó 18-ikán megtartott közgyűlésén a „főiskolai szemi- 
náriumok“-ról. A Collegium pénztárosa és igazgató-választmányának tagja. 
A palonczai ág. h. ev. egyházközség felügyelője. Az eperjesi ág. hitv. ev. 
I. egyházközség tanácsának, iskolaszékének tagja, adókivető- és temető
bizottságának elnöke. A sárosi ág. h. ev. egyházmegye számvevőszékének 
tagja. Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, igazoló-választmányának, 
központi bizottságának és Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének, jog
ügyi szakosztályának tagja. A Törvényes Munkásvédelem Magyarországi 
Egyesülete választmányának, az Eperjesi Széchenyi-kör igazgatóválasztmá
nyának, idegennyelvi és szinészeti szakválasztmányának és számvizsgáló
bizottságának, 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 Védőegyesület Eperjesi Fiókja választmányainak tagja. A Sáros
vármegyei Jótékony Nőegylet felügyelő-bizottságának tagja. A Magyar 
Turista-Egyesület Eperjesi Jogász- és Theologus-Osztályának és a Sáros
vármegyei Széchenyi - Szövetségnek tiszteleti-tagja. Az Eperjesi Kerületi 
Munkásbiztosító Pénztár igazgatóságának alelnöke. Irodalmi működése:
1. Közgazdasági tanulmányok és értekezések. I. kötet, 1. füzet: „A betegség, 
gyermekágy és halálozás esetén nyújtandó segélyek az 1907: XIX. t.-czikk 
szerint'1. Budapest, 1909. Benkő Gyula cs. és kir. udvari könyvkereskedése. 36 1.
2. „A munkanélküliség ellen való biztosítás." Budapesti H írlap 1909. évi 
július 31-iki számában. 3. „A munkanélküliség esetére való biztosítás kérdése 
Németországban." H uszadik Század, XI. évf. (1910.), 21. köt. 1 - 2. számában. 
4. „Az adóreform." Eperjes, Kósch Árpád könyvnyomtató-int., 1909.

Frenyó Lajos az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház tanácsának s iskola
székének tagja, collegiumi könyvtáros, a főgymnasium Thököly Imre-körének 
vezetője, az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-irodalmi és népnevelési szak
választmányának s igazgató-választmányának tagja, a M. O. Kárpátegyesület 
Eperjesi Osztályának választmányi tagja. írt az Evangélikus ŐRÁLLÓba, a 
P rotestáns SzEMLÉbe, az Eperjesi LAPOKba és a Rozsnyói HiRADÓba.
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Oamauf György az Orsz. Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesületnek választmányi 
tagja, a helybeli, államilag segélyezett keresk.-tanoncziskola igazgatója.

Gerhard Béla a sárosvármegyei ev. esperesség számvevője, az eperjesi 
ev. I. egyházközség iskolaszékének tagja. Több kulturegyesületnek tisztelet
beli, ill. választmányi tagja.

Götnöry János az eperjesi ág. hitv. ev. 1. egyház tanácsának és iskola
székének tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör irodalmi szakválasztmányának 
helyettes elnöke, igazgató-választmányának tagja, az Országos Ág. Hitv. Ev. 
Tanáregyesület titkára, az Országos Vöröskereszt-Egyesület eperjesi fiókjá
nak titkára, az eperjesi gyermekmenhely-bizottság tagja. A Sárosvármegyében 
levő természeti emlékek összeírására kiküldött bizottság tagja. A sárosvár
megyei nemzeti munkapárt egyik alelnöke, az eperjesi választókerület sza
vazatszedő küldöttségének h. elnöke. Szerkesztette az Országos Ág. Hitv. Ev. 
Tanáregyesület Évkönyvét.

Ludmann Ottó a Collegium igazgató-választmányának és számvizsgáló- 
bizottságának, az eperjesi ág. h. ev. I. egyház presbyteriumának és iskola
székének 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 evang. egyház
megye tanügyi bizottságának elnöke, az evang. egyetemes tanügyi bizott
ságnak tagja, a Luther-Társaság igazgató- s irodalmi választmányának 
tagja, az Evang. Országos Tanáregyesület választmányi tagja, a theol. Bel- 
missiói Egyesület elnöke, a Magyar Prot. Belmissiói Egyesület választmányi 
tagja, a collegiumi Markovits-kör tiszteletbeli tagja, a Sárosvármegyei 
Széchenyi - Szövetség tiszteletbeli tagja, az Eperjesi Kölcsönös Segélyző- 
Szövetkezetnek ügyvezető-igazgatója. Nyomdában van „Vandrák András 
eperjesi coll. tanár élete“ czímű munkája s megjelent egy tanulmánya a 
rómaiakhoz írt levélről a theol. szaklapban, a Luther-Társaság kiadásában, 
írt az Evang. ŐRÁLLÓba. Előadást tartott Eperjesen egy belmissiói vallásos
estély keretében „Jézus tanításáról a szoczializmushoz való viszonyában".

Dr. Obál Béla az eperjesi I. egyház t. s.-lelkésze, a hallei Thüringisch- 
Sächsische Oeschichtsverein és a Magyar Történelmi Társulat rendes
tagja, a hallei Magyar - Egylet tiszt, tagja. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter külföldi tanulmányainak és irodalmi működésének foly
tatása végett 2500 kor. államsegélyben részesítette. 1909. augusztus 4-ikén 
a halle-wittenbergi Frigyes-egyetem „Die Religionspolitik in Ungarn nach 
dem Westfälischen Frieden während der Regierung Leopold I." czímű 
dissertatiója alapján, „sub auspiciis regis et imperatoris Guilelmi II." a 
történelmi, földrajzi és bölcsészeti tudományok tudorává avatta. A P rotes
táns Szemle, a Magyar Könyvszemle és a Századok munkatársa.

Dr. Obetkó Dezső munkatársa több magyar és külföldi jogi lapnak; 
felelős szerkesztője az Eperjesi Lapok czímű társadalmi, szépirodalmi és
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közművelődési lapnak; tagja az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató- és magyar
irodalmi szakválasztmányának; li.-elnöke a kör idegen-nyelvi és irodalmi 
szakválasztmányának; jegyzője az eperjesi evang. egyház jogügyi bizott
ságának és a sárosvármegyei nemzeti munkapártnak s pénztárnoka a József 
kir. herczeg Szanatórium Egyesület eperjesi bizottságának. A néhai dr. Raffay 
Ferencz, az eperjesi jogakadémia jeles tanára által írt, „Magyar Magánjog 
Kézikönyve" czímű, kétkötetes jogi szakmunkát átdolgozta és III. kiadásban 
sajtó alá rendezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter fölkérésére 
a soproni ág. hitv. evang. lyceumi főgymnasiumnak 1909. évi júniusi és 
szeptemberi érettségi vizsgálatain kormányképviselői minőségben résztvett, 
a pozsonyi ág. hitv. evang. lyceumi főgymnasiumnak 1910. júniusi érettségi 
vizsgálataira pedig hasonló kiküldetést nyert. A Széchenyi-körben — az 
idegen-nyelvi szakválasztmány elnökével együttesen — az ősz és a tél folya
mán tíz angol, illetőleg franczia háziestélyt ezúttal is rendezett. A jogaka
démián a hallgatóknak a franczia és az angol nyelvet előadta.

Peskó Ödön a sárosi ev. esperesség számvevője, az eperjesi ág. hitv. ev. 
1. egyház tanácsának tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányá
nak és magyar-irodalmi szakválasztmányának tagja, Eperjes szab. kir. város 
képviselőtestületének választott tagja.

Dr. Réz Mihály a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja, a 
Budapesti Szemle és Budapesti H írlap munkatársa, Kisküküllővármegye 
tb. főjegyzője.

Saguly József az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-irodalmi szakválaszt
mányának tagja; az Eperjesi Tanári-kör jegyzője; czikket írt az Evangélikus 
NÉPiSKOLÁba „Az evangélikus pedagógusok tömörülése" czímen.

Schöpflin Géza a Széchenyi-kör irodalmi szakválasztmányának tagja, 
az Eperjesi Lapok munkatársa.

Dr. Szlávik Mátyás a lefolyt tanév alatt is állandó dolgozótársa volt 
az Athenaeum, P rotestáns Szemle, P rotestáns Egyházi és Iskolai Lap 
s az Evangélikus Ő rálló cz. folyóiratoknak, illetve időszaki szaklapoknak 
s belmunkatársa az Eperjesi LAPOKnak.

Szutórisz Frigyes az ág. h. ev. I. egyház tanácsának és iskolaszékének 
tagja, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, Eperjes szab. kir. 
város képviselőtestületének tagja, a sárosmegyei nemzeti munkapárt egyik 
alelnöke, a M. Kárpátegyesület Eperjesi Osztályának ügyvezető-elnöke, a 
M. Kárpátegyesület központi választmányának választott tagja, a Kölcsönös 
Segélyző-Szövetkezet felügyelőbizottsági tagja. Ezidén megjelent tőle az 
„Eperjesi Turista-kalauz". ír t a FELSŐMAGYARORSZÁGba és E per jesi LAPOKba.

Teltsch Kornél az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-irodalmi szakválaszt
mányának tagja, az Eperjesi Tanári-kör titkára.

Vöröss Sándor az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának, 
magyar-irodalmi, zene- és képzőművészeti szakválasztmányának tagja, sziné- 
szeti szakválasztmányának elnöke; a M. Kárpátegyesület Eperjesi Osztályá
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nak titkára; az eperjesi ref. misszióegyház jegyzője. Több czikket írt az 
Eperjesi LAPOKba.

Dr. Wallentínyi Samu a Coll. igazgató-választmányának jegyzője; a 
sárosi ág. hitv. ev. esperesség világi főjegyzője; az eperjesi ág. hitv. I. egyház 
jegyzője; a kapinémetfalvi ág. hitv. ev. egyház felügyelője; a felsőtarczai 
evang. iskolák világi dékánja; az Eperjesi Széchenyi-kör titkára; Sáros
vármegye bártfai múzeumi bizottságának jegyzője; a coll. Magyar Társaság 
elnöke; az Eperjesi Lapok belső munkatársa. Szerkesztette a Széchenyi-kör 
Évkönyvét. Munkatársa az Evangélikus ŐRÁLLÓnak; czikkeket írt a Buda
pesti HiRLAPba és a Hadsereg czímű lapba. A Felsőmagyarországi vándor
tárlatok ügyvivő-elnöke Eperjesen. A Magyar T udósító czímű budapesti 
kőnyomatos sárosi levelezője.

A többi coll. tanárokra vonatkozó adatok az Értesítőben, az egyes 
intézeteknek szánt helyen megtalálhatók.

E helyen jelezzük, hogy az egyházkerület képviseletében következő 
coll. tanárok küldettek ki vizsgálati biztosokul, illetve elnökökül: Frenyó 
Lajos coll. főgymn. vallástanár a rozsnyói ev. főgymnasium Vili. osztályának, 
továbbá a késmárki áll. kereskedelmi és polgári leányiskola vallásvizsgájához; 
Ludmann Ottó coll. főgymn. tanár a nyíregyházai ev. főgymnasium érettségi 
vizsgájához; Mayer Endre a késmárki Lyceum érettségi vizsgájához; Dras- 
kóczy Lajos az eperjesi tanítónőképző-intézet vallásvizsgáihoz; Szutórisz 
Frigyes az eperjesi ev. polgári leányiskolához. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter dr. Szlávik Mátyást a békéscsabai ev. főgymnasium, dr. Obetkó 
Dezsőt a pozsonyi Lyceum érettségi vizsgájához kormányképviselőkül kül
dötte ki.

Eperjes, 1910. május hó 30-ikán.
Szutórisz F rigyes,
a Collegium e. i. igazgatója.



A) A Collegium kormányzata.

a) Elnökség: Gyürky Pál kishonti ev. főesperes Rimaszombatban, 
dr. Schmidt G yula coll. felügyelő Eperjesen és Tahy József coll. másod
felügyelő, Sárosvármegye alispánja, Eperjesen.

b) Igazgató-választmány: Tagok az egyházkerület képviseletében: dr. 
Brósz László ügyvéd Kassán; Czékus László ev. lelkész Abaújszántón; Kor- 
bély G éza ev.lelkész Eperjesen; G erhard BÉLAtképző-intézetiigazgató Eperje
sen ; Hajdú János sárosi ev. főesperes Zsegnyén; Münnich Kálmán m. kir. ud
vari tanácsos, bányatanácsos és a szepesi városi egyházmegye felügyelője Iglón; 
Kubinyi G éza földbirtokos Gömörpanyiton; Radvány István kir. tanácsos, 
kereskedelmi és iparkamarai elnök és a hegyaljai egyházmegye felügyelője Mis- 
kolczon; dr. SzlávikMátyás theol. ak. tanár Eperjesen; Mayer En d r e theol.ak. 
dékán Eperjesen; T errayGyula gömöri ev.főesperes Rozsnyón; M atherny 
Lajos tiszavidéki ev. főesperes Debreczenben; póttagok: G eduly H enrik 
lelkész, egyházkerületi főjegyző Nyíregyházán; dr. Lersch Kornél ügyvéd, 
esperességi felügyelő Szepesszombatban. A coll. pártfogóság képviseletében: 
Bánó Árpád főszolgabíró Osztópatakon; Bielek László műmalmi igazgató 
Eperjesen; Farkas Lajos takarékpénztári vezérigazgató Eperjesen; dr. Flórián 
Károly jogakadémiai tanár, coll. pénztáros Eperjesen; G ömöry János 
főgymn. igazgató Eperjesen; dr. Kakúsz Béla ügyvéd és egyházfelügyelő 
Eperjesen; Klefner G yula városi főügyész, coll. ügyész Eperjesen; Kósch 
Á rpád a Ferencz József-rend lovagja, könyvnyomdatulajdonos Eperjesen; 
Ludmann O ttó a Ferencz József-rend lovagja, főgymn. tanár Eperjesen; 
dr. Mikler Károly jogakad. dékán Eperjesen; dr. Sztehlo János ügyvéd 
Eperjesen. (Elhalálozás folytán egy tagsági hely üresedésben van.)

A coll. igazg.-választmány üléseiben résztvesznek a Collegium tiszt
viselői is, de szavazati joguk nincs. Az egyházkerületi tagok választása az 
1908. évi július hó 14 —17-ikén megtartott egyházkerületi közgyűlésen 
(16. pont), a pártfogósági tagok választása az 1905. évi május hó 7-ikén 
megtartott pártfogósági közgyűlésen történt. Az igazgató-választmányi tagok 
megbízatása a „Szervezet" 17. §-a szerint 6 évre szól.

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 egyházkerületi igazg.-választmányi tagok 
sorából: dr. Brósz László, Korbély G éza, Münnich Kálmán; a coll. 
pártfogósági igazgató-választmányi tagok sorából: Ludmann O ttó , dr. 
Sztehlo János és Bielek László. (Elhalálozás folytán egy tagsági hely 
üresedésben van.)
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d) Pénzügyi bizottság: Elnök: dr. Sztehlo JÁNOS; tagjai: Bielek 
László, Kósch Árpád; póttag: Mayer Endre; hivatalból tagjai: a coll.jegyző, 
ügyész és pénztáros. (Elhalálozás folytán egy póttagsági hely üresedésben van.)

ej Számvizsgáló-bizottság: Elnök: Kósch Á rpád; jegyzője: dr.WÁLLEN- 
tínyi Samu; tagjai: Korbély G éza, Ludmann O ttó és dr. Sztehlo János.

A bizottságokat az igazg.-választmány a »Szervezet" 29., 32., 33. §§-ai 
értelmében 3 évre alakítja. A jelenlegi összeállítás az 1908. évi szeptember 
hó 4. napján megtartott igazgató-választmányi gyűlés 10. pontjában foglalt 
határozattal történt. #

B) A Collegium tisztviselői.
1. Collegiumi igazgató: Szutórisz Frigyes főgymn. tanár.
2. A collegiumi tanintézetek dékánjai és igazgatói:

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

3. Collegiumi pénztáros: dr. Flórián Károly jogakad. tanár.
4. Collég, jegyző és levéltáros: dr. Wallentínyi Samu főgymn. tanár.
5. Collegiumi ügyész: Klefner Gyula ügyvéd.
6. Könyvtáros: Frenyó Lajos főgymn. tanár.
7. A Szirmay-könyvtár őre: M ayer Endre theol. akad. tanár.
8. Tápintézeti gondnok: Mayer Endre theol. akad. tanár.
9. Főgymnasiumi tandíjkezelő: P erényi V ilmos főgymn. tanár.

10. Múzeum-őrök: P erényi V. és Szutórisz F rigyes főgymn. tanárok.
11. Közös tanárértekezleti jegyző: Borsody Károly főgymn. tanár.
12. Iskolaorvos: dr. Holénia G yula városi főorvos.

c) Collegiumi gyámintézet.
1. Elnök: A collég, igazgató.
2. Pénztáros: P erényi Vilmos főgymn. tanár.
3. jegyző: Borsody Károly főgymn. tanár.

D) Könyvtári bizottság.
Elnök: a collegiumi igazgató.
Tagok: a négy tanintézet vezetőtanárai, a két könyvtáros s a coll. pénztáros.

Collegiumi iskolaszolgák: Ferencz János és Klein Emil.

Coll. Ért. 1909—10. 4
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E) A Collegium ősi pártfogói.
Ez az összeállítás a collegiumi Szervezet 11. §-a alapján, az 1910. év folyamán tartandó 

ősi pártfogósági gyűlésre készült.
Az egyes csoportokban folyó-szám nélkül felsorolt nevek dűli betűi azt jelzik, hogy 

az illető pártfogó neve egy előző csoportban már előfordult.

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

kik a Collegium fenntartásához hozzájárultak, Illetve hozzájárulnak:
A magyarországi ág. hitv. ev. 

egyház
Egyetemes ev. Gyámintézet 
Tiszai ág. h. ev. egyházkerület 
Sárosvármegye törv.-hatósága 

5 Eperjes sz. kir. város közönsége 
Eperjesi Takarékpénztár 
Eperjesi Bankegylet 
Eperjesi Népbank 
Nagysárosi Műmalom 

10 Eperjesi ág. h. ev. I-ső egyház 
Eperjesi ág. h. ev. II. egyház 
Debreczen szab. kir. város 
Dobsina városa 
Dobsinai ág. h. ev. egyház 

15 Gölniczbányai ág. h. ev. egyh. 
Nyíregyháza városa 
Nyíregyházi ág. h. ev. egyház 
Nagyváradi ág. h. ev. egyház 
Ratkó városa

20 Bánó Aladár megyei főjegyző, 
Eperjes

Bergmann Ernő m. államvas. fő
felügyelő, Budapest 

Bielek László műmalmi vezér- 
igazgató, Eperjes 

Bohrandt J. W. családja 
(képviseli: Bohrandt Lajos 
kereskedő, Eperjes) 

dr. Brósz László ügyvéd, Kassa 
25 Csengey Gusztáv tanár, Eperjes 

dr. Czölder János, Budapest 
Dahlström Anna családja, (kép

viseli: Dahlström Gyula keres
kedő, Eperjes)

Dessewffy Pál földbirtokos, 
Magyarkaproncza 

dr. Elischer Viktor, Budapest 
30 Fabinyi Teofil családja

(képviseli: Fabinyi min. tan., 
Budapest)

Farkas Lajos, Eperjes

Fekete Imre, Eperjes 
Fiedler Szilárd, Kassa 
Gamauf György, Eperjes 

35 Ganzaugh Miklós földbirtokos, 
Hrabócz (Zemplénm.)

Glósz Károly ügyvéd, Miskolcz 
dr. Győry Elek családja (képv.

dr. Győry István, Budapest) 
Hamborszky Bertalan gyáros, 

Eperjes
Hazslinszky Géza törvsz. elnök, 

Szekszárd
40 Hénnél Zsigmond, Eperjes 

Henszelmann Sámuel és Imre 
családja

Hlatky Márton családja
(képviseli: dr. Hlatky Endre, 
Nagyvárad)..

dr. Horváth Ödön közigazg. ít.- 
bíró, Budapest 

dr. Horovitz Simon, Eperjes 
45 Húsz Ármin, Eperjes

dr. Jancsó György egyet, tanár, 
Kolozsvár

Joób Mihály családja (képviseli: 
Joób Béla, Kassa)

Joób Vendel családja
(képviseli: Joób Imre járásbíró, 
Szekszárd)

Kalavszky Miklós, Kisújszállás 
50 Kirchmayer Gergely földbirt., 

Eperjesenyiczke 
Kleiner Gyula, Eperjes 
Kolosy Miklós járásbíró, Girált 
Kósch Árpád, Eperjes 
Kósch Artur családja (képviseli: 

Kósch Elemér ügyv.,Budapest) 
55 Körtvélyessy Béla, Eperjes 

dr. Körtvélyessy Dezső, Eperjes 
Krayzell Aladár, Eperjes 
Kubinyi Miklós jószágigazgató, 

Árvaváralja
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dr. Kuzmik Pál ovos, Budapest 
dr. Kux Vilmos orvos, Rózsahegy 
Lavotha Ödön, Eperjes 
Ludmann Ottó, Eperjes 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor, 

egyet, tanár, Budapest 
Meliorisz József földbirt., Eperjes 
Meliorisz Kálmán földbirtokos, 

Eperjes
Meliorisz Lajos földbirt., Eperjes 
Metzner Sámuel családja (kép

viseli : dr. Metzner Sándor 
jógák, tanár, Kecskemét) 

dr. Oszvald Tivadar ügyv., Eperjes 
Prónay-család (képv. Prónay 

Péter földb., Szirák, Nógrádm.) 
br. Prónay Dezső földbirtokos 
Pulszky Géza csal., Zsebefalva 
Raisz Béla jársbíró, Trencsén 
Raisz Viktor, Eperjes 
Radvánszky Károly családja 
Ráth Arnold, Budapest 
Rónay Albert, A.-Hrabócz 
Sándor Béla, Eperjes 
dr. Schmidt Gyula, Eperjes 
Scholze Alfréd, Eperjes 
Schulek Géza ügyvéd, Budapest 
Szakmáry Géza főszolgabíró, Bártfa 
dr. Szelényi Károly, Budapest 
Szentgyörgyi György Gusztáv, 

Eperjes
Szirmay Balamér, Budapest 
dr. Szlávik Mátyás, Eperjes II.

dr. Szmik Gyula b. k. főorvos, 
Nagyág (Hunyadm.) 
dr. Szmik Lajos ügyvéd, 

Budapest
Szontagh Sámuel családja 
dr. Sztehlo János, Eperjes 

90 Szutórisz Frigyes, Eperjes 
Tahy Mihály kúriai bíró, 

Budapest
Tahy Emil járásbíró, Kisszeben 
Tardy István családja (képviseli: 

Tardy József telekkönyv
vezető, Eperjes)

Tomka István családja (kép
viseli : dr. Tomka István 
kir. közjegyző, Homonna)

95 Törzs Kálmán nyug. erdő
tanácsos, Bártfa

Újházy Iván földbirtokos, Böki 
Újházy László földbirt., Budamér 
dr. Vécsey Tamás egyet, tanár, 

Budapest
Vladár Emil, Klazány (Zem- 

plénm.)
100 Würsching Frigyes erdő

tanácsos, Orsóvá 
Zombory Győző magánzó, 

Eperjes
dr. Zombory Bertalan föld- 

birtokos, Kisszeben 
Zsedényi Ede családja (kép

viseli : Zsedényi-Okolicsányi 
Ede, Lőcse).

II. csoport: a) Collegiumi tisztviselők:
Szutórisz Frigyes, coll. igazgató 
Mayer Endre, theol. akad. dékán 
dr. Mikler Károly, jógák, dékán 
Gömöry János, főgymnasiumi 

igazgató
Gerhard Béla, tanítóképző-int. 

igazgató
dr. Flórián Károly, pénztáros 
dr. Wallentínyi Samu, coll. 

jegyző és levéltáros

Klefner Gyula, coll. ügyész
110 Frenyó Lajos, coll. könyvtáros 

Mayer Endre, ephorus
és a Szirmay-könyvtár őre

111 Perényi Vilmos és 
Szutórisz Frigyes, műz.-őrök

112 Borsody Károly, közös tanár-
értekezleti jegyző

113 dr. Holénia Gyula, iskolaorvos.

Becht József 
Balló Aurél 
Borsody Károly 
Csengey Gusztáv 
Deák János 
Draskóczy Lajos 
dr. Ereky István

b) Tanárok:
dr. Flórián Károly 
Frenyó Lajos 
Gerhard Béla 
Gamauf György 
Gömöry János

119 dr. Hebelt Ede
120 dr. Horovitz Imre

4*
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dr. Horovitz Simon
121 ifj. Kapi Gyula
122 Klemens János

dr. Körtvélyessy Dezső
123 Liptai Lajos 

Ludmann Ottó 
Mayer Endre

124 Máriássy Béla
125 dr. Mikler Károly
126 Molitor Gusztáv
127 dr. Obál Béla
128 dr. Obetkó Dezső

Perényi Vilmos
129 Peskó Ödön
130 Reményik Lajos
131 dr. Réz Mihály
132 Saguly József
133 Schöpflin Géza
134 Szánik Ernő

dr. Szlávik Mátyás 
dr. Sztehlo János 
Szutórisz Frigyes

135 Teltsch Kornél
136 Vöröss Sándor

dr. Wallentínyi Samu.

III. csoport: A két eperjesi ev. egyházközség képviseletében lelkészek, fel
ügyelők s az egyháztanácsok tagjai:

A) Az eperjesi ág. h. 
Bánó Aladár

137 Korbély Géza ev. lelkész
138 Schönwiesner János egyh. gondn. 

dr. Mikler Károly
Klefner Gyula

139 dr. Weiszer Emil ügyvéd
140 Bálint János tisztviselő 

dr. Wallentínyi Samu
141 Durst Győző 

Húsz Ármin 
Bielek László 
Csengey Gusztáv 
Draskóczy Lajos 
Farkas Lajos
dr. Flórián Károly 
Frenyó Lajos 
Gömöry János

B) Eperjes városi és
150 dr. Kakúsz Béla ügyvéd 

Liptai Lajos ev. lelkész 
Hamborszky Bertalan

151 Hajdú Lajos IV.

ev. I. egyházközség.
142 Hartmann Albert iparos 

Hennel Zsigmond 
Kósch Árpád 
Ludmann Ottó

143 Maiéter Árpád ügyvéd 
Mayer Endre

144 Molitorisz István gyógyszerész 
Peskó Ödön
dr. Schmidt Gyula

145 Schustek Nándor iparos 
dr. Szlávik Mátyás 
Szutórisz Frigyes

146 Tahy József alisp., coll. m.-felügy.
147 Thrór Gyula kereskedő
148 Vogel Béla takarékp. tisztviselő
149 Witelky Aladár magánzó.

vidéki egyházközség.
152 Hajdú Bertalan
153 Lutocska Dániel
154 Ravasz Mihály.

IV. csoport: A volt VI szab. kir. városi és a volt saros-zemplem esperesség 
egyházainak felügyelői és lelkészei:

Eperjesi I. ev. egyház 
Eperjes városi és vidéki egyház

155 Bártfai I. ev. egyház
156 Bártfai II. ev. egyház
157 Kisszebeni I. ev. egyház
158 Kisszebeni II. ev. egyház
159 Abosi ev. egyház
160 Budaméri ev. egyház

161 Ofalusi ev. egyház
162 Zsegnyei ev. egyház
163 Kapinémetfalvi ev. egyház
164 Komlóskeresztesi ev. egyház
165 Komlósi ev. egyház
166 Kükemezei ev. egyház
167 Margonyai ev. egyház
168 Girálti ev. egyház
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169 Tapolyhanusfalvi ev. egyház
170 Laposi ev. egyház
171 Németjakabvágási ev. egyház
172 Palonczai ev. egyház
173 Kassai I. ev. egyház
174 Kassai II. ev. egyház
175 Késmárki ev. egyház
176 Lőcsei ev. egyház

177 Ránki ev. egyház
178 Nyárásdombi ev. egyház
179 Pazdicsi ev. egyház
180 Sókúti ev. egyház
181 Felsőkemenczei ev. egyház
182 Merészpataki (Mernyik) evang.

egyház
183 Klazányi (Kladzányi) ev. egyh.

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

foglaltatnának:
184 Barts Emil gyógyszerész, Budapest
185 Bánó Géza földbirtokos
186 Bánó Árpád főszolgabíró
187 Both Gyula nyug. törvsz. bíró
188 Bretz Sándor városi építész
189 Kirchmayer Vilmos földbirtokos
190 Kobilicz Frigyes iparos
191 Fekete István VI.

192 ifj. Meliorisz Kálmán földbirt. 
Maiéter Árpád

193 dr. Mosánszky Titusz orvos 
ifj. Molitorisz István

194 Bánó Iván határrendőrkapitány
195 Schroepfer Antal magánzó
196 Weiszer Lajos iparos.

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

Bánó Árpád 
Bielek László 
Farkas Lajos 
dr. Flórián Károly 
Oömöry János 
dr. Kokúisz Béla

Klefner Gyula 
Kósch Árpád 
Ludmann Ottó 
dr. Mikler Károly 
dr. Sztehlo János.

Egy tagsági hely üresedésben van.
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Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.
□ O P

i .

THEOLOGIAI AKADÉMIA.

AJ Az akadémia szervezete s kormányzata
Theologiai akadémiánk az 1666. évben egyetemes egyházi erővel és 

külföldi segélylyel alapított egységes Collegiumunknak egyik lényeges s 
legfontosabb része. Elődeink még a legsúlyosabb elnyomások s legválsá
gosabb üldözések idején is, a mikor sok iskolánk elpusztult, vagy össze
olvadt, igyekeztek a theologiai évfolyamot, ha tökéletlenül is, fenntartani. 
Drága örökségként szállt az nemzedékről nemzedékre egész napjainkig, a 
mikor megkönnyebbült ugyan az idők járása felettünk, de másfelől a modern 
tudományos haladás, társadalmi s állami élet s minden irányban megvál
tozott viszonyok annyiféle és oly sok követeléssel állanak elő, hogy csak 
a legnagyobb áldozattal s erőmegfeszítéssel felelhet meg egyházunk s benne 
tiszai egyházkerületünk a múlttal s jelennel szemben vállalt kötelezettségé
nek s biztosíthatja a jövő fejlődését.

A ki figyelemmel kiséri hazánk fejlődését, az világosan láthatja, hogy 
a jövő evolucziójában evang. egyházunkra rendkívül nehéz és fontos feladat 
vár. A rövidlátó maradisággal szemben, a mely minden szabad fejlődést 
önző hatalmi érdekekből elnyom s a haladás útjába nehezen, sokszor csak 
véráldozattal leküzdhető akadályokat gördít, s a minden tekintélyt támadó, 
a múlt fejlődését elvető s mindennek felforgatására törekvő radikálizmussal 
szemben, a mely botorul azokat az alapokat is megingatja, melyekre építeni 
akar, egyházunkra az a nemes feladat vár, hogy mint a szeretet vallásának 
hirdetője s megvalósítója, egész erejével, súlyával s bátor elhatározással 
védje a keresztyénség alapjait, az evangéliumban foglalt örök igazságokat 
és a krisztusi erkölcsöket, másfelől meg tartson lépést a tudományos hala
dással s ne zárkózzék el azokkal az igazságos, esetleg társadalomátalakító 
követelésekkel szemben, melyek vagy egyenes folyományai az evangéliumi 
tanításnak, vagy azzal összhangban állanak. Azé az egyházé a jövő, a mely 
komolyan veszi ki részét ebből a fontos szocziális munkából s átérezve 
hivatásának nagyságát, beleveti a maga kovászát a rothadásnak indult 
társadalmi életünkbe.

Ezért vált szükségessé theologiai főiskolánk szervezetének átalakítása, 
azért határozta el egyetemes egyházunk 1904-ben mind a három ev. theol.
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főiskolának egyetemes theol. akadémiákká való átszervezését és anyagi 
áldozatokkal való kibővítését s fejlesztését, és ezért kell folyton napirenden 
tartanunk e kérdést, mert csak oly theol. akadémiák felelhetnek meg a 
maguk hivatásának, a melyekben tudományosan képzett tanárok s a modern 
élet követeléseit ismerő pedagógusok lelkiismeretesen, hivő lélekkel s lel
kesedéssel töltik be hivatásukat. A theol. tanárok nemcsak a theologiai 
tudomány hivatott művelői és terjesztői, hanem ennél fontosabb és nehezebb 
feladat megoldására is választattak: nevelni oly papi nemzedéket, a mely 
az élet harczai közepette, mint tudományosan képzett, művelt s Krisztust 
rajongásig szerető gárda, kitartással küzd az emberiség igazi boldogságáért, 
a Krisztus evangéliumáért.

Akadémiánkon az 1907/s. évben életbelépett új theol. szervezetet 
az 1909—1910. isk. évben már egészen megvalósítottuk, minélfogva szak- 
vizsgálatot már a három évet végzett hallgatók tesznek az exegetika és 
systhematika theologia tárgyaiból, míg a 4 évet végzett hallgatók tisztán a 
gyakorlati theologia tárgyaiból tesznek úgyn. lelkész-jelölti vizsgálatot.

Az új szervezetnek különösen vizsgálati része hibás s a mennyiben 
visszaható ereje van a tanulmányi részére is, bénítólag hat a tudományos 
képzésre, miért is feltétlenül változtatásra s javításra szorul. Egyetemes jel
legű s mind a három theologiai akadémiára (Eperjes, Pozsony, Sopron) 
kötelező lévén, csak közös megállapodás útján s az egyetemes egyház által 
kijelölt szervek közreműködésével változtatható meg.

Az új szervezet értelmében theol. akadémiánk az egyetemes egyháznak 
az eddiginél nagyobb s közvetlenebb felügyelete és kormányzata alá került, a 
mennyiben négy rendes és két rendkívüli tanszék közül két rendes és két rend
kívüli tanszék betöltési joga az egyetemes theol. akadémiai nagy bizottságot 
illeti, a mely egyébként is részletesebb jelentéseket követel be, mint eddig. 
A közvetlen kormányzatot a Collegium igazgató-választmánya gyakorolja, 
melynek jogához tartozik két theol. rendes tanszéknek betöltése. Jótétemé
nyek s ösztöndíjak kiosztása, a mennyiben ezt egyes alapítók másként nem 
rendelték, szintén ezen választmány hatáskörébe esik, mely azt a theol. és 
közös coll. tanári értekezletek javaslata szerint intézi. Egyes ügyekben a 
végrehajtó-bizottság is intézkedik, nevezetesen pedig mint fegyelmi hatóság, 
felsőbb fokon véglegesen ítél. Úgy a választmányban, mint a végrehajtó
bizottságban akadémiánk két tanárával van képviselve. Minthogy azonban 
egyházkerületünk a theologusok otthonának fenntartásával és több ezer 
kor.-ra rugó évenkénti segélyezéssel nemcsak könnyebbé, hanem éppen hogy 
lehetővé teszi hallgatóink egy részének tanulmányaik itteni folytatását és 
elvégzését, és mivel egyházi alkotmányunk a püspököknek a theologiai 
főiskolákra vonatkozólag természetszerűleg sokkal nagyobb hatáskört s 
beavatkozási jogot biztosít, mint más iskoláknál: ez okból természetes, hogy 
tiszai egyházkerületünk nagyérdemű püspöke, főt. mélt. Zelenka Pál, köz
vetlenül is érdeklődik theologiai akadémiánk iránt s intézkedik annak egyes 
ügyeiben. Ez a közvetlen érintkezés javára válik úgy az egyházkerületnek,
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mint az akadémiának, mert így sokkal bensőbb a kapocs az egyház s az aka
démia között, az iskola közelebb kerülhet a való élethez és nem marad 
elszigetelten s magára hagyatva tudományos keretei között. Kivánatos volna, 
hogy a theol. akadémiai tanároknak az eddiginél több alkalom adatnék az 
egyház ügyeiben való közvetlen közreműködésre, hogy a tudománynyal 
való foglalkozásuknak a gyakorlati élet követelményeivel való közvetlen 
megismerkedés több táplálékot nyújthatna s a tudományt közelebb hozná 
a való élethez.

«
Theologiánk úgy a Collegium többi intézeteivel s különösen a jogaka

démiával — melylyel mint főiskolával egyébként is közelebb viszonyban 
élnie kell —, mint fenntartó testületével s illetőleg kormányzó hatóságával 
mindig a legbensőbb, harmonikus viszonyban él s évek óta semmi panasz 
nem merült fel, a mely a köteles tisztelet és engedelmesség ellen való 
vétségről szólana.

Összes hatóságaink ismerik azt a fontos és nehéz feladatot, melyet a 
theol. akadémiának egyházunk s hazánk javára megoldania kell és ennélfogva 
tőlük telhető jóakaró támogatásra és segítségre találunk. Legfőbb jótevőnk 
egyházkerületünk; mellette az egyetemes egyház is meghozza áldozatát.

Szükséges is, hogy egyházunk minden tényezője érdeklődjék a theol. 
akadémiák ügyei iránt, mert ezeknek korszerű szervezésétől, szellemi tartal
mától s vezetésétől függ egész jövőnk.

B) Adatok akadémiánk 1909/io. évi történetéhez.
1. Akadémiánkon a rendes beiratások a theol. szervezetben előirt módon, 

szept. 1—8. napjain tartattak. Az évet szept. 9-ikéti nyitottuk meg reggeli 
könyörgés keretében a theol. Otthonnak imatermében. Közének elhangzása 
után Kárpáti János IV. é. theol. mondott tartalmas s megható imádságot, 
mely után Mayer Endre dékán, „Ora et labora" jeligét választva vezérfonalul, 
szólott azokról a fontos kötelességekről, melyeket a leendő lelkészeknek a 
tanulmányi év alatt teljesíteniük kell, hogy mint tanult lelkészek s derék 
lelkipásztorok állják meg helyöket kint az életben. Kiindulva abból, hogy 
az imádságnak mily nagy fontossága van az embernek egész erkölcsi lényére, 
hogy az nemcsak egyszerű kötelesség, hanem rendkívüli áldás az élet nehéz 
viszonyai és kisértései között küzdő emberekre, keresztyén szellemtől áthatott 
munkásságra hívta fel a hallgatóságot, mert munka nélkül nemcsak kötelesség
mulasztóvá lesz az ember, de a becsületes munkát hangoztató századunkban 
megélhetését sem biztosíthatja, hisz’ a szocziálizmus százada is nem egyéb, mint 
a munkálkodás és szorgalom százada. A munkásságot illetőleg kiváltképpen 
két irányú tudományos foglalkozásra hívta fel az ifjúság figyelmét. Először 
arra a nagy munkára s rendkívüli eredményekre, melyeket a vallástörténet, 
külmisszió s a nép-psychologia végez a vallás lényegének megállapításában, 
hogy a vallás ellen folytonosan intézett újabb, meg újabb támadásokra felel
hessen s bebizonyítsa, mennyire természetében rejlő s a lélek lényegéhez
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tartozó tulajdonsága az embernek a vallás, s észellenesek a megsemmisí
tésére törő vállalkozások, bárhonnan jöjjenek is azok. Rámutatott a mi 
elmaradottságunkra e téren s kötelességévé tette a theologusoknak, mint 
leendő lelkészeknek, hogy minél tüzetesebben s alaposabban foglalkozzanak 
a néppel s a nép-psychologiával, mert csak a néppel való lelkipásztori fog
lalkozás biztosíthatja munkásságuk sikerét azonkívül, hogy gazdagítják lelkö- 
ket ismeretekkel s előbbre viszik a tudományt. Másodszor felhívta a szocziá- 
lis kérdésekkel, való foglalkozásra. A szocziálizmus gyors előrehaladásának s 
rombolásának egyetlen főoka, hogy a prot. egyházat készületlenül találta s mert 
hazánkban senki sem foglalkozik vele tudományosan, a prot. theol. tudomány és 
egyházi élet tekintetéből. Foglalkoznia kell vele az új nemzedéknek egyfelől, 
hogy a szocziálizmusban felhasznált keresztyén elveket és a keresztyénséggel 
összeegyeztethető eszméket a kér. társadalom megújítására s krisztusi szellem
ben való kiépítésére használhassa, másfelől pedig meggyőzze a népet, hogy 
a mi jó van a szocziálizmusban, azzal egyházunk nem helyezkedik szembe, 
hanem szívesen elfogadja. Az évnyitó-ünnepélyt közének zárta be.

Rövid pár nap múlva, szept. ló — 18-ikán tartatott tiszakerületi gyűlésünk 
Debreczenben, melyben theologiánkat Mayer Endre dékán képviselte; kívüle 
résztvettek e gyűlésben dr. Szlávik Mátyás és Draskóczy Lajos theol. akad. 
tanárok. Ez a gyűlés úgy a theol. akadémia tanáraira, mint pedig akadémiánkra 
nagyjelentőségű s a messze jövőre is kiható határozatot hozott. Kérésünkre 
ugyanis elhatározta az egyházkerület, hogy a soproni és pozsonyi theol. 
akadémiai tanárokéval egyenlő korpótlékokat ad a maga tanárainak. Ez a 
fontos határozat szó szerint következőleg hangzik: (13. p.) „Az egyházkerületi 
közgyűlés — tekintettel arra, hogy az eperjesi theologiai akadémia a többiek
kel egyenrangú és egyetemes jellegű (Theol. szerv. 76. §) — addig is, míg 
az 1904. évben megállapított egyetemes theologiai szervezet 21. §-a szerint 
a rendes theol. akad. tanárok fizetése végleg szabályozható lesz, erkölési 
kötelességének tartja, hogy theol. akadémiája lehetőleg a tanárok fizetése 
tekintetében is a többi theol. akadémiák színvonalán maradjon s tanárai 
idejüknek és szellemi erejüknek mellékkeresetre való szétforgácsolása helyett 
kizárólag tudományos hivatásuknak és szaktudományuk előbbrevitelének 
éljenek, a miért is, a pénzügyi bizottság javaslatára, az eperjesi theologiai 
akadémia rendes tanárainak: Mayer Endrének, dr. Szlávik Mátyásnak és 
Csengey Gusztávnak, összes szolgálati esztendeik betudásával, Csengey Gusztáv
nál a theol. tanári szolgálatot megelőzőleg a középiskolai tanári szolgálatban 
töltött éveket is beszámítva, személyenként, 25-ik szolgálati esztendeikig számít
ható a mai napig, immár öt ízben esedékessé vált 400 —400-koronás ötödéves 
korpótlékokat szavaz meg, még pedig az 1908. szept. havától kezdődő hatálylyal, 
azért, mert a többi theol. akadémiák tanárai attól fogva élvezik (1908. évi egyet, 
gy. 60. jkv. p.) és azért, mert az egyházkerület elvileg már 1906. évben tartott 
közgyűlésén elhatározta a theol. tanárok fizetésének rendezését s azt akkor csak a 
költségvetési fedezet hiányában nem foganatosíthatta (1906. évi kér. gy. 15. jkv. p.). 
Draskóczy Lajos végleges rendkívüli tanárnak, a ki az 1906. évi kerületi közgyű
lés 12. jkvi számú határozata szerint oklevelének megszerzése után azonnal

Coll. Ért. 1909—10. 0
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rendes theol. tanár lesz, korpótlék-igénye oklevelének megszerzésekor szintén 
összes szolgálati esztendeire kiterjed. A korpótlékok 1908. évi részlete a 
theologiai letétből fedezendő, az 1909-ik évre szükséges összeg pedig az 
1909. évi államsegély költségvetésébe illesztendő be." Egyházkerületünk 
ezen nemes határozatát kiegészíti az egyetemes nyugdíj intézeti bizottságnak 
1909. novemberben hozott határozata, a mely szerint theol. akadémiánk összes 
tanárai tényleges fizetéseik s illetőleg itt megszavazott korpótlékaiknak is arányá
ban s szolgálati éveiknek beszámításával lettek az egyetemes nyugdíjintézetnek 
jogosult tagjaivá. Habár ezen intézkedések még korántsem felelnek meg az 
egyházalkotmány azon rendelkezésének, a mely szerint a theol. akadémiák 
tanárai az állami hasonló fokú iskolák tanárainak megfelelő díjazásban s 
nyugdíjban részesítendők, mégsem mulaszthatom el, hogy egyházkerületünk 
ezen nagyjelentőségű s nagylelkű tettéért itt is hálás köszönetét ne mondjak. 
Iskoláira büszke kerületünk csak következetes maradt önmagához, a mikor 
az egyház érdekeit legközvetlenebbül szolgáló theologiai akad. tanárainak 
javadalmazását emelve, legalább tűrhetővé tette helyzetüket.

Ugyanezen gyűlés határozatot hozott a tót nyelvnek, továbbá a zené
nek és egyházi éneknek hathatósabb tanítására nézve is. A tanári-kar meg
tette erre nézve a lehetőség határain belül a szükséges lépéseket, hogy a 
theol. tantervnek folyamatban lévő revideálásig is segítve legyen a bajon.

Ünnepe volt theol. akadémiánknak szept. 25. és 26-ikán, a mikor az 
egyetemes gyámintézet és a Luther-társaság a maga évi közgyűlését tartotta 
Kassán. Ezen a szép s fényesen látogatott gyűlésen az akadémia tanárai s 
ifjúsága lehetőleg teljes számmal jelentek meg.

Ifjúságunk ebből az alkalomból gyűjtést rendezett s e gyűjtésből be
folyt pénzen egy aranyozott úrvacsorái kelyhet és patenát vett s azt küldött- 
ségileg, Fábry László IV. é. theologus szép szónoklata kíséretében, a gyám
intézet asztalára tette le azzal a kérelemmel, hogy e tárgyakat egy szegény 
ev. egyháznak, nevezetesen, ha lehetséges, a sárospalonczai pusztuló szegény 
anyaegyháznak adományozza. A kérelmet a gyámintézeti közgyűlés nagy 
örömmel és szívesen teljesítette.

Viszont theol. ifjúságunk is adományban részesült, a mennyiben a 
pozsonyi Székács-kör a theol. Otthon használatára 40 drb, Kovács Sándor- 
féle kis énekeskönyvet adományozott. Midőn ezt itt örömmel s hálás köszö- 
netünknek kifejezése mellett megemlítem, egyúttal amaz óhajomnak is adok 
kifejezést, vajha ez a tett első lépés lenne arra, hogy theol. akadémiáink 
ifjúsága között az egymáshoztartozás érzete felébredne s a közös czélért 
végzendő munkára egyforma lelkesedéssel, egymás képességét elismerve s 
egymást közösen gyámolítva egyesülnének!

Legnagyobb jelentősége volt e gyűlésnek a tekintetben, hogy a Luther- 
társaság 500 koronát utalványozott Csengey Gusztáv „Izráel története" ez. 
jeles s nagy munkájának segélyezésére. Kívánatos volna, hogy az olvasó- 
közönség is felkarolja ezt az értékes művet, hogy a derék szerzőnek nemcsak 
a dicsőségből, hanem az anyagiakból is kijuthatna valamicske.
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Október 30-ikán helyezték örök nyugalomra Késmárkon a kuruczkirály- 
nak, Thököly Imrének hazahozott hamvait. A Collegium ezen hírneves tanít
ványának s legfőbb jótevőjének ezen, hihetőleg utolsó végtisztességtételénél 
akadémiánkat Mayer Endre dékán s dr. Szlávik Mátyás tanár képviselte.

November 17-20. napjain megtartott egyetemes gyűlésen az egész 
tanári-kar volt jelen. E gyűléssel kapcsolatban nov. 19. és 20-ikán megtartott 
egyetemes theol. tanári vizsgáló-bizottság előtt vizsgázott Draskóczy Lajos 
(nov. 19.) és Deák János (nov. 20-ikán), mely alkalommal előbbi a gyakor
lati theologiából, utóbbi pedig az ószövetségi theologiai tudományokból 
szerzett képesítést s kapott theol. tanári oklevelet.

A nov. 16-ikán tartott egyetemes theol. akadémiai nagybizottság gyű
lésén akadémiánkat Mayer Endre dékán s dr. Szlávik Mátyás theol. akad. 
tanár képviselte. E gyűlés Deák János és dr. Obál Béla theol. rendkívüli 
tanárok megválasztatását tudomásul vette s őket az egyetemes theol. aka
démiai nagybizottság által megválasztott tanárokul jelentette ki. Egyébként 
a theol. akadémiai nagybizottság tudomásul vette theol. akadémiánk 1908/ q .  isk. 
évre vonatkozó jelentését.

Nagyjelentőségű e bizottsági ülés tárgyalásaiból a theol. szervezetnek 
tanulmányi és vizsgálati rendet szabályozó intézkedéseiben tapasztalt hiányokra 
vonatkozó határozat, a mely szerint a theol. akadémiák felhivattak a kérdés 
tanulmányozására s munkálataiknak dr. Baltik Frigyes püspökhöz kellő idő
ben való beterjesztésére, hogy e munkálatok alapján a jövő évi theol. akad. 
nagybizottság végleges határozatot hozhasson. E munkálatból theologiánk is 
kivette a maga részét, a mennyiben már az 1909. év április 13. és 14-ikén 
Pozsonyban megtartott ev. tanári egyesület közgyűlésén megismertette állás
pontját Mayer Endre errevonatkozó felolvasásában.

Theol. akadémiánk fiatal rendkívüli tanára, dr. Obál Béla, a ki még 
1909. július végén bölcseleti doktorátust szerzett a hallei egyetemen s az 
1909. szept. 1-jétől 1910. febr. 1-jéig, mint szabadságolt, a kultuszmin. meg
bízásából, a hallei egyetem magyar könyvtárát rendezi, 1909. év végén ismét 
2500-koronás ösztöndíjban részesült, egyfelől a könyvtárrendezésnek befeje
zése, mint tanulmányainak folytatása végett. Nevezett kartársunk jún. 1-jétől 
szept. 1-jéig ismét kért szabadságot; főhatóságunk örömmel adta meg. Nagy 
áldás volna theol. főiskoláinkra, hogy ha minden, már hivatalban levő tanár
nak is alkalom adatnék, hogy időnként külföldi egyetemekre kimehetne 
tanulmányokat végezni s a külfölddel való kapcsolatot elevenebbé és szo
rosabbá tenni, mire nekünk evangélikusoknak nemcsak tudományos, hanem 
gyakorlati szempontból is nagy szükségünk volna.

Örvendetes eseményként kell följegyeznünk a nyíregyházai ág. hitv. 
evang. egyháznak, Collegiumunk egyik legkitűnőbb pártfogójának azt a leg
újabb nemeslelkű tényét, a mely szerint theol. Otthonunk javára 4000-koronás 
alapítványt tett, továbbá Kubinyi Albert volt collég, igazgató-választmányi 
tagnak és az eperjesi ev. egyház örökös tiszteleti egyházfelügyelőjének 
1000-koronás hagyományát, s végül a theol. akad. tanári-karnak, Mayer
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Endre dékán indítványára tett, egyelőre 1030-koronás «Zelenka-alapítványát", 
ugyancsak a theol. Otthon javára. Ezen alapítványban a theol. akad. tanárok 
kifejezést akartak adni egyfelől annak az állandó tiszteletnek s nagy hálá
nak, melylyel tiszakerületünk kiváló püspöke, Zelenka Pál iránt viseltetnek, 
a ki a theol. Otthon létesítésével „aere perennius" emléket állított magának 
egyházunk történetében. Az alapítványhoz járultak: Mayer Endre 250 kor., 
Draskóczy Lajos 200 kor., Csengey Gusztáv 150 kor., dr. Szlávik Mátyás, 
dr. Obál Béla és Deák János 100—100 kor., Liptai Lajos 50 kor. s végül 
egy ismeretlen 80 koronával. Reméljük, hogy ezt az összeget további gyűj
tések által gyarapítani fogjuk, hogy abból kedvezményes helyet létesíthessünk 
az Otthonban.

A soproni és pozsonyi theol. akadémiák tanárai által megindított azon 
mozgalomhoz, a mely szerint az ev. theol. akadémiák tanárai is állami fizetési 
kiegészítésben részesüljenek, theol. akadémiánk is hozzájárult s az e czélból 
megszerkesztett s a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez és az egyetemes 
theol. akad. nagybizottsághoz intézett két folyamodványt a testületnek 
minden tagja aláírta. E kérvény teljesítésétől függ a theol. tanároknak 
akadémiai főiskolai tanári állásuknak megfelelő s egyházi alkotmányunk
ban is ígért javadalmazásnak biztosítása. Miután ily irányú mozgalom 
nemcsak ref. testvéreink, hanem róm. kath. theologiák tanárai részéről is 
megindult, alapos reményünk van, hogy e mozgalomnak csak kedvező ered
ménye lehet.

1910. évi május hó 16—18-ikán Nyíregyházán tartott evang. egyet, 
tanári gyűlésen akadémiánk három tagjával: Mayer Endre dékán, Draskóczy 
Lajos és Deák János tanárokkal képviseltette magát. Draskóczy Lajos a tanári 
közgyűlést megelőző istenitiszteleten szép imádságot mondott. Akadémián
kat főleg dr. Daxer Györgynek, a theol. szervezetről szóló felolvasása érde
kelte, mely azonban a függőben lévő kérdést nem vitte előbbre. A theol. 
tanárok fizetésének állami kiegészítése s nyugdíjügyének államilag való 
rendezése tárgyában dr. Masznyik Endre által tett javaslatokat, mint folyo
mányait a már megindított s a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez ez 
ügyben felterjesztett folyamodványnak, az ev. tanáregyleti közgyűlés helye
selte s szükség szerint a maga részéről is támogatni fogja. Hálás köszönettel 
említem meg itt is, hogy a kassa — oderbergi vasút derék igazgatósága, 
tanári-karunk minden rendes tagjának arczképes igazolványú féljegyet 
adományozott. Ugyanazt engedélyezte a m. kir. keresk.-ügyi minisztérium 
f. é. május 23-ikán kelt 33,980. számú rendeletével. Végre e téren is egy 
lépéssel előbbre jutottunk jogos igényeink kielégítése s az egyenlőségi elv
nek alkalmazása tekintetében. Mennyi áldás és haszon háramlanék államra 
és egyházra egyaránt, ha az egyenlőség elve gyorsabb menetben s igaz
ságos mértékkel érvényesülne minden téren! Meddig kell még várnunk, 
hogy a prot. tanügynek szolgái épp oly elbánásban fognak részesülni, mint 
az állami iskolák tanárai ? Különben fogadja hálás elismerésünket Hieronymi 
keresk. miniszter úr!



2. -4 tanári-karban nem történt változás. Akadémiánkon 6 theol. tan
szék van rendszeresítve 4 rendes és 2 rendkívüli tanári állással. A mennyi
ben Draskóczy Lajos 1909. nov. 19-ikén sikerrel letett tanári vizsgálata 
folytán az oklevelet megszerezte, decz. 1-től mint rendes theol. tanár 
működik 3600 kor. rendes évi fizetéssel s 1200 kor. ötödéves korpótlékkal. 
Dr. Obál Béla rendkívüli tanárt külföldi tartózkodása alatt, 1909. szept. 1-től 
1910. febr. 1-ig, helyettesítették: Csengey Gusztáv, a ki az ó-kori egyház- 
történetet és dr. Szlávik Mátyás, a ki az encyclopediát s német nyelvet 
tanította. Az első félévben elmaradt dogma-történetet akként pótolta dr. Obál, 
hogy két félévi heti 2 óra helyett egy félévi hetenkénti 4 órában adta elő.

A kebelbeli jogakadémia tanári-kara az elmúlt iskolai évben is szives 
volt megengedni, hogy dr. Hebelt Ede szocziologiai, dr. Horovitz Imre köz
egészségtani előadásaira a theol. akad. hallgatók is bejárjanak. A nm. föld
művelésügyi minisztérium intézkedése folytán Szemere Márton és Ritzl 
Károly urak a gazdaságtanból és kertészetből tartottak előadásokat, sőt az 
utóbbinak közreműködése folytán hallgatóink a dékán vezetése alatt 1909. 
nov. 12-ikén Kisszebenbe kirándulást tettek, a hol az állami kertészetet s 
abban folyó munkálatokat, valamint a földmívesiskola mellett berendezett 
gazdaságot és szeszfőzdét megtekinthették. Zsebráczky Géza, palocsai róm. 
kath. plébános, lelkes méhész, április 26-ikán tanulságos méhészeti előadást 
tartott, mely állandó, jó benyomást tett hallgatóságunkra. A Meskó Pál által 
a »Hangya" szövetkezet megbízásából kilátásba helyezett előadások a szövet
kezeti kérdésekről, ezen iskolai évben elmaradtak, de biztos reményünk van 
arra, hogy a következő iskolai évben meg fognak tartatni.

Nem mulaszthatjuk el, hogy úgy a földm. minisztériumnak, mint 
testvér-akadémiánk tanári testületének s illetőleg az egyes előadó uraknak 
s ezek között főképpen Zsebráczky Géza plébános úrnak hálás elismerésünk
nek kifejezést ne adjunk.

Theologiánknak nincs elegendő tanterme; e bajon olyképpen segítet
tünk, hogy a jogakadémia két termét használtuk az órarendben előre meg
határozott időben. Azonban az építés alatt levő coll. főgimnázium űj épülete 
rövid idő alatt véget fog vetni ezen visszás állapotnak is, mert a gimnázium 
kihurczolkodásával sok tanterem marad rendelkezésére a Collegium többi 
intézeteinek.

A tanárok, a szorosabb értelemben vett tanári munkásságukon kívül, 
úgy az egyházban, mint a társadalomban törekszenek állásuknak s művelt
ségüknek megfelelő működést kifejteni s különféle bizalmi állásokat fog
lalnak el, a mint azt Értesítőnknek az össz-collegiumra vonatkozó részében 
olvashatjuk. Irodalmilag is foglalkoznak, felkeresve czikkeikkel egyházi, tudo
mányos és társadalmi irányú lapokat s folyóiratokat. Legértékesebb volt 
Csengey Gusztáv „Izrael története" czímű, nagyszabású műve, mely méltó 
feltűnést keltett az efajta tudomány iránt érdeklődő közönségnél. Hiszszük, 
hogy a mint a tanári fizetések rendezése lehetővé teszi a mellékfoglalko
zásoktól való megszabadulásukat, ez irányban is nagyobb sikereket fogunk 
felmutathatni, kivált a friss erővel működő, ifjabb kartársainknál.
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Azonban egy veszteségünk is volt, nem közvetlenül ugyan, hanem 
csak közvetve; de különösen az öregebb kartársakat fájdalmasan érintette 
az a régen várt, de mégis lesújtó hír, hogy Hörk József, pozsonyi theol. 
akadémiai tanár, hosszas betegség és sok szenvedés után február 16-ikán 
meghalt. Habár az utolsó 13 évben nem tartozott theol. akadémiánk tanári 
testületéhez, mégis szükségesnek s illőnek tartjuk, hogy róla e helyütt a ren
desnél terjedelmesebben megemlékezzünk. Hörk József nemcsak hálás tanít
ványa s jóindulatú barátja volt főiskolánknak, hanem kiváló s lelkes tanára 
is, a ki mindig örömmel emlékezett vissza azokra az évekre, a melyeket 
Eperjesen, mint közbecsülésben álló ember eltöltött s a hol javakorát élve, jó 
emlékeket hagyva, működött közöttünk.

Hörk Eperjesen végezte a főgimn. V —VIII. oszt., itt végezte a theologiát 
s miután egyideig Losonczon tanárkodott, Felsőpokorágyon pedig lelkész- 
kedett volt, az 1877. szeptember 1-jén Eperjesre jött s ettől fogva 1896-ig 
az eperjesi főiskolában működött s itt úgyis mint theol. tanár és dékán s 
úgyis mint több ízben collegiumi igazgató, jogi, főgimnáziumi s tanító
képzői tanár s illetőleg igazgató, élénk s barátságos modora, pedagógiai 
tapintata s encyclopedikus tudása által úgy az ifjúság és főiskolai hatóság 
szeretetét s jóindulatát, mint a társadalom elismerését sikerült megszereznie, 
hogy ez utóbbi többrendbeli, kitüntető bizalmi állásokat töltetett be vele.

Theologiánkon a gyakorlati theologiai tudományokat adta elő, gazdag 
ismerettel s alapos tapasztalatokkal világítva meg a gyakorlati theologia 
főelveit. Nagy súlyt helyezett a gyakorlati szemináriumokra, a melyeket 
igen ügyesen s czélszerűen szervezett. A kezei közül kikerült theologusoknak 
nem volt nehéz sem az oltár előtt, sem a szószéken feltalálniok magukat, 
mert Hörk nagy szeretettel s gonddal vezette be őket a formákba is s a 
legcsekélyebb külsőségre, mint sokszor subjective nagyon fontos s belsőleg 
is közelről érintő kellékre figyelmeztetve hallgatóit, óva intette azoknak 
önkényes s könnyelmű elhagyásától, vagy változtatásától. Theol.akadémiánkon 
jelenleg is szokásos gyakorlati szemináriumok, némi módosítással, tőle 
erednek. Az eperjesi közönség mint szónokot is kedvelte; beszédeiben 
nagyobb gondot fordított a külső szerkezetre s elmondásra, mint a tartalomra. 
Általában a formának s a pathetikus előadásnak kevés oly híve van, mint 
Hörk József volt.

Irodalmilag nagyon szeretett foglalkozni; sokat és sokfélét írt. A szép- 
irodalomtól kezdve, a történelem s esztétikai kérdések fejtegetésén át a leg
nehezebb theologiai kérdések fejtegetéséig jutott. Legsikerültebb művei: 
a „Katechetika", a „Liturgika", a „A sáros-zempléni esperesség története" és 
„Az eperjesi Collegium története" jellemzik egész írói egyéniségét. Gyűjtő, 
ki az összegyűjtött anyagot nem tudja egységes történetté feldolgozni; mások 
nézetét közlő s tolmácsoló, a nélkül, hogy önállóan kiforrt s megokolt 
nézete lenne. Ha kevesebbet ír s nyugodt kritikával bírálja s egységesen 
szerves művé dolgozza fel röviden az adatokat, maradandóbb s kiválóbb 
műveket ír vala. Azonban így is nagy érdemeket szerzett magának, mert 
sok értékes anyagot gyűjtött össze s adott útbaigazítást annak feldolgozására.
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Bármit is írt (ő maga 1896-ig 400-ra teszi czikkei számát), az esztétikailag 
mindig tisztán, hazafias szellemben s vallásos lélekkel volt írva. Mindig 
épített, erkölcsileg nevelt s a jó követésére buzdított. O maga igen jellemzően 
s helyesen, következőleg ír magáról: „Hörk J. szolgálni kívánt a Collegium- 
nak: beszédeivel, különfélemnnepeken és ünnepélyeken képviselvén a Colle- 
giumot; mint gyűjtő, a leégett Collegium (1887) érdekében írván, lelkesít
vén, gyűjtvén; mint az államsegély ügyében szorgalmatoskodó kérő gyakran 
kopogtatván a kultuszminisztérium ajtaján; mint az új szervezet egyik elő
készítője és életbeléptetője és főleg mint a Collegium egységének egyik 
megvalósítója, tanítván a Collegiumnak mind a négy tanintézetében és 
barátságossá igyekezvén tenni az egykor feszült viszonyt a kerület és Colle
gium között; mint a gyakorlati theologia tanára pedig, nemcsak mint szak
író, hanem katechetikai és liturgikai gyakorlatok és a gyakorlati exegesis 
megkezdője s új irányba terelője Eperjesen.'1 Tényleg ő is egyike volt 
azoknak a collegiumi tanároknak s tanulóknak, a kik egész szeretetükkel s 
lelkesedésükkel az alma maternek szentelték tudásukat, lelkesedésüket s 
minden erejüket.

És mégis elment Eperjesről! A sülyedő hajóról — mondotta — még 
a patkányok is menekülnek! Theologiánk ügye tényleg oly rosszul állott, 
hogy végtelen nagy bizalom kellett ahhoz, hogy egy családos és ambicziózus 
ember a helyén maradjon. Nagy családja aggasztotta s a biztos, jobb 
fizetés elcsábította. Hiába mondottuk, hogy az a fa, mely valamely földben 
erősen vert gyökeret s ott szép gyümölcsöket termett, idegen földbe átültetve 
nem tud többé virágzani s igazán teremni. Pozsonyt nehezen szokta meg, 
de megszerette, bár a mondásnak igazságát élete végéig érezte. A sok és nehéz 
munkától és sok aggodalomtól megszabadult immár; teste csendesen pihen a 
pozsonyi ev. temetőben . . . lelke azonban felkeresi a helyeket, hol egykor 
jól s boldognak érezte magát, bizonyára felkeresi szeretett főiskoláját is ... 
Emléke áldott legyen és serkentsen ősi Collegiumunk munkás szeretetére!

3. Theologiátikra ezévben 38 theologus iratkozott be, még pedigelsőéves- 
nek 16, másodévesnek 9, harmadévesnek 7, negyedévesnek 6. Ezek közül azon
ban januárban egy elsőéves kilépett, míg egy csak a 2-ik félévben jött Eperjesre. 
Külföldön négy theologusunk tartózkodik, kik közül egy a negyedik évet 
tölti ott, három pedig hazai tanulmányainak elvégzése után ment ki. Hárman a 
hallei egyetemen tartózkodnak, egyikük pedig a baseli alumneumban s 
illetőleg egyetemen folytatja tanulmányait. A theologusok száma nagyon 
kicsiny; theologiáink nem képesek a szükségletet kielégíteni. Különösen 
nagy a hiány a tót nyelvet beszélő lelkészekben. Nagy veszedelmet rejt ez 
magában, mert lelkész híján a szegény és magára maradt nép nem képes 
ellentállni a kisértéseknek1 s könnyen hűtlenné lesz egyházához, a melynek 
jótékony gondoskodását nélkülözni kénytelen.

Akadémiánk e bajon segítendő, Tájékoztatókat küld mindenfelé, hogy 
felhívja egyesek figyelmét s buzdítsa őket lelkészi pályára. Sokat tehetnek 
ez irányban a vallástanár és lelkész urak, a kiket itt is, a veszedelemre való 
hivatkozással, kérek,.kövessenek el minden lehetőt a baj elhárítására.
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Hallgatóink úgy az órák látogatása s szemináriumi munkálkodása, 
mint pedig erkölcsi magaviselet tekintetében megfeleltek a szabályoknak, 
minélfogva, kisebbszerű s mindenütt előforduló vétségeken kívül fegyelmi 
eljárást nem kellett senki ellen indítani. Egyes személyi természetű vétségek
nek elbírálására és büntetésére a theol. becsületbíróság van hivatva, a 
melynek az autonomikus életre való szoktatáson kívül az a nagy jelentősége 
is van, hogy elejét veszi a hevülékeny ifjúság között könnyen támadó 
ellenséges pártoskodáspknak s így nagy segítője a tanári kar fegyelmezésé
ben. Nemzetiségi vagy politikai torzsalkodások nem fordultak elő, a mi 
szabadságra és önállóságra törekvő ifjúságnál sokszor könnyen támad. 
Collegiumunk tiszta levegője megóvja ifjúságunkat az ily egészségtelen 
torzsalkodásoktól.

Theologusaink az iskolán kívül a belmisszióban és az eperjesi Széchenyi- 
körben fejtenek ki nagyobb tevékenységet, mint előadók és szavalok. Igen 
sokan pedig országszerte végzett gyakori prédikálás által is tűnnek ki. A 
lelkész urak főképpen karácsony ünnepén s húsvétkor veszik sűrűn igénybe 
theologusainkat. A mennyiben egyes lelkész urak a dékán s theol. tanári
kar mellőzésével szoktak ily prédikálókat szerezni és ez visszásságokra és 
visszaélésekre is vezet, azért tanácsos volna, ha az illető, segítségre szorult 
lelkész urak a dékánhoz fordulnának ily természetű kéréseikkel, a ki kellő 
ellenőrzést gyakorolva, igyekeznék a lehetőség szerint a kérést teljesíteni.

