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ZELENKA PÁL EMLÉKEZETE.
1839- 1910.

Múlt év deczember 4-ikén villámgyorsasággal terjedett el egyház- 
kerületünk egyházaiban, iskoláiban és híveiben az a mélységes gyászhír, 
hogy Zelenka püspök meghalt. Egy hűséges és maradandó becsű szolgá
latban igen gazdag püspökkel szegényebbek vagyunk. Főiskolánk is benne 
egyik legnagyobb szervezőjét és legodaadóbb támogatóját vesztette el. Bár 
az utolsó hónapokban egy nyilvánvaló önző rágalom által is megsebezve, 
testi erejében és lelki ruganyosságában kissé hanyatlott, azért mégis oly 
váratlanul és fájdalmasan érintett e nagy és jó főpásztorunk gyászhíre.

Régi nemes és nemzedékeken át papi hivatásnak élő huszita eredetű, 
magyar nemes papi családból született 1839-ben Csehbrézón, Nógrádvár- 
megyében. Elődei már a XVI. században esperesek voltak, s atyja, Zelenka 
Dániel, előbb csehbrézói, majd vanyarczi lelkész, mint esperes szolgálta a 
nógrádi egyházmegyében, ároni családja tradiczióihoz híven, a hazai ev. 
egyház ügyét. E papi család legméltóbb sarja, Pál, középiskoláit Aszódon, 
Selmeczbányáti és Pozsonyban, a theologiát, a tanári állásra való készülés 
nemes szándékával és ideáljával, Pozsonyban és a jénai egyetemen végezte. 
Egyéniségének kiválóan előkelő vonásaira nagy befolyással volt a jénai 
egyetem két világhírű tanára: Hase Károly, az ismert nevű classicus egyház
történetíró és Fischer Kuno, a nagy bölcselettörténetíró. Rövid idei nevelős- 
ködés után az Orosházára távozott Győri Vilmos helyére, Székács József 
superintendens oldala mellé Budapestre segédlelkésznek választották és 
két éven át bő alkalma nyilott egyházi és tudományos tekintetben egyaránt 
elsajátíthatni e nagy pap országosan ismert kitűnő tulajdonságait. E nagy 
lélek példája a leghathatósabb buzdítás volt eszményi életszolgálatára. S mint 
egykor Elizeus, Illyés próféta fölemelt palástjával, úgy Zelenka is nagy 
mesterének követésével avatta fel magát a hit és szeretet nagy munkáira.

Irsai, pestmegyei rövid lelkészkedése után 1866. febr. 20-ikán miskolczi 
papnak választották s ez egyház szolgálatára szánta mindvégig lelki erejének 
gazdag tárházát. 1890-ben itt érte tiszakerületi püspökké való megválasz
tatása is. 44 évi miskolczi lelkészi működésével egyházát az anyagi és 
szellemi fölvirágzás magas fokára emelte. Gazdag tere nyilott itt főleg az 
1878-iki árvíz alkalmával az ő egyházépítő tevékenységének, szervező- és 
vezetőképességének, a melynek bőséges adatai az évről-évre kiadott jelen-
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tésekben vannak megírva. Hálás hívei 1888. decz. 8-ikán ülték meg negyed- 
százados lelkészi működésének anyagi és szellemi alkotásokban gazdag 
évfordulóját. A tőke-vagyon gyűjtésével és szaporításával, a háztartás szükség
leteinek előteremtésével és biztosításával, az egyházi intézmények felvirágoz
tatásával és az áldozatkészségre való buzdításával a miskolczi év. egyházat 
fejeiben és tagjaiban egyaránt a hazai mintaegyházak magaslatára emelte.

De egyházépítő tevékenységében élte végéig nyilvánult tapintata, böl- 
csesége, türelme, eszélyessége, s ha kellett, erélyessége, miskolczi egyháza 
körén kívül is ismeretessé vált, úgy, hogy 1874-ben egyházkerületi jegyző
nek, 1883-ban egyházkerületi számvevőségi elnöknek s 1887-ben hegyaljai 
esperesnek választották. Püspökké való megválasztatásáig és azóta alig volt 
a hegyaljai esperességi, tiszakerületi és egyetemes egyházi közéletnek az az 
ága, a melynek legtöbb esetben igen nehéz terheit ne hordozta volna. 
De munkásságának, nagyratörő tehetségének s haza- és egyházszeretetének 
koronája az egyetemes gyámintézettel összeforrt életműködésében mutat
kozik, úgy, hogy Székács szelleme és törekvése ifjodott meg benne húsz
éves gyámintézeti működésében. E tekintetben „A gyámintézet múltja és 
jelene'1 ez. műve az ő életmunkásságának leghívebb tükre. És ki ne emlé
keznék az ő lelkes, hazafias és magvas vezérczikkeire a P rotestáns Egyház 
és Iskola lap hasábjain? Valósággal lobogó fűzként égett az ő lelkében a 
haza- és az egyházszeretet.

Bámulatos munkaerejével, ritka igazságszeretetével, bölcseségével, 
tapintatával s mindenkit a maga helyén foglalkoztatni, megbecsülni és mél
tányolni tudó egyéniségével vívta ki a legszebb elismerést, a legnagyobb 
bizalmat, a mit ev. lelkész kaphat, a püspöki tisztet, a melyet 1890. óta, tehát 
20 éven át, a szeretet és tisztelet, a hála és elismerés babérkoszorúival viselt. 
Azzal a tartalmas püspöki beköszöntőjével, a melylyel 1890. május 28-ikán, 
ama örökké emlékezetes nagy ,/örömnapon" az agg Simeon: Karsay püspök 
felejthetetlen beiktató-beszédére nehéz hivatású főpásztori hivatását elfoglalta, 
„lelkes szolgálattételt“ fogadott a tengersziklánál erősebb alapú ev. egyház 
és a magyar nemzeti állam iránt, — lelkes szolgálattételt az egyházban, mint 
szellemépületben, mint a szabadság, egyenlőség és testvériség szent egyházá
ban, s mint az igazságot és felvilágosodást terjesztő tanítóegyházban. S mind
ezt fogadta nemzeti szellemben, hazája és egyháza összeforrt igaz érdekeivel, 
mely egyháznak a hitközség kivételével, mert abban van a súlypontja, nincs 
a hazai határon kívül keresni valója. De őszintén és férfiasán fogadta azt is, 
hogy kifelé püspök, de befelé superintendens lesz, a mivel a belső köz- 
igazgatásban s a külképviseletben követendő egyházpolitikáját akarta röviden 
jellemezni, — vallotta és fogadta pedig azt az a férfiú, a ki másrészt egyháza 
közönsége és városa lakosságával szemben „maradt az, a ki volt". S e hűség 
fogadásához hű volt mindhalálig. Nem elmulasztott kötelességek emlékei 
nyugtalanították lelkét, hanem az a gondolat, hogy reá nézve 71 éves korá
ban is korán megjött a nmgdicsőítés pillanata.

Főpásztori tevékenységét maradandó alkotások jelzik az egyházkerület 
fő- és középiskoláiban. A Collegium újabb szervezése, a theologia, prae-
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parandia és jogakadémia föllendülése, a tanári fizetések korszerű rendezése, 
s legújabban a nagy erkölcsi bátorsággal és anyagi áldozattal felépült Theol. 
Otthon csak egy-egy lánczszemét képezik az ő nagy alkotásainak. Csak
ugyan „emberül" oldotta meg feladatait fönt és lent az intézmények fel
karolásában és a munkástényezők megnyerésében és lelkesítésében. S bár 
nem végzett kánoni egyház- és iskolalátogatást, mert ezt „költségesnek és 
sallangosnak mondja, azért mégis mindenütt ott termett, a hol jelenlétére 
szükség volt". S a hol megjelent, ott rend és béke fakadt az ő nyomában. 
E tekintetben elődjei, Máday és Czékus püspökök legjobb tulajdonságait 
egyesítette az ő személyében.

Hazában, egyházban és iskolában szinte gondviselésszerű munkásságot 
fejtett ki az ő tiszteletet parancsoló, szeretetet igénylő és minden ízében 
modern egyénisége. Egyházaink és iskoláink megtartása, berendezése és 
megszilárdítása egyik legfőbb gondját képezte. Azért sürgette s részben meg 
is valósította az egyházkerületi Collegium theologiájának akadémiai és egye
temes jellegét, a collegiumi tanintézetek állami és egyházegyetemes segélyek
kel való fölvirágoztatását, az egyetemes nyugdíjintézet létesítését, s általában 
mindent elkövetett egyházban és iskolában, anyagi és szellemi téren „övéi
nek összegyűjtésére és összetartására".

Collegiumunk is méltán gyászolja benne „lelki vezérét, jóságos atyai 
pártfogóját és fenköltlelkű főpásztorát", a Theol. Otthon pedig örökemlékezetű 
alkotóját és megteremtőjét. Ez utóbbi alkotásával és sajnos, csak tervben maradt 
praeparandiai czéljaival örök emléket emelt magának. Nem rajta múlott, 
hanem a szűk „garason", hogy szép terveit meg nem valósíthatta. Szinte 
szűk volt a keret az ő zseniális terveinek befogadására és megvalósítására.

Egyházának e nagy vezére élte végéig a családi kereszt hordozásában 
is hű maradt püspöki hitvallásának ama örökké emlékezetes pontjához. 
„Megtagadva önmagát, követni az egyetlen győzelmi jelt, a Krisztus keresztjét, 
elnémítva vágyait, kedvencz eszméit, követni a közegyház szellemét, végre
hajtani annak határozatait; egymás terheit hordván készséggel, életáldozattal 
szolgálni az egyházban az Urat, ily módon töltvén be az apostol szerint a 
Krisztus törvényét, — hűséggel az egyház iránt, szeretettel munkálni a polgár
társak sorában a haza igaz javán közre, s mindezekről magasabb fokon 
kimagasló példát adni befelé és kifelé: ebben összegezhető szerintem egy 
superintendens nehéz hivatása."

E nagy emberünk iránt érzett részvétünk a deczember 7-ikén lefolyt 
temetésén is impozáns módon nyilvánult. Ott láttuk az egyetemes felügyelőt, 
az ő hűséges elnöktársát, a püspököket, a fő-, közép- és népiskolák tanárait 
és tanítóit, az összes espereseket, igen számos lelkészt s a közoktatásügyi 
kormány képviseletében dr. Molnár Viktor államtitkárt. Övéivel, főleg egyetlen 
fiával és második nejével együtt megsirattuk őt mindnyájan, de talán a 
legjobban az ő hálás Theol. Otthona. Dicsőséges élete és szenvedései 
után csend és kikötő legyen a temetője. Emlékezete örökké áldott legyen! 
Have pia anima! DR. Szlávik Mátyás.

i*



G E D U L Y  H E N R I K .

Az elhunyt Zelenka Pál püspök mellett kedves kötelességünknek tart
juk az új püspökről, Qeduly Henrik úr Öméltóságáról -is megemlékezni 
s őt mint új vezérünket férfias akaraterőt sugárzó, nemes vonásaiban képün
kön bemutatni. Azt a fájdalmat és gyászt, melyet Zelenka Pál halálával 
éreztünk mindannyian, csak annak a tudata enyhíti szíveinkben, hogy az 
új püspökben oly férfiút és vezért nyertünk, ki egyházkerületünk és Colle- 
giumunk ügyét szívén viseli és azt nagy tudásával és erejével előbbre viszi.

Egy protestáns püspök előtt alig lehet magasztosabb feladat, mint az 
iskolának, az egyház veteményes-kertjének a gondozása, fejlesztése. Hiszen 
a mi nagy reformátorunk, Luther Márton, a ki minden püspöknek és tanár
nak mintaképéül szolgálhat, maga is szóval és tettel egyaránt buzdított erre. 
„Mi másért élünk mi öregebbek (vezetők) — mondja a „Keresztyén iskolák 
felállítása és fenntartása végett" írt művében —, mint hogy az ifjúságra fel
ügyeljünk, azt tanítsuk és neveljük. . .  s mit használ, ha különben minde
nünk megvolna és olyanok volnánk, akárcsak a merő szentek, ha abba
hagyjuk, a mi életünknek legfőbb czélja, t. i. az ifjúság gondozását?...  
Krisztusnak és a világnak ügye fordul meg azon, hogyha mi az ifjúságon 
segítünk és lendítünk s ezzel voltaképen rajtunk is és mindeneken segítve 
és lendítve lesz.“*

A Luthertől felismert szolidaritás, a kölcsönös egymásrautaltság és 
egymástól való függés eszméje Qeduly Henrik nagyszabású programm- 
beszédében is megnyilvánul. Iskolaügyünkben, összes — úgy elemi, mint 
közép- és főiskolai alkotásainkban és azok fejlesztésében létünk és jövőnk 
feltételeit, biztosítékait látja.

Modern püspök ő, ki a régi alapokon, de a modern élet követelmé
nyeinek megfelelően akar az emberiség boldogságán közremunkálni, ki a 
tudományok előrenyomulásában, az emberi jogok érvényesülésében, a társa
dalmi válaszfalak lazulásában s a szeretet és a szabadság intézményeinek 
erősödésében a Krisztus evangéliumának az életben való diadalát látja,

* Dr. Masznyik E., Dr. Luther Márton művei II. rész, IV. kötet, 160—163. o.
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s a ki végül meggyőződéssel hirdeti annak a szükségességét, hogy „a val
lási életjelenségek és egyházi törekvések a folyamatban lévő társadalmi evo
lutio val lépést tartsanak“ *

Ezeknek a kijelentéseknek egy főpásztor ajakáról nagy súlyuk van a 
mai viszonyaink között. Különösen a tudomány hivatott művelőinek és 
terjesztőinek, a tanároknak szolgálhatnak buzdításul e szavak, melyek méltók 
egy olyan férfiúhoz, kiben a tanárok bizalma a püspökválasztásnál kezdettől 
fogva összpontosult.

Az iskolaügyhöz ilyen hozzáértést csak az tanúsíthat, a ki maga is 
mint tanár, író, szerkesztő működött és tűnt ki, s a ki fényes egyházi kar
rierje mellett is szerényen vallja és követi a régi közmondást, hogy: a jó 
pap holtig tanul.

Oly püspököt nyertünk benne, a ki — a biblia szavaival -  „a tudo
mány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egész
séges (bajokat orvosló) tudománynyal és meggyőzhesse az ellenkezőket“, 
mert ma is vágynak, a kik „vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel 
tagadják“. (Tit. 1, 9. 16.) Az új püspök a megértésnek eme evangéliumi 
alapján áll s nem követi azokat, a kik az ellenkező véleményeket középkori 
módon, erőszakosan elfojtani törekesznek. Alatta ennélfogva előreláthatólag 
új, pezsgőbb élet indul meg az egyházkerületben és annak iskoláiban.

A Collegiumnak, mint a kerület egyetlen főiskolájának ebben elől 
kell járnia. A tudomány intenzivebb művelésére, de egyszersmind a gya
korlati élettel való összeegyeztetésére, a tanítóképző-intézet kiépítésére, a 
főiskolai intézmények, könyvtárak, szemináriumok fejlesztésére van min
denekelőtt szükség.

Ebbéli törekvésünkben, munkánkban bizalommal várjuk szeretett fő
pásztorunk jóindulatú támogatását, a ki egyik első feladatának tartotta 
Collegiumunkat meglátogatni, hogy annak függő ügyeit bölcsen elintézze 
s a ki erre a bizalomra maga bátorított fel bennünket, mondván:

»Részemről az iskolaügynek buzgó támogatója, tanítóinknak, tanáraink
nak szellemi és anyagi jólétük érdekeiért lelkesülő és tőlük éppúgy, mint a s 
lelkészektől és felügyelőktől a leglelkesebb egyházias és hazafias kötelesség
teljesítést elváró vezérük, főpásztoruk igyekszem lenni.“**

Úgy legyen! Dr 0 bál Béla.

* L. Qeduly székfoglaló-beszédjét az E v a n o . Ő r á l i.0  1911. május 20-iki számában.
** Székfoglaló-beszéd. Ugyanott.
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A lefolyt tanév sok bánatot, de örömöt is hozott. Elvesztette szeretett 
főpásztorát, a Collegium legjobb barátját, érdekeinek fáradhatatlan előmoz
dítóját. A veszteség ki lett pótolva és a fájdalom örömmé változott, midőn 
főtisztelendő és méltóságos Geduly Henrik nyíregyházi lelkész, kerületi 
főjegyző a nagy szótöbbséggel történt püspökké választatását elfogadta.

Élénk, mozgalmas év volt a lefolyt év. Az új gymnasium építése, 
a tantermek berendezése és felszerelése ügyében a lefolyt évben is több 
ízben az igazgató-választmány, a végrehajtó-bizottság és az építő-bizottság 
is foglalkozott. A júniusban tartott igazgató-választmányi ülésén az éppen 
akkor Eperjesen tartózkodó püspök is résztvett, s meggyőződést szerez
hetett az igazgató-választmány és a tanár-testület áldásos együttműködé
sének eredményéről.

Az egyes intézeteknek a lefolyt tanévi történetét a megfelelő helyen 
közlöm, itt csak a Collegium összességét érintő ügyről, még pedig csak a 
legfontosabbakról számolok be.

1910. június 30-ikán Tahy József coll. másodfelügyelő és Hajdú János 
esperes elnöklete mellett tartott igazgató-választmányi gyűlésen az igazgató
választmány tudomásul veszi, hogy az új gymnasium építése örvendetesen 
halad; őszinte örömének ad kifejezést Münnich Kálmán udvari tanácsossá 
lett kitüntetése felett, és örömmel veszi tudomásul, hogy az egyházkerület 
a Collegium tervezett külső restaurálási költségeire már 10 éven át évi 534 
koronányi hozzájárulást ajánlott meg. Az igazgató-választmány a közös 
tanári-kar egyhangú javaslatára egyhangúlag Oamauf György tanítóképző
tanárt választja az 1910—11. tanévre coll. igazgatóvá; a lelépő igazgató
nak, Szutórisz Frigyesnek pedig buzgó és lelkiismeretes működéséért őszinte 
köszönetét mond. Gerhard Béla tanítóképzői igazgató előterjesztésére, a 
szarvasi tanítóképző-intézet igazgatójává választott Nikelszky Zoltán helyébe, 
Wohaner Dezső polgári iskolai okleveles tanárt választotta meg. A választmány 
az elnök előterjesztését a Coll. külső renoválására nézve, mi 33,600 koronába
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kerülne, tudomásul veszi, és a renoválás foganatosítását a végrehajtó-bizott
ságra bízza. Ezzel az ügygyei, valamint a Coll. belső átalakításával az 
igazgató-választmány 1911. évi márcziushó 10-ikén tartott gyűlésén behatóan 
foglalkozott. Az építő-bizottság előzetes tárgyalásai folytán javasolja, hogy 
a gymnasium kivonulásával, a három tanintézetnek, valamint a könyvtárnak 
szükséges helyiségek átalakítására 68,000 koronát irányozzon elő. Miután 
ezek az átalakítások nagy összeget (68,000 kor.) vesznek igénybe, a fedezet 
módjairól és a kerület részéről való hozzájárulásról még nincsen határozat, a 
választmány megbízást ad, hogy a kérdéssel behatóan foglalkozzék.

A választmány örömmel vette tudomásul, hogy özv. Kalavszky Lászlóné 
Lovassy Mária 2000 koronát adományozott főgymn. ösztöndíjakra; Haskó 
György a Collegiumnak 4000 kor.-t és 4000 kor.-t a convictusnak hagyo
mányozott; Kubinyi Miklós 2745 kor. Kubinyi Albert-emlékalapítványt tett; 
özv. Csatáry Zsigmondné 1000 kor. alapítványt tett a tanítóképzőnek Kubinyi 
Albert emlékére; néhai Breuer József végrendeletileg 2000 kor. alapítványt 
tett a Collegiumnál; Suhajda Lajos végrendeletileg 1000 kor. alapítványt 
tett a theologia és dr. Szmik Gyula főorvos 480 darab 25 kor. névértékű 
»Tisztviselők Takarékpénztári részvényeket" adott át a Collegiumnak alapít
ványul »Dr. Szmik Gyuláné szül. Hoffer Klára" főgymnasiumi ösztöndíjra. 
A választmány, tekintettel az évről évre emelkedő drágaságra, a convictusi 
díjakat 160 koronáról 180 koronára emelte és szabályozza az elengedéseket. 
Köszönettel vette tudomásul, hogy a kerület a theol. tanárokat 400 korona 
ötödéves korpótlékban részesíti; hálás köszönettel örökíti* meg Kubinyi Albert 
emlékét, ki a Theol. Otthonra 1000 kor.-t hagyományozott, és hálás köszö
netét fejezi ki a nyíregyházai egyház iránt, a mely 4000 kor. alapítványt 
tett egy díjmentes helynek az Otthonban való létesítésére. Az igazgató
választmány a theologiai és jogakadémiai dékán, valamint a főgymnasiumi 
és tanítóképzői igazgató jelentését tudomásul veszi.

Az igazgató-választmány tudomásul veszi a zsolnai zsinat 300 éves 
fordulójának megünneplésére szóló meghívót s felkéri az ott megjelenő 
tanárokat a Collegium képviseletére; a régibb jegyzőkönyvek indexének elkészí
tését a coll. jegyzőre, a collegiumi jegyzőkönyvek és mellékleteiket a collegiumi 
igazgató őrizetére bízza; tudomásul veszi a coll. számvizsgáló-bizottság 
jegyzőkönyvét az 1909. évi coll. számadásokról; Frenyó Lajos könyvtáros 
javaslatát, tekintettel arra, hogy az új főgytnnasium építkezése 1911. szeptember 
1-jére teljesen készen lesz, elfogadja s kimondja, hogy a régibb határozatát, 
mely szerint a coll. nagykönyvtár kihelyezéséhez a szükséges helyiségeket 
és az olvasótermet felajánlja, továbbra is fentartja, s azzal a kérelemmel 
fordul a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségéhez, küldjön a 
helyszínére szakembert, a ki a szükséges helyiségek, a berendezés, fentartás 
költségei felől a coll. elnökséggel tárgyaljon, az országos főfelügyelőség pedig 
az államsegélyt a felmerülendő szükséglethez képest fölemelni szíveskedjék.

Az egyházkerület Poprádon 1910. augusztus hó 26. és 27-ik napjain 
tartott közgyűlésén résztvettek a Collegium képviseletében: Tahy József 
coll. felügyelő, Gamauf György coll. igazgató, Mayer Endre theol. akad.



8

dékán, dr. Mikler Károly jogakad. dékán, Gömöry János főgymn. igazgató, 
Gerhard Béla tanítóképző-igazgató, Draskóczy Lajos theol. akadémiai tanár, 
Liptai Lajos lelkész, tanítóképezdei vallástanár, dr. Wallentínyi Samu főgymn. 
tanár. A közgyűlés a coll. igazgató-választmány jelentését az 1909—10. tan
évről megnyugvással és elismeréssel tudomásul veszi és „minden tényezőnek 
odaadó, buzgó fáradozásából következtetve és azon jogos, a múltak és a 
jelen szép eredményeiből táplálkozó feltevésben él, hogy a vezetők ez odaadó 
munkássága a Collegium anyagi és szellemi törekvéseire Isten segedelmével 
a jövőben is meghozza a sikert". A collegiumi életet minden irányban 
érintő fontos intézkedését a kerületi közgyűlésnek egész terjedelmében közlöm: 
„Közigazgatási és jogügyi bizottság jelenti, hogy a collegiumi igazgató
választmány a múlt évi jegyzőkönyv 28. pontja alapján a püspöki hivatalhoz 
a Collegium szervezeti és kormányzati szabályzatának azon tervezetét, a 
melyet az igazgató-választmány egyidejűleg az egyetemes közgyűléshez is 
felterjesztett, beküldötte, továbbá, hogy ezen beküldött, az igazgató-választmány 
által szerkesztett tervezetet a püspök azon megbízással adta ki Geduly Henrik 
egyházkerületi főjegyzőnek, hogy ezen tervezetnek és a vonatkozó elő
munkálatoknak tanulmányozása alapján készítsen oly újabb tervezetet, a 
melyben az egyházkerületi Collegium jogállásának, az érvényben levő 
egyetemes iskolai bizottsági szabályrendelet és az Egyházi Alkotmány ren
delkezéseinek figyelembevételével, különös gond fordíttassék a szervezeti és 
kormányzati rész különválasztására; végül, hogy Geduly Henrik e meg
bízatásnak folyó évi* július 13-ikán a püspöki hivatalhoz küldött felterjesz
tésével eleget tett. Javasolja ennélfogva a közigazgatási és jogügyi bizottság, 
hogy a munkálatoknak egységes alapon, a collegiumi igazgató-választmánnyal 
egyetértve leendő számbavételére, a jövő évi kerületi közgyűlésre javaslatként 
elkészítésére szűkebbkörű bizottság küldessék ki. A kerületi közgyűlés az 
eperjesi Collegium szervezeti és kormányzati szabályzatának elkészítése tár
gyában előterjesztett közigazgatási és jogügyi bizottsági javaslathoz hozzá
járul és az abban kiküldeni javasolt szűkebbkörű bizottságba dr. Meskó 
László és Terray Gyula elnöklete alatt Gyürky Pált, Münnich Kálmánt, 
Fischer Miklóst, Simkovics Jánost, dr. Zelenka Lajost, Balla Jenőt és Geduly 
Henriket választotta meg."

Előre nem láthatott körülmények és akadályok miatt e bizottság még 
nem ülhetett össze.

A kerületi közgyűlés az 1910. év november havának 9-ik napjára össze
hívott egyetemes közgyűlésre kiküldte a coll. tanárok közül: dr. Szlávik 
Mátyás, dr. Mikler Károly, Gömöry János, Gerhard Béla, Draskóczy Lajos, 
dr. Flórián Károly, dr. Obetkó Dezső és Gamauf György tanárokat.

Szeptember 18-ikán tartottuk meg a coll. felügyelő úr, több igazgató
választmányi tag, a tanári-karnak és az ifjúságnak részvételével a collegiumi 
megnyitó-ünnepélyt, melyen az ifjúság éneke és Vietorisz László IV. éves 
theol. akad. hallgató szívhezszóló ünnepi imája után Gamauf György coll. 
igazgató a következő beszédet mondotta, mely itt e helyen nagyrészt csak 
kivonatosan van közölve:
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Nagyságos és Nagytiszteletű Igazgatóválasztmány! Mélyen tisztelt Kar
társaim ! Kedves Ifjúság!

Ez új iskolai év küszöbén mindenekelőtt köszönetét mondok a mélyen 
tisztelt Igazgatóválasztmánynak, hogy engemet, mint ez ősi, nagyhírű főiskola 
legifjabb intézetének szerény munkását a coll. rectori kitüntető állásra meg
választani kegyeskedett; köszönetét mondok az igen tisztelt Kartársaimnak, 
hogy tanári működésemet a legnagyobb, legkitüntetőbb kartársi elismerés
ben egyhangú ajánlatukkal részesítették. Hálás szívvel üdvözlöm a mélyen 
tisztelt Igazgatóválasztmány Elnökségét és Tagjait, kik megjelenésükkel is 
kifejezést adtak a Collegium iránt érzett érdeklődésüknek és ünnepélyünk
nek fényét emelik, annak nagyobb jelentőséget adnak; szeretettel üdvözlöm 
Tanártársaimat és szívem egész melegével üdvözöllek benneteket, kedves 
Ifjakat, magyar hazánk szép reménységét! Üdvözöllek benneteket részint 
mint jó ismerősöket, részint mint reményteljes jövevényeket. S habár sze
retett hazánk különböző részeiből sereglettetek ide, valamennyiteket csak 
egy törekvés, csak egy kellemes hozott ide: ismereteket, tudományt szerezve, 
azokat magyar hazafiúi szellemben tovább művelve, a magyar nemzeti kultúra 
ápolása és előmozdítása szolgálatában boldogulástokra itt e földön és íidvö- 
züléstekre a földöntúli életben.

Fenséges czél, hazafias kötelesség, nehéz munka ez, mely máról hol
napra nem hozza meg a kívánt gyümölcsét, hanem hosszas, fáradságos, 
göröngyös út ez és csak ernyedetlen kitartás vezet czélhoz.

E munka annál könnyebb, biztosabb, alaposabb lesz, minél jobban 
ismerjük a czélt szolgáló eszközöket. A czél távol van, még el nem értük; 
az eszközök kezünk ügyében vannak; legfőbbike az ismeretek szerzése: a 
tanulás. A tanulás tehát nem végczél, hanem eszköz a czél elérésére: magyar 
hazánk szeretetteljes, önfeláldozó szolgálata minden testi-lelki erőből. Ezeket 
az erőket itt, e főiskola falai között akarjuk a lehető legmagasabb fokra 
fejleszteni.

Kedves Ifjak! Mindnyájan úgy tudjátok, úgy érzitek, hogy tanulni 
jöttetek ide a szó nemes értelmében. De teljes tudatában vagytok-e már 
annak, mit tesz ez: tanulni és hogyan kell tanulni? Bizonyára vannak sokan, 
vajha valamennyien volnátok, kik legalább ösztönszerül eg teljesítik ebbeli 
kötelességüket; de bizonyára vannak sokan, kik ennek teljes tudatára még 
nem ébredtek. Azért és minthogy a ti boldogulástok az ismeretek szerzésé
ben, azokban való haladásában főképpen az eszközök ismeretétől és azok 
helyes alkalmazásától függ: figyelmeteket néhány perezre a tanulásra akarom 
irányítani.

Beszéde további folyamában a szellemi munka egyik leglényegesebb 
tényezőjét, a figyelmet fejtegeti, s annak tulajdonságait és mibenlétét, hogy a 
figyelem tulajdonképpen nem egyéb, mint az öntudatnak mesterséges szűkí
tése, s mint ilyen ismét abnormális állapotnak nevezhető, mely ellentmond 
a lelki élet természetes követelményének: a változatosságnak. A figyelem 
szükséges a képzetek szerzésére; hogy ezek állandóak legyenek és tudatunkba 
vésődjenek, hogy bármikor könnyen és későbben is felújíthatok legyenek:

Coll. Ért. 1910—11. 2
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gyakorlásra, tanulásra van szükség, mely tudást eredményez, ismereteink 
tárházát gazdagítja; előnyben lesz az, a ki sok utánjárás és gondolkodás 
nélkül is bármikor gyorsan képzethalmazzal rendelkezik, a felett, a ki erős 
gondolkodás, alapos tudás mellett csak nehezen tudja képzeteit föleleveníteni 
többé-kevésbbé hosszadalmas utakon. Hogy ezt elérhessük, a helyes tanulás 
feltételeivel kell megismerkednünk. Első feltétele a helyes tanulásnak az 
elsajátítandó anyag megértése; ez pedig függ az előképzettségtől, hogy bír
junk oly képzeteket, melyekhez az újakat kapcsolhassuk; továbbá a képzet
sorok mennyiségétől és a betanulásra fordítandó időtől. Minél alaposabban 
lettek elsajátítva a képzetek és minél erősebbek a kapcsolatok, annál köny- 
nyebben és gyorsabban történik felújításuk. Lehetetlen, hogy az egyszer 
szerzett képzetsor csonkítatlan teljességében megmaradjon elménkben; ennek 
a lehetetlenségnek az iskola sem képes eleget tenni; azért az iskola teljesen 
eleget tesz, ha az elsajátítandó anyagot a megértésre dolgozza fel. Nem lehet 
tehát kívánni, hogy a tanuló minden tanulandót az iskolában sajátítson el, 
vagy hogy mindaz, a mit egyszer tanult, maradandó legyen; azért a tanuló
nak az iskolán kívül is magának van szüksége a tanulásra vagy betanulásra. 
Részletesebben foglalkozik szónok, hogy a tanulók egyrészt a már ismerteket 
felújítsák és megrögzítsék, másrészt új ismeretet szerezzenek a helyes tanulás 
megismertetésével. E czélból elsősorban tekintetbe veendő az időben való 
helyes elosztás, továbbá annak megállapítása, vájjon az elsajátítandó anyagot 
egészben vagy részletekben tanuljuk be; természetesen itt magának az elmé
nek is jut fontos szerep; a tanulást lényegesen megkönnyíti a próbafelmondás, 
mert ez megismertet bennünket tudásunk hiányaival, másrészt megismerjük 
azon nehézségeket, melyeket egyes részletek okoznak. Fejtegeti a különböző 
tanulási módokat. Semmiképp sem ajánlatos a daráló-typus; sajnos, leg
inkább ez dívik a tanulók közt.

íme, kedves Ifjak! Röviden ismertettelek benneteket a helyes tanulás 
módszerével, példákkal illusztrálva; kövessétek és könnyebben boldogultok 
a tanulásnál; az élet számára alaposabb ismereteket szereztek, melyeknek 
nagy és tekervényes tömkelegében gyorsan és biztosan eligazodtok.

Isten áldását kérve a coll. elöljáróság, a tanári-kar és ifjúság munkás
ságára, az 1910—11. iskolai évet a Collegium négy intézetében ünnepélyesen 
és hivatalosan megnyitódnak nyilatkoztatom ki.

Szeptember 31-ikén tartott tanári-kari közös értekezlet a deprecatiói 
ünnepély azon elavult szokását, hogy az énekek a chorusról diktáltattak, 
beszüntette és helyette a használatos ének kinyomatását és azoknak az ifjúság 
közt való szétosztását elrendelte.

Október 1-jén Ludmann Ottó főgymn. tanár tanárságának 50-ik évét 
töltötte be. Ez alkalommal a collegiumi tanári-kar szerény, de annál bensőbb, 
igaz, meleg kartársi érzületből fakadó ünneplésben részesítette őt.