Istentiszteleteket végeztek a következő egyházközségekben: IV. évf.: Fábry László: 
Rozsnyó, Tápiószele, Farmos, Perjése, Süvete, 5-ször. Fábry Tivadar: Merény, 1-szer. Flach- 
bart Károly.: Gölniczbánya, Resicza, Eperjes, 3-szor. Kárpáti János: Busócz, Eperjes, Szepes- 
béla, Gölniczbánya, 4-szer. Lehoczky Egyed: Abos, 1-szer. Paulinyi Miklós: Garamszeg, 
Nagyszalatna, Eperjes, 3-szor. III. évf.: Alth Lajos: Bártfa, Eperjes, 3-szor. Chovan Sándor: 
Gömörhosszúszó, Kapinémetfalva, Kassa, Eperjes, 4-szer. Krcsméry Gyula: Zólyom, Duna- 
egyháza, Kassa, Eperjes, 4-szer. Mérnyi Gyula: Bastaji, Daruvár, Perjése, Balogpádár, Torzsa, 
Sajkásszentiván, Eperjes, 7-szer. Oláh Károly: Debreczen, 1-szer. Schwartz Mátyás: Tátra- 
alja, Tátrarákos, 2-szer. Vietórisz László: Eperjes, Kassa, Nyíregyháza, 3-szor. II. évfolyam: 
.Fejér Mihály: Csernátfalu, Bácsfalu, 2-szer. Glósz Dezső: Jolsva, Süvete, Eperjes, 3-szor. 
Heinz Lajos: Bácsfeketehegy, Újpázua, Tiszaistvánfalva, Eperjes, Újvidék, Újbanovcze, 6-szor. 
Imrék Samu: Eőrisziget, Eőrimagyarósd, Pozsony, 3-szor. Langos János: Zólyom, Osztro- 
luka, Kapinémetfalva, Eperjes, Körmöczbánya, 5-ször. Lenhardt Frigyes: Hertelendifalva, 
Kisszeben, Gölniczbánya, Szepesolaszi, Szepesremete, 5-ször. Schuszter Mihály: , Eperjes, 
Alberti-Irsa, Pazdics, 3-szor. 1. évf.: Derner Gusztáv: Újvidék, Kiskér, Zimony, Gölnicz
bánya, 4-szer. Egyed Aladár; Rozsnyó, Dobsina, 2-szer. Fröhlich Győző: Sörkút, Szepes- 
béla, Hunfalu, 3-szor. Hronyecz Pál: Rozsnyó, 1-szer. Kozlay Kálmán: Pazdics, 1-szer. 
Kuszy Adolf: Filyefalva, 1-szer. Marcsek János: Nyíregyháza, Pelneháza, 2-szer. Matyuga 
Kamii: Varannó, 1-szer. Szklenár Pál: Ofalu, Zsegnye, Abos, Eperjes, 4 szer. Turcsányi 
László: Sebespatak, Lekenyeújfalu, 2-szer. Prédikált 30 theologus, összesen 30-szor.

Jótéteményben minden theologusunk részesült. Jótéteményszámba 
megyen már az is, hogy tandíj fizetése alól minden hallgatónk fel van 
mentve. Az Otthonban lakók mind kedvezményesek, mert a kik a rendes 
100 kor. díjat fizetik, szintén kedvezményeseknek tekintendők, a mennyiben 
egy-egynek lakása legkisebb számítással legalább 160 koronára tehető; 
12 kedvezményes helyünk volt, a mely után személyenként csak 50 koronát 
fizettek az illető jótéteményesek.
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Konviktusi kedvezményben részesült 29 hallgatónk 2650 kor. erejéig; 
collég, ösztöndíjban részesült 18 theol. 956 kor. értékben; ezek közül 3 kül
földi theologus, a kik az egyházkerületi és Glosius-féle ösztöndíjakon kívül 
a Collegiumtól 80-40 kor. ösztöndíjat kaptak. Róth-Teleky Johanna-féle 
ösztöndíjban részesült 8 theol. 560 kor. értékben. Ezen jótétemények fő
összege: 4166 kor.

Ifjúságunk egészségi viszonyai megnyugtatók voltak az egész iskolai 
év alatt. Mióta vízvezetéke van városunknak s megfelelő csatornák szelik 
az utczákat, azóta eltűnt Eperjesnek sokszor emlegetett s kivált a szegényebb- 
sorsúak között, talán hiányos táplálkozás folytán is könnyen fellépő hagy- 
mázos betegség. Eperjes nem tartozik az egészségtelen városok közé.

C) A theol. akadémia tanügyi állapota.
1. Tanári testület.

Dékán:
Mayer Endre, theol. akad. nyilvános rendes tanár, az újszöv. theol. 

tudományok előadója, convictusi eforus, a coll. Szirmay-könyvtár őre, a 
theol. akad. ifjúsági belmissziói egyesület elnöke s a collég, igazgató
választmánynak tagja. Tanárok

1. Csengey G usztáv, az ó-szövetségi írásmagyarázati és történeti theol. 
tudományok nyilvános rendes tanára.

2. D eák JÁNOS, az ó -és  újszövetségi írásmagyarázati theol. tudományok 
képesített, nyilvános rendkívüli tanára s tanárkari jegyző.

3. D raskóczy Lajos, a gyakorlati theol. tudományok nyilvános ren
des tanára.

4. Mayer Endre (1. feljebb).
5. Dr. O bál Béla, a bölcsészet tudora, a történeti theol. tudományok 

nyilvános rendkívüli tanára; mint állami ösztöndíjas 1909. május 1-jétől 
1910. február 1-jéig szabadságolva.

6. Dr. Szlávik Mátyás, a bölcsészet tudora, a bölcsészeti és rendszeres 
theol. tudományok nyilvános rendes tanára s a Theol. Otthon felügyelője.

7. Liptai Lajos, az eperjesi és vidéki evang. egyház rendes lelkésze, 
a szláv nyelv tanára.

8. Szánik Ernő, az eperjesi evang. I. egyház elemi iskolai tanítója, 
az egyházi ének és liturgikus ének akadémiai tanára.

9. Dr. H ebelt Ede, jogakad. rendkívüli tanár, a sociologiai semi
narium vezetője.

10. Dr. H orovitz Imre, az összes orvostudományok tudora, old. kir. 
törvényszéki orvos s jogakad. magántanár, a közegészségtan előadója.

11. Szemere Márton, a Sárosvármegyei Gazdasági Egylet gazdaság
iam szakelőadója, a földm. magas kormány intézkedése folytán a gazda
ságtan előadó tanára.

Coll. É rt. 1909-10. 6
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12. Ritzl Károly, áll. kertészeti iskola igazgatója Kisszebenben, a 
földmívelésügyi magas kormány intézkedése folytán a gyakorlati kertészet
tan tanítója.

2. V izsgáló-bizottságok :
a) Alapvizsgálati bizottság. Elnöke a dékán; tagjai a szaktanárok: 

Csengey Gusztáv, Deák János, Draskóczy Lajos, Liptai Lajos, dr. Obál 
Béla és dr. Szlávi k Mátyás.

b) Szakvizsgálati bizottság. Elnöke Zelenka Pál püspök és Szent- 
iványi Árpád egyházkerületi felügyelő; tagjai a szaktanárok: Csengey 
Gusztáv, Draskóczy Lajos, Mayer Endre és dr. Szlávik Mátyás.

c) Az egyetemes lelkészvizsgáló-bizottság tiszaker. osztálya. Elnöke 
Zelenka Pál püspök és Szentiványi Árpád egyházker. felügyelő; tagjai dr. 
Schmidt Gyula, dr. Brósz László, Gyürky Pál, Czékus László, dr. Szlávik 
Mátyás, Csengey Gusztáv; póttagok: Dómján Elek, Zérnan János, Szopkó 
Róbert, Korbély Géza. Ezeken kívül a vizsgálatokon résztvesznek, mint vizs
gálók, az illető szaktanárok.

3. Végzett tananyag.

a) Előadott tantárgyak.
Első félév.

1. Görög nyelv és hermeneutika. I. évf., heti 3 órában. Az újszöv. görög 
nyelv ismertetése, válogatott szakaszok olvasásával kapcsolatban s a bibliai 
írásmagyarázat alapelvei és módjai. Előadta Mayer Endre.

2. Héber nyelv. I. évf., heti 3 órában. Hangtan, szótan a gyönge ige
ragozásig, kapcsolatban fordítási gyakorlatokkal. Előadta Deák János.

3. Szláv nyelv. Külön a kezdők és külön a haladók, heti 1 — 1 órában. 
I —IV. évf. Tanította Liptai Lajos.

4. Német nyelv. I. évf., heti 1 órában. Tanította dr. Szlávik Mátyás.
5. Latin nyelv. I —IV. évf., heti 1 óra. Olvastatott az Apologia Conf. 

Aug. Vezető tanár Mayer Endre.
6. Bölcsészet története. Ó- és középkori bölcsészet. I. évf., heti 4 óra. 

Előadta dr. Szlávik Mátyás.
7. Theologiai encyclopaedia. I. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
8. Egyet, egyháztörténet. Az ókori keresztyénség története. I. évf., 

heti 4 óra. Előadta Csengey Gusztáv.
9. Egyet, egyháztörténet. A reformátió kora. II. évf., heti 4 óra. Elő

adta Csengey Gusztáv.
10. Ó-szöv. exegesis. II. évf., heti 3 óra. 'X SNISity: I —XI. fej. Előadta 

Deák János.
11. Ó-szöv. exegesis. Ill — IV. évf., : I — IX. fej. Előadta Deák János.
12. Új-szöv. exegesis. János ev. 1—8. fej. II —IV. évf., heti 4 óra. Elő

adta Mayer Endre.
13. Hittan. II. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
14. Kér. erkölcstan. III. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
15. Új-szöv. bevezetés. I —II. évf., heti 4 óra. Előadta Mayer Endre.
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16. Gyakorlati exegesis. I —IV. évi, heti 1 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
17. Pastoralis. IV. évi, heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
18. Egyházi és liturgikus ének. Szükség szerint műének. I —IV. évi, 

heti 2 óra. Tanította Szánik Ernő'.
19. Mezőgazdaságtan. Növénytermelés. I — IV. évi, heti 2 óra. Taní

totta Szemere Márton.
Második félév.

1. Héber nyelv. I. évi, heti 3 órában. A mondattan főbb szabályai; 
könnyebb összefüggő szakaszok olvasása és fordítása. Előadta Deák János.

2. Szláv nyelv. Külön a kezdők és külön a haladók, heti 1 — 1 órában. 
I —IV. évf. Tanította Liptai Lajos.

3. Német nyelv. I. évf., heti 1 órában. Tanította dr. Obál Béla.
4. Bölcsészei története. Az új- és legújabb-kor bölcs, irányai. 1. évf., 

heti 4 órában. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
5. Középkori egyháztörténet. I. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Obál Béla.
6. Magyar prot. egyháztörténet. II. évf., heti 4 ó. Előadta Csengey G.
7. Dogmatörténet. Ill —IV. évi, heti 4 óra. Előadta dr. Obál Béla.
8. Ó-szöv. exegesis. II. évf., heti 3 óra. D1Í2X és a prófétaság jellem

zése; rO*P könyve.
9. Ó-szöv. exegesis. Zsoltárok könyve. Ill-IV. évf., heti 3 óra. Elő

adta Deák János.
10. Új-szöv. exegesis. I. évf., heti 3 óra. A hegyi beszéd magyarázata. 

Előadó Mayer Endre.
11. Új-szöv. exegesis. II —IV. évf., heti 4 óra. János ev. 9—21. fej. 

Előadta Mayer Endre.
12. Ó-szöv. bevezetés. I —II. évf., heti 4 óra. Előadta Csengey Gusztáv.
13. Homiletika. I —IV. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
14. Llturgika. IV. évf., heti 1 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
15. Gyakorlati exegesis. I —IV. évf., heti 1 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
16. Latinnyelvi olvasmány. I —IV. évf., heti 1 óra. Vezető tanár 

Mayer Endre.
17. Dogmatika. II. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
18. Ethika. III. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
19. Egyházi és liturgikus ének. I —IV. évf., heti 2 óra. Tanította 

Szánik Ernő.
20. Közegészségtan. I. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Horovitz Imre.
21. Mezőgazdaságtan. Növénytermelés. I—IV. évf., heti 1 óra. Elő

adta Szemere Márton.
22. Gyakorlati kertészeti előadások és útmutatások, összesen 6 órában. 

I —IV. évf., Tartotta Rltzl Károly.

b) Semlnariumok.
1. Új-szöv. exegetikal seminarium. II - IV. évf., heti 1 óra. Vezetője 

Mayer Endre. Közös olvasmány volt a Galatiabeliekhez írt levél, a melyből 
az első két fejezetet tárgyaltuk s beszéltük meg. Magánolvasmányul s

6*
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feldolgozásul pedig a következő műveket adta ki a szaktanár egyes semina- 
riumi tagoknak: Joh. Weiss: »Die Nachfolge Christi und die Predigt der 
Gegenwart“. Issel: »Der Begriff der Heiligkeit im Neuen Testament“. 
Wernle Paul: »Der Christ und die Sünde bei Paulus“. E. Haupt: „Die 
eschatologischen Reden Jesu“. Gunkel: „Die Wirkungen des heiligen 
Geistes“. Műhöz nem kötött feldolgozásul kiadott tétel volt: A mang fogalma 
és jelentősége Pál theologiájában és a praedestinatio fogalma s meghatá
rozása Pálnak leveleiből.

2. Systematikai seminarium. Ill —IV. évf., heti 1 óra. Vezető tanár dr. 
Szlávik Mátyás. Kidolgozásra adott tételek voltak: Az Optimismus és Pessi
mismus világnézete a keresztyénség szempontjából tekintve. Azó-szöv. isten- 
fogalom. Az új-szöv. istenfogalom. Jézus keresztyénsége. Pál keresztyénsége. 
János keresztyénsége. Katholicismus, Protestantismus. Jézus személyisége. 
Jézus hármas tisztje. A kér. ember és a külvilág. A keresztyénség és zsidó
ság találkozó- és ütköző-pontjai. Az isteni gondviselés. A hit által való meg- 
igazulás kath. és prot. értelmezése.

3. Egyháztörténeti seminarium. II. évf., heti 1 óra. Vezetője Csengey 
Gusztáv. Megbeszélt és kidolgozott tárgyak voltak: A reformatio elterje
désének okai és körülményei Magyarországon. Bethlen Gábor politikája a 
Protestantismus érdekében. Vallásszabadság Magyarországon.

4. Gyakorlati theol. seminariumok. Vezető tanár Draskóczy Lajos.
a) Katechetikai seminarium. Heti 1 óra. Ez évben a katekizáczióknak 

tárgya a „Tízparancsolat" volt. A munkahozó III. éves theol. hallgatók, 
az elemi iskola IV —VI. oszt. fiúnövendékei előtt tartották előadásaikat. A 
munkát és az előadást írásban és élőszóval bírálták a IV., III. és II. éves 
hallgatók. A munkához, az előadáshoz és az írásbeli bírálathoz hozzá- 
szólottak a seminarium tagjai s az eredményt a vezető tanárral közösen 
állapították meg.

b) Homiletikai és liturgikai seminarium. Heti 1—1 óra. Az evangéliumi, 
epistolai perikopák és szabad textusok felett írt önálló beszédeiket betanulva 
adták elő a III. és II. éves hallgatók. Alkalmi beszédeket tartottak és velők 
együttjáró functiókat végeztek a IV. éves hallgatók. Volt sátoros-ünnepi és 
közönséges vasárnapi istentisztelet, keresztelés, temetés, confirmatio, esketés, 
avatás stb., még pedig: magyar, német és tót nyelven. Megfelelő figyelmet 
fordítottunk e seminariumokban a homiléta és liturgus külső magatartására, 
a hozott munkáknak tárgyi és alaki kidolgozására, a szónoki képesség 
ápolására, nemesítésére, fejlesztésére. Igyekeztünk megközelíteni a kitűzött 
czélt, hogy hallgatóinknak az életbe való lépéskor legalább némi gyakor
lottságuk legyen a functiók végzésében és ne jöjjenek zavarba az előre 
nem látható, meglepőbb esetekben sem.

c) Egyházjogi seminarium. Heti 1 óra. A vezető tanár felolvasás
sorozatot tartott a IV. éves hallgatók előtt az egyháznak és államnak egy
máshoz való viszonyáról, ismertetve a két intézménynek helyzetét, egymásra 
hatását az ó- és középkorban. A vezető tanár felolvasás-sorozatot tartott 
még: „A legfelsőbb felügyeleti jog“ történeti ismertetéséről. A IV. éves
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theol. hallgatók írásbeli dolgozatokat hoztak a következő témákról: Miképen 
egyeztethető össze a lelkészi hivatal (annak dogmatikai és jogi fogalma, 
jellege) az egyetemes papság eszméjével. Melyek a lelkésznek, mint a lel
készi hivatal vezetőjének jogi teendői? A püspöki hivatal jellege, hatás
köre. Beilleszthető-e az egyházalkotmány keretébe az egyetemes püspöki 
hivatal? A zsinat történeti ismertetése. Az egyházi háztartásról. Az állami 
felügyeleti jog gyakorlása elemi népiskoláinkban. A beérkezett dolgozatok 
bírálatával kapcsolatosan kifejlődött eszmecserének jelentősége bővebb meg
világításra nem szorul. Kívánatos, hogy a szerény kezdetnek áldott foly
tatása legyen!

4. Theologiai akadémiai hallgatók.
/. évfolyam.

1. Altmann Elek1................. ............  Kisszeben, Sáros vm. 1890.
2. Derner Gusztáv Adolf ............  Pécs, Baranya vm........... 1891.
3. Egyed Aladár .................. ............  Vadkert, Pest vm............ 1890.
4. Fröhlich G y ő z ő ............ ............  Késmárk, Szepes vm. 1889.
5. Hatvanszky Andor .. .. ............  Sajóháza, Gömör vm. .. 1887.
6. Hronyecz Pál .. .. ............  Rozsnyó, Gömör vm. 1890.
7. Izsó Sándor .................. ............  Eperjes, Sáros vm........... 1890.
8. Kozlay Kálmán ............ ............  Nyárasdomb, Bereg vm. 1890.
9. Kuszy Adolf ............  Németlipcse, Liptó vm ... 1888.

10. Lábossá Lajos ............ ............  Rozsnyó, Gömör vm. .. 1891.
11. Marcsek János3 ............ ............  Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1890.
12. Matyuga Kamii ............ ............  Liptóújvár, Liptó vm. .. 1890.
13. Mikulás J e n ő .................. ............  Gesztes, Gömör vm........ 1890.
14. Szklenár Pál .................. ............  Csáklyó, Zemplén vm. .. 1890.
15. Terényi György ............ ............  Szarvas, Békés vm.......... 1885.
16. Turcsányi László............ ............  Sebespatak, Gömör vm... 1890.

1 Az első félév végén kilépett. -  2 A második félév elején jött.

II. évfolyam.
17. Fábry A n d o r ................. ............  Bindtbánya, Szepes vm. 1888.
18. Fejér M ih á ly .................. ............  Türkös, Brassó vm.......... 1888.
19. Glósz Dezső .................. ............  Jolsva, Gömör vm.......... 1890.
20. Heinz Lajos .................. ............  Bácstopolya, Bácsbodrog 1889.
21. Imrék Samu .................. ............  Eőri-Sziget, Vas vm........ 1887.
22. Lenhardt Frigyes............ ............  Hertelendifalva, Torontál 1889.
23. Lángos János .................. ............  Zólyom, Zólyom vm. .. 1890.
24. Schuster M ih á ly ............ ............  Pinczéd, Bácsbodrog vm. 1886.
25. Tarczay Andor Hannibal ............  Castua (Istria, Austria) .. 1887.

III. évfolyam.
26. Alth Lajos........................ ............  Bártfa, Sáros vm............. 1888.
27. Cljovan Sándor ............ ............  Gömörhosszúszó, Gömör 1887.
28. Krcsméry G y u la ............ ............  Zólyom, Zólyom vm. . 1889.
29. Mérnyi Gyula.................. ............  Felsőőr, Vas vm.............. 1887.
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30. Oláh K á ro ly ............ ..................  Debreczen, Hajdú vm. 1886.
31. Schwartz Mátyás .. .. ..................  Tátraalja, Szepes vm. 1887.
32. Vietorisz László .. .. ..................  Nyíregyháza, Szabolcsm. 1888.

IV. évfolyam.
33. Fábry L ászló ............ ..................  Rozsnyó, Gömör vm. 1888.
34. Fábry Tivadar .. .. ..................  Bindtbánya, Szepes vm. .. 1884.
35. Flachbart Károly .. ..................  Gölniczbánya, Szepes vm. 1887.
36. Kárpáti Ján o s............ ..................  Buzafalva, Szepes vm. .. 1887.
37. Lehoczky Egyed .. .. ..................  Ladomérvágás, Sáros vm. 1889.
38. Paulinyi Miklós .. .. ..................  Hajnik, Zólyom vm........ 1886.

Külföldön: Klenner Adolf IV .é. theol.; Adriányi Géza, Alexy Béla és
Dániel Szabó György lelkészjelöltek.

5. Theologiai vizsgálatok.
a) Alapvizsgálatok. Alapvizsgálatot tettek 1909. év június 15. és 16-ikán : 

Alth Lajos, Chovan Sándor, Krcsméry Gyula, Mérnyi Gyula, Schwartz 
Mátyás és Vietorisz László, utóbbi kettő jeles eredménynyel. Október 15-ikén 
tartott alapvizsgálaton Oláh Károly vizsgázott; deczember 15-ikén pedig 
javító-alapvizsgálat volt, melyet a jelölt sikerrel állott meg.

Az 1910. év. jún. 15. és 16-ikán tartott alapvizsgálat alkalmával vizsgáztak: 
Fábry Andor, Fejér Mihály, Glósz Dezső, Heinz Lajos, Imrék Samu, Lángos 
János, Lenhardt Frigyes, Schuster Mihály és Tarczay Andor, kik közül 
jeles eredményű volt Heinz Lajos és Glósz Dezső vizsgálata.

b) Szakvizsgálatok. Az 1909. év június 16—19-ik napjain tartott szak- 
vizsgálatok alkalmával a régi rendszerszerint a következő IV. é. theologusok 
vizsgáztak: Adriányi Géza, Alexy Béla, Alexy Jenő, Bartho András, Dániel 
Szabó György, Fuchs András, Korenko György, Krieger Mihály, Podhorányi 
Kálmán, Scherer Péter, Sefarovszky Béla, Szelényi János, Simkovicz Fedor 
Iván, Weisz Gusztáv; mindnyájan sikeresen állották meg; jeles eredménynyel 
D. Szabó György, Krieger Mihály és Scherer Péter. Az új rendszer szerint a 
következő III. évesek : Fábry László, Fábry Tivadar, Flachbart Károly, Kárpáti 
János, Klenner Adolf, Lehoczky Egyed és október 21-ikén Paulinyi Miklós, 
kik közül jeles eredménynyel vizsgázott Kárpáti János és Lehoczky Egyed.

Az 1910. év június 17. és 18-ikán vizsgáztak: Alth Lajos, Chovan 
Sándor, Krcsméry Gyula, Kuzmány Jenő, Mérnyi Gyula, Oláh Károly, 
Schwartz Mátyás és Vietorisz László; jeles eredménynyel vizsgázott Vietorisz 
László és Schvartz Mátyás. Szakvizsgálati dolgozatok tételei voltak: Az exege- 
tikából: A Xaoig jelentősége a páli theologiában; illetőleg az írópróféták jelen
tősége. A rendszeres theologiából: A vallás és erkölcsiség egymáshoz való 
viszonya a keresztyénségben.

c) Lelkészt vizsgálatok. 1909. június 19-ikén lelkészi vizsgát tettek: 
Bartho András jeles, Alexy Jenő, Fuchs András és Simkovicz Iván; október 
22-ikén: Kardos Béla, Korenko György és Krieger Mihály; 1910. márczius 
18-ikán Podhorányi Kálmán, az utóbbinak vizsgálatát a püspök úr helyettese-
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ként Oyürky Pál főesperes s Collegiumunk egyházi elnöke és dr. Schmidt Gyula 
coll. felügyelő vezette. 1910. jún. 17-ikén tartott lelkészi vizsgálatot a következő 
IV. é. hallgatók tették le: Fábry László, Fábry Tivadar, Flachbart Károly, Kárpáti 
János, Lehoczky Egyed és Paulinyi Miklós, és pedig jeles eredménynyel Kárpáti 
János és Lehoczky Egyed. Egyházi beszéddolgozatok tételei voltak: Máté 5., 
17., 18.; Zsolt. 39, 5 — 8.; Ján. 11., 25., 2ó. A beszédeket lehetőleg három 
nyelven kellett elkészíteni, egy-egy textus egynyelvű beszéd alapjául szolgált.

C) Theologiai akadémiánk intézményei.
1. Ev. Theol. Otthon.

Theol. akadémiánknak tiszai egyházkerületünk által emelt ezen áldásos 
intézménye 4-ik éve áll fönn s felügyelő-tanárának: dr. Szlávik Mátyásnak 
vezetése mellett az elmúlt tanévben is tőle telhetőleg oldotta meg nemes fel
adatát evangéliumi vallásos és hazafias érzésnek, a családias együttélésnek, s a 
a rend, pontosság s tisztaság érzékének az ifjakban való ápolása és fejlesztése 
tekintetében. A tanév elejétől kezdve a naponkénti munkát a felügyelő-tanár 
személyes részvételével és felügyelete mellett az Otthon imatermében reggeli 
könyörgéssel kezdték, a melynél a könyörgést a theologusok felváltva 
végezték. Az éneket harmonium-kisérettel az egész év alatt nagy buzgalommal 
Egyed Aladár 1. éves, az ő akadályoztatása esetén Schwartz Mátyás III. éves 
és Derner Gusztáv I. éves theologusok végezték. Ezék a reggeli könyör
gések komoly, ünnepélyes lefolyásukat illetőleg igen magas színvonalon 
állottak és az egész tanidő alatt a lakóknak úgyszólván lelkiszükségletüket 
képezték. Különös figyelmet fordítottak a komoly, épületes, igazán ima
szerű előadásra.

A lakók száma a múlt tanév mindkét felében 44 volt. Ezek között: 
Altmann Elek, Heinz Lajos, Fábry Tivadar, Marcsek János, Tarczay Andor, 
Turcsányi László, Derner Gusztáv, Kozlay Kálmán, Schwartz Mátyás, Schuszter 
Mihály, Oláh Károly, Flachbart Károly, Fábry Andor, Egyed Aladár, Glósz 
Dezső, Lenhardt Frigyes, Paulinyi Miklós, Chovan Sándor, Fröhlich Győző, 
Hatvanszky Andor, Hronyecz Pál, Kárpáti János, Lángos János, Kuszy 
Adolf, Lábossá Lajos, Mikulás Jenő, Alth Lajos, Krcsméry Gyula, Mattyuga 
Kamill, Fejér Mihály és Szklenár Pál theologusok, — Neuschwender József, 
Szabó Miklós, Buna István, Bölcsházy Zoltán, Bartovics Vilmos, Merkovics 
Ferencz, Gál István, Kárpáti Béla, Ihász Imre, Kovács János, Rosta Pál, 
Rozlozsnyik Miklós, Szeredai Szilárd és Bozzay Miklós joghallgatók voltak. 
Kozlay Béla személyében egy főgymnasiumi tanuló is lakója volt az Otthon
nak, ki theologus bátyjával lakott. Szoba-felügyelők voltak: Kárpáti János, 
Fábry Tivadar, Schwartz Mátyás és Flachbart Károly a hálókban; Heinz 
Lajos, Fábry Tivadar, Kozlay Kálmán, Schwartz Mátyás, Ihász Imre, Flachbart 
Károly, Paulinyi Miklós, Kárpáti János és Alth Lajos a nappali szobákban, 
kik buzgón igyekeztek végezni feladatukat.

A bennlakók magaviseleté ellen az egész tanidő alatt nem volt komo
lyabb panasz. Nagyobb fegyelmi vétségek nem fordultak elő. Általában a
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lakók családias otthonában békés és egyetértő működés volt észlelhető. 
Szórakozásukra szolgált a billiárddal és sakktáblákkal stb. felszerelt, ú. n. 
szórakozó-szoba. Az Otthon beléletére nézve a tiszai egyházkerületi köz
gyűlés is elismerésének adott kifejezést.

Zelenka Pál tiszakerületi ev. püspökünk az elmúlt tanévben is több 
ízben meglátogatta az Otthont. Az ő szives közbenjárásának köszönhetjük, 
hogy kedvezményes áron a Rimamurány —Salgótarjáni részvénytársaságtól 
egy waggon kőszenet s a földmívelésügyi kormánytól 150 m. kemény, 
sóvári tűzifát kapott az Otthon. Ugyancsak a tanári-kar kezdeményezésére 
az ő lelkes buzgóságának köszönhetjük, hogy a tiszai egyházkerület deb- 
reczeni közgyűlésében lakbérkedvezményekre a theologusok részére 400 
koronát szavazott meg, a melynek egyenként 50 kor. kedvezményében a 
következő, nagyobbára lelkész- és tanítófiak részesültek: Turcsányi L., Kozlay K., 
Szklenár P., Egyed A., Altmann E., Lenhardt Fr., Heinz L, Schwartz M., 
Flachbart K., Kárpáti J., Krcsméry Oy. és Paulinyi M. Ezekhez a kedvez
ményekhez az igazgató-választmány határozatából maga a Collegium is 
200 koronával járult, úgy, hogy ezentúl immár évi 600 kor. áll az Otthon 
rerfdelkezésére lakbér-elengedésekre, a mi lényeges könnyítést jelent a 
szegényebbsorsú theol. lakókra nézve.

De lényegesen emelni fogja a segélyezés ügyét az az örvendetes 
körülmény, hogy a nyíregyházai ev. egyházközség 1909. évi decz. 1-jén 
tartott képviselőtestületi gyűlése egyhangú határozatából egy „elsősorban 
nyíregyházi születésű és illetőségű theol. akad. hallgató részére", ilyenek 
nemlétében „más theol. akad. hallgató részére; ámde mindig figyelemmel 
a tanulmányi előmenetelre, az illető hallgató anyagi viszonyaira, egyházias 
jellemére és magyar hazafias érzületére" az Otthonban 4000-koronás alapít
ványt tett, a melyet, nagylelkű intentióját tekintve, a püspök is érdeme 
szerint méltatott. Nemkülönben örvendetes körülmény, hogy Kubinyi Albert 
b. e. eperjesi egyházfelügyelőnk örököse, özv. Csatáry Zsigmondné szül. 
Hellner Virginia, f. évi május hóban kiállított alapító-levél értelmében „Egy 
bennlakó theol. hallgatónak bennlakási költségeinek részbeni fedezésére 
szolgáló segélydíj czímén" 1000-koronás alapítványt tett s végül örömmel 
jelezzük, hogy a theol. tanári-kar lánglelkű püspökünk nevére egy 1030-kor.-ás 
alapítványt tett, a melynek kamatait már a jövő tanévtől kezdve az előzőleg 
említettekkel együtt fordíthatjuk szegényebb theologusok bennlakási költ
ségeinek fedezésére.

Az Otthon irodai teendőit ritka pontossággal és nagy megbízhatóság
gal ez évben is Schwartz Mátyás III. éves theol. látta el. A theol. akad. 
könyvtár, közvetlenül az Otthon olvasóterme mellett lévén elhelyezve, na
gyon könnyen hozzáférhető s mindenkor rendelkezésre állott a bennlakóknak. 
Nagy gondot fordított dr. Szlávik Mátyás felügyelőtanár arra, hogy az 
Otthon theol. és jogakadémiai lakóival megkedveltesse a természetet s e czél- 
ból több kirándulást rendezett a Tátrába, egyet a Szalóki-csúcsra és kettőt 
rodlizással is egybekötve, felette olcsó áron, Tátralomniczra. Ritka figyelmé
ért és gavalléros előzékenységéért e helyütt is hálás köszönetét és el isme



49

rést mondunk Tátralomnicz fürdőigazgatóságának. A felügyelőtanár évről- 
évre nagyobb buzgóságot fejt ki a tátrai turisztikának télen is az Otthon 
lakóival való megkedveltetésére.

Természetbeni adománynyal ez évben is segélyezte Otthonunkat Scholtz 
Albert matheóczi gyáros és a Ksod. eperjesi kertészete. Hálás köszönet illesse 
őket szives és lekötelező figyelmükért.

Az Otthon „kérő szózatjára a lefolyt tanévben az adományok, sajnos, 
úgy az egyházközségek, mint magános híveinek részéről gyérebben folytak 
be. Az egyházkerület központi pénztárába befolyt: tiszavidéki egyh.-megyei 
pénztár 20, Okolicsányi István Szolnokról 10, dr. Félix Antal Szolnokról 5, 
és az öt felvidéki város takarékpénztárától Szepesszombatról 10 korona. 
A felügyelőtanárnál Eperjesen befolyt: Porkoláb Gyula pécsi ev. lelkész 5, 
lőcsei ev. egyház 10, bánluzsányi egyház 2, kézsmárki főgymn. gyámintézet 10, 
szepesi ev. lelkész-egyesület 20, Tahy József koll. felügyelő és alispán 
Eperjesen 10, Bánó Aladár 10, dr. Bánó Dezső és Körtvélyessy Béla 5 — 5, 
diósgyőri ev. egyh. 5, újcsanálosi egyh. 2., Venk Károly hegyeshalmi ev. 
leik. 20, Eperjes városi és vidéki egyh. 20, Liska József nagykikindai ev. 
tanító gyűjtéséből 37, tátraaljai ev. egyházmegye 10, Bártfa és vidéki egy
házközsége 5 évre kifizetve 80, laposi ev. egyh. 10, Halmi Aladár lelkész 4, 
Kisszeben és vidéki ev. egyh. 40, Leopoldianum adománya 200, lőcsei 
ev. egyh. 20, pilisi ev. egyh. 10, kisszebeni ev. egyház 10, alberti-irsai ta
karékpénztár és igazgatója Margócsi Gusztáv 13, levéli ev. konfirmandusok 10, 
sókúti ev. egyház 7, kishonti ev. egyházmegyei offertorium 29'60, Novák 
Mihály-alapítvány kamatja 20, frauzfeldi ev. egyh. 15, abaújszántói ev. egyh. 5, 
jólsvai ev. egyh. hívek gyűjtése 55'20 (a melyhez Olósz András 10, az 
egyházközség 5 kor.-val járult), Hajdú János sárosi ev. esperes 10, pest
megyei ev. esperesség 20, resiczabányai ev. egyh. 10 és a felsőpokorágyi 
ev. egyh. 3 korona — nagyobbára 5 évre megajánlva. Mivel ezekből az 
évi adományokból fedezzük a theol. és joghallgatók lakbérével együtt az 
Otthon évi fentartásának tetemes költségeit, ismételten ajánljuk ez áldásos 
intézményünket a tiszai ev. egyházkerület debreczeni közgyűlése és a tisza- 
ker. püspöki körlevelek meleg, főpásztori felhívó-szózata értelmében, lehetőleg 
5 évre való megajánlással, egyházközségeink s tehetősebb híveink szives 
figyelmébe s nagylelkű támogatásába.

A jövő tanévre az Otthonba való felvétel tekintetében tájékozásul meg
jegyezzük, hogy a mennyiben azt a theologusok létszáma megengedi, néhány 
evangélikus vagy református vallású joghallgató is vehető fel. A felvétel 
azonban az egész tanévre kötelező. Egy-egy theologus egész tanévi lakbére 
100 kor., kedvezményesé 50 kor.; joghallgatóé 120 korona, a miben a 
lakáson kívül fűtés, világítás és kiszolgálat foglaltatik. Augusztus 20-ikáig 
bezárólag jelentkezéseket elfogad & theol. és jogakadémia dékánja, vagy 
dr. Szlávik Mátyás, mint az Otthon felügyelő-tanára.

Végül tájékoztatásul közöljük az Otthon érvényben lévő szabályait a 
következőkben:

Coll. É r t . 190 9 -1 0 . 7
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I. F e l v é t e l .

1. A tiszai ev. egyházkerület eperjesi Collegiuma theol. akadémiáján 
lelkész-nevelő czélokat szolgáló Otthont tart fönn az ifjúság használatára.

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

3. Minden theol. hallgató az Otthon kötelezett tagja. Kivételt csak Eper
jesre való, tehát a szülői háznál tartózkodó, továbbá a Convictusban mint 
ökonomus vagy szénior s portáns felügyelőként működő, vagy esetleg vala
mely helybeli családnál bennlakó, nevelőnek alkalmazott theol. hallgató tehet.

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

5. Az Otthon lakással, kiszolgálással s fűtéssel látja el lakóit. Az 
élelmezést — a reggelit is beleértve — az ugyanazon telken lévő Convictus
ban kapják.

6. A bennlakók családias otthonában a Krisztus szellemének kell 
lakoznia. Ez okból — mint családtagokhoz illik — egymás iránt szeretettel, 
türelmességgel s engedékenységgel viseltetnek. Mint Krisztus leendő szolgái, 
már itt szokják meg, hogy »valamit cselekszenek beszéddel, vagy tettel, 
mindeneket az Úr Jézusnak nevében cselekedjék'1 (Col. III. 17.).

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

II. H á z i r e n d .
1. Az Otthon lakói vasárnap kivételével mindennap pontosan a/i 8 

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

2. A bennlakók felkelése csengetyűszóra télen reggel 6 1ji, nyáron 
6 órakor történik. A közös reggelizés ideje a convictusi épület étkező
termében ka 8 óra.

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

4. Munkaidő alatt a kölcsönös háborgatás, vagy zavarás tilos. Zenélés,
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éneklés, vagy egyéb szórakozás csakis a munkaidőn túl, a lakószobákban 
legfölebb esti 8 óráig s a szórakozó-szobában esti 9 óráig van megengedve. 
A hazárdjáték az Otthon összes helyiségeiben tilos.

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

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

7. Kapuzárás télen esti 9, nyáron 10 óra. Kapukulcsa csak a fel
ügyelő-tanárnak és a szolgának van. Az időn túl való kimaradás csak a 
felügyelő-tanár tudtával és előzetes engedélyezésével s -legfeljebb éjjel 12 
óráig lehetséges. A szolgát megillető kapunyitás díja a zárórán túl egyé
nenként fizetendő 10 fillér.

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

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

10. Könnyebb betegek a betegszobában helyeztetnek el; súlyosabb 
betegek a helybeli kórházban nyernek ápolást A hálószobákban betegek 
nem tartózkodhatnak.

11. Minden bennlakó a tanév elején magával hoz nevének kezdő
betűivel ellátott egy-egy paplant, ágytakarót és párnát, nemkülönben elég
séges számú lábravalót, inget, törülközőt, lepedőt, harisnyát, czipőt, fésűt 
s ruha- és czipőkefét. Ruhája mosatásáról a bennlakó költségére a felügyelő
tanár fog gondoskodni.

12. Bármely panasz a bennlakók, vagy a szolga részéről a felügyelő 
tanárnál bejelentendő. Úgyszintén négy egyenlő részben (szept., karácsony 
és húsvét után s a tanév végén a vizsga előtt) nála teljesítendők a lakbér- 
fizetések s az esetleges kártérítések.

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

2. Theologiai szakkönyvtár.

Könyvtárunknak a múlt iskolai évben megkezdett szép fejlesztése s 
gyarapítása ez évben megakadt, mert pénzhiány miatt új műveket nem 
vásárolhattunk. Reméljük azonban, hogy az egyházkerület s egyetem, belátva 
a könyvtárgyarapításnak szükséges voltát, nagyobb összeget fog rendelke
zésünkre bocsátani. Könyvtárunknak nemcsak a theologiai akadémiát, hanem 
az egész egyházkerületet kellene s lehetne szolgálnia, ha megfelelő anyagi 
dotatióban részesítené a fenntartó hatósága. A Collegiumi nagykönyvtárból
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és a Szirmay-könyvtárból ez évben is átvettünk néhány theol. szakkönyvet 
kézi könyvtárunkba, használatba.

A könyvtár szorgalmas gondozója Deák János rk. tanár volt.
Úgy a tanárok, mint hallgatók használatára a következő egyházi s 

theologiai szaklapokat és folyóiratokat járattuk: Zeitschrift für Theologie 
und Kirche, Zeitschrift für die alttestamentlichen Wissenschaften, Allgemeine 
evang. lutherische Kirchenzeitung, Die christiche Welt, Theol. Literaturblatt, 
Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, Theol. Studien und Kritiken, 
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaften, Evangelische Freiheit, 
Theol. Rundschau, Theologiai szaklap, Evangélikus Őrálló, Protestáns egy
házi és iskolai lap, Sárospataki lapok, Debreczeni protestáns lap, Keresztény 
magvető, Evang. Kirchen-Zeitung für Österreich, Kirchliche Blätter aus der 
ev. Landeskirche Siebenbürgens, Evangélikus népiskola, Evangélikus Missiói 
lapok, Katholikus Szemle, Egyházi Közlöny (kath.), Gyámintézet s a kultusz- 
miniszter kiadásában megjelenő Hivatalos lap.

D) A theol. akad. ifjúság egyesületi élete.
Akadémiánk nagy gondot fordít arra, hogy az ifjúság a szorosan vett 

iskolai előadásokon és seminariumokon kívül egyesületi életet is folytasson, 
hogy abban teljesen önálló gondolkozásban és független, szabad cselek
vésben gyakorolja magát. Ebben a tekintetben ifjúságunk nagy autonómiát 
élvez; mert semmi sem neveli annyira önállóságra, mint a jól szervezett 
különböző egyesületek, a melyek alkalmat s időt adnak, hogy kiki tehet
ségének megfelelően művelje magát. Minden egyesületnek a tanári-kar 
által jóváhagyott alapszabályai vannak, a melyeknek pontos megtartásáért 
felelős az elnökség és a felügyeletet gyakorló dékán. Politikai s nemzetiségi 
szellemű egyesületeket, vagy ily szellemű törekvéseket nem tűr meg akadémiánk. 
Ifjúságunk egészséges szellemű; pártoskodások s torzsalkodások, melyek rend
szerint megmérgezik az ifjúsági életet, távol maradtak ez évben is ifjú
ságunktól.

Az elmúlt isk. évben a következő egyesületek működtek:

1. A theol. akad. testület és a kebelében fennálló becsületbíróság.

A theol. testület theol. akadémiánknak összes hallgatóit magában foglaló, 
szervezett testvéri közösség, a melynek czélja és hivatása: kifelé a theol. 
ifjúságnak mint testületnek érdekeit más testületekkel és egyénekkel szemben 
képviselni és jó hírnevét védeni, befelé pedig az együvétartozás tudatának 
a kölcsönös szeretet és becsülés alapján való folytonos ébrentartása és 
szilárdítása.

A theol. testület belügyeinek intézése végett többször tartott gyűlé
seket. Alakuló-gyűlését 1909. szeptember 10-ikén tartotta, a melyen tiszti
karát a következőképen alakította meg: Elnök Kárpáti János IV. é., jegyző 
Heinz Lajos II. é., pénztáros Fábry Tivadar IV. é .; becsületbírósági elnök 
Flachbart Károly IV. é., becsületbírósági jegyző Glósz Dezső II. é .; fő
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könyvtáros Krcsméry Gyula III. é.; alkönyvtáros Tarczay Andor II. é.; lap
táros Matyuga Kamill I. éves theol. akad. hallgatók.

A testület tisztikara az év folyamán némi változáson ment keresztül, 
a mennyiben Krcsméry Gyula főkönyvtáros és Matyuga Kamill laptáros 
lemondása következtében, 1910. február 15-ikén tartott negyedik rendes 
gyűlésén főkönyvtárosnak Schwartz Mátyás III. é., laptárosnak Hronyecz 
Pál I. éves hallgatókat választotta meg.

A testület, a múlthoz híven, közreműködött az összes a collegiumi 
ifjúság által közösen rendezett ünnepélyeken, még pedig október 6-ikán, 
az aradi vértanúk emlékünnepén megnyitóval és szavalattal, a márczius 15-iki 
nemzeti ünnepélyen elnöki emlékbeszéddel és karénekkel.

A lelkiismereti szabadság s a protestantizmns hajnalhasadását, október 
31-ikét, a következő programmal ülte meg: 1. Karének. 2. Szavalat. 3. Emlék
beszéd (Vietorisz L.). 4. Szavalat. 5. Karének.

A theol. énekkar ezenkívül, eltekintve a belmissiói estélyektől, a 
„Széchenyi Szövetség" alakuló-gyűlésén is szerepelt.

A testület ez évben is tagja volt a Széchenyi-körnek. Egyes tagjai 
szerepeltek is előadásain.

A testület tagjainak szellemi tevékenységük mellett a test ápolására is 
volt gondjuk, a mennyiben a coll. főgymnasiumi tanári-kar engedélyével 
heti két órában igénybe vették a főgymnasium tornatermét. A gyakorlatok
nál háznagy volt előbb Matyuga K., később Derner G.

Ügyeit a testület gyűlésein intézte. Tartott 1 alakuló-, 6 rendes-, 4 rend
kívüli és 1 évzáró-gyűlést.

A theol. becsületbíróság a theol. testületnek kiegészítő része, melynek 
czélja az esetleg felmerülő, a békét zavaró és közös munkálkodást meg
akasztó viszályoknak — mielőtt azok ellenségeskedéssé fajulnának -  jó
indulattal s szeretettel való elintézése, a netalán erkölcsileg botlottak irányá
ban a javításukat czélzó testvéri megintése, nagyobb vétségek esetén meg
büntetése. így feladata egyrészt a hittanhallgatók testületének tekintélyét s 
jó hírnevét, másrészt egyes tagjainak becsületét s személyes jogait megvédeni.

A lefolyt iskolai évben a becsületbíróság elé három becsületsértési 
ügy került, melyek közül kettőt sikerült az előleges vizsgálati tárgyaláson 
békés úton elintézni. A harmadik ügyben a becsületbíróság a vádlottat 
egy félévre megfosztotta testületi jogaitól.

2. Theol. akad. Ö nsegélyző-egyesület.
A theol. testület kebelében fennálló Önsegélyző-egyesület, melynek fel

adata kisebb kölcsönökkel a tagokat segélyezni, ügyeit tíz tagból álló állandó 
választmány által intézte. A választmány elnöke: Paulinyi Miklós (IV. é.). 
Tagjai voltak, hivatalból: Kárpáti J. test. elnök, Heinz L. test. jegyző, Fábry T. 
pénztáros; választás útján : Paulinyi M., Fábry L. (IV. é.), Chovan S., Schwartz 
M. (III. é.), Lángos J., Fábry A. (II. é.) és Szklenár P. (I. é.) testületi tagok.

Az egyesület vagyona az 1910. június 3-ikán kelt kimutatás szerint 
a következő:
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a) készpénz ............................................... 70 kor. 87 fill.
b) 17,334. sz. tkp. könyvben ................... .. 2023 n 93 11

c) Kovács F.-alap .................................... 147 11 21 11

d) Kubinyi Albert-alapítvány................... 102 )) 03 11

e) követelés tagoktól .............................. 663 if 88 11

f)  a testületi pénztár ezévi maradványa .. 81 11 45 11

3089 kor. 37 fill.
1909. június 8-iki kimutatás szerint volt .. .. 2900 11 68 11

Ezévi szaporodás.......................................... 188 kor. 69 fill.

3. O l v a s ó k ö r .
A theol. testület körében fennálló Olvasókör óráit naponta 4 —8-ig 

tartotta a Theol. Otthon olvasótermében. Az Olvasókörbe a következő 
lapok jártak: Budapesti Hírlap (2 pld.), Az Újság, Budapesti Napló, Magyar 
Szó, Eperjesi Lapok, Vasárnapi Újság, Új Idők, Evang. Őrálló, Prot. Szemle, 
Evang. Családi Lapok. Azonkívül rendelkezésre állottak a tanári-kar által 
járatott folyóiratok s lapok és a Belmissziói Egyesület lapjai.

Tiszai egyházkerületünk ez évben is 50 koronát adott az Olvasókör 
czéljaira, a miért hálás köszönetét mondunk Zelenka Pál püspök úrnak 
és az egyházkerületnek.

4. A theol. akadémia B elm issziói Egyesülete.

Az egyesület czélja a tagokat a belmisszió körébe vágó kérdésekkel 
megismertetni, annak intézményeit megkedvelteim s a lehetőség szerint 
megvalósítani. E czéljának megvalósítása érdekében ez évben is kettős 
irányú munkásságot fejtett ki. Az egyik irányt szolgálták a családias össze
jövetelek, hol a belmisszió körébe vágó kérdésekkel foglalkoztunk s a test
véries összetartozás érzését ápoltuk és fejlesztettük. A másik irányt szolgálták 
a vallásos-estélyek, a városban vasárnaponkint tartott vallásos összejövetelek» 
vasárnapi iskolák és bibliamagyarázati órák.

Az alakuló-gyűlést az egyesületnek 16 évvel ezelőtti megalapítója s 
ez időtől fogva fáradhatatlan buzgalmú elnöke: Mayer Endre theol. akad. 
dékán hívta össze 1909. szept. 21-ikére. Ez alkalommal a tisztviselői kar 
következőképpen alakult meg: Titkár maradt Kárpáti János IV. é., főjegyző 
lett Krcsméry Gyula III. é., aljegyző Lángos János II. é., pénztáros Fábry 
László IV. é., majd 1910. ápr. 8-ikán történt lemondása után Glósz Dezső
II. é., laptáros pedig Derner Gusztáv I. éves theologus.

Alapszabályaink értelmében egyesületünk minden év február havában 
tartja titkárválasztó-gyűlését, hogy így az új iskolai év beálltával az egye
sületnek egyöntetű munkássága megszakítást ne szenvedjen. Ez évben a 
titkárválasztó-gyűlést 1910. febr. 12-ikén tartottuk meg, a melyen Kárpáti 
János lemondása folytán Chovan Sándor III. éves theologust választottuk 
meg titkárrá; a lemondott Krcsméry Gyula főjegyző helyét pedig Schwartz 
Mátyás III. éves theol., főjegyzővel töltöttük be.
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Az egyesület tartott az alakuló-, záró- és titkárválasztó-gyűlésen kívül 
1 rendkívüli gyűlést és 11 rendes összejövetelt.

Az összejövetelek énekkel és imával kezdődtek, írásmagy.arázattal, 
szabadelőadással,, vagy felolvasással, szavalással folytatódtak simával végződtek.

Szabadelőadást tartottak: Mayer Endre, egyesületi elnök: „A szocziáliz- 
musról s ennek különböző irányú ágairól". 2. Oláh Károly, III. éves theol.: 
„Állásfoglalásunk a szocziálizmus kérdésében". 3. Szép és tartalmas előadást 
tartott a Magyar Kér. Diákszövetség utazó titkára: Victor János „A kér. 
diákok világszövetségének Oxfordban tartott nyári gyűlésén szerzett tapasz
talatairól, különös tekintettel annak főpontjára, a biblia miként való tanul
mányozásának kérdésére".

Felolvasást tartottak: 1. Altmann Elek I. éves theol.: „A hitetlenség 
ellen". 2. Egyed Aladár I. éves theol.: „Keresztyénség és szocziálizmus".
3. Ugyancsak Egyed Aladár: „Pornográfia". 4. Marcsek János I. éves theol.: 
„Egyházias szellem ápolása a jelenkorban». 5. Heinz Lajos II. é. theol.: „A ma
gyar délvidéki közösségi mozgalom". 6. Tarczay Andor II. éves theol.: 
„Milyen állást kell elfoglalni a prot. lelkésznek a Mária-congregatióval 
szemben?" 7. Tarczay Andor: „Őseink vallásáról".

Önképzésünk másik hathatós eszköze a szavalás volt. Szavaltak: 
E Vietorisz László III. é. theol.: „Tizenhárom", Várady Antaltól. 2. Szklenár 
Pál I. é.: Kis József „Jehová"-jának egy részletét. 3. Izsó Sándor I. é.: „Mártha 
könyve", Tompa Mihálytól. 4. Szklenár Pál és Matyuga Kamill I. é. theol.-ok: 
„Maróth bán" egy részletét. 5. Izsó Sándor I. é.: „Kovácsok sztrájkja", Coppée 
Ferencztől. 6. Izsó Sándor (Luther) és Derner Gusztáv (Staupitz) I. é. theol.-ok: 
„Luther és Staupitz". Német eredetiből átdolgozta Csengey G. theol. ak. tan.

Irásmagyarázatott tartottak: 1. Kárpáti János IV. é.: Máté XV. 21— 28. v.
2. Chovan Sándor III. éves theol.: Luk. XIX. 1 — 10. v.

Egyesületünknek egyik igen fontos és megbecsülhetetlen feladata a 
tankönyveket pótló kézijegyzetek készítése, sokszorosítása és azoknak a 
hallgatók között előállítási áron való elárúsítása.

Belmissziói ismereteink s könyvtárunk kibővítése czéljából a következő 
lapokat és folyóiratokat járatta az egyesület: Közlöny, Ébresztő, Missziói 
Lapok, Olajág, Ev. Glocken, Allgemeine Missionszeitschrift, Die ev. Mission, 
Der Lutheraner, Monatsschrift für innere Mission, Die innere Mission im 
ev. Deutschland, Geschichten und Bilder, Stuttgarter Sonntagsblatt.

A tiszai egyházkerület a mult isk. évben újból 50 kor. összeget utal
ványozott ki az egyesület szükségleteinek fedezésére, a miért hálás köszönetét 
mondunk az egyházker. elnökségének.

A másik irányt, tudniillik a belmissió iránti érdeklődés felébresztését 
a társadalomban: a három ízben tartott vallásos-estélyek és vallásos össze
jövetelek szolgálták.

Az első vallásos-estélyt 1910. ápr. 29-ikén rendeztük a következő mű
sorral : 1. „Boldogságom istene". Közének. 2. Felolvasás : „A Thököly- 
korabeli — dr. Obál Béla által — újonnan felfedezett vallásos-költészeti 
emlékekről". Tartotta dr. Obál Béla theol. akad. tanár. 3. Ének: „Hegyi
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beszéd", Szabolcsba Mihálytól. Zenéjét szerezte Révfy Géza. Énekelte a theol. 
akad. énekkar, Egyed Aladár I. é. theol. vezetése mellett. 4. Szavalat: „Hívők 
éneke", Schier Aladártól. Szavalta Izsó Sándor I. éves theologus. 5. Közének.

Az 1910. máj. 11-iki, második vallásos-estély műsora a következő volt: 
„Felséges Isten, éltünknek ...". Közének. 2. Szavalat: „A három testvér", Iegifj. 
Szász Károlytól. Szavalta Szlávik Margit III. p. o. t. 3. Szabadelőadás: „A 
prófétaság vallástörténeti jelentősége". Tartja Déák János theol. akad. tanár.
4. Ének: „Esti ima", Mihályi Károlytól. Zenéjét szerezte Egyed Aladár I. é. 
theol. akad. hallgató. Énekelték Fábry Andor, Lángos János és Glósz Dezső
II. é. theol. akad. hallgatók, harmoniumon kisérte Egyed Aladár. 5. Melodráma: 
„Az Úr ítél", Váradi Antaltól. Zenéjét szerezte Nemes E. Szavalta Szklenár 
Pál 1. é. theol. Zongorán kisérte Egyed Aladár I. é. theol. 6. Közének.

A harmadik és utolsó vallásos-estélyét 1910. május hó 25-én tartotta 
meg az egyesület a következő műsorral: 1. Ének: „Ima", Glücktől. Énekelték 
a polg. leányisk. növendékei, Várkoly Szerén úrh. vezetése mellett. 2. Szavalat: 
„A hit", dr. Béry Gyulától. Szavalta Késtnárszky Márta úrh. 3. Szabadelő
adás: „Jézus tanítása összehasonlítva a szocziálisták tanításával". Tartotta 
Mayer Endre theol. akad. dékán s egyes, elnök. 4. Duett: „Istennel". Szövegét 
és zenéjét szerezte Kádár Géza. Énekelték Nagy Blanka és Nagy Valéria 
úrh. 5. Szavalat: Jairus leánya", Viski Gyulától. Szavalta Hajdú Ilonka úrh.
6. „A ki Istenbe helyezteti...“. Közének.

A vallásos-estélyekhez hasonló szűkebbkörű vallásos összejöveteleket 
tartott az egyesület egész éven át minden vasárnap este */a 6 órakor. Ez 
összejövetelek lefolyása állandóan a következő volt: ének, ima, írásmagya
rázat, karének, felolvasás, szavalat, ima, ének. Ugyancsak ilyen vallásos össze
jöveteleket tartott az egyesület Korbély Géza, az eperjesi ev. egyház lelké
szének felkérésére a nagysárosi evang. hívők körében is.

Ezeken kívül a kisgyermekek körében gyermektanításokat; a nagyobbak 
körében vasárnapi iskolákat; a gymnazisták körében pedig biliamagyarázati 
órákat tartottak az egyesület tagjai.

Az egyesület tagjai ezévi munkásságuk folyamán hivatásuk igazi 
tudatában működtek, úgy saját testvéries összejöveteleiken, mint pedig a 
társadalom és a nagyközönség körében.

Az egyesület vagyona 1104 K. 25 fillért tesz, melynek legnagyobb 
része követelésekből és sokszorosított füzetekből áll. Könyvtára körülbelül 
150 műből és folyóiratból áll.
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J O G A K A D É M I A .

A) A jog- és államtudományi kar személyzete.
Dékán:

Dr. Mikler Károly, képesített egyetemi magántanár, a jog- és államtudo
mányok tudora, az ág. liitv. ev. egyetemes egyház tanügyi és a tiszai 
ág. h. ev. egyházkerület világi jegyzője, tanügyi és jogügyi bizottságának 
s a Collegium igazgatóválasztmányának tagja, egyházmegyei törvényszéki 
bíró, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, állandó-választmányá
nak s központi-választmányának és Eperjes szab. kir. város képviselő- 
testületének választott tagja, a jogtörténet és egyházjog nyilv. rendes tanára. 
Az első alapvizsgálati és az államtud. államvizsgálati bizottságok rendes 
tagja s mindkettőnek elnöke. Lakik: Kerényi-utcza 1. sz.

Tanárok:
Dr. Ereky István, képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok tudora, 

oki. bíró, Sárosvármegye tb. főjegyzője, a közigazgatási-jog és statisztika 
nyilv. rendes tanára. Az első alapvizsgálati bizottság, az államtud. és a 
jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja. Lakik: Kossuth Lajos- 
utcza 30. sz.

Dr. Flórián Károly, az államtudományoknak — «sub auspiciis regis" fel
avatott — és a jogtudományoknak tudora, a palonczai evangélikus egyház- 
község felügyelője, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, köz
ponti bizottságának, igazoló-választmányának s Eperjes sz. kir. város kép
viselőtestületének tagja, a Törvényes Munkásvédelem Magyarországi 
Egyesületének választmányi tagja; a nemzetgazdaságtan, pénzügytan és 
magyar pénzügyi jog nyilv. rendes tanára. A második alapvizsgálati és 
az államtudományi államvizsgálati bizottságnak rendes tagja, a Collegium 
pénztárosa és igazgató-választmányának tagja. Lakik: Árok-utcza 26. sz.

Dr. H ebelt Ede, a jogtudományok tudora, köz- és váltóügyvéd; a magyar 
magánjog, az osztrák magánjog és a bányajog nyilv. rendes tanára; a 
jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja. A kar jegyzője. Lakik: 
Felső-kőrút 2. sz.

Dr. Horovitz Imre, az orvostudományok tudora, oki. kir. törvényszéki 
orvos, Eperjes sz. kir. város tiszteletbeli főorvosa; az orvosi tudományok 
köréből vett speciál-collegiumok magántanára. Lakik: Fő-utcza 81. sz.
Coll. Ért. 1909—10. 8



Dr. Horovitz Simon, 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: Csatorna-utcza E sz.

D r. Körtvélyessy Dezső, a jogtudományok tudora, köz- és váltóügyvéd, 
kir. törvényszéki bíró, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és 
Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja; a tételes-jogi speciál- 
collegiumok magántanárá. A jogtudományi államvizsgálati bizottság kül
tagja. Lakik: Kerényi-utcza 3. sz.

Dr. Máriássy Béla, 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. Lakik: Kossuth 
Lajos-utcza 12. sz.

D r. Mikler Károly. Lásd fent.

Dr. O betkó Dezső, képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok tu
dora, köz- és váltó-ügyvéd, volt kir. törvényszéki bíró; a kereskedelmi 
és váltójog s a peres- és perenkívüli eljárás nyilv. rendes, valamint az 
angol és franczia nyelv előadó tanára. A második alapvizsgálati bizottság 
elnöke és a jogtud. államvizsg. bizottság rendes tagja. Mint prodékán a dékán 
akadályoztatása esetén a jogakadémia vezetője. Lakik: Szebeni-út 14. sz.

D r. Réz Mihály, az államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Aka
démia levelező-tagja, Kis-Küküllővármegye tb. főjegyzője; a magyar köz
jog, politika, tételes európai nemzetközi jog, európai államok legújabb 
története és a jog- és államtudományi bevezetés nyilvános rendes tanára. 
A második alapvizsgálati és az államtudományi államvizsgálati bizottság 
rendes tagja. Lakik: Fő-utcza 94. sz.

Dr. Szlávik Mátyás, bölcselettudor, theologiai akadémiai tanár, Sárosvár
megye törvényhatósági bizottságának, Eperjes sz. kir. város képviselő- 
testületének, a Collegium igazgató-választmányának, a Protestáns Irodalmi 
Társaság igazgató-választmányának és az eperjesi m. kir. állami tanítónő- 
képző-intézet igazgató-tanácsának tagja. A történeti és bölcseleti speciál- 
collegiumok nyilv. rendes tanára. Az államtudományi államvizsgálati 
bizottság kültagja. Lakik: Árok-utcza 30. sz.

D r. Sztehlo János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, Sáros
vármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. kir. város kép
viselőtestületének, a Collegium igazgató-választmányának tagja, az eperjesi 
ügyvédi-kamara titkára; a tételes-jogi speciál-collegiumok magántanára. 
A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Kovács-u. 10. sz.
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B) VÍZ sgálat i  bizot tságok.
Első alapvizsgálati bizottság:

Elnök dr. Mikler Károly. Helyettes elnök dr. Horovitz Simon. Rendes tagok 
dr. Horovitz Simon és dr. Ereky István. Póttagok dr. Flórián Károly, 
dr. Hebelt Ede, dr. Obetkó Dezső és dr. Réz Mihály.

Második alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Obetkó Dezső. Helyettes elnök dr. Flórián Károly. Rendes tagok 

dr. Flórián Károly és dr. Réz Mihály. Póttagok dr. Ereky István, dr. 
Hebelt Ede, dr. Horovitz Simon és dr. Mikler Károly.

Államtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Mikler Károly. Helyettes elnök dr. Flórián Károly. Rendes tagok 

dr. Ereky István, dr. Flórián Károly és dr. Réz Mihály. Póttagok dr. Hebelt 
Ede, dr. Horovitz Simon és dr. Obetkó Dezső.

Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagiai:
Bánó Aladár, Sárosvármegye főjegyzője,
dr. Berzeviczy Albert, v. b. 1.1., a Magyar Tud. Akad.-nak elnöke, ny. vall.- 

és közokt.-ügyi m. kir. miniszter, országgyűlési képviselő, a jogakad.-nak 
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,
dr. Máriássy Béla, jogakad. m.-tanár, Sárosvármegye árvaszékének elnöke, 
Pehovits Ágoston, m. kir. pénzügyi tanácsos, pénzügyigazgató-helyettes, 
dr. Propper Adolf, ügyvéd, Sárosvármegye főügyésze s az eperjesi ügyvédi

kamara elnöke, 
dr. Rosenberg Teofil, ügyvéd,
dr. Schmidt Gyula, coll. felügyelő, volt országgyűlési képviselő, ügyvéd, 
dr. Szlávik Mátyás, coll. theol. akad. tanár,
Tahy József, Sárosvármegye alispánja, a Collegium másodfelügyelője, 
Villecz János, vármegyei árvaszéki ülnök.

Jogtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Horovitz Simon. Helyettes elnök dr. Obetkó Dezső. Rendes tagok 

dr. Ereky István, dr. Hebelt Ede és dr. Obetkó Dezső. Póttagok dr. Flórián 
Károly, dr. Mikler Károly és dr. Réz Mihály.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Balpataky József, kir. törvényszéki bíró,
Fuhrmann Imre, kir. ügyész,
dr. Horovitz Gyula, Sárosvármegye alügyésze,
dr. Horváth Ödön, kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság ítélőbírája, 

a jogakadémiának volt tanára és dékánja,
8*
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Kádas Miklós, kir. ítélőtáblái bíró,
Keczer Imre, kir. ítélőtáblái bíró,
Kltfner Oyula, ügyvéd, a Collegium ügyésze, Eperjes sz. kir. város fő

ügyésze, Sárosvármegye tb. főügyésze, . 
dr. Körtvélyessy Dezső, jogakad. m.-tanár, kir. törvényszéki bíró,
Legeza István, kir. ítélőtáblái bíró,
Lehoczky Sándor, kir. törvényszéki elnök,
Maiéter Árpád, ügyvéd,
dr. Máriássy Béla, jogakad. m.-tanár, Sárosvármegye árvaszékének elnöke, 
dr. Müller Bertalan, ügyvéd, Sárosvármegye tb. főügyésze, 
dr. Oszvald Tivadar, ügyvéd,
Péchy Pál, kir. ítélőtáblái bíró,
dr. Propper Adolf, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi-kamara elnöke, Sárosvárm. 

tb. főügyésze,
Raisz Béla, kir. ítélőtáblái bíró, 
dr. Rosenberg Teofil, ügyvéd,
dr. Sztehlo János, jogakadémiai magántanár, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi

kamara titkára, a coll. igazgató-választmány tagja,
Villecz János, vármegyei árvaszéki ülnök, 
öhlarik Mátyás, kir. törvényszéki elnök.

C) Előadott tantárgyak.
Első félév.

A) Kötelező tantárgyak.
I. évfolyam.

Bevezetés a jog- és államtudományokba, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. 
Réz Mihály. Szerdán d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, az I. sz. tanteremben.

Római jog, heti 8 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz Simon. Szerdán és 
szombaton d. e. 9 - 10-ig, csütörtök kivételével naponta d. e. 10—11-ig és 
pénteken d. e. 11-12-ig, az I. sz. tanteremben.

Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugateurópai 
jogfejlődésre, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Csütörtök d. e. 
10 —11-ig, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön d. e. 11 —12-ig, az I. sz. 
tanteremben.

II. évfolyam.
Jogbölcselet, heti 6 óra. Előadó tan ár: dr. Ereky István. Szerdán, 

csütörtökön és pénteken, d. e. 1 0 -11-ig és 11 —12-ig, a II. sz. tanteremben.
Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. Szombat 

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. e. 
10—11-ig, a II. sz. tanteremben.
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III., vagyis jogtud. évfolyam.
Büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz Simon. Péntek 

kivételével naponta d. e. 1 1 - 12-ig, a III. sz. tanteremben.
Peres- és perenkívüli eljárás, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó 

Dezső. Szombat kivételével naponta d. e. 8 —9-ig, a III. sz. tanteremben.
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. Hebelt Ede. Naponta 

d. e. 10—11-ig, a III. sz. tanteremben.
IV., vagyis államtud. évfolyam.

Politika, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Réz Mihály. Csütörtökön, pén
teken és szombaton d. e. 9 —10-ig és hétfőn d. e. 10—11-ig és 11 —12-ig, 
a IV. sz. tanteremben.

Magyar közigazgatási jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. 
Kedden és csütörtökön 2 —3-ig és kedden, szerdán, csütörtökön 3 —4-ig, a
III. sz. tanteremben.

Egyházjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Kedden és 
szerdán d. e. 10—11-ig, pénteken d. e. 11 —12-ig és hétfőn d. u. 2 —3-ig 
és 3-4-ig, a IV. sz. tanteremben.

Magyar pénzügyi jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Hétfőn, kedden, szerdán d. e. 9 —10-ig és csütörtökön d. e. 10—11-ig és 
11 —12-ig, a IV. sz. tanteremben.

B) Speciát-collegiumok.
* Művelődéstörténet, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás. 

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

kedden, csütörtökön és pénteken d. u. 2 —3-ig, az I. sz. tanteremben.
Közgazdasági seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Flórián 

Károly. Hétfőn d. e. 8 —9-ig és pénteken d. e. 10— 11-ig, a IV. sz. tanteremben.
Magyar csődjog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Pén

teken d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, a III. sz. tanteremben.
A kiegyezésről, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Réz Mihály. Kedden és 

szombaton d. e. 10—11-ig és 11 —12-ig, a II. sz. tanteremben.
Magánjogi seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. 

Szombaton d. e. 8 —9-ig és 9 - 10-ig, a II. sz. tanteremben.
Angol nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Szombaton 

d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, a III. sz. tanteremben.

Második félév.
A) Kötelezett, tantárgyak.

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

kivételével naponta d. e. 9 —10-ig, pénteken és szombaton 10—11-ig és 
szombaton 11 —12-ig, az I. sz. tanteremben.
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Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugateurópai 
jogfejlődésre, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Péntek és szombat 
kivételével naponta d. e. 10—11-ig, kedden d. e. 11 —12-ig, az I. sz. tanteremben.

II. évfolyam.
Magyar közjog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Réz Mihály. Hétfőn, 

szerdán, csütörtökön d. e. 10—11-ig és 11 — 12-ig, a II. sz. tanteremben.
Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. Hétfőn, 

pénteken, szombaton d. e. 8-9-ig, és pénteken és szombaton 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. 9 —10-ig, a II. sz. tanteremben.

Tételes európai nemzetközi jog, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. Réz 
Mihály. Szombaton d. e. 10—11-ig, pénteken és szombaton d. e. 11 —12-ig, 
a II. sz. tanteremben.

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

tanár: dr. Ereky István. Pénteken d. e. 10—11-ig, hétfőn, kedden, csütörtökön, 
szombaton d. e. 11 —12-ig, a III. sz. tanteremben.