Október 31-ikén, a reformatio emléknapján tartottuk meg a szokásos 
deprecatiót, a melyen Kapy Gyula képezdei tanár vezetése mellett a tanító- 
képző-intézeti énekkar mély vallásos érzelmet keltő gyönyörű kardalt adott
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elő, Vietorisz László IV. éves theol. akad. hallgató mondotta a szokott imád
ságot és ifj. Korbély Géza III. éves jogakadémiai hallgató az ifjúság részéről, 
a tanári-kar részéről pedig dr. Obál Béla tartotta az ünnepi szónoklatot. 
Ezek után a megjelent tanároknak és coll. ifjaknak Korbély Géza lelkész 
adta fel az úrvacsorát.* A tanár-szónok beszéde a következő volt:

Tisztelt tanári-kar! Kedves ifjúság!
Október 31-ike ünnepe a protestánsoknak világszerte. Mintegy 180 

millió protestáns emlékszik meg hálásan e napon arról a wittenbergi 
tanárról, a ki korszakalkotó eszméivel az egyház és társadalom reformálására 
mert vállalkozni. Ledöntötte azokat a hatalmas bástyafalakat, melyekkel a 
kiváltságos papi osztály vette körül magát. A romok helyén új élet fakadt. 
Újra megzendült a szívekben amaz őskeresztény motívum, melynek Madách 
oly szép kifejezést adott az „Ember tragédiájáéban:

„Legyen hát czélod : Istennek dicsőség,
Magadnak munka. Az egyén szabad,
Érvényre hozni mind, mi benne van,
Csak egy parancs kötvén le : a szeretet."

Van-e gondolat, barátaim, mely lelkünket annyira fölemelné, nagy 
feladatok és czélok szolgálatára serkentené, mint annak a tudata, hogy az 
egyház és társadalom ama nagy reformatiója egy főiskolából indult ki, 
a tanárok és tanítványok közös munkája által terjedt és hódított Európaszerte 
s újabb meg újabb iskolákat hozott létre, melyek a reformáció nagy 
eszméinek megannyi letéteményesei, új tűzhelyei lettek. És mivel lehetne, 
testvéreim, mindnyájunkban a kötelességérzetet és a felelősségtudatot fo
kozni, mint annak a hangsúlyozásával, hogy a mi főiskolánk is a refor
máció, a folytonos megújhodás eszméjének köszöni létét és ezt az eszmét 
is van hivatva ápolni, megvalósítani, — hogy mi, tanárok és ifjak egyaránt 
azoknak a küzdő protestánsoknak vagyunk az utódai, a kik elveikért inkább 
a gályarabságot és a Caraffák uralmát szenvedték el, mintsem azokból 
valamit megtagadjanak.

A Collegiumot 1667-ben, I. Lipót gyászos korszakában egyenesen a 
magyarországi protestantizmus megmentésére emelték és fejlesztették fő
iskolává a felsőmagyarországi evangélikus rendek. A katholikus reakczió 
Európában a westfáliai béke következtében (1648.) eljátszotta nagy játékait 
és minden erejével, szerzeteseivel és zsoldosaival Magyarországra vetette 
magát. A bécsi kormány rossz szemmel nézte, hogy ifjaink külföldi 
egyetemekre járnak, a nyugati eszmeáramlatokat hazánkba is „behur- 
czolják", azért lehetőleg akadályozta őket ebben, a külföldről behozott 
műveket a vámvizsgálatnál lefoglaltatta, úgy, hogy ez ellen az önké
nyes eljárás ellen az országgyűlés is felszólalt. Midőn így hazánkat 
egyfelől izolálni igyekeztek a nyugati kultúrától, Róma és a jezsuiták 
törekvéseit minden eszközzel előmozdították. 1658-ban létesítették a szom
szédos kassai főiskolát, 1667-ben a nagyszombati egyetemet a hittudo-

* A deprecatiói beszédet a szerző által eszközölt kibővítéssel és kiegészítéssel 
közöljük le.

3*
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mányi és bölcseleti kar mellett a jogtudományi karral is kibővítették. 
Mindkét iskolát a Jézus társaságára bízták. Hogy a mi Collegiumunk fel
vehesse ezekkel a versenyt, nemcsak a hazában, hanem egész Európában 
megmozdultak a protestánsok. A hazai testvér felekezetek és nemzetiségek 
csakúgy meghozták gazdag adományaikat a Collegium építéséhez, mint az 
erdélyi szászok, a németországi evangélikus rendek, a svéd, dán, angol és 
hollandiai fejedelmek, illetve polgárok*

A világ protestánsainak szolidaritásérzete ritkán nyilvánult meg oly 
nagyszerű módon a történet folyamán, mint a mi Collegiumunk alapításá
nál. Éppen azért a jezsuita befolyás alatt álló bécsi kormány mindent 
elkövetett, hogy e drága kincsünktől megfoszszon minket. Háromszor próbál
kozott meg vele. Először, alig pár évi fennállás után, 1671-ben a Wesselényi- 
féle összeesküvés elfojtásával kapcsolatban Spankau generális vette el tőlünk 
a Collegiumot, de azután Thököly Imre, a Collegium neveltje, a kuruczkirály 
1682-ben ismét visszaszerezte és visszaadta azt nekünk. Másodszor Caraffa 
juttatta a Collegiumot a jezsuiták kezébe, mígnem II. Rákóczi Ferenc 
1704-ben újra visszaállította a régi jogállapotot. Az ő dicsőséges szabadság- 
harczának leveretésével 1711-től ismét és pedig ezúttal majdnem végleg a 
jezsuiták kerekedtek itt felül. Ok uralkodtak itt, míg csak XIV. Kelemen 
pápa 1773-ban fel nem oszlatta a rendjüket. Katonai gabonaraktár lett 
ekkor a Collegiumból s végre is az evangélikusok 1784-ben egy nyilvános 
árverésen 6000 forintért visszavásárolták egykori tulajdonukat. Még így is
II. József kegyelmére volt szükség, hogy azt elődeink ismét iskola czéljára 
használhatták fel. A Collegium egykori birtokait, javadalmait azonban többé 
nem nyerhettük vissza. Megint csak rá lettünk utalva a külföldi segélyre, 
így 1848. után a Bach-korszak alatt a Gusztáv Adolf-egyesület évi 2000 
forintnyi támogatása nélkül Collegiumunk egyszerű magániskolává zsugo
rodott volna össze.

Ezek után talán nem állítok új dolgot, ha azt mondom, hogy a Collegium a 
klerikális uralom elleni egyetemes, európai harcz jegyében született s e harcz 
szakadatlan lánczolata húzódik végig egész történetén. Ennek a harcznak 
a modora, sőt jellege is változhatik a szerint, a mint a klerikalizmus is 
különböző utakon és módokon igyekszik uralmát fenntartani és kiterjesz
teni s e czélból más, reakcziós elemekkel is szövetkezik. De maga a 
harcz, míg csak az a szent eszme, melyet a Collegium alapítói, a Thököly 
Istvánok, a Wittnyédi Istvánok, a Keczer Andrások, a Weber Jánosok 
és más — hazaszeretetük miatt üldözött és vértanúságot szenvedett „rebellis“ 
magyarok czélul elénk tűztek: a politikájában független, kultúrájában európai, 
erős és szabad Magyarország eszméje — szemben a Kollonicsok „egyhitű, 
de koldus és nemzetietlen“ Magyarországával — meg nem valósul, mind
addig sohasem szünetelhet. A míg ez a szellem maga ki nem vész a Colle
giumból, addig nem kell csüggednünk, ha néha alul is maradunk a vias- 
kodásban. Aggodalomra, felháborodásra csak akkor volna okunk, ha látnok,

* L. Acta civitatis Eperiesiensis et evangelicorum Academiam ibidem loci erigere ac 
fundare attentantuum, Collectio Hevenesiana, t. XXXVIII. Egyetemi könyvtár, Budapest.
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hogy egyesek ezt a szellemet kiölik, meghamisítják, avagy túlzásokra, fele
kezeti torzsalkodásra használják fel. Az elégedetlenség fájdalmas érzése kél 
továbbá mindannyiszor lelkűnkben, valahányszor tapasztaljuk, hogy az esz
közök az elérendő czéllal nem állanak arányban és a nagy eszmék nem 
találnak következetes keresztülvitelre, megvalósításra.

Ilyen szempontokból vizsgáljuk meg azt a nagy csapást, mely két
száz év előtt a Collegium elvételével érte elődeinket. Velük szenvedett 
egész magyarhoni egyházunk. A mi csapásunkat tehát az összességnek a 
bajával együtt kell szemügyre vennünk. Egy főiskolának szoros összefüggés
ben és kölcsönhatásban kell állania a társadalom, a nemzet életével. A witten
bergi és a többi német egyetemek főtényezői voltak Németország emelkedé
sének, mai nagyságának. És viszont abban a kétszáz év előtti társadalmi 
dekadencziánkbati, mely miatt nem voltunk képesek megvédeni a Collegiumot, 
a protestantizmust, a magyar függetlenséget: — ha nem is közvetlenül, de 
közvetve magát a Collegiumot is terhelik hibák és mulasztások.

A Collegium alapítása idején már javában dűlt hazánkban az ellen- 
reformáció. A katholikusok támadásaira a protestánsok hasonló erőszakkal 
válaszoltak. Az országgyűléseken végtelen sérelmi iratokkal igyekezett a 
két párt egymást túlliczitálni. Midőn aztán 1662-ben ez a meddő grava- 
minális politika szakadásra vezetett, akkor a Wesselényi-féle összeesküvőkkel 
együtt a protestánsok is egyedül a külföldi segélyben keresték szabadu
lásukat. Ezzel pedig a rebellizmus, a lázadás és felségsértés vádját vonták 
a fejükre s jó ürügyet szolgáltattak a bécsi kormánynak, hogy ellenük a 
legszigorúbb rendszabályokat foganatosítsa. Már pedig a külföldi segély 
csak ideig-óráig segített rajtuk, azzal teljes diadalra nem juthattak. Ezt 
csak saját, belső, nemzeti erőink fokozásával érhették volna el. Úgy, hogyha 
folytatják'a Bocskay politikáját, a ki fegyvertársait, a hajdúk népét felsza
badította és jogokhoz juttatta. Úgy, hogyha tovább fejtik a Rákóczi György 
eszméjét, a ki a jobbágyoknak vallásszabadságot már biztosított. Addig 
ugyanis, míg a jobbágyok egyébként teljesen ki voltak szolgáltatva a földes
urak önkényének, a vallási joguk is illuzoriussá lön és egy-egy földesúr 
áttérésével ezerszámra vesztettük el a protestáns népet.

Teljes jobbágyfelszabadítás, egyenlő teherviselés menthette volna csak 
meg a magyarhoni protestantizmust és vele az ország függetlenségét. Maga 
a rendi országgyűlés is elismerte, hogy „az egykor virágzó Magyarországnak 
mi sem ártott jobban, mint a jobbágyok elnyomása, kiknek panasza már 
az égbe kiáltott!“* Mégis azt látjuk, hogy a szabad költözködés jogának 
megadásán kívül a jobbágyok helyzetén semmi javítás sem történt. Ők 
viselték az összes terheket s számuk az adót nem fizető nemesekhez viszo
nyítva csekély volt. Az I. Lipót elleni harczok szervezésénél gyökeres refor
mokat ígértek nekik, de az Ígéret soh’sem vált valóra. Végre is összeros- 
kadtak az egyoldalú teherviselésben. A népnek ez a teljes kimerülése volt 
a főoka annak, hogy a Rákóczi-féle szabadságharcz igazi czélját el nem

* L. Corpus Juris Hungarici, 1647: XXVI. t.-cz.
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érhette és hogy mi is majdnem végleg elvesztettük Collegiumunkát. Nyilván
való tehát, hogy e társadalmi kérdésekkel, a protestantizmus politikai és 
gazdasági helyzetével való foglalkozás érdekében állott volna főiskoláinknak 
s kezdeményező lépések történtek is ez irányban.

Comenius Ámos János, a nagy paedagogus, kinek négy évi sáros
pataki működése idején (1650 — 54.) alkalma volt megismerni hazánkat, 
annak sokféle baját, urának, II. Rákóczi Györgynek benyújtott emlékiratá
ban elrettentő képet fest a kor állapotairól, a nemesség és parasztság hely
zetéről, nemzeti hibáinkról stb.*

Ebben az iratban Comenius rámutat arra, hogy Magyarország a leg
boldogabb ország lehetne, mert földje jó és termékenység dolgában Európa 
legáldottabb tartományaival versenyezhet. Mégis éhezik itt a nép, éhínség, 
járványok, betegségek tizedelik az embereket és viszik időelőtt a sírba. 
Pedig négyszerannyi ember is megélhetne itt, ha tudnánk gazdálkodni, ha 
gondoskodnánk róla, hogy a nép jólétben éljen s a született gyermekek 
fel is nőjenek. De kevés nálunk az egészséges gyermek és ritka az öreg 
ember. Csak kettőben bővelkedünk: a koldusokban és a piszokban (abun
damus mendicis et squalore). A békében nem dolgozunk, a háborút azután 
nem birjuk. Mindenki a henye életmódot szereti. A tisztességes foglalko
zásokat, az ipart, mesterséget megvetik. Kincsekben, aranyban, ezüstben 
nem szűkölködnénk, de azok a föld mélyén vannak és hagyjuk, hogy ide
genek bányászszák ki azokat. A »res proletaria", a nép sorsának javítása 
senkinek sem okoz gondot. «Kívánatos volna, hogy olyan törvényeink legye
nek, melyek mindenre és mindenkire, a legalsóbb néposztályokra, úgy a 
városira, mint a falusira kiterjedjenek. így azonban a mindenben tudatlan nép 
csak állati engedelmességgel kormányozható és tartható szolgai járomban."**

A törvényeket — úgymond — különben sem azért hozzák, hogy valaki 
betartsa. Mindenki saját szokását követi. Az igazság ritkán talál védelemre. 
Önkény, erőszak uralkodik mindenfelé. „Ha van hely a nap alatt, a hol az 
irigység és egymásra való féltékenység uralkodik s az emberek itthoni gyű
lölködéssel és viszálykodással egymás ellen törnek, egymásnak gondját nem 
viselik, hanem mindenki cserben hagyja a másikat, úgy ez a hely itt van. 
A legtöbben úgy viselkednek itt, mintha mindenki csak a maga hasznára 
született volna és senki a közjóra . . . kétes, hogy még egy nemzetben talál
ható-e ehhez fogható tunyaság és minden jó ügy iránti érzéketlenség".***

* Az emlékirat czíme: «Gentis felicitas speculo exhibita iis, qui num felices sint, 
et quomodo fieri possint, cognoscere velint". Újra lenyomtatta Kvacsala János, Magyar 
Prot. Egyháztört. Adattár, 1905. évi IV. évfolyam, 144 — 168. o

** «Leges ad omnia et omnes (infimam etiam plebem, oppidanam et paganam) sese 
extendentes desiderari. Hinc plebs omnium ignara bruto tantum obsequio regitur, servilique 
sub iugo retinetur." L. f. Gentis felicitas. 150. o.

*** «Si ullus sub sole locus est, ubi livor et invidia regnat, et homines intestinis odiis 
et dissidiis sese aut conficiunt, aut certe non curant, sed deserunt, hic est. Quasi ad suum 
tantum privatum commodum quisque, nemo ad bonum publicum, nati essent, ita se plerum
que gerunt. . .  an ulla in gente similis reperiatur ignavia et ad omnes res bonas torpor, 
incertum sit." Ugyanott.
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Lesújtó, a mit végül vallás- és iskolaügyünkről mond Comenius. Az 
iskolák, melyek hivatva volnának helyesebb nézeteket és kultúrát a népbe 
plántálni, el vannak hanyagolva. Horribile dictu et inauditum inter Christianos 
alibi — kiált fel Comenius —, hogy az egész országban nincs egyetlen 
egy anyanyelvű iskolánk sem. A latin iskolákban is egy kis grammatikán 
és logikán kívül a történelem, bölcselet és orvostudomány terén tudatlanság 
honol. A vallás üres dogmatizmusból, száraz czeremoniákból avagy fanatikus 
bálványozásból áll, melyek hidegen hagyják az ember lelkét. Mindent 
egybevetve közeli végünket jósolja Comenius és ránk olvassa az ótesta
mentum legsúlyosabb vádját, mely egy nemzet ellen emelhető, hogy 
Magyarország olyan ország, mely a saját lakóit emészti meg. (IV. Mózes, 13,33.)

Comenius szavai nem hangzottak el egészen hatástalanul a pusztában. 
Az eperjesi Collegium alapítása is egy bizonyság róla. Ennek tanárai közül 
egy Ladivér Illés a Comenius iskolájából került ki. Intenzív oktatás indult 
meg a Collegiumban. A magyar nyelv és irodalom tanítására kiváló gondot 
fordítottak. Egy Thököly Imre naplói, levelezései tanúságot tehetnek erről. 
Másrészt jeles külföldi tanerőket is vontak be, főleg a felsőbb osztályokban 
magasabb tudományok előadása végett. A Collegium mégsem volt képes 
a nagy, nemzetátalakító munkát elvégezni. Nem volt ideje egy új nemze
déket nevelni. Hiszen az ellenfél már oly erős volt, hogy egy emberöltő 
alatt három ízben űzte ki elődeinket saját hajlékukból. Érthető elődeink 
mérhetetlen elkeseredése. A harag és szenvedély pedig nem alkalmas lelki 
állapot tárgyilagos, tudományos munka kifejtésére. A szenvedély rövidlátó 
és a közvetlen ellenfélben látja minden bajnak az okát. A Collegium tanárai is 
a jezsuiták elleni támadásokra, hitczikkek feletti polémiára és meddő vitat
kozásokra pazarolták legfőbb idejüket és erejüket. Az ifjúság aztán a gyű
lölködést a gyakorlati életbe is átvitte. Rezik János collegiumi rektor 
1708-iki feljegyzéseiből tudjuk, hogy a katholikusokkal főleg az űrnapi 
körmenetek alkalmával gyakori volt az összeütközés és a harcz, mely a 
város, sőt a vármegye beleavatkozását is maga után vonta.*

így lettek a szelíd muzsafiakból a felekezeti harcz gyászvitézei. A hol 
pedig egyszer már a felekezeti türelmetlenség befészkelte magát, ott az 
inquisitio szelleme is felüti a fejét és az egy hiten lévők sincsenek biztonság
ban a túlzó hitelvi pedantéria képviselőinek támadásaitól. Ezeknek lett 
áldozata a szabadabb szellemű ifj. Burius János tanár, kit az orthodoxok 
1708-ban kiüldöztek a Collegiumból.** Burius egy akkori modern irány
zatnak, a Spener és Francke-féle pietizmusnak volt a híve, mely a merev 
orthodoxia helyett a gyakorlati kereszténység művelésére, a dogmák helyett 
az erkölcsi életre fektette a fősúlyt. Köztudomású dolog, hogy a pietizmus

* L. a halle-wittenbergi magyar könyvtár kéziratai között.
** L. a Rezik-Matthaeides-féle Gymnasiologia kéziratát az eperjesi Collegium könyv

tárában. E kézirat egy tolihibája következtében Hörk József: Az eperjesi ev. kér. Collegium 
története ez. művében Burius (III. rész, 76. és 85. o.) és Burisius Jánost két különböző személy
nek tartja, pedig már Lichner Pál az idős Burius János „Micae historico-chronologicae 
evangelico-pannonicae" ez., 1864-ben kiadott művében 219. o. kijavította e tévedést.
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mozgalma — minden túlzása mellett is — megifjította a német egyházi 
és társadalmi életet s Magyarországon is a dunántúli részeken a mai 
napig kiható, áldásos gyümölcsöket termett* Ezt a mozgalmat azonban 
a Collegium akkori vezetői és felügyelői destruktiv irányúnak tartották, 
mely alkalmas a régi tekintélyek lerombolására s ellene úgy a rózsahegyi 
zsinaton (1707.), mint Eperjesen, a Collegiumban szigorú, elutasító állás
pontot foglaltak el.

Ez a rövidlátó, szűkkeblű, maradi felfogás aztán lenyűgözte a Colle- 
giumban a szabadabb, életerős fejlődést. A társadalom égető bajaival, 
korszerű kérdéseivel senki sem foglalkozott. Az oktatás sablonossá, egy
oldalúan philologiaivá lett. Csak a régi klasszikusokat volt szabad olvasni, 
másutt már elavult tankönyveket használni. Nálunk még mindig a Sturm 
János (1507—1589.) tanrendszere dívott, melylyel szemben még a korszak- 
alkotó Comenius-féle új, realisztikus, gyakorlati tanbeosztás és az ő új 
tankönyvei is háttérbe szorultak. A modern zsidó bölcselő, Spinoza Baruch 
(1632—1677.) kritikai vizsgálódásairól, új „Ethikájáról", »Theologiai-politikai 
tractatusairól" ki tartotta volna érdemesnek nálunk beszélni? Leibniz 
Gottfried Vilmost (1646—1716.), a nagy bölcselőt és természettudóst, a ki 
1700-ban Berlinben az első Tudományos Akadémiát alapította, ki merte és 
tudta volna akkor még Magyarországon követni?

Mindezen kulturális elmaradottságunknak bizonyára voltak rajtunk 
kívül álló okai is, a hosszú török uralom, az állandó osztrák elnyomás. De 
vájjon ezeknek is nem a züllött magyar politikai és társadalmi viszonyok 
egyengették-e az utat, melyeket nemcsak a „Meiner" Comenius, hanem a 
mágnás Zrínyi Miklós, az udvarnál időző külföldi, jelesül a velenczei követek, 
egy Buonvisi, a pápai nuncius és más európai látókörű férfiak is osto
roztak. És ugyanekkor a Collegiumnak lokális gondolkozású vezetői és 
patronusai erőszakkal zárták el azokat a csatornákat, melyeken át újabb, 
éltető áramlatok hatolhattak volna a Collegium tanári-karába, ifjúságába 
és ezek közvetítésével az elmaradt magyar társadalomba, a beteg közéletbe. 
Vájjon nem vétettek-e ezzel a vezetők a nemzet, a társadalom ellen s min
denekelőtt a főiskolai tanszabadság ellen, mely még a késői középkori 
egyetemekben is a tanárok és tanulók testületi privilégiumához tartozott s a 
mely nélkül ma nem ünnepelhetnők október 31-ikét, mint a reformáció 
születésnapját.

A szabad oktatás, a szabad főiskola’régibb, mint a reformáció. Annak 
eszméje a klasszikus ó-korban gyökerezik, midőn még egy-egy kiváló 
bölcsész és tudós maga alapított iskolát, akadémiát. A tanítványi kör, az 
ifjúság tette ki ennek az iskolának a testét, szervezetét. Az ifjúságnak nem
zetekké, natiókká való tömörülése adta meg a középkori egyetemnek is a 
szervezetét, de az egyetem maga a kultúrának nemzetközi, európai tűzhelye 
maradt. A pápák és császárok vetélkedtek abban, hogy az egyetemeket 
privilégiumokkal lássák el és kössék le maguknak. I. Frigyes császár, a rőt-

* L. Payr Sándor, Magyar pietisták a XV1I1. században, Magyar prot. egyháztört. 
inonographiák, 1898., I. k., 94-174. o.
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szakállú, a bolognai egyetemnek 1158-ban adott privilégiumát azzal indo
kolja meg, hogy »ha már mindenki, a ki az emberekkel jót cselekszik, 
méltán kiérdemli császári dicséretünket és védelmünket, mennyivel méltá- 
nyosabb, hogy különös szeretettel védjük mindennemű sérelem és bántódás 
ellen azokat, kiknek tudománya fénynyel árasztja el a világot'1.*

Az egyetem ekkor még „universitas magistrorum et scholarium", 
vagyis a tanároknak és tanulóknak a nemzeti korlátokon felülálló összes
sége, egyetemes szabad gyülekezete volt s csak később, a fakultások, tudo
mányszakok szerinti tagozódás idejében lett belőle „universitas literarum", 
a tudományok összessége, egyeteme. Az ifjúság autonómiája azonban a 
tanári-karé mellett is sokáig fennmaradt. Az ifjúság képviselői, az egyes 
nemzetek prokurátorai választották a rektort, és pedig szintén az ifjúság 
köréből. Ez utóbbi szokásra példa a magyar Thurzó Imre gróf, a ki 1615-ben 
26-éves korában mint egyetemi hallgató lett a wittenbergi egyetem rektora. 
És lett légyen bár egy egyetem pápai vagy császári, fejedelmi felügyelet 
alatt, az ifjúságnak a tanári-karral való szolidaritásérzete biztos záloga volt 
mindig a főiskolai tanszabadságnak. Midőn Venczel cseh király 1409-ben 
megrendszabályozta a prágai német egyetemi tanárokat s azok kénytelenek 
voltak távozni, az egész német ifjúság velük vonult s közösen megalapították 
a leipzigi egyetemet. Vannak rá továbbá példáink, hogy az ifjúság még a 
tanári-kart is irányította. így a heidelbergi egyetem tanári-karát az ifjúság 
kényszerítette a reformáció befogadására.**

Csak ezeknek előrebocsátása mellett értjük meg, hogy mily nagy 
szerepe és jelentősége van a főiskolai önkormányzatnak saz ezzel járó szabad
ságnak a reformáció keletkezésében és elterjedésében. Azok közül a bátor 
férfiak közül, a kik a 14. század óta — bár egymástól többé-kevésbbé 
eltérő módon — az egyház reformációját sürgették, sőt megkísérelték, a 
legtöbben tanárok voltak, így Wiclif János az oxfordi, Hús János a prágai, 
d'Ailly Péter, Clémanges Miklós, Gerson Charlier János a párisi egyetemen. 
És a nagy wittenbergi reformáció is elsősorban Luthernek, mint tanár
nak a műve. Csak azok az alapos bibliai és történeti kutatások érlel
hették meg benne a reform eszméjét, melyeket a wittenbergi egyetemen 
több évi tanárkodása alatt folytatott. S midőn reformeszméit már hirdetni 
kezdte, akkor is a szerzetes Lutherbe a zárdái falak között vajmi könnyen 
beléfojthatták volna a szót, de a tanár Luthert, a ki mögött száz meg száz 
lelkes diák sorakozott s a kinek eszméit széthordták a vén Európában, 
nem lehetett oly könnyen elnémítani. Luther meg is becsülte a főiskolát 
és életének egyik legfőbb czélját annak fejlesztésében, az ifjúság gondozá
sában, ügyének előmozdításában látta. Azóta is mutasson bár a protestan
tizmus visszaeséseket, eltévelyedéseket, de egy igazság tisztán kristályosodott 
ki a fejlődés folyamán. És ez az, hogy egy protestáns főiskoláról a szabad

* Schmidt -  Lange, Geschichte der Pädagogik, II. k. 357. o.

** V. ö. Schmidt-Lange, Geschichte der Pädagogik, III. k. 207. o., a hol azonban 
tévedésből Leipzig van megemlítve Heidelberg helyett. . :y fa ;  v
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kutatást, a mely magának a reformációnak is szülőanyja, semmi esetre 
sem lehet kizárni, mert különben a képmutatást, az igazság elferdítését, a 
szellemi elkorcsosodást legalizálnák.

Ez ellen az igazság ellen vétettek a mi elődeink kétszáz év előtt és 
ezért nehezedett rájuk az Úr haragja. „Legyetek tökéletesek, mint a ti meny- 
nyei atyátok tökéletes" — hangzik felénk az égi szózat. Fejlődés, tökélete
sedés pedig szabadság nélkül nem képzelhető el. A ki tehát a szabadság 
ellen vét, az ezt a krisztusi elvet tagadja s meg akar bennünket fosztani 
legszentebb jogunktól. Az merényletet követ el az ellen, a mi bennünk 
isteni: a lelkünk ellen s ez az a bűn, melyről Jézus azt mondja: »Minden 
bűk és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a Lélek káromlása 
(tov TTVBVfiuToq jlaö<p>iulu) nem bocsáttatik meg az embereknek“ (Máté 12, 31). 
Be is teljesedett elődeinken a büntetés, a mint írva vagyon: „Én, az Úr, 
a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét 
a fiákban, harmad- és negyedíziglen, a kik engem gyűlölnek" (V. Mózes, 5, 9).

így lett.
Drámai egymásutánban folytak ezután le az események.
1710. deczember 10-ikén a császáriak bevették Eperjest. A kapitulá- 

czióban a polgárok kikötötték a szabad vallásgy a korlatot. Bécsben azonban 
ezt a feltételt nem erősítették meg. Hosszú, eredménytelen tárgyalás után 
az evangélikusok végre megadták magukat a sorsuknak.

1711. szeptember 30-ikán a sárosi alispán, Bornemissza István, megyei 
hajdúkkal behatolt a Collegiumba.

Másnap már a jezsuiták énekelték itt ebben a templomban, melyben 
most összegyűltünk, a „Te Deum"-ot.

Az evangélikusok pedig ugyanakkor a külvárosban, egy fából össze
tákolt templomban gyülekeztek s a babiloni számkivetettek panaszos énekeit 
zengték, zokogták.

Büszke főiskolánk tanárokban, tanítványokban megfogyva, egy zug
házba húzódott s így tengette életét három emberöltőn át.

Barátaim! Testvéreim!
A kép, melyről a szaiszi fátyolt bátorkodtam föllebbenteni, a múltnak 

eseményeit ábrázolja. Historia est magistra vitae. Okuljunk a saját történe
tünkön, a saját kárunkon, hogy azokba a hibákba, melyeknek egyszer már 
megadta az árát a Collegium s vele az egész protestáns, az egész magyar 
társadalom, többé vissza ne essünk és ne essenek azok, kiknek kezébe 
van letéve a Collegium vezetése.

A Collegium feltámadt halottaiból. De nemsokára rá 1814-ben, VII. Pius 
idejében feltámadtak régi ellenfeleink, a jezsuiták is s ma újra uralkodnak 
rajtunk, magyarokon. Uralkodnak rajtunk azonban régi szenvedélyeink, 
előítéleteink is s ennek következtében régi bajaink is feltámadtak. Ne 
hútiyjuk be szemeinket ezek előtt. Kiváló, táglátókörű emberek hangoz
tatják ma is a korszerű nevelés szükségességét. Hallgassuk és kövessük őket.

Legyen ez a Collegium a tudománynak szent és szabad csarnoka, az 
éltető nap fényének és melegének bőségével szertesugárzó kultúra gyújtó-
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pontja, legyen az egy minden pártpolitikán felül álló őrálló-hely, a hol 
minden ellenséget észrevesznek és visszavernek, mely szentségtörő szán
dékkal tör be a kultúra területére s a hol az ifjúságot is a Collegiumnak 
ezen ősi szellemében nevelik.

Legyen ez a templom továbbra is a mi másik szentélyünk, a hová 
megpihenni, erkölcsi énünket megerősíteni térünk, a hol a vesztett csaták 
után bűneinkért vezekelünk és új erőt, bátorságot merítünk új küzdelmekre.

Az igazságért megfeszített, de feltámadott jézus Krisztus legyen és 
maradjon velünk!

Deczember 4-ike gyásznapja a Collegiumnak; akkor terjedt el a korai 
délutáni órákban a szomorú hír, hogy Zelenka Pál püspök nincsen többé 
az élők közt. A Coll. másod-felügyelője, Tahy József a tanári-kart közös 
értekezletre hívta össze, mély fájdalmának kifejezést adott, megemlékezvén 
azon nagy csapásról, mely úgy a kerületet, mint a Collegiumot, Zelenka 
Pál püspök váratlan, meglepő halálával érte. A Collegium elöljárósága és 
tanári-kara az elhúnyt püspök özvegyének és fiának részvét-táviratot küldött, 
gyászjelentést adott ki, a nagy halottnak koporsójára koszorút tett, a teme
tésen minden tanintézet képviseletileg résztvett, és a temetés napján, decz. 
6-ikán a Collegium mind a négy intézetében szünetelt a tanítás és előadás. 
A temetésen résztvett Tahy József coll. m.-felügyelő vezetése alatt Qamauf 
György coll. igazgató, dr. Wallentínyi Samu coll. jegyző, Mayer Endre 
theol. akad. dékán, dr. Milder Károly jogakad. dékán, Gömöry János főgymn. 
igazgató, Gerhard Béla képző-int. igazgató, dr. Szlávik Mátyás theol. akad. 
tanár, a Theol. Otthon felügyelője, Draskóczy Lajos theol. akad. tanár, 
Ludmann Ottó főgymn. tanár, dr. Flórián Károly jogakad. tanár, coll.pénztáros. 
E küldöttség a temetés után az özvegy és fia, Zelenka Lajos előtt mély 
részvétének adott kifejezést azon nagy csapás fölött, mely őket is érte.

Január 10-ikén az igazgató-választmány által a gymnasiumnak a Colle- 
giumból való kiköltözése folytán megüresedő tantermeknek a Collegium- 
ban maradandó theologia, jogakadémia és tanítóképző-intézet közti szét
osztására kiküldött bizottság abban állapodott meg, hogy a jogakadémia 
az I. emeleten maradjon, a theologia és tanítóképző a II. emeletre költözzék.

Márczius 10-ikén az igazgató-választmány Tahy József másodfelügyelő 
és a távollevő Gyürky Pál egyházi társelnököt helyettesítő Czékus László 
lelkész elnöklete mellett gyűlést tartott; a választmány mindenekelőtt 
felügyelő úr előterjesztésére Zelenka Pál, egyházkerületünk érdemdús püs
pöke elhúnyta felett őszinte fájdalmának ad kifejezést, emlékét és érdemeit 
jegyzőkönyvbe iktatja; hasonlóképen Kobialka János, volt coll. főgymn. 
elhúnyt tanár érdemeit és emlékét jegyzőkönyvében megörökíti. A választtn. 
Gömöry János főgymn. igazgatónak a gymnasium berendezésére és felsze
relésére vonatkozó részletes előterjesztését elfogadja és elhatározza, hogy 
mindezen munkálatok végrehajtására újabb államsegély elnyerése czéljából 
az illetékes miniszter úrhoz fog fordulni. Az igazgató-választmány a bizott
ságnak február 24-ikén tartott ülésében felvett jegyzőkönyvének ama javas

3*
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latait, melyek a Coll. I. és II. emeletének átalakítására vonatkoznak, leg
nagyobbrészt teljességében elfogadja; továbbá, minthogy az egyházkerület 
a múlt évi egyházkerületi gyűlésén a maga pénzbeli hozzájárulását csak 
a vízvezetéki berendezés és külső tatarozás költségeinek részben való fede
zésére biztosította, az átalakítás költségeinek viseléséhez azonban még elvi
leg sem járul hozzá, a választmány sürgős felterjesztéssel fordul az egy
házkerülethez, hogy az átalakításokhoz hozzájáruljon és a költségeknek a 
kerületre eső részletét vállalja el.

Márcz.l9-ikén az igazgató a négy intézet dékánjai és igazgatói s számos 
tanár élén Tahy József m.-felügyelő úrnak nevenapja alkalmából a tanári
kar ragaszkodását, őszinte igaz szeretetét és bizalmát tolmácsolta. A felügyelő 
úr örömének adott kifejezést, hogy a tanári-kart magánál fogadhatja, bizto
sítja a tanári-kart, hogy tudja, miszerint hazafias és egyháza iránti köteles
ségeinek mindig eleget tesz és az ifjúságot is ebben a szellemben neveli 
és nevelendi.

Márczius 20-ikán tartott közös tanárértekezleten az igazgató egyebek 
közt jelentést tesz azon előadásról, melynek tartására a Coll. nagyterme a 
Martinovics-körnek lett átengedve, valamint a márczius 15-iki coll. ifjúsági 
nemzeti ünnepélyről; mind a két alkalommal az előadók tapintatlansága 
méltó megbotránkozásra adott okot. A tanári-kar a maga hatáskörében 
intézkedett, hogy ilyen esetek többé elő nem fordulhatnak.

Április 4-ikén a collegiumi igazgató résztvett Nyíregyházán a püspök
választó szavazatfelbontó bizottságban a választás eredményének kihirde
tése alkalmából.

Április 8-ikán a coll. másodfelügyelő úr elnöklete mellett értekezlet 
tartatott a collegiumi nagykönyvtár áthelyezése, olvasóterem berendezése 
és a szükséges könyvtári államsegély megállapítása ügyében, a midőn a 
Múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelősége képviselője, dr. Ferenczi 
Zoltán, a budapesti tudományegyetem könyvtárának igazgatója lekötelező 
módon a szükséges államsegély elnyerését kilátásba helyezte.

Május 1-jén a végrehajtó-bizottság gyűlésében kiválóképpen az új 
gymnasium belső berendezése, felszerelése és annak költségével foglalkozott 
és újabb államsegély kieszközlését szükségesnek találta.

Május 13-ikán tartott ülésében a coll. építő-bizottság a tanári-kar 
javaslatát, hogy a jogakadémia a Collegium I. emeletén, a theologia és a 
tanítóképző a II. emeleten helyezkedjék el, elfogadta; a szükséges átalakí
tási munkálatokat azonban a jövő évre halasztani javasolta, mihez a június 
14-ikén tartott igazgató-választmányi ülésében is hozzájárult.

Május 16-ikán Nyíregyházán Oeduly Henrik, a tiszai ág. liitv. evang. 
egyházkerület püspökének felavatása és beiktatása ünnepélyén a Collegium 
részéről résztvettek: Mayer Endre, dr. Mikler Károly, Csengey Gusztáv, 
Draskóczy Lajos, dr. Szlávik Mátyás, dr. Flórián Károly, dr. Obetkó Dezső, 
dr. Maiéter István, Gömöry János, Frenyó Lajos, Gerhard Béla és Wohaner
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Dezső tanárok. Gamauf György coll. igazgató gyöngélkedése miatt nem 
vehetett részt az ünnepélyen.

Május 24-ikén a nyári deprecatiót tartottuk, mely alkalommal Krcsméry 
Gyula IV. éves theol. akad. hallgató mondotta a szokásos imádságot, az 
ifjúság nevében Vietorisz László IV. éves theol. akad. hallgató, a tanári
kar nevében pedig dr. Szlávik Mátyás theol. akad. tanár mondott beszédet, 
mely következőképpen hangzott:

„Mélyen tisztelt Kartársaim! Kedves Ifjúság!
Élő, szerves kapcsolat van vallás és tudomány, egy prot. templom 

és egy prot. főiskola között. Karöltve halad egymással a keresztyénség és 
a tudomány, sőt a protestantismus hit- és lelkiismereti szabadságánál fogva 
lényegileg rokon a tudománnyal. Baj van ott az emberiség szellemi hala
dása körül, a hol akár a vallás a tudománynak, akár pedig a tudomány 
a vallásnak ártalmára van. A mi evang. egyházunk ezt a nagy gondolatot, 
az emberi művelődés e vis vitálisát, a reformatio óta mindenha vallotta s 
kevés kivételektől eltekintve, a gyakorlatban is megvalósította. Hisz’ a pro
testantismus alapeszméje a hivők egyetemes papsága, mely őket arra köte
lezi, hogy mindenki a maga körében tőle telhetőleg a legjobban neveljen, 
tanítson és a haladást és a kultúrát fejleszsze és terjeszsze. Azok a nagy 
eredmények, a melyeket a népek és nemzetek művelődéstörténete felmutat, 
jórészben a protestantismus reformáló és haladó szellemének a kifolyásai, 
s ha a nemzetek történeteit elfogulatlanul vizsgáljuk, azt látjuk, hogy — 
példa rá Németország és Anglia — kiválóan prot. nemzetek azok, a melyek 
a nyugaton máig is vezetnek. S mert a protestantismus altruisztikus alap
eszméje teljesen összeforrott az emberiség nagy kulturérdekeivel, azért Magyar- 
országon is a tanítás, iskoláztatás és irodalom révén nemzeti közművelődé
sünk egyik leglényegesebb alkotórészévé lett.

Csak természetes tehát a mi nagymultú főiskolánknak az a kegyeletes 
szokása, hogy mi coll. tanárok és ifjúság évenként kétszer ebben a templom
ban közösen, egy család módjára az úrvacsorában, mint szeretetlakomában 
részesülünk. Hisz’ mindkettő temploma az igazságnak, a melyet kutatunk és 
hirdetünk, s temploma a szeretetnek és kölcsönös bizalomnak, mely bennünket 
egymáshoz fűzve, egyetlen feltétele és biztosítéka a mi sikeres munkásságunk
nak. Itt erősítjük magunkat a vallásos hitben s az egymás iránt való szere- 
tetben, a mi éppen az úrvacsorának: a prot. kommuniónak a lényege.

Manapság a forrortgások, az eszmeáramlatok küzdelmeinek lázas korát 
éljük. Közelebbről két nagy ellensége van ma a keresztyénségnek s a 
haladó tudománynak. Az egyik, az „ősi ellenség'1 mereven a régi dogmák 
és hagyományok sánczaival veszi magát körül, indexekkel és encyklikákkal 
anathematizál minden modern haladást és fejlődést s hatalmi kérdésnek 
kezel és minősít minden vallási igazságot, még a tágabb socialismus vilá
gában is. A másik a szélső radikálizmus, mely a keresztyénség összes vallási 
és erkölcsi értékei, eszméi, igazságai és intézményei ellen intézi a maga 
támadásait s képzelt ideáljai érdekében egoisztikus alapon lába alól elrúgja 
a múltnak hagyományait s a hazai történelem tanulságait. Az egyik kizáró-
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lag a múltból él s elzárkózik minden modern eszmeáramlattól, s a másik, 
mint destruktiv faktor, csakis a jövőbe néz s multat és jelent megtagad a 
társas közösségi élet összes vonatkozásaiban. Nehéz helyzete van ezekkel 
az irányzatokkal szemben a keresztyénségnek s közelebbről a protestantis- 
musnak. Valóban Aristoteles arany középútján kell itt haladnunk a múlt 
és a jelen tanulságainak és tapasztalatainak értékelésében s a jövő haladás 
és fejlődés alapjának biztosításában. S ha ezt teszi a keresztyénség, sikere
sen vívja meg harczait ezekkel a modern gnosztikus és új-platonikus, tehát 
pogány eszmeáramlatokkal éppúgy, mint az ósdi középkori klerikális uralmi 
törekvésekkel, a melyek egyenesen a vallás és a tudomány aláásására irá
nyítják fegyvereiket. De bízom az evang. keresztyénség s a komoly, józan 
tudomány világot meggyőző és meghódító erejében. Hisz’ vele a gondo
latoknak egy egészen új világa jutott az emberi szellembe: széles és emel
kedett tekintetek, nagy és fölemelő nézetek, nagy kört átölelő gondolatok 
s a tudományos ismeret véghetetlenül gazdag világa tárult föl az isten- és 
emberszeretet evangéliumát hirdető keresztyénséggel az emberiségnek. S a 
mi fő : a keresztyénség az ókori világgal szemben népszerűvé tette a tudo
mányt, az emberiség közkincsévé tette annak legnagyobb gondolatait s a 
hol csak elterjedett, követőiben mindenütt magasabb ismeretvágyat s az 
eszményi czélok és feladatok iránt való érzéket költött föl. Azóta oly tág 
mező a tudományos kutatás világa az emberiségben a szellemi és érzéki 
lét terén egyaránt. Du Boys Reymond szerint még a természettudományt 
is a keresztyénségnek köszönjük.'1

Június 11-ike örömnapja a Collegiumnak. Ekkor látogatta meg először 
Geduly Henrik püspöki minőségében a két egyházat és a Collegiumot. 
A collegiumi tanári-kar az új püspöknek méltó fogadtatására való előkészülő- 
désben résztvett. A délutáni vonattal Poprád felől érkező püspöknek a vasúton 
Krayzell Aladár polgármester által történt lelkes fogadtatásában, valamint 
az erre következett templomi áhítatosságban résztvett. Este 8 órakor a Col
legium összes ifjúsága — a tanárok vezetése mellett — fáklyásmenetet adott 
a püspök tiszteletére, mely alkalommal Krcsméry Gyula IV. éves theol. akad. 
hallgató lelkes szavakkal üdvözölte a püspököt, ki megköszönte az ifjúság 
üdvözletét és hódolatát.

Június 12-ikén Tahy József m.-felügyelő a coll. tanári-kar és igazgató
választmány tisztelgő bizottságát vezette a püspök úr elé. Délután a kétszáz
terítékű díszebéden résztvett a tanári-kar és felköszöntőket mondottak: dr. 
Flórián Károly a vármegyei, városi és állami hatóságok jelenlevő képvise
lőit, Liptai Lajos lelkész, tképző-intézeti vallástanár a különböző egyházak 
képviselőit és Draskóczy Lajos theol. akadémiai tanár a hölgyeket éltette. 
A püspök úr a theologiai akadémián tartott vizsgálatok után résztvett a 
jún. 14-ikén tartott igazgató-választmányi gyűlésen is.

Június 14-ikén tartotta az igazg.-választmány gyűlését, melyben egye
bek közt az 1911/12. évre collegiumi igazgatóvá dr. Obetkó Dezső jog
akadémiai tanárt, a Collegium négy intézetének dékánjaivá és igazgatóivá
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a lelépett dékánokat és igazgatókat újra három évre megválasztotta. Az 
igazgató-választmány az ismeretes márczius 12-iki és márczius 15-iki ese
ményekkel kapcsolatban, Geduly Henrik püspök előterjesztésére, a követ
kező határozatot hozta:

i/A collegiumi igazgató-választmány sajnálattal értesül azon bejelen
tésről, a mely szerint a márczius 15-ikén tartott ünnepi beszéd és a pár 
nappal előbb a Collegium dísztermében az Eperjesi Martinovics-kör által 
rendezett s a klerikálizmusról tartott Fáber-féle előadás a Collegium ügyé
vel mindig rokonszenvező, azt a magáénak valló és ehhez képest saját 
erejéből támogató eperjesi társadalomban, Sárosvármegye törvényhatósági 
termében és az ügygyei foglalkozó sajtóközleményekben az adott esetek 
jelentőségét messze felülmúló kellemetlen hatásokat váltott ki és azon békés 
összhangra, a melynek légkörében egyedül képes a Collegium magasztos 
kulturhivatását megoldani, s a melynek ápolását ez alapon maga a colle
giumi igazgató-választmány elsőrendű feladatának tekinti, határozottan zava
rólag hatott. Ám éppen ezen békés összhang minden oldalon való helyre- 
állítása érdekében a collegiumi igazgató-választmány, a midőn a tényállás 
minden illetékes tényező részéről történt megvizsgálása alapján indíttatva 
érzi magát megállapítani, hogy a vitás megítélés központjában lévő már
czius 15-iki ünnepi beszéd semmi több, mint egy túlzó szocziálista irányt 
követő ifjúnak az 1848. márczius 15-iki nap történelmileg adott jelentősége 
teljes félreértésén alapuló, az emlékünnep jelentőségével, az ünnepi beszéd 
feladatával, az ünneplő közönség hagyományos hazafias, szent érzésvilágá
val számot nem vető, tapintatlan, sértő modorú, pártpolitikai hátterű nyilat
kozata, a mely sem a jogakadémiai tanári-kar előadói működésével, sem* 
a Collegium semmiféle intézményével okozati összefüggésbe nem hozható, 
s a melyért ennélfogva a felelősség egyes-egyedül az említett ifjút terheli, 
a ki ezen egységbontó, tapintatlan szerepléséért a hivatalos jelentések szerint 
már meg is bűnhődött, — a Fáber-féle előadás pedig, a mely az Eperjes 
városában élő felekezetek békés összhangjára volt káros kihatással, csak 
annyiban hozható összefüggésbe a Collegiummal, a mennyiben a Collegium 
dísztermét Fáber az Eperjesen szokásos módon a Collegiumtól ez estére 
kibérelte s így az előadás irányáért a Collegium vezetősége annál kevésbbé 
tehető felelőssé, mert saját hatáskörében máris gondoskodott arról, hogy a 
jövőben hasonló czélú előadások tartására a Collegium díszterme senki által 
kibérelhető ne legyen; addig másfelől indíttatva érzi magát az igazgató
választmány arra is, hogy a közvéleménynek ezen ügy kapcsán tapasztalt 
hullámzásával, nyugtalanságával szemben elvi természetű kijelentéseket is 
tegyen. Nevezetesen, az igazgató-választmány féltő gonddal kívánja ápolni 
továbbra is a Collegium évszázados, liberális szellemét, a mely a tanszabad
ság elvén épül és a tudományos kutatások szabadságának jogát hirdeti és 
követi. A Collegium igazgató-választmánya meg van győződve arról, hogy 
oktató és nevelő ténykedésével csak ezen az egyetlen úton ajándékozhatta 
meg nemzetünket oly kimagasló vezéralakok az egész hazára áldásosán 
kiható szereplése előkészítésével, a minőknek egész soráról a Collegium
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és a hazai közélet annálesei egyaránt bizonyságot tesznek. De félreérthe
tetlen nyíltsággal, határozottsággal, az egész érdeklődő közvélemény egy
séges tájékoztatása czéljából kötelességének ismeri a collegiumi igazgató
választmány kijelenteni azt is, hogy azt, hogy a jövendőben bármikor is, 
a sem elméletileg a tudomány által, sem gyakorlatilag az élet által nem 
igazolt túlzó, a történeti nagy múlton lelkesedéssel csüngő szivekből a jö
vendő nemzeti lét boldogságáért küzdelemre és munkára hevítő minden 
eszményt ridegen kitépő és helyökbe semmi nemest, semmi más alapot, 
semmi nemzeti értelemben is boldogítót állítani nem tudó egyoldalú fel
forgató törekvések szolgálatába álljon az ősi főiskola akár tanárainak, akár 
hallgatóinak működése által, azt a Collegium igazgató-választmánya semmi
képpen nem helyeselheti, sem előmozdítani nem fogja, sőt teljes erejével 
meg fogja gátolni, lévén a protestáns főiskoláknak éppen abban a legfőbb 
erősségök, hogy reájuk bízott ifjúságot a legnemesebben értelmezett liberá- 
lizmus és tanszabadság vizsgálata mellett, mindig is a legnemesebb hitéletre 
és a nemzeti eszmények szeretetére nevelték. E szellemben kíván Collegiu- 
munk továbbra is működni, s azért a Collegium igazgató-választmánya 
ismételten is hangsúlyozni kívánja, hogy barátja a józan haladásnak, fel
világosodásnak, de óva inti a Collegium minden érdekelt tényezőjét a csupán 
a haladás „jelszava" alatt folytatott romboló szellemű, a törvényes renddel, 
a Collegium hivatásával és szervezeti szabályával ellenkező felforgató munka 
szolgálatától. A felmerült esetekkel szemben úgy a tanári-kar, mint a végre
hajtó-bizottság saját hatáskörében járván el, s eljárása senki által nem feleb- 
beztetvén, az e részben tett bejelentést az igazgató-választmány egyszerűen 
tudomásul veszi. A tanári-kar ezen irányban kifejtendő működése iránt 
bizalommal viseltetik, s törhetetlen ragaszkodásának, szeretetének és bizal
mának ad kifejezést a Collegium érdemdús másodfelügyelője, nagyságos 
Tahy József úr iránt."

Ezzel, remélhetőleg, a kellemetlen inczidens véget ért.

Június 19-22-ikéig a püspök úr Öméltósága ismét Eperjesen tartóz
kodott és elnökölt a coll. tanítóképezdében tartott tanítóképesítő-vizsgálatokon.

A coll. ifjúsági közös-ünnepélyek közül említem az október 6-iki aradi 
vértanúk és márczius 15-ikének az ünnepélyét.

A tanulóifjúság erkölcsi magaviseleté megfelelő volt; egyetlenegy 
fegyelmi eset sem fordult elő.

Az ifjúság egészségi állapotára vonatkozólag dr. Holénia Gyula városi 
főorvos és a városi kórház igazgató-orvosa, mint a Collegium orvosa és 
a főgymnasium és a tanítóképző egészségtan-tanára, a következő jelentést 
teszi közzé:

„A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1899. április 5-ikén 
61,769. szám alatt kelt rendelete értelmében:

I. az 1910/11. iskolai évben a Collegium összes tanulói egészségügyi 
szempontból meg lettek vizsgálva;
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II. a Collegium összes szegény tanulóit gyógykezeltem, kik közül a 
tlieologusok és képezdészek ingyen gyógyszert kaptak, a gymnasium tanulói 
közül csak azok, a kik teljesen szegények voltak.

Gyógykezeltem: joghallgatót...................  47-et,
theologust ..................... 21-et,
tanítóképezdészt .. 76-ot,
gymn. tanulót ...............  93-at,

összesen .. 233-at.
A legtöbb betegség gyorsan múló volt: torokgyuladás, gyomorhurut, 

bélhurut, szemkötőhártyahurut, zúzott seb, foghúzás, középfülgyuladás,
szemárpa.

Fertőzőbetegségek nem fordultak elő.
Halálozás nem volt.
Újraoltásra kötelezett tanulókat beoltottam 51-et.
Tornamentességi bizonyítványt csak azok kaptak, a kik testi vagy 

szervi hibában szenvedtek. Összesen 37-et állítottam ki.
Tornánál és játékdélutánoknál baleset nem fordult elő.
Orvosi bizonyítványt 91-et állítottam ki.
Tantermek, internátusok megfelelőek és tiszták voltak; a collegiumi 

convictus mindig a legnagyobb rendben volt. Ételek jók és kellő meny- 
nyiségűek voltak.

A collegiumi gymn. VlII-ik osztályában és az ev. tanítóképezde IV-ik 
évfolyamában heti egy órában az egészségtant adtam elő. Előadásaim tárgyai 
voltak a Vili. osztályban: elsősegélynyújtás, mentőgyakorlatok, a főbb fer
tőzőbetegségek, alkohol-, nikotinmérgezések stb. Az ev. tanítóképezde IV-ik 
évfolyamában pedig a lakás hygieniájáról, a gyermek természetes és czél- 
szerű testi neveléséről, a gyermekbetegségekről és azonkívül a Vili. osz
tályban előadottakról.'1

A tanári-kar az egész iskolaévben zavartalanul teljesíthette feladatát. 
Dr. Ereky István jogakadémiai tanár angolországi tanulmányútjáról vissza
térvén, a Il-ik félévben folytatta megszakított előadásait.

A collegiumi tanárok tanári hivatásukon kívül nagy tevékenységet 
fejtettek ki az irodalom és társadalom terén:

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

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

Csengey Gusztáv az eperjesi ág. h. ev. I. egyház presbytere, a tisza- 
kerület jogügyi bizottságának tagja, a városi képviselőtestületben a Colle
gium képviselője, a Petőfi-Társaság rendes-tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör 
tiszteletbeli tagja, a szász-weimari herczegség jénai egyeteme magyar köré
nek tiszteletbeli tagja.

Coll. É r t .  1910—11. 4
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Deák János az eperjesi ág. liitv. ev. I. egyház tiszt, segédlelkésze, a 
sárosi ág. hitv. ev. egyházmegye levéltárosa, az Eperjesi Széchenyi-kör 
könyvtárosa, a hallei Magyar Egylet tiszt, tagja.

Draskóczy Lajos egyházker. gyámint. jegyző, egyházm. tvszéki bíró, 
az eperjesi ág. hitv. evang. 1. egyház presbyteriumának, iskolaszékének, 
adókivető- és temetőügyi-bizottságának tagja; az 1875: XXXII. t.-cz. 40. §-a 
értelmében alakított, néptanítókat nyugdíjazó állandó „nyugdíj-bizottság'1 
tagja; az Eperjesi Társadalmi Egylet, az Eperjesi Kuglizó-Társaskör tagja; 
az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmányának, az Eperjesi 
Tűzoltó-Egyesület választmányának tagja; Eperjes szab. kir. város képviselő- 
testületének választott tagja. A Sárosvármegyei Széchenyi-Szövetség tisztelet
beli tagja. Katechetikai kézikönyvén dolgozik.

Dr. Flórián Károly az Eperjesi Lapok és a müncheni Hochschul- 
NACHRiCHTEN munkatársa. Irodalmi működése: 1. „Jónás János emlékezete." 
A Vasárnapi Ujsáo 1911. január 15-iki számában. 2. „A főiskolai szeminá
riumokról." Az Országos Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület 1909 —10. évről szóló 
évkönyvében 110 — 113.1. 3. Dr. Max Hafemann: „Das Stapelrecht. Leipzig, 
1910.“ ez. művének ismertetése és bírálata. Századok. XLV. évf. 56—61. 1. 
Résztvett a „Vereinigung für staatswissenschaftliche Fortbildung in Berlin“ 
által rendezett Frühjahrskursus-on 1911. április 19 — 30-ikáig.

Frenyó Lajos az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház tanácsának s iskola- 
székénekfagja, collegiumi könyvtáros, a főgymnasium Thököly Imre-körének 
vezetője, az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-irodalmi és népnevelési szak
választmányának s igazgató-választmányának, a sárosmegyei tót és rutén 
népköltészet emlékeinek gyűjtésére kiküldött bizottságának tagja, a M. O. 
Kárpátegyesület Eperjesi Osztályának választmányi tagja, az egyetemes 
közgyűlés által a középiskolai vallástanítási terv revíziójára kiküldött bizott
ság tagja. írt az Evangélikus ŐRÁLLÓba, a T uristaság és Ai.PiNizMusba 
és a Rozsnyói HiRADÓba.

Gamauf György az Orsz. Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesületnek választmányi 
tagja, a helybeli, államilag segélyezett kereskedő-tanoncziskola igazgatója, 
Sárosvármegye törvényhatóságának és Eperjes sz. kir. r. t. város képviselő- 
testületének tagja. A tanítóképzői Önképző-körnek 32 év óta elnöke. Három 
előadást tartott a Széchenyi-kör Népakadémiáján.

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

Gömöry János az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház tanácsának és iskola
székének tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör irodalmi szakválasztmányának 
elnöke, igazgató-választmányának tagja, az Országos Ág. Hitv. Ev. Tanár- 
egyesület titkára, az Országos Vöröskereszt-Egyesület eperjesi fiókjának 
titkára, az eperjesi gyermekmenhely-bizottság tagja. Szerkesztette az Orsz. 
Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület Évkönyvét.

Ludmann Ottó a Collegium igazgató-választmányának és számvizsgáló
bizottságának, az eperjesi ág. h. ev. I. egyház presbyteriumának és iskola-
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székének tagja, az ág. h. ev. egyházkerület törvényszékének bírája, Eperjes 
szab. kir. város képviselőtestületének tagja.

Mayer Endre az eperjesi ág. h. ev. I. egyház presbytere és iskolaszéki 
tagja, az eperjesi evang. gyámintézeti nőegylet titkára, a sárosi ev. egyház
megye tanügyi bizottságának elnöke, az evang. egyetemes tanügyi bizott
ságnak tagja, a Luther-Társaság igazgató- s irodalmi választmányának tagja, 
az Országos Evang. Tanáregyesület választmányi tagja, az eperjesi evang. 
theol. belmissziói egyesület elnöke, a Magyar Prot. Belmissziói Egyesület 
választmányi tagja, a Keresztyén Diák-v.ilágszövetségnek és nemzeti bizott
ságának tagja; a collegiumi Markovits-kör tiszteletbeli tagja és Sárosvár
megye törvényhatóságának bizottsági tagja. írt az Evang. ŐRÁLLÓba s az 
Eperjesi LAPOKba.

Molitor Gusztáv az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-irodalmi és színészed 
szakválasztmányának tagja.

Dr. Obál Béla az eperjesi I. egyház tiszt, s.-lelkésze, a Magyar Tör
ténelmi Társulat és a hallei Thüringisch-Sächsische Geschichtsverein r. tagja, 
a hallei Magyar Egylet tiszt. fagja. Az október 31-iki deprecatiói ünnepé
lyen beszédet tartott. Több hazai és külföldi folyóirat levelezője, illetve 
munkatársa.

Dr. Obetkó Dezső írt jogi czikkeket a szaklapokba; 1910. októberig 
felelős szerkesztője volt az Eperjesi LAPOKnak; elnöke az Eperjesi Széchenyi- 
kör idegen-nyelvi és irodalmi szakválasztmányának s tagja igazgató- és 
magyar-irodalmi szakválasztmányainak; jegyzője az eperjesi ág. hitv. evang. 
egyház jogügyi bizottságának; pénztárnoka a József kir. herczeg Szanatórium- 
Egyesület eperjesi bizottságának. A jog- és államtudományi kar megbízá
sából 1911. márcziusában résztvett a kassai kereskedelmi és iparkamara 
által, Kassán rendezett idegenforgalmi szakértekezleten ; valamint ' résztvett 
a Magyar Jogászegyesületnek Kassán tartott teljes-ülésén, úgy Geduly 
Henrik tiszakerületi ág. hitv. ev. püspök úrnak Nyíregyházán, 1911. május 
ló-ikán foganatosított ünnepélyes beiktatásán.

Perényl Vilmos az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület eperjesi körének 
elnöke. Eperjes szab. kir. város képviselői közgyűlésének tagja.

Peskó Ödön az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház presbyteriumának tagja, 
a sárosi ev. esperesség számvevője, Eperjes szab. kir. város képviselő- 
testületének választott tagja.

Remenylk Lajos az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválaszt
mányának és a sárosi ág. hitv. ev. egyházmegye tanügyi bizottságának tagja 
A Magyar Kisdednevelés és Népoktatás cz. paedagogiai szakközlöny 
felelős szerkesztője. Ötödik kiadásban jelent meg a miniszterileg engedé
lyezett „Sárosvármegye.Földrajza" cz. népiskolai tankönyve. Előadást tartott 
a vármegyei Általános Népnevelőegyesület által rendezett közgyűlésen, a 
népiskolai számológépekről és a sárosi ág. h. ev. tanítóegyesület gyűlésén 
a gyermekek fogalmairól.
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Dr. Réz Mihály. „A magyar szabadelvűség1', „Radikális nemzetiségi 
politika", „Avult ideák" a Magyar FiGYELŐben s más czikkek a Budapesti 
HiRLAPban. „Protestantizmus és radikalizmus" beszéd a Kálvin-Szövetségben.

Saguly József az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-nyelvi és irodalmi 
szakválasztmányának jegyzője és igazgató-választmányának tagja.

Dr. Szlávik Mátyás állandó dolgozótársa az Athenaeum, P rotestáns 
Szemle, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, - Evangélikus Lap s az 
Evangélikus Őrálló cz. folyóiratoknak, illetve időszaki szaklapoknak, s 
belmunkatársa az Eperjesi LAPOKnak és Dobsina és ViDÉKÉnek.

Szutórisz Frigyes az ág. h. ev. 1. egyház tanácsának és iskolaszékének 
tagja, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, Eperjes szab. kir. 
város képviselőtestületének tagja, a M. K. Természettudományi Társulat 
alapító-tagja, a sárosmegyei nemzeti munkapárt egyik alelnöke, a M. Kárpát
egyesület Eperjesi Osztályának ügyvezető-elnöke, a M. Kárpátegyesület 
központi választmányának választott tagja, a Kölcsönös Segélyző-Szövetkezet 
felügyelő-bizottsági tagja. írt a FELSŐMAGYARORSZÁGba, E perjesi LAPOKba 
és KARPATHENPOSTba.

Teltsch Kornél az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-nyelvi és irodalmi 
szakválasztmányának tagja.

Vohaner Dezső az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválaszt
mányának tagja.

Vöröss Sándor az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának, 
magyar-irodalmi, zene- és képzőművészeti, szülészeti szakválasztmányának 
tagja; a M. Kárpátegyesület Eperjesi Osztályának titkára; az eperjesi ref. 
misszióegyház jegyzője. Három előadást tartott az Eperjesi Széchenyi-kör 
Szabad Lyceumán. (1. Irodalmi irányok. 2. A realismus és naturalismus 
Petőfi költészetében. 3. Petőfi képzelete.)

Dr. Wcillentínyi Samu a coll. igazgató-választmány jegyzője; a sárosi 
ág. hitv. ev. esperesség világi főjegyzője; az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház 
jegyzője; a kapinémetfalvi ág.'hitv. ev. egyház felügyelője; a felsőtarczai 
ev. iskolák világi dékánja; az Eperjesi Széchenyi-kör titkára; Sárosvármegye 
bártfai múzeumi bizottságának jegyzője; a coll. Magyar-Társaság elnöke 
az Eperjesi Lapok belső munkatársa; a Magyar T udósító cz. budapesti 
kőnyomatos sárosi levelezője. Szerkesztette az Eperjesi Széchenyi-kör 
1908 —10. évi Évkönyvét.

A tanárokra vonatkozó egyéb adatok az Értesítőben az egyes intézetek 
jelentéseiben találhatók.

Az Országos Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület idei közgyűlését Sopron
ban, április 11—12-ike'n tartotta meg. Az evangélikus tanügy érdekében e 
tanáregyesület már eddig is — rövid fennállása óta — sokat tett. A soproni 
közgyűlés látogatottság és színvonal tekintetében méltóképpen sorakozott az 
eddigi közgyűlésekhez. Collegiumunk tanárai közül e közgyűlésen résztvettek
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Borsody Károly, Frenyó Lajos, Gerhard Béla, Gömöry János, Mayer Endre, 
dr. Obál Béla, Vöröss Sándor.

Végül még meg kell emlékeznem, hogy az egyházkerület képviseletében 
vizsgálati biztosul ki lett küldve: Frenyó Lajos, a kassai premontrei főgymna- 
sium, állami főreáliskola, a róm. kath. tanítóképző, az állami felsőkereske
delmi, az állami felsőleányiskola és az állami polgári fiúiskola evang. 
tanulóinak vallás-vizsgálataira, Mayer Endre az eperjesi evang. polgári 
leányiskola vizsgálatához, Draskóczy Lajos a helybeli állami tanítónőképző- 
intézet evang. tanulóinak vallásvizsgálatára. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter dr. Mikler Károlyi a békéscsabai evang. főgymnasium, dr. Obetkó 
Dezsői a késmárki és szatmárnémeti felsőkereskedelmi iskolák, dr. Szlávik 
Mátyási a késmárki evang. főgymnasium érettségi vizsgálataihoz kormány- 
képviselőül küldötte ki.