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

Büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz Simon. Szombaton 
d. e. 9 —10-ig, péntek és szombat kivételével naponta d. e. 10—11-ig, a
III. sz. tanteremben.

IV., vagyis államtud. évfolyam.
Ez a félév csak azokra a joghallgatókra kötelező, a kik egyévi önkén- 

tesi 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. Réz 
Mihály. Kedden, pénteken d. e. 10—11-ig, kedden 11 —12-ig és csütörtökön 
d. u. 2 —3-ig, a II. sz. tanteremben.

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

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

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

Pénzügyi jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Hétfőn, 
szerdán és csütörtökön d. e. 1 0 - 11-ig, hétfőn és csütörtökön d. e. 11 — 12-ig, 
a IV. sz. tanteremben.
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Kereskedelmi és váltójog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. 
Szombaton d. e. 8 —9-ig és szombat kivételével naponta d. e. 9 - 10-ig, a
III. sz. tanteremben.

Európai jogtörténet, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Hét
főn, szerdán és csütörtökön d. e. 11 —12-ig, az I. sz. tanteremben.

Bányajog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. Hétfőn és szom
baton d. e. 7 —8-ig, a III. sz. tanteremben.

Államszámviteltan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Kedden és szerdán 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.

Az evangélikus egyházjog alapelvei, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. 
Mikler Károly. Szerdán d. u. 2 —3-ig és 3—4-ig, az 1. sz. tanteremben.

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

Magánjogi seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. 
Csütörtökön d. u. 5 —7-ig, a II. sz. tanteremben.

A magyar magánjog általános tanai, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt 
Ede. Kedden d. u. 4 —6-ig, a II. sz. tanteremben.

f  Közgazdasági seminarium, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Flórián 
Károly. Kedden d. u. 6 —7-ig, a II. sz. tanteremben.

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

I. jegyzet. A *-gal jelzett speciál-collegiumok olyanok, a melyek a fennálló szabályok 
értelmében a négy évi tanfolyamon keresztül egyszer okvetlenül hallgatandók. — A törvény- 
széki orvostan a jövő tanévben fog előadatni.

f  A seminariumba való felvételhez az előadó tanár előzetes engedélye szükséges, mert 
a résztvevők száma korlátolt. II.

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

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

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

Név, vallás ! Születés helye és ideje

I. ÉVFOLYAM.

Andrássy József ref. . . .
Ardó Gyula izr....................
Balázsy József r. kath., II. f. é.
Balogh László ref................

5 Bartovics Vilmos ág. h. ev. . 
Belyus Mihály r. kath. . . 
Berenkey Attila ág. h.ev., rkív. 
Berkovits Jakab izr., I. f. é. 
Berényi Béla ág. h. ev., II. f. é. 

10 Berzeviczy András Attila r. k. 
Birnstingel Emil ág. h. ev. 
Biszterszky Lajos Elemér

r. kath., II. f. é.................
Blumenfeld Sámuel izr., rkív. 
Bozzay Miklós ág. h. ev. . 

15 Bölcsházy Zoltán ág. h. ev. 
Buna János ág. h. ev. . .
Csapó Gyula ref..................
Cseh József ref.....................
Dapsy Béla ref.....................

20 Demcsik Károly r. kath. 
Demeter Lénárd ág. h. ev. 
Demszky Vilmos r. kath. . 
Deutschenschmied Jenő ág.

hitv. ev..............................
Divéky Manó r. kath., II. f. é. 

25 DlugolinszkyTibor r.k.,II.f.é. 
Dobos Kálmán ref., II. f. é. 
Dzurányi Gyula ág h. ev. .
Falvy Aladár izr...................
Fábry Zoltán ág. h. ev., II. f. é.,

rkív....................................
30 Feit József izr., II. f. é. . . 

Fekete György ág. h. ev. .
Földi József izr.....................
Friedmann Bernát izr. . . 
Gavalda Károly r. k., II. f. é. 

35 Gál István ág. h. ev. . . .

Kemecse, Szabolcs vm. 1889. 
Kapi, Sáros vm. 1891.
Czabaj, Nyitra vm. 1885. 
Debreczen, Hajdú vm. 1890. 
Kecskemét, Pest vm. 1888. 
Varannó, Zemplén vm. 1888. 
Győr, Győr vm. 1890. 
Merészpatak, Zemplén vm. 1892. 
Szinye, Sáros vm. 1891. 
Berzevicze, Sáros vm. 1889. 
Likér, Gömör vm. 1889.

Léva, Bars vm. 1891.
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1883.
Magyarkeresztúr, Sopron vm. 1888. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1891. 
Zajzon, Brassó vm. 1890. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Miskolcz, Borsod vm. 1886. 
Szkáros, Gömör vm. 1892. 
Bártfaújfalu, Sáros vm. 1889. 
Túrán, Turócz vm. 1892. 
Liptó-Tepla, Liptó vm. 1890.

Nagylak, Csanád vm. 1891. 
Alsókubin, Árva vm. 1885. 
Ólubló, Szepes vm. 1889. 
Nyírbátor, Szabolcs vm. 1890. 
Miskolcz, Borsod vm. 1886. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1891.

Rimaszombat, Gömör vm. 1877. 
Sári, Pest vm. 1884.
Varjúfalva, Sáros vm. 1889. 
Siroka, Sáros vm. 1892. 
Nagykálló, Szabolcs vm. 1890. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1888. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1889.
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Név, vallás

Gergely Izidor izr. . . . 
Ghillány Imre báró r. kath 
Gobonya Albin r. k., II. f. é 
Gottlieb Rezső izr., II. f. é 

40 Grünfeld Jenő izr. . . . 
Grün Vilmos izr. . . . 
Hajdóczy János r. k., II. f. é 
Hajdú Lajos ág. h. ev., I. f. é 
Harsághy Gyula r. k., I. f. é 

45 Heller Dávid izr., II. f. é. 
Hibján Sándor ág. h. ev. 
Hiemesch Richárd ág. h. ev 
Holló Miklós izr. . . . 
Hübschmann Móricz izr.

50 Inczédy Lajos ág. h. ev. 
Jakabfalvy Béla ref., I. f. é 
Károlyi Árpád ref., I. f. é. 
Kemény György izr., II. f. é 
Kesselbauer Lajos r. kath. 

55 Kizák Bertalan gör. kath. 
Kontra József r. kath. . . 
Kornhauser Dezső izr., I. f. é.

rkív................................
Kovács János ág. h. ev. . 
Kölcsey Gábor ref. . .

60 Kúrák Miklós r. kath., II. f. é 
Kuzma Andor ág. h. ev., II. f. é 
Kuzma Péter r. kath. . .
Landau Béla izr. . . . 
Lévay Imre r. kath. . .

65 Ludván Sándor ág. h. ev. 
Maróthy Gyula ref., II. f. é 
Matavovszky Béla r. kath. 
ifj. Matkovich László ág. h

ev., rkív........................
Nagy Dezső r. kath., II. f. é 

70 Nemes Géza ág. h. ev. . 
Neuschwenderjózsef ág. h. ev 
Palecskó Aladár ág. h. ev. 
Pálesch Ervin ág. h. ev. 
Pivnyik Gyula ág. h. ev., I. f. é

Születés helye és ideje

Gyöngyös, Heves vm. 1881. 
Fries, Sáros vm. 1890.
Győr, Győr vm. 1887. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1890. 
Miskolcz, Borsod vm. 1891. 
Bolyár, Sáros vm. 1892. 
Rózsahegy, Liptó vm 1887. 
Felsőtisztás, Nógrád vm. 1888. 
Szepsi, Abaúj-Torna vm. 1887. 
Bodrogkisfalud, Zemplén vm. 1890. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1891. 
Brassó, Brassó vm. 1891. 
Balassagyarmat, Nógrád vm. 1888. 
Csércs, Sáros vm. 1891.
Pazony, Szabolcs vm. 1889. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1887. 
Szepsi, Abaúj-Torna vm. 1890. 
Kaposvár, Somogy vm. 1888. 
Lemberg, Galiczia, 1885. 
Nagybukócz, Zemplén vm. 1889. 
T.-Mogyorós, Zemplén vm. 1886. 
Nagylipnik, Szepes vm. 1891.

Nagymóriczhida, Győrvm. 1890. 
Cseke, Szatmár vm. 1892. 
Ungvár, Ung vm. 1891. 
Losoncz, Nógrád vm. 1884. 
Bártfa, Sáros vm. 1888.
Túróczszentmárton, Túrócz vm. 1890. 
Eperjes, Sáros vm. 1890. 
Kispécz, Győr vm. 1890. 
Losoncz, Nógrád vm. 1889. 
Beregszász, Bereg vm. 1891.

Veszprém, Veszprém vm. 1884. 
Pécs, Baranya vm. 1888. 
Diósgyőr, Borsod vm. 1891. 
Kőrösladvány, Békés vm. 1891. 
Eperjes, Sáros vm. 1889. 
Hegybánya, Hont vm. 1891. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1890.

Coll. É r t .  1 9 0 9 -1 0 . 9
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Név, vallás

75 Pogány Fülöp izr. . . . 
Ponoczky Kázmér ref. . . 
Putsch Gyula ág. h. ev., 1. f. é. 
Rajtik Miklós g. kath. . . 
Ramazetter Zoltán róni. kath. 

80 Reichenhaller Jenő ág. h. ev.,
II. f. é................................

Rosta Pál ág. h. ev. . . . 
Rozlosnik János ág. h. ev. 
Rozmann Dezső ág. h. ev. . 
Ruttkay Nedeczky Béla

ág. h. ev............................
85 Ruttkay Sándor Pál r. kath. 

Saárossy József r. kath. . . 
Schmilovits Ernő izr., I. f. é. 
Schneider Viktor ág. h. ev. 
Schwartz Bernát izr. . . . 

90 Sebej István r. kath., II. f. é. 
Spányi Artúr izr. . . . • 
Springer Mór izr. . . . ' 
Stolcz Jenő r. kath. . . 
Strausz Miklós izr. . .

95 Sulyovszky Béla r. kath., Il.f.é
Szabó Géza ref....................
Szabó Miklós ág. h. ev. 
Szereday Szilárd ág. h. ev. 
Szerelemhegyi Béla r. kath. 

100 Szémán István g. kath., II. f. é- 
Szmoligovics Pál g. kath.

II. f. é................................
Szutórisz Dezső ág. h. ev. 
Toperczer János ág. h. ev.,

II. f. é................................
Tóth Géza ref., II. f. é. . . 

105 Tóth László ág. h. ev. . . 
Tömből Samu ág. h. ev. 
Uhrinyák Lajos ág. h. ev., I.f. é. 
Varga Miklós r. kath. . . 
Vertse K. Andor r. kath.

110 Veszperényi Dénes r. kath. 
Winter Zoltán izr. . . .

Születés helye és ideje

Pomáz, Pest vm. 1877 
Tótpelsőcz, Zólyom vm. 1889. 
Igló, Szepes vm. 1883. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1890. 
Bánhorvát, Borsod vm. 1888.

Budapest, Pest vm. 1889. 
Kemenespálfa, Vas vm. 1889. 
Szomolnokhuta, Szepes vm. 1890. 
Abaújszántó, Abaúj-T. vm. 1889.

Pribócz, Túrócz vm. 1890. 
Túróczszentmárton, Túrócz 1891. 
Eperjes, Sáros vm. 1890. 
Kisszeben, Sáros vm. 1887. 
Nagymihály, Zemplén vm, 1889. 
Ungvár, Ung vm. 1887.
Sóvár, Sáros vm. 1884.
Eperjes, Sáros vm. 1892.
Eperjes, Sáros vm. 1890. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1891. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1892.
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1889. 
Záhony, Ung vm. 1881. 
Nagybánya, Szatmár vm. 1890. 
Vörösvágás, Sáros vm. 1889. 
Kiskunfélegyháza, Pest vm. 1882. 
Abaújszántó, Abaúj-T. vm. 1880.

Antalfalu, Torontál vm. 1891. 
Eperjes, Sáros vm. 1891.

Szepesolaszi, Szepes vm. 1887. 
Komádi, Bihar vm. 1889. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1885. 
Mihályi, Sopron vm. 1889. 
Kassa, Abaúj-T. vm. 1881. 
Szomolnok, Szepes vm. 1888. 
Kalocsa, Pest vm. 1890. 
Laborczszög, Ung vm. 1891.
S.-Vadna, Borsod vm. 1889.
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Név, vallás

Wollner Artúr izr. . . . 
Woloszinovics Győző g. kath. 
Zaminer Otfried ág. h. ev. 

115 Zapotoczky Jenő g. kath., I.f. é.

Születés helye és ideje

Kassa, Abaúj-T. vm. 1890. 
Eperjes, Sáros vm. 1888. 
Brassó, Brassó vm 1888. 
Nátafalva, Zemplén vm. 1889.

II. ÉVFOLYAM.

Anton György g. kath., 1 I.f. é 
Behyna Gyula r. kath. . 
Beszkid Pál g. kath. . . 
Bornemisza Miklós r. kath 

120 Cservenák Sándor ág. h. ev 
Danielovich Zsigmond g. k 
Diószeghy Sándor ref. . 
Elsasz Sándor izr. . . .
Fáy Elemér ref. . . . 

125 Fejér Ignác izr., I. f. é. . 
Fleischer Aladár izr. . . 
Foltin Ferencz r. kath., II. f. é 
Földi Viktor izr. . . . 
Furmann Dezső ág. h. ev 

130 Fűzy Árpád r. kath. . . 
Gabonás János, r. kath. . 
Gasparik Aladár r. kath. 
Gádor Fülöp izr. . . . 
Gál Gyula ág. h. ev.

135 Gedő Mór izr., I. f. é. . 
Gelb Ignácz izr. . . . 
Glück Sándor izr., II. f. é 
Goldberger Adolf izr., II. f. é 
Görgey István ág. h. ev. 

140 Gregor Béla r. kath. . . 
Herfurth Vilmos ág. h. ev.

I. f. é............................
Hercz Vilmos izr., II. f. é 
Hidegkövy István ref. . 
Ihász Imre ág. h. ev.

145 Kardos Elemér izr. . . 
Kárpáti Béla ág. h. ev. . 
Klamarcsik Antal r. kath. 
Klein Miksa izr. . . . 
Korbély Géza ág. h. ev.

Naszód, Besztercze-Naszód 1887. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1889. 
Lukó, Sáros vm. 1889.
Krivány, Sáros vm. 1890.
Szirák, Nógrád vm. 1889. 
Gombás, Bereg vm. 1888.
Lácza, Zemplén vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1889.
Jánosd, Abaúj-Torna vm. 1889. 
Pusztaricske, Ung vm. 1890. 
Nagyvitéz, Sáros vm. 1891. 
Márkusfalu, Szepes vm. 1889. 
Siroka, Sáros vm. 1890. 
Kaposvár, Somogy vm. 1889. 
Femes, Sáros vm. 1887. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1888. 
Keresztúritanya, Zemplén 1890. 
Salgótarján, Nógrád vm. 1890. 
Nagykőrös, Pest vm. 1882. 
Baglyasalja, Nógrád vm. 1888. 
Nyírbogdány, Szabolcs vm. 1890. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1890. 
Szepesolaszi, Szepes vm. 1889. 
Kohány, Sáros vm. 1886. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1889.

Brassó, Brassó vm. 1888. 
Kisszolik, Szepes vm. 1890. 
Szombathely, Vas vm. 1890. 
Szakácsi, Somogy vm. 1889. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Dobsina, Gömör vm. 1890. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1879. 
Krucsó, Zemplén vm. 1888. 
Budapest, Pest vm. 1890.
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Név, vallás ! Születés helye és ideje

'150 Kósch István ág. h. ev. . 
Kovács Dezső ref. . . . 
Kölcsey György ref. . . 
Krausz Fülöp izr. . . . 
Kribel Aladár ág. h. ev. . 

155 Lehmann Vilmös ág. h. ev 
Lehoczky Miklós ág. h. ev 
Lichtig Jenő izr. . . . 
Lőjek Gyula ág. h. ev. . 
Majinszki Koszta gör. kel. 

160 Margóts György ág. h. ev. 
Mayer Andor ág. h. ev. . 
Merkovits Ferencz r. kath. 
Meskó Arisztid ág. h. ev. 
Mihalovits Gusztán r. kath 

165 Milutinovics Kornél g. kel 
Neuwirth Béla r. kath. . 
Orosz Ákos r. kath. . . 
Paksy Kálmán ref. . . . 
Pass Ferencz ág. h. ev. . 

170 Pál Aladár izr., II. f. é. . 
Perényi Béla ref. . . . 
Petrovay György r. kath. 
Posewitz Ottó ág. h. ev. 
Prihoda József r. kath. . 

175 Reiss Sándor izr. . . . 
Renvers Ferencz r. kath. 
Rosenfeld Rezső izr. . . 
Rosenhain Zsiga izr. . .
Roskovics Emánuel izr. . 

180 Róth Henrik izr., I. f. é. 
Rozner István r. kath. 
Sándor Gerő r. kath. . . 
Schäfer Jónás izr. . . . 
Schwalb Jenő izr. . . .

185 Schwartz Lajos izr. . .
Singer Ernő izr. . . .
Siposs Gyula ág. h. ev., rkív 
Solcz Barnabás ág. h. ev. 
Steinauer Ernő ág. h. ev. 

190 Steinsdorfer Győző r. kath

Eperjes, Sáros vm. 1890.
Fülek, Nógrád vm. 1889.
Halmi, Ugocsa vm. 1890. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1890. 
Eperjes, Sáros vm. 1888.
Brassó, Brassó vm. 1886.
Lestin, Árva vm. 1889.
Rákócz, Zemplén vm. 1889. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1890. 
Bácsszenttamás, Bács-B. vm. 1890. 
Zólyom, Zólyom vm. 1890. 
Eperjes, Sáros vm. 1889. 
Ókanizsa, Bács-B. vm. 1890. 
Alsókubin, Árva vm. 1888. 
Jolsva, Gömör vm. 1882. 
Resicza, Krassó-Szörény vm. 1889. 
Fiume, Fiume vm. 1888. 
Szobráncz, Ung vm. 1889. 
Mezővári, Bereg vm. 1887. 
Szentes, Csongrád vm. 1889. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1890. 
Vágújhely, Nyitra vm. 1890. 
Miskolcz, Borsod vm. 1888. 
Szepesolaszi, Szepes vm. 1888. 
Ósiska, Zemplén vm. 1889. 
Szentsimon, Gömör vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1890. 
Árvaváralja, Árva vm. 1888. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Ungvár, Ung vm. 1887. 
Námesztó, Árva vm. 1887. 
Nagybánya, Szatmár vm. 1888. 
Szovérd, Maros-Torda vm. 1888. 
Barka, Gömör vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1889.
Káros, Zemplén vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1890.
Teés, Veszprém vm. 1881. 
Maskófalva, Nógrád vm. 1890. 
Lemberg, Galiczia, 1880. 
Korpona, Hont vm. 1879.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Szabó Gábor ref., 11. f. é. . Szentmihály, Szabolcs vm. 1889.
Szakáll István ref................. Rimaszombat, Gömör vm. 1890.
Szegedi Samu izr................. Varsány, Nógrád vm. 1890.
Szent-IványiFerenczág. h.ev. Szentiván, Liptó vm. 1889.

195 Szentiványi Gyula unit. . . Sepsiszentgyörgy, Háromszék vm. 1890.
Szent-Iványi Károly ág. h. ev. Szentiván, Liptó vm. 1889.
Szepesházy Bertalan r. kath. Felsővízköz, Sáros vm. 1890.
Sziklai István izr.................. Eperjes, Sáros vm. 1889.
Tolnay Lajos ref.................. Surány, Abaúj-T. vm. 1882.

200 Trompler Béla ág. h. ev. . Beszlerczebánya, Zólyom vm. 1890.
Turtea Simon g. kel., II. f. é. Szászahuz, Szeben vm. 1886.
Uhlarik József r. kath. . . Eperjes, Sáros vm. 1890.
Valkovszky György ág. h. ev. Szarvas, Békés vm. 1889.
Várady Aladár izr................ Lőcse, Szepes vm. 1890.

205 Witting Alfréd ág. h. ev. . Brassó, Brassó vm. 1890.
Zaffiry Zoltán r. kath. . . Fűrész, Abaúj-T. vm. 1891.
Zimmermann Emil izr. . . Igló, Szepes vm. 1890.

III .  ÉVFOLYAM.

Antal Pál r. kath................. Eperjes, Sáros vm. 1888.
Balla Ernő izr.** . . . . Tokaj, Zemplén vm. 1889.

210 Bocsek Nándor r. kath. . . Nyitra, Nyitra vm. 1888.
Bodnár János Jenő ref. . . Viss, Szabolcs vm. 1887.
Bores Lajos r. kath., I. f. é. Gács, Nógrád vm. 1888.
Budai István g. kath. . . . Fogas, Ung vm. 1889.
Búzás Béla ág. h. ev.. . . Ungvár, Ung vm. 1889.

215 Dobránszky Gyula r. kath. Nagysáros, Sáros vm. 1889.
Dolobács Béla r. kath. . . Ungvár, Ung vm. 1889.
Dumbravicsán János g. kath. Nagybánya, Szatmár vm. 1883.
Dzurányi Dezső ág. h. ev. Budapest, Pest vm. 1883.
Eberhardt Lajos r. kath.** Zólyom, Zólyom vm. 1884.

220 Erdész László izr................. Rimaszombat, Gömör vm. 1888.
Fehér Gyula izr................... Kunhegyes, Jász-N.-K.-Sz. vm. 1888.
Ferderber Jenő izr. . . . Eperjes, Sáros vm. 1887.
Főnyi Zoltán ref................. S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1889.
Führer Pál ág. h. ev. . . Jolsva, Gömör vm. 1889.

225 Gamauf Ferencz ág. h. ev. Eperjes, Sáros vm. 1889.
Grün Bernát izr................... Eperjes, Sáros vm. 1889.
Guttmann Miklós izr.** . . Encs, Abaúj-T. vm. 1889.
Guttmann Mór izr., I. f. é. Tolcsva, Zemplén vm. 1887.
Hartmann Márkus izr. . . Olysó, Sáros vm. 1888.



Név, vallás

230 Hartstein Jenő izr. . . 
Hütter Béla izr. . . . 
Kardos Elemér g. kath. . 
Kardos Jenő g. kath., I. f. é 
Kelemen Miksa izr. . .

235 Klein Bernát izr. . . .
Klein Pál izr...................
Kovácsevits Jenő g. kel. . 
Kovács Lajos ref., II. f. é. 
Kováts Levente r. kath. . 

240 Krausz Gyula izr., 11. f. é. 
Kriskó Miklós g. kath. . 
Kristóff Sándor ág. h. ev. 
Kulcsár Bertalan ref. . . 
Kusovszky Lajos ref. . . 

245 Kutka Aladár g. kath. . 
Laszota Sándor ref. . . 
Lövik Ernő ág. h. ev. . 
Lővy Izidor izr., II. f. é. . 
Mike Gyula ág. h. ev. . 

250 Moskovics Lipót izr.** . 
Nádaskay Géza r. kath. . 
Obál Béla ág. h. ev. . . 
Okolicsányi Aladár ág. h. ev 
Onderkó Győző r. kath. 

255 Orbán Gyula r. kath. 
Palovits Gyula. ág. h. ev. 
Papp Viktor g. kath., II. f. é 
Pausch Aladár r. kath. . 
Petrovay Aladár g. kath. 

260 Pokorny Kálmán ág. h. ev 
Rakovszky Dezső g. kath. 
Rácz László r. kath., I. f. é 
Reviczky Ede r. kath.
Rezy Jenő r. kath. . . . 

265 Rosenberg Hugó izr. . . 
Ruttkay Ernő ág. h. ev. . 
Salm Jenő r. kath., 1. f. é. 
Sághy Sándor ref. . . .
Schönfeld Miklós izr., III. f. é 

270 Sztehlo Zoltán ág. h.ev. I. f. é

Születés helye és ideje

Napkor, Szabolcs vm. 1889. 
Sajóhidvég, Zemplén vm. 1878. 
Sz.-Nagyfalu, Szilágy vm. 1886. 
Zilah, Szilágy vm. 1889.
Sály, Borsod vm. 1881. 
M.-Krucsó, Zemplén vm. 1885. 
Tolcsva, Zemplén vm. 1888. 
Valkány, Torontál vm. 1885. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Csorna, Sopron vm. 1889. 
Rimakokova, Gömör vm. 1889. 
Szásztelek, Szepes vm. 1887. 
Losoncz, Nógrád vm, 1882. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1886. 
Losoncz, Nógrád vm. 1888. 
Obajna, Zepmlén vm. 1889. 
Ungvár, Ung vm. 1889. 
Varannó, Zemplén vm. 1889. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1888. 
Alsószakony, Sopron vm. 1887. 
Felsőnémeti, Ung vm. 1886. 
Eperjes, Sáros vm.. 1888. 
Vashidegkút, Vas vm. 1882. 
Ipolytarnócz, Nógrád vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1887.
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1878. 
Tótpelsőcz, Zólyom vm. 1890. 
Dragomerfalva, Máramaros vm. 1887. 
Homokkomárom, Zala vm. 1885. 
Máramarossziget, Máramaros vm. 1889. 
Losoncz, Nógrád vm. 1889. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1888. 
Varjas, Temes vm. 1888.
Iszka, Máramaros vm. 1886. 
Ungvár, Ung vm. 1887. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1887. 
Szakolcza, Nyitra vm. 1888. 
Németbogsán, Krassó-Szörény vm. 1887.
Beje, Gömör vm. 1889.
Tolcsva, Zemplén vm. 1890. 
Eperjes, Sáros vm. 1889.
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Név, vallás Születési helye és ideje

Sztromovics András r. kath.
Szűcs Sándor ref.................
Tagányi István r. kath. . . 
Tamáska Lórin ez ref. . . 

275 Tomola Béla ág. h. ev. . .
Vidon Dezső izr..................
Wischán Emil r. kath.** . . 
Zostyák András r. kath. . .

Ungvár, Ung vm. 1887. 
Feketegyarmat, Arad vm. 1888 
Breznóbánya, Zólyom vm. 1885. 
Gálócs, Ung vm. 1887.
Eperjes, Sáros vm. 1888. 
Ungvár, Ung vm. 1888.
Bély, Zemplén vm. 1887. 
Medzibrogy, Árva vm. 1886.

I V .  ÉVFOLYAM.

Bánóczy Ferencz r. kath. . Ungvár, Ung vm. 1888.
280 Básthy.Zoltán ref., 1. f. é. . 

Benka György ág. h. ev.** 
Biringer Gyula r. kath.** . 
Borcsányi Rezső r. kath. . 
Braxatórisz Sándor ág. h. ev.,

Gács, Nógrád vm. 1888. 
Szarvas, Békés vm. 1885. 
S.-A.-Újhely, Zemglén vm. 1887. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1888.

I. f. é * ............................
285 Breuer Béla jzr., I. f. é* . . 

Cséplő Győző r. kath. . .

Nagyócsa, Zólyom vm. 1887. 
Temesvár, Temes vm. 1883. 
Eperjes, Sáros vm. 1884.

Diószeghy József ref., I. f. é.* Lucza, Zemplén vm. 1888.
Dobay Károly ref.** . . . 
Dobrovszky Dezső r. kath. 

290 Doktor János ref., I. f. é* . 
Elsner Henrik izr., II. f. é. 
Gasparik Andor r. kath., I.f.é* 
Gottlieb Gyula izr. . . . 
Grünwald Henrik izr., I. f. é. 

295 Handlovics Gusztáv r. kath.** 
Hercz Ignácz izr., I. f. é. 
Horovitz Ernő izr., I. f. é.* 
Hortobágyi Ernő ref.** . . 
Horváth Béla r. kath. . . 

300 Horváth István ref.** . . . 
Jávor Levente ág. h. ev.,

Balavásár, Kisküküllő vm. 1868. 
Hoór, Zemplén vm. 1887. 
Felsőbarczika, Borsod vm. 1886. 
Lőcse, Szepes vm. 1887. 
Peczeszentmárton, Biharvm. 1888. 
Forgáchfalva, Gömör vm. 1888. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1884. 
Szepesváralja, Szepes vm. 1888. 
Pomikalecz, Sáros vm. 1887. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1887. 
Püspökladány, Hajdú vm. 1885. 
Görgő, Abaúj-T. vm. 1885. 
Homonna, Zemplén vm. 1887.

I. f. é * ............................
Kálmán Ferencz ref.**. . . 
Ifj. Keczéry István r. kath.,

Aranyosmarót, Bars vm. 1884. 
Komárom, Komárom vm. 1886.

I. f. é . * ...........................
Keller Lőrincz r. kath.** . . 
Kovách Géza ág. h. ev., I. f. é. 

305 Kukri Ferencz ref.................

Losoncz, Nógrád vm. 1888. 
Kula, Bács-Bodrog vm. 1886. 
Nagybecskerek, Torontál. 1881. 
Kisbégány, Bereg vm. 1886.
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Név, vallás Születési helye és ideje

Kulics József r. kath., I. f. é* S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1888.
Kühn Adolf ág. h. ev. . . Fogaras, Fogaras vm. 1882.
Meczner Tibor ref., I. f. é* Makkos-Hotyka, Zemplén 1887.
Merényi Gyula ág. h. ev.** Zsarnócz, Bars vm. 1888.

310 Nádaskay Sándor r. kath.,
I. f. é * ............................ Eperjes, Sáros vm. 1886.

Óvári Sándor r. kath., I. f. é * Nagybánya, Szatmár vm. 1887.
Palecskó Gyula ág. h. ev. Eperjes, Sáros vm. 1887.
Pollák Nándor izr.** . . . Eperjes, Sáros vm. 1887.
Rochlitz Dezső ág. h. ev.,

1. f. é * ............................ Szerencs, Zemplén vm. 1888.
315 Rosenberg Henrik izr.**. . Eperjes, Sáros vm. 1888.

Rosenblüth Béla izr. . . . Olaszliszka, Zemplén vm. 1886.
Stein Jenő izr....................... Tarczal, Zemplén vm. 1887.
Stépán Sándor ref., I. f. é.* Zebegnyő, Zemplén vm. 1886.
Suppán Vilmos** . . . . Budapest, Pest vm. 1887.

320 Szabó Kornél ref.** . . . Losoncz, Nógrád vm. 1886.
Szmrecsányi Vidor r. kath.,

I. f. é * ............................ Kisszeben, Sáros vm. 1889.
Sztankay Jenő r. kath., I. f. é. Rozsnyó, Gömör vm. 1885.
Várady József ref................. Beregszász, Bereg vm. 1883.
Vidor Leó izr.** . . . . Sebeskellemes, Sáros vm. 1888.

325 Vincze Sándor izr............... S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1886.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL, MINISZTERI ENGEDÉLYLYEL
/ / ik áe ác

VIZSGÁZOK.

Blaskó Sándor r. kath.1 . . Ungvár, Ung vm. 1886.
Jóba Elek ref.2 .................. Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1881.
Lakner Ödön ág. h. ev.s . Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1875.
Oltványi Ödön ág. h. ev.4 Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1874.

330 Pálfi Péter ág. h. ev.6 . . Liptóújvár, Liptó vm. 1863.
Radányi Lajos r. kath.6 . . Szombathely, Vas vm. 1884.

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

*** A miniszteri engedély kelte és száma: 1 1908. okt. 13., 107,350. sz.;
2 1909. okt. 13., 101,459. sz.; 8 1909. márcz 20., 35,065. sz.; 4 1907. jan. 23., 7417. sz.;
5 1907. decz. 19., 134,951. sz.; 6 1910. május 3., 45,412. sz.

t
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E) V i z s g á l a t o k .

Az 1909. évi június hó 1-jétől 1910. évi május hó 31-ikéig megtartott 
alap- és államvizsgálatok (beleértve az ismétlő- és pótvizsgálatokat is) ered
ménye a következő:

Vizsgálatok
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Első alapvizsgálat . . 120 2 122 3 18 54 75 39 8 47
Második alapvizsgálat 105 1 106 4 20 50 74 20 12 32
ÁRamtud. államvizsg. 28 1 29 1 4 12 17 8 4 12
Jogtud. államvizsgálat 11 3 14 1 7 8 5 1 6

Összesen 264
.

7 271 8 43 123 174 72 25 97

1. jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1902. márczius hó 
19-ikén, 14,705. sz. a. kelt magas rendelete értelmében felemlítendő, hogy a fent kitett idő 
alatt az első alapvizsgálatot Pass Ferencz, Reavers Ferencz és Uhlarik József; a második 
alapvizsgálatot Outtmann Miklós, Horváth Aladár, Irinyi István és Jellinek József; az 
államtudományi államvizsgálatot Óvári 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 nevei, „kik jogi 
tanulmányaikat sikerrel fejezték be és a tanártestület előtt mint jómagaviseletű, szorgalmas, 
komoly törekvésű ifjak ismeretesek", a hivatali alkalmazásoknál való különös figyelembe 
részesítés czéljából, a nmélt. m. kir. igazságügyminiszteriumhoz fölterjesztendők: Ily föl- 
terjesztésre méltónak e tanévben a jogakadémia tanári testületé Outtmann Miklóst, Handlovics 
Gusztávot, Rochlitz Dezsőt, Rosenberg Henriket és Wischán Emilt találta.

3. Jegyzet. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül és könnyebb áttekintése czéljából 
közöljük, hogy az első félévben 21 tantárgy 93 heti órában ; a második félévben pedig 
25 tantárgy 94 heti órában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián összesen 333 hallgató 
volt beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai tíz jog
akadémia között a legelsők közé emelkedett. A hallgatók között volt I-ső éves 114; Il-od 
éves 92; III-ad éves 71 ; IV-ed éves 48; tanfolyam hallgatása nélkül miniszteri engedélylyel 
vizsgázott 8. Születési hely tekintetében volt: Sárosvármegyei 56; Zetnplénvármegyei 53; 
Gömörvármegyei 31; Nógrádvármegyei 25; Ung-, Szabolcsvármegyei 1 6 -16 ; Szepesvár- 
megyei 12; Pest-P.-S.-Kiskúhvármegyei 11; Abaúj-Torna-, Borsodvármegyei 9 - 9 ;  Liptó-, 
Bereg-, Zólyomvármegyei 7 - 7  ; Brassó vármegyei 6; Árva-, Szatniár-, Sopronvármegyei 5 - 5 ;  
Nyitra-, Túróczvármegyei 4 - 4 ;  Bács-Bodrog-, Békés-, Győr-, Krassó-Szörény-, Somogyvár- 
megyei 3 - 3 ;  Arad-, Bars-, Bihar-, Hajdú-, Szilágy-, Szolnok-, Vasvármegyei 2 - 2 ;  Csanád-, 
Csongrád-, Heves-, Veszprém-, Máramaros-, Baranya-, Fogaras-, Kiskiiküllő-, Ugocsa-, 
Háromszék-, Zala-, Temes-, Komárom-, Szeben-, Fiumevármegyei 1 - 1 ;  Galicziai 1.

Coll. É rt, 1909—10. 10
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F) Jogakadémiai ifjúsági egyesületek.

1. Joghallgatók Testületé.
Visszapillantván a Testület ez évben lefolyt életére, megállapíthatjuk, 

hogy a Testület működése nem volt meddő. A Testület úgy kifelé, mint 
saját keretén belül eredményesen munkálkodott.

Belső működésének jellemzésére elég utalnunk arra, hogy szegény
sorsú társaikat segélyezték (Segélyegylet), a hazafias ünnepeket megülték 
ünnepélyek (október 6, márczius 15) és szinielőadások (márczius 15) rende
zésével s a szokásos esti fáklyásmenet sem hiányzott (márcz. 14). A Testület 
pénztára anyagilag jobb helyzetben van, mint az elmúlt években, daczára 
a nagyarányú beruházásoknak, melyet a Testület könyvtárának gyarapítása 
végett eszközölt, könyvtárát u. i. számos új szakmunkával és szépirodalmi 
művel gazdagította. A Testület munkaköre pályadíjas vitaestélyek rendezésével 
tágult. Pályatételeket is tűztek ki s a legsikerültebb műveket megjutalmazták 
50 — 50 koronával. E pályanyertes művek szerzői: 1. Kárpáti Béla II. é,
2. Deutschenschmidt Jenő I. é., 3. Ihász Imre II. é., 4. Führer Pál III. é. jog
hallgatók. Képviseltette magát a pécsi diákkongresszuson és Kossuth Lajos 
hamvainak végleges elhelyezésénél Antal Pál és Rochlitz Dezső útján.

Egyik legfontosabb lépés a Testület beléletében a becsületbírósági 
alapszabályok revideálása és kiegészítése, mely a párbaj kiküszöbölésére 
irányult. Tánczmulatságot is rendeztek a „Sorompó liga" közreműködésével, 
mely szép anyagi sikerrel járt. Képviselteti magát a Testület az 1910. júliusi 
lengyel nemzeti ünnepen, a melyre Lövik Ernőt és Perényi Bélát küldte ki.

A Testület tagjai a társadalomtudomány művelésére és a hazafias 
érzés fejlesztésére irányuló mozgalmakban is tevékeny részt vettek.

A Joghallgatók Testületének tisztikara a következő volt: a) Az első 
félévben: elnök Antal Pál, alelnök Rochlitz Dezső, főjegyző Pass Ferencz, 
aljegyző Kovács János, pénztáros Tomola Béla, ellenőr Klein Miksa, könyv
táros Rosta Pál; b) a második félévben: elnök Uhlarik József, alelnök Pass 
Ferencz, főjegyző Perényi Béla, aljegyző Földi József, pénztáros Rosta Pál, 
ellenőr Renvers Ferencz, könyvtáros Sziklai István.

Az irodalmi osztályban: az első félévben: elnök Elsász Sándor. Választ
mány: Furmann Dezső, Reiss Sándor, Kárpáti Béla, Szutórisz Dezső; a 
második félévben: elnök Elsász Sándor, titkár Okolicsányi Aladár. Választ
mány: Lövik Ernő, Pálesch Ervin, Szutórisz Dezső, Kriskó Miklós, Dlugo- 
linszky Tibor.

A becsületbíróságban: az első félévben: elnök Antal Pál, alelnök 
Furmann Dezső, ügyész Ihász Imre, I. titkár Hübschmann Mór, II. titkár 
Bozzay Miklós; a második félévben: elnök Kováts Dezső, alelnök Fáy 
Elemér, ügyész Milutinovics Kornél, alügyész Majinszky Koszta, I. titkár 
Ruttkay Ernő, II. titkár Posewitz Ottó.

A kaszinóban: az első félévben: elnök Cséplő Győző, háznagy Reiss 
Sándor, laptáros Andrássy József.
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2. Az Eperjesi Jogász Vívó-Egylet.
Az egylet az első félévben október 17-ikén tartotta alakuló-közgyűlését. 

Elnökké Bornemisza Miklóst választották meg. A vívómesteri tisztet ez év
ben is Dobay Károly töltötte be, a ki az olasz-vívás nemes művészetét 
naponta d. u. 5 —7-ig, fáradhatatlan buzgalommal és nagy ügyességgel 
adta elő gyakorlatilag. Az egylet 45 tagot számlált. A tanfolyamban 25 
kezdő és 20 haladó vett részt. Az olasz-tőrvívásban két tag nyert oktatást. 
A kezdők az olasz-kardvívásnál eljutottak az első intencziós támadásokig és 
azt teljesen be is fejezték.

A második félévben az egylet elnökévé Szepesházy Bertalant válasz
totta meg. Az egylet ebben a félévben 42 tagból állott.

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.
Szerényen és zajtalanul érkezett meg ez idén a Jogász Segély-Egylet 

fennállásának 40-ik évfordulójához, ezúttal is betöltve nemes hivatását, a 
szegény, jóelőmenetelű és erre érdemes joghallgatók segélyezését.

A Jogász Segély-Egylet alakuló-közgyűlését 1909. október hó 5-ikén 
tartotta meg, melyen elnökké egyhangúlag Antal Pált választották meg; 
alelnök Grün Bertalan, titkár Merkovits Ferencz, pénztáros Elsász Sándor, 
ellenőr Spányi Artur lett. Választmányi tagok lettek: Reiss Sándor, Ferderber 
Jenő, Kovács János és Ludván Sándor.

Az egyesület 2 rendes és 4 választmányi ülést tartott.
Segélyben részesültek: Rochlitz Dezső I. félév 42 kor.; Führer Pál

I. félév 42 kor., II. félév 60 kor.; Thomola Béla I. félév 20 kor.; Lövik 
Ernő I. félév 28 kor., II. félév 40 kor.; Pass Ferencz I. félév 30 kor., II. félév 
30 kor.; Ihász Imre I. félév 32 kor., II. félév 60 kor.; Kárpáti Béla I. félév 
40 kor., II. félév 50 kor.; Furmann Dezső I. félév 12 kor., II. félév 33 kor.; 
Trompler Béla I. félév 12 kor., II. félév 20 kor.; Rosta Pál I. félév 20 kor.,
II. félév 25 kor.-; Deutschenschmiedt Jenő I. félév 12 kor., II. félév 25 kor.;
Belyus Mihály I. félév 20 kor.; Neuschwender József I. félév 10 kor.,
II. félév 20 kor; Grünfeld Jenő I.'félév 20 kor., II. félév 30 kor.; Springer
Mór I. félév 10 kor., II. félév 35 kor.; Bozzay Miklós I. félév 10 kor.;
Bartovics Vilmos II. félév 25 kor.; Bölcsházy Zoltán II. félév 15 kor.; 
Buna István II. félév 20 kor.; Demcsik Károly II. félév 20 kor.; Szereday 
Szilárd II. félév 20 kor.; Rozlosnik Miklós II. félév 25 kor.; Kontra József 
II. félév 15 korona.

A néhai deménfalvi dr. Meliorisz Béla nevét viselő alap kamatját az 
I. félévben Ihász Imre, a II. félévben Furmann Dezső kapta.

10*



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

állott a hallgatóknak.
Az I-ső félévben könyvtáros volt Rosta Pál, a II-ikban Sziklai István.
A könyvtár hét csoportban, 729 szám alatt 974 kötetből állott.
Az A) csoportban vannak a történeti és bölcsészeti művek 124 szám 

alatt 143 kötetben.
A B) csoportban a közjogi munkák foglaltatnak 108 szám alatt 110 

kötetben.
A C) csoportban magánjogi munkák foglalnak helyet 70 szám alatt 

76 kötetben.
A D) csoportban közgazdaságba vágó művek vannak elhelyezve 46 

szám alatt 51 kötetben.
Az E) csoportban vegyes művek 97 szám alatt 160 kötetben.
Az F) csoportban lexikonok, törvény- és rendelet-gyűjtemények fog

lalnak helyet 85 szám alatt 168 kötetben.
A O) csoportban idegen és régi munkák vannak 199 szám alatt 266 

kötetben.
A könyvtárt ez évben is a vett és ajándékozott könyvek nagyban 

gyarapították.
Vétel útján szereztettek be: dr. Nagy Ernő: Magyarország közjoga. 

Dr. Szabó Sándor: Pénzügyi codex, 3 kötet. Marx és Engels művei, 2 kötet 
(Szabó Ervin kiadása). Bebel Ág. Férd: „A nő és a szocziálizmus". Balogh 
Artur: „Az állam tudománya". Ferenczy Imre: „A sztrájk és a szocziál- 
politika". Dr. Horovitz Simon: A magyar büntetőjog. Vámbéry Rusztem: 
Büntetőjog és etika. Ferenczy Árpád: A politika rendszere. Eötvös Károly: 
Gróf Károlyi Gábor feljegyzései. Mikszáth Kálmán: Az én kortársaim. Csengey 
Gusztáv: »A zsidók története". Jhering: Magánjogi esetek. Dr. Tóth László: 
A halálbüntetésről. Werner Rezső: A jogbölcseleti tudomány története, 
Malthus: A népesedésről tanulmányok. A magyar ernigráczió mozgalmai.

Ajándék útján: (ifj. Korbély Gézától) : Deák Ferencz: I. Felirati beszéde.
a a II. a a
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F Ő O Y M N A S I U M .

A) Tanári testület s az előadott tantárgyak.

Sor
szám A tanár neve Tantárgy és osztály

Hetióra
szám Jegyzet

1. B alló  A u r é l.................
r. tanár

Rajzoló-mért. I —IV. 
Qör. pót. r. V —Vili. 18 A rajzszertár őre.

2. B orsod y K ároly .
r. tanár

Földrajz I., II., III. 
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Wick Béla kir. kath. főgymn. r. hittanár. Tanította a rom. kath. vallás
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Számán István gör. kath. r. hittanár. Tanította a gör. kath. vallástant 
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Neuwirth Dávid az eperjesi hitközség h. rabbija és Székely Adolf 
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A tornát Peskó Ödön a III., V., VII. osztályban heti 2 — 2 órában, Teltsch 

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

A já ték d élu tán ok  vezetője volt Teltsch Kornél az V., VI. oszt.-ban, dr. Wallen
tínyi Samu a III., IV., VII., VIII., Peskó Ödön az I. II. osztályban heti 
2 — 2 órában.

Az én ek et Szánik Ernő elemi iskolai tanító tanította az I., II. osztályban heti 
1 — 1 órában, a protestáns éneket a III., IV. osztályban heti 1 órában.

B) Tantárgyak osztályok szerint.

I. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Vöröss Sándor.

1. V allástan . 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: BereczkySándor: Bibliaismertetés bibiliaitörténetekkel, Hetényi- 
Jausz —Adorján: Biblia olvasókönyv. Poszvék Sándor: Egyházi énekek és 
imádságok ev. középiskolai ifjúság számára. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. M agyar n y e lv , a) Nyelvtan: Hangtan. Az egyszerű mondat fajai. Az 
egyszerű mondat részei. A beszédrészek. A mondatrészek. Helyesírás, b) Olvas-
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mányok: A vadgalamb és a szarka. Az Igazság és Hamisság. A bolondos legény. 
Az már nem igaz! A kis gömböcz. A csodaszarvas. A tárnokvölgyi és czezimóri 
csata. Attila és a hunok története. Álmos vezér. A fehér ló mondája. 
A fejedelmek kora. A királyok kora. Szent István. 1. Endre és Béla. Salamon. 
Szent László. A tatárjárás. — Költemények: János vitéz. A három fiú. Anyám 
tyúkja. Füstbement terv. Téli világ. Hadnagy uram. Falu végén. Szent 
László füve. — Havonkint két írásbeli dolgozat. — Tk.: Góbi I., Magyar 
olvasókönyv és Nyelvtan. I. r. Heti 5 óra. — Vöröss Sándor.

3. Latin n y e lv , a) Nyelvtan: A magyar nyelvben előforduló latin szók 
összegyűjtése után a latin olvasás és írás. A declinatiók tüzetes tárgyalása. 
A melléknév fokozása. Számnevek és névmások. Adverbiumok. A coniugatio 
activumának és passivumának indicativusa. Deponens igék. Imperativus, 
főnév és melléknévi igenév. Néhány rendhagyó ige. — b) Olvasmányok:
1. Casa. 2. Casae area. 3. Personae. 4. Puer et puella. 5. Portae et fenestrae.
6. Vestimenta. 7. Quot sunt? 8. Tullia, Linus et Lygia. 9. Vilici et servorum 
officia. 10. Dominus et vilicus. 11. Domus. 12. Popina. 13. Fons. 14. Pistor. 
15. Via Strata. 16. Marcus et Sextus. 17. Ludus vel schola. 18. Magister et 
discipuli. 19. Aesopi fabula: Lupus et agnus. 20. Colloqium in ludo. 21. 
E ludo in ludum. 22. Caupona vel deversorium. 23. Ad Elephantum. 24. Via
tores sub arbore bibentes. 25. Dama cantat. 26. Tabellarius. 27. Mare. 
28. Naves longae. 29. Piscator. 30. Deo donaria. 31. Toga virilis. Marci 
litterae. -- Magyar mondatok fordítása latinra minden olvasmány után. 
— Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Kis latin nyelvkönyv. Atkinson 
H. W. és Pearce J. W. E. latin olvasókönyve alapján szerkesztette Geréb 
József és Morvay Győző. — Csengery János, Latin nyelvtan I. Heti 
6 óra. — Vöröss Sándor.

4. F ö ld ra jz . Földrajzi alapfogalmak. A magyar királyság részletes le
írása. Tk.: Scholtz—Schürger, Földrajz 1. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

5. T erm észetrajz . Húsos és száraz gyümölcsök. Fenyő. Háziállatok, a 
ház környékén élő állatok. Tavaszzal egyes növények leírása. Tk.: Paszlavszky 
József, Kis természetrajz. Hetenkint 2 óra. — Szutórisz Frigyes.

6. S zám tan . Számlálás. A számok írása és olvasása. A méter, mérések 
Alapműveletek az egész számokkal Súlymérés. Tizedes törtek, tizedes szá
mok, alapműveletek a tizedes törtekkel és tizedes számokkal. Közönséges 
törtek, alapműveletek a közönséges törtekkel. Végtelen tizedes törtek és 
átalakításuk. Időszámítás. — Tk.: Horti Henrik, Számtan. Heti 4 óra. — 
Peskó Ödön.

7. R ajzo ló  geom etr ia . A pont és az egyenes vonal. Az egyenes hely
zetei. Távolságok összehasonlítása. A szög keletkezése és mérése. Egyenes 
vonalú idomok. Háromszögek, négyszögek, sokszögek. Körbe és kör körül 
írt sokszögek. A kör. A kör érintője. Középponti és kerületi szög. Két kör 
viszonylagos helyzete. Az idomok kerülete és területe. — Hetenkint egy 
mértani, illetve mértani beosztáson alapulQ díszítményi rajz. — Tk.: dr. 
Horti Henrik, Rajzoló geometria. Hetenkint 3 óra. — Balló Aurél.
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8. Szépírás. Magyar írás: kis és nagy betűk. Hetenkint 1 ó. — Frenyó Lajos-
9. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngjelek, vonalrendszeri kulcsok, hang

közök, méreti, szűn- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 14 
(adventi, karácsonyi, böjti, húsvéti és reggeli énekek). Világiak közül 14 
komoly és víg dal. — Hetenkint 1 óra. —'Szánik Ernő.

10. Torna, a) 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 négy
ütemes 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. — Dr. Wallentínyi Samu.

b) Játék: Fehér és fekete. Üsd a harmadikat! Kézreütősdi. Rabló és 
pandúr. Körbeséta. Lánczszakítás. Frissítő. Utolsó pár előre! Sánta róka 
gyere ki! Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

II. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Saquly József.

1. V allástan . 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, biliai történetekkel. Hetvényi- 
Jausz-Adorján, Bibliai olvasókönyv. Poszvék Sándor, Egyházi énekek és imád
ságok ev. középiskolai ifjúság számára. Hetenkint 2 óra. -- Frenyó Lajos.

2. M agyar n y e lv , a) Nyelvtan: Az ige- és névszóképzés, a szóössze
tétel, a szórend, a mellérendelt és alárendelt mondatok, az igen évi szerke
zetek, a többszörösen összetett mondat. — b) Olvasmányok: A spártai nevelés. 
Solon Kroisosnál. Polykrates szerencséje. Arion. A marathoni csata. Ther
mopylae Gabii város kézrekerítése. Porsena Róma előtt. Menenius Agrippa. 
Coriolanus. A Fabius-nemzetség. Cincinnatus. A gallusok Rómában. Pyrrhus. 
Róbert Károly. Endre herczeg halála. Nagy Lajos olaszországi hadjárata. 
Kis-Károly. Hunyadi János és nevezetes csatái. Czillei. Mátyás királylyá 
választása. A pórlázadás. A mohácsi csata. Fáy András meséiből. — Köl
temények: Családi kör. A hamis tanú. A jó  öreg korcsmáros. A szegény 
asszony könyve. A puszta télen. Az ó-torony. A gazdag. Kont. Szlbinyáni 
Jatik. Mátyás anyja. A rab oroszlán. Tamás vitéz. Az obsitos. A vámos- 
újfalusi jegyző. A keresztútról. — A dűlt betűvel nyomtatottakat könyvnélkül 
is. — Havonkint két írásbeli dolgozat. — Tk.: Góbi Imre, Magyar olvasó
könyv II., Magyar nyelvtan II. Heti 5 óra. — Saguly József.

3. Latin n yelv , a) Nyelvtan: Az alaktani ismeretek kiegészítése Coniu- 
gatióból: az ige szenvedő alakja, hiányos, rendhagyó igék, az igék a verbói,
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a főnevek nemi szabályai. Praepositiók. — b) Olvasmányok: A rómaiak 
története a királyok alatt: Tullus Hostilius, Ancus Martius. Tarquinius Priscus. 
Servius Tullius. Tarquinius Superbus uralkodása. Szent István életéből. A kivá
lasztott olvasmányok könyv nélkül is. Fordítani való mondatok magyarból latinra. 
Havonkint két Írásbeli dolgozat. Tk.: Dr. Csengeri János, Latin nyelvtan I., 
Latin olvasó- és gyakorlókönyv II. Heti 6 óra. — Saguly József.

4. F ö ld rajz. Európa, Ázsia, Afrika országainak részletes leírása. Tank.: 
Scholtz —Schürger, Földrajz II. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

5. T erm észetra jz . 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. S zám tan . Számolási előnyök. Korlátolt pontosságú szorzás. Rövidített 
osztás. Arányosság. Kettős tételre vonatkozó feladatok praktikus módon és 
aránylat segítségével. Perczentszámítás. Tk.: Horti Henrik, Számtan II. r. 
Hetenkint 4 óra. — Perényi yilmos.

7. R ajzo ló  geo m etr ia . A testekről általában. A testek általános tulaj
donságai. Szögletes testek (hasábok, gúlák). Vegyes felületű testek (henger, 
kúp). Gömbölyű testek (gömb). Szabályos testek. A testek felszínének és 
köbtartalmának a kiszámítása. A sík származtatása és térbeli helyzetei. Az 
egyenes a térben. Az egyenes és a sík kölcsönös helyzete. Két és több sík
nak a kölcsönös helyzete. A testszög. A testek egybevágósága, hasonlósága 
és szimmetriája. Mértani és díszítményi rajzok készítése táblára megszerkesz
tett előrajzok után. Átestek axonometrikus ábrázolása. Tk.: Dr. Horti Henrik, 
Stereometria. Hetenkint 3 óra. — Balló Aurél.

8. S zép írá s. Német és kerekírás. — Szutórisz Frigyes.
9. Ének. Elmélet Apolló-hangjggyfüzet alapján: előismeretek, zöng- 

jelek, vonalrendszer, kulcsok, módosító jelek, hangközök, méreti, szűn- és 
dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 15 (adventi, karácsonyi, 
böjti, húsvéti és reggeli énekek). Világiak közül 15 komoly és víg dal. 
Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

10. T e stg y a k o r la t, a) Torna. Heti 2 órában. — Dr. Wallentínyi Samu.
b) Játék az I. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. — Peskó Ödön. III.

III .  OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Peskó Ödön.

1. V allá sta n . A keresztyén, különösen a magyar prot. egyház története. 
Luther élete részletesen. A német és svájczi reformatio. A reformatio elter
jedése Magyarországon, virágzó-kora, az üldözések; a magyar prot. egyház 
rövid története napjainkig. Egyházi énekdallamok ismétlő gyakorlása, négy 
ének magyarázata és emlékeltetése. Válogatott szakaszok olvastatása és magya
rázata az Apostolok cselekedeteinek könyvéből. Az Úr imájának magyarázata. 
Tk.: Bereczky Sándor, A keresztyén egyház rövid története. Hetvényi-Jausz- 
Adorján, Bibliai olvasókönyv. Poszvék Sándor, Egyházi énekek és imádsá
gok ev. középiskolai ifjúság számára. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.
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2. M agyar n y e lv , a) Nyelvtan: A nyelvtani ismeretek rendszeres össze
foglalása és kiegészítése: hangtan, szótan, mondattan. — b) Olvasmányok: 
A görög —perzsa háborúk. Perikies és a korabeli Athén. Alkibiades. Make
dónjai Fülöp és Demosthenes. Nagy Sándor. Hannibal. Karthago pusztulása. 
Budavár elveszése 1541-ben. A két Zrínyi Miklós. Munkács ostroma (Zrínyi 
Ilona). Mit csinál a gólya? Kedves atyafiak. Kötél áztatva jó. — c) Költe
mények: Szondi (Czuczor G.). Fohászkodás. Fiamnak. Hymnus. A magya
rokhoz. Szózat. A magyarok istene. Búcsú. Levél egy kibújdosott barátom 
után. Isten csodája. Magyar vagyok. Nemzeti dal. Egy gondolat bánt enge- 
met. ..  Koldus-ének. — A dűlt betűvel nyomottak könyv nélkül is. Havon- 
kint két írásbeli dolgozat. Tk.: Góbi Imre, Magyar olvasókönyv III., Rend
szeres magyar nyelvtan. Heti 4 óra. — Saguly József.

3. Latin n y e lv , a) Nyelvtan: A  mondattan tüzetesen: az alany, állít
mány, tárgy, jelző és határozó; az igeidők használata; az egyszerű mondat 
fajai. — b) Olvasmány; Cornelius Nepos: De Miltiade. De Themistocle. 
— Phaedrus: De lupo et agno. De cervo ad fontem. De leone sene, apro, 
tauro et asino. De rana rupta et bove. De cervo et bobus. — Róma tör
ténetéből: Coriolanus. — Havonként két írásbeli dolgozat. Tk.: Dr. Csengery 
János: Latin nyelvtan (II.), Latin olvasó- és gyakorlókönyv. Heti 6 óra. 
Tanár: Dr. Wallentínyi Samu.

4. N ém et n y e lv , 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 Nahrung. Die Familie, b) Nyelvtan: Inductiv alapon a fő
nevek ragozása; a számnevek; a névmások; az igeragozás főalakjai. For
dítás magyarból németre. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Schuster 
Alfréd: Német nyelvtan, I. r. Hetenkint 4 óra. — Teltsch Kornél.

5. T örténet. Magyarország története a mohácsi veszedelemig. Tk.: 
Szigethy: Magyarok története, I. r. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

6. Földrajz és  f iz ik a i fö ld rajz , a) Amerika, Ausztrália és Polinézia. 
Tk.: Scholtz-Schürger: Földrajz, b) A víz és levegő fizikai tulajdonságai. 
A hő. Elektromosság és mágnesség. Tájékozódás a földön. A föld helyzete 
a világűrben. A föld mozgásai. A Naprendszer. A Nap. A Hold. A bolygók. 
Üstökösök és hullócsillagok. Tk.: Makay: Fizika és fizikai földrajz. Heti 
2 óra. — Borsody Károly.

7. Szám tan. Egyszerű kamatszámítás. Kamatos kamatszámítás. Értékpapir- 
számítás (váltó, részvény, állampapír). Határidőszámítás. Arányos osztás. 
Vegyítési számítás. Az aranyésezüsttárgyakra vonatkozó számítások. Tankönyv: 
Horti Henrik: Számtan. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.-

8. R ajzo ló -geom etr ia . A constructiv planimetria alapfeladatai. Távol
ságok és szögek alapműveletei. Merőleges és párhuzamos egyenesek szer
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kesztése. A háromszögre, négyszögre és sokszögre vonatkozó szerkesztések 
adott alkotórészek alapján. Adott idomok átalakítása, velők egyenlő területű 
másféle idomokká. Területek osztása. Az idomok hasonlósága és symmet- 
riája. Pythagoras tantétele. Stilizált levelek rajzolása Várdai falimintái után. 
Tk.: Dr. Horti Henrik: Rajzoló-geometria. Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

9. Ének. Azon egyházi dallamok taníttattak be, melyek közönséges 
vasárnapokon és főbb ünnepeken — Adventtői Szentháromság vasár
napjáig énekeltetnek, és pedig: Zengd lelkem az új reggelt; Dicsérd Istent 
keresztyénség; Az éj ím’ érkezik; Bizony meglészen az idő; Minden ember 
csak halandó; Isten, óh szent Isten; Istentől el nem állok; Most nyugosz- 
nak az erdők; Jövel Szentlélek - Úristen; Jehova, csak neked éneklek; Én 
lelkem, mire csüggedsz el; Erős vár a mi Istenünk; Jertek hozzám, Krisztus 
mondja; Dicsőség mennyben Istennek; Eljött hozzánk az üdvösség; Gálya
rabok éneke. Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

10. T estg y a k o r lá s , a) Torna: Szabadgyakorlatok kézi - szerekkel és 
szerek nélkül. Rendgyakorlatok. Szergyakorlatok. Játékok. Hetenkint 2 óra. 
Peskó Ödön.

b) Játék a IV. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

I V .  OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Schöpflin Géza.

1. V a llá sta n . Hittan és erkölcstan. Az evangéliumi prot. egyház főbb 
hit- és erkölcstani elvei, tekintettel más egyházak főbb tanaira. Szentírási 
helyek olvasása, magyarázása. Márk evangyéliomának olvastatása. Négy 
egyházi ének magyarázata és emlékeltetése. Tk.: Hetvényi Lajos: Evan
gélikus vallástan; Hetvényi-Jausz-Adorján: Bibliai olvasókönyv;- Poszvék 
Sándor: Egyházi énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára. 
Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. M agyar n y e lv . Stilisztika. Nyelvkincs. A stílus tulajdonságai. Verstan. 
A fontosabb ügyiratok. Olvasmányok és költemények a tanult anyag minden 
részéhez, Arany Toldijának tüzetes tárgyalása. Tk.: Góbi: Stilisztika. Lehr 
Albert: Arany Toldija. Havonkint két írásbeli dolgozat. Hetenkint 4 óra.— 
Schöpflin Géza.

3. Latin n y e lv . Mondattan, a III. osztályban szerzett nyelvtani ismeretek 
ismétlése után az összetett mondat. Mellérendelt és alárendelt mondatok, 
szórend. Verstan. Időszámítás. Prózai olvasmány: Caesar, de bello Gallico: 
Caesarnak a helvétekkel viselt háborúja, I — XXI. fejezet. Költői olvasmány: 
Ovidius Metamorph.: Az emberi nemnek négy korszaka. Icarus. Baucis és 
Philemon. Költői gnómák. A stílusgyakorlatokból több fejezet fordítása. 
Havonként két írásbeli dolgozat. Tk.: dr. Csengery János: Latin nyelvtan. 
Dávid István: Latin olvasókönyv. Kempf-Csengery-Cserép: Latin stílus- 
gyakorlatok. Hetenkint 6 óra. — Schöpflin Géza.

4. N ém et n y e lv , a) Beszédgyakorlatok és olvasmányok: Der Winter. 
Der Vogel am Fenster. Die Farben und Eigenschaften der Dinge. Unsere

ii *
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Haustiere: Das Pferd, das Rind, der Hund. Seltsamer Spazierritt. Der 
kluge Landmann und sein Pferd. Der Frühling. Die Singvögel. Der Sommer. 
Das Gewitter. Der alte Landmann an seinen Sohn. Der betrogene Teufel. 
Das Riesenspielzeug. Die Kornähren. Die Sonne und der Wind. Sprich
wörter. Der Wald. Der Star in der Tasche. Der Fuchs und die Katze. Der 
Wulf und der Fuchs. Einkehr, b) Nyelvtan. Inductiv alapon a melléknév 
ragozása. A segédigék és rendes igék ragozásának összefoglalása. Az igék 
szenvedő alakja. A legfontosabb szórendi szabályok összefoglalása. Fordítás 
magyarból németre. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Schuster Alfréd: 
Német nyelvtan, I. rész. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

5. T örténelem . 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 
története, II. rész. Heti 3 óra. — Saguly József.

6. T erm észetrajz . (Növénytan.) Egyes növények leírása és meghatáro
zása. A növények szervei alaktani és biológiai szempontból. Chemiai alap
ismeretek kisérleti alapon. A növény belső szerkezete és életjelenségei. Át
tekintés a növényvilág fölött; növényleirás és határozás. Tankönyv: Dr. 
Szterényi H .: Növénytan. Segédkönyv: Cserey : Növényhatározó. Hetenkint 
3 óra. — Szutórisz Frigyes.

7. A lgeb ra . Alapfogalmak. Absolut és relativ számok. Négy alapművelet 
relativ számokkal. A hatvány fogalma. Egytagú és kéttagú algebrai kife
jezés négyzete és köbe. Elsőfokú egy ösrneretlennel biró algebrai egyen
letek megoldása. Tk.: Dr. Wagner Alajos: Algebra. Hetenkint 3 óra. — 
Perényi Vilmos.

8. R ajzo ló -g eo m etr ia . Tananyag: A kúpszeletek (kör, kerülék, hajtalék 
és mentelék) tulajdonságai s az ezen görbe vonalakra vonatkozó szerkesz
tések. Erre vonatkozó mértani rajzot felváltotta a díszítményi rajz Várdai 
falimintái után (B. 1 — 14.). Dr. Horti Henrik: Rajzoló-geometria. Hetenkint 
2 óra. — Balló Aurél.

9. Ének a III. osztálylyal együtt.
10. T estg y a k o r lá s , a) Torna: Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok, 

különösen a svéd rendszer alapján. Szergyakorlatok. Ugrások. Társasjátékok. 
Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

b) Játe'k a 111. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. — Dr. Wallentínyi Samu. V.

V .  OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Teltsch Kornél.

1. V allá stan . Bibliai bevezetés. Az ó- és újszövetségi Kánon rövid tör
ténete, a Biblia nevezetesebb fordításai. Az egyes iratok keletkezésének tör
ténete, szerzőik, tartalmuk ismertetése. Szemelvények olvastatása az ó- és 
újszövetségi iratokból. Kézikönyvek: Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés 
és a Szentírás. Heti 2 óra. — Frenyó Lajos.



85

2. M agyar n ye lv . Rhetorika. Az általános szerkezettan előrebocsátása 
után a prózai műfajok: a leírás, az elbeszélés, a történetírás, értekezés, a 
szónoki beszéd és a levél elmélete a legjellemzőbb olvasmányok fejtegeté
sével és részletes tárgyalásával. A kötelező házi-olvasmányokból tartalmi 
kivonatok készítése. Havonkint írásbeli dolgozat. Tk.: Oóbi Imre: Rhetorika. 
Hetenkint 3 óra. — Vöröss Sándor.

3. Latin n y e lv . Cicero: De imperio Cn. Pompei és Pro Archia poeta, 
kiterjeszkedve a beszédek keletkezésére, a kortörténeti viszonyokra, a régiség- 
tani és irodalmi magyarázatokra. Költői olvasmány: Ovidius: A költő ön
életrajza; a Fastiból: Romulus és Remus kitevése, Róma alapítása, Romulus 
megdicsőülése, Janus, Niobe, Arion. — Havonkint két írásbeli dolgozat. 
Tk.: Köpesdy: Cicero két beszéde, Csengery: Szemelvények Ovidiusból, 
Köpesdy-Cserép: Latin stílusgyakorlatok. Hetenkint 6 óra. — Tanár: dr. 
Wallentínyi Samu.

4. G örög  n y e lv . Az olvasás és írás begyakorlása után az alaktanból a főnév, 
melléknév, igehatározó, számnév, névmás és az w-végű igék az attikai nyelvjárás 
szerint. Megfelelő szó- és írásbeli fordítási gyakorlatok. Tk.: Dr. Maywald 
József: Görög nyelvtana és Görög gyakorló- és olvasókönyve, !. rész. 
Havonkint két írásbeli dolgozat. Hetenkint 5 óra. —Ludmann Ottó.

5. G ö rö g ö t p ó tló  ta n fo ly a m , a) Görög és magyar irod. olvasmányok: 
Homeros élete. A homerosi kérdés. Homeros lliasa és Odysseiája bő 
szemelvényekben. A vallás Homerosban. A Perikies korabeli mythologia. 
Szemelvények Herodotosból. — Költői szemelvények Tinódi, Gyöngyösi 
műveiből. Prózai szemelvények Kemény, Bethlen, Cserey, Apor műveiből. 
Tk.: Dr. Csengeri János: Homeros lliasa. Dr. Gyomlay Gyula: Homeros 
Odysseiája. Dr. Geréb József: Szemelvények Herodotos történeti művéből. 
Dr. Geréb József: A görög vallás és művészet. Dr. Badics Ferencz: Magyar 
irodalmi olvasókönyv, I. kötet. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

b) Rajz: Szemléleti rajz modellként beállított mértani testek, majd 
testcsoportok után. Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. N ém et n y e lv , a) Olvasmányok: Der Bau eines Hauses. Die mensch
liche Wohnung. Das Gewerbe. Der Schmied. Mut über Gut. Des Knaben 
Berglied. Die drei Brüder. Das Gewitter. Sparsam ist nicht geizig. Der 
Löwe. Der Verkehr und Handel. Der Kaufmann und der Seemann. Der 
beste Empfehlungsbrief. Sprichwörter. Die Einrichtungen der Post. Ein 
Ausflug auf eine Ruine. Einrichtungen unserer Eisenbahn. Brief eines 
Schülers. Das gesellige Leben der Menschen.; Das Vaterland. Kindesdank. 
Mutterliebe. Der Flusz. Der Steinadler. Die Liehe. Berg und Tal. b) Nyelvtan : 
Az alaktani ismeretek kiegészítése és begyakorlása. Fordítás magyarból 
németre. Beszélgetési gyakorlatok. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: 
Schuster Alfréd: Német Nyelvkönyv, II. rész. — Teltsch Kornél.