Eperjes, 1911. június 20-ikán.
G am auf G yörgy,

e. i. coll. igazgató.
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A) A Collegium kormányzata.
a) Elnökség: Gyürky Pál kishonti ev. főesperes Rimaszombatban, 

dr. Schmidt Gyula 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; 
Korbély Géza ev. lelkész Eperjesen; G erhard Béla tképző-intézeti igazgató 
Eperjesen; Hajdú János sárosi ev. főesperes Zsegnyén; Münnich Kálmán 
m. kir. udvari tanácsos, orsz. képviselő, bányatanácsos és a szepesi városi 
egyházul, felügyelője Iglón; Kubinyi G éza földbirtokos, orsz. képv. Gömör- 
panyiton; Radvány István kir. tanácsos, keresked. és iparkamarai elnök és a 
hegyaljai egyházmegye felügyelője Miskolczon; dr. Szlávik Mátyás theol. 
akad. tanár Eperjesen; Mayer Endre theol. akad. dékán Eperjesen; Terray 
Gyula gömöri ev. főesperes Rozsnyón; Matherny Lajos tiszavidéki ev. fő
esperes Debreczenben; póttagok: G eduly H enrik püspökké választatásáig 
lelkész, egyházkerületi főjegyző Nyíregyházán; dr. Lersch Kornél ügyvéd, 
esperességi felügyelő Szepesszombatban. A coll. pártfogóság képviseletében: 
Bánó Árpád főszolgabíró Osztópatakon; Bielek László nyug. műmalmi 
igazgató Eperjesen; Farkas Lajos takarékpénztári vezérigazgató Eperjesen; 
dr. Flórián Károly jogakad. tanár, coli. pénztáros Eperjesen; Gömöry 
János főgymn. igazgató Eperjesen; dr. Kakúsz Béla ügyvéd és egyház
felügyelő Eperjesen; Klefner Gyula városi főügyész, coll. ügyész Eper
jesen ; Kósch Árpád a Ferencz József-rend lovagja, könyvnyomdatulajdonos 
Eperjesen; Ludmann Ottó a Ferencz József-rend lovagja, főgymn. tanár 
Eperjesen; dr. Mikler Károly jogakad. dékán Eperjesen; dr. SztehloJános 
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 
megbizatása 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 igazgató-választmányi tagok 
sorából: dr. Brósz László, Korbély G éza, Münnich Kálmán; a coll. 
pártfogósági igazgató-választmányi tagok sorából: Ludmann Ottó, dr. 
Sztehlo János és Bielek László.
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d) Pénzügyi bizottság: Elnök: dr. Sztehlo János; tagjai: Rí elek 
László, Kósch Árpád; póttag: Mayer Endre; hivatalból tagjai: a coll. 
jegyző, ügyész és pénztáros.

e) Számvizsgáló-bizottság: Elnök: Kósch Árpád; jegyzője dr.: Wallen- 
tínyi Samu; tagjai: Korbély Géza, Ludmann Ottó 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: Gamauf György tanítóképzői tanár.
2. A collegiumi tanintézetek dékánjai és igazgatói:

a) Theologiai dékán: Mayer 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: Ki.efner Gyula ügyvéd.
6. Könyvtáros: Frenyó Lajos főgymn. tanár.
7. A Szirmay-könyvtár őre: Mayer Endre theol. akad. tanár.
8. Tápintézeti gondnok: Mayer Endre theol. akad. tanár.
9. Főgymnasiumi tandíjkezelő: Perényi Vilmos főgymn. tanár.

10. Múzeum-őrök: Perényi V. és Szutórisz Frigyes főgymn. tanárok.
11. Közös tanárértekezleti jegyző: Wohaner Dezső tanítóképzői tanár.
12. Iskolaorvos: dr. Holénia Gyula városi főorvos.

c) Collegiumi gyám intézet.
1. Elnök: A collég, igazgató.
2. Pénztáros: P erényi Vilmos főgymn. tanár.
3. Jegyző: a collegiumi közös tanári-kar jegyzője.

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

C ollegium i isk o la szo lg á k : Ferencz János és Klein Emil.
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E) A Collegium ősi pártfogói.
Ez az összeállítás a collegiumi Szervezet 11. §-a alapján, az 1911. év folyamán tartandó 

ősi pártfogósági gyűlésre készült.
Az egyes csoportokban folyó-szám nélkül felsorolt nevek elüli 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 (Borsod- 

Miskolczi Gőzmalom R.-T.)
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 nyug. műmalmi 
vezérigazgató, Eperjes 

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

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

dr. Czölder János, Budapest 
Dahlström Anna családja (kép

viseli : Dahlström Gyula ke
reskedő, Eperjes)

Dessewffy Pál földbirtokos, 
Magyarkaproncza 

dr. Elischer Viktor, Budapest 
30 Fabinyi Teofil családja

(képviseli : Fabinyi Gyula 
nyug. min. tan., Budaoest,Teréz- 
körút 39.)

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

35 Ganzaugh Aáiklós földbirtokos, 
Hrabócz (Zemplénül.)

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

dr. Győry István, Budapest) 
Hamborszky Bertalan gyáros, 

Eperjes
Hazslinszky Géza törvsz. elnök, 

Szekszárd
40 Hennel 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 Kirchrnayer Gergely földbirtokos, 

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 orvos, Budapest 
60 dr. Kux Vilmos kir. közjegyző, 

Zsolna
Ludmann Ottó, Eperjes 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor, 

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

65 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 

70 Pulszky Géza csal., Zsebefaiva 
Raisz Béla járásbíró, Túróczszent- 

Márton
Raisz Viktor, Eperjes 

i Radvánszky Károly családja 
Ráth Arnold, Budapest 

75 Rónay Albert, A.-Hrabócz 
Sándor Béla, Eperjes 
dr. Schmidt Gyula, Eperjes 
Scholze Alfréd, Eperjes 
Schulek Géza ügyvéd, Budapest 

80 Szakmáry Géza főszolgabíró, Bártfa 
dr. Szelényi Károly, Budapest 
Szentgyörgyi György Gusztáv, 

Eperjes
Szirmay Balamér, Budapest

dr. Szlávik Mátyás, Eperjes 
85 dr. Színik Gyula b. k. főorvos, 

Nagyág (Hunyadm.) 
dr. Szmik Lajos ügyvéd, 

Budapest
Szontagh Sámuel családja 
dr. Sztehlo János, Eperjes 
Szutórisz Frigyes, Eperjes 

90 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) 

Törzs Kálmán nyug. erdő- 
, tanácsos, Bártfa

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

Budapest
Würsching Frigyes erdő

tanácsos, Orsóvá 
Zombory Győző magánzó, 

Eperjes
100 dr. Zombory Bertalan föld- 

birtokos, Kisszeben 
Zsedényi Ede családja (kép

viseli : Zsedényi-Okolicsányi 
Ede, Lőcse).

II. csoport: a) Collegiumi tisztviselők :

Oamauf György, coll. igazgató 
Mayer Endre theol. akad. dékán 

105 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 
Frenyó Lajos, coll. könyvtáros 
Mayer Endre, ephorus 

és a Szirmay-könyvtár őre 
Perényi Vilmos és 
Szutórisz Frigyes, múz.-őrök

110 Woháner Dezső, közös tanár-
értekezleti jegyző

111 dr. Holénia Gyula, iskolaorvos.

112 Beclit József
113 Balló Aurél 

Borsody Károly 
Csengey Gusztáv

114 Deák János
115 Draskóczy Lajos
116 dr. Ereky István

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

117 dr. Hebelt Ede
118 dr. Horovitz Imre

C o ll.  É r t .  1 9 1 0 -1 9 1 1 . 6
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dr. Horovitz Simon 127 Peskó Ödön
119 ifj. Kapi Gyula 128 Reményik Lajos
120 Klemens János 129 dr. Réz Mihály

dr. Körtvélyessy Dezső 130 Saguly József
121 Liptai Lajos 131 Schöpflin Géza

Ludmann Ottó 132 Szánik Ernő
Mayer Endre dr. Szláv ik Mátyás

122 Máriássy Béla dr. Sztehlo János
123 dr. Mikler Károly Szutórisz Frigyes
124 Molitor Gusztáv 133 Teltsch Kornél
125 dr. Obál Béla 134 Vöröss Sándor
126 dr. Óbetkó Dezső dr. Wallentínyi Samu

Perényi Vilmos Woháner Dezső.

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

A) Az eperjesi ág. ev. I. egyházközség.
Bánó Aladár

135 Korbély Géza ev. lelkész
136 Schönwiesner János egyh. gondn. 

ár. Mikler Károly 
Klefner Gyula

137 dr. Weiszer Emil ügyvéd
138 Bálint János tisztviselő 

dr. Wallentínyi Samu
139 Durst Győző 

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

B) E perjes Városi éS Vidéki piritháyhn-tzpn

148 dr. Kakúsz Béla ügyvéd 
Liptai Lajos ev. lelkész 
Hamborszky Bertalan

149 Hajdú Lajos

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

Eperjesi I. ev. egyház 
Eperjes városi és vidéki egyház

153 Bártfai I. ev. egyház
154 Bártfai II. ev. egyház 
Í55 Kisszebeni I. ev. egyház
156 Kisszebeni II. ev. egyház
157 Abosi ev. egyház
158 Budaméri ev. egyház

159 Ófalusi ev. egyház
160 Zsegnyei ev. egyház
161 Kapinémetfalvi ev. egyház
162 Komlóskeresztesi ev. egyház
163 Komlósi ev. egyház
164 Kükemezei ev. egyház
165 Margonyai ev. egyház
166 Girálti ev. egyház

140 Hartmann Albert iparos 
Hennel Zsigmond 
Kósch Árpád 
Ludmann Ottó

141 Maiéter Árpád ügyvéd 
Mayer Endre

142 Molitorisz István gyógyszerész 
Peskó Ödön
dr. Schmidt Gyula

143 Schustek Nándor iparos 
dr. Szlávik Mátyás 
Szutórisz Frigyes

144 TahyJózsef alisp., coll. m.-felügy.
145 Thrór Gyula kereskedő
146 Vogel Béla takarékp. tisztviselő
147 Witelky Aladár magánzó.

viaeni egynaznozseg.
150 Hajdú Bertalan
151 Lutocska Dániel
152 Ravasz Mihály.



35

167 Tapolyhanusfalvi ev. egyház
168 Laposi ev. egyház
169 Németjakabvágási ev. egyház
170 Palonczai ev. egyház
171 Kassai I. ev. egyház
172 Kassai II. ev. egyház
173 Késmárki ev. egyház
174 Lőcsei ev. egyház

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

egyház
181 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:
182 Barts Emil gyógyszerész, Budapest
183 Bánó Oéza földbirtokos
184 Bánó Árpád főszolgabíró
185 Bretz Sándor városi építész
186 Kirchmayer Vilmos földbirtokos
187 Kobilicz Frigyes iparos
188 Fekete István

189 ifj. Meliorisz Kálmán földbirt. 
Maiéter Árpád

190 dr. Mosánszky Titusz orvos 
ifj. Molilorisz István

191 Bánó Iván határrendőrkapitány
192 Schroepfer Antal magánzó
193 Weiszer Lajos iparos

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

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

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

* Egy tagsági hely üresedésben van.

\
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Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.
□ □ □

I.

THEOLOGIAI AKADÉMIA.
■■—

A) PROTESTANTISMUS ÉS TUDOMÁNY.
Évnyitó-beszéd. Tartotta Mayer Endre, dékán.

Sajátszerű tüneteket észlelhetünk a mai politikai, társadalmi és tudo
mányos életben, a melyek első pillanatra összeegyeztethetleneknek látszanak 
egész -eddigi kulturális haladásunkkal s főleg vallási fejlődésünkkel.

A midőn azt látjuk, hogy az emberek milliói gazdagság után törik 
magokat s magasztosabb hivatást nem ismernek, mint azt, hogy a mammon- 
nak élve, anyagi kincseket gyűjtsenek s életüket gondnélkülivé, élvezetekben, 
gyönyörökben gazdaggá tegyék, mitsem törődve mások bajával s a lélek 
gazdagításával; a midőn azt látjuk, hogy az erkölcstelenség mindenhová 
befurakodva, egész társadalmunkat beteggé teszi s nap-nap mellett ezrek 
válnak a fékezhetetlen érzékiségnek erkölcsi áldozataivá és emelkedik a 
züllötteknek s öngyilkosoknak száma; a midőn a hiúság lovagjai gőgös 
elbizakodottságukban kitúrják a jó s derék elemeket társadalmi positiójuk- 
ból és vezérszerepekre vállalkozva uralkodnak embertársaik felett; a midőn 
az összes egyházak kivétel nélkül panaszkodnak a hitetlenség s vallástalan- 
ság elterjedése miatt: akkor valóban csodálatos az a tény, hogy a világ 
tele van vallási kérdésekkel, egyházias törekvésekkel, hogy messze a múltba 
kell visszanyúlnunk, hogy ehhez hasonló jelenségekkel találkozzunk.

Alig csendesedtek le valamennyire, legalább külsőleg, azok a nagy 
hullámok, a melyeket a francziaországi szeparatiós törvényhozás felvert s 
már egy új kulturharcz megindulását látjuk Spanyolországban, a pápás 
keresztyénség egyik legalázatosabb követőjében s engedelmes szolgájában, 
a mely szét akarja tépni a pápaság évezredes bilincseit, hogy szabaddá 
tehesse az államot s társadalmat. Még meg sem nyugodtak a kedélyek a 
pápai bullának azon támadásaitól, melyeket a vegyes-házasságok erkölcsi 
tisztasága ellen intézett s megjelent a Borromaeus-féle encyclika, mocskolva 
benne a protestantismust, mely szerinte átokként nehezedett az emberiségre. 
Szociológusok és államférfiak foglalkoznak vallási s egyházi kérdésekkel, 
mert látván a vallásnak nagy társadalmi s kulturális jelentőségét, tudni
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akarják, minő helyet jelöljenek meg neki most a társadalmi s állami élet 
szervezésében s nem egyszer reformátorokként lépnek fel oly férfiak is, 
a kik vallási, egyházi s theologiai kérdésekkel legfeljebb csak mint mű
kedvelők foglalkozhattak.

De komoly tudósok is vetik magokat vallási s egyházi kérdések tanul
mányozására. Ezek ugyanis látva a nagy űrt, mely a vallásos világnézet s 
keresztyén egyház között és a modern tudomány és tudományos törekvések 
között hovatovább annál nagyobb mértékben észlelhető, arra törekszenek, 
hogy ezt az űrt eltávolítsák s a kettőt az ellentétek eltávolításával egymáshoz 
közel hozzák. Ily módon került elő a modernismus, mely a tudomány 
világával és erejével szeretné megifjítani a pogányságban maradt s babona- 
ság terjesztésében kimerülő katholicismust, közben oldalvágásokkal sújtva 
a protestantismust is, a mely szerinte önmagával ellenmondásba jutott, 
mikor a haladás zászlaját lobogtatva, maradiságba esik és a tudomány 
vívmányai elől elzárkózik.

Hogy a vallási kérdésekkel való sűrű foglalkozás, az egyházaknak az 
államhoz való viszonyának rendezése s a különböző támadások sok zűr
zavart és bajt okoznak és sok embert megtévesztenek, azt természetesnek 
kell találnunk. Az egyszerű, hivő.lélek könnyen megbotránkozik s elveszíti 
lelke egyensúlyát, a kételkedő s okoskodó természetű ember könnyen 
hitetlenségbe esik, míg végül a hitetlen kárörvendő gűnynyal nézi tehetet
lennek látszó egyházának vergődését.

Ezen sajátszerű tünetek előtt nem hunyhatjuk be szemünket, hanem 
azt hiszem, hogy elsőrangú feladatunk s kötelességünk valamelyes állást 
foglalnunk, tájékozódnunk s másokat tájékoztatnunk. Mert ha a felvetett 
vallási kérdések s egyházellenes támadások közvetlenül talán nem is érin
tenek minket, könnyen megesik, hogy rövid idő múlva megszűnik velünk 
szemben a kímélet s a támadások minket is fognak érni. Ha nincs is mitől 
félnünk abban, hogy elkövetkezik a szekularizáció, mert hisz nincs oly 
vagyonunk, melyet tőlünk úgy elvehetnének, hogy azzal egyúttal meg
semmisítenének is s ha nem is kell tartanunk attól, hogy a vallás szabad
ságának gyakorlásától hosszú időre megfoszthatnának; mert sokkal előre
haladottabb e részben a világ és az állami élet sokkal türelmesebb a felekezeti 
kérdésekkel szemben, semhogy vallásüldözést engedne területén; de meg 
tudni való dolog, hogy most más eszközökkel tör az erősebb egyház a 
gyengének elnyomására s megrontására: mindamellett e kérdések természet
szerűleg kell, hogy minket is érdekeljenek s mi is igyekezzünk megoldásuk
ban résztvenni annál a hivatásnál fogva, mely a protestantismust az ilyenek
ben elsőrangú tényezővé tette s melynek mi mindnyájan — kicsinyek és 
nagyok — kell, hogy buzgó és hűséges munkásai legyünk.

Két nézőpontból érdekelnek minket s hívják ki figyelmünket ezek 
a kérdések.

Az egyik nézőpont a Protestantismus, a másik a protestáns egyházak java.
Itt mindenekelőtt tisztáznunk kell a viszonyt a Protestantismus és a 

protestáns egyházak között, mert a kettő nem azonos fogalom. Közönségesen
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protestáns egyházról szoktak szólani; pedig arról nem lehet szólani, mert 
protestáns egyház nincs; de van protestantismus s vannak különböző 
keresztyén egyházrészek, melyeket protestáns egyházaknak nevezünk.

Protestantismus alatt értjük azt a szellemi áramlatot s törekvést, mely 
hit s vallás dolgában tiltakozik minden kényszer ellen s követeli a lelki
ismeretnek teljes szabadságát; de nem a korlátot nem ismerő s minden 
tekintélyt lerontó féktelenséget, mely pusztít s írt anélkül, hogy valami 
értékest, maradandót s megnyugtatót nyújtana. Hogy a protestantismus 
lényegét meghatározhassuk, nem elégedhetünk meg ezen negativ tulajdon
ságának kidomborításával, hanem ki kell emelnünk a positiv lényeget 
alkotó tulajdonságait is; nem elégedhetünk meg az 152Q-iki speyeri biro
dalmi gyűlésen bejelentett tiltakozásnak hangsúlyozásával, hanem figyelembe 
kell vennünk Luthernek a wormsi birodalmi gyűlésen (1521.) tett hírneves 
nyilatkozatát, melynek utolsó szavai hatalmas akkordként most is zúgnak 
mindenhová, ahol az emberek a protestáns világnézet iránt érdeklődnek: 
„hacsak a szentírás szavaival, vagy más világos okokkal meg nem győznek, 
semmit sem vonok vissza, mert nem jó az embernek lelkiismerete ellen 
cselekedni". A vallás e szerint a lelkiismeret dolga s nem külső máz, 
jelentéktelen alakiság és üres czeremónia, amelyet könnyen megváltoztat
hatunk: hanem fontos s életbevágó kérdés, a melyre adott felelet boldoggá, 
vagy boldogtalanná tehet; a lélek tükre, melynek tisztasága, vagy foltjai 
legigazabban mutatják benső valónkat.

Protestantismus ezt a vallást a szentírásban keresi s találja, minélfogva 
alapja a szentírás s illetőleg a szentírásban található krisztusi tanok, evan
géliumi igazságok; fegyvere a tiszta és a lelkiismeret kormánya alatt álló ész, 
mely mindeneket vizsgál, mindeneket kutat s a bírálat és meggyőzés 
segítségével igyekszik megnyerni a világot; mindeneket vizsgál s a jót 
megtartja; kutatásra hívja s tanítja az embereket, mert abban a hitben él, 
hogy ez teszi őket szabadokká s munkálkodik a folytonos tökéletesbülés 
érdekében és ily módon vesz részt az emberi társadalom kulturális hala
dásában. Ez a krisztusi vallás a világ világossága, mely beláthatatlan téreken 
ragyogó fényével hirdeti az igazságot s annak szeretetére s követésére hív 
fel meggyőzően, lelkesedéssel s boldogítva.

Ezzel szemben a protestáns egyházak szervezett intézmények s közös
ségek, melyeknek feladata az egy evangéliumi vallási meggyőződéssel bírókat 
összegyűjteni, jogilag szervezni s intézményekkel lehetővé tenni s biztosí
tani szervezetüknek fennmaradását. Az egyház eszköz, mely azért létesült, 
hogy segítségével a Krisztust hirdessük s a szeretetet gyakoroljuk, az igaz 
vallásos élet megteremtésére, a hitnek ápolására s a lélek megnyugtatására. 
E czélból összegyűjtjük a hívőket s építjük, közös istentiszteleti cselek
mények segítségével vigasztaljuk az evangélium szavával s gondozzuk a 
felebaráti szeretet műveivel.

Az egyházaknak rendszerint különösen megformulázott symbolikus 
erővel biró tanaik, hitczikkeik vannak, a melyekhez, valamint jogszabályaikhoz
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és szertartási előírásaikhoz mindaddig ragaszkodnak, a míg azokat közaka
rattal meg nem változtatják.

Míg a protestantismus a tudomány fegyvereivel keresi a krisztusi 
vallás alapvető igazságait s harmóniába törekszik azokat hozni a tudomá
nyos kutatással s az ismeret más terein szerzett igazságaival: addig a pro
testáns egyházak a protestáns tudomány által valóban leszűrt s már kész 
igazságokat vannak hivatva az életben megvalósítani, tanító, nevelő s buzdító 
működésökkel az egyesek leikébe beplántálni s az erkölcsi életet nemesí
teni. Nehéz, de gyönyörű feladat, melyet nem szabad szem elől téveszteni.

Ily értelemben véve a protestantismusnak hivatását, igaza van az állí
tásnak, hogy a protestantismus nem lehet ellentétben az igazi tudomány
nyal. De ugyanazt állítja magáról a róm. katholikus egyház is s mégis 
óriási különbség és ellentét van e kérdésben is a protestáns és katholikus 
felfogás között. Míg ugyanis a katholikus egyházban a pápai csal hatatlanság 
határozza meg, hogy mit kell s lehet tartani igazságnak s átkot mond 
mindenre, a mit a maga nézetével ellentétben állónak talál: addig a pro
testantizmus felfogása szerint a tudomány van hivatva annak meghatáro
zására, hogy mit tartsunk való igazságnak s a prot. theologiára vár az a 
feladat, hogy a világi tudomány vívmányait a maga s illetőleg a protestáns 
vallási világnézetnek javára értékesítse. Míg amaz teljes meghunyászkodást 
s alávetettséget követel tagjaitól, addig utóbbi önálló meggyőződés-szerzést 
és szabad elhatározást, s míg az az engedelmesség követelése mellett üdv
biztosító intézetként lép fel s kényelmessé teszi a hívő dolgát, mert semmi 
gondolkozást, semmi törődömséget nem követel, addig utóbbi nehéz fel
adatot ró a hívőre, a midőn nem nyújtja s nem biztosítja részére az üdvös
séget, hanem csak az utat mutatja, a melyen azt megszerezheti a saját 
munkájával.

Régebben sokkal könnyebb volt a protestáns theologiának helyzete, 
mert minden valamire való tudós egyúttal theologus is volt s megfordítva, 
minden theologus más tudományokban is jártas volt s ez okból theologia 
és világi tudományok között nem támadtak s nem támadhattak nagymérvű 
ellentétek; de amióta a világi tudományok ismerettereit annyira kitágították 
s mélyítették, hogy az embernek egész élete kevés valamely szakkérdésnek 
kisebb részeiben való megoldására is, mióta új eszközökkel s módszerekkel 
csodálatos eredményeket érnek e l: azóta az abstract theologiai tudomá
nyoknak helyzete annyival is inkább nehézzé lett, mert oly alaptételen 
nyugszanak, melyet az elbízott exact tudományok, mint be nem bizonyíthatót, 
könnyen elvetnek.

Ebből a nézőpontból vizsgálva a vallás kérdéseit, kevésbbé bir fon
tossággal a darvinista felfogás az ember kifejlődéséről, mert a vallásra 
kevésbbé tartozik e kérdés eldöntése mindaddig, míg az emberben a vallást, 
mint lényegéhez tartozó személyi tulajdonságot megtarthatjuk, mint a hogy 
maga Darvin is vallásos ember volt.

Már nagyjelentőségű az emberi lélek létezésének kérdése; nem ugyan 
abból a szempontból, hogy miként keletkezett, de abból, hogy valóban
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létezőnek tekinthetem-e, hogy a mikor gondolkozom, gondolataimat meg
határozott logikai törvények szerint öntudatosan kifejezem s cselekvésemben 
belátásom s szabad elhatározásom vezérel, hogy akkor nem az én testi
ségem, az anyagban lévő s az idegek által jelentkező s a testemmel meg
semmisülő energia működik, hanem a testtől megkülönböztetőleg létező 
szellemi valóság.

Hasonló az erkölcsi törvény kérdése. Nem az a főfontosságú, hogy 
miképpen határozzuk meg az erkölcsi törvény keletkezését, hanem annak a 
megtartása, s nem vezethet a vallásnak megsemmisítésére, ha egyesek az 
erkölcsi törvényt függetleníteni akarják az Istenben való hittől, mert a hit 
sokkal eredetibb tulajdona az embernek, semhogy az enemű törekvé
seknek ilyen következményei lehetnének. De már a vallás elleni támadá
soknak s az erkölcsi világrend ellen irányuló merényletnek kell minősíte
nünk azt, ha valaki az erkölcsi törvényt a fizikai törvénynyel azonosítva, 
egész emberi kultúránkat tisztán az önérdek s osztályharcz alapján álló 
épületnek tekintené.

Jogosultak lehetnek azok a különböző felfogások, melyek Jézus egyéni
ségének s működésének rajzában felmerülnek s nem kárhoztatom el s nem 
fogom eretneknek nyilvánítani az embert, ha Jézusban csupán valami rend
kívüli eszményi embert lát; viszont nem tudom elítélni az embert, ha 
Jézust emberi mivoltától megfosztva, benne csupán az isteni tulajdon
ságokat látja. Sőt becsülni tudom, ha ezeket Jézus iránti becsülésből s sze
rétéiből öntudatosan s megokolva tudja igazolni; azonban csak addig, míg 
benne az egész emberiség megváltóját s Istennek fiát látja, a ki érettünk 
jött s áldozta fel egész életét. Ez okból, ha eszébe jut valakinek Jézus 
egyéniségének létezését is kétségbevonni s őt csupán a fantázia szüle
ményének tekinteni és ha a keresztyénség keletkezését tisztán a zsidó nép 
s a római birodalom gazdasági viszonyaiból akarná kimagyarázni, azt 
már nem lehetne s nem szabad nyugodtan tűrnünk, a míg Jézus vallá
sának követői akarunk lenni, mert Jézus történeti egyénisége elválasztha
tatlan az ő vallásától. Ámde ebben is nem dogmatikus okokból s türelmetlen 
vallási átkokkal, hanem megfelelő tudományos kutatásokon nyugvó ész
okokkal s adatokkal kell dolgoznunk, mert meggyőzni valakit csak az igazság 
fegyverével lehet.

Nem kell félnünk az inductio sokszor hangoztatott s joggal nagyra- 
becsült módszerétől, csak igyekezzünk azt minél nagyobb mértékben a 
vallás s Protestantismus érdekében kiaknázni. Valóban gyenge lábon állana 
egész theologiai tudásunk s keresztyénségünk, ha ettől is kellene félnünk.

Theologiai akadémiánknak az a feladata, hogy a theologiai tudomá
nyos vizsgálódásnak s tanulmányozásnak helye legyen; máskép nem teheti » 
azt, mint hogy figyelemmel kiséri a felmerülő vallási kérdéseket s azok meg
oldásában maga is résztvesz. Czélja nem lehet más, mint a krisztusi igaz
ságok felderítése, megvilágítása s megkedveltetése mindazokkal az eszkö
zökkel, a melyekkel a komoly modern tudósok szoktak dolgozni.

Ezt a czélt szolgálja az összes theol. tudományoknak alapvetője, az
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exegetika, a mely.a nyelvészet, régészet, ó-kori történet, földrajz stb. segítsé
gével hatol be a szentírás megértésébe, hogy minél tisztábban mutassa be 
a keresztyén vallást előfeltételeiben, megjelenésében és későbbi fejlődésében 
az apostolok működési ideje alatt.

Midőn pedig az egyháztörténet a multat felkutatva, elénk állítja 
azokat a küzdelmeket, a melyek alatt a keresztyénség győzedelmeskedett s 
világhatalommá lett nemcsak vallási, erkölcsi tekintetben, hanem politikailag 
is, akkor nem vezetheti más, mint annak hű feltüntetése, hogy az evan
géliumi igazságok mi kép érvényesültek az emberi társadalomban s mikép 
lettek mozgatói a kulturális haladásnak. Tanítómesterünk csak akkor lehet 
a történet, ha útmutatása mellett látjuk a múlt igazságait működni a jelenben 
s ha azok alapján elő tudjuk készíteni a jövőt.

A rendszeres theologia sem tesz mást, mint hogy azt, a mit a hittudat 
valláserkölcsi igazságoknak felismert, rendszeresen megokolva nyújtja 
avégből, hogy egy vallásos világnézetet alkosson, annak helyességéről 
meggyőzzön s követésre bírjon.

Végül, hogy a gyakorlati theologiára is vessünk egy pillantást, annak 
sem lehet más rendeltetése, mint hogy megtanítson azokra az eszközökre 
s módokra, a melyekkel az evangéliumi igazságokat legtisztábban, leg
könnyebben s legeredményesebben közölni, tanítani, elfogadtatni lehet, 
hogy azok az igazságok meggyőződést keltsenek, buzdítsanak, vigasztaljanak, 
erősítsenek és erkölcsileg javítsanak s neveljenek.

Ezt a munkát akarjuk folytatni a most kezdődő iskolai évben s ehhez 
kérjük az Önök működését, mely nélkül a mi fáradságunk hiábavaló s 
eredménytelen lenne, mert a hol tanár és tanítvány között nincs meg az a 
lelki összeköttetés, hogy egy közös czélért együtt nem tartanak, közös 
munkában leikeik nem találkoznak s egymásra buzdítólag nem hatnak: 
ott nem lehet a kívánatos és szükséges eredményt elérni, ott sivár, lelketlen 
a munkálkodás is és hiányzik a lelkesedés, öröm s munkakedv.

Ezzel az új iskolai évet megnyitom.

B) Az akadémia szervezete s kormányzata.

Theologiai akadémiánk egységes jellegű Collegiumunknak oly lényeges 
alkotórésze és szerve, hogy annak fenntartásához őseink még a legsúlyosabb 
üldözés korszakában is szívósan ragaszkodtak. Az iskolának tanárai is min
denkor önfeláldozó kitartással feleltek meg azoknak a nagy s nehéz követel
ményeknek, melyeket koruk velők szemben támasztott.

Legújabb szervezetét 1904. évben nyerte, a mikor egyetemes egyházunk 
Budapesten tartott egyetemes közgyűlésében a pozsonyi és soproni theolo- 
giákkal együtt theol. akadémiának jelentette ki s mind a három akadémiának 
egységes szervezetet adott. Hogy hivatásának méltóképpen megfelelhessen, 
egyúttal állandó évi segélyben részesíti s ilykép lehetővé teszi, hogy aka-
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démiánkon négy rendes és két rendkívüli theol. tanár működik, szolgálva 
evang. egyházunkat tudományosan képzett s művelt lelkészek nevelése által.

Az új szervezetet az 1907 — 8. iskolai évben léptettük életbe. E szerint 
tanítottunk az 1910—11. iskolai évben is s ennek megfelelően tartottuk az 
összes akadémiai vizsgálatokat. Minthogy Pozsonyban és Sopronban az új 
szervezetet nem követik teljes egészében, az egyik akadémiából másikba 
átlépő hallgatóinknál oly nehézségek merülnek fel, a melyek akadályozzák 
a szervezebrek teljes végrehajtását a vizsgálatok megtartásában. A szervezetnek 
tanulmányi s vizsgálati része súlyos aggodalmakat támasztott kezdettől fogva, 
a miért is csakhamar megindult a mozgalom annak megváltoztatására. A 
nehézségeket mi is láttuk s közvetlen tapasztalásból ismerve azokat, tudjuk, 
hol és mikép lehet a szervezet ezen hiányain segíteni. Biztosan reméljük, 
hogy az e részben hivatalosan megindított újjászervezés a három theol. 
akadémiai tanári-karnak egyetértő buzgalmából kifolyólag oly munkálatot 
fog eredményezni, mely az ev. lelkészképzés, a modern, tudományos és 
gyakorlati élet követelményeinek meg fog felelni.

Kormányzati tekintetben akadémiánk egyfelől az ev. egyetemes egyház 
kormányzati szerveinek s nevezetesen az egyetemes theol. akadémiai nagy- 
bizottságnak van alárendelve, mint legfőbb fórumnak s annak összes intéz
kedéseit tartozik követni, másfelől a tiszai egyházkerületnek s a Collegiumnak 
a theologiai akadémiára vonatkozó szabályzatát, a mely főleg a Collegium 
többi intézeteihez s a tiszai egyházkerülethez való viszonyát határozza meg.

E viszonyból kifolyólag a Collegiumnak 24 tagból álló igazgató
választmányának és Oeduly Henrik, egyházkerületünk püspökének igazgatása 
alatt áll.

A coll. igazgató-választmánynak hatáskörébe tartozik főképpen két rendes 
theol. tanári tanszéknek, u. m. a rendszeres és gyakorlati theol. tanszéknek 
betöltése. Ő választja a theol. akad. tanári-karnak ajánlatára a dékánt, gon
doskodik tantermekről s azok felszereléséről és fenntartásáról s átveszi az 
akadémiáról szóló évi jelentéseket további intézkedés czéljából. Ez a választ
mány ekkép egyfelől közvetlenül felügyelő-, intézkedő s végrehajtó hatás
körrel bir, másfelől az a tiszai ev. egyházkerületnek, mint a Collegium 
egyik főfenntartójának, különösen a főiskolát illető pénzügyi s szellemi 
ügyekben javaslattévő joggal biró szerv. Akadémiánk részéről az igazgató
választmány tagjai Mayer Endre dékán és dr. Szlávik Mátyás, a Theol. Otthon 
felügyelő-tanára.

Az igazgató-választmány mellett a végrehajtó-bizottság is egyik szerve 
a kormányzásnak, kiváltképpen a jótétemények és ösztöndíjak kiosztásában, 
a mennyiben erre nézve az egyes alapítók másként nem rendelkeztek. 
Fegyelmi ügyekben ez a legfelsőbb felebbezési fok, a mely véglegesen ítél. 
Oly ügyekben, melyek a közösség s egység megtartása czéljából a Colle
gium többi három tanintézetével közösen intézendők el, a közös tanári 
értekezletek intézkednek mint javaslattevők és közvetlenül határozók. Ezeket 
a coll. igazgató vezeti; tagja minden coll. tanár. Akadémiánk tanárai úgy a 
Collegium java, mint különleges akadémiai érdekeink miatt e tanácskozá-
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sokból pontosan kiveszik részöket. Didaktikai s pedagógiai kérdésekben 
függetlenül és közvetlenül a theol. akadémia tanári-karának értekezletei 
határoznak s azok megbízásából a dékán jár el,

Úgy egyházi alkotmányunknak a theol. főiskolákra vonatkozó püspöki 
hatáskört illető rendelkezései (E. A. 132. és 133. §), a melyek szerint a 
püspöknek legfontosabb jogai s kötelességei közétartozik a theol. főiskolák 
felett a közvetlen felügyeletet gyakorolni, mint pedig az a körülmény, hogy 
a tiszai egyházkerület egyik legfőbb fenntartója s a Theol. Otthon felépítése 
által áldozatra legkészebb gyámolítója, természetessé s könnyen érthetővé 
teszik, hogy egyházkerületünk mindenkori püspöke közvetlenül érdeklődik 
s foly be akadémiánk ügyeinek s életének intézésébe, mint annak legfőbb 
felügyelője (episkoposa) s a fenntartó testület jogainak képviselője s gya
korlója. A közvetlen érintkezés javára válik akadémiánknak, mert belsőbb 
s igaz viszony fejlődik ki a főiskola s fenntartó hatósága, a tanárok s az 
egyházkerület vezető tényezői között. Kölcsönösen megértve egymást, sokkal 
jobban felelhet meg akadémiánk a követelményeknek s közelebb viheti 
tanítványait a való élethez.

Azonban ismételve hangsúlyozom, mennyire kívánatos, hogy a theol. 
akadémiai tanároknak több alkalmat s nagyobb teret kell engedni, hogy az 
egyház gyakorlati kérdéseinek megoldásában is résztvehessenek és ekként 
az egyoldalú tudományos foglalkozást a gyakorlati élet követelményeivel 
összhangba hozni iparkodjanak s úgy az egyiket, mint a másikat meg
termékenyítsék.

C) Adatok akadémiánk 1910—11. évi történetéhez.
1. Akadémiánk ezévi történetét annak a nagy veszteségnek megemlí

tésével kell kezdenünk, a mely minket szeretett főpásztorunk, Zelenka Pál 
tiszakerületi püspökünknek 1910. decz. 4-ikén bekövetkezett halálával ért. 
Főiskolánk más helyütt emlékszik meg Zelenka Pál püspöknek érdemeiről; 
azonban lehetetlen hallgatással mellőznünk azt a sok jót és nagy gondos
kodást, melyet a theol. akadémia ifjúsága és annak tanárai iránt tanúsított. 
Attól kezdve, a hogy mint püspök közelebbről megismerkedett theologiánk 
visszás helyzetével, szegényes állapotával s hallgatóinak elhagyatottságával, 
mindent elkövetett, hogy úgy kifelé, mint befelé emelje annak tekintélyét, 
újjászervezze azt, rendezze a tanárok fizetését s nyugdíját és enyhítse a 
theol. hallgatók szegénységét, a mely sok tekintetben akadálya a komoly 
törekvésnek és beható tanulmányozásnak. Kezdeményezésének köszönhetjük, 
hogy a magyarországi három ev. theologia hosszú küzdelem s heves harczok 
után egyenlőrangú theologiai akadémiává szerveztetett s az egyetemes egyház 
anyagi segélyezése mellett most már sikeresebben oldhatja meg feladatát. 
Hallgatóinknak mindig atyai pártfogója volt, a ki nemcsak a tiszai egyház- 
kerület által rendelkezésére bocsátott összeggel, hanem sokszor magán- 
pénztárából is segélyezte a szegény, gyámolításra szorult ifjakat. Legnagyobb 
ezirányú alkotása a theologusok Otthona, a melylyel családias együttélést,
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egészséges vallásos közszellemet s az egymáshoz tartozás érzését akarta 
lehetővé tenni s fejleszteni hallgatóinkban, azonkívül, hogy az anyagi gondok 
terhének levételével elősegítette a tanulmányokban való haladást is.

Húsz évi püspöki működése alatt theologiai akadémiánk szép virág
zásnak indult, s bizonyára nem rajta múlt, hogy a tanári fizetések korszerű 
rendezése s főiskolánk a haladó kor igényeinek megfelelő felszerelése el 
nem következett.

A tanárok iránt őszinte barátsággal s szeretettel viseltetett, bajaikban 
velük együttérzett s előzékeny tapintatosságával mindig megtalálta a módját 
a legkényesebb kérdések sima és megnyugvást keltő elintézésének. A tör
ténelem lesz hivatva méltatni működését s előadni mindazt, a mit egyháza 
s hazája javára tett és alkotott; azt azonban tudjuk s érezzük, hogy Zelenka 
püspök nagy volt a nagyok között is, s igazán elmondhatjuk róla, hogy 
bekövetkezett halálával lehanyatlott a mi fejünk koronája.

Emléke áldott legyen miközöttünk s szolgáljon példaképül arra, hogy 
miképpen kell ernyedetlen szorgalommal teljesíteni hivatásunkat s néma 
türelemmel és Istenben bízó lélekkel hordozva a szívünkön ejtett sebeket, 
haladni tovább és tovább a gondviselés által nekünk kijelölt utunkon.

Tudomást szerezvén a bekövetkezett gyászesetről, előbb táviratilag 
fejeztük ki részvétünket, majd meg decz. 5-ikén tartott tanárkari tanácskozá
sunkon méltattuk s jegyzőkönyvünkben is megörökítettük nagy érdemeit, 
a mit jegyzőkönyvi kivonatban tudattunk az elhunyt püspök hátramaradt 
özvegyével s egyetlen fiával. Az impozáns temetésen, egy-két tagjának 
kivételével, résztvett az egész theol. tanári-kar és az ifjúság, a melynek 
énekkara az utczán és a sírnál énekelt.

A mily őszinte fájdalommal és igaz részvéttel kisértük az örök nyugalom 
helyére elhúnyt püspökünket, épp oly őszinte bizalommal s a rokonérzés 
igazságával fogadtuk a hírt, hogy a nagynevű Zelenkának utódjává Geduly 
Henrik választatott. A tiszai egyházkerület nagy igényeket támaszt a nyíregy
házi egyház kitűnő lelkészével szemben, a midőn őt a maga püspöki székébe 
emelte. Sok a tennivaló mindenfelé; az egyház s iskoláink iránt való közöny 
s hidegség, anyagi zavarok s a széthúzás és pusztulás nyomai mutatkoznak 
mindenütt. Mindé bajoknak lehető megszüntetése nagy erőt, sok kitartást 
s önfeláldozó munkásságot követel. A közöny eltávolítása, a szívekben az 
élő hitnek felköltése és a keresztény szeretet kialvó tüzének felélesztése s 
ébrentartása apostoli hithűséget, prófétai lelkesedést s Krisztusi szelídséget 
tételez fel. De nemcsak a tiszai egyházkerület, hanem ősi Collegiumunk s 
benne theologiai akadémiánk is nagy reményekkel s várakozással tekint 
Geduly Henrik püspöki működése elé. A megvetett alapokon való építés 
munkája vár reá akadémiánkon, hogy a midőn a reformatio négyszázados 
évfordulója elkövetkezik, büszke önérzettel elmondhassuk, hogy megbecsültük 
apáink örökét s haladva a korral építettük Isten országát e földön, jól 
kamatoztatva a nekünk Istentől juttatott tálentumokat.

Adja a minden jó adományok kútfeje s kegyelem Atyja, hogy Geduly 
Henrik püspökünknek áldásthozó működése gazdag legyen sikerekben a
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keresztyén szeretet műveiben s egyháziskolai alkotásokban ! Adja Isten, hogy 
akadémiánk aző püspökösködése s kormányzása alatt oly főiskolává fejlődjék, 
melyben az evangélium igazságai a modern tudományok fegyvereivel s 
Krisztusj szeretetével oly férfiakat nevekedjenek, a kik igaz reformátorokként 
fogják szolgálni egyházunkat. Ebben a szellemben üdvözöljük őt s ebben 
a szellemben kivárniuk munkatársai lenni akadémiánk felvirágoztatásában!

Geduly Henrik új püspökünk június 11-ikén tartott ünnepélyes be
vonulásában s fogadásában résztvett a theol. tanári-kar és theol. ifjúság. 
Első elnöki funkcziója, a theol. szakvizsgálat alkalmával, június 13-ikán, 
Mayer Endre dékán tartalmas beszéddel üdvözölte az Otthonban, kifejtvén 
a theol. tanárok működésének czélját az evangéliumi igazság keretében, a 
keresztyén szabadság igénybevételével, a hit és Krisztusi szeretet meg
teremtése végett.

Akadémiánk a választásban szintén gyakorolta törvényes jogait, s midőn 
a választásból Oeduly Henrik került ki győztesnek, táviratilag üdvözöltük ő t ; 
a f. évi május 16-ikán Nyíregyházán tartott ünnepélyes beiktatáson a theol. 
tanári-kar testületileg vett részt 12 theol. hallgatóval; ezzel is jelezve a 
püspök úr iránt érzett tiszteletét és bizalmát.

2. A beiratásokat szervezetünk értelmében szeptember 1—8. napjain 
tartottuk; a később jövőket csak indokolt kérésre s tanárkari, illetőleg 
püspöki engedélylyel vettük fel. Az iskolai évet szeptember 10-ikén nyi
tottuk meg az „Otthon“ imatermében reggeli könyörgés keretében. Alkalmi 
ének elhangzása után imádkozott Vietorísz László IV. theol., kérve Istennek 
segítségét a megkezdett új iskolaévben hallgatókra s tanárokra egyaránt. 
Mayer Endre dékán az itt közölt beszéddel nyitotta meg az iskolai évet, 
maga részéről is kérve Isten segedelmét a megkezdett munkára; az évnyi 
tót a hallgatók éneke fejezte be.

Az iskolai év rendes munka között, nagyobb zavaró események nélkül 
múltéi; csupán Draskóczy Lajos kartársunk volt hosszabb ideig akadályozva 
a családjában kitört gyermekbetegségek miatt.

Még az iskolai év megnyitása előtt, augusztus 26 — 27. napjain Poprádon 
tartatott egyházkerületünk közgyűlése, melynek tárgyai között akadémiánk 
ügyei is szerepeltek. Akadémiánk részéről jelen volt a gyűlésen Mayer 
Endre, Draskóczy Lajos és dr. Szlávik Mátyás. Jóleső örömmel tapasztaltuk 
a jóindulatot, melylyel legfőbb fenntartónk, a tiszai egyházkerület ügyeinket 
kezeli. Kerületi gyűlésünk megelégedéssel vette tudomásul a theol. akadé
miára és a Theol. Otthonra vonatkozó s minden fontos mozzanatra kiter
jeszkedő jelentéseket s újból szívére kötötte kerületünk összes tényezőinek 
akadémiánk ügyét, főképpen pedig annak Otthonát. Különös említést érdemel 
a theol. tanszékek betöltésére vonatkozó az a határozat, mely szerint „a rend
szeres és gyakorlati tanári székek betöltését magának tartja fenn, a többi 
tanári székek betöltését pedig átengedi az egyetemes theol. akadémiai 
bizottságnak", a mely határozat az egyetemes gyűlésnek felterjesztetvén, 
elfogadtatott s jogerőssé vált.
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Az augusztus 29-ikén Zsolnán, a zsolnai zsinat háromszázados év
fordulója alkalmából tartott jubileumon akadémiánkat dr. Szlávik Mátyás 
képviselte.

Az 1910. november 9-12 . napjain tartott egyetemes gyűlésen akadé
miánkat a dékán képviselte; kívüle résztvettek benne a többi rendes 
tanárok is. Közegyházunk ez a legfelsőbb hatósága jóakarattal fogadta aka
démiánk életére vonatkozó jelentésünket s fokozódó bizalommal viseltetik 
irántunk, a mit különösen abban nyilvánított, hogy örömmel jegyezte fel 
azt a körülményt, hogy akadémiánkon hat erdélyi szász ifjú iratkozott be 
hallgatóul, és hogy egyhangúlag elfogadta a theol. tanárok választására 
vonatkozó,feljebb közlőit kerületi határozatot, illetőleg javaslatot. Akadémiánk 
tanárai szaktudással, pedagógiai lelkiismeretességgel, evangéliumi hithűség
gel s őszinte egyház- és hazaszeretettel törekszenek viszonozni s meghálálni 
az egyetemes egyház részéről tapasztalt jóindulatot.

Ezt a gyűlést megelőzőleg, november 7-ikén tartatott az egyetemes 
theol. akad. nagybizottság ülése, melyen a dékán dr. Szlávik Mátyással 
képviselte akadémiánkat. A november 12-ikén tartott theol. tanári vizsgálaton 
akadémiánk minden rendes tanára jelen volt. Vizsgálatot tettek dr. Szelényi 
Ödön pozsonyi theol. akadémiai tanár a bölcsészet-neveléstani szakból és 
Stráner Vilmos soproni theol. akad. tanár a gyakorlati theologia tárgyaiból.

Sokkal nagyobb jelentősége s fontossága volt az 1911. év márczius 
10-ikén Budapesten tartott theol. akadémiai nagy bizottsági ülésnek, a melyet 
az egyet. kgy. jk. 72. p. értelmében báró Prónay Dezső egyetemes fel
ügyelő úr hívott össze a theol. akadémiák egységes tantervének elkészítése 
czéljából, melyen Mayer Endre és Draskóczy Lajos képviselték theologiánkat. 
Az 1904. évi theol. szervezet szerencsésen oldotta meg a feladatát abban, 
hogy a három theol. akadémiát egységes és közös alapra fektette, a mely 
lehetővé tette az egymás mellett való egészséges fejlődést; de nem oldotta 
meg a nagyon fontos és életbevágó tan- és vizsgálati rendszert az elméleti 
szaktudás és gyakorlati képzés tekintetében. A kérdés már több év óta foglal
koztatja a theologiai akadémiákat, a minek igazolására szolgálnak azok a 
szabad-előadások és felolvasások, melyeket egyes theol. tanárok az ev. 
egyetemes tanári gyűléseken tartottak s a melyek a tanáregyleti évkönyvek
ben olvashatók. Akadémiánk kezdettől fogva azt az álláspontot foglalta el, 
hogy a tudományos szakképzést a történeti fejlődésnek megtartásával közelebb 
kell hozni az élet követelményeihez, a gyakorlati képzésnek pedig azzal 
fokozatosan s párhuzamosan kell haladnia. A vizsgálatok tekintetében kívánta 
egyfelől az alapvizsgának kettéosztását és a szakvizsgának kitolását a 4-ik év
folyam végére, másfelől a lelkészi vizsgálatnak kellő gyakorlat utánra való 
halasztását, mert csak így reméli a tudományos képzés mélyítését s a theol. 
ifjúságnak gyakorlati lelkészekké leendő kiképeztetését.

A theol. akadémiai nagybizottság beható eszmecsere és vita után ezeket 
az alapelveket fogadta el s Hornyánszky Aladár pozsonyi theol. akadémiai 
tanárt bízta meg a tanterv revisiójának elkészítésével. A kérdéssel foglal
kozott az 1911. évi április 11. és 12-ikén Sopronban tartott evang. tanár-
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egyleti gyűlés, a melyen dr. Masznyik Endre pozsonyi theol. akad. igazgató 
az itt kifejezett alapelvek alapján mutatott be egy munkálatot. A munkálatot 
az ott megjelent theol. tanárok, Gyurátz Ferencz püspök és Véssey Sándor 
kerületi felügyelőknek részvételével, minden oldalról megvitatták s elfogadták. 
Akadémiánkat e gyűlésen Mayer Endre dékán és dr. Obál Béla theol. tanár 
képviselték.

A kérdés annyira megérett és elő van készítve, hogy az őszszel tartandó 
egyetemes theol. akadémiai nagybizottság már véglegesen határozhat benne.

Ezzel a kérdéssel párhuzamosan haladt a theol. tanárok fizetésrende
zésének ügye. Midőn ev. egyházunk az állam segítségével összes tanítóinak, 
polgári-iskolai, tanítóképzői, gimnáziumi s jogakadémiai tanárainak fizetését 
korszerűen rendezte s midőn a ref. egyház a maga theol. akad. tanárainak 
fizetéseit is a nagyobb államsegély folyósításából a megfelelő állami tanárok 
fizetésével egyenlővé tette, akkor valóban feltűnő, hogy a mi evang. egy
házunk ezen rá nézve legfontosabb kérdésben hátul maradt. Kedvező kilátá
saink remélhetőleg valóra válnak s az egyetemes gyűlés nem fog elzárkózni 
a theol. tanárok jogos kívánalmai elől, a miről már a kultuszminisztériummal 
is tárgyaltak egyházunk fővezetői.

Ha még megemlítjük, hogy az ev. középiskolai vallástanítási tanterv 
revisiójára kiküldött bizottságban theologiánk Mayer Endre dékán szemé
lyében van képviselve, és hogy e bizottságnak 1910. szeptember 26-ikán 
és 1911. márczius 8-ikán Budapesten és 1911. április 11-ikén Sopronban 
tartott ülésein, nemkülönben azoknak előmunkálataiban is tevékeny részt 
vett, úgy elmondottuk azokat a főbb adatokat, melyek úgy akadémiánk, 
mint tanárainak külső tanügyi s pedagógiai munkásságát jellemzik.

Akadémiánk igazgatási s ifjúságunk pedagógiai s didaktikai ügyeiben 
az év alatt 13 értekezletet tartottunk, a melyeken a jótétemények ügyeit 
is elintéztük.

3. A tanári-karban nem történt változás. Akadémiánkon 6 theol. tan
szék van rendszeresítve 4 rendes és 2 rendkívüli tanári állással. Ezeken 
kívül van 2 kisegítő-tanárunk a tót nyelv és ének tanítására az egyház
kerületi pénztár terhére. A kebelbeli jogakadémia tanári-kara az elmúlt 
iskolai évben is szives volt megengedni, hogy dr. Horovitz Imre köz
egészségtani és dr. Maiéter István alkotmányjogi előadásaira theol. akad. 
hallgatóink is bejárjanak. A nm. földmívelésügyi minisztérium kegyelméből 
Szemere Márton a gazdaságtanból egész éven át heti 2 órában tartott elő
adásokat, míg Ritzl Károly áll. kertésztanító Kisszebenből őszszel és tavaszszal 
összesen 4-szer oktatta ki hallgatóinkat a gyümölcstenyésztésben. A szokásos 
kisszebeni kirándulás, az odavaló állami kertészet megtekintése czéljából, 
ez évben a rossz időjárás miatt elmaradt.

A már gyakrabban felpanaszolt teremhiányon olyképpen segítettünk, 
hogy a testvér jogakadémia szívességéből annak két tantermét előre meg
határozott időben ez évben is igénybe vettük. A bajnak véget vetünk őszszel, 
a midőn a Collegium főgymnasiuma átmegyen a már készen lévő új
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gymnasiumi épületébe s akadémiánk a Collegium 2-ik emeletén kap meg
felelő új helyiségeket.

Egyébként a jogakadémiával ez évben is ápoltuk a jó testvéries viszonyt. 
Bensőbbé tettük azt azzal is, hogy a jogakadémiai tanárok szives kezde
ményezésére tan- és órarendünket közösen kinyomattuk s azt a jövőben is 
tenni szándékozunk. Egyúttal tervbe vettük, hogy a jogakad. eddig sokszor 
tapasztalt szívességét viszonozni fogjuk egyes oly theol.-vallási tárgyaknak 
előadásával, a melyek a jogakadémia hallgatóit is érdekelhetik. Viszont 
számítunk a jogakad. tanárok segítségére az új theol. tantervbe felveendő 
szocziologiai és szocziális tárgyaknak előadására vonatkozólag. Csak javára 
válhatik theol. hallgatóinknak, ha theol. szaktárgyaikon kívül másnemű s 
nevezetesen jogi természetű előadásokat is hallgathatnak, s viszont a jog
akadémia hallgatóinak, ha a korunkat mozgató vallási kérdésekről egyes 
theol. tanárok megbírálásában értesülnek. Nem mulaszthatjuk el, hogy jog
akadémiai kartársainknak szives előzékenységét s a földmívelésügyi minisz
tériumnak szívességét ez alkalommal is hálásan meg ne köszönjük.

A theol. akad. tanároknak az akadémián kívüli társadalmi s irodalmi 
működéséről az értesítő más részében van szó; itt csak annyit jegyezünk 
meg, hogy a tanári-kar mindegyike iparkodott az egyházban, a helyi társa
dalomban s az irodalomban teljesíteni a tanári hivatásával járó s azzal 
összeegyeztethető kötelességeit.

4. Hallgatóink száma volt: 10 elsőéves (köztük két rendkívüli, a görög 
nyelv nem-ismerése miatt), 19 másod-, 8 harmad- és 8 negyedéves, összesen 
45 hallgató. Három oly rendkívüli hallgató, a kik mint volt r. kath. lelkészek 
iratkoztak be és kettő külföldi egyetemen tartózkodó; összesen tehát 50 theol. 
hallgató. Hallgatóink között volt hat erdélyrészi szász is, egynek kivételével 
olyanok, a kik egy-két évet külföldi egyetemeken töltöttek s itt folytatták 
tanulmányaikat az ev. szász konzisztorium azon határozata következtében, 
a mely szerint minden leendő lelkész köteles egy évet magyarországi ev. 
theologián tölteni. E határozatnak messze kiható jelentősége van a mi ev. 
egyházunk jövő fejlődésére nézve is, mert ez hihetőleg közelebb fogja hozni 
az erdélyi szász evangélikusokat mihozzánk, s mi mint jó testvérek meg 
fogjuk találni a lehetőségét és módját annak, hogy bár nagy történeti múlt 
és sajátos kulturális és nyelvi viszonyok különítenek el minket, azért mégis 
együtt működhetünk az egy magyar hazában közös evangéliumi czéljaink 
s feladataink érdekében, s a kölcsönös megértés, békesség és kultúra ügyé
ben, ha kellő bölcseség és előzékenység vezet bennünket és nem kicsinyes
kedünk. Hiszszük is, hogy a mily őszinte testvéri szeretettel fogadtuk szász 
testvéreink fiait, hogy az hasonló érzelmeket fog kiváltani az ő szíveikben, 
s hogy a mit itt találtak és kaptak, az mint egészséges mustármag erőteljes, 
szép fává fog fejlődni közös ev. egyházunk s hazánk javára, nekik maguk
nak hasznára.

A külföldi egyetemeken tartózkodó lelkészjelöltek egyike, Lehotszky 
Egyed, a hallei egyetemen, másika, Kárpáti János, a greifswaldi egyetemen 
tökéletesíti theol. tanulmányait.
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Hallgatóink száma a múlt évihez képest emelkedett, azért mégsem 
elegendő arra, hogy a lelkész- és segédlelkész-hiányon segítve legyen. 
Akadémiánk e bajon segítendő, Tájékoztatót küld szét, hogy felhívja egyesek 
figyelmét s buzdítsa őket lelkészi pályára. Különösen a vallástanár és lelkész 
urakat kérjük, hogy egyes arravaló ifjakat buzdítsanak s irányítsanak a 
lelkészi pályára. Jótéteményeink számát s összegét évről-évre nagyobbítjuk 
s így segítjük az e pályára lépőknek tanulmányaiknak folytatását.

5. Az ifjúság élete normális volt úgy szorgalmi, mint erkölcsi tekin
tetben ; aggodalmat keltő s különleges eljárásra okot szolgáltató eset nem 
fordult elő. Kisebbszerű s rendszerint előforduló vétségek, egyes mulasz
tásokból s ifjúi gondatlanságból kifolyólag, előfordultak ugyan, de ezeket 
a tanári-karnak fegyelmi s bírói eljárása nélkül lehetett elintézni s meg
torolni. Vizsgálataink ez évben nem mutatnak oly eredményt, mint azt talán 
várni lehetett volna. Ennek oka kevésbbé a szorgalomhiányban, mint 
abban a készületlenségben keresendő, a melyet a főgymnasiumokból hozzánk 
kerülő ifjakban észlelünk. Az ifjúságnak nemcsak a görög s latin nyelvi 
ismeretei hiányosak, hanem általában a felfogóképességük és gondolko
zásuk sem annyira fejlett, hogy a nehéz s abstract természetű theologiai 
tárgyakat könnyen elbírnák s megemészthetnék.

Az istenitiszteletek látogatása kötelező lévén, azokat természetszerűleg 
szorgalmasan látogatta ifjúságunk. Az úrvacsoráját a Collegium többi inté
zeteinek ifjúságával okt. 31-ikén és május 24-ikén vettük fel. Mindkét eset
ben egy-egy theologus imádkozott s a második alkalommal Vietorisz László 
tartotta az ifjúsági deprecationális beszédet is, míg a tanári-kar részéről okt. 
31-ikén dr. Obál Béla, május 24-ikén pedig di\ Szlávik Mátyás beszéltek.

Az ifjúságban általában megvolt a béke és egyetértés, a minthogy 
főiskolánknak ifjúsága e tekintetben évek óta dicséretreméltó magaviseletét 
tanúsít. Egyes, személyi torzsalkodásokra visszavezethető vétségek elbírálására 
és büntetésére szolgál az ifjúsági, becsületbíróság, a melynek az autonomikus 
életre való szoktatáson kívül az a nagy hivatása van, hogy a hevülékeny 
ifjúság között könnyen támadó pártoskodást és személyeskedést a tanári
karnak beavatkozása nélkül elintézheti s ilykép nagy segítője a tanári-karnak 
a fegyelmezésben. Nemzetiségi vagy politikai torzsalkodások nem fordultak 
elő. Collegiumunknak tiszta levegője megóvja ifjúságunkat az ily egészség
telen torzsalkodástól. Márczius 15-ikéttek megünneplésénél támadt sajnálatos 
esemény egyideig lázba hozta a theol. akadémia ifjúságát is, de rövid idő 
alatt az is csendesen elmúlt.

Egészségi tekintetben is megnyugtató volt ifjúságunk élete. Két hall
gatónk súlyosabb természetű betegsége miatt hosszabb időre terjedő szabad
ságot kapott. Orvosaink gondosan ápolták betegeinket, a mit hálás elismeréssel 
említünk meg. Orvosságot, orvosi rendeletre, minden szegény hallgatónk a 
Collegium számlája terhére kapott a helybeli gyógyszertárakban.

Hallgatóink rendes iskolai tanulmányaikon kívül a belmissziói egye
sületben s az Eperjesi Széchenyi-körben fejtettek ki nagyobb munkásságot 
mint szavalok s előadók; sőt ez évben többen a kisszebeni Széchenyi-körben

C o ll. É r t .  1910— 11. 7
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is felléptek szavalattal s énekkarral. A theol. Otthön javára Lőcsén 1910. évi 
nov. 12-ikén dr. Szlávik Mátyás tanár által rendezett estélyen szintén több 
theol. akad. hallgató működött közre. Mint kisegítő szónokok az ország leg
különbözőbb részein prédikáltak, különösen karácsonyi és húsvéti ünnepeken.

6. Jótétemények. Minden hallgatónk jótéteményes, mert ha egyéb 
jótéteményben nem részesül, legalább tandíjat nem fizet, mert annak fizetése 
alól mindenki fel van mentve. A tandíjmentesség, ha csak 40 koronát 
számítunk személyen kint, 1920 koronát tesz ki. A theol. Otthonban lakók 
közül azok is kedvezményesek, a kik a teljes 100 korona díjat fizetik, a 
mennyiben legalább 160 kor.-ra tehető egynek-egynek a lakása, a mi átlag 
31 theol. akad. hallgatónál 1860 koronára rúg, — a lakásdíj-elengedések 
a kedvezményes 19 theologusnál 1125 koronát tesznek. A convictusi jótéte
mények s elengedések összege 26 hallgatónál 2902 kor. A Collegium által s 
annak közvetítésével adott ösztöndíjak 2126 kor.-ra rúgnak; összes jótétemé
nyek tesznek 8013 kor.-t, mely összegbe nincsenek felvéve azok az ösztöndíjak 
és segélyek, a melyeket egyes egyházak v. testületek részéről kaptak hallgatóink.

Akadémiánk ezen iskolai évben is részesült egyes jótéteményekben 
az Otthon javára, a hol azok részletesen vannak felemlítve. Itt főleg kiemeljük 
Szentiványi Árpád egyházkerületi felügyelőnk Öméltóságának alapítványát 
egy ingyenhelynek biztosítására a theol. Otthonban; az újvidéki egyházi 
nőegyletet, a mely tíz éven át 12 koronát ajánlott meg az Otthonra; a 
brassói esperességet, melynek egyes egyházai következő összegeket aján
lottak meg: Apácza, 1910. jan. 1-től, évente 5 kor.-t, míg ereje engedi; 
Krizba évi 10 kor.-t, Türkös évi 5 kor.-t, Tatrang 100 kor.-t, melyet 1909. évi 
január 1-jétől évi 10 koronával törleszt. A bácsi esperesség a múlt évben 
100 koronát adományozott s kilátásba helyezte annak további folyósítását. 
A sárosi ev. egyházmegye évente 200 koronát ad e czélra, s végül meg
említjük a gömöri esperességet, a mely múlt évi közgyűlésében egy alapít
vány létesítését elhatározta gömöri egyházmegyei, Eperjesen tanuló theol. 
hallgatók javára. Áldott gyámintézetünk évről-évre 200 koronát, collegiumi 
pénztárunk 200 koronát, egyházkerületünk pedig a rendes segélyen felül 
még évi 400 koronát ad féldíjas helyeknek létesítésére. Midőn az összes 
adományozóknak hálás köszönetünket nyilvánítjuk, kérjük továbbra is jóindu
latukat akadémiánk iránt.

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. Csenqey G usztáv, az ó-szövetségi írásmagyarázati és történeti theol. 
tudományok nyilvános rendes tanára.
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2. Deák János, az ó-szövetségi írásmagyarázati theol. tudományok 
képesített, nyilvános rendkívüli tanára s tanárkari jegyző.

3. Draskóczy 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.
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, 

s 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. Maléter István, jogakad. magántanár, államelméletek elő

adó tanára.
10. Dr. Horovitz Imre, az összes orvostudományok tudora, oki. 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.

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. Szlávik Mátyás.

b) Szakvizsgálati bizottság. Elnöke Geduly Henrik püspök és Szentiványi 
Árpád egyházker. felügyelő; tagjai a szaktanárok: Csengey Gusztáv, illetőleg 
Deák János, Draskóczy Lajos, Mayer Endre, dr. Obál Béla és dr. Szlávik Mátyás.

c) Az egyetemes lelkészvizsgáló-bizottság tiszaker. osztálya. Elnöke 
Geduly Henrik 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, Szopkó Róbert, Korbély 
Géza. Ezeken kívül a vizsgálatokon résztvesznek, mint vizsgálók, 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.

7 *
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2. Héber nyelv. I. évf., heti 3 órában. Hangtan, szótan a gyönge ige
ragozásig, kapcsolatban fordítási gyakorlatokkal. Előadta Deák János.

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

4. Német nyelv. I. évf., heti 1 órában és külön heti 1 órában. II —IV. 
évf. Tanította dr. Obál Béla.

5. Bölcsészet története. Ó- és középkori bölcsészet. I. évf., heti 4 óra. 
Előadta dr. Szlávik Mátyás.

6. Theologiai encyclopaedia. I. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Obál Béla.
7. Egyet, egyháztörténet. A reformatio előtti korszak. I. évf., heti 4 óra. 

Előadta Csengey Gusztáv.
8. Egyet, egyháztörténet. A reformatio és utána való korszak. II. évf., 

heti 4 óra. Előadta dr. Obál Béla.
9. Ó-szöv. exegesis. II. évf., heti 3 óra. 'X Előadta Deák János.
10. Ó-szöv. exegesis. Ill —IV. évf., “ V N : I—IX. fej. Előadta Deák János.
11. Új-szöv. exegesis. I. Kor. levél magyarázata. II —IV. évf., heti 4 óra. 

Előadta Mayer Endre.
12. Izrael története. I —II. évf., heti 3 óra. A pátriárkák és Mózes, tér

foglalás Kánaánban, a bírák s a királyság kora. Előadta Csengey Gusztáv.
13. O-szöv. bibliai theologia. III. évf., heti 3 óra. Izrael nemzeti vallása, 

a mózesi vallás, a profetizmus, héber nemzeti vallás, a judaizmus s a kánoni 
zsidó vallás. Előadta Csengey Gusztáv.

14. Jézus élete. Ill —IV. évf., heti 4 órában, különösen kritikailag meg
világítva a főbb tényeket. Előadta Mayer Endre.

15. Kér. erkölcstan. III. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
16. Neveléstan. I —II. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
17. Egyházjog. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
18. Gyakorlati exegesis. I —IV. évf., heti 1 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
19. Pastoralis. IV. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
20. Egyházi és liturgikus ének. Szükség szerint műének. I —IV. évf., 

heti 2 óra. Tanította Szánik Ernő.
21. Mezőgazdaságtan. Növénytermelés. I —IV. évf., heti 2 óra. Taní

totta Szemere Márton.
Második félév.