7. T örtén elem . Történet előtti idők. Az ókori népek története: a) keleti 
népek; b) görögök; c) rómaiak. Tk.: Varga Ottó. Világtörténet, I. Heti 
3 óra. — Gömöry János.
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8. M en n yiségtan , a) Algebra. Az arányok. Az elsőfokú egyenletrend
szerek két és több ismeretlennel. A megoldási eljárások. Az egyenletrend
szerek geometriai ábrázolása és megoldása. Az elsőfokú egyenletrendszerek 
értelmezése. A másodfokú egyenlet. Qyökmennyiségek. Négyzetgyök, köb
gyök. Gyökmennyiségekkel való számolás, b) Geometria. A pont helyzete 
a síkban. Az egyenes helyzete a síkban; két és Több egyenes kölcsönös 
helyzete a síkban. A síkidomok alkotórészei. A síkidomok területének 
kiszámítása. A kör. A kör kerületének és területének meghatározása. Kézi
könyv : Dr. Wagner Alajos: Algebra és geometria. Heti 3 óra. — Peskó Ödön.

9. T erm észetra jz . (Állattan.) Az emberi test alapos megértéséből ki
indulva, az állatok szerveinek összehasonlító tárgyalása. Rendszertan, lehe
tőleg gyakorlati alapon. Rovarok gyűjtése és meghatározása. Kézikönyv: 
Dr. Roth Samu : Az állattan alapvonalai. Hetenkint 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

10. T estg y a k o r lá s , a) Torna: Szabadgyakorlatok kézi-szerekkel és kézi
szerek nélkül. Rendgyakorlatok. Szergyakorlatok 4 csapatban. Játékok. Heti 
2 óra. — Peskó Ödön.

b) Játék: A VI. osztálylyal együtt, játszottak: footballt, longa métát, 
füleslabda-játékot. — Teltsch Kornél.

V I .  OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Borsody Károly.

1. V allástan . A keresztyén egyház története. Az egyház megalakulása, 
az üldözések, Nagy Konstantin, az egyház megromlása, a reformatio út
törői. A reformatio, Luther s a többi reformátorok. A reformatio elterjedése, 
a harminczéves háború, a tridenti zsinat, a jezsuita rend és bukása. A pro
testáns, római katholikus, görög keleti egyház újabb története. Tankönyv: 
Bereczky Sándor: A keresztyén egyház története. Hetenkint 2 óra. — 
Frenyó Lajos.

2. M agyar n y e lv . Poétika. A művészetek általános jellemzése és fel
osztása után a líra, epika és dráma elmélete. Minden műfaj fejtegetése meg
felelő olvasmányok tárgyalása alapján történt. A magyar balladákat, a 
Zrinyiászt és Bánk bánt szintén közös munkában dolgoztuk tüzetesen. A 
tanulók a köteles házi-olvasmányokról beszámoltak. Havonkint egy írás
beli dolgozat. Tk.: Góbi Imre: Poétika. Heti 3 óra. — Vöröss Sándor.

3. Latin n yelv . Titi Livi Ab urbe condita 1. XXI. cap. 1—8., cap. 
15 — 41. Szemelvények az Aeneis I. és II. énekéből. Livius és Vergilius 
élete és munkássága. Az olvasottak nyelvi és tárgyi magyarázata. Hetenkint 
egy órán stílusgyakorlatok a nyelvtan ismétlésével kapcsolatban. Havonkint 
két Írásbeli dolgozat. Tk.: Bartal A. és Maltnosi K.: Livius; dr. Cserép 
József: Szemelvények Vergilius Aeneiséből. Csengery János: Latin stílus
gyakorlatok. Hetenkint 5 óra — Klemens János.

4. G örög  n yelv . Az V. osztály nyelvtani anyagának ismétlése után a 
/«-végű és a rendhagyó igék ragozása. Xenophon életrajzának és írói mun
kásságának ismertetése után szemelvények az Anabasisból és Sokrates Memo-
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rabiliáiból és könnyebb lírai szemelvények. Az olvasmányok mellett a legfőbb 
mondattani szabályok. Havonkint két írásbeli dolgozat: fordítás görögből ma
gyarra és magyarból görögre. Tk.: Dr. Maywald József: Görög nyelvtana és 
Görög gyakorló-és olvasókönyve II. rész. Hetenkint 5 óra. — Ludmann Ottó.

5. G ö rö g ö t p ó tló  tan fo lyam , a) Irodalom: A görög lyra története a görög 
lyrikusok olvasása alapján. A magyar irodalomból a klasszikus iskola 
ismertetése. Az olvasmányok fejtegetése. Aischylos Agamemnonjának, 
Sophokles Antigonéjának, Euripides Iphigenia Taurisban czímű művének 
részletes tárgyalása s ezzel kapcsolatban a görög tragédia vázlatos története. 
Tank.: Agamemnon, Antigone, Iphigenia Taurisban. Badics F .: Irodalmi 
olvasókönyv II. rész. Heti 3 óra. — Klemens János.

b) Rajz: Szemléleti rajz modellként beállított használati és díszítési 
tárgyak után (cserépedény, borkúti korsó, dob, öntöző-kanna, székek, 
szekerek, földgömb, iskolapad, mérleg, mángorló, bölcső, hinta, esernyő, 
kávéőrlő, disznóól stb.). — Balló Aurél.

6. N ém et n y e lv . A nyelv- és mondattani ismereteknek példatár útján 
való kiegészítése és begyakorlása. Olvasmányok: Die drei Freunde, Wind 
und Sonne, Der gerettete Jüngling, Eduard, Der Cid, Der wilde Jäger, 
Die Kraniche des Ibykus, Die Bürgschaft, Der Zauberling, Körner an 
seinen Vater, Abschied vom Feben, Aus den Reden an die deutsche Nation 
v. Fichte, Die drei Zigeuner, Im Oktober 1849, An meine Mutter, Die 
Wallfahrt nach Kewlaar, Der Fischer, Des Sängers Fluch, Die Entwicklung 
der deutschen Ballade, Bürgers, Fenaus, Herders und Heines Febens- 
beschreibung. Tk.: Enderei Ákos: Német olvasókönyv, III. kötet. Hetenkint 
3 óra. — Szutórisz Frigyes.

7. T örtén elem . A középkor és újkor története a westfáliai béke meg
kötéséig. Tk.: Varga: Világtörténet, II. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

8. M en n y iség ta n , a) Algebra: A hatványozás fogalmának kiterjesztése 
tört és negativ hatvány-kitevőre. Algebrai összeg és absolut számok négvzet- 
és köbgyöke. Fogaritmus-számítás.

b) Geometria. Goniometria és trigonometria. Tk.: Wagner Alajos: 
Algebra és geometria. Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos.

9. T erm észetra jz . (Ásványtan és chemia.) A legfontosabb ásványokkal 
kapcsolatban a chemiai alapfogalmak, lehetőleg gyakorlati alapon. A föld és 
felületének kialakulása a víz és tűz hatása következtében; kőzettan; a levegő 
és az élő szervezetek geológiai működése. Geológiai korszakok. Tk.: Dr. 
Szterényi Hugó; Ásványtan és chemia. Hetenkint 3 óra. — Szutórsz Frigyes.

10. T estg y a k o r lá s , a) Torna: Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok: 
botokkal, súlyzókkal és buzogányokkal, svéd rendszerű gyakorlatok. Szer
gyakorlatok. A tanulók 3 csapatban két-két előtornász vezetése mellett gya
koroltak. Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

b) Játék: Az V. osztál'ylyal együtt játszottak: longa métát, footballt, 
füleslabdát; gyakorolták 'magukat a diszkoszvetésben, távolugrásban. — 
Teltsch Kornél.
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V I I .  OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Dr. Wallentínyi Samu.

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. Tk.: Bereczky Sándor. 
A magyarországi prot. egyház története, Hetvényi-Jausz-Adorján, Bibliai olvasó
könyv. Heti 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. M agyar n y e lv . A magyar nemzeti irodalom története Kisfaludy 
Károlyig. Az egyes korszakok politikai és művelődési viszonyai. Kiválóbb 
íróink jellemzése az olvasott rhűvek alapján. A kötelező házi-olvasmányokkal 
mindig beszámoltak a tanulók. Házi-olvasmányok: Anonymus és Kézay 
krónikája; Gárdonyi: A láthatatlan ember; Herczeg Ferencz: Pogányok; 
Gárdonyi: Az Isten rabjai; Baksai: Dáma; Cserei Históriája; Mikes: Török- 
országi levelek; Zrínyi: A török Afium, Idyllek; Faludi Válogatott versei; 
Fraknói: Pázmány élete; Kármán: Fanni hagyományai; Gyöngyösi, Tompa, 
Petőfi, Arany Széchy Máriája; Apor: Metamorphosis; Berzsenyi Ódái; 
Kazinczy: Pályám emlékezete; Kisfaludy Sándor: Regék, A Mondolat; 
Kölcsey két politikai, két emlékbeszéde. Havonkint egy írásbeli dolgozat. 
Tank.: Beöthy: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése I. k. Heti 
3 óra. — Tanár: dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin n yelv . Cicero: Orationes in Catilinam. Az I. és II. beszédnek 
tüzetes tárgyalása. Sallustius „Bellum Catilinae" czímű műve, részben cursive. 
Vergilius Aeneisének VI. éneke. Az olvasottak nyelvi és tárgyi magyarázata. 
Az írók jellemzése. A régiségtani ismeretek kiegészítése és rendszeres össze
foglalása. A nyelvtan ismétlése és latin stílusgyakorlatok. Havonkint 2 írás
beli dolgozat, felváltva fordítás magyarból latinra és latinból magyarra. Kk.: 
Cicero: Orationes in Catilinam. Bartal és Malmosi: Sallusti Crispi libri de 
conjuratione Catilinae. Cserép J.: Szemelvények Vergilius Aeneiséből. Csen- 
gery: Latin stílusgyakorlatok. Schmidt M.: Római régiségek. Hetenkint 5 
óra. — Klemens János.

4. G örög  n ye lv . Szemelvények Homeros Odysseijának L, V., VI. és VII. 
énekéből. Herodotos történeti munkájából: A marathoni csata (VI. 109— 117), 
Xerxes haditanácsa (VII. 8 — 11), a thermopylaei csata (VII. 201—228), a 
salamisi csata (Vili. 70 — 88). Az olvasottak nyelvi és tárgyi magyarázata. 
Az ó- és új-ión dialektus sajátságainak ismertetése. Nyelvtani ismétlések. 
Havonkint írásbelei dolgozatok: felváltva magyarból görögre és görögből 
magyarra. Kk.: Kempf J .: Szemelvények az Odysseiából. Vietórisz J . : Sze
melvények Herodotosból. Hetenkint 5 óra. — Klemens János.

5. G örögp ótló  ta n fo ly a m , a) Irodalom: Thukydides műve a pellopon- 
nésosi háborúról tüzetesen. Demosthenes Olinthosi beszédei; Kazinczy: 
Pályám emlékezete; Jászai: A mohácsi vész; Salamon: A török hódoltság; 
Horváth: Az 1825/27-iki országgyűlés; Kölcsey: A magyar nyelv ügyében;
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Kossuth: Erdély és az unió; Széchenyi: Közteherviselés; Beöthy: Wesselényi 
Miklós szobránál. A tárgyalt írók élet- és jellemrajza. Heti 3 óra. — Tanár; 
dr. Wallentínyi Samu.

b) Rajz: Szemléleti rajz modellként beállított használati és díszítési 
tárgyak után (tükör, kút, szélmalom, hordó, harangláb, kerék, faragópad, 
ágyú, teafőző, fonógép, hegedű stb.). Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. N ém et n y e lv . Goethe Hermann és Dorothea-jának olvasása és beható 
tárgyalása; Schiller Wilhelm Tell-jének olvasása egyes jelenetek kihagyá
sával; a színmű keletkezése, compositiója, alapeszméje. A német irodalom- 
történetből a középkori költészet tárgyalása az olvasott művek alapján. 
A Il-ik virágzás korának általános jellemzése és Lessing aesthetikai és 
költői működése. Tk.: Lenkei és Endrei: Német nyelvkönyv, IV. rész. 
Havonkint egy írásbeli dolgozat. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

7. T örtén elem . Az újkor története 1648-tól 1878-ig. Tk.: Varga: Világ- 
történet, III. Európa államainak és az Egyesült-államoknak politikai földrajza. 
Tk.: Mangold: Politikai földrajz. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.

8. M en n y iség tan , a) Algebra. A vegyes másodfokú egyenlet elmélete. 
Két egyenlet közös gyöke. Redukálható egyenletek. Reciprok egyenletek. 
Másodfokú egyenletrendszerek. A másodfokú függvény geometriai ábrázo
lása. Maximum-minimum számítás. A geom. sor. Kamatos kamatszámítás. 
Járadékszámítás. Kölcsönök törlesztése, b) Geometria. A pont helyzete a 
térben. Az egyenes helyzete a térben. A sík helyzete a térben. Az egyenes 
és sík kölcsönös helyzete, síkok kölcsönös helyzete. A testszög és a sark- 
testszög. A testszög tulajdonságai s az egybevágó testszögek. A testek és 
osztályozásuk. A testek alaptulajdonságai. Euler tétele. A szabályos testek. 
A testek felületének és köbtartalmának kiszámítása. Kézikönyv: Dr. Wagner 
Alajos: Algebra és geometria. Heti 3 óra. -  Peskó Ödön.

9. F iz ik a . Mechanika. Kinematika és dynamika. A cseppfolyós és lég
nemű testek dynamikája. Hangtan és fénytan. Kézikönyv: Dr. Kovács 
Zoltán: Fizika. Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

10. T estg y a k o r lá s  aj Torna. Szabadgyakorlatok kézi-szerekkel és kézi
szerek nélkül. Rendgyakorlatok. Szergyakorlatok 3 csapatban. Heti 2 óra.
— Peskó Ödön.

b) Játék. A VIII. osztálylyal együtt játszottak footballt, longa métát, 
füleslabda-játékot, s gyakorolták magukat az athletikában. — Dr. Walien- 
tínyi Samu.

V i l i .  OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Perényi Vilmos.

1. V allá stan . Keresztyén hittan és erkölcstan. A vallás lényege, fogalma, 
alakjai, kijelentés, Szentírás. Az Istenről, az emberről, a bűnről, a Krisztusról,
— megváltásról, a Szentháromságról szóló tan. Az üdv elsajátítása az erkölcsi 
keresztyén élet által, az üdvösség rendje, erény, kötelesség, a kér. köteles
ségek. Az egyház, a kegyelmi eszközök: keresztség, úrvacsora, az egyházi
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hivatal. Mindez a dogmatörténetre, de kivált az ágostai hitvallásra való tekin
tettel tárgyalva. Kézikönyvek: Bancsó Antal: Keresztyén hit- és erkölcstan; 
Paulik János: Az ágostai hitvallás. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. M agyar n y e lv . A magyar nemzeti irodalom története Kisfaludy 
Károlytól napjainkig. A politikai és művelődési viszonyok részletes ismer
tetése. Az egyes költők és írók tárgyalása, lehetőleg olvasott munkáik alapján. 
Hónaponkint írásbeli dolgozat. Kk.: Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti 
irodalom történeti ismertetése. Hetenkint 3 óra. — Schöpflin Géza.

3. Latin n y e lv . Horatii Carm. I. 1., 3., 9., 14., 22., 37., II. 3., 10., 14.,
III. 1., 3., 9., 30., Epodon 2., Sat. I. 1., Epistula ad Pisones. Taciti Annalium 
I. 1—8., 17 — 23. c. A római irodalom története. Havonkint két írásbeli 
dolgozat, fordítás magyarból latinra és latinból magyarra. Kk.: Pozder: 
Horatii Carmina, Némethy: Taciti Annalium 1. Hetenkint 4 óra. — 
Schöpflin Géza. \

4. G örög  n y e lv . A görög philosophia keletkezésének és Sokratesig 
való fejlődésének rövid előadása után Plato Apológiája egész terjedelmében 
és Kritónjából szemelvények. Azután Homér Iliás-ának VI. könyve. A görög 
irodalomnak áttekintése. Havonkint írásbeli dolgozatok: összefüggő magyar 
szöveg fordítása görögre és görög szöveg fordítása magyarra. Hetenkint 
4 óra. —' Ludmann Ottó.

5. G örögöt p ó tló  tan fo ly a m , a) Irodalom: Platóntól Apologia, Kriton. 
Az állam keletkezése. Aristoteles: Nikomachosi Ethikájából „A boldogságról" 
szóló fejezet, b) A görög művészet remekeinek történeti ismertetése szem
lélet alapján. Tk.: Platon és Aristoteles, szemelvények, szerk. Alexander 
Bernát. A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése, Zsámboki 
Gyulától. Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

b) Rajz: Rajzolás gipszminták után szénnel. (Gyermekfej, Dante, 
Cicero, Michelangelo rabszolgája, Voltaire, Niobe, faun, modern női fej, 
Homeros, Zrínyi.)

6. N ém et n y e lv . Goethe »Iphigenie auf Tauris“ ez. drámája egész 
terjedelmében, beható aesthetikai magyarázatokkal. Schiller és Goethe élet
rajza és irodalmi működése lehetőleg olvasmányok alapján. Tk.: Endrei 
Ákos és Lenkei Henrik, Német nyelvkönyve. Hetenkint 3 óra. — Ludmann Ottó.

7. T örténelem . Magyarország története, tekintettel az állami és társadalmi 
viszonyok fejlődésére. Tk.: Szigethy: Magyarország oknyomozó történelme. 
Heti 3 óra. — Borsody Károly.

8. M en n yiségtan . Combinatio. Egyszerű valószínűségi számítás. Analy- 
tikai geometria elemei. A mennyiségtan átismétlése. Tk.: Wagner Alajos, 
Algebra. Hetenkint 2 óra. — Perényi Vilmos.

9. F izika . Hőtan. Mágnesség. Elektromosság. Kosmografia. Tk.: Szekeres, 
Kísérleti fizika. Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos.

10. P h ilo so p h ia i p rop aed eu tik a . Lélektan: Bevezetés; az érzéki, jelentő 
képek; az érzés; az akarat. — Logika: Elemtan, fogalmak; ítéletek és követ-
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keztetések. Rendszertan: a meghatározás, a felosztás, a megbizonyítás; a 
módszer, a tudományok elveiről és rendszeréről. Tk.: Böhm Károly, Tapasz
talati lélektan. Logika. Hetenkint 3 óra. — Qömöry János.

11. Testgyakorlás, a) Torna. Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok botok
kal, súlyzókkal, buzogányokkal és különösen svédrendszerű gyakorlatok. 
Szergyakorlatok. A tanulók három csoportra osztva, két-két előtornász 
vezetése mellett gyakoroltak a különböző szereken. Hetenkint 2 óra. — 
Teltsch Kornél.

b) Játék. A VII. osztálylyal együtt játszottak footballt, longa métát, 
füleslabdát s gyakorolták magukat az athletikában. — Dr. Wallentínyi Samu.

írásbeli dolgozatok a felső osztályokban.

Magyar dolgozatok.
IV. osztály. 1. Legkedvesebb olvasmányom. 2. Miért szeretne Miklós 

vitézzé lenni? 3. György és Miklós viszálya. 4. Miklós megöli György 
egyik szolgáját. 5. A farkaskaland. 6. György fondorlatai. 7. Miklós viadala 
a bikával. 8. Miklós és a cseh. 9. Bencze jellemrajza. 10. A viadal helye.
11. Ali segíti Miklóst czélja elérésében? 12. Mi hátráltatja Miklóst czélja 
elérésében? 13. Az epizódok szerepe a Toldiban. 14. Ügyiratok.

V. osztály. 1. A pákász halászati fogásai. 2. A vén gulyás. (Elbeszélés.)
3. Tinódi históriás énekeinek történeti fontossága. 4. Eszmék a Kölcsey 
Parainesisében. 5. A várnai vereség okai. 6. Mit tett az első magyar minisz
térium a horvát lázadás lecsillapítására? 7. Mivel bizonyítja Deák a felirat 
helyességét? 8. Az öreg Toldi. 9. Levél.

VI. osztály. 1. Az eszményítésről. 2. Berzsenyi Dániel „A Magyarok
hoz" czímű ódájának széptani fejtegetése. 3. Balassi költészetének motívumai.
4. A Zrinyiász tárgya, alapeszméje és czélja. 5. Csodás elem a Zrinyiászban. 
6. A lelki bűnhödés Arany János balladáiban. 7. Fiamnak. (Arany J.-tól. 
Széptani fejtegetés.) 8. Szélházy és Perföldy „A kérőkében. 9. Tiborcz jelleme.

VII. osztály. 1. A hunok életmódja (Gárdonyinak „A láthatatlan 
ember" czímű regénye alapján). 2. Mondái elemek Anonymus krónikájában.
3. A protestantizmus gyors elterjedésének okai hazánkban. 4. Mit köszön
het nemzetünk a reformatiónak ? 5. Párhuzam Zrínyi és Gyöngyösi között. 
6. A kurucz-kor költészetének motívumai. 7. Mikes: Törökországi leveleinek 
jellemzése. 8. Kazinczy méltatása.

VHI. osztály. 1. A Zrinyiász „Juranics és Radivoj" és az Aeneis 
»Nisus és Euryalus" epizódjának összehasonlítása. 2. A reform-korszak egy 
tipikus alakja Kisfaludy Károly vígjátékaiban. 3. ASzózat. 4. Romantikus elemek 
Jósika Abafijában. 5. Arany és Petőfi barátsága. (Levelezésük és költemé
nyeik alapján.) 6. Az ókor uralkodó eszméi Madách „Az ember tragédiájá“- 
ban. 7. Népi vonások János vitézben és Toldi Miklósban.

1 2 *
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Német dolgozatok.
VII. osztály. 1. Der Kaufmann und der Seemann (ford, magyarból).

2. Beschreibung des rheinländischen Städtchens. (Nach Hermann und 
Dorothea.) 3. Übersetzung ins Ungarische aus dem Vll-ten Gesänge von 
Hermann und Dorothea. 4. Der Apotheker und Pharrer in H. u. D. 5. Die 
Volksdichtung. 6. Aus was für Elementen besteht das Nibelungenlied.
7. Die Artussage. 8. Die Lage des Schweizer Volkes unter den Landvögten.

VIII. osztály. 1. Welche Charakterzüge Iphigeniens entnehmen wir 
schon aus dem ersten Auftritte des Dramas von Goethe? 2. Der Charakter 
des Orestes (ford, magyarból). 3. Böse Gesellschaften verderben gute Sitten.
4. Wie ich meine Weihnachtsferien zugebracht habe. 5. Inhalt und Grund
gedanke des Gedichtes: »das verschleierte Bild zu Sais“. 6. Gedankzugang 
in Schillers »Lied von der Glocke“. 7. Schilderung eines Sommerabends 
nach Schillers »Lied von der Glocke“.
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C) Főgymnasiumi tanulók.
A rövidítések magyarázata: ág. h. ev. ^ágostai hitvallású evangélikus; ref. reformá
tus; rk. - római katholikus; gk. ógörög katholikns; un. =  unitárius; izr. - izraelita 

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

Név, vallás, anyanyelv 1 Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY.

Bartos Kálmán ág. h. ev., m. 
Bodnár József rk., m .. . . 
Czékus László ág. h. ev., tn. 
Cziner Ernő izr., m. . . . 

5 Demeter Dezső izr., m. . . 
Domen Gusztáv rk., m. . . 
Friedrich Zsigmond ág. h.

ev., m * ............................
Gasch Oszkár ág. h. ev., n.** 
Gärtner Miksa ism,, izr., n.** 

10 Gerő Miklós izr., m. . . . 
Gottlieb Béla ism., izr., m.** 
Gottlieb Jenő izr., n. . . . 
Groszmann Pál izr., m. . . 
Guttmann Manó izr., n. . . 

15 Halmi Elemér ág. h. ev., m. 
Herskovits Sándor izr., m. . 
Horvay János ism., ág. h.

ev., n * ............................
Hübschmann Sándor izr., n. 
Kahanyecz Lajos rk., m.* .

20 Keller László izr., m. . . .
Klein Sándor rk., m.* . .
Klemens Rezső ág. h. ev., m. 
Kobilitz Jenő ág. h. ev., m. 
Kopp Salamon izr., n. . .

25 Kovács Béla ref., m. . . . 
Körtvélyessy Pál ág. h. ev., m 
Landsmann Gyula izr., m.*. 
Liptai Sándor ág. h. ev., m 
Löwy Jenő izr., m .. . .

30 Lutocska László ág. h. ev., t 
Marencsin Béla ág. h. ev., m 
Nagy Árpád izr., m. . .
* Ism é tlő  — ** K im arad t..

Eperjes, Sáros vm, 1899. febr. 12. 
Igló, Szepes vm., 1899. okt. 29. 
Abaújszántó, 1898. nov. 15. 
Kecső, Gömör vm., 1899. máj. 21. 
Jolsva, Gömör vm., 1899. máj. 7. 
Finke, Borsod vm., 1899. jan. ló.

Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. ló. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. nov. 19. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 30.
Királyhelmecz, Zemplén, 1898. márcz. 1. 
Sebeskellemes, Sáros vm., 1898. júl. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. júl. 28. 
Hrabova, Sáros vm., 1896. júl. 25. 
Lapos, Sáros vm, 1898. okt. 29. 
Hidasnémeti, Abaúj vm., 1897. aug. 10.

Istvánhuta, Szepes vm., 1897. szept. 15.
Kolossó, Sáros vm., 1899. júl. 21. 
Qölniczbánya, Szepes vm., 1898. aug. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 19. 
Felsőlövő, Vas vm., 1899. jún. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. máj. 29. 
Héthárs, Sáros vm., 1897. szept. 7. 
Zsujta, Abaúj-T. vm., 1898. jan. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 2. 
Bárcza, Abaúj-T., 1898. jún. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. júl. 21. 
Nénietlipcse, Liptó vm., 1899. jún. 27. 
Tapolyradvány, Sáros vm., 1899. júl. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jún. 12.
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Név, vallás, anyanyelv | Születés helye és ideje

Neumann Béla izr., t* . . 
Neumann Miksa izr., t. . . 

35 Oszvald Dániel ág. h. ev., m. 
Paszternák Zoltán izr., n. . 
Preiszner Jenő rk., m.** . . 
Preiszner Tibold ism., rk., m.** 
Rácz Armand izr., m.. . . 

40 Reichmann Gyula izr. m. . 
Schwarcz Ernő izr., n. . .
Schreiber Imre izr., n. . .
Schreiber Jenő izr., n. . .
Skovrán László rk., n. . .

45 Starnberger Sándor izr., n. . 
Spanner Lajos ág. h. ev., m.
Stix János rk., n...................
Várady-Szakmáry Dezső ág.

h. ev., m............................
Szereday Károly ág. h. ev., m.** 

50 Székely Lajos izr., m. . . 
Szilárd József rk., m. . . . 
Sztehlo Géza ág. h. ev., m.
Tauth Béla rk., m................
Tináth Ottó ág. h. ev., n.**. 

55 Tináth Vilmos ág. h. ev., n.** 
Tornai Tibor izr., m. . . . 
Urbach Miklós izr., m. . . 
Venetianer Nándor izr., n. . 
Weisz Sándor izr., m.* . .

60 Weiszer Sándor ág. h. ev., m. 
Zemán Jenő ág. h. ev., m. .

Magántanulók:
Csillaghy Miklós ág. h. ev., m.
Éried Éva izr., n..................
Hercz Lajos izr., m. . . . 

65 Ilkovics Alfréd izr., m. . .

Pelejte, Zemplén vm,, 1898. nov. 9. 
Pelejte, Zemplén vm., 1900. máj. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. nov. 15. 
Tiszabogdány, Máramaros, 1898. máj.25. 
Tiszabogdány, Máramaros, 1896. febr. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. decz. 9. 
Orló-Kurcsin, Sáros vm., 1898. jan. 8. 
Varannó, Zemplén vm., 1898. máj. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. nov. 24. 
Késmárk, Szepes vm., 1898. ápr. 30. 
Lubotény, Sáros vm., 1898. ápr. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. máj. 9. 
Wien, Ausztria, 1899. márcz. 9.

Lőcse, Szepes vm., 1899. ápr. 10. 
Sárosófalu, 1898. jan. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jún. 5. 
Pusztakokasd, Fehér vm. 1897. júl. 21. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. szept. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 25. 
Wien, Ausztria, 1897. júl. 2. 
Wien, Ausztria, 1898. okt. 23. 
Girált, Sáros vm., 1899. aug. 30. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1899. decz. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. decz. 4. 
Palocsa, Sáros vm., 1898. máj. 28. 
Orosháza, Békés vm., 1899. ápr. 6. 
Abos, Sáros vm., 1898. szept. 24.

Alsókubin, Árva, 1899. szept. 21. 
Eperjes, Sáros vm, 1898. jan. 16. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1896. máj. 16. 
Szedikert, Sáros vm., 1899. jún. 6.

* Ism étlő . - ** K im a ra d t.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

II. OSZTÁLY.

Altmann Manó izr., n. . . 
Andrejko Árpád rk., m.* .
Artim Lórin ez gk., m. . .
Atlasz Illés izr., n................

5 Bodnár Elemér rk., m. . . 
Bodnár Győző rk., t. . . . 
Bodnár Lajos ref., m. . .
Brauner Ernő ág. h. ev., m.
Eger Pál izr., m..................

10 Elischer Béla ág. h. ev., n. 
Feldmann Nándor izr., m. . 
Friedmann Dezső izr., n. . 
Friedmann Lajos izr., m. . 
Frisch Jenő izr., n. . . .

15 Furrer Albert ág. h. ev., n. 
Gallotsik Elek rk., m. . . 
Gellman Miksa izr., n. . . 
Goldmann Artur izr., m* . 
Goldmann Béla izr., m. . . 

20 Grünfeld Béla izr., m. . . 
Grünstein Béla izr., m. . . 
Guttmann Simon izr., n. 
Horváth Lajos ág. h. ev., m. 
Irányi Géza ág. h. ev., m. . 

25 Janovitz Jenő izr., n. . . .
KézsmárszkyÁrpádá. h.ev.,m.
Klein Pál izr., m.................
Klein Sándor izr., m. . . 
Klema Imre rk., m. . . . 

30 Kolics Nándor ág. h. ev., m. 
Kuchlöfl József ág. h. ev., t* 
Lefkovics Artur izr., n. . . 
Liska László ág. h. ev., m. 
Marencsin Albert ág.h.ev.,m. 

35 Moskovics Ernő izr., m. 
Nagel László izr., m. . . . 
Nebeszni Emil rk., t* . . 
Öhlschläger Ödön á. h. ev., m. 
Pintér Zoltán rk., m. . . .
* Ism é tlő .

Eperjes, Sáros vm, 1897. aug. 3. 
Felsővízköz, Sáros, 1897. febr. 9. 
Boksa, Zemplén vm., 1897. júl. 20. 
Tótraszlavicza, Sáros vm., 1898. ápr. 10. 
Gálszécs, Zemplén, 1898. márcz.7. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. decz. 10. 
Komlóskeresztes, Sáros, 1898. szept. 14. 
Rimaszombat, Görnör, 1897. nov. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 30. 
Gölniczbánya, Szepes, 1897. márcz. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. nov. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug, 5. 
Zólyom, Zólyom vm.,1899. jan. 13. 
Kradolf, Svájcz, 1898. ápr. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 1. 
Tarcza, Sáros vm., 1897. nov. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. jan. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 8. 
Sárosbogdány, Sáros, 1898. márcz. 4. 
Sebeskellemes, Sáros vm., 1897. febr. 2. 
Erdőköz, Zólyom, 1898. júl. 13. 
Gyöngyös, Heves, 1898. old. 6. 
Száztelek, Szepes, 1897. febr. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 17. 
Magyarjakabfalva, Sáros, 1897. okt. 24. 
Abaújszántó, Abaúj-T., 1898. okt. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 18. 
Szirák, Nógrád, 1896. szept. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. márcz. 8. 
Nagy vitéz, Sáros, 1898. jan. 8. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 24. 
Tapolyradvány, Sáros, 1897. aug. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. jún. 6. 
Töltszék, Sáros vm., 1898. okt. 9. 
Felsővízköz, Sáros vm., 1897. aug. 6. 
Kassa, Abaúj-Torna, 1898. aug. 4. 
Budapest, 1898. jún. 4.



Név, vallás, anyanyelv i Születés helye és ideje

40 Rosenberg Gyula izr., m. 
Rosenthal Jenő izr., m. . 
Sarudy Tibor ág. h. ev., m 
Stern Simon izr., m. . . 
Székely Károly ref., m * .

45 Szlávik Dezső ág. h. ev., m 
Sztopkó Ferencz rk., t.* . 
Vohaner Géza ág. h. ev., m 
Weiszlovics Aladár izr., m 
Zahler Ernő izr., m* . .

50 Zámborszky Sándor rk., m 
Zeilendorf Henrik izr., n. 
Zsigmond Árpád ref., m.

Eperjes, Sáros vm., 1808. júl. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. ápr. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 9. 
Görbéd, Szatmár, 1895. jan. 10. 
Cziffer, Pozsony, 1897. jan. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 11. 
Abaújszántó, Abaúj-T., 1898. jan. 7. 
Osztópatak, Sáros, 1897. nov. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. decz. 27. 
Bártfa, Sáros vm., 1896. febr. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. jún. 7. 
Parajd, Udvarhely, 1898. júl. 28.

111. OSZTÁLY.

Bartos Gyula ág. h. ev., m. 
Bodnár István ref., m. . . 
Bodnár Zoltán ref., m. . . 
Csendes Sándor ág. h. ev., m. 

5 Csók Árpád ág. h. ev., m. 
Daniel Csarni Istv. á. h. ev., t. 
Földváry Miklós rk., m .. . 
Friedmann Sándor izr., m. 
Friedmann Sándor izr., m. 

10 Gajdos József ág. h. ev., n. 
Gallotsik László rk., m. . . 
Gottdiener József izr,, m. . 
Gottlieb Rezső izr., m. . . 
Groszmann Imre izr., m. . 

15 Gubcsó Árpád ág. h. ev., m. 
Halmi Artur rk., m. . . . 
Herbszt Dávid izr., n. . . 
Horváth Béla ág. h. ev., m. 
Kapi Jenő ág. h. ev., m.

20 Klauszer Benő ág. h. ev., m.* 
Kurth János ág. h. ev., ni. 
Lefkovits Dezső izr., m. , . 
Löwenstein Elek izr., m* . 
Maixner Ferencz á. h. ev., m. 

25 Markaly Tibor rk., m. . .

Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 17. 
Komlóskeresztes, Sáros vm., 1897. jún. 9. 
Sztropkó, Zemplén, 1896. márcz. 7. 
Bukovecz, Krassó-Szörény, 1894. aug. 30. 
Szirk, Gömör vm., 1896. ápr. 30. 
Kőszeg, Sáros vm., 1895. júl. 25. 
S.-A.-Újhely, Zemplén, 1897. szept. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. aug. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 2. 
Alsószalánk, Szepes, 1896. nov. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. máj. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. márcz. 26. 
S.-A.-Újhely, Zemplén, 1898. febr. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. nov. 8. 
Kisszeben, Sáros, 1896. nov. 9. 
Podolin, Szepes, 1896. máj. 21. 
Erdőköz, Zólyom, 1897. márcz. 10. 
Rimaszombat, Gömör, 1897. jan. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. nov. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. júl. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. júl. 23. 
Poprád, Szepes vm., 1897. júl. 30. 
Somorja, Pozsony, 1896. febr. 22.

Ism étlő .



91

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

Masztics Ernő ág. h. ev., m 
Mátray István ref., m.
Mayer Győző izr., m.
Nagy Jenő izr., m.

30 Neumann Illés izr., m.
Páter Jenő ág. h. ev., m 
Pollák Imre izr., m. . 
Pongrácz Gyula rk., n.* 
Regenwasser Miklós izr., n.* 

35 Révész Imre izr., m. . . 
Schwarcz Miklós izr., m. 
Stern László izr., m. . . 
Szabó István ág. h. ev., m 
Télessy István ág. h. ev., m 

40 Tutkovich Miklós gk., t. 
Ungár Ernő izr., m. . .
Weiszer Ernő ág. h. ev., m 
Zapotoczky Gábor gk., t. 
Zombory István ág. h. ev., m

Magántanuló :
45 Ilkovics Sándor izr., m. . IV.

Liptóújvár, Liptó, 1897. ápr. 18. 
Nagysáros, Sáros, 1897. febr. 21. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. máj. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. máj. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. nov. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jún. 27. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. máj. 16. 
Grácz, Stájerorsz., 1896. jan. 14. 
Sebeskellemes, Sáros, 1896. okt. 23. 
Kula, Bács-Bodrog, 1897.szept. 19. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. ápr. 24. 
Debreczen, Hajdú, 1897. nov. 11. 
Lapos, Sáros vm., 1896. aug. 20. 
Kiskúnlaczháza, Pest, 1896. decz. 26. 
Izbugyaradvány, Zempl., 1896. febr. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jún. 27. 
Orosháza, Békés, 1897. júl. 20. 
Csércs, Sáros vm., 1897. júl. 21. 
Bodonlaka, Sáros, 1897. márcz. 23.

Szedikert, Sáros, 1898. febr. 10.

IV. OSZTÁLY.

Artim Antal gk., m. . . 
Baloghy Farkas ág. h. ev., m. 
Barna Jenő ág. h. ev., m.* 
Berger Marczell izr., m.

5 Bernáth László ref., m.* 
Bielek Miksa László á.h. ev.,m. 
Boratko Ferencz ág. h. ev, m. 
Bruck Noe izr., m.
Deák Lajos rk., m.

10 Demeter Géza izr., m. 
Derfényi László rk., m. 
Friedrich László ág. h. ev., m. 
Gál József ág. h. ev., t. 
Gärtner Gyula izr., m.

15 Gellért Lajos izr., m. .
. Grósz Gyula izr., m. .
Grün Emil izr., m.
* Ismétlő.

Coll. Ért. 1909—10.

Boksa, Zemplén vm., 1895. júl. 29. 
Margonya, Sáros vm., 1895. jan. 3.
Beszterczebánya, Zólyom, 1895. jún. 25. 
Nagyalmás, Kolozs, 1896. szept.21. 
Kassa, Abaúj-T., 1895. máj. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. jún. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. márcz. 30. 
Vásárhely, Zempl., 1896. decz. 12. 
Kassa, Abaúj-T., 1894. aug. 25. 
Jolsva, Gömör vm., 1896. okt. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. júl. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. szept. 6. 
Lapispatak, Sáros, 1896. márcz. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. nov. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. okt. 12. 
Gerla, Sáros vm., 1897. jan. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. szept. 16.

13



Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

Oründl István ág. h. ev., m 
Grünstein Ede izr., m. .

20 Halmi Gyula rk., m. . . 
Hochhäuser Vilmos izr., n 
Jarzsemszky Oszkár rk., m.* 
Jesztrebényi Ernő ág.h.ev.,m 
Jordán Géza izr., m. . .

25 Klinczkó István ág. h. ev., m 
Kutsinszky József ág. h. ev., m 
Lehotszky Lajos ág. h. ev., m 
Liebmann Béla izr., n. . 
Mayer Elek ág. h. ev., m. 

30 Mayer György ág. h. ev., m. 
Mihalkó János ág. h. ev., t.** 
Oszvald László ág. h. ev., m 
Rácz Ferencz izr., m. . . 
Rosenberg Jenő izr., m. .

35 Sarudy István ág. h. ev., m 
Siegelmann József izr., n. 
Stronczer Dániel rk., m * 
Szepessy Ernő ág. h. ev., m 
Szilárd Imre rk., m. . .

40 Takács Pál izr., m. . . 
Tornai László izr., m. 
Tornai Pál izr., m. . . 
Trompler János ág. h. ev., m 
Venetianer Gusztáv izr., n 

45 Würfel Adolf ág. h. ev., m 
Zahler Jenő izr., m. . .

Magántanuló:
Regitkó Andor, ág. h. ev., V.

Óvíz, Szepes vm., 1895. decz. 19. 
Keczerkosztolán, Sáros vm., 1896. júl. 9. 
Kisszeben, Sáros, 1895. aug. 5. 
Gnézda, Szepes vm., 1895. febr. 9. 
Lemes, Sáros vm., 1894. okt. 2. 
Varannómező, Zemplén, 1896. márcz. 8. 
Tiszanána, Heves, 1897. febr. 19. 
Sztrizs, Gönrör, 1895. febr. 11. 
Budapest, 1896. júl. 10. 
Ladomér, Sáros, 1896. nov. 24. 
Aranyida, Abaúj-T., 1895. júl. 9. 
Eperjes, Sáros, 1896. márcz. 29. 
Abaújszepsi, Abaúj-T., 1896. okt. 15. 
Liptóvázsecz, Liptó, 1893. nov. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. febr. 16. 
Eperjes, Sáros, 1896. decz. 20. 
Cselej, Zemplén vm., 1895. júl. 25. 
Eperjes, Sáros, 1896. márcz. 21. 
Berzenke, Sáros, 1894. jan. 6. 
Tarcza, Sáros vm., 1894. febr. 25. 
Héthárs, Sáros, 1895. szept. 23. 
Pusztakokasd, Fehér, 1895. máj. 15. 
Gárdony, Fehér vm., 1896. júl. 21. 
Girált, Sáros vm., 1896. jún. 7. 
Girált, Sáros vm., 1895. jún. 24. 
Nándorhegy, Krassó-Sz., 1895. okt. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. aug. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. jan. 16. 
Töltszék, Sáros, 1896. máj. 8.

Pleasa, Románia, 1895. jún. 10.

V. OSZTÁLY.

Jegyzet: p  a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló tan
folyamba jár; a görögöt tanulók nincsenek megjelölve.

Bartsch Béla ág. h. ev., m 
p . Blum Pál izr., n. . . 
p . Bruck Hermann izr., m. 

Csekán Lajos r. kath., t 
5 p . Czinner Samu izr., n.

* Ismétlő. — ** Kimaradt.

Bártfa, Sáros vm., 1895. jan. 9. 
Varannó, Zemplén vm., 1894. márcz. 30. 
Hardicsa, Zempl. vm., 1895. ápr.8. 
Pécsújfalu, Sáros vm.,1894. ápr. 17. 
Kijó, Sáros vm., 1894. júl. 18.
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Név, vallás, anyanyelv

Dancz István ág. h. ev., m. 
p . Dirner Mihály ág. h. ev., m.

Dobronyovszky Jenő 
ág. h. ev., m.................

Elischer Viktor ág. h. ev., n.
10 Fidler Ferencz ág. h.ev., m.

Fried Ernő izr., n. . .
Friedmann Ármin izr., n.
Frimmer Gyula r. kath., m.
Fúria Zoltán ág. h. ev., m.

15 p. Gasch Rezső ág. h. ev., n.
Gojdics János g. kath., t.
Gottlieb Jenő izr., n. . .
Groszmann Elek izr., m. 

p . Grün Jenő izr., m. . . .
20 p. Grünstein Lajos izr., m.

Guttmann Henrik izr., n.
Halasy László ág. h. ev., m.
Ilkovits Ottó izr., m. . . 

p.Jancsó Gyula ág. h.ev., m.
25 p.Janovitz Aladár izr., n. .

Kapisinszky Jenő g. kath., t.
Késmárszky Lajos ág. h.

ev., m............................
p . Klein Dezső izr., m. . .

Kutsinszky Béla ág. ev., m.
30 p . Lehotszky Gusztáv ág. h. 

ev., m............................
Lengyel Péter g. kath., m. 

p . Lichtig Jenő izr., m. . . 
p . Liptai Sándor ág. h. ev., m. 
p. Maixner János ág. h. ev., m.

35 Maren esi n Zoltán ág. h. 
ev., m............................

Menyhért Árpád r. kath., m.
Merényi Oszkár ág. ev., m. 

p . Mikó János r. kath., t. 
p . Mosánszky Lothár ág. h. 

ev., m............................
40 p . Moskovics Frigyes izr., m. 

p. Reiner Nándor izr., m. .
Schudich Gusztáv rk., m.

Születés helye és ideje

Kassa, Abaúj-T. vm, 1895. júl. 21.
L.-Szentmiklós, Liptó vm., 1894. márc.27.

Péteri, Pest vm., 1892. márcz. 10. 
Oölniczbánya, Szepes vm., 1894. jan. 29. 
Tállya, Zemplén vm.,1895. nov. 12. 
Sebeskellemes, Sáros vm., 1893. decz. 9 
Eperjes, Sáros vm., 1895. máj. 30. 
Hotnonna, Zempl. vm.,1894.ápr.8. 
Komlóskeresztes, Sáros vm., 1895. ápr. 13.
Eperjes, Sáros vm., 1895. ápr. 16- 
Kosárvágás, Zemplén vm., 1893. okt. 4’ 
Sebeskellemes, Sáros vm., 1894. júl. 28 
Bártfa, Sáros vm., 1895. okt. 26. 
Bolyár, Sáros vm., 1894. júl. 24 
Sárosbogdány, Sáros, 1895. dec. 19 
Sebeskellemes, Sáros vm., 1893. decz. 13 
Mezőlaborcz, Zempl., 1894.jún.27 
Szedikert, Sáros vm., 1896. jún. 10. 
Érköbölkút, Bihar, 1895. decz. 26. 
Hunfalva, Szepes, 1894. szept. 21. 
Kecskőcz, Sáros vm., 1895. okt. 28.

Kassa, Abaúj-T. vm.,1895. decz. 14. 
Magyarjakabfalva, Sáros, 1895. aug. 15.
Budapest, Pest vm., 1894. decz. 9.

Ladomérvágás, Sáros, 1894. nov. 5. 
New-York, 1895. júl. 8.
Eperjes, Sáros vm., 1895. okt. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. márcz. 5. 
Poprád, Szepes vm., 1895. ápr. 12.

Radvány, Sáros vm., 1894. jan. 18. 
Káposztafalu, Szepes, 1893. decz. 2. 
Sóvár, Sáros vm., 1895. jún. 28. 
Héthárs, Sáros vm., 1891. jún. 28.

Bártfa, Sáros vm., 1895. ápr. 10. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1894. aug. 6. 
Budapest, Pest vm., 1894. okt. 14. 
Kojsó, Szepes vm., 1895. jan. 12.

13*
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Név, vallás, anyanyelv

Scsavniczky András rk., m. 
p. Soltész Zoltán ág. h. ev., m. 

45 Spányi Oyula izr., m. 
p . Stern Zoltán izr., t. . . 
p . Strompf Rezső ág. h. ev., m. 
p. Szlavkovszky Károly rk., m.

Szóvá Péter g. kath., r. . 
50 p. Takács István izr., m. 

p . Weiszberg. Ferencz izr., m.
Zahler Artur izr., m. . .
Zahler Leó izr., m. . .

VI.
p .  Altmann Aladár ág.h.ev.,m 
p . Altmann Márk izr., n .. 
p . Andrássy Béla gk., ruthén 
p . Bácskái Jenő ref., m.*.

5 Bálint Dániel ref., m. .
Beszkid István gk., m. 

p . Biszaha Pál gk., m. . 
p . Bojárszky Dezső rk., m. 
p . Czirbesz Tamás á. h. ev., m.* 

10 p. Csillaghy Gábor ág. h
ev., m........................

p . Csillaghy József á. h. ev., m 
p. Feldmann Elek izr., t..

Frohmann Béla ág.h.ev.,n 
p. Gallotsik Imre rk., m.*

15 p . Groszmann Gyula izr., m 
p . Grünstein Jenő izr., m. 
p . Hajdú Árpád ág. h. ev., t 
p . Hromják Vladimir gk.,

ruthén ...................
p . Kálnássy István rk., m.

20 Keresztfalvy Oszkár rk., m 
p. Klein Béla izr., t. . .

Könyves István ref., m.
Lefkovics Ede izr., m. 

p . Lengyel Gyula gk., m.
25 p . Lengyel József gk., angol

Lippay József ág. h. ev., m. 
* Ismétlő.

Születés helye és ideje

Tarkő, Sáros vm., 1803. nov. 22. 
Losoncz, Nógrád, 1893. szept. 15. 
Girált, Sáros vm., 1894. aug. 21. 
Kissáros, Sáros vm., 1895. febr. 19. 
Varannó, Zemplén, 1895. febr. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. nov. 30. 
Hajtóka, Sáros vm., 1894. júl. 11. 
Gárdony, Fehér vm., 1894. máj. 28. 
Rudlyó, Zemplén vm., 1896. jan. 8. 
Töltszék, Sáros vm., 1894. nov. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. nov. 14.

OSZTÁLY.
Kisszeben, Sáros vm., 1892. jún. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. decz. 10. 
Geréb, Sáros vm., 1894. okt. 29. 
Eperjeske, Szabolcs vm., 1890. szept. 4. 
Mezőcsát, Borsod vm., 1893. decz. 17. 
Kisortovány, Zemplén, 1892. decz. 25. 
Csicsóka, Zemplén vm., 1893. okt. 6. 
Girált, Sáros vm., 1894. jún. 26. 
Losoncz, Nógrád, 1892. jún. 24.

Alsókubin, Árva, 1895. aug. 26. 
Alsókubin, Árva, 1894. szept. 25. 
Abaújszéplak, 1892. ápr. 1. 
Kisszeben, Sáros, 1893. szept. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. jan. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. júl. 2. 
Sárosbogdány, 1893. márcz. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. máj. 22.

Szepesszulin, 1892. szept. 21. 
Szorocsány, Sáros vm., 1894. nov. 24. 
Bártfa, Sáros vm., 1894. júl. 31. 
Rozgony, Abaúj-T., 1894. febr. 3. 
Sólymos, Ung vm., 1893. márcz. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. aug. 29. 
New-York, 1893. febr. 28. 
Beregszentmiklós, 1890. aug. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. jún. 2.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

p. Mayer Béla izr., t. . . 
Medzihradszky Adorján 

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

ev., m........................
30 p. Mészáros Lajos rk., m.* 

p. Mitske Márián ág. h. ev., m 
Pálesch Árpád ág. h. ev., m 

p. Rosenthal Adolf izr., m. 
p. Sardagna Béla br., rk., m 

35 p. Sarudy László ág. h. ev., m 
p. Sztehlo István ág. h. ev., m 
p. Télessy József ág. h. ev., m 

Vasskó Béla ág. h. ev., tn 
p. Venetianer Oszkár izr., n 

40 Wallrabenstein Ferencz 
ág. h. ev., n. . . . 

p. Weinberger Gusztáv ág 
h. ev., m.* . . . .  

Weiner László izr., m.
Magántanulók:

Bulik Károly rk., m.* . 
Dessewffy Miklós ág. h VII.

VII.
Baloghy Elek ág. h. ev., m 

p. Becht Károly ág. h. ev., m 
p. Bedlovics László rk., t* 

Dániel Szabó András ág
h. ev., m..................

5 Durst Ernő ág. h. ev., m 
Ferderber Artur izr., m. 

p. Fóti József izr., m. . . 
Fúria Károly ág. h. ev., m 
Grósz Miksa izr., m. .

10 Grynaeus István á.h.ev.,m 
Hajdú Gyula ág. h. ev., m 

p. Horváth György ref., m 
p. Kaufmann Izsák izr., m. 
p. Kellő Sándor gk., m. .

* Ismétlő.

Eperjes, Sáros vm., 1893. máj. 9.

Turóczszentmárton, 1894. ápr. 28.

Kissáros, Sáros vm., 1894. jún. 6. 
Szinye, Sáros vm., 1892. jan. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. febr. 13. 
Nagyida, Abaúj-T. vm., 1895. márcz. 8. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. decz. 8. 
Hernádvécse, Abaúj-T., 1894. júl. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. júl. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. febr. 25. 
Kiskúnlaczháza, Pest, 1894. márcz. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. márcz. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. aug. 26.

Tiszaistvánfalva, Bács-B., 1892. szept. 7.

Budapest, 1892. febr. 3. 
Kövesfalva, Szepes vm., 1894. aug. 18.

Nagyrőcze, Gömör, 1888. jan. 28. 

Eperjes, Sáros vm., 1894. ápr. 7.

OSZTÁLY.

Margonya, Sáros, 1893. ápr. 26. 
Ráczkozár, Baranya, 1891. nov. 13. 
Héthárs, Sáros vm., 1890. febr. 9.

Óruzsin, Sáros vm., 1893. szept. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. decz. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. aug. 2. 
Abaújszántó, Abaúj-T., 1893. jún. 3. 
Komlóskeresztes, Sáros, 1892. aug. 31. 
Kassa, Abaúj-Torna, 1892. aug. 4. 
Eperjes, Sáros, 1893. márcz. 21. 
Zsegnye, Sáros vm., 1892. ápr. 13. 
Sátoraljaújhely, Zemplén, 1894. jan. 16. 
Bélavézse, Sáros vm., 1892. febr. 4. 
Tüskés, Zemplén vm., 1892. febr. 4.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

15 Keresztfái vy Oszkár rk., m 
Kovácsi Márton á. h. ev., m 

p. Kozlay Béla ág. h. ev., m 
Kralovánszky László á. h.,m 

p. Lichtig Artur izr., m. .
20 p. Liebmann Miksa izr., m 

Lővy Vilmos izr., m. . 
p. Mayer Miksa izr., m. .

Masztics Miklós á. h. ev., m 
p. Merza László gk., m. .

25 p. Mészáros Dezső rk., m. 
p. Mihalovits Sándor gk., m 
p. Ondrus László ág. h. ev., m 
p. Pecz Andor ág. h. ev., m 

Rosenberg Béla izr., n.
30 p. Ruttkay Ödön ág. h. ev., m 

p. Stronczer Gyula rk., m. 
p. Szedlák Elek gk., m. . 
p. Székely Mihály gk., m* 
p. Varzalyi István gk., m.

35 p. Vaskó Gyula ág. h. ev., m 
p. Wardener Mihály br.rk.,m 
p. Weiszberg Béla izr., m. 
p. Zsuráf József gk., m. .

Magántanulók:
Tauszk Oszkár izr., m.

40 Kletz István rk., m.

Vili
p. Abaffy Miklós rk., m. . 
p. Atlasz Mór izr., m .. . 
p. Boratkó Rezső rk., t. . 
p. Csornyák Mátyás rk., t.

5 p. Dancz András ág. h. ev., m 
p. Erőss Béla ref., m. . .

Feldmann Jenő izr., m. 
p. Földi Ödön izr., m. . 
p. Fried Vilmos izr., n. .

10 p. Goldmann Géza izr., m. . 
p. Grieger Jenő rk., m. .

* Ismétlő.

Bártfa, Sáros vm., 1893. márcz. 17. 
Nagykürtös, Nógrád, 1892. máj. 23. 
Nyárásdomb, Bereg, 1891. júl. 28. 
Kéthalom, Arad vm., 1893. máj. 8. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. aug. 15. 
Aranyida, Abaúj-T., 1892. máj. 10. 
Sátoraljaújhely, Zemplén, 1892. nov. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. jún. 15. 
Pozsony, Pozsony vm., 1893. nov. 28. 
Selmeczbánya, Hont, 1893. febr. 6. 
Szinye, Sárosvm., 1893. szept. 19. 
Bártfa, Sáros vm., 1892. jún. ló. 
Diósgyőr, Borsod, 1893. aug. 9. 
Sátoraljaújhely, Zemplén, 1893. febr. 7. 
Sebeskellemes, Sáros, 1893. decz. 13. 
Alsókubin, Árvavm., 1893. ápr. 19. 
Tarcza, Sárosvm., 1892. decz. 20. 
Stefanócz, 1892. nov. 30. 
Sósújfalu, Sáros, 1888. aug. 27. 
Fulyán, Sáros vm., 1890. okt. 6. 
Kolomea,Gácsorsz., 1892. máj. 12. 
Marosújvár, Alsó-Fehér, 1891. febr. 23. 
Rudlyó, Zemplén, 1892. máj. 9. 
Zboró, Sáros vm., 1891. aug. 1.

Nagybicscse, Trencsén vm., 1892. jan. 17. 
Hangács, Borsod, 1889. szept. 13.

OSZTÁLY.

Arad, Arad vm., 1892. márcz. 30. 
Raszlavicza, Sáros, 1891. okt. 12. 
Batizfalu, Szepes, 1891. máj. 2. 
Pécsújfalu, Sáros, 1888. decz. 24. 
Nagymaros, Hont vm., 1892. júl. 2. 
Nagybózsva, Abaúj-Torna, 1890. okt. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1891. okt. 8. 
Eperjes, Sárosvm., 1892.szept. 18. 
Keczerpeklén, Sáros, 1891. jan. 21. 
Lubló, Szepes vm., 1890. decz. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. jan. 18.
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Név, vallás, anyanyelv

Hartstein Zsigmond izr., n. 
p. Havrillay Béla rk., m .. . 

Húsz Béla ág. h. ev., n. .
15 Kopp Sándor izr., n. . . 

p. Kribel Dezső ág. h. ev., m.
Mikó Pál rk., m. . . . 

p. Moskovits Béla izr., m. . 
Olcsváry László ref., m. .

20 Pollák Sándor izr., m. . . 
p. Reich Dávid izr., n. . .

Rosenthal Artur izr., m. . 
p. Sas Róbert izr., m .. . . 
p. Sidlovits Károly rk., m. .

25 p. Sztavrovszky Elek gk., n . . 
Zipszer Sándor izr., n. .

Magántanuló:

p. Rosenberg Adolf izr., n. |

Születés helye és ideje

Lucsivna, Szepes, 1891. szept. 1. 
Kisszeben, Sáros vm., 1893.jan.28. 
Felka, Szepes vm., 1892. febr. 3. 
Héthárs, Sáros vm., 1891. aug. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1891. aug. 12. 
Héthárs, Sáros vm., 1890. jan. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. aug. 11. 
Felsőrőcse, Ung vm., 1891. ápr. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. szept. 27. 
Varannó, Zemplén, 1889. okt. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1891. okt. 13. 
Füzesgyarmat, Békés, 1893. jan. 16. 
Kassa, Abaúj-Torna, 1890. febr. 13. 
Borró, Zemplén vm., 1891. máj. 3. 
Kisszeben, Sáros vm., 1893. ápr. 15.

Hernád-Zsadány, Abaúj vm., 1886. jún. 1.



104

Szabadkézi rajz, mint szabad tantárgy.

A szabadkézi rajzórákra jártak az I—VIII. oszt. tanulók közül 102-en, 
kik 3 csoportban heti 2 — 2 órában nyertek oktatást. Tananyag: a) rajzolás 
és festés lapminták után (díszítmények, fejek); b) használati és díszítési 
tárgyak rajzolása természet után; c) fejek rajzolása gipszminták után, majd 
modellként beállított élő modellek után szénnel. — Balló Aurél.

D) Az 1910—11. isk. évben használandó tankönyvek.
K. f.

Horti-Szinte, Rajzoló geometria, III.,
IV. oszt., 4 kiadás........................ 2 40

IV. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasni. .. 2 40
Hetvényi, Ev. vallástan ..................  1
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. — 70
Góbi, Stilisztika, 6. k ia d á s ............  2 40
Arany J., Toldi, magy. Lehr, 11. k. 2 — 
Schuster, Német nyelvtan, I., 3. k. 2 40 
Csengery,Latinnyelvt.,I.,4.k.,II.,3.k. 3 60 
Dávid, Latin olv.-könyv, Livius, Ovi

dius és Phaedrus műveiből, 9. k. 2 40 
Ketupf-Csengery, Latin stíiusgyakorl.,

II. rész .......................   1 40
Szigethy, Magyarok története, II. r. 2 -  
Szterényi, Növénytan, 6. kiadás .. 3 -
Cserey, Növényhatározó, 4. k..........  6 40
Wagner, Algebra, 9. k......................  4
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, III.,

IV. osztály, 4. k.............................  2 40
A rajzo ló -geom etriához (I IV. oszt.), valam int a 
p ó tló  ra jzhoz  (V — VIII. oszt.) szükséges ra jzszerek:
E l ő í r n a :  Üvegpapir

Rajztömb: Fekete tuss
1., II. o , IV. szám Festékek
111., IV., V. „ V. „ Írónők
VI., VII., VIII. o.; VI. „ Törlő gummi (kemény és 
Rajzeszköz puha)
Derékszögű háromszög Két ecset
Rajz-sín Irótoll, tolltok, irótenta.

V. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. .. 2 40 
Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismerte

tés, 3 k...........................................  1 60 -
Riedl, Rhetorika, 3 k........................  3 80
Schuster, Német nyelvtan, II. r., 2. k. 1 80 
Kelemen, Magyar-német és német- '

magyar szótár ............................... 4 40
Csengery, Latin nyelvű, I.,4. k.,II.,2.k. 3 60 
Cicero két beszéde, magy. Köpesdi, 6 k. 1 40 
Szemelvények Ovidiusból, magy.

Csengery, 4. k..................................  2 —
Köpesdi-Cserép, Latin stíiusgyakorl.,

III. rész ...........................................— 70
Hittrich, Római régiségek ............  2 50
Burián, Latin-magyar, magyar-latin

szótár, kötve....................................  8 —
Varga O., Világtörténet, I., 5. k. .. 2 40

I. OSZTÁLY. K. f. I
Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasmá

nyok ..............................................  2 40
Bereczky, Bibliaismertetés, 4. k......... 1 20
Egyházi énekek és imádságok, 3 k. 70 
Szinnyei J., Magyar olvasó, I. r. .. 1 80
Szinnyei J., Magyar nyelvtan, I. r. — 90 
Geréb-Morvay, Latin nyelvkönyv . . 2  —
Csengery, Latin nyelvtan ............  2 40
Paszlavszky, Kistermészetrajz,I.r.,3k. 2 20 
Scholtz-Schürger, Földrajz, I. r., 2. k. 1 60 
Lange-Cherven, Földrajzi atlasz, 16.

kiadás, kötve .............................. 2 —
Horti, Számtan, I. r., kötve............ 2 —
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, I ,

7. kiadás......................................... 2 —

II. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. .. 2 40
Bereczky, Bibliaismertetés, 4. k.........  1 20
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. — 70 
Góbi, Magyar olvasókönyv, II. r. .. 2 40
Góbi, Magyar nyelvtan, II. r.......... -  90
Csengery, Latin nyelvtan, L, 4. k. .. 1 80
Geréb-Morvay, Latin nyelvkönyv .. 2 — 
Scholtz-Schürger, Földrajz, II., 2. k. 2 50 
Lange-Cherven, Rendszeres földrajzi

atlasz, 16. k., kö tve........................ 2 -
Paszlavszky, Kis természetrajz, II. k. 2 60
Horti, Számtan, II. r..........................  1 20
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, II. r.,

4. kiadás.......................  ............  2 —

III. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. .. 2 40 
Hetvényi L., A kér. egyház története

kor- és életrajzokban ..................— 80
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. -  70 
SzinnyeiJ., Magyar olvasókönyv, III. r. 2 40 
Szinnyei J., Rendsz. magy. nyelvtan 1 
Schuster, Német nyelvt., I. r., 3. k. 2 40 
Csengery, Latin nyelvtan, II. k., 2. k. 1 80 
Csengery, Latin olvasó- és gyakorló

könyv, gimn.lll. oszt. számára, 2. k. 2 — 
Scholtz-Schürger, Földrajz, 2. r., 2. k. 2 50
Helmár, 2 térkép ........................  .. — 40
Makay, Fizika és fizikai földr., 3. k. 1 20 
Szigethy, Magyarok története, I. .. 1 60 
Horti, Számtan, III. rész ............  1 20
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K. f.
Kogutovicz, Tört. isk. atlasz, I. r., 4. k. 1 20 
Róth-Vangel, Állattan alapvonalai,5. k. 4 -
Wagner, Algebra, 9. kiadás............  4 —
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. .. 4 80
Maywald, Görög nyelvtan, 5. kiadás 2 80 
Maywald, Görög gyakorló- és olvasó

könyv, I., 4. k................................  1 80
Lévay-Vida, Görög-magyar s magyar

görög szótár, k...............................  8 —
Azok részére, kik görögül nem tanu lnak :

Herodotosból szemelvények, ford.
Geréb, 3. k...................................... 1 50

Homeros Iliása bő szemelv., ford.
Csengery, 3. k................................  3 —

Homeros Odysseája bő szemelv., ford.
Gyomlay, 3. k................................  2 80

Badics, Magy. írod. olvk., I. k., 5. k. 2 40
Rajzszerek (lásd IV. osztálynál).

VI. OSZTÁLY.
Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasni. .. 2 40 
Bereczky, Kereszt, egyház történeté 2 50
Góbi, Poétika, 2. k............................  2 80
Shakespeare, Coriolan, 5. k............... 1 40
Magyar könyvtárból: Bánk bán 30fill., 

Kisfaludy: Kérők 30 fill., Zrínyi:
Szigeti veszedelem 30 fill., Arany
válogatott balladái.......................... — 60

Schuster, Német nyelvtan, III. r., 2. k. 2 — 
Kelemen, Német szótár, 2. kötet .. 4 40 
Csengery, Latin nyelvt., I.,4. k., II., 2. k. 3 60 
T. Livii ab urbe condita liber XXL,

XXII., magy. Bartal-Malmosi, 4. k. 1 80 
Vergil Áeneisből szemelvények, m.

Cserép, 2 k...................................... 2 —
Szabó-Wirth, Latin stílusgyakorlatok,

IV. rész .......................................  1 20
Hittrich, Római régiségek ............  2 50
Burián, Lat.-magy. és magy.-lat.szótár 8 -  
Maywald, Görög nyelvtan, 4 k. . . 2  80 
Maywald,Gör.gyakorl.-ésolv.-k., I., II. 4 -  
Lévay-Vida, Görög-magyar, magyar

görög szótár, kötve .................. 8 —
Szterényi, Ásványtan és chemia, 5. k. 2 50 
Varga, Világtörténelem, II. r., 3. k. 3 20 
Kogutovicz, Tört. isk. atlasz, II. r., 4. k. 2 40
Wagner, Algebra, 9. k iad ás ............  4 —
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. .. 4 80

Azok részére, kik görögül nem tanu lnak :
Euripides, Iphigenia Taurisban, ford.

Kempf ........................................  1 -
Aischylos Agamemnonja, ford.

Csengery, 2. k................................  1 —
Sophokles, Ántigone, ford. Csiky, 2. k. 1 — 
Badics, Magyar irod. olvk., II. k., 4. k. 1 80 
Rajzszerek (lásd IV. osztálynál).

VII. OSZTÁLY.
Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasni. .. 2 40 
Bereczky, Magy. prot. egyháztörténet 2 — 
Beöthy, Magyar nemz. irodalom-

történet, I. r., 10. k.......................  5 —
Szinnyei, A magyar nyelv, 6. k. .. 1 — 
Csengery, Latin nyelvtan, I., II. 3 60

Coll. É rt. 1908 1U,

K f.
M. T. Ciceronis Orationes selectae,

ed. Dávid ..................................  1 60
C. Sallustii Cr. libri de bello Jugur

thino, ed. Bartal-Malmosi............  1 40
Vergil, Áeneiséből szemelvény, magy.

Cserép, 2. k....................................  2 -
Csengery, Latin stílusgyakorl., V. r. 1 50
Schmidt, Római régiségek ...............— 60
Burián, Latin-magyar és magyar-latin

szótár..............................................  8 —
Maywald, Görög nyelvtan, 4. kiadás 2 80 
Homer Odysseából szemelvények,

kiadta Kempf, 2. k........................  2 40
Herodotosból szemelvények, magy.

V ietorisz........................................  1 50
Lévay-Vida, Görög-magyar s magyar

görög szótár, kötve.......................  8 —
Varga, Világtörténet, III. kötet, 3. k. 2 — 
Endrei-Lenkei, Német nyelvk., IV. k. 2 50 
Goethe, Hermann und Dorothea,

magy. Weber, 7. k.............................— 80
Schiller, Wilhelm Teil, magy. Hein

rich, 6. k..................................... 1 20
Kelemen, Német szótár, 2 kötet .. 4 40 
Kogutovicz, Történeti iskolai atlasz,

III. rész, 4. k..................................  2 40
Fehér-Szekeres, Kísérleti fizika .. .. 4 80
Wagner, Algebra, 9. kiadás............  4 —
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. .. 4 80

Azok részére, kik görögül nem tanulnak:
Thukydidesből szemelvények, magy.

Szilasy, 2. k.................................  2 80
Demosthenes válogatott beszédei,

ford. Földi ................................... 1 20
Badics, Magy. irod. olvk. III. k., 4. k. 3 60 
Rajzszerek (lásd IV. osztálynál).