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

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

3. Német nyelv. I —IV. évf., heti 2 órában, külön a kezdők és külön a 
haladók. Tanította dr. Obál Béla.

4. Bölcsészet története. Az új- és legújabb-kor bölcs, irányai. I. évf., 
heti 4 órában. Előadta dr. Szlávik Mátyás.

5. Nevelés története. I —II. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
6. Vallástörténet. I—II. évf., heti 3 óra. Előadta dr. Obál Béla.
7. Egyetemes egyháztörténet. A reformatio előtti korszak: a pápaság
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története a renaissance koráig; a reformatiót megelőző reformmozgalmak. 
1. évf., heti 4 óra. Előadta Csengey Gusztáv.

8. Magyar prot. egyháztörténet. II. évf., heti 4 ó. Előadta dr. Obál Béla.
9. Symbolika. Ill —IV. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Obál Béla.
10. Ó-szöv. exegesis. II. évf., heti 3 óra. 21Í2S? könyve.
11. Ó-szöv. exegesis. III IV.évf., heti 3 óra. ElőadtaDróAJános.
12. Új-szöv. exegesis. I. évf., heti 3 óra. A hegyi beszéd magyarázata.

Előadó Mayer Éneire.
13. Új-szöv. exegesis. II-IV . évf., heti 3 óra. Pálnak a galatiabeliek- 

hez írt levele. Előadta Mayer Endre.
14. Izrael története. I —II. évf., heti 3 óra. A profetismus, a fogság kora 

s a zsinagogális élet kifejlődésének kora. Előadta Csengey Gusztáv.
15. Új-szöv. bibliai theologia. III. évf., heti 4 óra. Előadta Mayer Endre.
16. Ethika. III. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
17. Egyházjog. Ill-IV. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
18. Katechetika. I —IV. évf., heti 2 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
19. Liturgika. IV. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
20. Gyakorlati exegesis. I —IV. évf., heti 1 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
21. Közegészségtan. I. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Horovitz Imre.
22. Államelméletek. IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr.Maiéter István jogtanár.
23. Egyházi és liturgikus ének. I — IV. évf., heti 2 óra. Tanította Szánik E.
24. - Mezőgazdaságtan. Növénytermelés. I —IV. évf., heti 1 óra. Elő

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

I —IV. évf. Tartotta Ritzl Károly.
b) Seminariumok.

1. Ó-testamentomi exegetikai seminarium. Heti 1 óra, III —IV. évf. Ve
zetője Deák János. Az egyes órákon közösen olvastuk s magyaráztuk Gén. 
I —XI. fej., azonkívül a seminariumi tagok felolvasták s kölcsönösen meg
bírálták a következő dolgozatokat: Az úgynevezett szövetségláda története. A 
példabeszédek könyvének nevelési irányelvei. A sírontúli élet az ó-testamen- 
tomban. Az „Ebed Jahve" jelentősége Deuterojesajahnál. A Deuteronomium 
kultuszi törvényei. Illés próféta. A Babel és Biblia vita. Ezékiel egyénisége.

2. Új-testamentomi exegetikai seminarium. Heti 1 óra, II —IV. évf. Ve
zetője Mayer Endre. Tárgyaltuk folytatólagos olvasmányként Jakab levelé
nek 1—3. fejezetét, különös figyelemmel e levél kritikai megtámadtatásaira 
s a római levélhez való viszonyára, a hit által való megigazulás tekinteté
ből. Ezenfelül egyes hallgatók, előzetesen kiadott művek alapján, a követ
kező kérdéseket dolgozták fel: Az úrvacsora keletkezésének s jelentőségé
nek kérdése Schweizer és Schulz: »Abendmahlgedanken des Herrn"; Jülicher: 
»Zur Geschichte der Abendmahlfeier in der ältesten Kirche"; Schäfer: „Das 
Herrenmahl“ alapján; Jézus tanításának erkölcstani megvilágítása: Ehrhardt: 
„Grundcharakter der Ethik Jesu"; a hit bibliai felfogása: Schlatter: „Der 
Glaube im Neuen Testament“ ez. mű alapján.

3. Egyháztörténeti seminarium. Heti 1 óra a II. évf. számára. Vezetője
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dr. Obál Béla. A segédtudományok köréből tartottunk palaeographiai és 
régi latin, német és magyar stílusgyakorlatokat Hevenessi Gábor XVII. szá
zadbeli kéziratgyűjteménye, az I. Lipót korabeli Eperjesi Krónika és a Magyar 
Tudományos Akadémia történeti bizottságának másolatai, nevezetesen a 
raudnitzi Lobkovitz-féle iratok alapján. A megfelelő irodalom felhasználá
sával feldolgoztuk a XVII. századbeli magyar egyház külső történetét, és pedig 
a következő tételek alakjában: Bocskay és a bécsi békekötés; az 1608. ko
ronázás előtti vallásügyi törvényczikkek; Bethlen Gábor és a nikolsburgi béke; a 
linczi béke és az 1647. évi vallásügyi törvényczikkek jelentősége; az I. Lipót 
alatti országgyűlések vallásügyi tárgyalásai; katholikusok és protestánsok 
polemikus irodalma 1671. után. Ez utóbbi tételnél a Nemzeti Múzeum német 
és latin nyelvű apró nyomtatványait használtuk fel. Sajnálattal kell konsta
tálnunk, hogy külön seminariumi helyiségünk és könyvtárunk nincs, a mi 
viszont akadályozott az intenzivebb munkálkodás kifejtésében.

4. Systhematikai seminarium, egyúttal latin nyelvi gyakorlatok, heti 
1 óra. I —IV. évf. Vezető tanár dr. Szlávik Mátyás. Fordították s magyaráz
ták az eredeti latinból az ágostai hitvallást.

5. Gyakorlati theol. seminaríumok. Vezető tanár Draskóczy Lajos.
a) Homlletlkai és liturgikai seminaríumok. Heti 1 — 1 óra. Az evangéliumi, 

epistolai perikopák és szabad textusok felett írt önálló beszédeiket betanulva 
adták elő a III. éves hallgatók. Alkalmi beszédeket tartottak és velők együtt
járó functiókat végeztek a IV. éves hallgatók. Volt sátoros-ünnepi és 
közönséges vasárnapi istenitisztelet, keresztelés, temetés, esketés, harang
avatás, írásmagyarázat stb., még pedig magyar, német, tót nyelven. Meg
felelő figyelmet fordítottunk e seminariumokban a homileta és liturgus 
külső magatartására, a hozott munkáknak tárgyi és alaki kidolgozására, a 
szónoki képesség ápolására, nemesítésére, fejlesztésére. Igyekeztünk meg
közelíteni a kitűzött czélt, hogy hallgatóinknak az életbe való lépéskor, 
legalább némi gyakorlottságuk legyen a functiók végzésében, és ne jöjje
nek zavarba az előre nem látható, meglepőbb esetekben sem.

b) Gyermek-, Illetőleg ifjúsági Istenitiszteleteket is tartottunk a lefolyt 
tanévben a templomban, az evang. elemi iskola és polgári leányiskola 
növendékei számára. Az előadott öt alkalmi beszéd közül egyet a vezető
tanár mondott, négyet a IV. éves hallgatók tartottak.

c) Egyházjogi seminarium. Heti 1 óra. A vezető tanár szabad előadás 
keretében ismertette és bírálta a nagygeresdi egyezséget. A IV. éves hall
gatók írásbeli dolgozatokat hoztak a következő témákról: Az episcopalis, 
— a territorialis, — a collegialis egyházkormányzati rendszer történeti és 
bírálatos ismertetése. Az 1907 : XXVII. t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott 
utasítás ismertetése és a nevezett törvényczikk bírálata. Az egyházi háztar
tásról, különös tekintettel az egyházi alapítványokról szóló egyetemes 
szabályrendeletre és a vele kapcsolatos utasításra. Az 1898 : XIV. t.-cz. 
ismertetése, az utasítás figyelembe vételével. Az 1848 : XX : t.-cz. története. 
Úgy az idei, mint a múlt évi témák tárgyalása, hiszszük, az életben érté
kesíthető gyakorlati ismeretekkel gazdagította a seminarium buzgó munkásait.
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Theologiai akadémiai hallgatók.
/. évfolyam.

1. Bánszky György rkívüli h............... Békéscsaba, Békés vm. .. 1891.
2. Baron János ............ ..................  Kuczora, Bácsbodrog vm. 1890.
3. Boratko Rudolf Lajos ..................  Batizfalu, Szepes vm. 1891.
4. Fábry Gusztáv Ernő .. ..................  Felka, Szepes vm............ 1890.
5. Jurányi Lajos............ ..................  Kisapostag, Pest vm. 1890.
6. Loew Hugo Viktor .. ..................  Szerdahely, Szeben vm... 1889.
7. Markusovszky András .................  Zólyomlipcse, Zólyom . 1890.
8. Máczay Lajos............ ..................  Nyíregyháza, Szabolcs 1891.
9. Mohr Gyula rkívüli h. ..................  Gölniczbánya, Szepes 1884.

10. Stadtrucker Gyula ..................  Zólyom, Zólyom vm.
II. évfolyam.

1892.

11. Derner Gusztáv Adolf ..................  Pécs, Baranya vm........... 1891.
12. Egyed Aladár............ ..................  Vadkert, Pest. vm........... 1890.
13. Fröhlich Győző .. .. ..................  Késmárk, Szepes vm. 1889.
14. Hatvanszky Andor ..................  Sajóháza, Gömör vm. . 1887.
15. Hronyecz P á l............ ..................  Rozsnyó, Gömör vm. .. 1890.
16. Izsó Sándor ............ ..................  Eperjes, Sáros vm........... 1890.
17. Kozlay Kálmán .. .. .. .............  Nyárasdomb, Bereg vm. 1890.
18. Kuszy Adolf ............ ..................  Németlipcse, Liptó vm ... 1888.
19. Lábossá Lajos............ ..................  Rozsnyó, Gömör vm. 1891.
20. Mangesius János .. .. ..................  Segesd, Nagyküküllő 1888.
21. Marcsek János .. .. ..................  Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1890.
22. Matyuga Kamill .. ..................  Liptóújvár, Liptó vm. 1890.
23. Mikulás J e n ő ............ ..................  Gesztes, Gömör vm........ 1890.
24. Miess János ............ ..................  Besenyő, Besztercze-N. vm. 1890.
25. Schuszter János ..................  Szászújfalu, Szeben vm... 1890.
26. Stollmann Kornél ..................  Béld, Hont vm.......... * .. 1887.
27. Szklenár Pál ............ ..................  Csáklyó, Zemplén vm. .. 1890.
28. Turcsányi László .. .. ..................  Sebespatak, Gömör vm ...

III. évfolyam.
1890.

29. Elsholz Antal .. .. ..................  Besztercze, Besztercze-N. 1889.
30. Fábry A n d o r............ ..................  Bindtbánya, Szepes vm. . 1888.
31. Heinz Lajos ............ ..................  Bácstopolya, Bácsbodrog 1889.
32. Lenhardt Frigyes . .. ..................  Hertelendifalva, Torontál 1889.
33. Lángos János............ ..................  Zólyom, Zólyom vm. .. 1890.
34. Moravcsik Jenő .. .. .................  Szarvas, Békés vm.......... 1888.
35. Schuster Mihály .. .. ..................  Pinczéd, Bácsbodrog vm. 1886.
36. Stierl János ........... ..................  Szászbudak, Besztercze-N. 1890.
37. Terényi György .. .. ..................  Szarvas, Békés vm..........

IV. évfolyam.
1885.

38. Alth Lajos.. ............ ..................  Bártfa, Sáros vm............. 1888.
39. Chovan Sándor .. .. ..................  Gömörhosszúszó, Gömör 1887.
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40. Krcsméry Gyula . ................ Zólyom, Zólyom vm. .. 1889.
4L Lilge Iván .................. ..................  Túróczszentmárton,Túrócz 1886.
42. Mérnyi Gyula............. ..................  Felsőőr, Vas vm.............. 1887.
43. Oláh K á ro ly ............ ..................  Debreczen, Hajdú vm. .. 1886.
44. Schvartz Mátyás . ..................  Tátraalja, Szepes vm. 1887.
45. Vietorisz László .. ..................  Nyíregyháza, Szabolcs m. 1888.

Tanfolyamhoz nem kötött rendkívüli hallgatók.
46. dr. Horváth Károly .. ..................  Tőkeszentpéter, Zala vm. 1884.
47. dr. Kelecsényi János .. ..................  Beregszász, Bereg vm. .. 1888.
48. Szeberétiyi Lajos .. ..................  Pápa, Veszprém vm. 1883.

Külföldön:
49. Kárpáti János............ ..................  Busafalva, Szepes vm. .. 1887.
50. Lehoczky Egyed .. .. ..................  Ladomérvágás, Sáros vm. 1889.

5. T heologiai vizsgálatok.
a) Alapvizsgálatok. Alapvizsgálatot tettek 1910. szept. 29-ikén: Fábry 

Andor és Schuster Mihály, október 14-ikén Terényi György, okt. 24-ikén pedig 
Lerihardt Frigyes. Az 1911. junius 15. és 16-ikán vizsgáztak: Derner Gusztáv, 
Egyed Aladár, Fröhlich Győző, Hatvanszky Andor, Flronyecz Pál, Izsó Sándor, 
Kozlay Kálmán, Kuszy Adolf, Lábossá Lajos, Marcsek János, Matyuga Kamill, 
Mikulás Jenő, Szklenár Pál, Turcsányi Jenő, Lenhardt Frigyes és Stollmann 
Kornél. Ezek közül jelesen vizsgázott: Kozlay Kálmán és Marcsek János, 
négyen egy-egy tárgyból két hó múlva teendő javító-vizsgálatra utasíttattak.

b) Szakvizsgálatok. 1910. október 12-ikén Gyürky Pál ig.-vál. e. elnök 
vezetése mellett javító szakvizsgálatot tett: Oláh Károly. 1911. évi június 
13-ikán tartott szakvizsgálaton Geduly Henrik püspök elnöklete mellett: 
Heinz Lajos, Lángos János, Schuster Mihály III. é. theol.-ok az új rendszer 
szerint, Lilge Iván IV. éves theologus a régi rendszer szerint vizsgáztak, 
míg dr. Horváth Károly, volt piarista tanár és felavatott lelkész különbözeti 
szak- és lelkészi vizsgálatot tett. Jelesen vizsgázott: Heinz Lajos, két 
jelölt 2 hónap múlva teendő javító-vizsgálatra utasíttatott. Szakvizsgálati 
írásbeli tételek voltak: „Az örök élet János evangéliumában", illetőleg 
„Áldozatok a zsoltárokban", az exegetikából és „Mily tényezők nevelik a 
kér. ember akaraterejét", a rendszeres theologiából.

c) Lelkészt vizsgálatok. Két ízben tartottunk lelkészi vizsgálatot; az 
első ízben 1910. október 12-ikén vizsgázott Kuzmányi Jenő és Adriányi 
Géza lelkészjelöltek. Az elnöki tisztet a már súlyosan beteg Zelenka Pál 
helyett Gyürky Pál főesp., coll. ig.-választm. egyházi elnök és Szentiványi 
Árpád kerül, felügyelő helyett dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő urak 
töltötték be. Másodszor 1911. junius 14-ikén tartottunk lelkészi vizsgálatot 
Geduly Henrik, az újonnan választott püspökünk és a kér. felügyelő helyet
tesítésében dr. Schmidt Gyula coll. felügyelő urak elnöki vezetése mellett. 
A hét vizsgázó közül öt jelesen képesíttetett: Chovan Sándor, Krcsméry 
Gyula, Mérnyi Gyula, Schwartz Mátyás és Vietorisz László, 2 pedig: Alth
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Lajos és Oláh Károly jó eredménynyel képesíttetett. Tisztán magyar nyelvű 
lelkészi gyakorlatra mehet kettő, magyar és német nyelvűre kettő, magyar 
és tót nyelvűre kettő, magyar, német és tót nyelvűre egy. A lelkészi vizs
gálatra készítendő egyházi beszédre szóló szentírási helyek voltak: Mát. 
15., 21 — 28. Zsolt. 103., 15 — 17. János 3., 1—8. Minden jelölt annyi textus 
alapján tartozott külön-külön egyházi beszédet készíteni, a hány nyelvű 
gyakorlatra képesíttetni akarta magát.

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

A midőn ezelőtt öt évvel a tiszai ev. egyházkerület 
megbízásából az Otthon felügyeletét átvettem, ünnepélyes 
megnyitásakor elmondott beköszöntő beszédemben — s 
legújabban az új püspökkel szemben is — hűséget fogad
tam arra s egész tanári ambicziómat, sőt testi és lelki erőim 
legjavát kötöttem ahhoz, hogy egyházkerületünk ez újabbi 

legnagyobb és kiváló hivatásit intézményében: az Otthonban az evang. 
vallásos és magyar hazafias érzés mellett a családias együttélés és békés 
együttműködés erénye s a rend, pontosság és tisztaság érzéke honoljon 
fejében és tagjaiban egyaránt. A felügyelő-tanár tőle telhetőleg a legjobban 
igyekezett a lefolyt tanév alatt is e magasztos feladatának megfelelni, s ha 
ez neki csak részben sikerült, bizonyára nem az ő jóakaratán vagy buzgó- 
ságán múlott.

Azt hiszem, hogy egy theol. Otthonnak bizonyos magasztos életideálok 
lehető elérésére és fokozatos megvalósítására kell törekednie. De azt tapasz
taltuk ez évben különösen, hogy még nagyon messze vagyunk attól a theologus- 
ideálunktól, a melyet így fogalmazhatunk: a pályája magasztos hivatását 
felfogni és átérezni képes, tudományban és hitben erős, testben-lélekben 
tiszta, szorgalomban ernyedetlen, jellemben feddhetetlen ifjú, ki önérzetes és 
mégis szerény, öntudatos és mégsem makacs, nemes megjelenésében, udvarias 
érintkezésében, választékos társaságában, előkelő és emelkedett társalgásában, 
érdeklődő a kort mozgató és vezető irányzatok és eszmeáramlatok iránt s 
munkás résztvevő a nemes törekvésekben. Igaz, hogy a lakók magavisele
tének megítélésére alapul szolgálhat az a körülmény, hogy fegyelmi ülést 
a tanári-karnak a lefolyt tanév alatt sem kellett tartania. Ez azonban csak 
negativum, s azt jelenti, hogy az Otthon szabályaival ritkábban jöttek össze
ütközésbe a mi ifjaink. E tekintetben igen tanulságos az Otthonnak a fel
ügyelő-tanár által pontosan vezetett naplója, a melyből sok öröm, de egyúttal 
sok keserű tapasztalat is kitűnik a felügyelő-tanárra nézve. Kitűnik közelebbről 
az, hogy kiválóbb ifjainkban is a rosszabbik lélek erősebb a jobb léleknél 
s hogy egyeseknek kiváló megbízhatósága ésrendszeretete mellett a többiekben 
átlag még igen sok a gyengeség, sőt gyarlóság. Ha lelkünk rugalmasságában 
nem bíztunk volna, rég megőrölt volna a sok keserű tapasztalat s ha a 
felügyelő-tanárnak nevelő munkássága nem volna passziója, úgy hamar föl-

Coll. Ért. 1910—11. 8
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emésztené legjobb erejét. íme, még közvetlenül az emberszeretet karácsonyi 
szent ünnepe előtt, künnlakó ifjak indításának engedve, az Otthon theol. 
lakóinak egy része kevés meggondolásra valló módon és eszközökkel akarta 
túlzott kívánságait érvényesíteni, míg szép szó és erélyesebb fellépésű fel
világosítás helyesebb belátásra nem vezette őket, a mire aztán az új tes
tületi elnök igyekezetéből is egészen a tanév végéig a rend és a béke helyre
állott. Egygyel több ok arra nézve, hogy „minden theol. hallgató az 
Otthon kötelezett tagja" legyen! — Egyebekben a bennlakók nagy részének 
— s itt dicsérettel emlékezem meg a jogászifjakról is — magaviseleté ellen 
a jelzett és egyéb inczidensektől eltekintve, az egész tanidő alatt nem volt 
komolyabb panasz. Nagyobb fegyelmi vétségek nem fordultak elő. A benn
lakók családias otthonában nagyjában véve békés és egyetértő munkásság 
volt észlelhető. Az ifjak szórakozására szolgált ez évben is a billiárddal, 
és sakktáblákkal stb. fölszerelt ú. n. szórakozószoba, a melynek felügyeleté
ben és ügyeinek pontos elintézésében Kuszy, Turcsányi és Jurányi theologu- 
sok teljesítettek hűségesebb szolgálatot.

A tanév elejétől kezdve mindvégig a naponkénti munkát a felügyelő
tanár személyes részvételével és felügyelete mellett az »Otthon" olvasó- 
és imatermében reggeli könyörgéssel kezdték, a melynél a könyörgést a 
theologusok felváltva végezték. Az éneket harmóniumkisérettel az egész 
év alatt igen nagy buzgósággal Egyed Aladár II. s az ő akadályoztatása 
esetén Schwartz Mátyás IV. és Denier Gusztáv II. éves theologusok végezték. 
Ezek a reggeli könyörgések komoly, ünnepélyes, vallásos lefolyásukat illetőleg 
igen magas színvonalon állottak s az egész tanidő alatt a lakóknak úgyszólván 
lelkiszükségletüket képezték. Az azoktól való elmaradás a legritkább esetek 
közé tartozott. Különös figyelmet fordítottunk a komoly, épületes s igazán 
imaszerű előadásra. Egyesek e téren kiváló imádkozóknak bizonyultak.

A lakók száma az elmúlt tanév I-ső felében 44, a Il-ik félévben 43 volt. 
Ezek között Heinz Lajos, Marcsek János, Moravcsik Jenő, Mikulás Jenő, 
Markusovszky Andor, Schuszter Mihály, Turcsányi László, Derner Gusztáv, 
Kuszy Adolf, Stollmann Kornél, Kozlay Kálmán, Baron János, Alth Lajos, 
Krcsméry Gyula, Egyed Aladár, Matyuga Kamill, Jurányi Lajos, Schwartz 
Mátyás, Hronyecz Pál, Lábossá Lajos, Hatvánszky Andor, Lenhardt Frigyes, 
Mohr Gyula, Stadtrucker Gyula, Máczai Lajos, Fábry Andor, Fröhlich Győző, 
Szklenár Pál, Fábry Ernő, Bánszky György, Chovan Sándor, Elsholz A., 
Stierl János és Loew Hugó theologusok, — Ihász Imre, Bozzay Miklós, Bartovics 
Vilmos, Tömböl Samu, Szereday Szilárd, Buna János, Bolla Béla, Bárczy 
László, Jesztrebényi Lajos, Tóbiás Gyula, Bihari Béla és Góts G. joghallgatók 
voltak. Szobafelügyelők voltak: Heinz Lajos, Schuszter Mihály, Kozlay 
Kálmán, Ihász Imre, Buna J., Alth Lajos, Schwartz Mátyás, Mohr Gyula, 
Chovan Sándor, Fábry Andor, Szklenár Pál és Bihari B. Hálófelügyelők: 
Heinz Lajos, Chovan Sándor, Fábry Andor, Szklenár Pál, Ihász Imre és 
Schwartz Mátyás, utóbbi egyszermind az Otthon irodai teendőit is látta el 
nagy pontossággal és teljes megbízhatósággal.

A múlt tanévben theol. lakóink, nagyobbára lelkész- és tanító-fiak,
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már tetemesebb lakbérelengedésekben részesültek. így a tiszai ev. egyház- 
kerület 400 s a Collegium 200 kor. adományából évenként 50 kor. elenge
désben : Szklenár P., Schwartz M., Egyed A., Krcsméry Gy., Matyuga K., 
Mikulás J., Heinz L., Hronyecz P., Kuszy A., Turcsányi L, Fábry G. és 
Hatvánszky A. A nyíregyházai ev. egyházközség 4000 koronás alapítványá
nak kamatjából 100 kor. lakbér-elengedésben Máczay L., a sárosi ev. egyház
megye 200 kor. adományából 100 koronában Alth L, a Kubinyi Albert 
örökösei alapítványából s a theol. tanárokéból (b. e. püspökünk nevére) 
Kozlay K. s végül a bácsi ev. egyházmegye 100 korona adományából 
25 koronában Derner G. és ugyancsak 25 koronában más adományokból 
Jurányi L. A jövő tanévtől kezdve már a Szentiványi Árpád érdemes egyház
kerületi felügyelőnk által az Otthon javára tett 4000 koronás alapítványának 
kamatja is esedékessé válik egy theol. ifjúnak lakbérelengedésére és az 
Otthon folyó kiadásainak fedezésére. Rövid öt év alatt valóban tekintélyes 
összegek azok, a melyeket az Otthon theol. lakóinak fölsegélyezésére for
dítottunk. Végül hálásan említjük, hogy Rúzsa István volt theologusunk, 
jelenleg clevelandi ev. lelkész buzgóságából az ev. oltáregyesület adományaként 
a múlt tanévben 100 kor. adomány érkezett az Otthon czéljainak előmoz
dítására, a melyből 50 koronát Marcsek J. lakbérelengedésére fordítottunk. 
Kilátásunk van arra, hogy úgy a clevelandi egyház, mint a bácsi egyház
megye a jövőben is folyósítani fogja a maga adományait. E helyütt is hálás 
köszönet és elismerés illesse őket. A jövő tanévben is több tekintélyesebb 
összeg áll rendelkezésünkre szegényebb theologusok bennlakó-költségeiknek 
fedezésére. Hálásan említjük, hogy a magyarhoni ev. gyámintézet a Leopol- 
diánumból évről-évre 200 kor. adományban részesíti Otthonunkat. Azt is 
örvendetes ténynek jelezzük, hogy a theol. testület az Önsegélyző-egyesület 
adományából 25 koronát juttatott Fröhlich Győzőnek a lakbér fizetésére.

Az Otthon „Kérő szózatjára a lefolyt tanévben is szépen folytak be 
az adományok. A házipénztárban Eperjesen befolyt: alberti ev. egyh. 10 kor., 
Dobronyovszky Gy. lelkész 5, késmárki ifjús. gyámintézet 10, merényi ev. 
egyház 5, tokaji egyház offert. 4'39, krizbai ev. egyház 10, tátraaljai esperesség 
pénztára 10, rozsnyói ev. egyház 12, budaméri ev. egyház 10, Eperjes város 
és vidéke 20, lőcsei estély tiszta jövedelme 5’20, zsegnyei ev. egyház 10, 
péteri ev. egyház 10, sztrázsai ev. egyház offert. 3 59, Schuszter M. és Fábry A. 
vizsgadíja 10, szepesbélai ev. nőegylet és a lelkész 10, Boratkó R. szepesi 
körútjáról 50, Maliarik J. lelkész 30, kisszebeni m.-n. egyház 10, levéli egy
házközségi konfirtnándusok 10, Boratkó R. szepesi kőrútjából 100, laposi 
ev. egyház és lelkész 1644, n.-rőczei ev. egyház 20, franczfeldi ev. egyház 15, 
Novák-alapítv. kamatja 27, Hajdú J. sárosi ev. esp. adománya 10, rozsnyói 
ev. egyház 12, kövii egyház gyűjtése 14'20, resiczabányai ev. egyház 10, 
pilisi ev. egyház 10, lajosfalvi egyház és esp.-lelk. 20, Boratkó R. kassai 
gyűjt. 40, Hronyecz P. miskolczi, rozsnyói gyűjt. 79, abaújszántói ev. egyh. 5, 
Máczai L. nyíregyházi gyűjt. 9450, Pócza F. sikátori ev. leik. 5, főgimn. 
ifj. gyámint. Nyíregyháza 15 és Szarvason 20, iglói főgimn. Thököly-köre 6'60. 
A központi pénztárba Miskolczon befolyt: Wrablicza Béla oláhpataki Id

s'
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kész 10, gócsi körjegyzőség 15, brassói egyház 4, tiszavidéki egyházmegye 15, 
nagyváradi egyház 20, felkai egyház 10 s szepesszombati takarékpénztár 10 kor. 
adománya. Mivel nagyobbára ezekből az évi adományokból fedezzük a theol. 
és jogh. lakbérével együtt az Otthon évi fentartásának tetemes költségeit, 
ismételten ajánljuk ez áldásos intézményünket egyházkerületünk újabbi köz
gyűléseinek egyhangú határozatából, lehetőleg 5 évre való megajánlással, 
egyházközségeink és tehetősebb híveink szives figyelmébe és nagylelkű 
támogatásába.

Intézményünknek híveinkkel való behatóbb megismertetése czéljából 
a lefolyt tanév alatt egyházkerületünk több városában theologusaink által 
személyesen mutattuk be püspöki engedélylyel az Otthon „Kérő szózat"-át. 
Sajnos, az eredmény nem volt kielégítő. A befolyt adományokat fentebb 
közöltük. Egygyel több ok arra nézve, hogy az Otthon évi fentartására a 
lakbéreken s az időközi adományokon kívül évi 1000 koronát vegyen föl 
a tiszai ev. egyházkerület az Otthon költségvetésébe. Kívánatos továbbá az is, 
hogy egyházkerületünk elnöksége a maga gyűlésein állandóan napirenden 
tartsa az Otthon évi támogatásának ügyét.

Theologusaink szellemi szórakozására az Otthon olvasóterme mellett 
közvetlenül elhelyezett theol. akad. könyvtár s a felügyelő-tanár tekintélyesebb 
magánkönyvtára állott mindenkor a bennlakók rendelkezésére. Nagy gondot 
fordított a felügyelő-tanár arra is, hogy az Otthon főiskolai lakóival meg- 
kedveltesse a természetet és ritka szép felvidékünket, a miért is a lefolyt 
tanévben is igen olcsó áron több kirándulást rendezett a Szepességre s 
télen is a Tátrába. Összeköttetéseinél fogva a felügyelő-tanár a tátrai turisz
tikának az Otthon lakóival való megkedveltetésére igen nagy gondot fordított.

Szives előzékenységgel viseltetett az Otthonnal szemben az elmúlt tan
évben is a m. kir. földmívelésügyi kormány, Scholtz Albert mateóczi gyáros 
és a Ksod. eperjesi kertészete. Szives adományaikat e helyütt is köszönettel 
jelezzük.

A jövő tanévre az Otthonba való felvétel tekintetében tájékozásul 
megjegyezzük, hogy a mennyiben azt a bennlakó theologusok létszáma 
megengedi, az eddigi gyakorlathoz híven néhány ev. és ref. vallású joghall
gató is vehető fel. A felvétel az egész tanévre kötelező. Egy-egy theologus 
egész tanévi lakbére 100, joghallgatóé 120 kor., a miben a lakáson kívül 
fűtés, világítás és kiszolgálat foglaltatik. Aug. 20-ikáig bezárólag jelentke
zéseket elfogad a tiszai ev. egyházkerület püspökéhez czímzett kérvénynyel 
a theol. és jogakad. dékánja vagy dr. Szlávik Mátyás, mint az Otthon fel
ügyelő-tanára. A felvétel kellékei: érettségi bizonyítvány, az előző tanévről 

.vagy félévről szóló index, esetleg elbocsátó- s mindenesetre egészséget igazoló 
orvosi bizonyítvány.

Végül tájékoztatásul közöljük az Otthon házirendjét a következőkben:
1. Az Otthon lakói vasárnap kivételével mindennap pontosan 3/48 

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

2. A bennlakók felkelése csengetyűszóra télen reggel 61/2, nyáron
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6 órakor történik. A közös reggelizés ideje a convictusi épület étkezőter
mében 1/28 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, 
éneklés, vagy egyéb szórakozás csakis a munkaidőn túl s a lakószobákban 
legfölebb esti 8 óráig, a szórakozóban esti 9 óráig van megengedve. A hazárd
játék 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 hálókban. 
A szivarvégek a szobákban a hamutartókba s a folyosókon elhelyezett 
pléhtartókba dobandók. Nem dohányzó bennlakók, ha kívánják, együtt 
lakhatnak.

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

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

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

10. Könnyebb betegek a betegszobában helyeztetnek el; súlyosabb 
betegek a helybeli kórházban nyernek ápolást. A hálószobákban 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, ezipőt, 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 4 egyenlő részben (szeptember, 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 tartoz
nak s annak törvényei alatt állanak.

A midőn végül még megjegyezzük, hogy az Otthon helyiségei egész
ségügyi tekintetben a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek s na
gyobb betegség ezidén sem fordult elő, úgy, hogy e tekintetben a coll. főorvos 
»mintaintézetnek“ jelezte,— befejezésül a tanév végén egy rendkívül neveze
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tes és emlékezetes esemény jelzésére térünk át. Legelső eperjesi hivatalos 
látogatása és impozáns fogadtatása alkalmából az új püspök: Oeduly Henrik 
a theol. szak- és lelkészvizsgálatokon elnökölve, két napot töltött az Otthon
ban s annak összes helyiségeit is megtekintette. Legelső belépése alkalmá
val június 13-ikán a tanári-kar és az ifjúság kíséretében a szépen földíszített 
folyosón a felügyelő-tanár üdvözölte s neki is hűséget fogadott s támoga
tását kérte a vallásos-erkölcsi és hazafias érzésnek, s a rend, pontosság, 
tisztaság, fegyelem és egyetértésnek az Otthon lakóiban való megvalósítása 
tekintetében. Meggyőző válaszában a püspök az Otthon öt év óta kipróbált 
és helyesnek ismert szabályainak és házirendjének pontos és lelkiismeretes 
betartására hívta föl a legkomolyabb hangon az ifjúságot.

D r . Sz l á v ik  M á t y á s .

2. T heologiai akadémiai szakkönyvtár.
Múlt évi Értesítőnkben felpanaszoltuk, hogy pénzhiány miatt új mű

veket nem vásárolhattunk. Örömmel említjük most, hogy egyházkerületünk 
az 1910. évi kér. gyűlésen 800 koronát vett fel a költségvetésbe állandó 
tételként könyvtárunk rendes segélyezésére, mi által lehetővé vált, hogy 
legalább a legszükségesebb műveket beszerezhessük. A collegiumi nagy
könyvtár és Szirmay-könyvtár tudományos theol. tartalmú művei szintén 
kisegítenek minket. Könyvtárunk pontos vezetője s gondozója Deák János 
rendkívüli theol. tanár.