VIII. OSZTÁLY.
Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm... 2 40
Paulik, Az ágostai hitvallás, 2. k. .. — 50 
Bancsó, Hit- és erkölcstan, 2. kiadás 1 50 
Beöthy, A magyar nemzet irodalom-

története, II. k., 9. k................ .. 5 —
Schiller, Wallensteins Tod, magy. dr.

Szelényi Ö d ö n .............................  1 50
Endrei-Lenkei, Német nyelvk., IV. köt. 2 50 
Kelemen, Magyar-német és német-

magyar szótár .............................  4 40
Csengery, Latin nyelvtan, I., II. .. 3 60 
Horatii FI. carmina, ed. Pozder .. 1 60
Schmidt, Római régiségek ...............— 60
Márton, Római nemz. irod.-történet — 60 
Némethy, Tacitus, ab excessu divi ,

Augusti libri, I - V I ......................  1 30
Burián, Latin-magyar és magyar-latin

szó tár.............................................. 8 —
Maywald, Görög nyelvtan, 5. kiadás 2 80 
Plato, Apologia Socratis és Kriton — 72 
Homer Iliásából szemelvények, ki

adta Kempf, 2. k...........................  2 80
Lévay-Vida, Görög-magyar s magyar

görög szótár, kötve .................. 8 —
Szigethy, A magy. nemz. története 3 20 
Böhm, Tapasztalati lélektan, 3. kiad. 1 20 
Böhm, Logika, 2. kiadás.................. 1 20

14



K. f.
Kovács Zoltán, Fizika ..................  5 50
Wagner, Algebra, 9. kiadás............  4 —
Wagner, Geometria, 8 kiadás .. .. 4 80

Azok részére, kik görögül nem tanu lnak :
Schill S., Görög irod.-tört., 3. kiad. 2 80 
Alexander, Platon és Aristoteles

szemelvények, 4. k..........................  3 —
Zsámboky, Görög művészet kiválóbb

alkotásainak ismertetése ............  2 —
Rajzszerek (lásd IV. osztálynál).

Segédkönyvek: « f
Hazslinszky, Északi Magy.-hon viránya 2 40 
Hörk J., A Collegium tört., 3 kötet 10 -
Magyar biblia, kö tve.......................  1 60
Kelemen, Jó magyarság 1‘ —, 2-—, 3 -
Kötelező iskolai költemények .. .. -  60
Radó A., Idegen szavak szótára .. 4 — 
Wick B., Kath. ájtatosságok könyve, 

kötve .......................  2- — , 5 ' —, 7 —

E) Adatok az 1909—10. iskolai év történetéhez.

A Collegium ezévi története a főgymnasium ezévi történetét is ma
gában foglalja. (L. 1—23. lap.)

E helyütt még a következőkről kell megemlékeznünk:

1. Iskolalátogatás. Dr. Mázy Engelbert, a kassai tankerület kir. fő
igazgatója 1910. évi április hó 5 —7-ikén, a vallás- és közoktatásügyi mi
niszternek 109,510/909. sz. rendelete alapján, a legfelsőbb felügyeleti jog 
gyakorlása végett iskolánkat meglátogatta; április hó 7-ikén értekezletet 
tartott a főgymasium tanári-karával, a mely alkalommal magas színvonalon 
álló, mély tudásra és paedagogiai érzékre valló előadás keretében tette meg 
észrevételeit az intézetünkben tapasztaltakról. Ezenkívül még két ízben volt 
szerencsénk a főigazgatóhoz. Mindkét alkalommal az állammal kötendő 
újabb szerződés módozatait és normalköltségvetését állapította meg a colle: 
giumi igazgató-választmány kiküldötteivel.

2. N egyvenéves találkozó (1869—1909). Lélekemelő ünnep színhelye 
volt az eperjesi Collegium 1909. június hó 27-ikén. Negyven év múlva talál- 
kozóra gyűltek össze itt azok, a kik a Collegium főgymnasiumában 1868 — 69. 
tanév végén érettségit tettek. Az érettségiző ifjak névsora a következő volt:
Adriányi Árpád 
Augusztinyi Elek 
Bohrer Károly 
Friedmann Samu 
Hartmann Samu 
Hartmann Sándor 
Hvezda Pál 
Institorisz István 
Janovitz Gyula

Joób Imre 
Kertész Gyula 
Krajcsovics Lajos 
Krajnyák Sándor 
Kunay Imre 
Lázáry Géza 
Loren ez Károly 
Melicskó Frigyes 
Meskó László

Pólyák Kálmán 
Riszdorfer László 
Rock Gyula 
Schlesinger Miklós 
Schön Hugó 
Stefány Sándor 
Sztehlo Gusztáv 
Vécsey György 
Wittenberger Emil.

Ország József
A huszonnyolez ifjú közül kilenczről társai biztosan tudják, hogy el- 

haláloztak. Az életben lévő 19 maturáns közül 9-en jelentek meg a talál
kozóra, és pedig: dr. Hartmann Samu orvos Eperjes, dr. Hartmann Sándor 
ügyvéd Budapest, Janovitz Gyula bizt. hivatalnok Budapest, Institorisz
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István vm. főorvos Arad, Krajcsovics Lajos mérnök és földbirtokos Pilis, 
Lorentz Károly Ksod. vasúti főellenőr Eperjes, dr. Meskó László igazság
ügyminiszteri államtitkár Budapest, Rock Gyula gyáros Budapest, dr. Schön 
Gyula ny. járásorvos Sátoraljaújhely. Megjelent a találkozón Schirger Gusztáv 
gyáros is (Kassa), bár ő az V.-től kezdve másutt járt iskolába és másutt is 
tett érettségit. A találkozásban résztvevők szombaton, június 23-ikán az esti 
vonattal érkeztek városunkba és a Fekete-sasban szállottak meg.

Vasárnap, június 27-ikén délelőtt 9 órakor a Collegium épületének 
ugyanabban a termében gyűltek össze a volt maturánsok, a hol negyven 
esztendővel ezelőtt tanáraik éretteknek nyilvánították őket. Itt, meghívásukra, 
megjelent Ludmann Ottó főgymn. tanár, a Eerencz József-rend lovagja, a 
ki az 1869. évi tanárok közül már csak egyedül van életben, de a ki még 
ténylegesen működik. Az összegyűltek nevében szívből jövő és a részt
vevőket mélyen megindító beszédben üdvözölte Ludmann Ottót dr. Meskó 
László államtitkár. A beszéd minden mondata arról az őszinte, igaz elisme
résről és ragaszkodásról tett tanúbizonyságot, melylyel a volt maturánsok 
tanáraik és a Collegium iránt viseltettek, s melynek most már egyedül 
csak Ludmann Ottó előtt adhatnak kifejezést. Ludmann Ottó mélyen meg
indulva válaszolt a tartalmas beszédre.

A társaságot ezután dr. Hartmann Samu orvos látta vendégül villás
reggelire.

A délelőtti órákban a temetőt keresték fel az összegyülekezők avégből, 
hogy az elhúnyt tanáraik iránt is kifejezést adjanak kegyeletüknek. Fel
keresték és megkoszorúzták a következő tanárok sírját: Krayzell Andrásét, 
Vandrák Andrásét, Haitsch Lajosét, Herfurth Józsefét, Hazslinszky Frigyesét 
és Flórián Jakabét.

Délben dr. Meskó László államtitkárnál, a ki az Országos Ág. hitv. ev. 
Tanáregyesületnek elnöke, testületileg tisztelgett a Collegium négy taninté
zetének tanári-kara, dr. Szlávik Mátyás rector-professor vezetése mellett. 
Dr. Szlávik Mátyás beszédében kiemelte, hogy Meskó Lászlóban követendő 
példáját látjuk a tanítványi hűségnek. Az államtitkár melegen megköszönte 
a tanári-kar üdvözlését és hangsúlyozta, hogy őszinte és állandó tanítványi 
hűséggel viseltetik a Collegium iránt, és a jelenlegi tanári-karban a régi 
tanári-kar örököseit látja és tiszteli.

Ezután a Fekete-sasban közös ebédre gyűltek össze a résztvevők, a 
melyen, meghívásukra, Ludmann Ottó főgymn. tanár is résztvett. A múlt 
emlékeinek felújításával a legkedélyesebben telt az idő. A résztvevők, 
Ludmann Ottó iránt való hálájuk megörökítéseképen, nevére 750 koronás 
alapítványt tettek azzal a kívánsággal, hogy ez az összeg a Ludmann Ottó 
nevére két esztendővel ezelőtt tett alapítványnyal együttesen kezeltessék és 
ugyanazon czélokra — t. i. szegény főgymn. tanulók tápintézeti díjainak 
részben való fedezésére — fordíttassék.

3. Tízéves találkozó. Az 1900. év június havában éretts. vizsgálatot 
tett tanulóink f. é. július hó 3-ikán tartották 10-éves érettségi találkozójukat.

14“
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A találkozón resztvettek: dr. Forgács Samu kisszebeni ügyvéd nejével, 
dr. Kasztriner Árpád sátoraljaújhelyi kórházi alorvos, Legányi Dezső felső
lövői ev. főgimn. tanár, Moskovits Izrael sebesi segédjegyző, dr. Pólay Vilmos 
zombori áll. főgimn. tanár, dr. Rosenberg Márton miskolczi ügyvéd, Starn
berger Márk budapesti mérnök, Weiszer Róbert késmárki ev. licz. tanár, és 
dr. Zahler Aladár kassai ügyvéd nejével. Távolmaradásukat kimentették: 
Atlasz Márk adótiszt (Komárom), Klein Lénárd p. ü. fogalmazó (Liptószent- 
miklós), Kottula Ede evang. lelkész (Pinczéd), dr. Sebes Salamon adótiszt 
(Tornaija), Steinauer Ernő p. ü. számellenőr (Szepesszombat) és Weichhart 
Valdemár p. ü. fogalmazó (Aranyosmarót). A megjelentek 11 órakor a Coll. 
nagytermében gyűltek össze, a hova meghívták volt tanáraikat is, a kiket 
dr. Pólay Vilmos zombori tanár igaz ragaszkodással, meleg szeretettel üdvö
zölt, biztosítva őket tanítványaik őszinte hálájáról. Az üdvözlésre hasonló 
melegséggel válaszolt a tanárok nesztora, Ludmann Ottó, ki a tanárok fára
dozásának méltó jutalmát a tanítványok hálájában és megnyilatkozott ragasz
kodásában látja. Miután az összegyűltek volt tantermeik közül az I. és VIII. 
osztály termeit megtekintették és számos ifjúkori emléket elevenítettek föl, 
a temetőbe vonultak ki. Itt, volt tanáruk, Kubányi Béla sírjánál Weiszer 
Róbert késmárki tanár rótta le néhány szóban a hála és kegyelet adóját, 
a sírra szép koszorút helyezve. Majd fölkeresték az izraelita temetőt, a hol 
nevökben dr. Rosenberg Márton miskolczi ügyvéd koszorúzta meg jog
hallgató-korában elhúnyt társuk, Lichtig Elek, sírhalmát. A városba vissza
térve, Qömöry János főgimn. igazgató fogadta vendégszerető házánál a 
társaságot. 1 óra tájban ebédre gyűlt össze a társaság a Fekete-sas ven
déglőben, a hol az összes tanárok is megjelentek. Az ebédnél az első fel
köszöntőt Legányi Dezső felsőlövői főgimn. tanár mondotta, éltetve a taná
rokat s különösen volt igazgatójukat, Ludmann Ottót és volt osztályfőnö
küket, Húsz Ármint. A komoly és vidám felköszöntők sora következett 
ezután, melyeknek mindenikében igaz, őszinte ragaszkodás, meleg szeretet 
nyilatkozott meg az összes tanárok és mostani vezetőjük, Qömöry János 
főgimn. igazgató irányában. A társaság kedélyes hangulatban maradt együtt 
a késő délutáni órákig, élvezve Farkas Sándor zenekarának pompás játékát. 
Végül az egész társaság lefényképeztette magát s azután egy szép nap 
emlékével s 10 év múlva tartandó újabb találkozás reményében, a szélrózsa 
minden irányában szétoszlott.

4. Értekezletek. A tanári testület 26 értekezletben intézte el az iskolai 
ügyeket. Az előírt ellenőrző és módszeres értekezleteken kívül csaknem 
minden értekezleten foglalkozott tanulmányi ügyekkel.

Külön értekezletekben (1910. évi február hó 10-ikén és folytatólag 
február hó 15-ikén) foglalkozott a tanári testület az Országos Ág. hitv. ev. 
Tanáregyesület középiskolai szakosztályának idei munkaprogrammjával. 
Nevezetesen a munkaprogramm egyes pontjait előadóknak adta ki, a kik 
komoly tanulmányon alapuló előadás keretében tették meg a tárgyukra 
vonatkozó javaslataikat.



109

Ez értekezleteknek tárgysorozata — az előadóknak megnevezésével — 
a következő volt:

a) Néhány középiskolánk életbeléptette a „First Latin Reader“ czímű 
angol nyelvkönyv módszerét. Melyek a szerzett tapasztalatok? Előadó 
Vöröss Sándor.

b) A klasszikus nyelvek tanításának korlátozásáról. Előadó Ludmann Ottó.
c) Hogyan lehetne elősegíteni és megvalósítani azt az óhajtást, hogy 

középiskolából kikerülő ifjaink jobban ismerjék hazánk és egyházunk mai 
alkotmányát és közigazgatását, egyházi és társadalmi intézményeit. Előadó 
Frenyó Lajos és Borsody Károly.

d) A földrajz tanításának reformja a középiskolában. Előadó Borsody K.
e) Az egyházi és világi ének tanítása a középiskolában. Előadó Frenyó L.
f)  A történelmi kirándulások tervszerű előkészítése történelmi szemi

náriumok szervezése által. Előadó Oömöry János.
g) Az egyfolytában való délelőtti tanítás körül szerzett tapasztalatok. 

Előadó Perényi Vilmos.
h) Czéllövészeti tanfolyamok középiskoláinkban. Az e téren szerzett 

tapasztalatok. Előadó Teltsch Kornél.
i) A felekezeti tanárok áthelyezésének lehetősége. Előadó Perényi V.
k) Tanárjelöltek, a kik ev. intézetnél óhajtanak alkalmazást szerezni, 

töltsenek egy évet valamelyik külföldi egyetemen. Az egyházegyetem az ily 
tanárjelölteket anyagilag támogassa. Előadó Oömöry János.

l)  Az állammal kötött szerződéseknek és a nyugdíjtörvénynek reviziója. 
Előadó Oömöry János.

A kassai tankerületi kir. főigazgatóság területén lévő középiskolák 
igazgatói 1910. évi április hó 25 —26-ikán Szatmárnémetiben, dr. Mázy 
Engelbert tankerületi főigazgató elnöklete alatt, értekezletet tartottak. A fő- 
gymnasium igazgatója a tankerületi kir. főigazgató meghívása és az egyházi 
főhatóság 1910. évi január hó 6-ikán 8. sz. a. kelt intézkedése folytán ez 
értekezleten résztvett.

5. Ifjúsági istenitiszteletek s az ifjúság vallás-erkölcsi neve
lése. Az ifjúság vallásos nevelésére kiváló gondot fordít a főgymnasium 
egész tanári-kara. Az istentiszteleteket együtt látogatja az ifjúság a tanárokkal. 
Azóta, hogy a templom télen át vasárnaponkint fűtve van, külön ifjúsági 
istenitiszteletet a vallástanár csak minden hónap utolsó vasárnapján tart, 
mivel akkor a templomban németnyelvű gyülekezeti istentisztelet van. Az 
osztályfőnök, valamint a vallástanár a templombajárást szigorúan ellenőrzik, 
a vallástanár az egyházi beszéd tartalma felől is megkérdezi a tanulókat. 
A tanulók vallásos irányú lapokat is járatnak: így az ÉBRESZTŐ-t és a 
S zövÉ T N E K -et; a vallástanár azonkívül a Luther-Társaság iratkáit is terjesz
tette a tanulók között. A vallásos érzés és egyházszeretet ápolására külön 
egyesület is működött: a Thököly Imre-kör.

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

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

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

A VIII. osztály protestáns tanulóinak vallástani vizsgálatán, május 10-ikén, 
az egyházkerület képviseletében Paulik János nyíregyházai lelkész elnökölt. 
Elismeréssel nyilatkozott az elért eredmény felől.

6. A fegyelmi és tanulmányi á llap ot panaszra nem nyújt okot. 
A tanári-testület egyetlenegy esetben sem volt kénytelen szigorúbb fegyelmi 
eszközt használni.

A tanári testület kiváló gondot fordít az ifjúságnak ellenőrzésére az 
iskolán kívül. Mint minden évben, úgy ezidén is az idegen tanulókat az 
osztályfőnökök meglátogatták s tapasztalataikról a tanári értekezleteken be
számoltak. A tanári-kar a tanulóknak látogatását a vallástanárnak és az 
iskolaorvosnak is kötelességévé tette; sőt azon óhajtását fejezte ki, hogy ezeken 
kívül a többi tanárok is keressék fel tanítványaikat szállásaikon.

Minden évben van kellemetlenség a tánczórák miatt. A nélkül, hogy 
a tanári-kar kétségbe akarná vonni a tánczórák jótékony és bizonyos fokig 
nevelő hatását, a nélkül továbbá, hogy a tánczórák tekintetében a szülők 
akaratával a saját akaratát óhajtaná szembehelyezni: úgy- határozott, hogy 
osztályfőnöki engedelem nélkül egy tanuló se járhasson tánczórára. Az eddig 
szokásos vacsora utáni, ú. n. Kränzchenek látogatása, melyek sokszor 11 óráig 
is eltartanak, jövőben tilos. A próbabálokon esetről-esetre egy kijelölt tanár 
fog megjelenni.

A tanári testület ez intézkedésekkel nem elégedett meg, hanem, mivel 
kettős czélját, a tanítást és a nevelést csak úgy szolgálhatja, ha ezen fára
dozásában a szülők vagy helyetteseik, a szállásadók segítségére vannak, 
szükségesnek látta körvonalozni azokat a kötelességeket, melyeket a szállás
adók a náluk lakó tanulókkal szemben a jó nevelés érdekében magukra 
vállalnak. Ilyen okból készült a tanulók szállásadóira vonatkozó szabályzat, 
a melyet a főgymnasium fentartó hatósága, a collegiumi igazgató-választmány 
megerősített. E szabályzat a jövő 1910—11. tanévben minden szállásadóra 
nézve kötelező.

7. Nyilvános vizsgálatok. A) Az egyházi főhatóság rendelkezése 
szerint az idei pótló-, javító- és kiegészítő érettségi vizsgálatok — a tiszai 
ág. hitv. ev. egyházkerület középiskoláira nézve — nálunk voltak. E vizsgá
latok írásbeli része szeptember hó 4 — 6-ikán, illetve deczetnber hó 12 — 14-ikén, 
szóbeli része szeptember hó 7 —9-ikén, illetve deczember hó 15-ikén folyt le.
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«) A szeptember havi érettségi írásbeli vizsgálat tételei:
a) Magyar nyelvből: Tompa Mihály költészete, különös tekintettel 

hazafias lírájára.
b) Latin nyelvből: C. Sallustius Crispus: De bello Jugurthino 

LXXXIX. c. 4 — 7. pont és XC. c. 1—2. pont.
c) Mennyiségtanból: 1. Egy hivatalnokot kérdeztek, milyen a fizetése? 

O így felelt: »Most van 5500 koronám; mikor hivatalba léptem, volt 
1000 koronám, de szorgalmam megjutalmazására minden évben 300 K-val 
emelték fizetésemet." Hány év óta szolgál az illető hivatalnok? 2. Az egyenes 
kúpnak felszíne F 28'31,444 cm2 és a palásté P -  20'81,444 cm2. Mekkora 
a kúpnak a térfogata?

,j) A deczember havi érettségi Írásbeli vizsgálat tételei:
a) Magyar nyelvből: A reformáció hatása művelődésünkre.
b) Latin nyelvből: Julius Caesar: De bello Gallico I. 47. és 48. caput.
c) Mennyiségtanból: 1. A-nak és B-nek annyi pénze van, mely C 

pénzének 2/s-át teszi; B-nek és C-nek hatszor annyija van, mint A-nak; 
ha B-nek 680 koronával több pénze volna, akkor annyi pénze volna, mint 
A-nak és C-nek együttvéve. Mennyi pénze van mindegyiknek? 2. Geometria 
és fizika. 1. Egy árkot készítenek, melynek hosszúsága 1000 m., szélessége 
fönt 2 m., lent 0-5 m. és mélysége 1 m. Hány köbméter földet emelnek 
ki belőle ?

A szeptemberi és a deczemberi pótló-, javító- és kiegészítő érettségi 
vizsgálatokon Hronyecz József, püspöki irodaigazgató elnökölt, a kormány 
képviseletében jelen volt Reichenhaller Kálmán budapesti áll. főreálisk. tanár.

B) Az 1910. évi május hó 25., 26. és 27-ikén lefolyt Írásbeli érettségi 
vizsgálatnak tételei:

a) Magyar nyelvől: Regényirodalmunk fejlődésének főirányai a XIX. 
században.

b) Latin nyelvől: Livius: Ab urbe condita 1. II. c. XXX. 8—15.
c) Mennyiségtanból: 1. Egy növekedő arithmetikai sor első és har

madik tagjának szorzata 20, a második és negyedik tagjának szorzata | 2. 
Meghatározandó a sor első 25 tagjának összege. 2. Valamely derékszögű 
parallelogramma átlója 13 cm. Ha minden oldala fölé négyzetet szerkesztünk, 
keresztalakú idomot nyerünk, a melynek területe 398 cm2. Mekkorák a 
parallelogramma egyes oldalai.

C) A június hó 20 —23-ikán megtartott szóbeli érettségi vizsgálaton 
Leffler Sámuel, nyíregyházai ev. főgimnáziumi igazgató elnökölt, a kormány 
képviseletében jelen volt Eöttevényi Nagy Olivér kassai áll. jogakad. tanár.

8. 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
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város környékére, természetrajzi kirándulásokra. Az osztálytanárok is kirán
dultak osztályaikkal a természeti szépségekkel megáldott és történeti emlé
kekben gazdag közelebbi vidékre.

Kirándulás Szulinba és Zegiestow-ba. Sikerült kirándulást rendezett a 
főgimnasium tanári-kara 1909. október 3-ikán Szulinba és Zegiestow galicziai 
fürdőbe. A kiránduló tanulókat, a kik 120-an voltak, a következő tanárok 
kisérték, illetve vezették: Oömöry János igazgató, Peskó Ödön, Frenyó 
Lajos, Teltsch Kornél, Vöröss Sándor, Borsody Károly, Saguly József. A ki
rándulók a reggeli vonattal mentek Orlóig, onnan szép fenyves-erdőn át 
folytatták útjokat gyalogosan Poprádófaluig, a hol ismét a Poprád völgyébe 
bocsátkoztak le. Poprádófalun félórai pihenőt tartottak, mialatt tízóraijukat 
költötték el. Onnan kezdve a Poprád vadregényes völgyében haladtak a 
szulini jónevű forrásig, a mely az alapi Salamon-családé, s közvetlenül a 
Poprád partján, fáktól környezve fekszik. Orlótól, a pihenőt nem számítva, 
négy órai gyaloglás után érték el a forrást. A mint a forrásnál letelepedtek, 
kigyúltak a tüzek s megkezdődött a szalonnasütés, mely után a kirándulók 
a szulini jó vízzel oltották szomjukat. Elköltve ebédjüket s magukat ki
pihenve — miközben rövid ideig eső is esett, a mely azonban a társaság 
jó kedvét a legkisebb mértékben sem hangolta le —, átkeltek csónakon a 
Poprád-folyón s ezzel az ország határán is, mert itt éppen a folyó a határ 
Magyarország és Qaliczia között. Félórai gyaloglás után Zegiestow fürdő
telepen voltak, melyet, bár fürdő-évad után volt az idő, megtekintettek s a 
zegiestowi szénsavas-vasas gyógyforrás vizét megízlelték. Különösen tetszett 
nekik a fürdő kápolnájának a fekvése, a mely fejedelmileg uralkodik a 
völgy felett s a Poprád völgyéből már Poprádófalu és Szulin között is 
látható. Zegiestow igen látogatott helye a galicziaiaknak, a kiket az is vonz 
oda, hogy a Poprádban folyófürdőben van részük. Zegiestow-fürdő állo
máson dalolgatva — miközben a magyar és lengyel himnuszt is elénekelték —, 
várták be a kirándulók a vonat indulását, mellyel Orlóra, onnan pedig 
este '/,10 órakor Eperjesre tértek vissza, egy kellemesen és tanulságosan el
töltött nap emlékével meggazdagodva.

Tanulmányi kirándulás Velenczébe. A coll. főgymnasium 16 tanulója, 
dr. Wallentínyi Samu tanár vezetése alatt, kirándulást rendezett Fiume— 
Velencze —Zágráb városok megtekintésére. Márczius 18-ikán este 8 ó. 20 p.- 
kor indultak el a nagy-állomásról, s a Karszton át utazva, este 8 órakor 
értek Fiúméba. A „Hotel de la Ville"-ben megszállva, kényelmes és jó 
lakást kaptak.

A következő napot, márczius 20-ikát a nevezetességek megszemlélésére 
szánták. Ezek: a kormányzósági palota, az Adria tengerhajózási társaság palo
tája és a színház. A mólók megtekintése alkalmával több hajó belsejének 
megnézésére kaptak engedélyt, így többek közt a „Liverpool" angol 
kereskedelmi hajót nézték meg. József főherczeg gyönyörű parkjának meg
tekintése után, délután hajóra szállva, Abbáziába mentek. Gyönyörködtek a 
tengerben, a szépfekvésű villákban, a kertekben, majd hajóra ülve, visszatértek
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Fiúméba, hol a „Tersatto"-t, a várhegyet nézték meg, honnan gyönyörű kilátás 
nyílik a Quarneróra. A történeti nevezetességű vár- és templomban nem 
sokáig időzhettek a késő esti óra miatt.

Nyugovóra kellett térniök, nehogy a reggel 7 órakor Velenczébe induló 
„Salona" hajót lekéssék. Kezdetben még gyönyörködtek a halak és hullá
mok játékában, de később a bóra által felkorbácsolt hullámok oly erővel 
törtek a hajóra, különösen a nyílt tengeren, hogy a tengeri betegség egé
szen levette őket lábukról. V2 6 órakor végre feltűnt a várva-várt Velencze. 
(Márczius 21.) Hering úr, a vezető, már várt a hajónál, s gondolára 
ülve mentek lakóhelyükre, s Frau Schmütz-Monti kényelmes szobáiban 
lerakva podgyászaikat, rendben vonultak Panada úr vendéglőjébe, hol már 
várta őket a jó vacsora. Sétálva még kissé a városban, nyugalomra tértek. 
Másnap, vezetőjük kalauzolása mellett, a Szent Márk teret és templomot, 
az épülő Campanile-t és királyi palotát, majd a Piazettán fekvő Doge-palotát 
és Libreriát tekintették meg. A fény, a pompa, a műemlékek maradandó hatá
sával folytatták tovább útjukat délután, a mikor is a Canale Orande palotái, 
Goldoni, Colleoni és a Fundamenta nuova megtekintése után a Lidora 
mentek ki, hol a remek kilátásban gyönyörködtek. Csodálkozás és gyönyör 
kisérte őket mindenütt útjokban. Este egy részük a „Rossini“-szinházba, 
másik részük pedig gondolázni ment. A gondolázók jártak jobban; másnap 
este a színházban voltak vágyakoztak már a gondolázás isteni élvezete után. 
(Márczius 22.)

Reggelre — minthogy vezetőjüket a borsos ár miatt elengedték — 
maguk folytatták szemlélődéseiket, miből bőven kijutott. A San Oiorgio 
Maggiore-templom, a Oiardini Publici — a hol Garibaldi szép szobra áll —, 
a muranoi üveggyárak, a Campo Santo és a Frari- és Thoma-templomok 
voltak azok a helyek, melyeket bejártak. Különösen kiemelendő e két utóbbi 
hely, melyek közül a Frari-templomban Canova és Tizian síremléke, a 
másikban Bellini: Madonnája, Tizian: Pesaro Madonnája azok, melyek 
különösen lekötik az ember figyelmét. Sok templomot jártak be, s mindenütt 
a legkiválóbb mesterek, Tizian, Tintoretto, Palma Vecchio és Giovane 
képeiben gyönyörködhettek. (Márczius 23.) Az utolsó napon (márczius 24.), 
a melyet még Velenczében töltöttek, a mesés szépségű „Santa Maria della 
Salute"-templomban és műkincseiben s különösen az „Accademia di belle 
Arti" kincseiben gyönyörködtek, melyek közül három hatalmas kép, Tizian: 
Assuntája, Paulo Veronese: Lakoma Lévinél és Tizian: Mária bemutatása 
czímű képek azok, melyek legmélyebb hatást gyakorolnak az emberre. 
Természetes, hogy rengeteg műkincs van itt összehordva, de ezek felsoro
lása lehetetlen. Még bolyongtak egy kissé a városban, de azután elbúcsúzva 
szállásadójuktól és a vendéglőstől, siettek a „Salona"-ra, s este 8 órakor 
elindulva Velenczéből, másnap reggel (márczius 25.) 7 órakor Fiúméba 
érkeztek, honnan kevés idő múlva indult vonatuk Zágráb felé, hova d. u. 
2 órakor érkeztek. Az állomáson várták már őket a „Zágrábi Magyar Kör" 
képviselői, kiknek kalauzolása mellett megtekintették a szép és rendezett 
város nevezetesebb épületeit, az egyetemet, a színházat, az országgyűlés és

Coll. Ért. 1 9 0 9 -1 0 . 15
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a bán palotáját, a dómot, a Márk-templomot, a gymnasium monumentális 
épületét, a „Magyar Kör“ helyiségeit, a horvát Nemzeti Múzeumot, Szent 
György és Jellasich lovasszobrát, mindkettő Fernkorn műve, és márczius 
26-ikán délután 2 órakor vonatra ülve, 27-ikén reggel 9 órakor visszaér
keztek Eperjesre.

9. Tornaverseny. A Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetsége 
ez évben Eperjesen rendezte országos versenyét, melyen a helybeli intézet 
tanuló-ifjúsága is résztvett. Különösen szép volt a pünkösd-hétfői délután, 
a mikor az egész országból idesereglett tornászok és a helybeli intézetek tanulói 
felvonultak a változatos és szebbnél-szebb dresszekben a versenytérre, hogy 
a zenére végzett szabadgyakorlatokkal gyönyörködtessék a nagyszámú 
közönséget.

A verseny vezetősége az ifjúság részére is gondoskodott egy pár ver
senyszámról s így intézetünk tanulói résztvettek a futási, ugrási és füleslabda- 
versenyekben. Az alsó osztályúak futásversenyében következő tanulóink tün
tették ki magukat: a Il-ik osztály versenyében első lett Kuchlöfl József, 
harmadik Székely Károly; a III-ik oszt.-ban harmadik lett Csendes Sándor; a 
IV-ik oszt.-ban első lett Stronczer Dániel, harmadik pedig Szepessy Ernő.

A magasugrás csapatversenyében intézetünk a második helyre került 
148'3 átlagossal.

A füleslabda-mérkőzésben intézetünk csapata sorshúzás útján a helybeli 
gör. kath. kántortanítóképző-intézet csapatával került össze, mely mérkőzés 
eredménye 5 :0 volt az utóbbi javára.

Az általános szertornázásnál pedig egy mintacsapatunk szép gyakorla
tokat mutatott be a magasnyújtón.

10. Czéllövő-tanfolyam. A honvédelmi minisztérium lehetővé tette 
(107,761. sz.), hogy a középiskolai VII. és VIII. osztályú tanulók a czéllövé- 
szetben és fegyverkezelésben gyakorlati kiképzést nyerjenek azokon a he
lyeken, a hol katonai helyőrségek vannak. Intézetünk 34 tanulója vett részt 
e céllövő-tanfolyamon, melyet Kollár József honvédszázados úr vezetett 
Schöpflin Géza és Teltsch Kornél tanárok, tart. tisztek segítségével.

A tanfolyam okt. hónapban kezdődött s szombatonkint 2 —4-ig gyako
rolták magukat a tanulók a czélratartásban, czélzásban, különböző fegyver
fogásokban s megismerkedtek az ismétlő-puska részeivel, ennek szerkeze
tével és működésével. Miután az alapismereteket s a puskával való kezelést 
elsajátították, gyakorló-töltényekkel lőttek iskolai czéltáblákra. Különösen 
kedvesek voltak azok a délutánok, a mikor már a honv. lőtérre mentünk, 
hogy ott élestöltényekkel lőjjenek a résztvevő ifjak.

Jún. 5-ikén volt a versenylövészet, melyben a kir. kath. főgymnasium 
növendékei és a mi intézetünk tanulói vettek részt. A verseny igen szép 
eredménynyel végződött s a honvédelmi minisztérium által küldött érmek 
közül 7-et következő tanulóink kapták: Zsuráff József VII. o. t., Mayer Miksa 
VII. o. t., Kovácsi Márton VII. o. t., Liebmann Miksa VII. o. t., Olcsváry 
László VIII. o. t., Lővy Vilmos VII. o. t. és Kralovánszky László VII. oszt.
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tanulók. Az érmeken kívül volt több emléktárgy is, melyek közül az elsőt 
Zsuráff József VII. o. növendékünk kapta.

E helyen is meg kell emlékeznünk Kollár József honvédszázados úrról, 
a ki fáradságot nem kímélő buzgósággal, ügyszeretettel és tapintattal vezette 
a tanfolyamot, mely oly szép sikerrel végződött.

F) I s k o l a i  i n t é z m é n y e k .

I. Múzeumok.
a) Természettani múzeum.

Hoffmann-vízbontó javítás ................. . .. 5 kor.
Hoffmann-vízbontó állvány nélkül .. .. .. 15 tt

Greenet-elem javítás ............................. . .. 4 t t

Leblanche-elemek .................................. . .. 18 t t

Szállítási költség .................................. . .. 7 t t

Összesen .. .. .. 49 kor.
A természettani múzeum állapota:

1. Hydrostatika 49 darab ................................... 58775 kor.
2. Aerostatika 4 „ ................................... . 277-30 t t

3. Mechanika 43 „ régi,
11 » ú j .............................. 137-75 t t

4. Optika 78 „ ................................... . 1494-75 t i

5. Hőtan 32 „ ................................... . 375-74 t t

6. Akustika 23 „ ................................... . 242-70 t t

7. Mágnesség 6 » régi,
1 n új .............................. 8-60 t t

8. Elektromosság 138 m .................................... . 3040-78 t t

9. Szerszám, vegyes — . 150 — t t

összesen: 385 darab 6315-37 kor.
b) A természetrajzi szertár gyarapodása: Ajándék útján: Theisz Ármin 

igen szép Oreastert, Domen Gusztáv I. o. t. 1 drb lopótököt, Halmi Elemér 
1 drb Calcopiritet, Czékus László I. o. t. 2 drb dísztököt, Herschkovits Sándor 
1 drb dudoros dísztököt, Stix János I. o. t. 1 drb fekete márványt, Szóvá Péter
V. o. t. őzbak-koponyát, melyet ő maga preparált, Székely I. II. o. t. hosszú- 
farkú czinke fészkét, Mitske M. VI. o. t. Vielicskáról való kősót (hasadási 
alak), Terray Gyula erdészmérnök Kapnikbányán 3 drb igen szép Rhodo- 
chrositot, 1 drb tejquarczot, 2 galenitet, 1 drb barittal benőtt Antimonitot, 
Merza L. VII. o. t. Dankasirályt (nyers állapotban), dr. Szmik Gyula bánya
kerületi főorvos Nagyágon 4 drb jellegzetes, szép Sylvanitot, 1 drb Nagy- 
ágitot és 1 drb Petzitet szabad aranynyal (összesen 130 korona értékben).

Vétel útján: Kígyász-sas (38 kor.); Scorpio africanus, Vipera ammo- 
dytes, Cysticervus cellulosae, szabadon és ugyanaz disznóhúsban (két üveg 
között formaiinban preparálva, 70 kor.).

15*
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A természetrajzi szertár rendezése ezidén is serényen folyt; a munká
ban a következő tanulók vettek részt, mint segítők: Klein Dezső V., 
Szóvá Péter V. oszt. tanulók, azonkívül segédkeztek: Lövy M. VII., Fúria K. VII., 
Hajdú Gyula VII., Rosenfeld I. IV., Elischer Viktor V., Bálint Dániel V., 
Lefkovits László III., Lippay I. VI., Dancz István V., Durst E. VII., Zahler 
Leo V., Csendes Sándor III., Grynaeus István VII., Marencsin L. V., Czinner 
M. V., Grünfeld I. V., Barna Jenő IV., Takács István V. o. t., Kézsmárszky Lajos.

c) A térképgyűjtemény gyarapodása: Magyarország néprajzi falitérképe; 
a minisztérium ajándéka.

d) Rajzszertár: Vétel útján: 200 drb lapminta 12 kor. 80 fill, értékben.

II. K ö n y v t á r a k .
1. A nagykönyvtárak gyarapodása és állománya a közös iskolai intéz

mények közt van kimutatva.
2. A Magyar-Társaság könyvtára. A felsőbb osztályú tanulók haszná

latára. A könyvtár állapota az 1909—10. tanév végén a következő volt:
a) szépirodalmi könyvtár 1175 kötet 2948 kor. értékben; b) tudományos 
könyvtár: 622 kötet 2003 kor. 62 fillér értékben; régi becses könyvek: 
440 kötet 3500 kor. értékben.

A könyvtárnak 1909 —10-iki gyarapodása a következő:
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember ........................  15 kor.
Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora..................  10 „
Kóbor Tamás: A muzsika................................................  5 »
Petelei István: Az é le t ...................................................... 5 „
Ignotus: Feljegyzések ...................................................... 5 ,,
Pásztor Árpád: Tengeren. Tengeren tú l........................  5 »
Bérezik Árpád: Figyelmes férj ......................... -.. .. 5 „
Nagy Endre: Apostol a Hódságon ..............................  5 „
Beksics Gusztáv: Ködös problém ák..............................  5 „
Szemere György: Ugor Ágnes ....................................  5 »
Pékár Gyula: Phrygiai s ipka ..........................................  5 »
Krúdy Gyula: Bűvös erszény .. ..   5 »
Eötvös József br.: Karthauzi ..........................................  5 „
Jókai Mór: Jövő század regénye..................................... 5 »

íj „ Erdély aranykora...........................................  4 „
„ „ Janicsárok végnapjai..................................... 4 „
„ » Elátkozott csa lád ...........................................  4 „
a a Új földesúr ................................................. 4 „
a a Török világ Magyarországon ...................  4 „
,1 a Egy magyar nábob .....................................  6 „
a a Fekete gyémántok .....................................  4 „
a a Kőszívű ember fiai ....................................  6 «
a a Régi jó táblabírák .....................................  4 »
n a Kárpáti Zoltán................................................. 6 »



Jósika Miklós br.: Abafi. Zólyomi .. .. ..................  3 kor. .
a a i, Magyar kény urak..............................  4 ,,

Gárdonyi Géza: Isten rabjai (két példány).................. 10 „
Gyulay Pál: Vázlatok és képek ...................................  5 „
Ezen szépirodalmi munkák értéke összesen 154 korona.
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. A kötetek 
száma: 583; ebből 510 kötet magyar könyv, Ő4 német könyv. A könyvtár 
gyarapítására a tanári-kar ez évben is 50 koronát fordított és 23 kötet 
könyvet szerzett be. Az idén vásárolt könyvek: Benedek Elek: Falusi tör
ténetek. Történetek az iskolából. Pogány magyarok. Church A.: Kétezer év 
előtt. (Egy római ifjú kalandjai). Donászy Ferencz: Életünket és vérünket. 
Fáik Zsigmond : Budapesttől Lisszabonig. Farkas Ernőd: Diákhősök 48-ban. 
Gaál Mózes: Csontos Szigfried. Gauss Viktor: Búrok földjén. Gelléri Mór: 
A magyar ipar úttörői. Hanusz István: A növények világából. Herczegh 
Ferencz: Az új nevelő. Jakab Ödön: A két imposztor. Jankó János: Stanley 
utazásai és felfedezései. Krúdy Gyula: Komáromi fiú. Mikszáth Kálmán: 
A tekintetes vármegye. Pipacsok a búzában. Rákosi Viktor: Korhadt fa
keresztek. Sas Ede: Virágok költője. Tóth Béla: Anekdoták. Tóth Rezső: 
Budapesti séták. Vas Gereben: Nagy idők, nagy emberek. Verne Gyula: 
Prémek hazája. A könyvtár őre: Vöröss Sándor.

4. Házi-olvasmányok könyvtára. E könyvtár gyarapítására az idén is 
50 koronát fordított. Beszerzett 6 könyvet 51 kötetben. Az összeg harmadát 
kötésre fordítjuk. A könyvtár állománya: 91 mű 660 kötetben. Az idén 
beszerzett művek: Czuczor Gergely hőskölteményei és meséi (10 drb). 
Gyöngyössy István: Murányi Vénusz (10 drb). Vörösmarty M.: Zalán futása 
(10 drb). Dóczi Lajos: A csók (10 drb). Moliére: A fösvény (10 drb). 
Gyulai Pál: Katona és Bánk bán-ja (1 drb). A könyvtárt az V—VIII. osztályok 
tanulói használták. A könyvtár őre: Vöröss Sándor.

5. Segítő-könyvtár. Ezen könyvtár czélja: azokat a tanulókat, kiknek 
nem áll módjukban az iskolakönyvek megszerzése, az iskolai év folyamán 
tankönyvekkel ingyen ellátni. A könyvtár évről-évre szaporodik, részint 
egyes könyvkiadó-czégek adományából, részint az intézeti segélyegyletnek 
és a tanulóifjúságnak tankönyv-adományából. Azonkívül szereztünk ebben 
a tanévben vétel útján, 151 kor. 81 fillérért az intézeti segélyegylet terhére 
tankönyveket. Fogadják mindazok, kik könyvtárunk gyarapodását'elősegítik, 
e helyen is őszinte köszönetünket. Segítő-könyvvel elláttunk 39 tanulót 
123 könyvvel. A könyvtár őre: Klemens János.
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Ci) I f j ú s á g i  e g y e s ü l e t e k .

I. Magyar-Társaság.
(1827-1910.)

A Magyar-Társaság 1909. október 5-ikén tartotta meg 83-ik alakuló
gyűlését. Az elnöki tisztet ez évben is dr. Wallentínyi Samu főgymn. tanár 
töltötte be. A tisztikar a következőképpen alakult meg: alelnöki Dancz 
Andor VIII. o. t.; titkár: Földi Ödön VIII. o. t . ; főjegyző: Fried Vilmos
VIII. o. t.; főpénztáros: Húsz Béla VIII. o. t.; tud. főkönyvtáros: Sztavrovszky 
Elek VIII. o. t.; szépirod. főkönyvtáros: Sidlovits Károly VIII. o. t . ; aljegyző: 
Ruttkay Ödön VII. o. t . ; alpénztáros: Fóti József VII. o. t.; szépirod. al- 
könyvtáros: Hajdú Oyula VII. o. t.; laptáros: Merza László VII. o. t.

A rendes-tagok száma 67, a pártoló-tagok száma 41. Az eddigi szokás
hoz híven vasárnap-délelőttönként tartották a tagok gyűléseiket, melyeken 
szavaltak, felolvastak, előadtak és bíráltak. A szabadelőadások közül dicsé
rendő lett: Csornyák Mátyás egy szabadelőadása; méltánylandó: Dancz 
Andor, Hajdú Gyula egy-egy szabadelőadása; jobb : Rosenthal Artur, Szedlák 
Elek és Varzaly István egy-egy szabadelőadása.

A felolvasások közül dicsérendő érdemfokot nyert: Húsz Béla egy; 
méltánylandó: Földi Ödön, Fried Vilmos, Csornyák Mátyás és Sas Róbert; 
jobb: Zipszer Sándor és Pálesch Árpád egy-egy felolvasása.

A szavalatok közül dicsérendő le tt: Dancz Andor és Olcsváry László 
két-két szavalata; méltánylandó: Földi Ödön, Kovácsi Márton, Mészáros 
Dezső kettő-kettő, Dancz Andor és Merza László egy-egy szavalata; jobb: 
Grósz Miksa kettő és Sidlovits Károly, Sas Róbert, Boratkó Rezső, Kellő 
Sándor, Kozlay Béla, Baloghy Elek, Durst Ernő, D. Szabó András, Pálesch 
Árpád, Lippay József, Csillaghy József, Sztehlo István és Biszaha Pál egy- 
egy szavalata.

Az aradi tizenhárom dicső emlékezetét hagyományos kegyelettel ünne
pelte meg a társaság. Az ünnepélyt Dancz Andor nyitotta meg; a nagy 
nap jelentőségét Földi Ödön ismertette. Dancz Andor és Kovácsi Márton 
szavaltak.

1909. nov. 9-ike gyásznapot jelent a magyar irodalom történetében. 
— E napon tért örök nyugalomra Gyulai Pál. — Hálás kegyelettel emlé
kezett meg körünk e kiváló férfiúról s a régi szokásos kéthónapi cziklust 
az ő emlékének szentelte. E kéthavi munkásságról nyilvános ünnepélyen 
is beszámolt körünk, melynek műsora a következő volt: 1. Frankó : „Nyitány". 
Előadta a zenekör. 2. Megnyitó-beszéd. Tartotta Dancz Andor. 3. Gyulai Pál: 
„A székely fogoly". Szavalta Kovácsi Márton. 4. „Gyulai Pál és a magyar 
szabadságharcz". Irta Sas Róbert. Felolvasta Olcsváry László. 5. Ernst: 
„Elegia". Hegedűn előadta Dancz Andor, zongorán kisérte Moskovits Béla.
6. Gyulai Pál: „Világosnál". Szavalta Földi Ödön. 7. Gyulai Pál: „Éji láto
gatás". Előadta a Dalkör, Borsody Károly tanár vezetésével.

Mint minden év végén, úgy ezidén is kitűztünk pályatételeket, a pá
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lyázat eredménye a következő: A legjobb Gyulai-munka szerzői, Sas Róbert 
és Földi Ödön 10- 10 kor. jutalomban részesültek. Az egész év folyamán 
a legjobb szabadelőadás első díját, 20 koronát Csornyák Mátyás nyerte el. 
A második díját, 10 koronát a kör Rosenthal Arthur és Szedlák Elek közt 
megosztotta. A komoly szavalatból pályadíjat nyert: Dancz Andor lOkor.-át, 
és Mészáros Dezső 6 koronát.

Ezidén is tartottunk olvasó-órákat, melyeken politikai, szépirodalmi, 
művészeti és tudományos hírlapok és folyóiratok állottak a tagok rendel
kezésére. Körünk gazdag könyvtára is nagyon látogatott volt, melyet ezidén 
is hathatósan gyarapított.

A pénztár forgalma a következő volt:
Összes bevétel ..............................  898 kor. 11 fill.

» kiadás.................................... 645 „ 92 „
Maradvány .. .. 252 kor. 19 fill.

Dr. Wallentínyi Samu,
elnök.

II. D a l k ö r .
(1887-1910.)

A Dalkör 1909. október 27-ikén tartotta alakuló-gyűlését. A Kör elnöke 
s egyúttal az énekórák vezetője Borsody Károly főgymn. tanár volt. Az 
alakuló-gyűlésen a Kör következőképen választotta meg tisztikarát: jegyző 
lett Sidlovits Károly VIII., pénztáros Mikó Pál Vili. o. t . ; bizottsági tagok: 
Fried Vilmos VIII., Kozlay Béla VIII., Biszaha Pál VI. és Scsavnyiczky 
Endre V. o. t.

A Körnek 60 rendes- és 1 pártoló-tagja volt; gyakorlóórát hetenként 
kétszer tartott s olykor a szükséghez képest többet is. Folyó ügyeit három 
gyűlésen intézte el. A Kör énekkara nyilvánosság előtt három ízben szere
pelt, és pedig: február 12-ikén egyik tanárköri felolvasó-estén népdalegyve
leggel, az ifjúsági körök márczius 13-ikán rendezett Gyulai-emlékünnepén 
az „Éji látogatás “-sál és május 8-ikán, az ifjúsági körök záró-ünnepén 
Serly Lajos egyik dalcyklusával.

A Kör vagyoni állapota következő volt:
Bevétel.............................. 93 kor. 30 fill.
K iadás.............................  5 „ — „

Ezévi maradvány .. .. 88 kor. 30 fill.
A Kör jövő évi újjászervezésével Kozlay Béla és Ondrus László VII.

o. tanulók bízattak meg.
Borsody Károly,

elnök.

III. Z e n e k ö  r.
(1890-1910.)

A Zenekör 1909. október 26-ikán tartotta alakuló-gyűlését Borsody 
Károly főgymn. tanár elnöklete alatt. Tisztikarát következőképpen választotta 
meg: jegyző lett Dancz Andor VIII., felügyelő Sztavrovszky Elek VIII., 
pénztáros Moskovits Béla VIII. o. t.



1 2 0

Beiratkoztak a Körbe 17-en, évközben beléptek 2-en, összesen 19-en. 
Ezek közül működő-tag volt 16, pártoló-tag 3 tanuló. Gyakorlóórát heten
ként kétszer tartottak, s olykor a szükséghez képest többet is. Folyó ügyeit 
a Kör 3 gyűlésen intézte el. Az előző évekhez viszonyítva a tagok száma 
valamivel kevesebb volt, azonban a szorgalmas munka így is meghozta az 
eredményt, melynek elérésében az oroszlánrész Nedved Vilmos karmesteré. 
A Zenekör nyilvánosság előtt négy ízben szerepelt: egyik tanárköri felol
vasó-estén magyar nótákkal, az ifjúsági körök Gyulai-matinéján Franko 
Concert-nyitányával, a márczius 15-iki közös coll. ünnepélyen a Klapka- 
indulóval és az ifjúsági körök záró-ünnepén egy mazurkával.

A Kör vagyoni állapota következő volt: bevétel 119 korona 50 fillér, 
(100 korona a tanári-kar segélye, a többi tagsági díjak- és büntetésekből), 
kiadás 108 kor. 30 fill. Ezévi maradvány: 11 korona 20 fillér.

A Kör jövő évi újjászervezésével Kozlay Béla VII. o. és Pálesch Árpád 
VI. o. tanulók bízattak meg. BOrSODY károly,

elnök.

IV. T o r n a k ö  r.
(1898-1910.)

A »Tornakor" 1909. október 2-ikán tartotta alakuló-gyűlését Peskó 
Ödön főgymnasiumi tanár elnöklete alatt, mely alkalommal a következőket vá
lasztotta tisztviselőkül a Kör: titkár Dancz Andor VIII. o. t. lett; előtornászok 
az I. csapathoz: Fried Vilmos VIII. o. t. és Mészáros Dezső VII. o. t; 
a II. csapathoz: Kriebel Dezső VIII. o. t. és Wallrabenstein Ferencz VI. o. t.; 
a III. csapathoz: Szedlák Elek VII. o. t. és Medzihradszky Adorján VI. o. t. lettek.

A Tornakörbe 41 tanuló iratkozott be; ezek közül 32 rendes- és 9 
pártoló-tag volt. A Tornakor tagjai heti 2 órában gyakorolták magukat, fel
váltva Peskó Ödön és Teltsch Kornél tanárók vezetése alatt. 1910. április 
24-ikén d. u. sikerült házi-ünnepélyt rendezett a Tornakor, mely ünnepély 
keretében két versenyszám volt. A korlát magas-ugrás, összetett-verseny 
győztese Fried Vilmos VIII. o. t. lett, II. Dancz Andor VIII. o. t, III. Mé
száros Dezső VII. o. t., IV. Hajdú Gyula VII. o. t. lett. A rúdmászás egyéni 
versenyben első lett Wallrabenstein Ferencz VI. o. t, II. Fried Vilmos VIII. 
o. t., III. Frohmann Béla VI. o. t, IV. Pálesch Árpád VI. o. t. A két első 
ezüst- és a III., IV. bronz-érmet kapott. Ezüst-érmet kapott szép ugrásáért 
Hajdú Árpád VI. o. t. és szép tornázásáért Mészáros Dezső VII. o. t.

A Tornakor pénztári állapota a lefolyt évben a következő volt:
Múlt évi m aradvány...........................  24 kor. 84 fill.
Tanári-kar segélye ...................  30 » — »
Tag-díjakból befolyt ............. .. .. 35 »__50_»_

Összesen................... 90 kor. 34 fill.
Kiadás v o lt.............  53 » 06 »
Maradt tehát .. .. 37 kor. 28 fill.

A Kör ügyeinek elintézésére két gyűlést tartott az iskolaév folyamán.
Peskó Ö dön,

elnök.
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V. Thököly Imre-kör.
(1907-1910.)

A főgymnasium prot. vallású tanulóinak Thököly Imre-köre 1909. szept. 
30-ikán alakult meg 38 rendes- és 17 pártoló-taggal. Tisztviselői a követ
kezők voltak: elnök Frenyó Lajos coll. főgymn. vallástanár, titkár Húsz 
Béla VIII., jegyző Dancz Andor VIII., pénztáros Kovácsi Márton VII., lap
táros, Wallrabenstein Ferencz VI. o. t. A Körnek az a czélja, hogy tagjait 
evangéliomi öntudatukban megerősítse, keresztyén jellemekké fejleszsze, az 
evangéliomi életfelfogást közölje velük, a szeretet parancsának teljesítésére 
szoktassa s megtanítsa evangélikus egyházunk helyes védelmére.

A Kör munkálkodásának alapja a Szentírás volt, a tagok abból válasz
tottak szakaszokat s azokat magyarázták. Különösen a következő szakaszok 
adtak alkalmat behatóbb eszmecserére: „A keskeny és széles útról", „Afari
zeus és publikánusról". „A kananita asszonyról", „A szerecsen kamarásról", 
„A szülők iránti engedelmességről" (Efez. 6, 1—5.). A magyarázók tekin
tettel voltak arra, hogy a magyarázott szakaszokat az életre s kivált a tanuló 
viszonyaira is vonatkoztassák.

A mint ev. egyházunk a lelkiismereti szabadsággal együtt mindig a 
haza függetlenségéért is küzdött, úgy a Kör is nagy gondot fordított arra, 
hogy az egyházszeretet mellett a haza iránti szeretetet is ápolja, s tagjait 
nemcsak egyházukhoz, de hazájukhoz is ragaszkodó polgárokká nevelje. 
Fontos eszköz ennek elérésében az ősök példájának felidézése, ezért a Kör 
megünnepelte Illésházy István ev. nádor halálának három századik, Székács 
József kiváló ev. püspök születésének századik, Kálvin János nagy refor
mátor születésének négyszázadik s végül a Zsolnán 1610-ben tartott egyház
szervező zsinat háromszázadik évfordulóját egy-egy összejövetel keretében. 
Felolvasást tartottak egyes tagok ezenkívül II. Rákóczi Ferencz érdemeiről 
az ev. egyház körül, a protestantismus és katholicismus közti különbségek
ről, a szószékről s irodalomról, mint a reformatio terjesztésének eszkö
zeiről stb. A szavalatoknál nem annyira a helyes előadás elsajátítására, 
mint inkább a bennök foglalt vallásos eszmékre vetették a tagok a fősúlyt. 
Több ilyenfajta kiváló költeményt szavaltak, így: „A gályarab fohászá"-t 
Tompától, az „ítélet"-et Qyőry Ilonától, a „Fiamnak" czíműt Aranytól stb.

A Kör egy alakuló-, egy záró- s 11 rendes Összejövetelt tartott. Minden 
összejövetel énekkel s imával kezdődött és záródott; a tagok maguk-készí- 
tette imáikat mondották el, azonkívül volt mindig bibliamagyarázat, felol
vasás és szavalat.

Hathatós eszköze a Körnek a könyvtár, melyet a tanári-kar ezidén 
is nagylelkűen 30 koronával támogatott s egyes tagok is ajándékoztak 
könyveket. Könyveken kívül a következő folyóiratok állottak a tagok rendel
kezésére: az Evangélikus Családi Lapok, a Missziói Lapok, az Ébresztő, 
s a Szövetnek.

A könyvtár a következő művekkel gyarapodott: Kenessey B.: Pro
testáns árvaházi Képes-Naptár, 7 köt.; Mayer E.: Az eperjesi vértanúk ki
végeztetése, 1 f.; Mayer E.: Evangélikus egyházunk állapota s jövő fel-

Coll. Ért. 1909—10. 16
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adatairól, 1 f.; Ládonyi P .: Ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok, 1 f.; 
Raffay S.: Házi-oltár, 1 köt.; Kapi Béla: Hitünk igazsága, 1 f.; Zsilinszky 
Mihály: Székács József élete, 1 f.; Értesítő a Bethlen Gábor-kör működé
séről, 1 köt.; S z ö v e t n e k  III. évf., 1 köt.; P r o t e s t á n s  S z e m l e  6 évf., 6 köt.; 
Görömbey Péter: A jövő egyháza, 1 f.; Zsilinszky M.: Kermann Dániel 
élete, 1 köt.; Rajzok és elbeszélések, 1 f.; S.: Szózat a jó magyar néphez, 
1 f.; Geduly Lajos: Találkozás idegenben, 1 f.; Kovács: Hitetlen Tamás, 
1 f.; Paulik János: Az ördög bibliája, 1 f.; Frenyó Lajos: Ifjú hitvallók, 1 f.; 
Horváth L.: A szép Forgách Zsuzsánna, 1 f.; Geduly Lajos: A karácsonyi 
ajándék, 1 f.; Gosszner János: Az emberi szív, 1 f.; Fidesz: Egy új apostol, 
1 f.; Borsos István: Az Isten keze, 1 f .; Orth Ambrusné: Itthon, 1 f.; 
Torkos László : Hiú álmok, 1 f .; A jóság győz, 1 f.; Orth Ambrusné: 
Imádság nélkül, 1 f.; Szász K.: Két elbeszélés, 1 f.; Böngérfi János: Az 
árva, 1 f.; Frenyó L.: A két Széchy, 1 f.; Béri Gyuláné: Nagy Márton 
esete, 1 f.; Moravcsik Gyuláné: Irgalom, 1 f.; Dorner Soma: Az élet csa
ládja, 1 f.; Paulik János: A válaszúton, 1 f.; Király Mátyás: Képek az élet
ből, 1 f.; Moravcsik Gyuláné: A jó tett áldást hoz, 1 f.; Frenyó L.: A mi 
Istenünk beszéde megmarad mindörökké, 1 f.; Zsilinszky M.: Egy forra
dalmi zsinat története, 1 köt.; Comenius: Világ útvesztője és szív para
dicsoma, 1 köt.; M. prot. egyháztörténeti monographiák, 1 köt.; Zsilinszky 
Mihály: Az 1848: XX. t.-cz. története, 1 köt.; Harnack A.: A keresztyén- 
ség lényege, 1 köt.; Erőss Lajos: Apologetika, 1 köt.; Pfennigsdorf: Hit és 
szabadság, 1 kötet; E v a n g é l i k u s  C s a l á d i  L a p , 1 köt; M i s s z i ó i  L a p o k , 

1 k. =  26 k. 31 f.
Szem előtt tartva Pál apostol ama intését: »Tegyünk jót mindenkivel, 

főleg pedig hitünk cselédeivel", a Kör tehetségéhez képest a jótékonyságot 
is gyakorolta, a mennyiben a pozsonyi diakonisszák házára 5 kor.-t, a hely
beli, építendő ev. elemi és polgári leányiskola javára szintén 5 koronát VI.
adományozott.

A Kör évi bevétele v o lt................... 76 kor. 50 fii.
» » kiadása » ...................  49 » 58 »

Maradvány.............  26 kor. 92 fii.
Frenyó Lajos,

elnök.

VI. Markovits-kör.
(1864-1910.)

A Collegium Markovits-köre a gyorsírás terjesztését és fejlesztését tűzte 
ki czéljául s e czéljának igyekezett megfelelni a jelen iskolai évben is. Körünk 
már majdnem félszázad óta melegágya a gyorsírásnak s neve ott szerepel 
azon intézetek lajstromában, a melyek a gyorsírást elsősorban pártolták és 
terjesztették.

Ma már mindenütt terjed a gyorsírás, mindenki belátja fontosságát s 
Körünk tagjai is nagy buzgalommal láttak kötelességeik teljesítéséhez.

A beiratkozott tagok 1909. okt. 1-jén tartották meg az alakuló-gyűlést



Teltsch Kornél főgimn. tanár elnöklete és vezetése alatt, s tisztviselőknek a 
következőket választották meg: jegyzőnek Dániel Szabó András VII., titkár
nak Rosenthal Arthur VIII., pénztárosnak Húsz Béla VIII. és könyvtáros
nak Lippay József VI. o. tanulót.

A tagok (49) három csoportban tanulták a levelező-, illetőleg a vita
írást Dániel Szabó András VII. és Szedlák Elek VII. o. t. vezetése mellett, 
a üabelsberger-Markovits rendszer szerint.

A tanfolyamokon kívül az is elősegítette a gyorsírás elsajátítását, hogy 
a Kör 215 kötetnyi könyvtárát tagjai rendelkezésére bocsátotta s több gyors
írási szaklapot hozatott, mint: a G y o r s í r á s i  SzEMi.É-t, S o p r o n i  G y o r s í r ó - í , 

S z e g e d i  G y o r s í r ó - í  és G y a k o r l ó  G y o r s í r ó - í .

Folyóügyeinek elintézésére a Kör egy alakuló- 6 rendes és egy záró
gyűlést tartott. E gyűléseken a tagok írtak, bíráltak és olvastak. Ezenkívül 
a haladók kéthavonkint írásbeli feladatokat is készítettek, melyeket D. Szabó 
András előadó a gyűléseken részletesen ismertetett s czélszerű rövidíté
seket mutatott be.

Evvégi versenyét május 3-ikán tartotta meg a Kör. A vitaírók verse
nyén (170-fokos) 5 kor. díjat nyert Rosenthal Artur VIII. o. t, a (145-fokoson) 
4 kor. díjat Lippay József VI. o. t., 3 kor. díjat Venetianer Oszkár VI. t.; 
oklevelet kapott Bálint Dániel VI. o. t. A kezdők versenyén 5 kor. díjat 

. nyert Czinner Samu V. o. t., 4 kor. díjat Gál József IV. o. t., 3 kor. díjat 
Rosenberg Béla VII. o. t., 2 kor. díjat Becht Károly VII. és Frohmann 
Béla VI. o. t.; oklevelet kaptak: Rosenberg Jenő IV. o. t, Friedmann Sándor
III. o. t. és Szepessy Ernő IV. o. t.; jegyzőkönyvi dicséretet kaptak: Frimmer 
Lajos V., Liebmann Miksa VII., Lichtig Jenő V., Siegelmann József IV. és 
Klein Dezső V. o. tanulók.

Egyes tagok beküldtek pályamunkákat a szegedi országos írásversenyre 
is. A Kör a jövő évi megalakítással az újonnan megválasztott jegyzőt, 
D. Szabó András VII., valamint Szedlák Elek VII. és Lippay József VI. oszt. • 
tanulókat bizta meg.

A Kör pénztárának forgalma a következő volt: Bevétel 124'30 kor., 
kiadás 10230 kor., maradt tehát 22 kor.

A Kör ezidei működése is mutatja, hogy tagjait ugyanaz a buzgalom 
lelkesítette, mely az elődökben is megvolt s így remélhetjük, hogy Körünk 
még sok gyorsíró-nemzedéket fog nevelni.

Teltsch Kornél,
elnök.
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fi) A főgymnasium ifjúságának segélyalapjai és gyűjtése.

1. Kirándulási alap v agyona ....................................  2007 kor. 39 fill.
Segélyben részesült Qrynaeus István VII. o. t.
60 kor. és Kellő Sándor VII. o. t. 20 kor.

2. Tornaverseny-alap ................................................ 611 » 86 »
3. Zenekör .................................................................  231 » 57 „
4. Ifjúsági segélypénztár vagyona az év elején .. 8976 „ 34 «

A folyó iskolai évben a gyűjtés:
első osztály .. . 90 kor. 20 fill.
második 11 •- . 26 i> 43 11
harmadik // •• . 40 11 49 11
negyedik 1) •• . 49 11 86 11
ötödik 11 .. . 42 V 26 11
hatodik 11 .. . 45 ti 65 11
hetedik ;; .. . 51 ii 20 11
nyolczadik )) .. . 25 ii 20 11

Összesen: 
Ezen alap kiadása:

. 371 kor. 29 fill.

Lippay József VI. o. t. . 100 kor. — fill.
Az ifjúsági könyvtárnak . 151 11 81 11

Az ifjúsági segélypénztár gyarapodása ............  119 kor. 48 fill.

Zászló-alapra való gyűjtés az 1908jg. tanévben.
I. osztály. Altmann Manó 1 kor. 10 fill., Altmann Sándor 40 fill., 

Artim Lőrincz 6 fill., Bodnár Győző 20 fill., Elischer Béla 30 fill., Feldmann 
Nándor 1 kor., Friedmann Dezső 20 fill., Friedmann Lajos 20 fill., Fried
mann Lipót 10 fill., Frisch Jenő 20 fill., Furrer Béla 1 kor. 10 fill., Gallotsik 
Elek 40 fill., Gärtner Miksa 10 fill., Grünfeld Béla 10 fill., Grünstein Béla 
30 fill., Guttmann Simon 40 fill., Horvai János 10 fill., Horváth Lajos 20 fill., 
Kézsmárszky Árpád 40 fill., Klein Sándor 20 fill., Klema Imre 10 fill., 
Landsmann Gy. 90 fill., Lefkovics Artur 20 fill., Liska László 60 fill., Maren- 
csin Albert 20 fill., Moskovics Ernő 20 fill., Nagel László 40 fill., Rosenbaum 
M. 20 fill., Rosenberg Gy. 1 kor., Rottmann B. 10 fill., Sarudy Tibor 50 fill., 
Schreiber Jenő 20 fill., Stern Simon 1 kor., Szelényi Béla 30 fill., Zsigmond 
Dezső 1 kor., — összesen 13 kor. 96 fill.

II. osztály. Andrejkó Árpád 20 fill., Bodnár István 20 fill., Csendes 
Sándor 10 fill., Csók Árpád 50 fill., Földváry Miklós 20 fill., id. Friedmann 
Sándor 20 fill., ifj. Friedmann Sándor 20 fill., Gajdos József 30 fill., Gott
diener József 10 fill., Goldmann Artur 20 fill., Glücksmann Mór 40 fill., 
Gubcsó Árpád 70 fill, Herbst Dávid 30 fill., Janovich Jenő 30 fill., Jordán 
Viktor 20 fül, Lefkovits László 20 fill., Lefkovits Dezső 20 fill., Mayer Viktor 
40 fill., Masztics Ernő 60 fill., Maixner Ferencz 1 kor., Nagy Jenő 30 fill.,



Nebeszni Emil 20 fill., Neumann Ernő 50 fill., Páter Jenő 20 fill., Révész 
Imre 20 fill., Stern László 2 kor., Schudich Miklós 20 fill., Schwarcz Miklós 
40 fill., Szabó István 30 fill., Tatár József 20 fill., Télessy István 1 kor., 
Tutkovics Miklós 20 fill., Ungár Ernő 30 fill., Weiszer Ernő 20 fill.,
Zapotoczky Gábor 20 fill., Zombory István 40 fill., — összesen 13 kor. 20 fill.

III. osztály. Artim Antal 10 fill., Benke Károly 40 fill., Berger Marczell
30 fill., Bielek László 2 kor., Boratko Ferencz 10 fill., Bruck Noe 10 fill., 
Dániel csarni István 10 fill., Deák Lajos 40 fill. Derfényi László 20 fill., 
Friedrich László 40 fill., Fucker Artur 20 fill., Gertner Gyula 20 fill., Gaál 
József 20 fill., Gellért Lajos 20 fill., Grosz Gyula 20 fill., Grün Emil 20 fill.,
Gründl István 40 fill., Grünstein Ede 40 fill., Hochhäuser Vilmos 10 fill.,
Jesztrebényi Ernő 40 fill., Jordán Géza 20 fill., Klauszer Benő 20 fill.,
Klinczkó István 10 fill., Kornhauser Izrael 20 fill., Kutsinszky József 20 fill., 
Lehoczky Lajos 10 fill., Liebmann Béla 30 fill., Lövenstein Elek 10 fill., 
Mayer Elek 1 kor., Mayer György 80 fill., Oszvald László 1 kor., Rácz 
Ferencz 60 fill., Regenwasser Miklós 20 fill., Rosenberg Jenő 20 fill., Sarudy 
István 1 kor., Siegelmann József 10 fii!., Szelényi Ernő 40 fill., Szekeress 
Albin 60 fill., Szepessy Ernő 20 fill., Szilárd Imre 40 fill., Takács Pál 30 fill., 
Tornai László 50 fill., Tornai Pál 50 fill., Trompler János 1 kor., Venetianer 
Gusztáv 20 fill., Würfel Adolf 40 fill., — összesen 17 kot. 40 fill.

IV. osztály. Antony Artur 40 fill., Baloghy Farkas 20 fill., Barna Jenő 
30 fill., Barna Kálmán 20 fill., Blum Pál 20 fill., Bruck Herman 10 fill., 
Bretz Sándor 18 fill., Czinner Samu 30 fill., Csekán Lajos 20 fill., Dancz 
István 40 fill., Elischer Viktor 40 fill., Eperjessy László 20 fill, Ferdinkó Béla 
20 fill., Fidler Ferencz 20 fill., Fried Ernő 10 fill., Friedmann Ármin 20 fill., 
Gasch Rezső 50 fill., Gottlieb Jenő 20 fill., Guttmann Henrik 20 fill., Grün 
Jenő 10 fill., Grünstein Lajos 20 fill., Győry József 20 fill., Hanzély Antal 
20 fill., Janovitz Aladár 30 fill., Jarzsemszky Oszkár 20 fill., Jordán Viktor 
20 fill., Kézsmárszky Lajos 40 fill., Kutsinszky Béla 30 fül., Laczkó István 
20 fül., Lengyel Péter 20 fill., Lehoczky Gusztáv 20 fill., Lefkovics Nándor 
20 fill., Lichtig Jenő 20 fill., Liptai Sándor 20 fill., Marencsin Zoltán 20 fill., 
Maixner János 1 kor., Merényi Oszkár 20 fül., Mosánszky Lothár 20 fill., 
Mikó János 20 fill., Nádaskay Emil 20 fill., Rosenfeld Dezső 20 fill., Stern 
Zoltán 20 fill., Soltész Zoltán 1 kor., Schudich Gusztáv 20 fül., Scsavniczky 
Endre 20 fill., Strompf Rezső 1 kor., Szepesi Imre 20 fül., Takács István 
40 fill., Weiszberg Ferencz 20 fill., Zahler Leo 20 fill., — összesen 14 kor.

V osztály. Altmann Márk 50 fill., Andrássy Béla 20 fill., Bálint Dániel 
40 fül., Bálint Dezső 40 fill., Bányász István 60 fill., Biszaha Pál 24 fül., 
Bojárszky Dezső 40 fill., Csillaghy Gábor 1 kor., Csillaghy József 20 fill., 
Dessewffy Miklós 3 kor., Feldmann Elek 50 fül, Groszmann Gyula 60 fill., 
Grünstein Jenő 1 kor., Hajdú Árpád 40 fill., Hunyady Károly 20 fill., Kál- 
nássy István 40 fill., Keresztfalvy Oszkár 40 fill., Klein Béla 40 fill., Lefkovits 
Ede 30 fül., Lengyel Gyula 20 fill., Lengyel József 20 fill., Lippay József 
1 kor., Mayer Béla 1 kor., Medzihradszky Ádorján 1 kor., Meliórisz Kálmán



1 2 6

1 kor., Mitske Márián 80 fill., Pálesch Árpád 40 fill., Rosenthal Adolf 20 fill., 
Sárady Béla 10 fill., Sarudy László 1 kor., Sardagna Béla 1 kor., Sztehlo 
István 1 kor., Télessy József 1 kor., Tilitzky István 20 kor., Vaskó Béla 
30 fill., Venetianer Oszkár 13 fill., Wallrabenstein Ferencz 40 fill., Zahler 
Artur 80 fill., — összesen 22 kor. 87 fill.

VI. osztály; Fúria Károly 40 fill., Kaufmann Izsák 40 fill., Mihalovich 
Sándor 1 kor., Beszkid Jenő 50 fill., Masztics Miklós 1 kor., Liebmann 
Miksa 40 fill., Malyár József 1 kor., Zsuráff József 40 fill., Kovácsi Márton
2 kor., Qrynaeus István 1 kor., Ruttkay Ödön 50 fill., Weinberger Gusztáv 
50 fill., Rosenberg Lipót 40 fill., Mayer Miksa 1 kor., Grósz Miksa 50 fill., 
Czirbesz Tamás 40 fill., Durst Ernő 80 fill., Kellő Sándor 40 fill., Merza 
László 50 fill., Wardener Mihály 50 fill., Ferderber Artur 50 fill., Löwy 
Vilmos 40 fill., Becht Károly 50 fill., Lichtig Arthur 40 fill., Stronczer 
Gyula 30 fill, Szabó András 30 fill., Hajdú Gyula 1 kor.,— összesen 17 kor.

VII. osztály: Abaffy Miklós 5 kor. 20 fill., Atlasz Mór 1 kor. 20 fill., 
Bedlovits László 1 kor., Csornyák Mátyás 1 kor. 10 fill., Dancz Andor 
2 kor., Feldmann Jenő 2 kor., Földi Ödön 2 kor., Fried Vilmos 1 kor. 
10 fill., Goldmann Alfréd 1 kor. 06 fill., Goldmann Géza 1 kor. 04 fill., 
Grieger Jenő 2 kor., Havrillai Béla 2 kor. 02 fill., Hartstein Zsigmond 1 kor. 
20 fill., Húsz Béla 2 kor., Erőss Béla 1 kor. 04 fill., Kopp Sándor 1 kor. 
02 fill., Kossuth Imre 2 kor., Kribel Dezső 2 kor., Moskovits Béla 1 kor., 
Mikó Pál 1 kor., Olcsváry László 2 kor., Pollák Sándor 1 kor., Reich 
Dávid 1 kor., Rosenthal Arthur 1 kor., Sas Róbert 1 kor. 40 fill., Sidlovits 
Károly 1 kor. 10 fill., Schütze Károly 2 kor., Sztavrovszky Elek 1 kor., 
Székely Mihály 1 kor., Weiszberg Béla 2 kor., Zipszer Sándor 2 kor. 02 fill., 
Tepliczky Elemér 1 kor., — összesen 50 korona.

Vili. osztály: Artim Lajos 1 kor., Baulovits Emil 20 fill., Bikfalvy 
Jenő 1 kor. 30 fill., Demeter Lénárd 50 fill., Fekete György 20 fill., Földi 
József 1 kor., Fuchs Gyula 40 fill., Grün Vilmos 40 fill., Grünfeld Jenő 
50 fill., Guttmann Izsák 20 fill., Hirschfeld Márk 1 kor., Izsó Sándor 28 fill., 
Jászay Pál 2 kor., Kendrovszki A. 1 kor., Lefkovits A. 1 kor., Maixner E. 
1 kor., Michna M. 80 fill., Pálesch E. 1 kor., Peskó P. 50 fill., Reichman 
Á. 20 fill., Sándor E. 60 fill., Schöpflin S. 5 kor., Szakái M. 20 fill., Szereday 
Sz. 20 fill., Szklenár P. 40 fill., Szutórisz D. 1 «kor., Ponoczky K. 1 kor., 
összesen 22 kor. 88 fill.
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A tanulók általános áttekintése.

1. A tan u ló k  szám án ak  a la k u lá sa  az isk o la i év  fo ly a m á n .

N y i l v á n o s  t a n u l ó k Magántanuk)k
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Osztaly- 
vizsgá- 

latot tett

fiú le
ány fiú le

ány
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15

363 11 — — — — — 352 — 352 . 7 —

2. A fe lv e tt  és v iz sg á la to t  tett ta n u ló k  szám a.

F e lv é te te tt Osztályvizsgálatot tett

Nyilvános
tanuló

Magántanuló Nyilvános
tanuló

Magántanuló

fiú leány fiú leány

1 2 3 4 5 6

352 9 1 352 7 —

3. A fe lv e tt  n y ilv á n o s  tan u lók  m eg b eteg ed ése i s  az ig azga tó i és  tanárkari
m eg ro v á so k  szám a.

M e g b e t e g e d é s e k M e g r o v á s o k
A könnyű | A súlyos A fertőző (eset

leg járványos) Az igazgatói A tanárinem f er t őző
m egbetegedések  száma megrovások száma
1 2 3 4 5

506 43 12 3 4
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4. A ta n u ló k  m e g o sz lá sa  d eczem b er  h ó  31-ik én  kor szer in t.

A nyilvá
nos és 
magán
tanulók 
együttes 
létszáma 
dec. 31-én

A nyilvános és magántanulók együttes létszámából deczember 31-én

9. 10. , 11. 12. 1313. 14. 15. 16. : 17.
1

18. 19. 20. 21. 22. 23.

é v é t m á r  b e t ö 1 t ö t t e

1 2 3 1 -4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

373 2 35 52 48 44 48 47 34 34 15 8 2 3 — 1

5. Az o sz tá ly v iz sg á la to t  tett tan u lók  m e g o s z lá s a  h o n o ssá g  és  szü lő ik  (gyám 
juk, il le tő le g  m ás tö r v é n y e s  g o n d v ise lő jü k )  á llan d ó ' la k ó h e ly e  szer in t.

Az osztályvizsgálatot tett nyilvános és magántanulók

összes

száma

közül száma, a kiknek szülője (gyámja, illetve más 
törvényes gondviselője) állandóan
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illetőségű l a k o t t
i 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 ii

359 356 — 3

00 92 86 — — — 3

6. Az o sz tá ly v izg á la to t  tett ta n u ló k  m e g o s z lá s a  tö rv én y h a tó sá g o n k in t szü lő ik  
gyám ju k , i l le tő le g  m ás tö rv é n y e s  g o n d v ise lő jü k )  m a gyarország i á lla n d ó  la k ó 

h e ly e  sz e r in t .

Törvényhatóság
A

tanulók
száma

Törvényhatóság
A

tanulók
száma

Törvényhatóság
A

tanulók
száma

1 2 i 2 1 2

A) M agyar a n y a o r sz á g . 7. Bars vm............... 15. Csík vm.............. —

a) Vármegyék: 8. Békés vm............ 1 16. Csongrád vm. .. —
1. Abaúj-Torna vm. 16 9. Bereg vm............ — 17. Esztergom vm. .. —
2. Alsófehér vm....... — 10. Besztercze-N. vm. — 18. Fejér vm............. 2

1 11. Bihar vm............ — 19. Fogaras vm........ —

4. Árva vm............... 3 12. Borsod vm.......... 4 20. Qömör és Kis-
5. Bács-Bodrog vm ... 2 13. Brassó vm........... — hont vm............. 4
6. Baranya vm.......... — 14. Csanád vm......... — 21. Győr vm............. —
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Törvényhatóság
A

tanulók
száma Törvényhatóság

A
tanulók
száma

Törvényhatóság
A

tanulók
száma

1 2 1 2 1 2

22. Hajdú vm..........
23. Háromszék vm...
24. Heves vm...........

1
1

56. Udvarhely vm. ..
57. Ugocsa vm.........
58. Ung vm.............. 2

24. Temesvár thj. v.
25. Újvidék thj. v. ..
26. Versecz thj. v. ..
27. Zombor thj. v. ..

—

25. Hont vm............ — 59. Vas vm............... —
26. Hunyad vm.......
27. Jász - Nagy-Kún- 

Szolnok vm. . ..

— 60. Veszprém vm. .. AJ b) együtt .. 9
— 62. Zemplén vm....... 21 A) a +  b együtt 356

28. Kis-Küküllő vm. — 63. Zólyom vm........ — B) Horvát-Szlavon- 
ország:29. Kolozs vm..........

30. Komárom vm. ..
31. Krassó-Szörény 

vm.......................
32. Liptó vm............
33. Máramaros vm...
34. Maros-Torda vm.
35. Moson vm..........
36. Nagy-Küküllő 

vm.......................
37. Nógrád vm........
38. Nyitra vm..........

— A) a) együtt .. 347

1
1

1

b) Városok:
1. Arad thj. v.........
2. Baja thj. v..........
3. Budapest fő- és 

székváros.............
4. Debreczen thj. v.
5. Fiume thj. v.......
6. Győr thj. v........
7. Hódmezővásár

hely thj. v...........

2

1

a) Vármegyék:
1. Belovár-Kőrös vm.
2. Lika-Krbava vm ...
3. Modrus-Fiumevm.
4. Pozsega vm.........
5. Szerém vm...........
6. Varasd vm...........
7. Verőcze vm..........
8. Zágráb vm...........

—

1 — B) a) együtt .. —
39. Pest -Pilis- Solt-

Kiskún vm.........
40 Pozsony vm.......
41. Sáros vm............
42. Somogy vm.......
43. Sopron vm........
44. Szabolcs vm......

4

270

8. Kassa thj. v........
9. Kecskemét thj. v.

10. Kolozsvár thj. v.
11. Komárom thj. v.
12. Marosvásárhely

5
b) Városok:

1. Eszék thj. v..........
2. Varasd thj. v........
3. Zágráb thj. v.......
4. Zimony thj. v.......

—

1 13. Miskolcz thj. v . .. 1 B) a) együtt .. —
45. Szatmár vm.......
46. Szeben vm..........
47. Szepes vm..........
48. Szilágy vm.........
49. Szolnok-Doboka

1 14. Nagyvárad thj. v.
15. Pancsova thj. v.
16. Pécs thj. v...........
17. Pozsony thj. v. ..
18. Selmecz- és Béla- 

bánya thj. v.......
19. Sopron thj. v. ..
20. Szabadka thj. v.
21. Szatmárnémeti 

thj. v...................

— B) a +  b együtt —

8

—

Ism étlés: 
Magyar anyaország 
Horvát-Szlavonország

356

50. Temes vm..........
51. Tolna vm...........
52. Torda-Aranyos 

vm.......................

—
—

M a g y a r  b iro d a lo m
A u s z t r ia ............................
B o s z n ia  ............................
A m e r ik a ...................

356

3
53. Torontál vm......
54. Trencsén vm......
55. Turócz vm.........

1
22. Szeged thj. v. ..
23. Székesfehérvár 

thj. v...................

Összesen .. .. 359

Coll. É r t .  1909—10. 17
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7. Az o sz tá ly v iz sg á la to t  tett ta n u ló k  m e g o s z lá s a  szü lő ik  (gyám juk , il le tv e  m ás 
tö rv . g o n d v ise lő jü k ) fo g la lk o z á sa  (tá r sa d a lm i á llá sa ) szerin t.

Foglalkozás A
tanulók

Foglalkozás A
tanulók

Foglalkozás A
tanulók

(társadalmi állás) száma (társadalmi állás) száma (társadalmi állás) száma

1 2 1 2 1 2

Nagybirtokos, nagybérlő
Egyéb ipari v. bányászati Közhivatalban alkalmazott
segédszemély (előmunkás,

14
vagy másféle értelmiségi

8(1000 kát. holdon felül) . / segéd, munkás stb.) . . altiszt vagy szo lg a . . .

Középbirtokos és bérlő
18

Katonatiszt (honvédtiszt,
(100-1000 kát. holddal) . Nagykereskedő, nagyvál-

1
c sen d ő rtisz t) ...................... 4

la lk o z ó .................................
Kisbirtokos, kisbérlő (100

49
Katona-altiszt (honvéd-

kát. holdon alul) . . . 7 Kiskereskedő, kisvállalkozó 

Kereskedelmi vagy közle-

altiszt, csendőraltiszt). . 2

Kisbirtokos-napszámos 
(kisbérlő-napszámos) . . 7 kedési (vasúti, posta- stb .) 

t is z tv is e lő ........................... 18 Különböző v. közelebbről 
meg nem nevezett foglal-

Egyéb őstermelő (feles, ma
joros, kertész, halász) —

Egyéb keresk. vagy köziek, 
segédszemély (altiszt, se
géd, szolga stb.) . . 6

kozási ágakban dolgozó 
napszám os........................... 6

Gazdasági tisztviselő . . 4
Köztisztviselő (a papok,

Nyugdíjas vagy jövedelmé
ből élő (tőkés, járadékos,

2 0Egyéb gazdasági segéd-sze- tanárok és tanítók kivéte- háztulajdonos) . . . .
mély (földm íves-napszá- lével) és közhivatalban alk.

36 23mos, gazdasági cseléd) díj n ő k ................................. Magáazó, eltartásos . .

P a p ..................................... 20 Egyéb és ismeretlen foglal-
1Nagyiparos, bánya-nagy-

24
kozású ................................

4

Kisiparos, bánya-kisvállal-
51

Másféle értelmiségi (orvos, Árvaházi, szeretetházi ta-
k o z ó ..................................... ügyvéd, közjegyző, gyógy

szerész stb.) s ilyeneknél
n u l ó k ................................

Ipari vagy bányászati tiszt- alkalm azott segéd, Írnok
24 359v i s e l ő ................................ 5 s tb ........................................... Mindössze

8. Az o sz tá ly v iz sg á la to t  tett tan u ló k  m e g o s z lá s a  v a llá s , a n yan ye lv  és  n yelv -
ism eret s z e r in t .

Az
osztály- 
vizsga
latot tett 
tanulók 
összes 
száma

Az osztályvizsgálatot tett tanulók közül

ág -
hitv. refor

mátus
római görög görög

keleti

CD

.5
’ÖJ

ba
pt

is
ta

evang. katholikus
G
G

_s

v a l l S Ú v o l t
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

359 124 13 56 20 — — 146 — • I
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Az osztályvizsgálatot tett tanulók közül

magyar német tót oláh ruthén horvát szerb olasz angol lengyel
összesen

nem
magyar

a n y a n y e l v ű  v o l t
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

281 50 19 8 — —

'

1 — 78

Az osztályvizsgálatot tett magyar anyanyelvű tanulók közül

csak
magya

rul

más
nyelven

is
németül tótul oláhul ruthénul horvátul i lengyelül angolul

egyéb
hazai

nyelven

tudott i s  t u d o t t
25 2 6 27 28 29  1 30 31 1 32 33 34

75 219 114 167
I

-  i 2
1

1 1 —

Az osztályvizsgálatot tett nem magyar anyanyelvű tanulók közül

csak
anya

nyelvén

más
nyelven

is
csak

németül
csak
tótul

csak
oláhul

csak csak 
ruthénul horvátul

1

csak
szerbül

csak
olaszul

csak
egyéb
hazai

nyelven

tundott t u d o t t
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

— 78 — — — — — — — —

Az o s z t á l y v i z s g á l a t o t  t e t t

német tót oláh ruthén horvát szerb olasz lengyel angol
összes
nem

magyar

anyanyelvű tanulók közül magyarul is tudott
45 46

00f— 49 50 1 51 52 53 54 55

50 19 8 — — 1 78
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9. Ism étlők , a  g ö r ö g -p ó tló  tárgyak  ta n u ló i, m a g a v ise le t  é s  m u lasztá sok  szerin t.

Az  0  s z t á 1 y v i z s g á 1 a 10  t t e t t
nyilvános és 

magántanulók 
közül

n y i l v á n  os t a n u l ó k
k ö z ü l által

magaviseletből
órát
sem

csak
igazol

tan

iga
zolat
lanul

igazol-1 igazo- 
tan lattanulismétlő

volt
a görög

pótló 
tárgyakat 
tanulta

1. 1 2. 1 3. 4.

osztályzatot kapott mulasztott mulasztott 
órák száma

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

00co 9 2 3 0 0 5 1  1 — 6 6 2 5 3 34 9 1 2 2  5 7

10. Az o sz tá ly v iz sg á la to t  tett ta n u ló k  e lő m e n e te le .

A z o s z t á 1 y v i z s g á 1 a t o t t e t t

11. Az o sz tá ly v iz sg á la to t  tett tan u lók  m e g o s z lá s a  a ta n d íjfiz e tés  szem p o n tjá 
b ó l, a  ju ta lm azo tt tan u ló k  szá m a , az e le n g e d e t t  ta n d íja k  ö ssz e g e  s  a  ju ta l

m ak ér ték e .

Az egész 
tandíjat 

megfizette

Részben Egészben Jutalomban
részesült

Az elengedett 
tandíj összege

A kiosztott 
jutalm ak értéke

tandíjmentes volt koronában
1 2 1 3 4 5 6

3 1 7 18 3 8 — 2 3 5 0  K . —

nyilvános és magántanulók

összes
száma

k ö z ü l
minden | egy j két | több

rendes tantárgyból

ki
tű

nő leg
alább
jeles

legalább 
jó 1 elégs.

elégtelen

osztályzatot kapott
i 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8

35 9 — 24 63  16 9 5 7 27 19

nyilvános tanulók közül

a 
fr

an
cz

ia
 n

y.

az
 e

gé
sz

sé
g

ta
nt

a 
sz

ab
ad

ké
zi

 
ra

jz
ot

a 
ké

zi
m

un
ká

t

a 
gy

or
sír

ás
t

az
 é

ne
ke

t
1

a 
ze

né
t

a 
ví

vá
st

mint
elég

rendkívül 
séges eret 
~ l l 7 l 2

tantárgyat legalább 
Iménynyel tanulta

9 10 13 14 15 16 1 17

— 2 6 115 — 49 61 19 —
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12. É rettségi v iz sg á la to k .

Az érettségi vizsgálat 
megnevezése

£
•ed
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<B Ér
et
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 je

le
nt

ke
ze

tt
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Az Írás
beli 

alapján
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-ed 1 CÜ 
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A szóbeli alapján

cd
vrt cd

! bű
N w

i  >  1 
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—  'S >  E 

l e t t  utasíttatott vé
gl

eg
 e

l u
ta

sí
tta

to
tt

1 2 3 _ 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 12 13 14 15 16

1909 . jú n iu s  h a v á b a n :

1 Első ízben tett vizs
gálatot .. .. nyilvános 27 27

1

27 i 11 15
magán 1 — — 1 — — 1 - — — — 1 — —

2 Kiegészítő vizsgálat 
latin nyelvből .. .. 9 - — 9 — — 9 - 3 2 3 1 - —

1909 . szep t. h avában :

1 Első ízben tett vizs
gálatot ................ 13 13 13 8 4 1

2 Első javító vizsgálat 22 — — - — . — — — — — 21 1 — —

3 Kiegészítő vizsgálat 
latin nyelvből .. .. 3 — — 3 — — 3 - — — 3 - — —

1 9 0 9 . d ecz . h aváb an :

1 Első ízben tett teljes 
vizsgálatot............ .  2 2 1 1

2 Első javító vizsgálat 5 — — — — — 1 l — — 4 1 — —

3 Kiegészítő vizsgálat 
görög nyelvből .. 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1

4 Kiegészítő vizsgálat 
latin nyelvből .. .. 1 1 1

*

1910 . jú n iu s  h avában :

1 Első ízben tett vizs
gálatot ................ 26 26 26 4 8 11 3

2 Első javító vizsgálat 1 1
3 Második javító vizsg. 1 — 1

4 Ismétlő teljes vizsg... 1 — - 1 — — 1 - — — 1 — — —
5 Kiegészítő vizsgálat 

latin nyelvből .. .. 9 — 9 — — 9 - 1 3 4 1 —
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TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET.

1. Tanári testület.
1. B echt J ózsef r. tanár, a III. oszt. főnöke, a tanári értekezletek jegyzője, 

a zenekar vezetője, a zeneszerek őre, intern, felügyelő. Tanított magyar 
nyelvet a II., III. és IV., földrajzot az I. és III., éneket, hegedűt és karéneket 
az I —IV. oszt.-ban, heti 24 órában. Működési éveinek száma 3.

2. G am auf G yörgy  r. tanár, az I. oszt. főnöke, az ön képző- és önsegélyző
körök elnöke. Tanított neveléstud. tárgyakat az I., II. és IV. oszt.-ban, tör
ténetet az I —IV. oszt.-ban, alkotmánytant a IV. oszt.-ban, rajzot a II. oszt.- 
ban, heti 21 órában. Működési éveinek száma 31.

3. G erhard B éla  igazgató, intern, felügyelő, a menny.-tani tanszerek őre, 
a könyvtár őre. Tanított mennyiségtant az I —IV. oszt.-ban, magyar nyelvet 
az I. oszt.-ban, gazdaságtant a III —IV. oszt.-ban, heti 16 órában. Vezette 
a gyak. tanításokat. Működési éveinek száma 15, ezen intézetnél 10.

4. H olén ia  G yu la  dr. intézeti orvos, tanította az egészségtant és élet
mentést a IV. oszt.-ban egy féléven át heti 1 órában.

5. Kapy G yula r. tanár, a II. oszt. főnöke, a zeneszerek őre. Tanított 
német nyelvet az I —IV. oszt.-ban, zeneszerkesztést és harmonium-, ill. orgonát 
az I—IV. oszt-ban, szépírást az I. és II. oszt.-ban, heti 22 órában. Működési 
éveinek száma 21, ezen intézetnél 13.

6. Liptai L ajos rendkívüli tanár. Tanított vallástant és tót nyelvet az 
I —IV. oszt.-ban, heti 14 órában. Tanít 12 év óta.

7. M olitor G usztáv r. tanár, a IV. oszt. főnöke, intern, felügyelő. Tanított 
természetrajzot az I--III. oszt.-ban, fizikát a III. és IV. oszt.-ban, földrajzot 
a II. oszt.-ban, rajzot az I., III. és IV. oszt.-ban, tornát az I—IV. oszt.-ban, 
heti 24 órában. Működési éveinek száma 5, ezen intézetnél 3.

8. N ik elszky  Z oltán  r. tanár. Tanított szept. hó 28-ikáig nyelv- és tör- 
ténet-tud. tárgyakat, heti 18 órában. Tárgyait ez időtől a többi rendes 
tanárok vették át.

9. R em enyik  L ajos s.-tanár, gyak.-isk. tanító, a gyak. tanítások vezetője 
és a gyak.-isk. felszerelésének őre. Tanított a tanítóképzőben módszertant a
III. oszt.-ban, heti 2 órában. Működési éveinek száma 19, ezen intézetnél 11.

Másvallású tanulóink v a ilá s ta n i oktatásával megbízattak:
1. Erős Károly tarczavajkóczi ref. lelkész.
2. Zaborovszky Béla eperjesi róm. kath. plébános, illetve helyettese.

IV.
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2. A tanítóképző-intézet növendékei.
a ) Rendes tanulók.

A rövidítések magyarázata: ref. =  református, rk. - róm. kath., gk. =  gör. szert, 
kath., tm. =  tandíjmentes, jt. — jótéteményes, ö. =  ösztöndíjas, ism. == ismétlő, i. =  inter
nátusbán lakó, sz. =  szüleinél lakik, k. kintlakó.

Név, vallás Születés helye és ideje 1 II.

1. OSZTÁLY.

Ablonczy László ref., i. .
* Bartsch Béla tm., jt., i. . 

Bellán Andor tm., jt., i., ö. 
Benczo András tm., jt., i.

5 Bohus Emil tm., jt., i. . 
Gallay András tm., jt., i. 
Halát Pál tm., jt., i., ö. . 
Klimo Péter tm., jt., i. . 
Kontra János tm., jt., i. .

10 Koszka Gyula tm., jt., i. 
Kovács Dezső ref., k. . . 
Lengyel József ref., i . . . 
Mikulás András tm., jt., i. 
Nikelszky Ödön tm., jt., i. 

15 Oravszky Rezső tm., i., . 
Reichmann Tivadar rk., sz. 
Roszik Gyula tm., i. . . 
Rumann Aurél tm., i., ism 
Rúzsa László tm., jt., i. . 

20 Scholcz Jenő tm., jt., i., . 
Szmolár István tm., i. 
Sztrehárszky János tm., jt., i 
Them Oszkár tm., jt., i. . 
Tornász Sándor rk., i.

25 **Turlik Miklós rk., i. . 
Varga András tm., jt., i.

Alsószuha, Gömör vm, 1893. jún. 15. 
Durand, Szepes vm., 1893. márcz. 5. 
Tóthegymeg, Gömör vm., 1894. okt. 8. 
Csetnek, Gömör vm., 1894. máj. 10. 
Kisszeben, Sáros vm., 1895. jún. 1. 
Ratkó, Gömör vm., 1894. febr. 14. 
Libetbánya, Zólyom vm., 1892. decz. 22. 
Liptósztmiklós, Liptóvm., 1893. júl. 14. 
Szirk, Gömör vm., 1894. márcz. 7. 
Ratkó, Gömör vm., 1893. ápr. 9. 
Szemere, Abaúj vm., 1894. decz. 27. 
Tiszasztmárton, Szabolcs, 1893. márcz. 7. 
Rozsnyó, Gömör vm., 1894. febr. 28. 
Malompatak, Szepes vm., 1895. jan. 9. 
Kassa, Abaúj vm., 1893. decz. 30. 
Kassa, Abaúj vm., 1893. nov. 5. 
Miskolcz, Borspd vm., 1893. aug. 1. 
Kokava, Liptó vm., 1892. okt. 8. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1894. jan. 22. 
Kisszeben, Sáros vm., 1895. aug. 17. 
Nyíregyháza, Szabolcs, 1894. márcz. 18. 
Liliomos, Bács-Bodrog m., 1893. okt. 22. 
Szomolnok, Szepes vm., 1893. decz. 29. 
Csetnek, Gömör vm., 1893. nov. 27. 
Héthárs, Sáros vm., 1891. nov. 26. 
Baráttelke, Gömör vm., 1893. máj. 14.

II. OSZTÁLY.

Bálint Géza tm., sz. . . . Eperjes, 1892. nov. 13.
Czeglédi István tm., jt., i. . Jólsva, Gömör vm., 1893. decz. 21. 
Czékus István tm., jt., i. . . Kassa, Abaúj vm., 1891. decz. 2.

* A kinél vallás nincs jelezve, az ág. h. ev. 
** Kimaradt 1910. január hó 19. napján.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Dóbisz Károly tm., jt., i.
5 Engler András tm., jt., i. 

Oál Lajos tm., i. . . . 
Huszti József ref., k. . . 
Jánosik Gyula tm., jt., i. 
Lechniczky Gyula tm., jt., i., ö 

10 Madách József rk., sz. . 
Makatura János tm., sz. . 
Meskó Béla ref., k. . . 
Pollák Ede tm., jt., i., ö.

**Révay Gyula i.................
15 Sipos Gyula ref., i. . . 

Steller Ernő tm., jt., i. . 
Tornyai Mátyás tm., jt., i. 
Visnyai György ref., k. .

Gócs, Gömör vm, 1893. szept. 21. 
Rimabrézó, Gömör vm., 1892. decz. 8. 
Sajógömör, Gömör vm., 1891. okt. 5. 
Beregszász, Bereg vm., 1893. márcz. 1. 
Ötösbánya, Szepes vm., 1891. ápr. 13. 
Nagylomnicz, Szepes vm., 1894. jan. 9. 
Kassa, Abaúj vm., 1892. márcz. 19. 
Tarkő, Sáros vm., 1890. júl. 30. 
Szűrte, Ung vm., 1891. aug. 5. 
Szomolnok, Szepes vm., 1893. jan. 18. 
Libetbánya, Zólyom vm., 1893. máj. 31. 
Kassa, Abaúj vm., 1892. ápr. 2. 
Szepesváralja, Szepes vm., 1894. ápr. 4. 
Nyíregyháza, Szabolcs m., 1893.febr.22. 
Miskolcz, Borsod vm., 1892. szept. 10.

III. OSZTÁLY.

Benedikti Sándor ism., i. 
Csabrák Gusztáv tm., k. 
Csécs Dezső rk., i. . . 
Csillag János tm., jt., i. .

5 Dlhány István tm., jt., i., ö 
Elischer Sándor tm., jt., i. 
Fábry Lajos tm., jt., i. . 
űyurkovics Aladár tm., jt., i 
Hollós Béla rk., k. . .

10 Horvay Lajos tm., sz. . . 
Horváth Zoltán ref., k. . 
Jadszkó Gyula tm., jt., i. 
Kéler Béla tm., jt., i. . . 
Kovács András tm., jt., i.

15 Leng Pál tm., jt., i. . . 
Lukács Pál rk., k. . . . 
Mihalovics Pál tm., jt., i. 
Nandrássy Gyula tm., jt., i 
Niczky József rk., k. . .

20 Paulik Béla tm., jt., i. . . 
Petrusz János tm., jt., k., ö. 
Prunyi Kornél tm., jt., i. . 
Szabó Endre tm., jt., i. .
**

Albertirsa, Pest vm., 1888. febr. 13. 
Zsittna, Trencsén vm., 1890. ápr. 19. 
Kassahámor, Abaúj vm., 1892. febr. 24. 
Szelcze, Gömör vm., 1892. jan. 24. 
Rimabrézó, Gömör vm., 1891. júl. 2. 
Gölniczbánya, Szepes vm., 1891.aug.22. 
Rozsnyó, Gömör vm., 1891. szept. 17. 
Jakabvágása, Sáros vm., 1889. aug. 7. 
Karancskeszi,Nógrádvm., 1889. decz. 13. 
Vychodna, Liptó vm., 1892. jan. 2. 
Rakaczaszend,Borsodm., 1891. márcz. 28. 
Rimabrézó, Gömör vm., 1891. júl. 14. 
Korompa, Szepes vm., 1891. febr. 5. 
Tiszolcz, Gömör vm., 1889. márcz. 15. 
Csetnek, Gömör vm., 1892. nov. 7. 
Ózd, Borsod vm., 1889. szept. 2. 
Betlér, Gömör vm., 1891. márcz. 20. 
Nagyrőcze, Gömör vm., 1891. szept. 28. 
Nagyszőllős, Ugocsa vm., 1891. szept. 29. 
Debreczen, Hajdú vm., 1891. okt. 19. 
Csetnek, Gömör vm., 1891. július 8. 
Vychodna, Liptó vm., 1892. szept. 4. 
Kurittyán, Borsod vm., 1891. május 4.

Kimaradt 1909. évi okt. hó 26-ikán.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Szereday Zsigmond tm., jt., i. 
25 Szvorényi Pál tm., k. . . . 

Tátrai Endre tm., jt., i. . . 
Tomcsányi Miklós tm., jt. i.

Sárosófalu, Sáros vm., 1891. nov. 6. 
Lónyabánya, Nógrád vm., 1891. máj. 2. 
Várkút, Nógrád vm., 1891. szept. 21. 
Ruszkócz, Ung vm., 1892. decz. 11.

IV. OSZTÁLY.

Alexy Ervin tm., jt., i. . 
Becht Gyula tm., jt., i. . 
Bialek István tm., sz. . . 
Boskó László rk., i. . .

5 Cseplák János tm., jt., i. 
Debreczeni Károly ref. . 
Ferencz József tm., sz., ö. 
Frenczel József ref., tm., i. 
Gaál Imre tm., jt., i., ö. .

10 Harmann József tm., jt., i. 
Harsányi Jenő tm., jt., i. . 
*Kántor István ref., i. . . 
Kiss Kálmán tm., jt., i. . 
Kolcsovszky István rk., i.

15 Kovács József tm., jt, i., ö. 
Mihalik Gusztáv tm., jt., i. 
Nagy Károly ref., i. . . 
Obercián Mihály tm.A jt., i 
Petróczy Pál tm., k. . .

20 Ragályi Dezső ref., k.
Rőder Alfréd tm , jt., i. . 
**Skover Miklós rk., k. . 
Suszter István tm., i. . . 
Szabó Dániel tm., jt., i. .

25 Szikora Ernő tm., jt., i. . 
Tarnovszky Miklós gk., sz. 
Vierg István tm., jt., i., ö.

Sörkút, Szepes vm., 1890. aug. 3. 
Ráczkozár, Baranya vm., 1890. jún. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1889. decz. 12. 
Ózd, Borsod vm., 1888. decz. 24. 
Ungvár, Ung vm., 1890. jún. 14. 
Bályok, Bihar vm., 1888. jún. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. febr. 18. 
Szemere, Abaúj vm., 1892. ápr. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1891. júl. 29. 
Maluzsina, Liptó vm., 1891. jan. 3. 
Miskolcz, Borsod vm., 1890. decz. 30. 
Abaújkér, Abaúj-Tornam., 1890.aug. 20. 
Lovászpatona, Veszprém, 1890. decz. 14. 
Szendrő, Borsod vm., 1889. decz. 23. 
Miskolcz, Borsod vm., 1889. szept. 22. 
Nagyszabos, Gömör vm., 1891. jún. 29. 
Székesfehérvár, Fehérvm., 1892. május 2. 
Medzihradne, Árva vm., 1890. aug. 27. 
Pusztaháza, Zemplén vm., 1888. okt. 11. 
Szádellő, Abaúj-Torna vm., 1889. jan. 27. 
Budapest, 1891. okt. 10.
Ragály, Gömör vm., 1891. okt. 15. 
Pinczéd, Bács-Bodrog vm., 1891. aug. 3. 
Likér, Gömör vm., 1890. márcz. 21. 
Salgóbányatelep, Nógrádm., 1890. nov.7. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. okt. 25. 
Nagyrőcze, Gömör vm., 1892. márcz. 21.

* Kizáratott 1910. márcz. hó 20-ikán.
** Magántanuló lett 1909. nov. 10-ikén.

Coll. É rt. 1909— 10. 18
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b) M a g á n ta n u ló k .

I. OSZTÁLY.

1. Deési Lőrincz ref., szül. Középlak, Kolozs vm.-ben, 1895. jan. 13-ikán.
Vizsgálatot tett 1910. jún. 27-ikén. Két tárgyból javító vizsgálatra
utasíttatott.

2. Friedmann Henrik izr., szül. Ólubló, Szepes vm.-ben, 1880. máj. 5-ikén.
Vizsgálatot tett 1910. jún. 27-ikén. Két tárgyból javító vizsgálatra
utasíttatott.

II. OSZTÁLY.

3. Domszky András ág. h. ev., szül. Magyarfalva, Liptó vm.-ben, 1880.
júl. 28-ikán. Vizsgálatot tett 1910. jan. hó 28-ikán. Két tárgyból javító 
vizsgálatra utasíttatott. Sikeres javító vizsgálatot tett 1910. jún. 27-ikén. 
Felsőbb osztályba léphet.

III. OSZTÁLY.

4. Abszolon János r. kath., szül. 1886. aug. 28-ikán, Vizesrét, Qömör
vm.-ben. Vizsgálatot tett 1910. jan. 28-ikán. Osztályismétlésre utasíttatott.

5. Domszky András ág. h. ev., szül. Magyarfalva, Liptó vm.-ben, 1880.
júl. 28-ikán. Vizsgálatot tett 1910. jún. 27-ikén. Két tárgyból javító 
vizsgálatra utasíttatott.

6. Pongó Sándor ref., szül. Runya, Oömör vm.-ben, 1883. okt. 9-ikén.
Vizsgálatot tett 1910. jan. 28-ikán. Felsőbb osztályba léphet.

7. Siska János ág. h. ev., szül. Nagyszalatnai írtvány, Zólyom vm.-ben,
1891. márcz. 28-ikán. Vizsgálatot tett 1910. jan. 28-ikán. Két tárgyból 
javító vizsgálatra utasíttatott. Sikerült javító vizsgálatot tett 1910. máj. 
30-ikán. Felsőbb osztályba léphet. IV.

IV. OSZTÁLY.

8. Csorba Ernő ref., szül. Fenyőharaszt-puszta, Pest vm.-ben, 1889. márcz.
15-én. Vizsgálatot tett 1910. máj. 30-ikán. Képesítő vizsgálatra bocsáttatott.

9. Siska János ág. h. ev., lásd III. oszt. Vizsgálatot tett 1910. máj. 30-ikán.
Két tárgyból javító vizsgálatra utasíttatott.

10. Skover Miklós r. kath., szül. Ragály, Qömör vm.-ben, 1891. okt. 15-ikén.
Vizsgálatot tett 1910. máj. 30-ikán. Képesítő vizsgálatra bocsáttatott.

11. Soltész Károly g. kath., szül. Erdőhorváti, Zemplén vm.-ben, 1882. nov.
5-ikén. Vizsgálatot tett 1910. máj. 30-ikán. Osztályismétlésre utasíttatott.
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c) A rendes tanulókra vonatkozó statisztikai adatok.

I. II. III. IV. Összesen

a) Általános áramlat szerint
volt:

Beiratkozott ........................ 26 18 27 27 98
Alsóbb osztályból átlépett 25 18 26 27 96
Ism étlő ................................... 1 — 1 •— 2
Más tanítóképzőből jött .. .. — 1 2 2 5
Évközben kimaradt ............ 1 1 — 1 3

» kizáratott ............ — — — 1 1
Vizsgát tett az év végén .. .. 25 17 27 25 94

b) Vallás szerint volt az év
végén:

Ág. hitv. evang....................... 20 12 22 18 72
Ev. ref....................................... 3 4 1 4 12
Róm. kath.......................... 2 1 4 2 9
Gör. kath.................................. — — — 1 1

Összesen .. 25 17 27 25 94

c) Anyanyelv szerint volt az
év végén:

M agyar................................... 25 17 27 25 94

d) Kor szerint volt az év végén:
1888-ban született, tehát 22 éves ■— — 1 3 4
1889-ben » » 2 1  » — — 4 4 8
1890-ben „ » 20 » — 1 1 8 10
1891-ben » » 1 9  » — 4 15 5 24
1892-ben „ » 1 8  » 2 5 6 5 18
1893-ban » » 1 7  » 12 5 — — 17
1894-ben » » 1 6  » 8 2 — — 10
1895-ben » » 1 5  » 3 — — — 3

Összesen 25 17 27 25 94
18*



1 4 0

I. II. III. IV. Összesen

e) Illetőség szerint ág. h. ev.
volt az év végén:

1. T isza k er ü le tb e li, é s  p e d ig :

S á ro s  v á r m e g y e i  ................. 2 2 4 3 11
S z e p e s  » ................. 3 4 2 1 10
L ip tó  „ ................. 2 — 1 1 4
G ö m ö r  „ 8 3 9 4 2 4
T r en csé n  „ ................. — — 1 — 1
B o r so d  ,, ................. 2 2 — 3 7
Z e m p lé n  « ................. — — — 1 1
S z a b o lc s  „ ................. 2 1 — — 3
Á rv a  » ................. — — — 1 1
H ajd ú  „ ................. — — 1 — 1
U n g  „ ................. — — 1 1 2

2. B á n y a k e rü le tb e li ................. 1 — 2 2 5
3. D u n á n in n e n i k e r ü le tb e li — --- 1 — 1
4. D u n á n tú li k e r ü le tb e li .. .. — — — 1 1

Ö ssz e se n 2 0 12 22 18 7 2

f )  A szülők polg. állása szerint
volt az év végén:

L elk ész  í i a ......................................... 1 — 3 4 8
T a n ító  » ......................................... 6 2 6 3 17
H iv a ta ln o k  f i a ................................. 2 5 7 1 15
A ltisz t „ ................................. — 3 1 3 7
Ip aros és  k e r e sk e d ő  fia  .. .. 9 5 7 4 25
K isb ir to k o s  „ .. .. 5 1 1 5 12
S z e m é ly e s  s z o lg á la tb ó l  é lő  fia 2 1 2 5 10

Ö s s z e s e n  .. 25 17 27 25 94

d) Tanulók segélyezése, ösztöndíjak.

1. A fentartó egyházkerület részéről:

a) Tandíjmentességben részesült:
I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt. Ossz. Segély értéke

Tiszakerületi ág. h. ev. 19 12 18 15 64 640
Máskerületi » 1 3 3 7 70
Ev. ref. vallású .. —  — — 1 1 20 730 K.
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b) Lakás, fűtés, világítás, takarítás jótéteményében részesült :
I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt. Össz. Segély ért. 

Tiszakerületi ág. h. ev. 15 9 17 12 53 3710
Máskerületbeli „ — — 1 2 3 210 3920 K.

c) Konviktusi elengedésben részesült:
I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt. Össz. Segély ért.

Tiszakerületi ág. h. ev. 12 8 11 11 42 2920
Máskerületbeli „ 1 — — 3 4 200 3120 K.

A konviktusi elengedésben a collegiumi tápintézet által 
adott 765 K. is benfoglaltatik.

2. Egyes könyvkiadók különböző értékben küldöttek tan
könyveket szegény tanulóink között való ingy. kiosztás czéljából.

3. Intézeti- és collegiumi ösztöndíjban részesültek:
1. Lechniczky Gyula II. o. t. a Gamauf-félében 20 —
2. Bellán András I. o. t. ,, „ 20 —
3. Vierg István IV. o. t. a Fabriczy-félében .. . 8' —
4. Gaál Imre IV. o. t. a Kubinyi- „ .. .. 4' —
5. Petrusz János III. o. az önsegélyző öszt.-díjában 20 —
6. Ferencz József IV. o. t. a Jelenik — Almássy-

félében................................................................ 10O —
7. Kovács József IV. o. t. az Újházy-félében 8' —
8. Dlhány István III. o. t. „ „ 8' —
9. Pollák Ede II. o. t. ,, „ 8 —

10. Halát Pál I. o. t. „ „ 8' —

K.

u

„ 204 -  K.
Segélyek és ösztöndíjak főösszege: 7974 — K.

3. Intézeti épület, kert, internátus.
Intézetünk a tiszai ág. h. ev. 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.3 területű, főképp a gyümölcsfák 
és konyhakerti növények okszerű tenyésztésére nézve szolgál útmutatásul 
az ifjúságnak.

Internátusunkban 74 tanuló volt elhelyezve, 9 tanuló szüleinél lakott, 
11 tanuló több családnál bérelt alkalmas lakást. A szobák tisztántartására 
és a rendre szobafelügyelők ügyeltek, akik e czélból naplót vezettek s 
nap-nap mellett jelentést tartoztak tenni a felügyelő tanárnak.

4. Könyvtárunk és a tanszerek szaporodása.
a) Könyvtárunk a jelen tanévben a következő művekkel gyarapodott:
1. Vétel útján: Evang. Őrálló, Nemzeti Iskola, Magyar Kisdednevelés
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és Népoktatás ez. heti tanügyi lapokkal, dr. Brózik Károly: Nagy magyar 
atlasz, Szatmári Mór: Kossuth Ferencz 30 parlamenti beszéde, Kun László: 
Ezer magyar dal I —V. kötetével.

2. Ajándék útján: Hivatalos Közlöny, Herkules, Akadémiai Értesítő 
ez. folyóiratokkal.

A tiszántúli ref. egyh.-ker. 1900. évi Névtára, Zsilinszky M .: A Szent 
István korabeli kereszténység, Vikár Béla: Kalevala, Magyar közoktatásügy 
az 1908. évben ez. munkákkal.

Kémiai szertárunk 200 K. értékű kémiai eszközökkel lett gazdagabb.

i. Az intézet működése.

1. Az iskolai év rövid története.
Az elmúlt 1909/io. iskolai évben is küzdeni kellett a tanárkarnak ama 

akadályok legyőzésével, a melyek a tantermek kevés volta és hiányos fel
szerelése, a tanszerek mondhatni teljes hiánya, a ma már meg nem felelő 
internátusi helyiségek, a tanulók ki nem elégítő ellátása és ellenőrizhetlen 
volta folytán előtte állottak. Mindazonáltal fáradozása eredményesnek mond
ható, a melyet legfényesebben igazoltak ama dicsérő szavak, a melyek a 
képesítő vizsgálat lezajlásakor, úgy szeretett püspök urunk ő méltósága, 
mint dr. Masznyik Endre theol. akad. igazgató, képesítő vizsgálatunkhoz 
kiküldött miniszteri biztos, nemkülönben a kér. képesítő-vizsgálati bizottság 
tagjainak ajkáról elhangzottak.

Reményünk van, hogy eme megemlített akadályokat a fentartó hatóság 
jóakarata és bölcsessége mielőbb elhárítja útunkból, s akkor a tanárkarnak 
módjában lesz teljesen eredményes munkálkodásáról számot adhatni.

Örömmel jelentem, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő 
nagyméltósága, az intézet eredményes működésére való tekintettel, a fentartó 
hatóság ama kérelmét, hogy a tanári törzsfizetéseket a minimumra leszál
líthassa, s az ilykép felszabadult összegekkel a tanárok korpótlékát rend
szeresíthesse, s a lakáspénzeket az eperjesi áll. tanítónőképző-intézet taná
rainak lakáspénzével egyenlővé tehesse, teljesítette, minélfogva a fentartó 
hatóság az 1909. évi jan. hó 1-jétől Gamauf György r. tanár részére 
5 korpótlékot (1000 K.), Gerhard Béla igazgató részére 2 korpótlékot 
(400 K.), Kapy Gyula r. tanár részére 4 korpótlékot (800 K.) állapított meg 
és utalványozott, s a Vili. fiz. osztályba osztott tanárok lakáspénzét 910 K-> 
a IX. fiz. osztályba sorozottakét 700 K., a X. fiz. osztályba sorozottakét 
630 K.-ra emelte fel. Őszinte köszönetét mondok ezért különösen püspök 
urunk ő méltóságának, a ki a tanárkar érdekében teljes erejével közre
munkálni szives volt.

Nikelszky Zoltán kollégánk a szarvasi tanítóképző-intézethez igazgatónak 
megválasztatván, szept. 28-ikán állásáról leköszönt, tanszékének tárgyait a 
tanév végéig a többi rendes tanárok látták el kellő eredménynyel. Helyébe
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a f. é. jún. 30-ikän tartott igazgató-választmányi ülésen Vohaner Dezső, az 
eperjesi ág. h. ev. I. egyház polgári leányiskolájának rendes tanára válasz
tatott. meg. A megválasztott tanár eddigi működése biztos zálogát képezi 
a jövő sikerekben gazdagnak remélt munkásságának.

A tanárkar aug. 3-ikán tárgyalta a felvételért folyamodók kérvényét, s 
ajánlatát aug. 5-ikén terjesztette fel püspök urunkhoz. A tanévet szept. 1-jén 
és 2-ikán a rendes tanulók beírásával kezdettük meg. Szept. 2-ikán tartottuk 
a javító vizsgálatokat. A tanítást szept. 3-ikán kezdettük meg.

A szept. 16—17-ik napján Debreczenben tartott kerületi gyűlés a 
tanítóképző-tanulók felvételi díját az eddigi 14 K. helyett 20 K.-ra emelte 
fel, a másvallású tanulók tandíját 40 K.-ban állapította meg, s a tót nyelv
nek tanulását az összes tanulókra nézve kötelezővé tette.

Ugyanezen kér. gyűlés jóváhagyta a coll. igazgató-választmány ama 
határozatait, a melyek szerint Becht József és Molitor Gusztáv tanárok 
rendes tanárokká léptettettek elő, s részükre a rendes tanárokat megillető 
javadalmazást megállapította és folyósította.

Ugyanezen kér. gyűlés a magánvizsgálatokra vonatkozólag a következő 
módosítást állapította meg: „A magántanulók osztályvizsgálatai az igazgató 
elnöklete alatt az illető osztályban tanító összes tanárok együttes jelenlétében 
tartandók meg, rendszerint csakis az intézeti rendes tanulók vizsgálatainak 
teljes lezárása után. Kivételes esetekben a püspök engedélyével más időben 
is tartható magánvizsgálat. A magánvizsgálatok megtartására annyi idő 
szentelendő, hogy a növendékek ismeretkészségéről és az előírt tananyagnak 
feldolgozásáról a vizsg. bizottság minden tekintetben alapos meggyőződést 
szerezhessen és ki legyen zárva annak a lehetősége, hogy valamely magán
tanuló egy kérdésre adott felelete alapján, esetleg véletlen szerencse útján 
jusson osztályzathoz".

A tanéven át az értelem fejlesztése mellett különös gondot fordítottunk 
tanulóink vallásos és hazafias érzelmeinek ápolására és fejlesztésére, a ter
mészet és a művészet szeretetére, megbecsülésére. Nagy segítségünkre voltak 
e tekintetben a Theologia Belmissiói Egyesülete, az Eperjesi Széchenyi-kör, 
a Tanár-Egyesület, a Népakadémia, a Joghallgatók Testületének Irodalmi 
Osztálya, a Kárpát-Egyesület Eperjesi Osztálya stb, a melyek által rendezett 
felolvasó- és zeneestélyeken a lehetőség szerint résztvettünk és közreműköd
tünk. Fogadják az intézet hálás köszönetét! Egyesületeink ez évben is áldásos 
tevékenységet fejtettek ki.

Gyűjtést rendeztünk a rozsnyói árvaházra (15'50 K.), a coll. gyám
intézetre (15'50 K.), a gyak.-iskolai tanulóknál a rozsnyói árvaház karácsony
fájára (10 K.).

Az iskolai év zavartalanul folyt le. Úgy a tanári-kar, mint az ifjúság 
egészségi állapota jó volt, minek következtében a tanítás folytonos, meg
szakításnélküli lehetett. A fegyelmi állapot ellen sem lehet panaszunk; az 
iskolai szabályoknak súlyos áthágását csak egy esetben tapasztaltuk.

A tanévet a következő vizsgarend szerint fejeztük be: május 28., 30. 
és 31-ikén a IV. o. r. t. vizsgálata, május 31-ikén a IV. o. magántanulók
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vizsgálata, jún. 2—4-ikén írásbeli képesítő-vizsgálat, jún. 15-ikén az I. o. r. 
t. vizsgálata, jún. 16-ikán a II. o. r. t. vizsgálata, jún. 17-ikén a III. o. r. t. 
vizsgálata, jún. 18-ikán az I — III. o. r. t. elbocsátása, jún. 27-ikén az I —III.
o. m.-t. vizsgálata, jún. 19-ikén a gyak.-isk. vizsgálata, jún. 20 —24-ikén 
szóbeli képesítő-vizsgálat.

A szóbeli képesítő-vizsgálatra a vall.- és közoktatásügyi miniszter úr 
dr. Masznyik Endre pozsonyi theol. akad. igazgatót küldötte ki miniszteri 
biztosi minőségben.

2. Elvégzett tananyag.

I. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Gamauf György.

1. V allástan . Ág. h. ev.-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 
megértése és begyakorlása. Tk.: Oyőry—Adorján kátéja. Tanár: Liptai Lajos.

Re/.-nak heti 1 óra. Tk.: Kovácsy Sándor: Bibliai vallástan. Tanár: 
Erős Károly.

Rom. kath.-x\zk heti 1 óra. Tk.: Demény Károly: Ágazatos hittan. 
Tanár: Palyó Mihály.

II. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kapy G yula.

1. V allástan . Ág. h. er.-nak heti 3 óra. Az ó- és új-szövetség köny
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 fektetve. Tankönyvek: Batizfalvy — Bereczky: Bibliai ismertetés. Bibliai 
történetek. Tanár: Liptai Lajos.

Re/.-nak heti 1 óra. Tk.: Sz. Nagy József: Keresztyén egyháztörténet. 
Tanár: Erős Károly.

Rom. kath.-nak heti 1 óra. Tk.: Demény Károly: Ágazatos hittan. 
Tanár: Palyó Mihály.

III. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Becht József.

1. V allástan . Ág. h. ev. vall.-nak heti 2 órában. Káté. A tízparancsolat. 
Az apostoli hitvallás. A Miatyánk. O- és új-szövetségi történetek. Tankönyv: 
Győry—Adorján kátéja. Bereczky: Bibliai történetek. Tanár: Liptai L. A nép
iskolai vallásoktatás módszertanának általános része. Tankönyv: Raffay Sándor 
Vallástanítási módszertana.
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Reform, vall.-nak heti 1 órában. Tk. Kis József: Keresztyén hit- és 
erkölcstan. Tanár: Erős Károly.

Rom. kath.-mk heti 1 órában. Demény Károly: Ágazatos hittan. Tanár: 
Palyó Mihály.

IV. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Molitor Gusztáv.

1. Vallástan. Ág. h. ev. vall.-nak heti 3 óra. Keresztyén hit- és erkölcs
tan. A népiskolai vallásoktatás módszertana az ev. egyházegyetem által kiadott 
vallástanítási tanterv szerint. Tankönyv: Bereczky: Keresztyén hit- és erkölcstan. 
Raffay Sándor Vallástanítási módszertana. Tanár: Liptai L.

Ref. vall.-nak heti 1 óra. Tk.: dr. Kiss Áron: A protestáns népiskolai 
vallástanítás módszertana. Tanár: Erős Károly.

Rom. kath.-mk heti 1 ó. Tk.: Dedek: Egyháztörténet. Tanár: Palyó Mihály.
A többi tárgyak „Az állami elemi iskolai tanító- és tanítónőképző- 

intézetek tantervé" (kiadta a vall.- és közokt.-ügyi miniszter 1902. évi 40,181. 
sz. a. k. rendeletével) alapján, annak egész terjedelmében, a megfelelő óra
számokban taníttattak.

3. A tanítás eredménye.
I. 0. II. 0. III. 0. IV. o.

Vizsgálatra bocsáttatott: .. 25 17 27 25
a) jó magaviseletű v o l t .......................... 25 16 19 25

szabályszerű magaviseletű volt .. .. — 1 5 —
kev. szab.-szerű magaviseletű v o l t .. — — 3 —

b) feszült figyelmű volt .................... 7 6 1 6
éber „ „ .................... 11 6 10 13
eltérő „ » .................... 7 5 13 6
csekély » » .................... — — 3 —

c )  kitartó szorgalmú volt .................... 7 7 1 6
elég „ „ .................... 9 4 8 12
változó „ n .................... 9 3 8 5
csekély „ „ .................... — 3 10 2

d )  kitűnő ált. osztályzatot nyert .. .. 2 5 1 1
jeles ;; n ti 7 1 3 9
JO ;/ » 8 6 7 7
elégséges „ » » .. .. 2 1 3 6
javító-vizsgára utasíttatott ............. 6 3 10 2
osztályismétlésre utasíttatott............. — 1 3 —

képesítő-vizsgára utasíttatott .. .. — — — 23

Coll. É rt. 1909—X0. 19
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4. A tanítóképző-intézet óraterve az 1909io. iskolai évben.
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I. II. III. IV.

Vallásian ................................... 3 3 3 3 12 12
Neveléstan:

a) elmélet .............................. 2 3 2 2 9 9
b) gyakorlat ........................ — — 2 6 8 8

Magyar nyelv és irodalom . 4 4 3 3 14 14
Német nyelv .............................. 2 2 2 2 8 8
Tót n y e lv ................................... 1 1 1 1 4 2
Mennyiségtan:

a) szám tan.............................. 3 2 1 1 7 7
b) méréstan.............................. — 1 1 1 3 3

Történeti tárgyak:
a) fö ld rajz .............................. 2 2 2 — 6 6
b) történelem s alkotmánytan 3 3 3 4 13 13

Természettudományok:
a) természetrajz .................. 2 2 4 — 8 8
b) fizika................................... -- — 2 2 4 4
c) gazdaságtan........................ — — 1 1 2 2

Ének és zene:
a) egyházi ének .................. 1 1 1 1 4 4
b) karének .............................. 2 2 2 2 8 2
c) harmonium és orgona.. .. 2 2 L 2 2 8 8
d) zeneelmélet........................ 1 1 1 1 4 4
e) hegedűlés ........................ 1 1 1 1 4 4

Rajz és szépírás:
a) rajz ................................... 2 2 2 2 8 8
b) szépírás.............................. 1 1 — — 2 2

Testgyakorlás............................. 2 2 2 2 8 4

Összesen .. .. 34 35 38 37 144 132
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5. A tanítóképző-intézet órarendje az 1909 io. iskolai évben.
Ó rák O sz tá ly H é tfő K edd S z e r d a C sü tö r tö k P é n te k S z o m b a t

I. Vallástan Lip. Történet Ga. Neveléstan Ga. Harmonium Ka. Történet Ga. Számtan Ge.
8 -9 II. Neveléstan Ga. Földrajz Mól. Állattan Mól. Történelem Ga. Magyar Be. Magyar Be.

III. Kémia Mól. Tanítás Ge. Magyar Be. Mértan Ge. Kémia Mól. Történet Ga.
IV. Tanítás Ge. Német Ka. Tanítás Ge. Fizika Mól. Tanítás Ge. Fizika Mól.

I- Neveléstan Oa. Növénytan Mól. Vallástan Lip. Történet Ga. Vallástan Lip. Növénytan Mól.o1O
' II. Vallástan Lip. Történet Ga. Magyar Be. Számtan Ge. Hegedű Be. Ének Be.

III. Számtan Ge. Orgona Ka. Fizika Mól. Kémia Mól. Fizika Mól. Orgona Ka.
IV. Rajz Mól. Mértan Ge. Neveléstan Ga. Német Ka. Történet Ga. Alkotmánytan Ga.

I. Rajz Mól. Számtan Ge. Rajz Mól. Számtan Ge. Hegedű
Neveléstan

Be. Földrajz Be.
1 0 - 1 1

II. Zeneelmélet Ka. Körirás Ka. Neveléstan Ga. Rajz
Német

Ga. Ga. Történet Ga.
III. Történet Ga. Földrajz Be. Vallástan Lip. Ka. Vallástan Lip. Kémia Mól.
IV. Számtan Ge. Történet Ga. Ének Be. Rajz Mól. Zeneelmélet Ka. Orgona Ka.

I. Zeneelmélet Ka. Harmonium Ka. Földrajz Be. Magyar Ge. Magyar Ge- Magyar Ge.
1 1 - 1 2

II. Állattan Mól. Rajz Ga. Harmonium Ka. Földrajz Mól. Német Ka. Harmonium Ka.
III. Magyar Be. Ének Be. Módszertan Re. Zeneelmélet Ka. Hegedű Be. Módszertan Rém.
IV. Neveléstan Ga. Gazdaságtan Ge. Vallástan Lip. Magyar Be. Vallástan Lip. Magyar Be.

I. — Magyar Ge. Német Ka. Ének Be. Szépírás Ka. Német Ka.
1 2 - 1 II. Német Ka. Magyar Be. Vallástan Lip. Mértan Ge Vallástan Lip. Számtan Ge.

III. Rajz Mól. Német Ka. Földrajz Be. Rajz Mól. Gazdaságtan Ge. Magyar Be.
IV. Magyar Be. Alkotmánytan Ga. Bírálat Rém. Orgona Ka. Hegedű Be. Bírálat Rém.

2 - 3 I-IV . - Róm. kath. hittan Karének Be. - Róm. kath. hittan Önképzőkör Ga.

3 - 4 III.
IV.

Módszertan 
Vallás tan

Rém.
Lip. I — II. Torna Mól. Zenekar Be. 

Liturgiái gyak.
- I -  II. Torna 

III- IV.  Tót
Mól.
Lip. I -  IV. Karének Be.

4 - 5 III.
IV.

Vallástan
Bírálat

Lip.
Rém. Torna Mól. -

-
-

I — II. Tót Lip. 
III —IV.Torna Mól. Zenekar Be.

5 -6 - - I — IV. Ref. hittan - • II-III.  Ref. hittan
Be. - Becht, Oa. =  Oamauf, Ge. = Gerhard, Ka. Kapy, Lip. -  Liptai, Mól . =  Molitor, Rem.= Reményik.
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ii. Ifjúsági egyesületek.

1. Önképző- és Önsegélyző-kör.
Az Önképző- és Önsegélyző-kör ez évben is megalakult. Elnöke Oamauf 

György tanár, ki ez évben 31 évi elnöki működését töltötte be. A tagok 
száma ez évben 97 volt, még pedig 81 rendes-, 16 olvasó-tag. Titkárnak 
választatott Röder Alfréd, főjegyzőnek Kovács József, pénztárnoknak Szikora 
Ernő IV. éves, jegyzőnek Visnyai György II. éves, könyvtárosoknak Gaál 
Imre IV. éves és Petrusz János III. éves növendékek. Az alakuló- és záró
ülésen kívül volt 28 rendes és 1 díszülés, melyet márczius 15-ikén tartottunk, 
igaz lelkesedéssel adózva a múlt emlékeinek. Beadatott és felolvastatott 19 
dolgozat, melyek közül 8 paedagogiai és 11 szépirodalmi volt. A beérkezett 
5 pályamunka közül az első díjat (8 kor.) Kiss Kálmán IV. éves, a másodikat 
(6 kor.) Röder Alfréd IV. éves nyerte el; Vierg István, Kovács József IV. éves 
és Dlhány István III. évesek dicséretben részesültek. A versenyszavalatra 4 
jelentkező közül az első díjat (7 kor.) Röder Alfréd, a másodikat (6 kor.) 
Hugyik Jenő, a harmadikat (5 kor.) Becht Gyula IV. évesek kapták; Dlhány 
István III. éves megdicsértetett.

A Fabriczy-alap kamatjait (8 kor.) Vierg- István IV. é. kapta. A Gamauf 
György-alap kamatja ez évben először került kiosztása; 20 — 20 kor. jutalmat 
Lechniczky Gyula II. éves és Bellán András I. évesek nyerték el. A Kubinyi- 
alap kamatját (4 kor.) Gaál Imre kapta, az Önsegélyző pedig Petrusz János
III. éves növendéknek 20 kor. segélyt adományozott.

A kör ez évben a következő lapokat járatta: Az Újság, Vasárnapi Újság, 
Világkrónika, Protestáns Szemle, Kisdednevelés és Népoktatás ez. folyóiratokat.

A kör könyvtárának létszáma: 814 mű 950 kötetben.

/. Az Önképző-kör vagyoni állása:
Bevétel ...................................................... 799‘28 K.
Kiadás ................................................  257'64 „
Egyenleg mint maradvány .................... -54P64 K.

Fabriczy-alap: 1 drb 200 kor. névértékű koronajáradék .. .. 193'34 K.
Múlt évi maradvány, betét ..........................................  34T1 „
2 drb szelvény és kam at....................................  •• 9~99 ,,

237-44 K.
Kiadás: Ösztöndíj................................................ - 8‘— „

Gyarapodás P97 K.
Marad .. 229'44
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Oamauf-alap: 700 kor. névértékű koronajáradék............  68773 K.
Betét ......................................................................  30-68 „

718-41 K.
Ezévi jövedelem: tanítványok gyűjtése 100 K., On-

képző (55), Önsegélyző (100)   255-— ,,
2 drb szelvény (40), kamat (1 '04).............................. 41'04 „

1014-45 K.
Kiadás: 300 kor. névértékű koronajáradék 28244 K.
Ösztöndíj (20-20 kor.) ....................... 40'— » 322-14
Marad 1000 kor. névértékű koronajáradék 969‘87 K.
Betét ..........................................................   4-58 „

Gyarapodás 206'04 K. 974'45 K.

II. Az Önsegélyző-kör vagyoni állása:
Bevétel ..................................................... 671-56 K.
Kiadás .....................................................  153' — »

518-56 „
Kubinyi-alap:

Bevétel: A lapítvány..................................................... 100’— K.
2 drb szelvény (4 kor.), kamat (25 f.)......................  4‘25 ,,

104-25 K.
Kiadás: 100 kor. névértékű koronajáradék 93"80 K.
Jutalomdíj ............................................... 4-— »

97-80 K.
Marad alapnak .........................................  93-80 K-
B e té t........................................................... 6'45 »

Gyarapodás 25 fillér. 100‘25 K.
Összes vagyon: Önképzői betét, hátralékos

tagsági d íja k .........................................  1078-97 K.
Könyvtár stb................................................ 3200'-  „ 4278'97 K.
Fabriczy- és Gamauf-alap........................ 1203'89 »

5482-86 K.
Önsegélyzői vagyon, betét és követelés .. 676‘96 K.
Kubinyi-alap .........................................  100’25 » 77771 „

6260-07 K.
Oamauf György, Röder Alfréd, Szlkora Ernő,

elnök. titkár. pénztáros.

2. Zenekör és dalkör.
Mindkét kör a tanév elején megalakult s Becht József tanár vezetésével 

sikerrel működött közre a tanulóknak az ének- és zenében való alaposabb 
kiképeztetése tekintetében.

Különös czélja volt a tanulóknak az ének- és zenekarok begyakorlásában 
és vezetésében való kiképeztetése.
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III .  Tanítóképző-intézeti gyakorló-iskola.
A tanítójelöltek gyakorlati kiképzése a miniszteri utasítás szerint történt
A f. tanévben 58 rendes és 1 magántanuló jelentkezett. Bejárt rendesen 

56 tanuló; évközben, eltávozás miatt, 3 tanuló kimaradt. A beiratkozott 
tanulók közül volt: 52 ág. h. ev., 1 ref., 2 róm. kath., 2 gör. kath., 2 izr.; 
38 fiú, 21 leány; eperjesi 44, sóvári 10, eperjesenyiczkei 2, dubrava- 
pusztai 2, zsebefalvai 1; 7 magyar anyanyelvű, 52 tótul beszélő; 20 tandíj- 
mentes, 39 tandíjfizető. Az egész évi mulasztás 216 félnapot tett ki.

Az eperjesi ág. h. ev. gyámintézeti Nőegylet 4 leánytanulót ruhával és 
4 tanulót, télen át, ingyen-tejjel látott el. Az első eperjesi gyermekfelruházó 
asztaltársaság 4 fiútanulónkat teljesen felruházta. Fúria Károly bártfai áll. 
elemi iskolai tanító úr az eperjesi járás domború térképét ajándékozta inté
zetünknek. A nemeslelkű urak és úrnők fogadják összesen és egyenként is 
a növendékek és az intézet őszinte háláját és köszönetét.