A rendelkezésünkre bocsátott 800 koronából a következő műveket 
rendeltük: W. Beyschlag, Leben Jesu, 2 kötet; P. Feine, Neutestamentliche 
Theologie, 1 k.; Driver Rothstein, Einleitung in d. Alte-Testament, 1 k.; 
Budde, Die Religion Israels, 1 k.; Cornill, Jeremias, 1 k.; Outhe, Geschichte 
Israels, 1 k.; Budde, Geschichte der hebr. Literatur, 1 k.; Bousset, Ge
schichte des Judentums, 1 k.; Kraetschmar, Profét und Seher, 1 k. és Die 
Bundesvorstellung, 1 k.; Kuenen, Hist. krit. Einleitung in d. A.-Testament, 
3 k.; Klostermann, Geschichte des Volkes Israel, 1 k.; Smith Rothstein, 
Das Alte-Testament, 1 k.; Peisker, Beziehung der Nichtisraeliten zum Jahve, 
1 k., Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs, 1 k.; Die drei syn. 
Evangelien, 1 k., Evangelium Mathaei, 1 k., Ev. d. Marcus, 1 k., Evang. 
Lucae, 1 k., Ev. Johannis, 1 k.; Stähelin, Der Antisemitismus des Alter
tums, 1 k.; Steuernagel, Der Rahmen des Deuteronomiums, 1 k.; Ent
stehung des Deuteronomiums, 1 k.; Hupfeid— Nowak, Psalmen, 2 k.; Beer, 
Individual- und Gemeindepsalmen; Coblenz, Über das bestehende Ich, 1 k.; 
Wernle, Einführung in das theol. Studium, 1 k .; Staerk, Das assyr. Welt
reich, 1 k.; Sternberg, Ethik des Deuteronomiums, 1 k.; König, Geschichte 
des Reiches Gottes, 1 k.; Kurtz, Kirchengeschichte, 2 k.; Niese, Kritik der 
beiden Makkabäerbücher, 1 k.; Krüger, Philo u. Josephus, 1 k.; Hölscher, 
Quellen des Josephus, 1 k.; Gressmatm, Ursprung der israel.-jüdischen 
Eschatologie, 1 k.; Winkler, Gesetze Hammurabbi’s, 1 k.; Herrmann, Ezechiel
studien, 1 k.; Jülicher, Einleitung in d. Neue-Testament, 1 k.; Barth, Ein
leitung in d. Neue-Testament, 1 k.; Hühn, Die messianischen Weissagun
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gen, 2 k.; Ostwald, Grosse Männer, 1 k.; Ervin Preuschen, Vollständiges 
griechisch-deutsches Wörterbuch, 1 k.; Bertholet, Das Ende des jüdischen 
Staatswesens, 1 k.; Kautzsch, Das Alte-Testament, 2 k.; Die Poesie d. A.- 
Testamentes, 1 k.; Reuss, Geschichte der heil. Schriften d. Alten-Testamentes, 
1 k.; Geschichte der heiligen Schriften d. N.-Testamentes, 1 k.; Kleinert, 
Die Profeten Israel in soz. Beziehung, 1 k.; Kuenen, Abhandlungen, 1 k.; 
Pertes, Boussets Religion des Judentums, 1 k.; Milasch, Das Kirchenrecht 
der Morgenländischen Kirche, 1 k.; Titius, Die neu testamentliche Lehre 
von der Seligkeit, 1 k.; Haller, Papsttum und Kirchen-reform, 1 k.; Bernhardt, 
Der Einfluss des Cardinal-Collegs, 1 k.; Souchon, Die Papstwahlen, 1 k.; Hefele 
Konziliengeschichte, 7 k.; Hübler, Die KonstanzerReformation, 1 k.; Religions
geschichtliche Volksbücher összes eddig megjelent számai, Biblische Zeit- 
und Streitfragen összes füzetei, Sammlung gemeinverständlicher Vorträge 
und Schriften auf dem Gebiet der Theologie, 62 füzet.

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 christliche 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 sa 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 önálló gondolkozásban és független, szabad cselekvésben gyakorolja 
magát. Ebben a tekintetben ifjúságunk nagy autonómiát élvez. Semmi 
sem neveli annyira önállóságra, mint a jól szervezett különböző egyesületek, 
a melyek alkalmat s időt adnak, hogy kiki tehetségének megfelelően művelje 
magát. A német diákéletnek kiváló jellemképző s nevelő hatása a külön
böző egyesületekben s testületekben rejlik, bármily túlzásokban s szélső
ségekben bővelkedik is. 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 egyesü
leteket, vagy ily szellemű törekvéseket nem tűr meg akadémiánk. Ifjúsá
gunk egészséges szellemű; pártoskodások s torzsalkodások, melyek rend
szerint megmérgezik az ifjúság életét, előfordultak ugyan ez évben, de nem 
hatalmasodtak el.
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Az elmúlt isk. évben a következő egyesületek működtek:

1. A theol. akad. testület és a kebelében fenn álló  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 1910. szeptember 13-ikán tartotta, a melyen tiszti
karát a következőképen alakította meg: Elnök Vietorisz László IV. é., jegyző 
Heinz Lajos III. é., pénztáros Mérnyi Gyula IV. é.; becsületbírósági elnök 
Krcsméry Gyula IV. é., becsületbírósági jegyző Marcsek János II. é.; fő- 
könyvtáros Schwartz Mátyás IV. é .; alkönyvtáros Miess János II. é .; lap
táros Markusovszky Endre I. éves theol. akad. hallgatók.

A testület tisztikara az év folyamán változáson ment keresztül, a 
mennyiben lQll.febr. 11-ikén leköszönés folytán testületi elnök lett Krcsméry 
Gyula IV. é., jegyző Marcsek János II. é., b.-bírósági elnök Chovan Sándor 
IV. é., b.-bírósági jegyző Mikulás Jenő II. é.

A testület, a múlthoz híven, közreműködött az összes, a collegiumi 
ifjúság által közösen rendezett ünnepélyeken, még pedig október 6-ikán, 
az aradi vértanúk emlékünnepén Vietorisz László emlékbeszéddel, a már- 
czius 15-iki nemzeti ünnepélyen Krcsméry Gyula elnöki emlékbeszéddel 
és Vietorisz László szavalattal.

A lelkiismereti szabadság s a protestantizmus hajnalhasadását, október 
31-ikét, a következő programmal ülte meg: 1. Ének, előadta a theol. énekkar.
2. Megnyitó, Vietorisz László IV. é. theol. 3. Szavalat, Matyuga Kamill II. é. theol.
4. Emlékbeszéd, ifj. Oláh Károly. 5. Szavalat, Lábry Ernő i. é. th. 6. Karének.

A testület vidéken is szerepelt, nevezetesen nov. 12-ikén Lőcsén, a 
mikor a Theol. Otthon theol.- és jogász-lakói irodalmi estélyt rendeztek, 
melyen testületünk tagjai Egyed Aladár II. é. theol. vezetése mellett ének
ponttal, Matyuga Kamill II. é. theologus pedig Egyed Aladár zongora- és 
Krcsméry Gyula s Fábry Andor énekkisérete mellett melodrámával szerepelt.

Más, a múltban tartott vidéki estélyekhez hasonlót az idén, közbejött 
akadályok miatt nem rendezett a testület.

Résztvett testületünk decz. 7-ikén Miskolczon, megboldogult Zelenka 
Pál püspök úr temetésén, koszorút helyezve ravatalára.

Május 16-ikán pedig az elnökkel és körülbelül tíz önként vállalkozó 
taggal képviseltette magát Geduly Henrik püspök úr beiktatási ünnepélyén 
Nyíregyházán, a hol ez alkalommal elnök tolmácsolta a testület üdvözletét.

A testület ezidén is tagja volt az Eperjesi Széchenyi-körnek s felolvasó
estélyein és népszerű előadásain egyes tagjai több ízben szavalattal szerepeltek.
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Szellemi tevékenysége mellett a test ápolására is volt gondja, amennyi
ben tagjai heti két órában igénybevették a coll.főgimnasium tornacsarnokát.

Ügyeit a testület gyűlésein intézte; tartott összesen egy alakuló-, 11 rendes-, 
6 rendkívüli és 1 évzáró-gyűlést.

Általában az egyetértés és szeretet vezette testületünket munkájában, 
s ha voltak is félreértések és meghasonlások a tagok között, a krisztusi 
szellem mindent jóra fordított.

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 négy becsületsértési 
ügy került, melyek közül hármat békés úton intézett el. A negyedik ügy
ben a becsületbíróság a vádlottakat felmentette, de felebbezés folytán a 
theol. ak. tanári-kar mint felebbezési fórum az ítéletet feloldotta s a vád
lottakat utasította az ügynek békés úton, bocsánatkéréssel való elintézésére, 
a mi meg is történt.

2. Theol. akad. Ö nsegélyző-egyesület.

A theol. testület kebelében fennálló Önsegélyző-egyesület a maga 
ügyeit állandó választmány által intézte. A választmányftagjai a testületi 
elnökön (Vietorisz László, illetőleg Krcsméry Gyula), jegyzőn (Heinz Lajos) 
és pénztároson (Mérnyi Gyula) kívül: Schwartz Mátyás, Lángos János, 
Schuszter Mihály, Matyuga Kamill és Fábry Ernő theol. akad. hallgatók 
voltak.

Az egyesület vagyona az 1911. évi május 24-ikén eszközölt kimutatás 
szerint a következő:

Értékpapírokban, készpénzben és követelésekben 3342 kor. 44 fii.
1910. évi kimutatás szerint .............................  3089 „ 37 »
Szaporodás..........................................................  253 kor. 07 fii.
Az önsegélyző-egyesület ezidén is kölcsönökkel segélyezte a szegény

sorsú theologusokat s így önfentartásukhoz erejéhez képest hozzájárult. 
Egyik tagjának 25 koronát szavazott meg az Otthon lakásdíjának részben 
való törlesztésére.

3. Theol. akad. Olvasókör.

A theol. testület körében fennálló Olvasókör óráit 4 -8 - ig  tartotta a theol. 
Otthon olvasótermében.

Az olvasókörbe az idén a következő lapok jártak: Budapesti Hírlap 
(2 példány), Az Újság, Pesti Hírlap, Eperjesi Lapok, Világ, Vasárnapi Újság, 
Evang. Családi lapok, Prot. egyházi és iskolai lapok, Evangélikus Őrálló,
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Prot. Szemle, Új Idők, Huszadik Század, később a Magyar Figyelő. Azon
kívül rendelkezésre állottak a belmissziói egyesületnek lapjai s az akadémiai 
tanári-kar részére járó összes theol. szaklapok és folyóiratok.

Tiszai egyházkerületünk ebben az évben is 50 koronát adott az olvasó
kör czéljaira, a miért hálás köszönetét mondunk ezen mindenkori nagy 
pártfogónknak.

3. A theol. akadémia B elm issziói Egyesülete.
Az egyesület régi feladatához és czéljához híven, a belmisszió körébe 

vágó kérdések megismertetésével, a vallásos életnek a hallgatók körében 
való ápolásával, családias otthonukban az egymásközötti szeretetteljes viszony 
fejlesztésével s a belmisszió iránt való érdeklődés felköltésével a nagyközön
ség körében is szolgálja Istenországát.

Az alakuló-gyűlést 1910. szept. 16-ikán hívta össze az egyesület meg
teremtője s azóta lelkes vezetője, Mayer Endre theol. akad. dékán. Tisztikara 
a következőképen alakult meg: titkára maradt a múlt iskolai évben válasz
tott Chovan Sándor IV. theol., főjegyzőjévé választatott Lángos János III. 
theol., pénztáros lett Schwarz Mátyás IV. theol., aljegyző Matyuga Kamill
II. theol. és laptáros Fábry Ernő I. theol. A februári titkárválasztó-gyűlésen 
a lemondott titkár helyébe választatott Lángos János III. theol., főjegyzővé 
Matyuga Kamill II. theol., aljegyzővé Fábry Ernő I. theol. és laptárossá 
Máczay Lajos I. theol. választattak meg.

Az egyesület rendes-tagjainak száma ez évben 44 volt. Dísztagjai: 
dr. Baltik Frigyes, Gyurátz Ferencz és az élők sorából elköltözött Zelenka 
Pál püspökök. Zelenka Pálban egyesületünknek állandóan pártfogóját és 
jóakaróját vesztettük el. Adjon az Úr hű sáfárának csendes pihenést! Tisz
teletbeli tag Csengey Gusztáv theol. akad. tanár.

Tartott az egyesület a tanév folyamán 12 rendes, 4 rendkívüli össze
jövetelt, 1 alakuló-, 1 titkárválasztó- és 1 záró-gyűlést.

Az összejövetelek énekkel, imádsággal és írásmagyarázattal kezdődtek, 
felolvasás v. szabadelőadás, szavalat s folyó ügyek letárgyalása után imád
sággal értek véget.

Az év folyamán a következők tartottak felolvasást: Hronyecz Pál II. 
theol. »A kér. diákmozgalomról"; Kozlay Kálmán II. theol. »A munka 
öröme és dicsősége" és »A belmissziói munkakör kiszélesítéséről“j  Marcsek 
János II. theol. »Mi biztosítja munkánk sikerét?" Heinz Lajos III. theol. 
„A kath. akczióról"; Füge János IV. theol. „Dosztojewszky és Nitsche" és 
»Hitvallásbeli sülyedésünk és hűségünk az ágostai hitvalláshoz"; Lábossá 
Lajos II. theol. »A szentek kultusza az izlamban"; Kárpáti János, egyesüle
tünknek a greifswaldi egyetemet látogató tagja »A stettini belmisszióról".

Szabadelőadást tartott Mayer Endre, az egyesület elnöke »A belmisszió
ról általában" és „A belmisszió falun" czímen. Victor János, a Magy. Kér. 
Diákszövetség titkára »Mit igér a kér. diákmozgalom a mai theologusok- 
nak", és Megyercsi Béla, a magy. kér. ifjús. egyesületek titkára »A kér.



ifjúsági s hasonló irányú egyesületek szükségességéről és a belső ember 
kiépítésére irányuló fontos szerepükről".

Két külföldi vendége is volt az egyesületnek. Az egyik Phildius 
Keresztély, az ifj. egyesületek nemzetközi titkára volt, a kinek közreműkö
désével 1911. márczius 12-ikén d. u. 41/2 órakor vallásos estélyt is rendezett 
az egyesület a nagyközönség részére. Az estély műsora a következő volt:
I. „Áldások Istene." Rossinitől. Énekelte a theol. énekkar Egyed Aladár II. 
theol. vezetésével. 2. „A gályarab.“ Bihary Kálmántól. Szavalta Matyuga 
Kamill II. theol. 3. Phildius Keresztély előadása „Az ifjús. kér. egyesületek 
munkájáról", németül; tolmácsolta Megyeresi Béla, az ifjús. kér. egyesületek 
magyarországi titkára. 4. „Ének a szerétéiről.“ Dr. Vietorisz Józseftől. 
Szavalta Vietorisz László IV. theol. 5. „A viharban." Dürnertől. Énekelte a 
theol. énekkar Egyed Aladár II. theol. vezetésével.

A másik vendége volt Wilde Róbert, a világ Diákszövetségének titkára, 
a ki 1911. május 12-ikén tartott belmissziói összejövetelünkön „A világ, még 
pedig a nem kér. világ szükségéről" tartott előadásával igen nagy hatást 
tett az ifjúságra. Nevezett vendégünk angolnyelvű előadását magyarul 
tolmácsolta Victor János az ev. kér. Diákszövetség magyarországi titkára. 
Ugyancsak ezen vendégünk tartott külön előadásokat a coll. tanítóképző és 
főgymnasium ifjúsága előtt is.

Szives közreműködésükért ez úton is hálás köszönetét mondunk.
Az egyesület tagjai a szavalásban is gyakorolták magukat. Az egyes 

összejöveteleken szavaltak: Matyuga Kamill II. theol. „Az Úr ítél". Várady 
Antaltól. Fábry Ernő I. theol. „A szeretet", Miklós Elemértől és „Tetemre- 
hívás", Arany Jánostól. Stadtrucker Oyula l. theol. „Fohászkodás", Berzse
nyitől. Izsó Sándor II. és Lángos János III. theol. „A wittenbergi vártemplom 
előtt", dialóg Csengey Gusztávtól.

írásmagyarázatot tartottak: Chovan Sándor IV. theol. Luk. VI. 49. v. 
Szklenár Pál II. theol. Luk. II. 52. v. és Máté XIV. 2 — 6. v. Derner Gusztáv
II. theol. Luk. XVII. 7-10. és XVIII. 10-14. v. Lángos János III. theol. 
Máté XXI. 9. v. Lábossá Lajos II. theol. Máté II. 1 — 11. v. Egyed Aladár
II. theol. Máté XII. 33. v. Victor János Róm. VI. 19 — 23. v.

Az egyesület tagjai az önképzésen kívül külső tevékenységből is 
kivették részöket. így a Korbély Géza helybeli lelkész úr által az egyesületre 
bízott vasárnap délutáni istentiszteleteket egész éven keresztül a 111. és IV. 
éves theologusok végezték. Hasonlóképen továbbfolytatták a múlt évben 
megkezdett s azóta havonként egyszer rendesen megtartott nagysárosi házi
istentiszteleteket is. Ezeken éneklésen és imádságon kívül egyik alkalommal 
magyar írásmagyarázatot és német felolvasást, más alkalommal megfordítva 
német írásmagyarázatot és magyar felolvasást, többször szavalatot tartottak 
az egyesület tagjai.

Ezeken kívül a kisgyermekek körében gyermektanításokat; a nagyobbak 
körében vasárnapi iskolákat, a gymnazisták és tanítóképezdészek körében 
bibliamagyarázati órákat tartottak.

A belmisszióval foglalkozó lapok és folyóiratok közül a következőket

67

9*



68

hozatta az egyesület: Ébresztő, Missziói Lapok, Ev. Népiskola, Ev. Őrálló, 
Ev. Lap, Igehirdető, Békehírnök, Harangszó, Ev. Glocken, Allgemeine 
Missionszeitschrift, Die ev. Mission, Monatschrift für innere Mission, Der 
Lutheraner, Die innere Mission im ev. Deutschland, Geschichten und Bilder.

Fontos feladata az egyesületnek a tankönyveket pótló kézi-füzetek 
sokszorosítása és azoknak a hallgatók közt jutányos áron való eladása. 
E tanévben Csengey Gusztáv „Egyháztörténet''-ének II. kötetét, Mayer 
Endre „Új-szöv. theologia"-ját, Draskóczy Lajos »Egyházjog“-át és »Pasto- 
rális"-át sokszorosították az egyesület tagjai.

A tiszai ág. hitv. ev. kerület ez évben is 50 korona segélyben részesí
tette az egyesületet, a miért hálás köszönetét mondunk. Az egyesület vagyona 
követelésekben és sokszorosított füzetekben 1125 korona 84 fillért tesz ki.

Ilyen volt az egyesület ezévi működése. Isten áldása kisérje továbbra 
is evang. vallásos munkásságában!
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II.

JOGAKADÉMIA.
A) A jog- és államtudományi kar személyzete.

Dékán:
D r. M ikler Károly, képesített egyetemi magántanár, a jog- és államtudo

mányok tudora; az evang. egyetemes egyház tanügyi és a tiszai ág. hitv. 
evang. egyházkerület tanügyi és jogügyi bizottságának s a Collegium igazg.- 
választmányának tagja, a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület világi jegyzője, 
egyházm. törvénysz. bíró, az eperjesi evang. I. egyházközség iskolaszékének 
elnöke; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, állandó választmá
nyának s központi-választmányának és Eperjes szab. kir. város képviselő- 
testületének tagja; a jogtörténet és egyházjog nyilv. rendes tanára. Az 
első alapvizsgálati és az államtud. államvizsgálati bizottságok rendes tagja 
s előbbinek elnöke. Lakik: Kerényi-utcza 1. sz.

Tanárok:
D r. Bruckner G yőző, bölcselettudor, az újkori művelődéstörténet magán

tanára.
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 jog- 
tudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja. Lakik: Kerényi-u. 2. sz.

Dr. Flórián Károly, az államtudományoknak — „sub auspiciis regis" fel
avatott — és a jogtudományoknak tudora; a palonczai evang. egyház- 
község felügyelője; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, köz
ponti-választmányának, igazoló-választmányának s Eperjes sz. kir. város 
képviselőtestületének tagja; a Társadalomtudományi Társaságnak és a 
Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesületének választmányi 
tagja; a nemzetgazdaságtan, pénzügytan és magy. pénzügyi jog nyilv. 
rendes tanára. A második alapvizsgálati és az államtudományi államvizsg. 
bizottságnak rendes tagja s ez utóbbinak elnöke; a Collegium pénztárosa 
és igazgató-választmányának tagja. Lakik: Árok-utcza 26. sz.

D r. Hebelt Ede, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd; 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.



70

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

D r. H orovitz Simon, a jog- és államtudományok tudora, köz- és váltó
ügyvéd; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes szab. 
kir. város képviselőtestületének tagja; a római-jog és büntető-jog nyilv. 
rendes tanára. A „Magyar Jogász-Egylet" tiszteleti tagja. Az első alap- 
vizsgálati bizottság és a jogtudományi állam vizsgálati bizottság rendes 
tagja s ez utóbbinak elnöke. Lakik: Csatorna-utcza 1. sz.

D r. Körtvélyessy D ezső, a jogtudományok tudora, köz. és váltó-ügyvéd, 
kir. tvszéki bíró, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja; a 
tételes-jogi speciál-collegiumok magántanára. A jogtudom, államvízsg. 
bizottság kültagja. Lakik: Kerényi-utcza 3. sz.

D r. Maléter István, az államtudományok tudora, az államtudományok 
köréből vett speciál-collegiumok magántanára. Lakik: Szebeni-út 29\b. sz.

D r. Máriássy Béla, a jogtudományok tudora, Sárosvármegye árvaszékének 
elnöke, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes szab. kir. 
város képviselőtestületének 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. M ikler Károly. Lásd fent.
D r. O bál Béla, bölcselettudor, theologiai akadémiai tanár, a német nyelv 

előadó tanára. Lakik: Felső-körűt 2. sz.
D r. O betkó Dezső, képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok 

tudora, köz- és váltó-ügyvéd, volt kir. törvényszéki bíró; a kereskedelmi 
és váltójog s a peres- és perenkívüli eljárás nyilv. rendes, valamint az 
angol nyelv előadó tanára. A második alapvizsgálati bizottság elnöke és a 
jogtud. államvizsgálati bizottság rendes tagja. Mint dékán-helyettes, a dékán 
akadályoztatása esetén a jogakadémia vezetője. Lakik: Szebeni-út 14. sz.

D r. Réz Mihály, képesített egyetemi magántanár, az államtudományok 
tudora, a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja, Kis-Küküllő- 
vármegye tb. főjegyzője; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja; a magyar közjog, politika, tételes európai nemzetközi jog, európai 
államok legújabb története és a jog- és államtudományi bevezetés nyilv. 
rendes tanára. A második alapvizsgálati és az államtudományi állam
vizsgálati bizottság rendes tagja. Lakik: Fő-utcza 94. sz.

Dr. Szlávik Mátyás, bölcselettudor, theologiai akadémiai tanár; Sárosvár
megye törvényhatósági bizottságának, Eperjes szab. kir. város képviselő- 
testületének, a Collegium igazgató-választmányának, a Protestáns Irodalmi 
Társaság igazgató-választmányának és az eperjesi m. kir. állami tanítónő- 
képző-intézet igazgató-tan ácsának tagja. A történeti és bölcseleti speciál- 
collegiumok nyilv. rendes tanára. Az államtudományi államvizsgálati 
bizottság kültagja. Lakik: Árok-utcza 30. sz.
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D r. Sztehi.o János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd; Sáros- 
várm. törvényhatósági bizottságának és Eperjes szab. kir. város képviselő- 
testületének, 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.

B) Adatok a jogakadémia 1910—11. évi történetéhez.
Az 1910. június havi igazgató-választmányi ülés dr. Bruckner Győzőt 

az újkori művelődéstörténet magántanárává választotta s e minőségében 
dr. Bruckner Győző már az 1910 — 11. tanév második felében heti két 
órában előadásokat tartott. Ugyanaz az igazgató-választmányi gyűlés dr. 
Obál Bélát a német nyelv magántanárául alkalmazta, ki is mindkét félévben 
heti 2 órás speciál-collegiumot tartott. A jogakad. tanári-kar 1910. szept.
29-ikén tartott értekezletének javaslatára Tahy József collegiumi másod
felügyelő úr megengedte, hogy dr. Maiéter István, a ki. több éven át a 
külföldi hírneves egyetemeken, így legutóbb Párisban és Berlinben foly
tatott tanulmányokat, az 1910—11. tanévben a jogakadémián az állam
tudományok köréből vett speciál-collegiumot hirdessen és illetve az első 
félévben a külföldi tanulmányúton levő dr. Ereky István ny. r. jogakad. 
tanár helyett a jogbölcseletet előadhassa. Dr. Maiéter Istvánt az 1911. évi 
június 14-ikén tartott collegiumi igazgató-választmányi ülés az államtudo
mányok köréből vett speciál-collegiumok magántanárául véglegesen meg
választotta. Mind a három új tanerő a jogakadémia színvonalának eme
lését biztosítja nemcsak a megválasztott tanárok kiváló, tudományos készült
ségénél fogva, hanem azért is, mert az általuk előadott s a tudományos 
képzés követelményeit szolgáló speciál-collegiumokat tantervűnkben eddig 
nélkülöztük.

Dr. Ereky István egyetemi m.-tanár, jogakad. ny. r. tanár az angol 
önkormányzat tanulmányozása végett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium támogatásával egy évet töltvén Angliában, 1911. január havában 
tanszékét újból elfoglalta.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1911. január havában 
a jogi oktatás részleges reformja tárgyában Budapestre ankétet hívott össze 
s legkiválóbb hazai szakférfiainknak eme nagyfontosságú tanácskozásához 
jogakadémiánk tanári - karának képviseletében dr. Horovitz Simon coll. 
jogakad. ny. r. tanárt hívta meg. Az ankét czélja jogi oktatásügyünk leg
szembetűnőbb hiányainak és visszásságainak megszüntetése, illetve a tanács
kozás folyamán leszűrődő szakvélemények alapján a tanulmányi és vizs
gálati rendnek egyelőre rendeleti úton való reformálása volt. A több napon 
át tartott tanácskozás anyaga nyomtatásban is megjelent s főiskolánknak is 
megküldetvén, alkalmunk volt meggyőződni arról, hogy nagyérdemű kar
társunk közel négy évtizedre terjedő tanári és szakírói tapasztalatainak s 
illetve kiválóságának a szaktanácskozásokon nemcsak bizonyságát szolgál
tatta, hanem a reform minél sikeresebb megoldásához is nagy mértékben
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hozzájárult. Az ankét után csakhamar leküldte a minisztérium a kibocsá
tandó rendelet alternativ tervezeteit véleményadás végett s jogakadémiánk 
tanári-karának megbízásából dr. Mikler Károly jogakadémiai dékán a ter
vezetek bírálatába bocsátkozó részletes munkálatot dolgozott ki, a melyet 
a tanári-kar egyértelmüleg magáévá tévén, a minisztériumhoz felterjesztett. 
Tanári-karunk felterjesztése a fentjelzett visszásságok megszüntetése végett 
különösen a III. és IV. éves joghallgatók hanyagságának megakadályozását, 
a minősítés fokozását, a tanulmányi rend módosítását, Ill-ik alapvizsgálat 
behozatalát jelölte meg orvosszerül.

A coll. jogakadémia színvonalának és versenyképességének emelése 
szempontjából felette nagyfontosságú a coll. igazgató-választmánynak 1911. 
június 14-iki ülésében hozott ama határozata, mely szerint a ny. r. jogakad. 
tanárok ötödéves korpótléka 400 koronára, vagyis állami színvonalra emeltetett.

Q V i z s g á l a t i  b i z o t t s á g o k .
Első alapvizsgálati bizottság:

Elnök dr. Mikler Károly. 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. Flórián Károly. Helyettes elnök dr. Mikler Károly. Rendes tagok 

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

Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Bánó Aladár, Sárosvármegye főjegyzője,
dr. Berzeviczy Albert, v. b. t. t., a Magy. Tud. Akad.-nak és a magyar 

országgyűlés képviselőházának elnöke, ny. vall.- s közokt.-ügyi m. kir. 
miniszter, a jogakadémiának volt tanára, 

dr. Horovitz Gyula, Sárosvármegye alügyésze,
dr. Horváth Ödön, kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság ítélő- 

bírája, a jogakadémiának volt tanára és dékánja,
Hoffmann Mór, kir. tanácsos, nyug. pénzügyigazgató, 
dr. Máriássy Béla, jogakad. m.-tanár, Sárosvármegye árvaszékének elnöke, 
Pehovits Ágoston, m. kir. pénzügyőri tanácsos, pénzügyigazgató-helyettes, 
dr. Propper Adolf, ügyvéd, Sárosvármegye tb. főügyésze s az eperjesi 

ügyvédi-kamara elnöke, 
dr. Rosenberg Teofil, ügyvéd,
dr. Schmidt Gyula, coll. felügyelő, volt országgy. képv., ügyvéd,
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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. Milder 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,
Kádas Miklós, nyug. kir. ítélőtáblái bíró,
Keczer Imre, ny. kir. ítélőtáblái bíró,
Kleiner Gyula, ügyvéd, a Collegium ügyésze, Eperjes sz. kir. város fő

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

ügyvédi-kamara elnöke,
Raisz Béla, kir. ítélőtáblái bíró, 
dr. Rosenberg Teofil, ügyvéd,
dr. Sztehlo János jogakadémiai magántanár, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi

kamara titkára, a coll. igazgatóválasztmány tagja,
Villecz János, vármegyei árvaszéki ülnök,
Uhlarik Mátyás, kir. tvszéki elnök.

D) 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
C o ll. É r t .  1910—11. 10
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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 1. sz. 
tanteremben.

11. évfolyam.
Jogbölcselet, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Réz Mihály. Szerdán, csü

törtökön és pénteken d. e. 10 —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. 

Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön d. e. 8— 9-ig, és hétfőn d. e. 10—11-ig, 
a II. sz. tanteremben.

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

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

Dezső. Szombat kivételével naponta d. e. 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, 

pénteken 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. Máriássy 
Béla. Kedden és csütörtökön d. u. 2 —3-ig és kedden, szerdán, csütörtökön 
3 —4-ig, a IV. 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) Speciál-collegiumok.
* Művelődéstörténet, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás. Hétfőn, 

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

kedden, csütörtökön és pénteken d. u. 2 —3-ig, az I. sz. tanteremben.
Egyházjogi seminarium, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. 

Kedden és csütörtökön d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, a II. sz. tanteremben.
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f  Közgazdasági seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Flórián 
Károly. Kedden d. u. 6 —8-ig, a IV. sz. tanteremben.

Magyar csődjog, heti 2. óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Pénte
ken d. u. 2 —3-ig és 3 —4-igf 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.

Német nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obál Béla.

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 szom
baton 11 —12-ig, az I. sz. tanteremben.

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 délelőtt 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 délelőtt 
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 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 és szombaton délelőtt 10—11-ig, hétfőn, 
kedden és csütörtökön 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.

10*



IV., vagyis államtud. évfolyam.
Ez a félév csak azokra a joghallgatókra kötelező, a kik egyéves 

önkéntesi szolgálatot nem teljesítenek s az illetők a szükséges heti óraszámot 
főkép a tételes-jogi tárgyakból választandó speciál-collegiumok sorából 
hallgatják.

B) Speciál-collegiumok.
* Európai államok legújabb története, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. 

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

* Bölcseleti etkika, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás. Hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken d. u. 3 —4-ig, az 1. 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.

Államelméletek, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. Kedden 
d. u. 2 -4-ig, a II. sz. tanteremben.

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

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

Kereskedelmi és váltójog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. 
Csütörtök és szombat kivételével naponta d. e. 9 —10-ig és szerdán d. u. 
2 —4-ig, a III. sz. tanteremben.

Európai jogtörténet, heti 3 óra. Előadó tan ár: dr. Mikler Károly. Hétfőn, 
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.

Államszámvlteltan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Kedden 
és szerdán d. e. 8 —9-ig, a II. sz. tanteremben.

Törvényszéki orvostan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz Imre. 
Szerdán és szombaton d. u. 3 —4-ig, a IV. sz. tanteremben.

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

Közigazgatási seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. 
Csütörtökön d. e. 8 —9-ig és 9 —10-ig, a IV. sz. tanteremben.

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

Magánjogi seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. 
Pénteken d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, a II. sz. tanteremben.

Magánjogi jogesetek, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. Kedden 
d. u. 4 —6-ig, a II. sz. tanteremben.

Közgazdasági seminarium, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Kedden d. u. 6 —7-ig, a II. sz. tanteremben.
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Művelődéstörténet, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Bruckner Győző. 
Szombaton d. e. 9—10-ig és 10 —11-ig, a IV. sz. tanteremben.

Közigazgatási jog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Máriássy Béla. Csü
törtökön és pénteken d. u. 3 --4-ig, a III. sz. tanteremben.

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

Német nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obál Béla. Hétfőn és csü
törtökön d. u. 3 —4-ig, a theol. nagyteremben.