A tanítójelöltek gyakorlati kiképzése.
Intézetünk tanárkara mindent elkövet, hogy a tanítójelöltek gyakorlati 

kiképzése minél alaposabb, minél szakszerűbb legyen. A tanításokon az 
igazgató s a gyakorló-iskola vezetője voltak jelen. A IV-ed évesek heti 6 
félórában, a III-ad évesek heti 2 félórában tanítottak. A tanév végén a 
IV-ed évesek egész napot töltöttek a gyakorló-iskolában s minden tárgyat 
ők tanítottak. A próbatanításokat a megbeszélés és előkészítés előzte meg; 
azok végeztével a bírálat következett. A tanítás hibáit vagy előnyeit a 
Tanítási naplóba bevezették. Az egész napi tanítások alkalmával ők kezelték 
a haladási-, előmeneteli- és mulasztási naplót. Elintézték a gyermekek között 
felmerült fegyelmi eseteket. Tanulmányozták a gyermekek lelkét, különösen 
a fogalom keletkezésére nyertek gyakorlati útmutatást. A gyakorló-iskola 
tanítója, az év folyamán gyűjtött adatai alapján, lélektani tanulmánynyal 
fejtegette a IV-ed éves növendékek előtt a gyermek fogalmait.

Az 1907. évi XXVII. t.-cz. részletesen ismertetve lett s ez szolgált 
alapul a nem-magyar nyelvű tanulók oktatásánál.

A IV-ed éves tanítójelöltek a következő tárgyakból tanítottak.
1. Hit- és erkölcstan: III. oszt.: Az özönvíz. Noé hálaimája. Az özönvíz 

tanulságai. Ábrahám Kánaánba költözik. Izsák házassága. Ezsau és Jákob.
IV. oszt.: Izrael népe a pusztában. A 12 kém. Józsue és Káleb. Jerichó 

elfoglalása. Kánaán felosztása. Józsue halála. Saul királlyá választása.
2. Beszéd- és értelemgyakorlatok: I —II. osztályok együtt: A pad és 

részei. A szék és részei. Az irka ismertetése. A test részei. A fej, kar, láb 
részei. Az öt ujj. A test részeinek összefoglalása. Az öt érzék. A látás és 
szerve. A fül, mint a hallás szerve. A száj. A hó, olvadás, hóvíz. A párolgás.
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3. írva-olvasás: Kis és nagy botocska, horog, fordított horog, tojás
korbács- és ostoralakú vonalak. A betűk közül: i, í, e, é, o, ó, ii, ű; c és ly 
betűk ismertetése.

4. Magyar nyelvtan: III. oszt.: A főnév, mint alany. A melléknév. 
Az ige. Igeragozás. Olvasmánytárgyalások.

IV. oszt. Alany és állítmány. Bővített és hiányos mondat. Szóképzés. 
Főnévképzés. Melléknév- és igeképzés.

V—VI. oszt.: (Fogalmazás.) A levél. Különféle levelek fogalmazása. 
Elismervény.

5. Szám- és mértan: I. oszt.: Előgyakorlatok. Számolás 1 — 5—10-ig, 
10-től visszafelé 0-ig. Összeadás 2, 3, 4, 5-ös körökben. Kivonás 2, 3, 4, 
5-ös körökben és tovább ezen műveletek 20-ig. Szorzás és osztás 2, 3, 4 
és 5-tel. (Tízes körben.)

II. oszt.: Összeadás párosával 20-ig. A tízes fogalma.
III. oszt.: Osztás 1 jegyű számmal.
IV. oszt.: A tízes számrendszer. Szorzás 10-zel, 100-zal.
V—VI. oszt.: A tört fogalma. Különböző nevezőjű törtek összeadása. 

Kettős tételű feladatok. Többnevű számok összeadása. Törtek nagyobbítása 
és kisebbítése. Törtek osztása törttel. Szabályos hatszög szerkesztése és 
kerülete. A kör kerülete és területe. Közönséges törtek átváltoztatása tize
desekké és viszont.

6. Földrajz: III. oszt.: Földrajzi alakulatok. A domb és a hegy. Eperjes: 
a Fő-utcza. Sárosvármegye járásai.

IV. oszt.: Liptómegye. A délkeleti Felföld hegyei és vizei.
V —VI. oszt: Oörögország. Japán. India. Ázsia összefoglalása. Európa 

országai.
7. Természetrajz: V—VI. oszt.: Az óriás kígyó. Kovaféle anyagok. A 

mocsári gólyahír. Az illatos ibolya ismertetése. A virág szerkezete. A növény 
biológiája.

8. Természettan: V—VI. oszt.: A forrás. A légköri csapadékok. A hang. 
A hang terjedése és visszaverődése. A hangszerek. A fény; terjedése, törése. 
A lencsék. A gőzgép főrészei.

9. Történelem: V —VI. oszt.: II. József. II. Lipót. V. Ferdinánd. A 48-as 
események. I. Ferencz József. A kiegyezés, Deák Ferencz.

10. Polgári jogok és kötelességek: A király felségjogai. A koronázás. 
Az országgyűlés megalakulása. Az igazságszolgáltatás. Bűntettek és vétségek. 
A telekkönyv.

11. Rajz: I —II. oszt.: Levélboríték, létra, pohár, sarló, kasza, tojás, perecz, 
alma, körte és sárkány rajzolása. Színezve: a magyar nemzeti lobogó.

12. Ének: I—VI. oszt.: Karácsonyi dal. Aranyszavú dalos madár. Árpád 
apánk. Krisztus, te vagy életem . . .

A III-ad éves tanítójelöltek gyakorlati tanításainak tárgyai és anyaga 
az 1909—10. évben.

1. Vallástan. Bibliai történetek. II. oszt.: Kain és Ábel. Józsefet bátyjai 
eladják. József Potifárnál és a tömlöczben. III. oszt.: A bűnbeesés. Mózes
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születése. Dániel próféta. A napkeleti bölcsek. Jézus megkisértetése. IV. oszt.: 
Ábrahám fel akarja áldozni Izsákot. Dávid és Góliát. Absalom. Salamon. 
Jézus születése. A szegény asszony fillérei. Az irgalmas samaritánus. A 
naimi ifjú feltámasztása.

Egyháztörténet. V —VI. oszt.: Az első keresztyének üldöztetése a 
pogányok által.

Más, vallásos tételek. III. oszt.: A nemes tett. IV. oszt.: Az isteni 
gondviselés.

2. Beszéd- és értelemgyakorlatok. I —II. oszt.: A könyv. A róka. A sas. 
Az ökör és a szántás. A kovácsműhely.

3. írás-olvasás. I. oszt.: »ty“, A, Á, ismertetése.
4. Ütenyírás. III. oszt.: S, Sz, L, Ly betűk.
5. Olvasmánytárgyalás. III. oszt.: A tó. IV. oszt.: Dugovics Titusz.

V —VI. oszt.: A fülemüle.
6. Nyelvtan. III. oszt: A tó ez. olvasmány szótani elemezése. A szám

név. IV. oszt.: Dugovics Titusz ez. olv. mondattani elemezése. Az idő
határozó. V —VI. oszt.: A fülemüle ez. olv. szótani elemezése. A tárgyi 
mondatok.

7. Számtan. I. oszt.: Összeadás 8-as alapon 20-ig. Összeadás 7-es 
alapon 20-ig. II. oszt.: A méter és egységei, a liter és egységei. IV. oszt.: 
Többnevű számok szorzása. V —VI. oszt.: A kamatszámítás alapfogalmai. 
A kamat kiszámítása évekre.

8. Mértan. V. oszt.: A téglalap területe. VI. oszt.: A koczka köbtartalma.
9. Történet. III. oszt.: Kinizsi Pál. IV. oszt.: Szapáry Péter nemes 

bosszúja. V—VI. oszt.: A pozsonyi országgyűlés.
10. Alkotmánytan. V—VI. oszt.: A pragmatica sanctio.
11. Földrajz. III. oszt.: A tűzhányók. IV. oszt.: A Karszt-hegység.

V —VI. oszt.: Az üstökös. (Tekintettel a Hallei-üstökös közeledésére.)
12. Ének. I —II. oszt.: Szeretnék szántani.

A gyakorlóiskola tanulóinak névsora.

I. OSZTÁLY.

Kurucsay Mária 
Ifj. Márton János

Kónya Miklós
Hovan Ferencz Paczkó András 

Perzsely István 
Pribulla Ferencz

10 Prokop Anna, ismétlő
5 Mizsik Anna 

Olejár István
Ribár József
Stantien József. Csak beiratkozott.

II. OSZTÁLY.

15 Kurucsay Erzsébet. Meghalt. 
Lászka Béla

Demjancsik Béla 
Hajdú Mária

Lénárd János 
Id. Márton János 
Petrik Ilona

20 Tomkó István.
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III. OSZTÁLY.
Cziel Gyula 
Csizsek Jenő 
Demjancsik Jolán 
Hajdú Antal

25 Karakó, Karafa István 
Kubecskó Mária 
Lénárd Margit 
Lénárd Mária

Partilla Irén 
30 Perzsely Erzsébet 

Prokop János 
Ribár Anna
Stantien Mária, eltávozott 
Szakalszky János 

35 Szedlák Bertalan 
Vanta András.

Hajdú Anna 
Hajdú János 
Hamborszky Ferencz 

40 Hovan András 
Hovan Erzsébet 
Jeglinger Margit 
Kmecz Anna

Csizmár Miklós 
Harcsár András 
Grűn Dezső

Donner Béla 
Olejár Miklós

IV. OSZTÁLY.
Kónya Sándor 

45 Kozák András 
Kuhlöffel Béla 
Olejár Jolán 
Partilla József
Pulszky Ferencz, magántanuló 

50 Stantien Margit, eltávozott.
V. OSZTÁLY.

Olejár József 
55 Mizsik Erzsébet.

VI. OSZTÁLY.
Kmecz Ferencz 
Szőke Andor.

I V .  Az 1909/ia tanévben tartott képesítő-vizsgálatok.
Az 1909. évi decz. hó 6. napján megtartott javító képesítő-vizsgálaton 

az egyházkerületi elnökség képviseletében Zemán János abosi lelkész, kép.- 
vizsg. biz. tag és dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő vettek részt. Miniszteri 
biztosi minőségben dr. Tergina Gyula kir. tanfelügyelő volt jelen.

A javító képesítő-vizsgálaton résztvettek: Bacskay Ferencz, a ki a 
történelemből; Izák Dániel, a ki a földrajz- és történelemből, és Piár János, 
a ki a módszertan-, népisk. szervezettan- és mennyiségtanból javító kép.- 
vizsgálatra utasíttattak.

A megjelentek javító-vizsgálatukat sikerrel kiállották, s ehhez képest 
Bacskay Ferencz magyar-tannyelvű elemi népiskolai tanítóságra ált. elég
séges; Izák Dániel magyar- és tótnyelvű elemi népiskolai tanítóságra ált. 
elégséges, s ág. h. ev. kántorságra ált. jó; Piár János magyar- és tótnyelvű 
elemi népisk. tanítóságra ált. elégséges és ág. h. ev. kántorságra ált. elég
séges oszt.-tál képesíttetett. — Az 1910. évi jún. 2 — 4. és 20 — 24. napjain 
megtartott tanítóképesítő-vizsgálaton résztvett 23 intézeti rendes és 2 magán
tanuló. Ág. h. ev. 18, ref. 5, róm. kath. 2. írásbeli tételek voltak:

Coll. Ért 1909—10 20
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a) Neveléstanból: A tanítói modor hatása a tanítás eredményére.
b) Mértanból: 1. Egy egyenlő-oldalú háromszög egy-egy oldala

56 cm., mekkora a vele egyenlő területű négyzet, és szab. hatszög egy-egy 
oldala? 2. Szabályos hatszög alapú gúlát az alaptól számított 1/s-ad távol
ságban az alappal párhuzamos síkkal metszünk, mekkora a kapott két test 
felülete és köbtartalma, ha az alap egy-egy éle 12'6 cm., a gúla magassága 
18 cm.? 3. Egy csonka kúp alaplapjának sugarai 2’35 dm. és 442 dm., 
alkotója 3'42 dm.; mekkora a vele egyenlő felületű egyenlő-oldalú henger 
alaplapjának átmérője? 4. Egy 7'6 dm. átmérőjű, 1 cm. vastag falú vas
golyónak mekkora a középsűrűsége? A vasfajsúlya 7'29, a levegőé P293 g.

c) Német fordításból: Der Greis und der Jüngling ez. olvasmánynak 
magyarra fordítása diktandó után.

d) Német értekezési tétel: Der Einfluss der Eltern auf die Schule.
e) Tót értekezési tétel: Obchod ucitefe sditkámi króm skoli.
f )  Rajzból: Testekből alkotott csoportozat lerajzolása és árnyékolása.
g) Zeneszerkesztésből: Emlékezetből leírandó „Teljes minden éltem

ben" kezdetű choral, s megszerkesztendő először tömött, majd szétszórt 
szerkesztésben.

A kép.-vizsg. bizottság, a mely Zelenka Pál püspök és dr. Schmidt 
Gyula coll. felügyelő társelnöklete alatt Bellányi János, Kertscher Ede, 
Korbély Géza, Zemán János bizotts. tagok- és a tk. tanárkarából állott, a 
kép.-vizsg. eredményét a következőkben állapította meg:

Elemi iskolai tanítóságra képesíttetett:
Kitűnő ált. osztályzattal: Röder Alfréd és Vierg István rendes tanulók.
Jeles ált. osztályzattal: Alexy Ervin, Becht Gyula, Ferencz József, 

Frenczel József ref., Gaál Imre, Harmann József, Hugyik Jenő, Kiss Kálmán, 
Kovács József, Obercián Mihály, Szikora Ernő rendes tanulók.

Jó ált. osztályzattal: Bialek István, Kolcsovszky István róm. kath., 
Michalik Gusztáv, Nagy Károly ref., Petróczy Pál, Suszter István rendes 
tanulók és Csorba Ernő ref., magántanuló.

Elégséges ált. oszt.-tal: Boskó László rk., Cseplák János, Debreczeni 
Károly ref., Ragályi Dezső ref., rendes tanulók és Ordódi Pál magántanuló.

Kántori képesítést nyert 18 tanító. Kitűnő ált. osztályzattal: Becht 
Gyula, Ferencz József, Harmann József és Röder Alfréd. Jeles ált. oszt.-tal: 
Alexy Ervin, Bialek István, Gaál Imre, Kiss Kálmán, Kovács József, Ober
cián Mihály, Szikora Ernő és Vierg István. Jó  ált. osztályzattal: Cseplák 
János, Hugyik Jenő és Suszter István. Elégséges ált. osztályzattal: Michalik 
Gusztáv, Petróczy Pál és Ordódi Pál magántanulók.

A képesítő-vizsgálaton miniszteri biztosi minőségben dr. Masznyik 
Endre pozsonyi theol. akad. igazgató vett részt, a ki a tapasztaltak felett 
teljes megelégedését fejezte ki.
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Felvételi hirdetmény.
A tiszai ág. h. evang. egyházkerület eperjesi coll. tanítóképző-intéze

tének I. osztályába az 1910—11. tanévre felvételért folyamodhatnak oly 
éptestű, egészséges tanulók, a kik 14. életévüket szeptember 1-jén betöltik, 
de ugyanakkor 18 évesnél nem idősebbek és a közép- vagy a polgári
iskola IV. osztályát sikerrel bevégezték.

A felsőbb osztályokba rendszerint azok vétetnek föl, a kik az előző 
osztályt ezen intézetben végezték. Kivételesen fölvehetők oly tanulók is, 
a kik az előző osztályt más intézetben végezték, ha az iskolaváltoztatás okát 
alaposan indokolni tudják s az előbbi intézet igazgatóságától elbocsátó
igazolványt is mellékelnek a kérvényhez.

A III. osztályba csakis rendes tanulókul azok is felvehetők, a kik a 
közép- vagy polgári-iskola IV. osztályát sikerrel végezték és a tanítóképző 
I —II. osztályáról különbözeti vizsgálatot tesznek. (A különbözeti vizsga 
tárgya- és anyagáról szívesen ad felvilágosítást az igazgató.)

Minden tanuló iskolai díj czímén 20 koronát fizet. Ez alól senki föl 
nem menthető.

A tiszai egyházkerületbeli ág. h. evangélikusok tandíjmentesek, más 
egyházkerületbeliek 10 korona, másvallásúak 40 korona tandíjat fizetnek.

Az internátusokba elsősorban tiszai egyházkerületbeli, másodsorban 
más egyházkerületbeli ág. h. ev. növendékek vétetnek föl; ha marad hely, 
úgy másvallásúak is felvétetnek. Az internátusbám lakás díja egész évre 
70 korona.

A coll. convictusba minden rendes tanuló fölvétetik, a hol jó ebédet 
és vacsorát évi 180 koronáért kap. Fölszerelés czímén minden tanuló 2 
koronát fizet.

Jótéteményekben, ingyen lakás-, a convictusi-díj részbeni vagy egész- 
beni elengedésében, egyházkerületi határozat folytán elsősorban tiszakerü- 
letbeli ág. h. ev. lelkészek és tanítók fiai és általában árvák, másodsorban 
más érdemesek is részesülhetnek. A megszavazott jótéteményt az arra mél
tatlanok elvesztik.

A felvételért és segélyezésért '•folyamodók a tiszai ág. ev. egyházkerület 
mélt. és főtiszt, püspökéhez intézett kérvényeiket (a melyben a pontos czím, 
lakóhely, utcza, házszám, utolsó-posta föl 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, 

egészséges, jól lát, jól hall, beszélőképessége hibátlan, nem trachomás, légző
szervei teljesen épek és egészségesek, tüdőbajra nem hajlandó s így a tanítói 
pályára alkalmas.

4. Újraoltási bizonyítvány.
5. A segélyért folyamodók szegénységi bizonyítványt is mellékelnek,

20*
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a melyben nemcsak a vagyoni állapot, hanem a családtagok száma, a 
családfő foglalkozása és állása is feltüntetendő.

A fölvett tanuló az intézetbe való beiratkozáskor az iskolai díjat, az 
első félévi tandíjat, az első félévi lakásdíjat; a convictusba való beiratko
záskor 2 korona fölszerelési díjat és a félévi (szeptember—deczember) díjat, 
72 koronát lefizetni tartozik.

A lakás, esetleg a convictusi díj kivételesen előleges havi részletekben 
is fizethető.

Az internátusba fölvett tanuló köteles magával hozni tisztességes nyári 
és téli öltözetet, téli kabátot, legalább 6 nappali és 3 hálóinget, 6 gatyát, 
6 pár harisnyát vagy kapczát, 6 törülközőt, 12 zsebkendőt, 1 szalmazsákot, 
1 párnát 2 huzattal, 1 paplant 2 paplanlepedővel, 2 ágylepedőt, 1 ágy
takarót, fésűket, fog-, ruha- és czipőkeféket.

Jótéteményes ág. h. ev. tanulók kötelesek közvetlenül az intézet elvég
zése után négy évig tanítani a kerület valamely ág. h. ev. népiskolájában, 
vagy pedig egy-egy jótéteményes évért 40 — 40 koronát 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 
bizonyságát adja annak, hogy zenei hallása van s érzékszervei épek.

A kik mint magántanulók akarják a tanítóképzőt elvégezni, a rendes 
tanulókéhoz hasonlóképen szerkesztett és kellően fölszerelt kérvényeiket az 
igazgatóságnál bármikor benyújthatják.

A magántanulók osztályonként fizetnek: 20 kor. iskolai díjat, 40 kor. 
tandíjat, protestánsok 24 kor., másvallásúak 40 kor. osztályvizsgálati díjat. 
Képesítővizsgálati díj magántanulóknál 40 korona.

Az 1910 — 11. tanév szeptember 1-jén kezdődik. Szeptember l-jén 
tartjuk a javítóvizsgálatokat, szeptember 1-jén és 2-ikán beiratkozás. A taní
tást szeptember 3-ikán kezdjük meg.

A gyakorlóiskolai növend ék ek  felvétele.
A tanítóképző-intézet osztatlan, vegyes gyakorló népiskolájában a be

iratások f. é. szept. hó 1—4. napjain fognak megtartatni. A tanítás szept. 
5-ikén kezdődik.

Az első osztályba felvétetnek oly éptestű fiú- és feű/zj/gyermekek, kik
6. életévöket betöltötték és himlő ellen sikeresen beoltattak.

Bárminő felvilágosítást szívesen ad: Gerhard Béla, igazgató-tanár.
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V.

KÖZÖS ISKOLAI INTÉZMÉNYEK.

A) Könyvtárak.
a) C olleg ium ! n agyk ön yvtár . Gyarapodott az 1909/io. iskolai évben:
1. Vétel útján: M. O. Kárpátegyesület Évkönyve XXXI. évi. 1 köt., 

Antal —Erdős: Emlékezés Kálvinról 1 köt., Műveltség könyvtára: A művészet 
könyve 1 köt., Mágócsy-Dietz S.: A növények táplálkozása, tekintettel a 
gazdasági növényekre 1 köt., Warga Lajos: A keresztyén egyház története
III. 1 köt., Pruzsinszky Pál: Kálvin János 1. 1 köt., Kálvin János: A keresztyén 
vallás rendszere 1 köt., Kállay Béni: A szerb felkelés története 1807—1810. 
I—II. k. 2 köt., Mahler Ede: Ó-kori Egyiptom 1 köt., Raleigh Walter: 
Shakespeare 1 köt., Csengey Gusztáv: Izráel története 1 köt., Dr. Mráz 
Gusztáv: A dobsinai német nyelvjárás 1 köt., Pável Ágost: A vashidegkúti 
szlovén nyelvjárás hangtana 1 köt., M. T. A. Almanach 1910-re 1 köt., Szepes- 
megyei tört. társulat Évkönyve XII. évf. 1 köt., Berget Alfonz: A földgömb 
és légkör fizikája. 1 köt., Zemplén Győző: Az elektromosság és gyakorlati 
alkalmazásai 1 köt., Gyöngyösy I.: Márssal társalkodó Murányi Vénus, kiadta 
Badics F. 1 köt., Dr. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz II. 1 köt., Dr. Méhelyi 
Lajos: A földi kutyák fajai származás és rendszertani tekintetben 1 köt., 
Dr. Békefi Rémig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig 
1 köt., Magyar prot. egyháztörténeti adattár VIII. évf. 1 köt., Pokoly József: 
A Protestantismus hatása a magyar állami életre 1 köt., Bergmann Franz: 
Der mathematische Unterricht an den Realschulen 1 köt. 25 köt.

Akadémiai Értesítő 1 köt., Archeológiái Értesítő 1 köt., Athenaeum 1 köt., 
Budapesti Szemle 4 köt., Egyetemes Philologiai Közlöny 1 köt., Ethnographia 
1 köt., Evangélikus Őrálló 1 köt., Irodalomtörténeti közlemények 1 köt., Magyar 
filozófiai társaság közleményei 1 köt., Magyar írók élete és művei XIII. 1 köt., 
Magyar Középiskola 1 köt., Magyar Nyelv. 1 köt., Magyar Nyelvőr 1 köt., 
Magyar Paedagogia 1 köt., Mathematikai és Természettudományi Értesítő 1 köt., 
Numizmatikai Közlöny 1 köt., Nyelvtudomány 1 köt., Petermann's Mittheilungen 
1 köt., Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1 köt., Prot. Szemle 1 köt., Századok 1 köt., 
Természettudományi Közlöny 1 köt., Tornaügy 1 köt., Történelmi tár 1 köt., 
Zeitschrift für den ev. Religionsunterricht 1 köt., Zeitschrift für den physischen 
und chemischen Unterricht 1 köt, Zeitschrift für die oesterreichischen Gym
nasien 1 köt., Révay: Commodianus élete és művei 1 köt., Az Orsz. ág. hitv. 
ev. Tanáregyesület Évkönyve 1 köt. 32 köt.
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Borovszky S.: Bács-Bodrogvármegye II. 1 köt., Notter: Ne temere 1 köt., 
Kérészy: Ne temere 1 köt., Kolosváry: Esetgyűjtemény 1 köt., Alföldi: Bírói 
gyakorlat 1 köt., Fényes: Bálvány 1 köt., Conrad: Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften 1 köt., Rudnay: Cserneyek 1 köt., Corpus juris 1908. 
1 köt., Jahrbücher für Dogmatik des bürgerlichen Rechts XIX. 1 köt., Szilágyi 
Dezső: Beszédei 1 köt., Platzer Jahrbücher der Statistik 1 köt., Schwartz: 
Magánjogi törvények 1 köt., Varjú E .: A br. Bánffy-család története 1 köt., 
Balesetbiztosítások veszélyeztetési táblázata 1 köt., Bartha: Vasúti jog 1 köt., 
Zahn, Th.: Kommentar zum Neuen Testament, Band VIII. 1 köt., Löherer 
Andor: Az amerikai kivándorlás és visszavándorlás 1 köt., Schmoller, Gustav: 
Wechselnde Theorien und feststehende Wahrheiten im Gebiete der Staats 
und Socialwissenschaften und die heutige Volkswirtschaftslehre 1 f., Jastrow, 
J.: Das Interesse des Kaufmannsstandes an dem bürgerlichen Gesetzbuch 1 f., 
Wernicke, J.: Kapitalismus und Mittelstandspolitik 1 köt., Schröder Richard: 
Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte 1 köt, Treitschke, Heinrich: Politik 
I —II. Band 2 köt, Simmel, Georg: Philosophie des Geldes 1 köt, Komor- 
zynski, Johan von: Die Nationaloekonomische Lehre vom Credit 1 köt, 
George, Henry: Sociale Probleme 1 köt, Webb, Sidney: Die britische 
Genossenschaftsbewegung 1 köt, Inama—Stern egg, Karl Theodor von: 
Staatswissenschaftliche Abhandlungen 1 köt, Leroy —Beaulieu, Paul: Essai 
sur la repartition des richesses. Paris, 1883. 1 köt., Böhmert, Wilhelm: W. 
Stanley Jevons und seine Bedeutung für die theoretische Nationaloekonomie 
in England 1 f., Dictionnaire de l’economie politique 2 köt., Coernig, Carl: 
Darstellung der Einrichtungen über Budget, Staatsrechnung und Controle 
in Oesterreich, Preussen, Sachsen, Baiern, Württemberg, Baden, Frankreich 
und Belgien 1 köt, Bismarck: Politische Reden III. 1 köt, Handwörterbuch 
der Staatswissenschaften III. Band, 1 köt. =  33 köt., 3 f.

Éble Gábor: A debrői uradalom birtoklási története 1 köt., Békefi 
Rémig: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban 1 köt., 
Zawadovski —Pavlinovic: Pénzügyi szabályok gyűjteménye I. 1 köt., Dr. 
Borovszky S.: Hevesvármegye 1 köt., Redlich, Josef: Recht und Technik 
des Englischen Parlamentarismus 1 köt, Handwörterbuch der Staatswissen
schaften II. 1 köt, Mill, John Stuart: Considerations on representative 
Government 1 köt, Zahn, Theodor: Der Brief des Paulus an die Römer 1 köt., 
Lányi: A Fejérváry-kormány 1 köt., Szabó —Hajós: Pénzügyi Kodex III. 1 köt., 
Degener, Hermann A. L.: Wer ist’s? Unsere Zeitgenossen 1 köt., Exner 
Kornél: Magyar pénzügyi jog 1 köt., Samter: Änderungen der Zivilpro- 
cessordnung 1 köt., Beck: Városok hitelügye 1 köt., Horváth:Czímeres nemes
levelek 1 köt., Horváth: Czímeres nemeslevelek jegyzéke I. 1 köt., May— 
Erskine: Constitut history of England I—III. 3 köt., Sombart, Werner: Warum 
gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Socialismus? 1 köt., Rendeletek 
tára 1909. IV., V., VI., VII., Vili., IX. 6 köt., Dr. Szabó Károly: Pénzügyi 
Kodex I — II. köt. 2 köt., Handwörterbuch der Staatswissenschaften IV. 1 köt., 
Bihari Péter: Általános és hazai mívelődéstörténet 2 köt., Hellwald, Friedrich 
von: Culturgeschichte in ihrer natürlichen Entwickelung bis zur Gegenwart
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2 köt., Paulsen, Friedrich: System der Ethik I —II. köt., Hobbes, Thomas: 
Leviathan 2 köt., Orotnis Hugo: De jure belli ac pacis libri tres 1 köt., 
Schilling, Friedrich Ad.: Lehrbuch des Naturrechts 1 köt., Vorländer, Karl: 
Geschichte der Philosophie 2 köt, Pufendorf, Sam.: De officio hominis et 
civis juxta legem naturalem libri duo 1 köt., Schilling, Fr. Ad.: A természetjog 
vagy bölcseleti jogtudomány kézikönyve 2 köt., Windscheid, B.: Lehrbuch 
der Pandektenrechts 3 köt., Schultze, A. S.: Privatrecht und Process in ihrer 
Wechselbeziehung 1 köt., Leonhard, R.: Der allgemeine Theil des bürger
lichen Gesetzbuches 1 köt., Bedő —Tatics: Iratminta-tár 1 köt., Katona: Magán
jogi dolgozatok 1 köt., Almási: Ellenjogok 1 köt., Meszlény: Vermögen 1 köt., 
Szladits, Károly: A magyar magánjog vázlata 1 köt., Krainz: Oesterreichisches 
Privatrecht 1 köt., Stölzel: Zivilprocessordnung 2 köt., Bartsch: Grundbuch
ordnung 1 köt., Jhering: Scherz und Ernst 1 köt., Zachár: Magánjogi 
tanulmányok 1 köt., Magánjogi tervezet jegyzőkönyvei II —IV. 2 köt., Almásy: 
Jogügylet 1 köt., Massaryk: Marxismus 1 köt., Ágoston: A zálogjog általános 
tanai 1 köt., Jehlicska: Társadalmi kérdés 1 köt., Pollák: Erősek és gyengék 
1 köt., Hanauer: Kölcsönös igazságosság 1 köt., Hanacher: Marxismus 1 köt., 
Lindner, Theod.: Weltgeschichte seit der Völkwanderung 6 köt., A magyar 
szent-korona országai gyáriparának üzemei és munkás-statisztikája az 1906. 
évről 1 köt., Magyarország külkereskedelmi forgalma 1908. évről 1 köt., 
Magyarország 1900. évi népszámlálása X. rész, 1 köt., Magyar Statisztikai 
Évkönyv 1908. 1 köt., Magyarország malomipara az 1906. évben 1 köt., Török 
Jenő Endre: Magyar Biztosítási Évkönyv 1 köt., Barthos Andor: Magyar 
vasúti jog 1 köt., Közigazgatási Döntvénytár III. 1 köt., Hiteljogi Döntvénytár
III. 1 köt., Büntetőjogi Döntvénytár 1 köt., Revue de Hongrie. Deuxiéme 
année 2 köt., Borovszky S.: Pest-Pilis-Solt-Kiskúnvármegye I. 1 köt., Képesy 
Árpád: A magyar vasútügy története 1 köt., Szinnyei József: Magyar Táj
szótár 2 köt. = 90 köt.

2. Ajándékozás útján. Szerzőktől: Vaszary Kolos: Beszédei 1 köt., 
Pándy Kálmán : Gondoskodás az elmebetegekről más államokban és nálunk 
1 köt., Balás Károly: A népesedés 1 köt., Darnay K.: A sümegi Darnay- 
múzeum Ingyen naptára 1910. évre 1 köt., Boross János: A római katholi- 
cismus és a Protestantismus befolyása és jelentősége az államra 1. köt. =  
5 kötet.

A genfi egyetemtől: Histoire de l’université de Génévé 1 köt., Montét 
Eduard: Le culte des saints musulmans dans l’Afrigne du Nord et plus 
specialment au Maroc 1 köt., Wuarin, L.: L'Avenir des Campagnes 1 köt., 
Seitz, Charles: L’historien Niebuhr citoyen de Geneve 1 f., Fulliqüet, Georges: 
Le probléme de la souffrance 1 köt, Nicole, Jules: Textes grecs inedits de 
la collection papirologique de Geneve 1 köt, Chodat Robert: Etude critique 
et experimentale sur le polymorphisme des Algues 1 köt., Calparéde, Hugo: 
Les Bourgondes jusqu’en 443. 1 köt, Crue Francis, de: L’action politique 
de Calvin hors de Geneve d’aprés sa correspondence 1 köt., Altramare, 
Paul: La formule bouddhique des douze causes 1 füzet., Naville, Adrien: 
La logique de l’identité et celle de la contradiction 1 füzet., Naville, Eduard:
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Les tétes de pierre deposées dans le tombeaux Egyptiens 1 füzet., Julliard, 
Charles: Catalogue des ouvrages, articles et memoires publiés par les 
professeurs et privat docents de l'université de Oenéve 1 köt. =  9 köt., 4 f.

A vallás- és közokt. minisztériumtól : Hornyánszky —Erdélyi: Magyar- 
ország a párisi világkiállításon 1 köt., Balogh Pál: A népfajok Magyar- 
országon 1 köt., Ebner, O .: Für König und Vaterland 1 köt, A szabad 
oktatás országos szervezete 1 köt. 4 köt.

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségétől: Jelentés a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének 1908. évi műkö
déséről 1 köt., Divald Kornél: A beszterczebányai múzeum kalauza 1 köt., 
Szalay Imre: Tájékoztató a múzeumok és könyvtárak építésére és beren
dezésére 1 köt., Egressy —Erkel: Bánk bán 1 köt.--=4 köt.

A Magyar Nemzeti Múzeumtól: Jelentés a Nemzeti Múzeum 1908. évi 
állapotáról 1 köt.

Az Országos Szépművészeti Múzeumtól: Gr. Vay Péter-féle Japán 
gyűjtemény 1 köt., A modern képtár leiró-lajstroma 1 köt., A történelmi 
képcsarnok grafikai kiállításának leiró-lajstroma 1 köt., A történelmi kép
csarnok műtárgyainak leiró-lajstroma 1 köt. 4 köt.

Az Országos Patronage-Egyesülettől: Al l .  országos patronage- 
kongreszszus tárgyalásának naplója 1 köt., Bosnyák—Edelsheim-Oyulai: 
Le droit de l’enfant abandonné et le Systeme Hongrois de protection de 
l’enfance 1 köt. 2 köt.

Az Orsz. Ref. Tanáregyesülettől: Az O. R. T. E. Évkönyve 1 köt.
A pápai főiskolától: Borsos István: Magyar érmek 1 köt.
Fogadják a nemesszívű ajándékozók a Collegium hálás köszönetét.
3. Csere útján: 165 iskolai Értesítő.
Összes gyarapodás — az iskolai Értesítőkön kívül — 211 köt., 7 füzet.
A könyvtár rendezése mérsékelt menetben haladt előre az elmúlt 

iskolai évben. 6500 drb könyvnek czéduláit revideáltuk, a betűrendes szak
katalógusból pedig a rendszeres theologiának a szakkatalógusa s a gyakor
lati theologiából a homiletikai szaknak a betűrendes katalógusa készült el. 
Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy a Collegium igazgató-választmánya 
nagyjelentőségű határozatot hozott a Nagykönyvtárt illetőleg, nevezetesen, 
hogy a főgymnasium új épületének elkészülte után a könyvtár áthelyezé
séhez s az olvasóterem berendezéséhez szükséges helyiségeket készséggel 
ajánlja fel, valamint felkéri a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfel
ügyelőségét, küldjön ki szakembert, a ki a könyvtár áthelyezése s az olvasó
terem berendezése ügyében az igazgatóválasztmány elnökségével tárgyaljon.

Könyvtári kiadásokra 1909-ben 3004 kor. 51 f.-t fordított a Collegium.
Kivettek a könyvtárból 1909-ben 205 kötetet.
b) Szirm ay-kön yvtár. Alapította Szirmay János 1835-ben, a mikor azt, 

mint családi hitbizományt, nyilvános könyvtárként Collegiumunknak ado
mányozta és gyarapítására s fentartására 8000 kor. alapítványt tett. A 
könyvtár a Collegium dísztermének karzatán van elhelyezve nyitott polczo-



kon s használhatja a coll. tanárokon s tanulókon kívül a művelt közönség 
is. Forgalma csekély, mert a csekély tőke kamatjai nem engedik, hogy 
nagyobbmérvű könyvbeszerzéseket lehessen eszközölni, a régi könyveket 
pedig a könyvtárnak tudományos jellege miatt nagyon kevesen olvassák. 
Az elmúlt iskolai évben is három akadémiai hallgatón kívül csupán coll. 
tanárok használták.

Az 1909/10. isk. évben a következő művekkel gyarapodott a könyvtár: 
Engler & Prantl: Die Natürlichen Pflanzenfamilien 236—242. füzetei. Dr. 
Cholnoky Jenő: Földrajzi közlemények 1909. évf. 6 —10. és 1910. évf. 
1—4. számai. Csengey Gusztáv: Izráel története. Friedr. Delitzsch: Babel 
und Bibel: Rückblick und Ausblick. O. Rietschel: Liturgik II. Theil. 
A Társadalomtudományi könyvtár következő művei: David Edouard: Szo- 
cziálizmus és mezőgazdaság 2 köt. Jászi Oszkár: Történelmi materiálizmus 
1 köt. Leyrel Henrik: Magnaud a jó bíró 1 köt. Collins Hovard: Spencer 
Herbert synthetikus filozófiája 1 köt. Sidney és Beatrice Webb: Munkás 
demokrácia 2 köt. Pikier Gyula: A lélektan alapelemei 1 kötet.

B) Tandíjelengedések.
I. A theol. akadémián 

az összes hallgatók tandíjmentesek.
II. A jogakadémián:

a) Az első félévben teljes tandíjmentességben részesültek:
Pass Ferencz II. é. jh. mint dékáni írnok és Rochlitz Dezső IV. 
é. jh.; Szutórisz Dezső I. é., Mayer Andor II. é., Perényi B. II.
é. és Gamauf Ferencz III. é. mint coll. tanárok fiai ............  300 K. — f.

EZZ-tandíjmentességben részesültek: Deutschenschmid Jenő 
I. é., Rosta Pál I. é., Springer Mór I. é., Schneider Viktor I. é.,
Ihász Imre ÍI. é., Kárpáti Béla II. é., Merkovits Ferencz II. é.,
Ruttkay Jenő III. é., Lövik E. III. é., Führer Pál III. é., Mike
Gyula III. é., Guttmann Miklós III. é............................................. 300 K. — f.

Egynegyed tandíjmentességben részesült: Thomola Béla III. é. 12 K.50f.
b) A második félévben teljes tandíjmentesek: Pass Ferencz
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II. é. mint dékáni Írnok, Szutórisz Dezső I. é., Mayer Endre II. é.,
Perényi Béla II. é. és Gamauf Ferencz III. é. mint coll. tanárok fiai 250 K. — f.

/^/-tandíjmentesek: Deutschenschmid Jenő, Rosta Pál, Schnei
der Viktor, Springer Mór I. é. joghallgatók, Ihász Imre, Kárpáti 
Béla, Merkovits Ferencz II. é. jh. és Führer Pál, Guttmann 
Miklós, Lövik Ernő, Mike Gyula és Ruttkay Ernő III. é. jh. .. 300 K. -  f.

Egynegyed tandíjmentesek: Belyus Mihály, Bölcsházy Zol
tán, Buna János, Neuschwender József, Rozlosnik János, Ruttkay 
Nedeczky Béla, Zaminer Otfried I. é. jh., Furmann Dezső II. é.
és Thomola Béla III. é. jh................................................................112K.50F

A jogakadémián összesen elengedtetett .. .1274 K. — f.
Coll. É r t . 1 9 0 9 —Xp, 21
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III. A fó'gymnasiumban:
a) Az első félévben teljes tandíjmentességben: Kézsmárszky 

Árpád, Bodnár L, Elischer B., Horváth Lajos, Marencsin Albert,
Klein Pál és Öhlschläger Ödön II. o. tanulók; Bodnár István,
Bodnár Zoltán, Csendes Sándor, Csók Árpád és Nagy Jenő III.
o. tanulók; Lehoczky Lajos, Halmi Gyula (feltételesen) és Siegel
mann József IV. o. tanulók; Dancz István, Elischer Viktor, Liedler 
Lerencz, Éried Ernő, Furia Zoltán, Grünstein Lajos, Marencsin Zoltán,
Kutsinszky Béla és Szóvá Péter (feltételesen) V. o. tanulók;
Bojárszky Dezső, Lippay József és Pálesch Árpád VI. o. tanulók;
Grynaeus István, Keresztfalvy Gyula, Masztics Miklós és Dániel 
Szabó András VII. o. tanulók; Dancz Andor, Fried Vilmos, Húsz
Béla és Rosenthal Artur VIII. o. tanulók ...................................  875 K. — f.

/5?/-tandíjmentességben részesültek: Bodnár József I. o. t. 
(feltételesen), Grünstein Béla és Szlávik Dezső II. o. tanulók;
Bartos Gyula és Révész Imre III. o. tanulók; Derfényi László,
Gründl István és Mihalkó János IV. o. tanulók; Gottlieb Jenő
V. o. tanuló; Feldmann Elek és Wallrabenstein Ferencz VI. o. 
tanulók; Durst Ernő VII. o. ta n u ló ............................................... 150 K. — f.

b) A második félévben teljes tandíjmentességben részesültek:
Nagy Árpád, Oszvald Dániel, Székely Lajos és Zémán Jenő I.
o. tanulók; Öhlschläger Ödön II. o. t.; Csendes Sándor, Csók 
Árpád, Bodnár István, Nagy Jenő és Bartos Gyula III. o. tanulók;
Halmi Gyula, Lehoczky Lajos és Siegelmann József IV. o. 
tanulók; Dancz István, Elischer Viktor, Fried Ernő, Furia Zol
tán, Grünstein Lajos, Kutsinszky Béla és Szóvá Péter V. o. 
tanulók; Lippay József, Wallrabenstein Ferencz és Keresztfalvy 
Gyula VI. o. tanulók; Dániel Szabó András, Grynaeus István és 
Masztics Miklós VII. o. tanulók; Dancz Andor, Húsz Béla és 
Rosenthal Artur VIII. o. tanulók.....................................................  725 K. — f.

/rZ-tandíj mentességben: Bodnár József és Herschkovits 
Sándor I. o. tanulók; Bodnár Lajos, Elischer Béla, Grünstein 
Béla, Horváth Lajos, Kézsmárszky Árpád és Szlávik Dezső II. o. 
tanulók; Derfényi László és Gründl István IV. o. tanulók; Gott
lieb Jenő, Kapisinszky Jenő, Klein Dezső és Marencsin Zoltán
V. o. tanulók; Bojárszky Dezső és Feldmann Elek VI. o. tanulók;
Durst Ernő és Furia Károly VII. o. tanulók .............................  225 K. — f.

A főgymnasiumban összesen elengedtetett .. .1975 K. — f.

IV. A tanítóképző-intézetben
az évi tandíjelengedések összege.....................................................  720 K. — f.

A számokban kifejezhető tandíjelengedések összege tehát 
három tanintézetben (jogakadémia, főgymnasium, tanítóképző
intézet) ............................................................................................. 3969 K. - í.
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C) Convictusi elengedések.

I. A theol. akadémián.
a) Az első félévben: Turcsányi László 30, Altmann E. 30,

Szklenár Pál 30, Egyed Aladár 30, Matyuga Kamill 30, Hronyecz 
Pál 24, Fröhlich Győző 20, Fejér Mihály 30, Glósz Dezső 30,
Lángos János 30, Tarczay Andor 30, Krcsméry Gyula 30, Len- 
hardt Frigyes 30, Heincz Lajos 30, Schwartz Mátyás 30, Alth 
Lajos 30, Flachbart K. 30, Kárpáti János 30 korona. A kerületi 
pénztár terhére: Heincz Lajos 20, Schwartz M. 10, Kárpáti János 
34, Krcsméry Gyula 20, Fejér Mihály 20, Glósz Dezső 20, Langos 
János 20, Tarczay Andor 30, Matyuga Kamill 20, Hronyecz Pál 16,
Fröhlich Győző 20, Kuszy Adolf 30, Lábossá L. 20, Derner G.
Adolf 20, Hatvanszky A. 20 kor.

b) A //. félévben: Dirner Gusztáv I. é., Egyed Aladár I. é.,
Fröhlich Győző 1. é., Hatvanszky András I. é. 40—40 kor.;
Hronyecz Pál 1. é. 50, Kuszy Adolf I. é. 60, Lábossá Lajos I. é.
40, Marcsek János 1. é. 80, Matyuga Kamill 1. é. 50, Szklenár 
Pál 1. é. 50, Turcsányi László 1. é. 50, Fejér Mihály II. é. 60,
Glósz Dezső II. é. 60, Heincz Lajos II. é. 60, Imrék Samu II. é. 80,
Lenhardt Frigyes II. é. 30, Lángos János 11. é. 50, Tarczay Andor 
II. é. 70, Alth Lajos 111. é. 60, Chovan Sándor III. é. 60, Krcsméry 
Gyula III. é. 60, Schwartz Mátyás 111. é. 60, Flachbart Károly
IV. é. 30, Kárpáti János IV. é. 96, Paulinyi Miklós 60 korona.

Összesen .............1220 K. — f.

II. A jogakadémián.
a) Az első félévben: Pass Ferencz II. é. 40, Ihász Imre 

II. é. 30, Schneider Viktor I. é. 30, Neuschwender József I. é. 25,
Mozzay Miklós I. é. 25, Rosta Pál I. é. 25, Deutschenschmied 
Jenő I. é. 25, Ruttkay Nedeczky Béla I. é. 20, Buna József I. é. 20,
Fuhrmann Dezső II. é., Lövik Ernő III. é. 25 — 25 kor.

b) A II. félévben: Bölcsházy Zoltán, Neuschwender József
és Rozlosnik János I. é. és Lövik Ernő III. é. 25 — 25 kor.-t; 
Deutschenschmied Jenő I. é. 26 kor.; Buna János, Ruttkay 
Nedeczky Béla I. é. és Ihász Imre II. é. 30 — 30 kor.-t; Pass 
Ferencz II. é. jogh.-nak 40 koronát. Összesen ........................  546 K. — f.

III. A főgymnasiumban.
a) Az első félévben: Dániel Szabó András VII., Bartsch 

Béla V., Fúria Zoltán V., Gajdos József III. és Wallrabenstein 
Ferencz VI. o. t.-nak 50-50 kor.-t; Elischer Viktor V., Maren-

21*
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csin Zoltán V , Szepessy Ernő IV., Elischer Béla II., Fúria Károly VII.,
Marencsin Albert V., Klinczkó István IV., Baloghy Elek VII. és 
Vohaner Géza II. o. t.-nak 20-20 kor.-t; Jesztrebényi Ernő IV.,
Czirbesz Tamás VI. és Horváth Béla III. o. t.-nak 25 — 25 kor.-t.

b) A II. félévben: Marencsin Zoltán V., Baloghy Elek VII., 
Wallrabenstein Ferencz VI., Dániel Szabó András VII., Vohaner 
Géza II., Gajdos József III., Fidler Ferencz V., Fúria Károly VII. 
és Fúria Zoltán V. o. t.-nak 30-30 kor.-t; Marencsin Albert II.,
Baloghy Farkas IV., Czékus László I., Jesztrebényi Ernő IV.,
Szepessy Ernő IV., Elischer Viktor V., Elischer Béla II. és 
Czirbesz Tamás VI. o. t.-nak 20 — 20 kor.-t.

A főgymnasiumban összesen .. .. 855 K. — f.

I. osztály.
Bellák Andor ..
Benczó András ..
Bohus Emil 
Gallay András ..

5 Halát Pál .. ..
Klinió Péter 
Koszka Gyula ..
Nikelszky Ödön 
Rúzsa László 

10 Scholtz Jenő
Sztrehárszky János .. 40 „
Them Oszkár .. .. 80 »
Varga András .. .. 80 »

800 K.

II. osztály. 35
Czeglédi István . 40 K.

15 Czékus István . 40 1)
Dóbisz Károly . 40 11
Engler András .. 80 11 40
Jánosik Gyula . .. 40 11
Lechniczky Gyula .. 80 11

20 Pollák E d e ........... . 100 11
Steller Ernő .. .. 120 11

600 K. 45

III. osztály.
Csillag János .. .. 160 K.
Dlhány István .. .. 80 11
Fábry Lajos .. .. 80 11
Kéler B é la ............ 40 11
Leng Pál ............ 80 11
Michalovics Pál 80 11
Paulik Béla .. .. 120 11
Petrusz János .. .. 40 11
Prunyi Kornél .. .. 80 11
Szabó Endre .. .. 80 11
Szereday Zsigmond 40 11

880 K.

IV. osztály.
Alexy Ervin .. .. 40 K.
Becht Gyula .. .. 80 11
Cseplák János .. .. 40 11
Gaál Imre ............ 80 11
Harmann József 40 11
Kiss Kálmán .,. .. 80 11
Kovács József .. .. 120 11
Michalik Gusztáv .. 40 11
Obercián Mihály .. 40 11
Röder Alfréd .. .. 80 11
Szabó Dániel .. .. 40 11
Szikora Ernő .. .. 80 11
Vierg István . .. 80 11

840 K.
Összesen .. 3120 K. — f.

IV. A tanítóképző-intézetben.

80 K. 
40 „ 
80 „ 
40 „ 
80 „ 
40 „ 
40 „ 
40 „ 
80 „ 
80 „

25

30

E kedvezményekhez hozzászámítandók az oeconomus, két 
senior és hat portáns ellátása és lakása fejében .................. 2000 K. — f.
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A convictusi elengedések kitettek tehát:
A theol. akadémián 1220 K. fill.
A jogakadémián ............................................... 546 „ —  1>

A főgymnasiumban ......................................... 855 „ —  V

A tanítóképző-intézetben................................... 3120 „ —  i)

Az oeconomus, két senior, portánsok ............ 2000 „ u

Összesen ............ 7741 K. -  fill.
nagymérvű jótéteményekhez járultak:

Az egyházkerület (tanítóképzőre 798 kor., theol. 
akadémiára 2355 kor.) ............................. 3153'— kor.-val,

A szupplikáczióból befolyt ............................. 2708-98 V

A convictusi pénztár jövedelméből ............ 1879-02 V

Összesen ............ 7741 •— kor.-val.

D) Az 1909 10 isk. évben ösztöndíjat kaptak:

1. A theologiai akadémián:
a) A külföldön tanuló theologusok közül:

Dániel Szabó György a hallei egyetemen kapta a
Schwartz-félét ..........................................................

Alexy Béla a baseli egyetemen a Jozeffy-félét...........
Adriányi Géza a hallei egyetemen Szontagh Samu-félét

b) A kerülettől kaptak:
Dániel Szabó György....................................................
Alexy B é la ......................................................................
Adriányi G é za ................................................................

c) Az Eperjesen tanuló theol. akad. tanulók közül:
Kárpáti János IV. é. a Róth — Teleky-félét..................
Fábry László IV. é. » „ „ » ..................
Vietorisz László III. é. ,, „ „ ..................
Chovan Sándor » „ „ „ „ ..................
Mérnyi Gyula „ „ ,, „ ,, ..................
Glósz Dezső II. é. „ „ „ ..................
Heinz Lajos „ „ „ » » ..................
Kuszy Adolf I. „ „ „ » ..................
Schwartz Mátyás III. é., Szentgyörgyi-féle pályadíj
Alth Lajos III. é., Ehn-félét .........................................
Krcsméry Gyula Ehn-félét .........................................
Schwartz Mátyás III. é., Schwartz-félét........................
Fejér Mihály II. é., Schwartz-félét ..............................
Kozlay Kálmán I. é., Zelenik —Almássy-félét . _____

Átvitel .. ..

80 K. — fill.
80 ;/ — II

40 it — II

200 )i
_

II

200 í) — II

100 t i — II

70 >f
_

II

70 n — II

70 i i — II

70 i i — II

70 a — II

70 i i - II

70 i i — II

70 ii — i i

40 i i — „

80 »/ — II

80 i i — II

98 i i - II

98 i i — II

100 i i — II

1756 K. — fiil.
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Athozat .. .. 1756 K. — fill.
Szklenár Pál I. é., VI sz. kir. városi ........................ 40 V — 11

Lehoczky Egyed IV. é., Ujházy-félét ........................ 120 )) — 11

Tarczay Andor II. é., Wagner-félét.............................. 32 ) / — l l

Masztek János I. é., Benczur-félét .............................. 50 ; ; — 11

Lángos János II. é., Benczur-félét .............................. 50 )t — 11

Vietorisz László 111. é., Paur-félét .............................. 50 i i — 11

Hatvanszky Lajos I. é., Saárossy-félét ........................ 18 í i — 11

Imrék Samu II. é., Roskoványi-félét.............................. 32 i i — 11

Turcsányi László I. é., Sobajda-félét ........................ 40 a — 11

d) Idegen testületek által adományozott ösztöndíjak:
Vietorisz László III. é. a nyíregyházai főgymn. Reguly-

féle alapjából ..................  .................................... 63 í i 40 11

Vietorisz László III. é. Nyíregyháza városától segély.. 100 í i - 11

Alth Lajos III. é. a bártfai egyháztól ........................ 50 í i — 11

Krcsméry Gyula III. é. a breznóbányai egyháztól 40 i i — 11

Összesen 2441 K. 40 fill.

2. A jogakadém ián:

Ruttkay Sándor I. é., Kluch-félét.................................... 168 K. — fill.
Beszkid Pál II. é., Duchnovics-félét.............................. 100 l l — 11

Lehmann Vilmos II. é. a brassói ev. egyházközségtől 285 11 — 11

Kardos Elemér III. é. a jövedéki bírságalapból .. .. 400 11 — 11

Kempelen Rezső III. é., Mária Terézia-félét ............ 240 11 11

Lövik Ernő III. é., Jettim-félét .................................... 240 11 - 11

Keller Lőrincz IV. é., B. Mária Terézia-félét ............ 240 l l — 11

Nemes Géza I. é., Roth — Teleky-félét ........................ 70 l l — 11

Szereday Szilárd I. é., »  „  „  ........................ 70 l l — 11

Korbély Géza II. é., »  „  „  ........................ 70 l l — 11

Pass Ferencz II. é., „  „  „  ........................ 70 l l — 11

Führer Pál III. é . ,  „  „  „  ................................................................... 70 l l 11

Ihász Imre II. é., Kacziány-félét.................................... 200 l l — 1)

Pass Ferencz II. é., Újházy-félét.................................... 120 l l — 11

Ruttkay Nedeczky Béla I. é., dr. Duka Tivadar-félét .. 85 11 — 11

Deutschenchmied Jenő I. é., dr. Meliorisz Béla-félét .. 9 0 11 — 11

Mike Gyula III. é., „  „  „  „ 9 0 l l — 11

Rochlitz Dezső IV. é., Propper E lek-félét.................. 50 l l — 11

Rozlosnik János I. é., „  „  „  .................. 50 l l — 11

Renvers Ferencz II. é., dr. Horváth Ödön-félét .. .. 4 0 l l — 11

Sziklai István II. é., „  „  „  „  .. .. 40 11 — l l

Bölcsházy István I. é., két Roskoványi-félét ............ 32 l l — 11

Neuschwender József I. é., két Roskoványi-félét .. .. 32 i i l l

Átvitel .. .. 2852 K. — fill.
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Áthozat .. .. 2852 K. fill.
Rozlosnik János I. é., Szlávik-félét . 20 ;; — 11

Rochlitz Dezső IV. é., a Jog.--s.-egyl.-től az I. félévben 42 i i — i i

Führer Pál III. é., 11 11 11 42 i i — l i

Tomola Béla III. é., l l 11 11 20 i i — l i

Lövik Ernő III. é., 11 11 11 28 l i — 11

Pass Ferencz II. é., 11 1) 11 30 i i — l i

Ihász Imre II. é., 11 31 11 32 l i — li

Kárpáti Béla II. é., 11 11 11 40 i i — l i

Fuhrmann Dezső IV. é., 11 11 11 12 l i — 1)

Trompler Béla II. é., II 11 11 12 i i — li

Rosta Pál II. é., n 11 11 20 i i — l i

Deutschenschmied Jenő I. é., 11 11 11 12 l i — ii

Belyus Mihály I. é., 11 II II 20 i i — i i

Neuschwender József I. é., n 11 11 10 i i — ti

Grünfeld Jenő I. é., II II 11 20 l i — 1)

Springer Mór I. é., 11 1) 11 10 l i — l i

Bozzay Miklós I. é., II 11 11 10 1) — 11

Führer Pál III. é., n II. félévben 60 i i — 11

Lövik Ernő III. é., n 11 11 40 i i — l i

Fuhrmann Dezső III. é., i i 11 11 33 11 — l i

Ihász Imre II. é., i i 11 11 60 l i — 11

Kárpáti Béla II. é., i i 11 11 50 t i — ii

Pass Ferencz II. é., i i 11 11 30 i i — II

Trompler Béla II. é., i i 11 11 20 i i — l i

Bartovics Vilmos II. é., i i 11 11 25 i i — l i

Bölcsházy Zoltán I. é., i i 11 II 15 i i — l i

Buna János I. é., i i 11 11 20 l i — i i

Demcsik Károly I. é., i i 11 11 20 l i — 11
Deutschenschmied Jenő I. é., i i 11 11 25 t i — l i

Grünfeld Jenő I. é., ; / 11 11 30 i i — l i

Neuschwender József I. é.; ; / 11 11 20 t i — i t

Springer Mór I. é., i i 11 11 35 l i — l i

Szereday Szilárd I. é., t i l i 11 20 l i — i i

Rozlosnik Miklós I. é., i i 11 11 25 i i — i i

Rosta Pál I. é., i i 11 II 25 i i — i i

Kontra József I. é., i i 11 11 15 i i — i i

Összesen 3800 K. — fill.
Ihász Imre II. é. ezenkívül még a néhai dr. deménfalvi Meliorisz 

Béla-alapítvány kamatját kapta.
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3. A főgym nasium ban .
Dessewffy Miklós V. o. t. a Dessewffy 1.-alapítványból 1123 K. 47 fill. 
Jancsó Gyula V. o. t. a Sartory-alapítványból .. .. 1000 „ — »
Grynaeus István VII. o. t. a Bésán-ösztöndíjat .. .. 500 „ — ,,
Masztics Miklós VII. o. t. az erdészeti ösztöndíjat .. 300 „ — „
Merényi Oszkár V. o. t. az erdészeti ösztöndíjat . .. 200 » — »
Berger Marczell IV. o. t. az áll. öszt-díjat a jöved. bírság

alapból .....................................................................  200 » — „
GründI István IV. o. t. az erdészeti ösztöndíjat .. .. 200 » — »
Húsz Béla VIII. o. t. a Roth — Teleki öszt.-díjat 70 » -  „
Dániel Szabó György VII. o. t. a » » „ 70 » — „
Dancz Andor VIII. o. t. a „ „ » 70 » — »
Bartos Gyula III. o. t. a Bánóczy-ösztöndíjat......  35 » -  »
Lehotszky Lajos IV. o. t. a » »   35 » — »
Sarudy István IV. o. t. a „ »   35 ,, — »
Grynaeus István IV. o. t. a „ «   35 » — „
Zemán Jenő I. o. t. a Clementisz-ösztöndíjat .. .. 1 1 »  — »
Csendes Sándor III. o. t. a » » . . . .  11 » — »
Fúria Károly VII. o. t. a » » . . . .  11 » — »
Oszvald Dániel I. o. t. a Furmann János-ösztöndíjat.. 15 » — »
Liptai Sándor I. o. t. a Holleganz-ösztöndíjat.. 12 » — »
Húsz Béla VIII. o. t. a Hazslinszky-ösztöndíjat .. .. 80 „ — »
Rosenthal J. Artúr VIII. o. t. az Izraelita-ösztöndíjat .. 100 » -  »
Öhlschläger Ödön II. o. t. a Keczer Miklós-ösztöndíjat 9 » -  »
Csók Árpád III. o. t. a » » » 9 » — »
Kutsinszky Béla V. o. t. a » „ » 9 » — „
Kutsinszky Béla V. o. t. az özv. Kuksz I.-né öszt-díjat 20 » — »
Elischer Viktor V. o. t. a Kükemezey Sándor-ösztöndíjat 28 » — »
Csendes Sándor III. o. t. a Löffelholz-ösztöndíjat .. . 24 » — »
Dancz István V. o. t. a » » .. .. 24 » — »
Bodnár József I. o. t. a dr. Meliorisz Béla-ösztöndíjat 8 » — »
Bodnár István III. o. t. a Református-ösztöndíjat .. .. 40 » — »
Maixner Ferencz III. o. t. a Saárossy László-ösztöndíjat 18 » — »
GründI István IV. o. t. a » » » 18 » — »
Barsch Béla V. o. t. a » » » 18 » — »
Öhlschläger Ödön II. o. t. a Roskoványi-öszt.-díjat 16 » — »
Wallrabenstein Ferencz VI. o. t. a » » 16 » — »
Mayer Elek IV. o. t. a Szontagh-ösztöndíjat ...........  16 » — »
Fúria Zoltán V. o. t. a » » ............  16 » — »
Guttmann Manó I. o. t. a Takarékpénztári prémiumot 20 » — »
Goldmann Béla II. o. t. a » ' » 20 » — „
Neumann Illés III. o. t. a »• » 20 » — »
Siegelmann József IV. o. t. a » »______20 » — »

Átvitel .. .. 4482 K. 47 fill.
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Áthozat .. ..
Lippay József VI. o. t. Újházy Árpád-prémiumot .. 
Dancz Andor VIII. o. t. a Vandrák András-ösztöndíjat 
Masztics Miklós VIII. o. t. a Wagner Keresztély-öszt.-díjat 
Hajdú Gyula VII. o. t. a Kalavszky-ösztöndíjat .. ..
Késmárszky Árpád II. o. t. a Kacziányi-ösztöndíjat .. 
Grynaeus István VII. o. t. a Ludmann Ottó-ösztöndíjat 
Klinczkó István IV. o. t. az Ifjúsági segélyalapból 
Nagy Árpád I. o. t. „ „ .. ..
Szóvá Péter V. o. t. „ „ .. ..

Összesen

4482 K. 47 fill.
20 „ -  „
50 » — it
32 a — i,
80 n — a

200 „ -  „
20 „ -  „
10 „ -  „
8 a —  a

20 a — a

4922 K. -  fül.
Jutalmazások. Az eperjesi kongr. izraelita hitközség és mások adako

zásából, a hittanbán tanúsított szorgalmukért könyvjutalmazásban a követ
kező izraelita tanulók részesültek: Eger Pál, Janovicz Jenő és Friedmann 
Sándor II. o., Spányi Gyula V. o., Weiner László VI. o. és Fóti József VII. o.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8. 

9.
10.

4. A tan ítóképzőben .
Lechniczky Gyula II. o. t. a Gamauf-félében .. 
Bellán András I. o. t. a „ „ .. ..
Vierg István IV. o. t. a Fabriczy-félében..
Gaál Imre IV. ö. t. a Kubinyi-félében .. ..
Petrusz János III. o. t. az Önsegélyző-félében
Ferencz József IV. o. t. a Jelenik —Almássy-félében
Kovács József IV. o. t. az Újházy-félében.. 
Dlhány István III. o. t. az « „
Pollák Ede II. o. t. az „ „ .. ..
Halát Oál I. o. t. az » „ .. __

A tanítóképző ösztöndíjai 
Az ösztöndíjak főösszege ..

20 K. -  fill.
20 „ -  „
8 a — a
4 „ — „

20 „ -  „ 
100 ii — ii 

8 ii — a 
8 a —  a 
8 a — a 
8 a —  a

204 K. -  fül. 
11367 IC. 40 fül.

E) Convictus .
Az 1909/10. iskolai év nagyon válságos volt convictusunkra, mert a 

folyton fokozódó drágaság s tőkénk elégtelen volta mellett csak nagy- 
nehezen tudtunk megfelelni azoknak a követelményeknek, a melyeket az 
iskola ezen intézményéhez fűz.

Ifjúságunk az ország minden részéből kerül és sokszor nagy igé
nyekkel lép fel, a melyeknek kielégítésére a convictus nem vállalkozik és 
nem is tartja hivatásának. Jótékony intézmény akar maradni, a szegényebb- 
sorsú ifjúság felsegítésére szolgálni s a szerényebb kívánalmakat kielégíteni. 
Daczára annak, hogy a legnagyobb óvatossággal s körültekintő takarékos
sággal szereztük be az élelmiszereket, az 1909. évi számadásokat mégis 
hiánynyal zártuk le. S ha a szuplikáczió és egyéb adományok be nem foly
nak, veszteségünk erősen támadta volna meg a convictus kis tőkéjét.

Coll. É t t .  1909—10. 22
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Változás nem történt sem a convictusi díjak fizetésében, sem pedig 
az élelmezésben. Nehézségeink s küzdelmeink a régiek voltak, a melyekkel 
az ily intézményeknek fentartása jár. Legnagyobb s legtöbb bajunk oka a 
cselédségnek rosszaságában s rendetlenségében keresendő, a mit fokoz az 
Amerikába való kivándorlás s a bérnek szüntelen emelése.

A convictusi díjak a következők voltak: Reggeli-díj tejért s egy süte
ményért (zsemlye vagy kifli) havonta 3 korona, kávéért hasonlóan egy süte
ménynyel 5 korona; ebéd és vacsora díja az első félévre szept. 1-jétől decz. 
31-ikéig 64 korona; csupán az ebéd díja 36 korona; ebéd és vacsora díja 
a második félévben január—június hónapokra 96 korona; csupán az ebéd 
díja 54 korona. Ezenkívül minden belépő, az egész évre szóló kötelezett
séggel, felszerelés czímén fizetett 2 koronát. Csupán reggelire vagy vacso
rára beiratkozni nem lehetett. A joghallgatók ebben az évben is részesültek 
abban a kedvezményben, hogy havonta beiratkozhattak s kiléphettek; ezek 
azonban ebéd- és vacsoráért havonta 17 koronát fizettek s díjelengedésben 
nem részesülhettek.

Az előírt díjak fizetése alól elengedésnek is volt helye, de csak azon 
ág. h. ev. szegénysorsú tanulóknál s hallgatóknál, a kik szorgalom, ered
ményes tanulás és jó magaviselet által arra érdemeseknek bizonyultak.

Az elmúlt isk. évben a következő elengedésben részesültek a convictus 
tagjai: a theol. akadémián 2506 korona, a jogakadémián 546 korona, 
a főgymnasiumban 905 korona s a tanítóképzőben 3120 korona; összesen 
8077 korona, mely összegből a conv. pénztár 3500 koronát, 4577 koronát 
pedig a tiszai ev. egyházkerület pénztára fedezett. Ezen kívül esik az öko- 
nomus, szeniorok, portáns-felügyelő és portánsok jótéteménye. Ezek a 
mosáson kívül teljes ellátást kaptak s fizettek: az ökonomus 100 koronát, 
a két szenior a 160 koronát =  320 koronát és 4 portáns ä 100 koronát- 
400 koronát; összesen tehát 820 koronát. Egy portáns és a portánsok fel
ügyelője pedig teljesen díjmentes volt. Az így nyújtott kedvezmény 2000 
koronára tehető. A jótétemények főösszege tehát 10,077 korona.

A convictusi étlap a következő volt: Reggelire adtunk egy csésze 
(pohár) tejet, vagy kávét zsemlyével vagy kiflivel. Ebédre adtunk — szerdát 
és szombatot kivéve, a mikor rántott, vagy zöldséges leves volt — min
dennap marhahúslevest s húst, kétszer búzadarával, kétszer rizskásával, 
kétszer pirított zsemlyével s egyszer tésztával; ezenkívül a vasárnappal 
kezdve következő ételek voltak: sertéssült káposztával, savanyú krumpli, 
káposzta, marhapecsenye rizskásával, borsó, bab és marhapecsenye burgo
nyával. Vacsorára pedig a következő ételek: marhasült krumplival, bab, 
borsó pecsenye-feltéttel, bab, pecsenye, esetleg pörkölt krumplival, galuska 
s lencse pecsenye-feltéttel. Sertésöléskor hurka, olykor kolbász vagy disznó
sajt is volt. Tavaszszal egyes esetekben borjúpecsenyét, őszszel pedig ürű- 
gulyást is adtunk. A káposztát őszszel tökkáposzta és kélkáposzta helyette
sítette, míg tavaszszal szárazfőzelék helyett olykor salátafőzeléket is adtunk. 
Beneficiumok alkalmával az ebédi pecsenyéhez rendesen szilvát, ünnep-
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napokon niaccaronit adtunk. Általában arra törekedtünk, hogy a mennyire 
azt viszonyaink megengedik, lehetőleg változatossá tegyük az étlapot.

Miként az előző években, úgy az elmúlt isk. évben is megvoltak a 
szokásos beneficiumok. Őszszel, nov. 30-ikán Keczery András alapítványából 
az alapító nevenapján, a mikor az ifjúság délben sertéspecsenyét kapott 
szárított szilvával; márcz. 15-ikén Dessewffy István családi alapítványából 
a márcziusi nagy napok emlékére, a mely napon pecsenyén kívül bort is 
kapott az ifjúság s végül márcz. 19-ikén, József napján, Ganczaugh József 
alapítványából. Áldott legyen az alapítók emléke, a kik ily módon örökítették 
meg nevőket!

A convictus kiadásainak fedezésére szolgáltak az 1909. évben a követ
kező bevételek:

1. convictusi díjakból befolyt. .. .................. 23,410 K. 63 fill.,
2. a tiszai egyházkerület segélye.............................  3,128 „ 25 »
3. az 1909. évi szuplikáczió ...................................  2,708 „ 98 »
4. régi hátrálékosok befizetése ...........................  790 » 84 „
5. adományok, időközi kamatok s vegyesek 1,120 » 66 „
6. 1908. évi maradvány .........................................  15,349 « 70 »

Összesen . . 46,509 K. 06 fill.
A kiadások tettek ........................................................31,251 „ 72_,,_
Marad átvitelnek az 1910. évre .............................  15,257 K. 34 fill.
vagyis kevesebb..........................................................  92 » 36 „
Mivel pedig az 1910. évben a drágaság folytán emelkedett különösen 

zsírnál, sertéshúsnál és lisztnél, az 1910. év hiánylata előreláthatólag igen 
nagy lesz.

Az 1909. évi szuplikáczió jövedelme a következő volt: 
x. /v-w-Tn:; íi& ty  Hl. th. Eperjesen gyűjtött 156 kor. 55 fill, (a neki járó 

részszel együtt 179 kor. 10 fill.); 2. Fábry László III. th. Gömör vm.-ben 
292 kor. 22 fill. (438 kor. 32 fill.); 3. Krcsméry Gyula II. th. Budapesten és 
Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm. 187 kor. 20 fill. (280 kor. 80 fill.); 4. Mérnyi Gyula
II. th. Bácsbodrog vm. 160 kor. 87 fill. (241 kor. 30 fii.); 5. Paulinyi Miklós
III. th. Abaúj-Torna vm. 57 kor. 46 fill. (86 kor. 18 f.); 6. Schwartz Mátyás 
II. th. Dunántúl 37 kor. 20 fii. (74 kor. 40 fill.); 7. Szklenár Pál VIII. o. t  
Nógrád vm. 154 kor. 54 fill. (231 kor. 80 fill.); 8. Vietórlsz László II. th. Zólyom 
vm. 198 kor. 27 fill. (297 kor. 40 fill.); 9. Schuszter István III. tkp. Zemplén, 
Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros vm.-ben 54 kor. 67 fill. (82 kor.); 10. Vierg 
István III. tkp. Erdély felső részében 136 kor. 83 fill. (273 kor. 65 fill.); 
11. Nagy Károly III. tkp. Borsod, Heves, Hajdú, Jász-Nagykún-Szolnok vm. 
115 kor. 20 fül. (172 kor. 80 fill.); 12. Szabó Dániel III. tkp. Békés vm. 
106 kor. 94 fill. (160 kor. 40 fill.); 13. Szvorény Pál II. tkp. Liptó, Árva, 
Turócz vm. 120 kor. 87 fill. (181 kor. 30 fill.); 14. Csabrák Gusztáv II. tkp. 
Pozsony, Nyitra, Trencsén vm. 99 kor. 47 fill. (149 kor. 20 fill.); 15. Petrusz 
János II. tkp. Bars, Hont, Komárom vm. 48 kor. 20 fül. (72 kor. 30 fül.); 
16. Kéler Béla II. tkp. Szepes vm. 250 kor. 67 fül. (376 kor.); 17. Fejér

2 2 *



Mihály I. theol. Erdély déli részében 118 kor. 75 fill. (237 kor. 50 fill.); 
18. Korpos József II. tkp. Csanád, Csongrád, Arad vm. 76 kor. 47 fill. (115 
kor. 20 fill.); 19. Paulik Béla II. tkp. Szabolcs, Szatmár, Szilágy, Bihar 
vrn.-ben 254 kor. 31 fill. (381 kor. 46 fill.); 20. Hronyecz Pál I. theol. Sáros 
vm. 181 kor. 91 fill. (272 kor. 86 fill.); összesen : 2808 K. 93 f. (4303 K. 97 f.)

Szuplikáczió megváltása czímén adtak: a mosonmegyei esperesség 14 
kor.; a pozsonymegyei esperesség 27 kor. 69 fill.; a kőszegi egyház 4 kor.; 
az Eperjesi Takarékpénztár adománya 40 kor.; Felicides Emil pozsonyi takp. 
igazgató adománya 14 kor. 70 fill.; a Dessewffy István-féle alapítvány kamat
jából 63 kor. 91 fill.; Keczery András-alapítvány kamatjából 92 kor. 02 fill.; 
összesen: 256 kor. 32 fillér. A Nagysárosi Műmalom karácsonykor egy zsák 
0-ás búzalisztet adományozott.

Az eperjesi ev. gyámintézeti Nőegylet 15 tanulónak a téli hónapokban 
reggelijét fizette, a mi 180 kor. jótéteménynek felel meg.

Miként a szuplikáczió eredménye, úgy az adományozók nevei fényesen 
bizonyítják, hogy a nehéz viszonyok daczára számosán találkoznak,, a kik 
akarnak és szívesen áldoznak főiskolánk ezen jótékony intézete részére. S ha 
szuplikánsaink tisztességes magaviselet s kellő műveltség tanúsítása mellett 
szorgalmasan járják be a nekik kiosztott területeket, mindig szép eredménynyel 
jár a munkájok, s a mellett, hogy ismereteiket gyarapíthatják, önállóságot 
tanulnak s világot látnak, azonfelül jótékonyságot gyakorolnak s anyagi 
haszonra tesznek szert. Ezt az erkölcsi s anyagi hasznot látva, nemcsak ev. 
iskolák tanulói, hanem községiek s államiak is járnak szuplikálni.

Az összes, ismert és ismeretlen, megnevezett és névtelen jótevőinknek 
s adományozóinknak, a kik évről-évre szoktak megemlékezni convictusunkról, 
ez úton is hálás köszönetét mondunk s kérjük őket, hogy a jövőben se 
feledkezzenek meg ezen nagyfontosságú s a szeretet által létesített és fenn
tartott intézetünkről. Hálás köszönetét mondunk azon lelkész és tanító uraknak, 
akikszuplikánsainkat, sokszor a legalkalmatlanabb időben, magyaros vendég- 
szeretettel s kér. türelemmel és elnézéssel fogadják, gondosan ellátják és 
jótanácsaikkal s útbaigazításaikkal fáradságos munkájokban szívesen támo
gatják. Kérjük őket, hogy a mennyiben valamely kiküldöttünk ellen kifogásuk 
van, azt tudomásunkra hozni szíveskedjenek. Közigazgatási hatóságainknak 
is köszönettel tartozunk, mert most már csak kivételesen fordulnak elő esetek, 
hogy egyes közigazgatási tisztviselők nehézségeket okoznak s akadályokat 
gördítenek a szuplikánsok munkája elé.

Végül köszönet illeti azokat az ifjakat is, a kik fáradságot nem ismerve 
s időt nem kiméivé, járják be az országnak legtávolabb részeit s jó és rossz 
időben egyaránt keresik fel ismeretlen jótevőinket, hogy tőlük adományokat 
kérjenek s az így gyűjtött összegekkel segélyezzék convictusunkat.

Adja a .minden áldások Atyja, hogy a jószívű adakozóknak szívesen 
adott fillérei valóban jótékonyságot gyakorló adományok legyenek a con
victusunkat látogató ifjúság javára s hasznát lássák nemcsak az egyesek, 
hanem az egyház és szeretett hazánk is! A jótékonyság legyen egy-egy elvetett

1 7 2
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mag az azt élvezők szívében, a mely termékeny növénynyé fejlődve, százszo
rosán visszatérítse az egyháznak és a társadalomnak, a mit tőle e czímen kapott.

Az 1909/10. isk. évben összesen 234 tagja volt a convictusnak, kik 
közül csupán ebédre 8 tanuló járt; reggelire 65 tanuló iratkozott. Havonta 
belépő s kilépő tagja volt a convictusnak 26 joghallgató. A reggelizők közt 
volt 3 elemi isk. tanuló is, kiket az evang. Nőegylet a maga költségén látott 
el 4 hónapon át reggelivel.

A 234 convictusi tag a Coll. 4 tanintézete között vallás szerint is követ
kezőleg oszlik meg (a zárójelben levő számok a múlt évi állapotot mutatják):

ág. h. ev. ref. r. kath. g. kath. g. kel. unit. izr. Összesen
Theologus .. 34 (37) — — — — — — 34 (37)
Joghallgató .. 32 (29) 3 (3) 10(11) 2 (2) 3(2) 1(1) 5(1) 56 (49)
Főgymn. tan. 37 (35) 8 (3) 4 (9) 7(6) — — 1 57 (56)
Tanítókp. tan. 72 (77) 9(17) 6 (4) — — — — 87 (98)

Összesen: 175 (178) 20 (23) 20 (24) 9(8) 3(2) 1(1) 6(1) 234 (240)
A convictusi tagok számában kis apadás látható, a mit különösen 

annak lehet tulajdonítani, hogy a képezdébe kevesebben jártak, mint az 
előző évben s ők legtömegesebben látogatják a convictust.

Ha ezen adatokat összehasonlítjuk a Collegium egyes intézeteinek 
létszámával, mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a theol. akadémiának 
(négynek kivételével, kik közül kettő eperjesi) összes hallgatói egyúttal a 
convictusnak tagjai, a jogakadémia hallgatóinak körülbelül 1U-e, a főgymna- 
siumi tanulók V6-a (ezeknek egy nagy része eperjesi) s végül a tanító
képzőnek mintegy 80°/0-a látogatja a convictust: az egész ifjúságnak majd
nem egyharmadrésze. Ha a helybenlakók számát az ifjúság létszámából 
levonjuk, akkor az arányszám természetszerűleg tetemesen emelkedik.

Vallásfelekezeti és nemzetiségi különbséget nem teszünk, sem a fel
vételnél, sem a fizetésnél; minden collegiumi, rendesen beírt tanuló s hallgató 
beléphet a convictusba, ha az előírt díjakat lefizeti s magát a convictus 
szabályainak aláveti. A díjak úgy vannak kiszámítva, hogy mindenki annyit 
fizet, a mennyibe kerül; de a díjba nines' beleszámítva a convictusi épületbe 
befektetett tőkének kamatja (körülbelül 80,000 kor.).

Kedvezményekben, illetőleg az előírt díjakból való elengedésekben azon
ban csak ág. h. evangélikusok részesülhetnek, ha kellő szorgalom s haladás 
mellett jó erkölcsi magaviseletét tanúsítanak s hatósági bizonyítványt mutat
nak fel szegénységökről.

A díjakat, tekintettel az óriási áremelkedésre s az elmúlt isk. évben 
tapasztalt veszteségre, a f. é. jún. 30-ikán tartott igazgató választmányi ülés 
kénytelen volt emelni s ehez képest azok következők lesznek: ebéd és 
vacsora egész évre 180 kor. (eddig 160 kor. volt); az első félévre 72 kor., 
a második félévre 108 kor., mihez még felszerelési díj czímén, egész évre 
szóló érvénynyel, 2 korona járul. A reggeli díja megmarad: reggeli tej 
egész évre 30 kor., kávé pedig 50 kor. A díjakat félévenként előre kell 
fizetni; csak a joghallgatóknak van az a kedvezményök, hogy egy-egy
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hóra is beléphetnek s előzetes jelentés mellett kiléphetnek; ámde az ilyenek 
egyhavi ellátásért 19 koronát tartoznak előre fizetni s díjelengedésre nem 
számíthatnak. Megkezdett hónap egésznek számíttatik, a miből következik, 
hogy csak a hó elején tanácsos beiratkozni.

Mivel egyes tanulók s hallgatók, a kiknek az eforus megengedte, hogy 
a díjakat kisebb részletekben fizessék, ezen jóindulattal visszaéltek, jövőben 
csak azok számíthatnak ily kedvezményekre, a kik fizetési kötelezettségeiknek 
pontosan eleget tettek. Oly hátralékosok, a kik az előző évi díjat le nem 
fizették, a következő iskolai évben csak a hátraléknak s a jövő évi díjnak 
előzetes lefizetése mellett vehetők fel.

Azon szegénysorsú ág. h. ev. collegiumi tanulók és hallgatók, a kik 
kifogástalan erkölcsi magaviselet mellett tanulmányaikban megfelelő jó  elő
menetelt mutatnak, az előírt díjak egyrészének elengedésében részesülhetnek. 
Az elengedés az első félévben 10—35 kor., a második félévben 10—55 kor. 
erejéig történhetik. Az erre vonatkozó kérvények a convictusi eforusnál, a 
ngos s nt. collegiumi igazgató-választmányra czímezve nyújtandók be. A 
benyújtás határideje szept. 20. és jan. 31.; később benyújtott kérvények nem 
jönnek figyelembe. A kérvények mellékletei: hatóságilag kiállított szegény
ségi bizonyítvány s megfelelő iskolai bizonyítvány, vagy leczkekönyv. Ez 
alól kivételt képeznek a tanítóképző tanulói, a kik folyamodványaikat aug. 
20-ikáig küldhetik fel a tanítóképző igazgatóságához, egyidőben a felvétel 
iránt beküldött kérvénynyel.

A mennyiben a díjakat fel kellett emelni, gondoskodott az igazgató
választmány arról is, hogy a szegény, de jól tanuló ifjak szüleit az kevésbbé 
sújtsa, a miért az elengedési összegeket felemelte. Az egész év.i elengedés 
az ebéd- és vacsora-díjnak felét teheti (90 kor.), fia az élelmiszerek árai 
leszállnak, a mi bizonyára elkövetkezik: a felemelt díjak — a lehetőség 
határain belül — az élelmezés javítására s nevezetesen a hűsmennyiség 
emelésére fognak fordíttatni.

A convictusban való rendnek fentartása- s az ételek kiosztásánál való 
közreműködés és felügyelet czéljából szervezve van az ökonomusi, két szeniori 
és egy portáns-felügyelői állás, a melyeknek betöltése az eforusnál való 
kérvényezés alapján történik. Az asztalok megtérítése s az ételek feltálalása 
és ehhez hasonló könnyebb munka az étkezés ideje alatt az ú. n. portán- 
sok kötelessége, a kiket az eforus választ s alkalmaz a főgimn. alsó osz
tályaiba járó evangélikus vallási) s jól tanuló fiúk közül. Az erre vállal
kozók az ezen állással és illetőleg megbízással járó kötelességek lelkiismeretes 
és pontos teljesítésére kötelezik magokat. Csak egészséges, erőteljes és jó
tehetségű fiúk felelhetnek meg úgy tanulmányaiknak, mint convictusi 
kötelességeiknek.

Az ökonomusi, szeniori s portáns-felügyelői állások bizalmi és kitün
tető tisztségek és csak ev. vallású akadémiai hallgatók (portánsok felügyelője 
lehet felsőosztályú főgymn. tanuló is) által tölthetők be.

Az ökonomus kötelességei közé tartozik: a hús felvágása és kiosztása 
az étkezők között, valamint gondoskodás arról, hogy mindenkinek elegendő
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étel jusson; ő nyilvántartja az étkezők számát, vezeti a kenyér-könyvet és 
arról beszámol az eforusnak, a kit ő elsősorban helyettesít. Ez a kötelessége 
különösen a hús átvételénél, hogy az úgy mennyiségi, mint minőségi 
tekintetben kifogástalan legyen. Minden rendellenességről s hibáról tartozik 
jelentést tenni az eforusnak.

A két szenior felügyel az étkezőhelyiségben a rendre, csendet tart az 
étkezés alatt, ügyel a tisztaságra, az ételeknek az asztalra való rendes 
tálalására, kiosztja a kenyeret s imádkozik étkezés előtt és után. Szükség 
esetén helyettesítik az ökonomust,'miként viszont ez helyettesítheti a szeniorokat. 
Az ételek minősége, vagy mennyisége, a tisztaság és rend ellen felhozott 
panaszokról s a convictusban történt fegyelmetlenségekről s bajokról — a 
mennyiben azokat nem orvosolhatják vagy súlyosabb természetűek, — intéz
kedés végett azonnal jelentést tesznek az eforusnak.

A portánsok felügyelőjének kötelessége mindenekelőtt arra ügyelni, 
hogy a vezetésére bízott portánsok szorgalmasan tanuljanak, jó magavise
letét tanúsítsanak, szobájukat rendben tartsák, tisztán, rendesen járjanak s 
a terítésnél és kiszolgálatnál pontosan teljesítsék kötelességeiket, különösen 
azonban arra kell ügyelnie, hogy a terítékek rendesek és tiszták legyenek. 
Helyettesíti szükség esetén a szeniorokat, vagy ökonomust. Mindannyioknak 
kötelességök békében s egyetértő közreműködéssel a convictusban étkező 
ifjúságnak s a convictusnak javán közremunkálni.

A portánsok kötelessége az asztalok megtérítése, kiszolgálat az étkezés 
alatt s az asztalok letakarításában való segédkezés.

Az ökonomus s a két szenior a convictusi ebédlő mellett külön szo
bában laknak s a mosást kivéve teljes ellátásban részesülnek, s azért egyen
ként 100 koronát fizetnek az egész iskolai évre (a két szenior eddig 1Ó0 
koronával fizetett).

A portánsok felügyelője a portánsokkal egy szobában lakik az emele
ten, közvetlen szomszédságában az eforus szobájának; a lakószoba tágas, 
világos s éppúgy, mint a szeniorok szobája, teljesen megfelel a higiénikus 
s pedagógiai követelményeknek. A mosáson kívül teljes ellátása van s 
teljesen díjmentes. Nehéz feladatára való tekintetből rendszeretőnek, pontos
nak, türelmesnek ás jó pedagógiai tehetséggel megáldottnak kell lennie.

A portánsok felügyelőjükkel egy-szobában lakván, nemcsak az eforus 
felügyelete alatt állanak s így teljesen megbízható gondozásban részesül
nek. Legtöbbnyire igen szegény szülők gyermekei. A portánsok közül az 
egyik, a ki legjobb haladású és viseletű, teljesen díjmentes, kettő 50 koronát 
fizet, kettő pedig száz koronát, a miért mosáson kívül teljes ellátásban ré
szesülnek.

A convictus tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak s úgy 
az étkezés, mint fegyelem tekintetében az eforus rendelkezéseinek van
nak alávetve, a ki a collegiumi hatóságnak előírása szerint vezeti az inté
zetet. Az ökonomus, szeniorok és a portánsok felügyelője az eforusnak, a 
tanári-kar által kirendelt s alkalmazott helyettesei, minélfogva intézkedé
seiknek mindenki engedelmességgel tartozik. Rendelkezéseik ellen panaszt
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emelhetnek és elégtételt kérhetnek az eforusnál, a ki elsősorban van 
hivatva a convictusi rendnek fentartására, közvetlen vezetésre, s minden
nemű bajokban való intézkedésre. Úgy a convictus jótékonysági jellege, 
mint pedig az ifjúság műveltsége s jövendő hivatása kötelességévé teszi 
minden ifjúnak, hogy illedelmesen viselkedjék s mindennemű zajtól, tisz- 
tátalanságtól, rendetlen kedéstől s csoportosulástól óvakodjék. Követelése a 
convictussal szemben nincsen egy tagnak sem, illedelmes kéréssel ellenben 
mindent megkap, a mire a convictus kötelezve van. Az étkezési időt pontosan 
kell megtartani, követeli ezt a rend, tisztaság s a kiszolgálat; a későn járó nem
csak rendetlenséget okoz késedelmével, hanem magának is árt. A rendszeresen 
késedelmeskedők az étkezéstől is megfoszthatok. Az étkezés ideje: télben 
12V4-kor theologusok és joghallgatók; lV4-kor pedig főg. és tanítóképezdei 
tanulók ebédelnek. A vacsora ideje télen-nyáron 7 órakor — a mikor főg. 
és tanítóképezdei tanulók -- és félnyolczkor van, a mikor a theologusok és 
joghallgatók vacsoráznak. A reggelit félnyolczkor adjuk.

A csendzavarókat, lármázókat, rendetlenkedőket s engedetleneket jo
gában áll az eforusnak büntetni, s ha az egyszerű figyelmeztetés, intés s 
dorgálás nem használ, tőlük az ételt is megtagadni, sőt súlyosabb esetek
ben az intézetből való rövidebb, vagy hosszabb időre terjedő kizárással is 
sújtani. Fegyelmezési joguk van az eforus helyetteseinek is, miről azon
ban jelentést kell tenniök, de súlyosabb esetekben közvetlenül csak az 
eforus intézkedhetik. Az eforus felettes hatósága a collegiumi közös tanári 
értekezlet.

A jövő évi étlap a következő: Ebédre naponta marhahúsleves és 
marhahús lesz kétszer búzadarával, kétszer pirított zsemlyével, egyszer tész
tával s kétszer rizskásával; szerdán és szombaton rántott- s illetőleg zöld
séges-leves lesz, ezenkívül a vasárnappal kezdve a következő ételek: ser
téssült káposztával (esetleg töltöttkáposzta, őszszel tök- vagy kelkáposzta 
helyettesíti), savanyú krumpli, káposzta (tök- vagy kelkáposzta), marha
pecsenye rizskásával, borsó, bab és marhasült krumplival. Vacsorára pedig a 
következő ételek lesznek: sertés- vagy marhasült krumplival, bab, borsó 
sertéssült-feltéttel, bab, marhasült rizskásával (esetleg pörkölt, gulyáshús, 
vagy székelygulyás), galuska s végül lencse pecsenye-feltéttel. Sertésöléskor 
hurka szokott lenni; a pecsenyét olykor kolbászféle helyettesíti.

A convictus minden tagja úgy az ebéd, mint vacsora idején egy-egy 
negyedkenyeret is kap.

Az étlapot évközben változtatni nem lehet; de kisebbszerű eltérések 
s javítások történhetnek az évszakokhoz viszonyítva, az eforus rendelkezése 
alapján.

A kik ennél bővebb felvilágosításra szorulnak, forduljanak a convictus 
eforusához: Mayer Endre theol. dékánhoz, vagy a coll. igazgatósághoz s 
illetőleg az egyes coll. intézetek vezető-tanáraihoz.
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F) Collegium! gyámintézet.

1. A theol. akadémia gyű jtése ........................  20 kor. — fill.
2. A jogakadémia gyűjtése............  „ .. .. 50 „ — „
3. A főgymnasium » .............................. 40 » — „
4. A tanítóképző-intézet gyűjtése ..................  15 „ 50 »

Összesen: 125 kor. 50 fill.
Ebből az összegből jutott:
A Theol. O tthonnak.........................................  20 kor. — fill.
Az országos gyámintézetnek.............................. 31 » — „
Az eperjesi ev. polgári leányiskolának............  74 „ 50 «

Összesen: 125 kor. 50 fill.

O) Kerületi árvaház.
1. A theol. akadémia gyű jtése ........................  22 kor. 50 fill.
2. A jogakadémia „   50 „ — „
3. A főgymnasium »   20 „ — „
4. A tanítóképző-intézet ,,   15 » 50 »

Összesen: 108 kor. — fill.

H) Ad o má n y o k .

1909. július 1. 1868 — 69. évi maturánsok a Ludmann Ottó
tápintézeti a lap ra ............................... 750 kor.

» aug. 10. Melitskó Frigyes a Ludmann Ottó tápintézeti
a la p r a ................................................  50 ,,

» decz. 31. Berger S., izraelita ösztöndíj-alapra .............  20 „
1910. márcz. 15. Szmik Gyula ösztöndíj-alapítványa .............  12,000 „

n a a Eperjesi Takarékpénztár ösztöndíjakra .. .. 80 ,,
a a a Eperjesi Takarékpénztár a convictusra .. .. 40 „
a április 11. Özv. Csatáry Zsigmondné Kubinyi Albert-

alapítványra az O tthonban .............. 1000
a a a Ugyanezen czímen ösztöndíj-alapítványra a

tanítóképzőben .........................................  1000 „
a május 1. Kubinyi Miklós »Kubinyi Albert családi ösz-

töndíj-alapítvány“- r a .........................  2745 „
Coll. É r t .  1909— 10. 23
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1910. május 1. Kobialka János, volt coll. főgymn. tanár, to-
porczi lakos adománya:
a főgymnasiumi a la p r a .............................  1000 kor.
a tanítóképző alapjára .............................. 1000 »
a convictus alapjára....................................  1000 „

Összesen .. .. 20,685 kor.

I. K im utatás a « V a n d r á k  A n d r á s  en ilék a lap ítván y»-ró i.

N é v
Aláírt 1898. 1899 1900. 1901. 1902 1903. 1904. 1905.11906. 1907. 1908.

kor.-ban é v e k b e n f i z e t e 1 1 k o r o n á k b a n

Bergmann Ernő máv. 
főmérnök, Komárom.. .. 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 4 0 2 0 2 0 4 0
Dr. Eisner József 
ügyv., Felsővízköz........ 2 0 0 40 — 60 -
Fiedler Szilárd
Kassa ............................ 3 0 0 3 0 3 0 2 4 0
I)r. Flegmann Jenő
ügyv., Nyíregyháza .. . 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

f,Oonda József......... 2 0 0 20 — — — — — — — — — —
Olós Károly ügyv., 
Miskolcz........................ 2 0 0 20 20 20 20 40 60
Dr. Jancsó György 
egyet, tanár, Kolozsvár .. 2 0 0 2 0 4 0 2 0 4 0 2 0 2 0 4 0
Dr. K u x  Vilmos kir. 
közjegyző, Rózsahegy .. 2 0 0 2 0 2 0 4 0 6 0 6 0
Steinhübel Lajos
Kassa ............................ 2 0 0 20 20 20

10 Tahy Mihály ít.-tábl- 
bíró, Budapest ............ 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Törzs Kálmán nyug. 
erdőtan., Bártfa............. 2 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 1 0 0
Wiirsching Frigyes 
erdőmester, Orsóvá .. .. 2 0 0 2 0 _ _ _ _ 6 0 6 0 2 0 2 0 2 0

Az ösztöndíj-alapítvány tőkéje 1910. jan. 1-jén 1886 kor. 51 fill.-t tett 
ki és az 50 kor.-nyi ösztöndíjat az 1909—10. tanévben Dancz Andor Vili. 
oszt. tanuló kapta.
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II. K im utatás a « H a z s l i n s z k y  F r i g y e s  em lék a lap ítván y»-ró l.

N é v
Aláírt
összeg

kor.-ban
1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904.

években fizetett koronákban

D r. A rd ó  A lfréd  ügyvéd,
Budapest, V., Sas-utcza 3.............................. 200 50 50 50 50
D r. B ró sz  L á sz ló  ügyvéd, Kassa .. 200 50 50 50 — 50 —

C zölder J á n o s  máv. felügyelő, 
Budapest, I., Verbőczy-utcza 8...................... 200 200
Elischer V ik to r  Orsz. Bank felügy., 
Budapest, V., József-tér 4.............................. 200 50 50 50 50

ß Fuhrmann Gyula bizt. hivatalnok, 
Miskolcz f  .................................................... 100 20 20 20 20
H a zs lin szk y  G u sz tá v  A d o lf  
Budapest, VIII., József-körút 41................... 100 20 20 20 20 20
K ram er G yu la  ........................................ 50 50 — — — — —
D r. M á g ó csy -D ie tz  S á n d o r  egy. tan., 
Budapest, VIII., Üllői-út 78.......................... 200 50 50 50 50
M eliorisz L a jos, Eperjes .............. 200 200 — — — — —

10Mérey László nyug. aljbíró, Puchó 100 — — — — — —
D r. P h ilippy  Ö dön  kir. ít.-tábl. bíró, 
Budapest......................................................... 100 20 20 60 _
Pólyik Im re  trvszéki bíró, Trencsén 120 — — — — — 120
Dr. Rosenfeld Samu v. főorvos, 
Kisszeben.......................................................... 100 20 20 20 20
Scholcz Róbert főreálisk. tanár, Arad 100 20 40 40 — — —

16 Dr. Valkó Zsigmond ügyvéd, 
Gölniczbánya f .............................................. 100 20 — — — —

Az ösztöndíj-alapítvány tőkéje 1910. jan. 1-jén 2220 kor. 87 fill.-t tett ki és 
a 80 kor.-nyi ösztöndíjat az 1909 — 10. tanévben Húsz Béla Vili. o. t. kapta.

III. K im utatás a « L u d m a n n  O t t ó  em lé k a la p ítv á n y » -ró l.

(Kamatai egy VII. vagy VIII. főgymn. osztálybeli jóerkölcsű, szegénysorsú, jeles tanulónak
osztandó öszöndíjra fordítandók.)

N é v Aláírt összeg 
kor.-ban

1906. 1907. 1908.

években fizetett

Dr. Dirner Lajos, Budapest ............ 5 0 5 0 - —

Dr. Wald Henrik, New-York............ 5 0 5 0 - —
Klein Samu, D obsina........................ 5 0 5 0 —

Dr. Roth Vilmos, Bécs .................. 5 0 5 0 —
hDr. Krayzell Aladár, Eperjes............ 5 0 — 5 0
Baán Géza, Eperjes ........................ 5 0 5 0
Dr. Lorencz Gyula, Nyíregyháza.. .. 5 0 — _ 5 0

Dr. Glück Samu, New-York............ 1 0 0 — . 1 0 0 —

Seyfried József, Szeged........................ 2 5 — 2 5

Az alapítvány tőkéje 1910. jan. l-jéti 529 kor. 86 fill.-t tett ki és a 
20 kor.-nyi ösztöndíjat az 1909 — 10. tanévben Grynaeus István VII. o. t. kapta.

23'*'
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IV. K im utatás a  « L u d m a n n  O t t ó  táp in téze ti a la p ít v á n y ir ó l .

(Az 1867-ben érettségit tett maturánsok 1907. július 4-ikén 40-éves találkozóra gyűltek össze 
s ez alkalommal Ludmann Ottó volt tanáruk nevére alapítványt tettek, melynek kamatjai 
szorgalmas, szegény, jóerkölcsű főgymnasiumi tanuló tápintézeti díjainak részben való 
fedezésére fordítandók. Ehhez az összeghez az 1869-ben érettségit tett és 1909-ben 40-éves 

találkozóra összegyűlt maturánsok újabb adománynyal járultak hozzá.)

N é v A láírt összeg 
k o r.-ban

1907. 1908. 1909.
években fizetett

Lehoczky István, Budapest ............. too 1 0 0 . —
Szmik Lajos, Budapest .................. 1 0 0 1 0 0 - —
Kiszely János, Beszterczebánya .. .. 5 0 5 0 — —
Dr. Polacsek Bódog, Abaújszepsi 5 0 5 0 — —

5Ráth Arnold, Budapest .................. 1 0 0 1 0 0 — —
Tardy József, Eperjes........................ 5 0 5 0 — -
Hazslinszky Gyula, Budapest .. .. 5 0 5 0 — —
Both Miklós, Kassa ........................ 5 0 5 0 — —
Czibur Imre, Jólsva ........... . .. .. 1 0 0 1 0 0 — —

10 Winter Géza, Wien ........................ 1 0 0 1 0 0 — -
Seyfried József, Szeged ................. 2 5 — 2 5 —
Néhai Ráth Géza em lékére ............. 2 0 0 — 2 0 0 —
Az 1868 — 69. évi maturánsok .. .. 7 5 0 — — 7 5 0
Malitsko Frigyes, Kolozsvár............. 5 0 — — 5 0

Az alapítvány tőkéje 1910. jan. 1-jén 2043 kor. 68 fill.-t tett ki. 
Fogadják a tisztelt adakozók ez úton is a Collegium hálás köszönetét!

V. K im utatás az  e p e r j e s i  v é r t a n ú k  e m l é k m ű v é r e  b eérk eze tt
a d o m á n y o k r ó l.

Az eperjesi vértanúk emlékének megörökítésére az elmúlt évi Értesítő
ben nyugtázott 6639 kor. 84 filléren kívül 1909. decz. 31-ikéig még a követ
kező adományok érkeztek be:

Eperjesi Joghallgatók..........................................  17 kor. 10 fill.
Alispán, Z o m b o r................................................ 6 „ — „

Összesen: 23 kor. 10 fill.
Ehhez hozzáadva a fent kitüntetett ........................  6639 kor. 84 fill.

6662 kor. 94 fill.
A kiadások részletezése a következő :

Markup Béla szobrászművész tiszteletdíja 5500 kor. — fill.
Kőfaragó-munka és szállítás.................. 230 )) 65 11
V asrács..................................................... 200 II — II

Téli bebo rítás .......................................... 40 II — n
A leleplezési ünnepély költségei............. 888 II 06 t t

Emlékfüzet és egyéb nyomtatási költs. .. 917 V 46 t i 7776 kor. 17 fill.
Marad fedezendő hiány 1173 kor. 23 fill.
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A Collegium igazgató-választmánya azzal a kéréssel fordult a tiszai 
ág. h. ev. egyházkerülethez, hogy a hiánynak legalább felerészét vállalja 
el. A tiszai ág. h. ev. egyházkerület 1909. évi szeptember 16—17. napjain 
Debreczenben megtartott közgyűlésén 9. jkvi pont alatt „méltánylandónak 
ismerte fel a kérelmet és felhatalmazta az elnökséget, hogy a vértanúk 
emlékalapjára vonatkozó részletes számadások beérkezése után az alapnál 
mutatkozó hiány apasztására szükséges intézkedéseket megtehesse". Itt je
lezzük, hogy a részletes számadásokat kellő időben rendeltetési helyére 
juttattuk.
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COLLEGIUMI OKLEVÉLTÁR.
-  Harmadik közlemény. —

I. Alapítólevelek és végrendeletek.

1. Suhajda Lajos által az eperjesi ev. theologiai akadémiát 
látogató ifjak részére felajánlott ösztöndíj-alapítvány.

Suhajda Lajos, volt selmeczbányai lakos s az ottani ágost. hitv. 
evang. lyceumnak volt tanára, tekintettel arra, hogy egy alkalommal a tiszai 
ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiuma őt egy theologiai tanszék 
elfoglalására kérte fel, hálából 1000, azaz egyezer koronát hagyományozott 
ösztöndíj-alapítványként a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Collegiuma 
részére.1

A magyarországi ágost. hitv. ev. keresztyén egyetemes egyház által 
1904. decz. 7-ikén tartott közgyűlés jegyzőkönyvének 112. pontjában meg
állapított, az egyházi alapítványokról szóló szabályrendelet értelmében 
a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiuma nevében a követ
kező alapítólevelet állítjuk ki.

1. Az alapítvány czíme: Suhajda Lajos által az eperjesi ev. theologiai 
akadémiát látogató ifjak részére felajánlott ösztöndíj-alapítvány.

2. Az alapítvány tőkéje 1000, azaz egyezer korona, mely a magyar- 
országi ág. hitv. ev. keresztyén egyház alkotmányának 231. §-a értelmében, 
ideiglenesen közhitelű takarékpénztárakba, állandóan pedig árvaszerű biz
tosítékot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönbe, vagy óvadékképesnek nyil
vánított értékpapírokba helyezendő el s esetleg megfelelő jövedelmű ingat
lanok vásárlására fordítandó.

3. Az alapítványi tőke évi jövedelme ösztöndíj czímén a legerkölcsösebb, 
legszorgalmasabb, s a latin nyelvben legjártasabb, az eperjesi theologiai 
akadémia bármely tanfolyamát látogató hallgatójának adandó.

4. Az ösztöndíj kiosztásának kérdésében a theologiai akadémiai tanári
kar ajánlata alapján a collegiumi közös tanári értekezlet határoz. A hatá
rozat érvényességéhez azonban a Collegium elnökségének jóváhagyása 
szükséges.

5. Az ösztöndíj-alapítványt képviseli harmadik személylyel szemben 
a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának elnöksége.

1 A végrendeletet magyar fordításban az alapító-levél után közöljük.

VI.
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6. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának igazg.- 
választmánya köteles az alapítványt kezelni, gyümölcsöztetni, az alapítvány 
jövedelmét az alapító akaratához képest felhasználni, s kijelentjük egyúttal 
a Collegiumra nézve kötelezőleg, hogy a Collegium az alapítványi tőke 
sértetlen voltára vonatkozólag elvállalja a teljes vagyoni felelősséget.

Kelt a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Collegiutna igazgató-választmányának Eper
jesen, 1910. évi június 30-ikán tartott üléséből.

Hajdú János,
mint h. egyházi elnök.

Dr. Walleniínyi Samu,
coll. jegyző.

Tahy József, 
coll. m.-felügyelő.

Szutórísz Frigyes, 
coll. igazgató.

2. A Suhajda-féle végrendelet magyar fordítása (kivonat).

Jegyzőkönyv, mely felvétetett a selmeczi kir. járásbíróságnak 1872. 
évi július hó 16-ik napján, néhai Suhajda Lajos végrendeletének kihirdetése 
alkalmával. Jelenlévők az alulírottak. Megjelenvén a bíróság elejébe helybeli 
ügyvéd Ollik Pál úr, előmutatja Suhajda Lajos által szerkesztett és egy 
pecséttel lepecsételt írásbeli végrendeletét, melynek külzetén a következő 
záradék foglaltatik: »Dass der Herr Professor Ludwig Schuhajda, bei guter 
und reiner Vernunft, in unserer gleichzeitiger Anwesenheit dieses uns von 
ihm übergebene Document für das seinen letzten Willen enthaltende, 
eigenhändig unterschrieben Testament erklärt und uns zu Zeugen dieser 
seiner Erklärung besonders ersucht hat, wird hiemit glaubwürdig bestätiget. 
Schemnitz, den 18-ten Juni 1872 drei ein halb Uhr Nachmittags. August 
Franck als Zeuge. Rácsay Ferencz, mint tanú. Melczer Dániel, mint tanú. 
Pfeiffertann Manó. Johann Urring svedok. Minekutána a jelenvolt felek 
a végrendeleten lévő pecsét sértetlenségéről meggyőződtek, a végrendelet 
felbontatott és kihirdettetett s ez ellen semmi észrevételek nem tétettek, a 
jegyzőkönyv aláíratott. K. m. f. Ollik Pál s. k., Suhajda János s. k., 
Borsiczky Géza k.-j. gyak. s. k. Az Atyának, a Fiúnak és Szent Lélek 
nevében! Végrendelet. Nem tudva mikor érkezik el halálom órája, józan 
és ép észszel végrendelkezem jelentéktelen vagyonom felől, azt óhajtva, 
hogy intézkedéseim halálom után megvalósuljanak: Vagyonom készpénzben 
2500 forint, azaz kétezerötszáz forint, mely összegből 2000 forint 5 köny
vecskében a selmeczi takarékpénztárban van elhelyezve. Ezenkívül van 58 
darab aranyam, mely az árfolyam szerint több mint 300 forint értéket 
képvisel, végül van 100 forintom, mely összeg csupa kemény tallérból és 
húszasokból áll, ezenkívül néhány öreg ezüstérmem és emlékpénzem. 
E mellett van házi bútorom, 2 ezüstkanalam, egy szép nádbotom, egy 
öreg ezüstórám, két arany-gyűrűm, könyveim s egyébb apróságom. Ezen, 
senkitől nem örökölt, hanem egyedül az én 38 éves papi és tanári mun
kálkodásom és szorgalmam által szerzett vagyonomat végrendeletileg a 
következőknek hagyományozom: 1. . . ., 2. . . ., 3. . . ., 4. Miután az eper
jesi ág. hitv. ev. Collegium theologiája tanári székével kínált meg engem, 
hálából fentnevezett Collegiumnak szintén 500, azaz ötszáz forintot hagyó-
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mányozok azon czélból, hogy annak évi kamata, mint Suhajda Lajos-féle 
alapítvány, a legerkölcsösebb és legszorgalmasabb s a latin nyelvben leg
jártasabb, bármely évfolyambeli theologiai hallgatónak adassák. 5. . . .,
6.........7. . . ., 8. > . ., 9. . . ., 10. . . . E végrendeletet sajátkezüleg írom
Selmeczen, 1872. június 18-án, Suhajda Lajos s. k., a selmeczi ág. hitv. ev. 
lyceum tanára. 2299. polg. sz. III. 1872—195. Dass der Herr Professor 
Ludwig Suhajda bei guter" und reiner Vernunft, in unserer gleichzeitiger 
Anwesenheit dieses uns von ihm übergebene Document für das seinen 
letzten Willen enthaltende, eigenhändig unterschriebene Testament erklärt 
und uns zu zeugen dieser seiner Erklärung besonders ersucht hat, wird 
hiemit glaubwürdig'bestätiget. Schemnitz den 18-ten Juni 1872 drei ein halb 
Uhr Nachmittags. August Lranck als Zeuge s. k. Rácsay Eerencz, mint 
tanú s. k., Pfeiffertann Manó s. k., Melczer Dániel, mint tanú s. k., Johann 
Urring svedok s. k. 2—1910. szám. Kétkoronás bélyeg. Hogy jelen má
solat a selmeczbányai királyi Járásbíróság irattárában III. 872—195. szám 
alatt őrzött hagyatéki iratoknál fekvő bélyegtelen bírósági jegyzőkönyvvel 
és egyforintos bélyeggel ellátott eredeti végrendelettel egyező, azon meg
jegyzéssel tanúsítom, hogy ezen eredetileg zárt végrendelet záró pecsétje 
és a végrendeletet aláíró öt tanú neve mellé nyomott öt pecsétje jelenleg 
is sértetlen. Selmeczbánya, 1910. ezerkilenczszáztizedik évi január hó 8-ik 
napján. Baán Elemér s. k., kir. közjegyző.

3. Dr. Kalavszky László ösztöndíj-alapítvány.

Alulirott özv. dr. Kalavszky Lászlóné, szül. Lovassy Mária, boldog 
emlékezetű férjem, néhai dr. Kalavszky László kisújszállási városi orvos 
óhajának megfelelően a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiu- 
mában fennálló főgymnasiumnál 1905. márczius havában 2000 K.-ás, azaz 
kettőezer koronás alapítványt létesítettem, a melyről a következő alapító- 
levelet állítom ki:

1. Az alapítvány örök időkre, boldog emlékű férjem nevéről, a ki 
egykor a Collegium tanulója volt, «dr. Kalavszky László ösztöndíj-alapítvány11 
nevet viselje.

2. Az alapítvány létesítésére a Collegium pénztárába lefizetett 2000 K-, 
azaz kettőezer korona kezelése és elhelyezése azok szerint a szabályok sze
rint történjék, melyek a Collegium vagyonára nézve kötelezők.

3. Az alapítványi tőke évi kamata évenként az eperjesi collegiumi 
főgymnasiumnak VII. vagy VIII. osztályába járó, hazafias érzelmű és arra 
méltó tanulójának ösztöndíj gyanánt kiadandó.

4. Az ösztöndíj odaítélésének joga a főgymnasium tanári-karát illeti, 
mely ebben a kérdésben végérvényesen határoz.

Kelt Kisújszálláson, 1910. évi május 10-ikén.
Előttünk m int tanúk elő tt: Özv. dr. Kalavszky Lászlóné

Soós József, Sz. Oyöre Károly. Lovassy Mária.
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A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának igazgató
választmánya fenti alapítványt hálás köszönettel elfogadja és kötelezi magát 
az alapítvány kezelésére, gyümölcsöztetésére és az alapítvány jövedelmének 
az alapítványtevő akaratával megegyező felhasználására; egyúttal kijelenti, 
hogy az alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget magára 
vállalja.

Kelt a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Collegiuma igazgató-választmányának Eper
jesen, 1910. évi június hó 30-ikán tartott üléséből.

Hajdú János,
mint h. egyházi elnök.

Tahy József,
coll. m -felügyelő.

Dr. Walientínyi Samu,
coll. jegyző.

Szutórisz Frigyes,
coll. igazgató.

4. Haskó G yörgy theologiai akadémiai ösztöndíj-alapítvány.

Néhai Haskó György, a ki 1908. szept. 28-ikán Rozgonyban végren
delet hátrahagyásával elhunyt, mint a Collegium volt tanulója és volt 
theologiai hallgatója, végrendeletében a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
eperjesi Collegiumának theologiai akadémiáján létesítendő ösztöndíj-alapít
ványra 2000 K., azaz kettőezer koronát hagyományozott.

Erről az alapítványról a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Collegiu
mának képviseletében annak igazgató-választmánya, a magyarországi ág. 
hitv. ev. keresztyén egyetemes egyház 1904. decz. 7-ikén tartott közgyűlési 
jkönyve 112. pontjában megállapított és az egyházi alapítványokról szóló 
szabályrendelet értelmében, a következő alapítólevelet állítja k i:

1. Az alapítvány czíme: „Haskó György theologiai akadémiai ösztön
díj-alapítvány “.

2. Az alapítvány tőkéje 2000 K., azaz kettőezer korona, mely tőke a 
magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyház legfelsőbb jóváhagyással 
ellátott alkotmányának 231. §-a értelmében, ideiglenesen közhitelű takarék- 
pénztárában, állandóan pedig árvaszerű biztosítékot nyújtó ingatlanokra 
adott kölcsönben, vagy óvadékképesnek nyilvánított közértékpapirokban 
helyeztetik el, esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok vásárlására fordíttatik.

3. Az alapítványi vagyon évi jövedelme ösztöndíj czímén egy szegény
sorsú, jó előmenetelű theologiai akadémiai hallgatónak adandó.

4. Az ösztöndíj kiosztásának kérdésében a theologiai akadémiai tanári-kar 
javaslatára a collegiumi közös tanári értekezlet határoz, e határozat vég
érvényességéhez azonban a collegiumi elnökség jóváhagyása szükséges.

5. Az alapítvány képviseletére a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi 
Collegiumának igazgató-választmánya jogosult.

6. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiuma kötelezi magát 
az alapítvány kezelésére, gyümölcsöztetésére és az alapítvány jövedelmének

Coll. Ért. 1909—10. 24
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az alapító akaratával megegyező felhasználására, egyúttal kijelenti, hogy az 
alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget magára vállalja.

Kelt a tiszai ág hitv. ev. egyházkerület Collegiuma igazgató-választmányának Eper- 
esen, 1910. évi június hó 30-ikán tartott üléséből.

Hajdú János, Tahy József,
mint h. egyházi elnök. coll. m .-felügyelő.

Dr. Wallentínyi Samu,
coll. jegyző

Szutórisz Frigyes,
coll. igazgató.

5 Haskó G yörgy tanítóképző-intézeti ösztöndíj-alapítvány.

Néhai Haskó György, a ki 1908. szept. 28-ikán Rozgonyban végren
delet hátrahagyásával elhunyt, mint a Collegium volt tanulója és volt theol. 
hallgatója, végrendeletében a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi 
Collegiumának tanítóképző-intézetében létesítendő ösztöndíj-alapítványra 
2000 koronát, azaz kettőezer kor.-t hagyományozott.

Erről az alapítványról a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi 
Collegiumának igazg.-választmánya, a magyarországi ág. h. ev. egyetemes 
keresztyén egyház 1904. decz. 7-ikén tartott közgyűlési jkönyve 112. pontjában 
megállapított és az egyházi alapítványokról szóló szabályrendelet értelmében, 
a következő alapító-levelet állítja k i:

1. Az alapítvány czíme: „Haskó György tanítóképző-intézeti ösztöndíj
alapítvány".

2. Az alapítvány tőkéje 2000 kor7 azaz kettőezer korona, mely tőke a 
magyarországi ág. h. ev. keresztyén egyház legfelsőbb jóváhagyással ellátott 
alkotmányának 231. §-a értelmében ideiglenesen közhitelű takarékpénztárá
ban, állandóan pedig árvaszerű biztosítékot nyújtó ingatlanokra adott köl
csönben, vagy óvadékképesnek nyilvánított közértékpapirokban helyeztetik 
el, esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok vásárlására fordíttatik.

3. Az alapítványi vagyon évi jövedelme ösztöndíj czímén egy szegény
sorsú, jó előmenetelű tanítóképző-intézeti tanulónak adandó.

4. Az ösztöndíj kiosztásának kérdésében a tanítóképző-intézeti tanári
kar javaslatára a collegiuini közös tanári értekezlet határoz, e határozat 
érvényességéhez azonban a collegiumi elnökség jóváhagyása szükséges.

5. Az alapítvány képviseletére a tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi 
Collegiumának ig.-választmánya jogosult.

6. A tiszai ág. h. ev. egyházkerületi Collegium ig.-választmánya kötelezi 
magát az alapítvány kezelésére, gyümölcsöztetésére és az alapítvány jövedel
mének az alapító akaratával megegyező felhasználására, egyúttal kijelenti, hogy 
az alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget magára vállalja.

Kelt a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Collegiuma ig.-választmányának Eperjesen, 
1910. évi június hó 30-ikán tartott üléséből.

Hajdú János, Tahy József,
mint egyházi h. elnök. coll. m .-felügyelő.

Dr. Wallentínyi Samu, Szutórisz Frigyes,
coll. jegyző.   coll. igazgató.
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6. Haskó G yörgy collegium! convictusi alapítvány.

Néliai Haskó György, a ki 1908. szept. 28-ikán Rozgonyban vég
rendelet hátrahagyásával elhunyt, mint a Collegium volt tanulója és volt 
theologiai hallgatója, végrendeletében a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
eperjesi Collegiumának convictusa részére 4000 K.-át, azaz négyezer koro
nát hagyományozott.

Erről az alapítványról a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi Collegium 
igazgató-választmánya, a magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyetemes 
egyház 1904. decz. 7-ikén tartott közgyűlési jkönyve 112. pontjában meg
állapított és az egyházi alapítványokról szóló szabályrendelet értelmében, a 
következő alapítólevelet állítja ki:

1. Az alapítvány czíme: „Haskó György collegiumi convictusi alapítvány“,
2. Az alapítvány tőkéje 4000 K., azaz négyezer korona, mely tőke a 

magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyház legfelsőbb jóváhagyással 
ellátott alkotmányának 231. §-a értelmében ideiglenesen közhitelű takarék- 
pénztárában, állandóan pedig árvaszerű biztosítékot nyújtó ingatlanokra 
adott kölcsönben, vagy óvadékképesnek nyilvánított közértékpapirokban 
helyeztetik el, esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok vásárlására fordíttatik.

3. Az alapítványi vagyon évi jövedelme ösztöndíj czímén egy szegény
sorsú, jó előmenetelű tanítóképző-intézeti tanulónak adandó.

4. Az ösztöndíj kiosztásának kérdésében a tanítóképző-intézeti tanári
kar javaslatára a collegiumi közös tanári értekezlet határoz, e határozat vég
érvényességéhez azonban a collegiumi elnökség jóváhagyása szükséges.

5. Az alapítvány képviseletére a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eper
jesi Collegiumának igazgató-választmánya jogosult.

6. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi Collegium igazgató-választmánya 
kötelezi magát az alapítvány kezelésére, gyümölcsöztetésére és az alapítvány 
jövedelmének az alapító akaratával megegyező felhasználására, egyúttal 
kijelenti, hogy az alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelős
séget magára vállalja.

Kelt a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Collegiuma ig.-választmányának Eperjesen, 
1910. évi június hó 30-ikán tartott üléséből.

Hajdú János,
mint egyházi h. elnök.

Tahy József,
coll. m.-felügyelő.

Dr. Wallentínyi Samu,
coll. jegyző.

Szutórisz Frigyes,
coll. igazgató.

7. Breuer József-alapítvány.

Néhai Breuer József, a ki 1908. nov. 4-én végrendelet hátrahagyásával 
Budapesten elhúnyt, végrendeletében a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
eperjesi Collegiuma részére alapítványul 2000 koronát, azaz kettőezer 
koronát hagyományozott.
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Erről az alapítványról a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi Collegium 
ig.-választmánya, a magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyetemes egyház 
1904. decz. 7-én tartott közgyűlési jegyzőkönyve 112. pontjában megállapított 
és az egyházi alapítványokról szóló szabályrendelet értelmében a következő 
alapítólevelet állítja k i:

1. Az alapítvány czíme : «Breuer József-alapítvány“.
2. Az alapítvány tőkéje 2000, azaz kettőezer korona, mely tőke a 

magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyház legfelsőbb jóváhagyással 
ellátott alkotmányának 231. §-a értelmében ideiglenesen közhitelű takarék- 
pénztárában, állandóan pedig árvaszerű biztosítékot nyújtó ingatlanokra 
adott kölcsönben, vagy óvadékképesnek nyilvánított közértékpapirokban 
helyeztetik el, esetleg megfelelő jövedelmű ingatlanok vásárlására fordíttatik.

3. Az alapítványi vagyon jövedelme a Collegium négy tanintézetének 
közös személyi, vagy dologi kiadásainak részbeni fedezésére fordítandó.

4. Az alapítvány képviselője a Collegium igazgató-választmánya, mely 
egyúttal az alapítvány jövedelmének a 3. pontban jelzett czélokra való utal
ványozására jogosult.

5. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi Collegium kötelezi magát az 
alapítvány kezelésére, gyümölcsöztetésére és az alapítvány jövedelmének az 
alapító akaratával megegyező felhasználására; egyúttal kijelenti, hogy az 
alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget magára vállalja.

Kelt a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Collegiuma ig.-választmányának Eperjesen, 
1910. évi június hó 30-ikán tartott üléséből.

Hajdú János,
m int helyettes egyházi elnök.

D r. Wallentínyi Samu,
coll. jegyző.

Tahy József,\
coll. m.-felügyelő.

Szutórisz Frigyes,
coll. igazgató.

8. Felsőkubini és deménfalvi Kubinyi Albert ösztöndíj-alapítvány.

Alulírott özv. Csatáry Zsigmondné, szül. Hellner Virginia, mint néhai 
felsőkubini és deménfalvi Kubinyi Albert, volt eperjesi lakos, m. kir. 
udvari tanácsos végrendeleti örököse, az örökhagyó szándékának és az 
eperjesi kir. járásbíróság 1910. február 1-én 1909. Ö. I. 66—8. sz. hagyaték- 
átadó végzésének megfelelően, a tiszai ág. hitv. egyházkerület eperjesi 
Collegiuma tanítóképző-intézeténél 1000 koronás, azaz egyezer koronás 
alapítványt létesítek, melyről a következő alapítólevelet állítom k i:

1. Az alapítvány örök időkre, boldog emlékű felsőkubini és demén
falvi Kubinyi Albert nevéről, ,,felsőkubini és deménfalvi Kubinyi Albert 
ösztöndíj-alapítvány“ nevet viselje, annak megörökítéséül, hogy a megbol
dogult örökhagyó az eperjesi collegiumi tanítóképző-intézetnél, mint a 
tanítóképesítő-bizottság tagja, illetve helyettes világi elnöke működött.

2. Az alapítvány létesítésére a Collegium pénztárába befizetett 1000 
korona, azaz egyezer korona kezelése és elhelyezése azok szerint a szabályok 
szerint történjék, melyek a Collegium vagyonára nézve kötelezők.
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3. Jelen alapítványnak, mint jogi személynek, képviseletére hivatott 
alapítványi hatóságul a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiu- 
mának igazgató-választmányát jelölöm ki.

4. Az alapítványi tőke évi kamata ösztöndíj czímén egy jó erkölcsi 
magaviseletű tanítóképző-intézeti tanulónak adandó ki, a ki a tanítóképesítő
vizsgálatokon tanítóságra legalább is általános jó osztályzattal nyert képesítést.

5. Az ösztöndíj odaítélésének joga a tanítóképző-intézet tanári-karát 
illeti, mely e kérdésben végérvényesen dönt.

Kelt Eperjesen, 1910. május hó 1-jén.
Előttünk, mint tanúk előtt: Özv. Csatáry Zsigmondné

Oraskóczy Lajos, Schöpf lin Géza. szül. Hellner Virginia.

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának ig.-választ- 
mánya fenti alapítványt hálás köszönettel elfogadja s kötelezi magát az 
alapítvány kezelésére, gyümölcsöztetésére és az alapítvány jövedelmének 
az alapító akaratával megegyező felhasználására, egyúttal kijelenti, hogy 
az alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget magára 
vállalja.

Kelt a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Collegiuma ig.-választmányának Eperjesen 
1910. évi június hó 30-ikán tartott üléséből.

Hajdú János, Tahy József,
m int h. egyházi elnök. coll. m.-felügyelő.

Dr. Wallentínyi Samu,
coll. jegyző.

Szutórisz Frigyes,
coll. jegyző.

9. Dr. Szmik G yuláné szül. Hoffer Klára ösztöndíj-alapítvány.

Alulírott, másfél évvel ezelőtt elhunyt nemeslelkületű, felejthetetlen 
hitvesemmel együtt megállapított tervünket megvalósítandó, mindkettőnk 
élénk és múlhatatlan hálaérzetétől indíttatva azon ősi, nagytekintélyű inté
zetünk iránt, a melyben úgy boldogemlékezetű édesatyám, mint velem 
együtt fivéreim és számos rokonom kiképeztetésüket nyerték, — az eperjesi 
ev. Collegium főgymnasiumánál ösztöndíj-alapítványt teszek, még pedig a 
következő feltételek mellett:

1. Az alapítvány örök időkre „Dr. Szmik Qyuláné szül. Hoffer Klára 
ösztöndíj-alapítvány" nevet viseljen.

2. Boldogult nőm arczképe a Collegium dísztermében, annak karzatán 
alkalmas helyet kapjon.

3. Az alapítvány a „Tisztviselők Takarékpénztáráénak (Budapest, VII., 
Rákóczi-út 54.) 480 drb 25 korona névértékű részvényeiben van elhelyezve.

4. E részvények jövedelméből évenként két (körülbelül 400-koronás) 
ösztöndíj adandó ki, a főgymnasium tanulói közül elsősorban m. kir. bánya
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tisztek, másodsorban lelkészek vagy tanítók fia l számára, valláskülönbségre 
való tekintet és szegénységi bizonyítvány követelése nélkül, a kik a colle- 
giumi convictust igénybe veszik, vagy a kik az esetleg létesítendő colle- 
giumi főgymnasinmi internátusbán nyernek ellátást. Előnynyel bírnak azok 
a tanulók, a kik a bányászati pályára készülnek s minél számosabb család 
tagjai; a mellett kell, hogy mindenkor tántoríthatatlan hű magyar hazafias 
érzületet tanúsítsanak, s hogy tanulmányaikat legalább „jó" sikerrel végezzék.

5. Ha idővel a föltételeknek megfelelő női tanulója lenne a collegiumi 
főgymnasiumnak, akkor az ösztöndíj kiadható néki az esetben is, ha a 
Collegium convictusát igénybe nem vehetné.

6. Az ösztöndíj minden évben kiadandó a fentjelzett feltételek melletti 
pályázók hiányában is. A mennyiben idővel, avagy bármely évben a rész
vények jövedelme lejebb szállna, a két ösztöndíjra csak az az összeg fordít
ható, a mely a 480 drb részvény után jövedelemként befolyt.

7. Az ösztöndíjat, a coll. főgymnasium tanártestületének javaslata értel
mében, a Coll. közös tanári értekezlete ítéli oda; ugyanily módon történik 
a döntés a fölött, vájjon az idővel Isten segítségével elérendő kamat
szaporulatot a két ösztöndíj nagyobbítására, újabbak létesítésére vagy esetleg 
a coll. főgymnasiumnak más czéljára kelljen-e fordítani.

8. Ha idővel a Tisztviselők Takarékpénztára r.-t. — a melynek rész
vényeiben az alapítvány vagyona el van helyezve — féloszlanék, az ily 
módon nyerendő készpénzt biztos, törvény értelmében óvadékképes, kama
tozó kötvényekbe, vagy jelzáloglevelekbe kell befektetni; ha azonban a 
föntjelzett takarékpénztár csődbe jut, vagy ha alapvagyona bármely módon 
elvész, akkor az ösztöndíj, alap hiányában, ki nem adható s az ösztöndíj
alapítvány is megszűnik.

Kelt Nagyágon (Hunyad vm.), 1910. május 14-ikén.

Sziklay Alfonz, Dr. Szmik Gyula,
m. kir. bányatanácsos, m r bányakerületi főorvos,

Balázs, mint alapító,
rn. kir. bányamérnök, m int tanúk.

A tiszai ág. h. ev. egyházker. eperjesi Collegiumának igazg.-választ- 
mánya fenti alapítványt hálás köszönettel elfogadja és kötelezi magát az 
alapítvány kezelésére, gyümölcsöztetésére és az alapítvány jövedelmének 
az alapítványtevő akaratával megegyező felhasználására; egyúttal kijelenti, 
hogy az alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget magára 
vállalja.

Kelt a tiszai ág. h. ev. egyházker. Collegiuma igazgató-választmányának Eperjesen, 
1910. évi június 30-ikán tartott üléséből.

Hajdú János, Tahy József,
mint h. egyházi elnök coll. m.-felügyelő

Dr. Wallentínyi Samu,
coll. jegyző.

Szuíórisz Frigyes, 
coll. igazgató.
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10. Kubinyi Albert-emlékalapítvány.

Alulírott — boldogemlékű, Istenben elhunyt bátyám, Kubinyi Albert 
iránt való kegyeletből s egyúttal hálám jeléül azon intézet iránt, melyben 
a középiskolai tanfolyamot végeztem s melyhez a szavakban ki sem fejezhető 
hálaérzet, a szeretet, a soha nem múló ragaszkodás annyi szálai fűznek — az 
eperjesi ág. h. ev. Collegiumnál alapítványt létesítek. Ezen alapítvány tekin
tetében a következőképen rendelkezem:

1. Az alapítvány neve: „Kubinyi Albert-emlékalapítvány
2. Az alapítvány czéljaira testvérbátyám, néhai Kubinyi Albert úr hagya

tékából részemre készpénzben jutott 2745 K., azaz kettőezerhétszáznegyvenöt 
koronát a Collegium igazgatósága útján a Collegium pénztárába küldtem.

3. Az alapítvány czélja, hogy kamatjaiból a felsőkubini Kubinyi-család 
deménfalvai ágából törvényesen leszármazó olyan ág. h. ev., szegényebb 
ifjak, kik a tanulmányaikat az eperjesi ev. Collegium valamely tanintéze
tében sikeresen folytatják, támogattassanak.

4. Az ösztöndíj évenként egyszer csak egy ifjúnak adathatik ki, és 
pedig az illető édesatyja vagy törvényes gyámja kezeihez.

5. Az ösztöndíjra jogosultak maguk, vagy szüleik, illetőleg törvényes 
gyámjuk útján, a Collegium tanári-karához czímzett folyamodványukat az 
iskolaév vége felé (május hó első felében) a Collegium igazgatójánál tar
toznak beadni.

6. Ha az ösztöndíjra ugyanazon évben több arra jogosult pályázna, 
az ösztöndíj annak adandó ki, a ki az alapítóhoz közelebbi rokonságban 
áll, és pedig még akkor is, ha a távolabbi rokon szorgalma és előmenetele 
tekintetében érdemesebb volna. Egyenlő rokonság esetében a szorgalmasabb 
ifjút illeti meg az elsőbbség. Mindennek a megállapítása a coll. igazgató 
hatáskörébe tartozik, a kinek javaslatára a Collegium tanári-kara ítéli oda 
az ösztöndíjat.

7. Pályázók nem létében az alapítvány kamatjai a tőkéhez csatolandók.
8. Az alapítványt a Collegium igazgató-választmánya, a collegiumi 

vagyon kezelésére nézve fennálló szabályok értelmében kezeli s annak állá
sáról, míg Isten életben tart, nekem, halálom után pedig családunk azon 
tagjának tétet évenként, az iskolaév végén jelentést, a kit erre végrende
letemben meg fogok nevezni.

9. Alapítványi hatóságul kijelölöm a Collegium igazgató-választmányát, 
képviselőjéül pedig a Collegium világi felügyelőjét.

Kelt Árvaváralján, 1910. május hó 11-ikén.
Dr. Tordon Mihály, Krecsnyay Ede, Kubinyi Miklós,

m int tanúk. m int alapító.

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának igazgató
választmánya hálás köszönettel fogadja el a fenti alapítványt és kötelezi
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magát az alapítvány kezelésére, gyümölcsöztetésére és az alapítvány jöve
delmének az alapítványtevő akaratával megegyező felhasználására, egyúttal 
kijelenti, hogy az alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelős
séget vállalja.

Kelt a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Collegiuma igazgató-választmányának Eper
jesen, 1910. évi június hó 30-ikán tartott üléséből.

Hajdú János, Tahy József,

Dr. Wallentínyi Samu,
coll. jegyző

m int h. egyházi elnök. coll. m.-felügyelő.

Szutórísz Frigyes,
coll. igazgató.
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A jövő iskolai évet illető tudnivalók.

Collegiumunk theol. akadémiáján a beiratások a jövő tanévben is szep
tember 1 — 8-ikáig tartanak s az előadások szept. 9-ikén kezdődnek.

A jogakadémián a beiratások ideje szept. 1 —12-ikéig tart s az előadá
sok szept. 16-ikán kezdődnek. Szept. 12 —15-ikéig dékáni, azontúl csak tanár
kari engedélylyel lehet beiratkozni.

Akadémiánkon a felvétel érettségi bizonyítvány, vagy a múlt évi index 
alapján történik. — A Theol. Otthonba való felvételre nézve 1. a theol. akad. 
értesítő illető szakaszát.

A főgymnasiumban a beiratások szeptember 1., 2. és 3. napjain tör
ténnek s a tanítás szept. 5-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. Egyébként minden tanulót bizonyítványa alapján veszünk fel. 
Minden gymnasiumi tanuló, 3964 — 1885. évi vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri rendelet értelmében, köteles a beiratásnál születési bizonyít
ványát felmutatni; azok pedig, a kik már 12 évesek elmúltak, tartoznak 
orvosi bizonyítványnyal igazolni, hogy védhimlőoltásnak másodízben siker
rel vetették magukat alá, vagy hogy az utolsó öt év alatt himlőt állot
tak ki, vagy hogy a törvény értelmében fel vannak mentve a beoltás 
kötelezettsége alól. Magántanulók a megelőző osztályról szóló bizonyítvá
nyuk és a születési bizonyítvány alapján az iskolaév elején iratkoznak be. A 
főgymnasium a jövő tanévben is a miniszteri tantervet követi s így a görög 
nyelv tanítása mellett görögpótló tanfolyama is lesz.

A tanítóképzőintézetbe 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-vizs
gálatai pedig szeptember 2-ikán folynak le s a rendes tanulók szeptember 
2-ikán iratnak be; a tanítás szept. 3-ikán kezdődik.

A theol. akadémián minden hallgató tandíjmentes.
A jogakadémián a félévi tandíj 50 kor., beiratási díj 4 kor. 40 fillér; 

országos tanári nyugdíjra 12 kor., alapra 4 kor., könyvtárra 3 kor., jogász- 
segélyegyletre 2 kor., értesítőre és szervezetre 1 kor., kórházra 1 korona, 
indexért 40 fill., rendőri igazolványért 20 fillér fizetendő. A 2-ik félévben 
50 kor. tandíj, 3 kor. könyvtári-díj, 4 kor. az alapra és 20 fill, a rendőri 
igazolványért fizetendő.

V II.
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A főgymnasiumban a 13 kor.-nyi, illetve az először beiratkozóknál 17 ko- 
ronányi apró díjakon kívül 50 kor. évenkint a tandíj. Ev. lelkészek, taná
rok és tanítók fiai az 191011. tanévtől kezdve — minden külön folyamodás 
nélkül — féltandíjat fizetnek, ha jó  erkölcsi magaviseletét tanúsítanak. Tu
datjuk, hogy a jövő iskolaévben legelőször fognak kiadatni a dr. Szmik 
Gyaláné szül. Hoffer Clara-féle ösztöndíjak ; a két ösztöndíjban (400 — 400 
korona) elsősorban in. kir. bányatisztek, másodsorban lelkészek vagy ta
nítók fiai, valláskülönbségre való tekintet nélkül részesíthetők; előnyben 
részesülnek azok a tanulók, a kik bányászati pályára készülnek. A Kubinyi 
Albert emlék-ösztöndíjat is a jövő iskolaév végén fogjuk először kiadni.

A tanítóképző-intézetben a tiszakerületi evang. növendékek tandíjmen
tesek, a többi kerületi ev. növendékek 10, a rnásvallásúak 20 korona tan
díjat fizetnek. Ezenfelül egyéb díjakra (országos tanári nyugdíjra, kórházra 
és felszerelésekre stb.) minden növendék egyenként 14 koronát fizet.

Tandíjelengedésben a hallgatók és tanulók vallásfelekezeti különbség 
nélkül részesülnek. A jogakadémián evang lelkészek, tanárok és tanítók fiai 
— szorgalom tanúsítása esetén — minden külön folyamodás nélkül fél
tandíjmentességben 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 — a coll. ig.-választ- 
mánynak jún. 30-án hozott határozata értelmében — 180 kor.; csupán ebédre 
is lehet járni. Kívánatra havi 3 koronáért reggeli is kapható.

A szülőknek ajánljuk, hogy csak oly lakást fogadjanak, a melyekről 
a coll. igazgatónak, vagy a Coll. többi vezető-tanárainak tudomása van. 
Az intézetek vezetői e tekintetben az érdeklődőknek szívesen szolgálnak 
útbaigazítással.

A jövő iskolai év ünnepélyes megnyitása szept. 18-ikán délelőtt 
11 órakor lesz.

Eperjes, 1910. július 22. A z  i g a z g a t ó s á g .