/. Jegyzet. A *-gal jelzett speciál-collegiumok olyanok, a melyek a fennálló szabályok 
értelmében a négyévi tanfolyamon keresztül egyszer okvetlenül liallgatandók. A törvény- 
széki orvostan a jövő tanévben nem fog előadatni. /

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

Oly joghallgatók, kik jogi tanulmányaik előtt vagy azok megszakításával egyéves 
önkéntesi szolgálatot teljesítettek, vagy mozgósítás folytán katonai szolgálatra behívattak és 
egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak ; úgyszintén oly joghallgatók, kik igazolják, 
hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati evőket tanfolyamuk befejezésének 
idejére halasztották, a mennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg előszabott tan
tárgyakat 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, olykép, 
hogy az utolsó három félévre legalább is 66 óra essék. (Vallás- és közoktatásügyi min. rend. 
28,300-1889. sz., 2. §.)
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E) Jogakadémiai hallgatók.

Név, vallás j Születés helye és ideje

I .  ÉVFOLYAM.

Ádátn József ref., II. f. é. . 
Altrnann Elek ág. h. ev., 11. f. é.
Angyal István ref................
Balázs János ág. h. ev. . .

5 Bárczy László ref.................
Barkassy István ref., II. f. é. 
Berenkey Attila ág. h. ev.,

II. f. é................................
Bernáth Gyula izr. . . .
Bihary Béla ref....................

10 Bikfalvy Jenő ref., I. f. é. 
Biszterszky Lajos r.kath.,I.f. é. 
Blazek Gusztáv r. kath. . . 
Blumenfeld Sámuel izr., rkív. 
Bohus Géza ág. h. ev. . . 

15 Bolla Béla ág. h. ev. . . . 
Cserpák György gór. kath. 
Csornyák Mátyás r. kath. .
Dapsy Árpád ref.................
Dezső Lajos r. kath. . . . 

20 Dlugolinszky Tibor r. kath.,
I. f. é.................................

Dobos Kálmán ref., I. f. é. 
Drottner Arzén ág. h. ev. . 
Fábry Zoltán ág. h. ev.
Feit József izr., I. f. é. . .

25 Fejes László izr., II. f. é. . 
Ferschim Emil Zoltán r. kath. 
Feuermann Mihály izr. . . 
Flegmann Imre izr. . . . 
Füzesséry Jenő r. kath. . . 

30 Gavalda Károly r. kath. 
Glattstein Ottó izr. . . .
Glück Sándor izr.................
Gottlieb Jenő izr.................
Goldmann Géza izr. . . .

35 Grimm Rezső r. kath. . . 
Guldenfinger István r. kath.

Losoncz, Nógrád vm. 1890. 
Kisszeben, Sáros vm. 1890. 
Budapest, Pest vm. 1883. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1889. 
Feled, Gömör vm. 1892.
Besztercze, Besztercze-Naszód vm. 1889.

Győr, Győr vm. 1890.
Almágy, Gömör vm. 1892. 
Kissáró, Bars vm. 1890. 
Kisdomás, Zemplén vm. 1891. 
Léva, Bars vm. 1891.
Budapest, Pest vm. 1890.
S.-A.-Újhely, Zemplén, vm. 1883. 
Kisszeben, Sáros vm. 1889. 
Zilah, Szilágy vm. 1891. 
Tarczafő, Szepes vm. 1890. 
Pécsújfalu, Sáros vm. 1888. 
Szkáros, Gömör vm. 1893. 
Tornallya, Gömör vm. 1891.

Ólubló, Szepes vm. 1889. 
Nyírbátor, Szabolcs vm. 1890. 
Zólyom, Zólyom vm. 1893. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1877. 
Sári, Pest vm. 1884.
Tokaj, Zemplén vm. 1891. 
Ráképribócz, Túrócz vm. 1889. 
Newyork, Egyesült államok 1890. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna 1892. 
Füzessér, Zemplén vm. 1892. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1888.
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1891. 
Pelejte, Zemplén vm. 1892. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1890. 
Lublóváralja, Szepes vm. 1890. 
Kisszeben, Sáros vm. 1892. 
Lőcse, Szepes vm. 1885.
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Név, vallás

Hajdú István ág. h. ev. 
Halasi Barna ág. h. ev. . . 
Handelsmann Manó izr.

40 Hartmann Sándor izr. . . 
Hartstein Zsiga izr. . . . 
Havrillay Béla r. kath. . . 
Heinrich Nándor r. kath.,

II. f. é................................
Honéczy Qéza ág. h. ev., 11. f. é. 

45 Ilkanics Ferencz g. kath. 
Imre Géza r. kath . . . 
Ivátikievits Jenő r. kath., I. f. é. 
Jatnrich Béla ág h. ev., II. f. é. 
Jeney Kálmán ref. . . .

50 Jesztrebényi Lajos ág. h. ev. 
Kemény György izr., I. f. é. 
Klaniczay Gyula ág. h. ev. 
Klekner Rezső r. kath. . . 
Kmethy László r. kath., 1. f. é. 

55 Komáromi Ottó gór. kath. 
Kontsek Jenő ág. h. ev. . . 
Kosiner Sándor izr., II. f. é. 
Kovács Ferencz ref., II. f. é. 
Kovács József ref., I. f. é. . 

60 Kőszeghy László r. kath. . 
Kőszeghy Tibor r. kath. 
Krausz István ág. h. ev. 
Kribel Dezső ág. h. ev. . . 
Kurján Sámuel ág. h. ev. . 

65 Lengyel János gör. kath. . 
Magdó György ág. h. ev.,

II. f. é...............................
Maixner Emil ág. h. ev. 
Makucz Jenő r. kath. . .
Memlaur Károly r. kath.

70 Mészáros Miksa r. kath. 
Mihályi Imre izr., II. f. é. .
Mikó Pál r. kath.................
Moskovits Ábrahám izr. 
Moskovitz Béla izr. . . . 

75 Müller Vilmos ág. h.ev., II. f.é. 
Nagy Pál ref., I. f. é. . .

Születés helye és ideje

Gács, Nógrád vm. 1891. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1888. 
Turjaremete, Ung vm. 1892. 
Késmárk, Szepes vm. 1889. 
Lucsivna, Szepes vm. 1891. 
Kisszeben, Sáros vm. 1893.

S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1892. 
Rimakokova, Gömör vm. 1885. 
Munkács, Bereg vm. 1887. 
Budapest, Pest vm. 1882.
Léva, Bars vm. 1891. 
Nagyszalatna, Zólyom vm. 1887. 
Legyesbénye, Zemplén vm. 1892. 
Ránk, Abaúj-Torna vm. 1892. 
Kaposvár, Somogy vm. 1888. 
Likér, Gömör vm. 1892. 
Kassahámor, Abaúj-Torna 1884. 
Bodrogkeresztúr, Zemplén 1890. 
Havaj, Zemplén vm. 1892. 
Kelemenfalva, Túrócz vm. 1892. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1890. 
Losoncz, Nógrád vm. 1890. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1888. 
Zombor, Bács-Bodrog vm. 1892 
Eperjes, Sáros vm. 1893. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1891. 
Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Gölniczbánya, Szepes vm. 1876. 
Szentmiklós, Bereg vm. 1888.

Turjamező, Ung vm. 1889. 
Poprád, Szepes vm. 1891. 
Székelyudvarhely, Udvarhely vm. 1892. 
Miskolcz, Borsod vm. 1885. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1892. 
Szatmár, Szatmár vm. 1887. 
Héthárs, Sáros vm. 1890. 
Ungvár, Ung vm. 1892.
Eperjes, Sáros vm. 1892.
Eger, Heves vm. 1887.
Kemecse, Szabolcs vm. 1888.
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Név, vallás

Orosz István r. kath. . . .
Pollák Sándor izr................
Putti Sándor r. kath. .

80 Regula József Ferencz g. kath. 
Reizmán József izr. . . . 
Reviczky Ábrahám r. kath. 
Rosenthal Artur izr. . . . 
Sarvay Győző r. kath., rkív. 

85 Sebe} István r. kath., I. f. é. 
Sperling Henrik izr. . . . 
Schiller Rudolf izr., rkív., Il.f.é. 
Sulyovszky Béla r. kath. 
Székely Ernő izr., II. f. é. . 

90 Szémán István g. kath., I.f.é. 
Sztarna János r. kath. . .
Sztehlik Károly r. kath. . . 
Teltsch Géza ág. h. ev. . . 
Tóbiás Gyula ref., II. f. é. . 

95 Toperczer János ág. h. ev.,
II. f. é................................

Torohszky István gór. kath. 
Vágó János r. kath. . . .
Vattay László ref., II. f. é. . 
Vécsey-Oláh Károly ref. .

100 Velgasz István r. kath. . .
Veress Loránd ref................
Voloszinovich Zoltán g. kath. 
Vrchovszky József ág. h. ev. 
Wachner Herman ág. h. ev. 

105 Walter Géza r. kath. . . .
Weisz Aladár izr.................
Weisz Lipót izr., I. f. é. . .
Weisz Emil izr., II. f. é. . .
Widder Móricz izr. . . .

110 Zborovszky Aladár r. kath.,
I. f. é.................................

Zeidner Erhard ág. h. ev.,
I. f. é.................................

Zsagora Mihály gór. kath. .

Születési helye és ideje

Mezőtúr, Jász-N.-K.-Szolnok vm. 1885. 
Eperjes, Sáros vm. 1892. 
Lemberg, Galiczia 1891. 
Miskolcz, Borsod vm. 1887.

Bánócz, Zemplén vm. 1893. 
Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Kisvárda, Szabolcs vm. 1892. 
Sóvár, Sáros vm. 1884. 
Czorsztyno, Galiczia 1889.

S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1889. 
Ungvár, Ung vm. 1892. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1889. 
Trencsén, Trencsén vm. 1890. 
Szepesbéla, Szepes vm. 1889. 
Felsőláncz, Abaúj-Torna vm.l 892.

Szepesolaszi, Szepes vm. 1887. 
Homonna, Zemplén vm. 1892. 
Ipolybolyk, Nógrád vm. 1890. 
Riniaszécs, Gömör vm. 1888. 
Tokaj, Zemplén vm. 1891. 
Bártfa, Sáros vm. 1887. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1892. 
Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Malaczka, Pozsony vm. 1881. 
Szászrégen, Maros-Torda 1890. 
Budapest, Pest vm. 1890. 
Lucska, Gömör vm. 1890. 
Dombrád, Szabolcs vm. 1883. 
Eperjes, Sáros vm. 1889. 
Ungvár, Ung vm. 1892.

Miskolcz, Borsod vm. 1891.

Brassó, Brassó vm. 1889. 
Tótsóvár, Sáros vm. 1890.
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Név, vallás I Születés helye és ideje

II. ÉVFOLYAM.

Andrássy József ref. . . 
Ardó Gyula izr. . . . 

115 Balogh László ref., II. f. é 
Bartovics Vilmos ág. h. ev 
Belyus Mihály r. kath. . 
Berzeviczy András Attila r. k 
Birnstingel Emil ág.h.ev., I.f.é 

120 Biszterszky Lajos r.kath., Il.f.é 
Bozzay Miklós ág. h. ev. 
Bölcsházy Zoltán ág. h. ev 
Breuer Ernő izr. . . . 
Buna János ág. h. ev.

125 Csapó Gyula ref., I. f. é. 
Cseh József ref., I. f. é. .
Dapsy Béla ref................
Dem esik Károly r. kath. 
Demeter Lénárd ág. h. ev. 

130 Demszky Vilmos r. kath. 
Deutschenschmied Jenő

ág. h. ev.......................
Dlugolinszky Tibor r.k., Il.f.é 
Dreiling József izr., II. f. é 
Dudás György r. kath. . 

135 Falvi Aladár izr. . . . 
Fábry Tivadar ág. h. ev. 
Färber Viktor izr. . . . 
Fekete György ág. h. ev. 
Foltin Ferencz r. kath. . 

140 Földi József izr. . . . 
Friedmann Bernát izr., Il.f.é 
Fuchs Lajos izr. . . . 
Gottlieb Rezső izr., II. f. é 
Gótsch Gusztáv á.h.ev., Il.f.é 

145 Grimm Pál r. kath. . . 
Grün Vilmos izr. . . . 
Grünfeld Jenő izr. . . . 
Heller Dávid izr. . . . 
Hibján Sándor ág. h. ev. 

150 Holló Miklós izr., I. f. é. 
Hübschmann Móricz izr.

Kemecse, Szabolcs vm. 1889. 
Kapi, Sáros vm. 1891. 
Debreczen, 1890.
Kecskemét, 1888.
Varannó, Zemplén vm. 1888. 
Berzevicze, Sáros vm. 1889. 
Likér, Gömör vm. 1889.
Léva, Bars vm. 1891. 
Magyarkeresztúr, Sopron 1888. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1891. 
Temesvár, 1888.
Zajzon, Brassó vm. 1890. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Miskolcz, 1886.
Szkáros, Gömör vm. 1892. 
Bártfaújfalu, Sáros vm. 1889. 
Túrán, Túrócz vm. 1892. 
Liptótepla, Liptó vm. 1890.

Nagylak, Csanád vm. 1891. 
Ólubló, Szepes vm. 1889.
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1888. 
Zenta, Bács-Bodrog vm. 1882. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1891. 
Bindt, Szepes vm. 1886. 
Ragyócz, Szepes vm. 1891. 
Varjúfalva, Sáros vm. 1889. 
Márkusfalva, Szepes vm. 1889. 
Siroka, Sáros vm. 1892. 
Nagykálló, Szabolcs vm. 1890. 
Poprád, Szepes vm. 1890. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1890. 
Gölniczbánya, Szepes vm. 1892. 
Kisszeben, Sáros vm. 1889. 
Bolyár, Sáros vm. 1892. 
Miskolcz, 1891.
Bodrogkisfalud, Zemplén 1890. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1891. 
Balassagyarmat, Nógrád vm. 1888. 
Csércs, Sáros vm. 1891.

C o ll. É r t .  1910— 11. 11



Név, vallás

Jovanovics János gör. kel.,
II. f. é................................

Kemény György izr., II. f. é 
Kesselbauer Lajos r. kath 

155 Kirchner Rezső Gyula á. h. ev 
Kizák Bertalan gör. kath. 
Kobulszky Károly r. kath 
Kontra József r. kath.
Kosa Lajos r. kath. . .

160 Kovács János ág. h. ev. 
Kúrák Miklós r. kath. 
Kuzma Andor ág. h. ev. 
Kuzma Péter r. kath. 
Landau Béla izr. . . . 

165 Legeza László gör. kath. 
Lévay Imre r. kath. . . 
Ludván Sándor ág. h. ev 
Matavovszky Béla r. kath. 
Mezey Oszkár izr. . .

170 Nagy Dezső r. kath., II. f. é 
Nemes Géza ág. h. ev. . 
Öhlschläger István ág. h. ev 
Palecskó Aladár ág. h. ev 
Pálesch Ervin ág. h. ev. 

175 Rajtik Miklós gör. kath. 
Ramazetter Zoltán r. kath 
Reichenhaller Jenő ág. h. ev 
Rozlosnik M. János ág. h. ev 
Rozmann Dezső ág. h. ev 

180 Röszner Vilmos r. kath., II. f. é 
Ruttkay-Nedeczky Béla

ág. h. ev.......................
Ruttkay Sándor Pál r. kath 
Saárossy József r. kath., I. f. 
Schneider Viktor ág. h. ev 

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

190 Szabó Gábor ref. . . . 
Szabó Géza ref. . . .

Születés helye és ideje

Szerbelemér, Torontál vm. 1889. 
Kaposvár, Somogy vm.
Lemberg, Galicia 1885. 
Balassagyarmat, Nógrád vm. 1885. 
Nagybukócz, Zemplén vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1870. 
Tapolymogyorós, Zemplén 1886.

Nagymóriczhida, Győr vm. 1890. 
Ungvár, Ung vm. 1891.
Losoncz, Nógrád vm. 1884. 
Bártfa, Sáros vm. 1888. 
Túróczszentmárton, Túrócz 1890. 
Aranyosmarót, Bars vm. 1891. 
Eperjes, Sáros vm. 1890.
Kispécz, Győr vm. 1890. 
Beregszász, Bereg vm. 1891. 
Ungvár, Ung vm. 1891.
Pécs, 1888.
Diósgyőr, Borsod vm. 1891. 
Halmi, Ugocsa vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1889. 
Hegybánya, Hont vm. 1891. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1890. 
Bánhorvát, Borsod vm. 1888. 
Budapest, Pest vm. 1889. 
Szomolnokhuta, Szepes vm. 1890. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna 1889. 
Putnok, Gömör vm. 1887.

Pribócz, Túrócz vm. 1890. 
Túróczszentmárton, Túrócz 1891. 
Eperjes, Sáros vm. 1890. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1889. 
Tótsó vár, Sáros vm. 1884. 
Eperjes, Sáros vm. 1892. 
Eperjes, Sáros vm. 1890. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1891. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1892. 
Büdszentmihály, Szabolcs 1889. 
Záhony, Ung vm. 1881.
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Név, vallás

Szabó Miklós ág. h. ev. 
Szász Miklós izr., II. f. é. 
Szereday Szilárd ág. h. ev 

195 Szémán István g. kath., II.f. é 
Szillaba Sándor r. kath. . 
Szmoligovics Pál g. kath. 
Szutórisz Dezső ág. h. ev. 
Toperczerjános á.h.ev., Il.f.é

200 Tóth Géza ref..................
Tóth László ág. h. ev., 1. f. é 
Tömből Samu ág. h. ev. 
Veszperényi Dénes r.k. . 
Voloszynovics Győző g. kath 

205 Werner Elemér izr., II. f. é 
Winter Zoltán izr. . . . 
Wollner Artur izr. . . .

III .  í
Andráscsin János r. kath. 
Anton György g. kath. . 

210 Balogh Zsigmond ref., I. f. é 
Cservenák Sándor á.h.ev.,I.f.é 
Dite Antal r. kath., II. f. é 
Elsász Sándor izr. . . . 
Fáy Elemér ref. . . . 

215 Farkas Ernő r. kath. . . 
Fleischer Aladár izr. . . 
Földi Viktor izr. . . .
Fűzy Árpád r. kath. . . 
Gabonás János r. kath. . 

220 Gasparik Aladár r.k., Il.f.é 
Gádor Fülöp izr., I. f. é. 
Gál Gyula ág. h. ev.
Gál István ág. h. ev. 
Glauber Sándor izr. . . 

225 Goldberger Adolf izr., I. f. é 
Görgey István ág. h. ev. 
Gregor Béla r. kath. . . 
Haviár Dani ág. h. ev. . 
Hercz Vilmos izr. . . . 

230 Ihász Imre ág. h. ev. . .

Születés helye és ideje

Nagybánya, Szatmár vm. 1890. 
Mád, Zemplén vm. 1891. 
Vörösvágás, Sáros vm. 1889. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna 1880. 
Németiad, Somogy vm. 1879. 
Antalfalva, Torontál vm. 1891. 
Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Szepesolaszi, Szepes vm. 1887. 
Komádi, Bihar vm. 1889. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1885. 
Mihályi, Sopron vm. 1889. 
Faborczszög, Ung vm. 1891. 
Eperjes, Sáros vm. 1888.
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1891.
S.-Vadna, Borsod vm. 1889. 
Kassa, 1890.

Rózsahegy, Liptó vm. 1885. 
Naszód, Besztercze-Naszód 1889. 
Debreczen, 1890.
Szirák, Nógrád vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1886.
Eperjes, Sáros vm. 1889.
Jánosd, Abaúj-Torna vm. 1889. 
Ungvár, Ung vm. 1887. 
Nagyvitéz, Sáros vm. 1891. 
Siroka, Sáros vm. 1890.
Lemes, Sáros vm. 1887. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1888. 
Keresztúritanya, Zemplén 1890. 
Salgótarján, Nógrád vm. 1890. 
Nagykőrös, Pest vm. 1882. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1889. 
Budapest, 1889.
Szepesolaszi, Szepes vm. 1889. 
Kohány, Sáros vm. 1886. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Szarvas, Békés vm. 1889.
Kriegh, Szepes vm. 1890. 
Szakácsi, Somogy vm. 1889.

ii*
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Név, vallás

Jeney Andor ref. . . . 
Karbiener Antal ág.h.ev.,I.f.é 
Kardos Elemér izr. . . 
Klarnarcsik Antal r. katli. 

235 Klein Miksa izr. . . . 
Koller Andor . . . .  
Korbély Oéza ág. h. ev. 
Korény Lajos ág. h. ev.. 
Kovács Dezső ref. . . . 

240 Kovács Lajos ref., I. f. é. 
Kovács Sándor ág. h. ev. 
Krausz Fülöp izr. . . .
Krausz Gyula izr. . . .
Kribel Aladár ág. h. ev.

245 Lehmann Vilmos ág. h. ev 
Lehoczky Miklós ág. h. ev
Lövy Izidor izr.................
Márkusz Jenő izr., II. f. é. 
Margitay Gyula ref. . . 

250 Matusz István ref. . . . 
Mayer Andor ág. h. ev. 
Meskó Arisztid ág. h. ev. 
Neuwirth Béla r. katli., I. f. é 
Orbán Gyula r. kath.

255 Paksy Kálmán ref. . . .
Pál Aladár izr..................
Petrovay György r. kath. 
Ponoczky Kázmér ref. . 
Prihoda József r. kath. . 

260 Reiss Sándor izr. . . . 
Renvers Ferencz r. kath. 
Rosenfeld Rezső izr. . . 
Rosenhain Zsiga izr. . . 
Rozner István r. kath., I. f. é 

265 Saifer Jakab izr., I. f. é. . 
Schilhavi Aladár r.^kath. 
Schwalb Jenő izr. . . . 
Schwartz Lajos izr., I. f. é. 
Singer Ernő izr. . . .

270 Solcz Barnabás ág. h. ev. 
Schwartz Bernát izr. . .

Születés helye és ideje

Legyesbénye, Zemplén vm. 1887. 
Újverbász, Bács vm. 1875. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1879. 
Krucsó, Zemplén vm. 1888.

Budapest, 1890.
Rimabrézó, Gömör vm. 1887. 
Fülek, Nógrád vm. 1889. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1887. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1890. 
Rimakokova, Gömör vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1890.
Brassó, Brassó vm. 1886.
Lestin, Árva vm. 1889. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1888. 
Czeréd, Nógrád vm. 1889. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1883. 
Taktaszada, Zemplén vm. 1888. 
Eperjes, Sáros vm. 1889. 
Alsókubin, Árva vm. 1888. 
Fiume, 1888.
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1878. 
Mezővári, Bereg vm. 1887. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1890. 
Miskolcz, 1888.
Tótpelsőcz, Zólyom vm. 1889. 
Osiska, Zemplén vm. 1889. 
Szentsimony, Gömör vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1890. 
Árvaváralja, Árva vm. 1888. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Nagybánya, Szatmár vm. 1888. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1889. 
Pálócz, Ung vm. 1881.
Eperjes, Sáros vm. 1889.
Káros, Zemplén vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1890. 
Maskófalva, Nógrád vm. 1890. 
Ungvár, Ung vm. 1887.
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Név. vallás Születés helye és ideje

Somogyi Bertalan ref. . . S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1887.
Steinsdorfer Győző r. kath. Lemberg, Galiczia, 1880.
Szacsvay Ágoston r. kath. . Nagysurány, Nyitra vm. 1885.

275 Szent- Iványi Ferencz ág. h.ev. Liptószentiván, Liptó vm. 1890.
Szentiványi Gyula unit. . . Sepsiszentgyörgy, Háromszék vm. 1890.
Szent-lványi Károly ág. h. ev. Liptószentiván, Liptó vm. 1889.
Szepesházy Bertalan r.k., I. f. é. Felsővízköz, Sáros vm. 1890.
Szerelemhegyi Béla r. kath. Kiskunfélegyháza, Pest vm. 1882.

280 Sziklai István izr.................. Eperjes, Sáros vm. 1889.
Tolnay Lajos ref.................. Surány, Abaúj-Torna vm. 1882.
Tóth László ág. h. ev. . . Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1885.
Turtea Simon gör. kel. . . Szászahúz, Szeben vm. 1886.
Várady Aladár izr. . . . Lőcse, Szepes vm. 1890.

285 Zaffiry Zoltán r. kath. . . Fűrész, Abaúj-Torna vm. 1891.
Zimmermann Emil izr. . . Igló, Szepes vm. 1890.

I V .  ÉVFOLYAM.

Antal Pál r. kath., I. f. é* Eperjes, Sáros vm. 1888.
Bánóczy Ferencz r. k., I. f. é.* Ungvár, Ung vm. 1888.
Bocsek Nándor r. kath. . . Nyitra, Nyitra vm. 1888.

290 Bodnár János Jenő r. kath. Viss, Szabolcs vm. 1887.
Bucsegh Kálmán r. k., I. f. é * Varbócz, Gömör vm. 1885.
Búzás Béla ág. h. ev. . . Ungvár, Ung vm. 1889.
Cservenák Sándor ág. h. ev.,

11. f. é................................ Szirák, Nógrád vm. 1889.
Cséplő Győző r. kath. . . Eperjes, Sáros vm. 1884.

295 Dobránszky Gyula r. k., I. f. é. Nagysáros, Sáros vm. 1889.
Dobrovszky Dezső r. kath.,** Hoór, Zemplén vm. 1887.
Dolobács Béla r. kath., I. f. é.* Ungvár, Ung vm. 1889.
Erdész László izr., I. f. é. . Rimaszombat, Gömör vm. 1888.
Fehér Gyula izr.** . . . . Kunhegyes, Jász.-N.-K.-Sz. vm. 1888.

300 Ferderber Jenő izr., I. f. é. Eperjes, Sáros vm. 1887.
Főnyi Zoltán ref.** . . . S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1889.
Friedrich Gyula izr. . . . Tőketerebes, Zemplén vm. 1885.
Führer Pál ág. h. ev., I. f. é.* Jolsva, Gömör vm. 1889.
Gamauf Ferencz ág. h. ev.** Eperjes, Sáros vm. 1889.

305 Gottlieb Gyula izr., I. f. é.* Rimakokova, Gömör vm. 1888.
Grün Bernát izr., 1. f. é.* . Eperjes, Sáros vm. 1889.
Guttman Áron izr. . . . Varannó, Zemplén vm. 1886.
Hartmann Márkus izr. . . Olysó, Sáros vm. 1888.
Horváth Béla r. kath.** . . Görgő, Abaúj-Torna vm. 1885.
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Név, vallás

310 Jagodics Elemér gör. kel,
II. f. é . * * .......................

Kardos Elemér g. kath., I. f. é * 
Kelemen Miksa izr.** . . . 
Kempelen Rezső r. kath. . 
Kern Rezső ág. h. ev. . . 

315 Klein Bernát izr., I. f. é* .
Klein Pál izr.**...................
Kovách Géza ág. h. ev. 
Kovács Lajos ref., II. f. é. . 
Kovácsevits Jenő g. kel., I.f.é.* 

320 Krausz Gyula izr., II. f. é. . 
Kriskó Miklós g. kath.** 
Libertínyi Zoltán á. h.ev.,I.f.é? 
Nádaskay Géza r. kath. . . 
Nagy Gusztáv ref., I. f. é. . 

325 Okolicsányi Aladár ág. h. ev.,
I. f. é* ............................

Onderkó Győző r. kath., I. f. é.. 
Palecskó Gyula ág. h. ev.,

I. f. é.* ............................
Palovics Gyula ág. h. ev.** 
Pauch Aladár r. kath., I. f.é.* 

330 Petrovay Aladár g. k., I. f. é. 
Pokorny Kálmán ág. h. ev. 
Quitt Kálmán r. kath.** . . 
Rakovszky Dezső g. kath. . 
Riesz Zoltán ág. h. ev. . .

335 Roboz Hugó izr...................
Rosenberg Hugó izr. . . . 
Rosenblüth Béla izr.** . .
Ruttkay Ernő ág.h.ev., I.f.é.* 
Salm Jenő r. kath., II. f. é. 

340 Sághy Sándor ref., I. f. é. . 
Schönfeld Miklós izr., I. f. é. 
Schweiz Ernő r. k., II. f. é.
Singer Miksa izr..................
Stein Jenő izr., I. f. é.* . .

345 Sziklai Pál izr......................
Szűcs István ref...................
Szűcs Sándor ref., I. f. é.* . 
Tagányi István r. k., I. f. é.*

Születés helye és ideje

Bóka, Torontál vm. 1889. 
Sz.-Nagyfalu, Szilágy vm. 1886. 
Sály, Borsod vm. 1881. 
Budapest, 1888.
Rimaszombat, Gömör vm. 1881. 
M.-Krucsó, Zemplén vm. 1885. 
Tolcsva, Zemplén vm. 1888. 
Nagybecskerek, Torontál 1881. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Valkány, Torontál vm. 1885. 
Rimakokova, Gömör vm. 1889. 
Szásztelek, Szepes vm. 1887. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1881. 
Eperjes, Sáros vm. 1888. 
Sárospatak, Zemplén vm. 1887.

Ipolytarnócz, Nógrád vm. 1888. 
Eperjes, Sáros vm. 1887.

Eperjes, Sáros vm. 1887. 
Tótpelsőcz, Zólyom vm. 1890. 
Homokkomárom, Zala vm. 1885. 
Máramarossziget, Máramaros vm. 1889. 
Losoncz, Nógrád vm. 1889. 
Zólyom, Zólyom vm. 1887. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1888. 
Podolin, Szepes vm. 1887. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1887. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1887. 
Olaszliszka, Zemplén vm. 1886. 
Szakolcza, Nyitra vm. 1888. 
Németbogsán, Krassó-Szörény vm. 1887.
Beje, Gömör vm. 1889.
Tolcsva, Zemplén vm. 1890. 
Bonyhád, Tolna vm. 1889.
Igló, Szepes vm. 1883.
Tarczal, Zemplén vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1887.
Jenke, Ung vm. 1885. 
Feketegyarmat, Arad vm. 1888. 
Breznóbánya, Zólyom vm. 1885.
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Név, vallás

Tomola Béla ág. h .ev., I. f. é.*
350 Várady József ref.................

Vidor Dezső izr...................
Vincze Sándor izr., I. f. é* .

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm. 1888. 
Beregszász, Bereg vm. 1883. 
Ungvár, Ung vm. 1888. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1886.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL, MINISZTERI ENGEDÉLYLYEL

VIZSGÁZÓK.***

Blaskó Sándor r. kath.1 . .
Jóba Elek ref.2 ...................

355 Lakner Ödön ág. h. ev.3 . 
Oltványi Ödön ág. h. ev.4 
Pálfi Péter ág. h. ev.6 . . 
Radányi Lajos r. kath.6 . . 
Saárossy-Kapeller Oszkár r.k.7

Ungvár, Ung vm. 1886. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1881. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1875. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1874. 
Liptóújvár, Liptó vm. 1863. 
Szombathely, Vas vm. 1884. 
Budapest, 1883.

* 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.; s 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.; 7 1910. aug. 11., 86,013. sz.
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F) V i z s g á l a t o k .

Az 1910. évi június hó 1-jétől 1911. évi május hó 31-ikéig megtartott 
alap- és államvizsgálatok (beleértve az ismétlő- és pótvizsgálatokat is) ered
ménye a következő:
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Első alapvizsgálat . . 101 2 103 4 14 42 60 33 10 43
Második alapvizsgálat 109 -  109 4 31 52 87 18 4 22
Államtud. államvizsg. 33 2 35 1 1 17 19 11 3 14
Jogtud. államvizsgálat i 7 7  - — 5 5 1 1 2

Összesen 1 250 4 254 9 46 116 171 63 18 81

\. Jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1899. márczius hó 
19-ikén, 14,705. sz. a. kelt magas rendelete értelmében fölemlítendő, hogy a fent kitett idő 
alatt az első alapvizsgálatot Demcsik Károly, Deutschenschmied Jenő, Nemes Géza és Ruttkay- 
Nedeczky Béla; a második alapvizsgálatot Pass Ferencz, Perényi Béla, Sziklai István és 
Uhlarík József; az államtudományi államvizsgálatot Kardos Elemér tette le kitüntetéssel. 
Ezeknek neveit -  a vallás- és közoktatásügyi minisztérium H iv a t a l o s  KözLÖNYében 
leendő közzététel végett — nevezett minisztériumhoz fölterjesztettük.

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, „a 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 nm. m. kir. igazságügyminisztériumhoz fölterjesztendők. Ily fölterjesz
tésre méltóknak e tanévben a jogakadémia tanári-testülete Führer Pált, Kardos Elemért, 
Okolicsányi Aladárt és Tomola Bélát találta. 3

3. Jegyzet'. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül és könnyebb áttekintése czéljából 
közöljük, hogy az első félévben 23 tantárgy 94 heti órában; a Il-ik félévben pedig 30 
tantárgy 104 heti órában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián összesen 359 hallgató 
volt beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai tíz jog
akadémia között az első volt. A hallgatók között volt I-ső éves 112 ; II-od éves 95; III-ad éves 
79; IV-ed éves 66; tanfolyam hallgatása nélkül, miniszteri engedélylyel vizsgázó 7. Születési 
hely tekintetében volt: Sárosvármegyei 61; Zemplén vármegyei 50; Oömörvármegyei 40; 
Szepesvármegyei 29; Szabolcs- és Ungvármegyei 17; Nógrádvármegyei 16; Abaúj-Torna- 
várinegyei 14; Pest-P.-S.-Kiskúnvármegyei 13; Borsodvármegyei 11; Zólyomvármegyei 9: 
Túróczvármegyei 7; Bars-, Bereg-, Liptóvármegyei 5 — 5; Galicziai, Nyitra-, Somogy-, 
Torontálvármegyei 4 - 4  ; Árva-, Brassó-, Győr-, J.-N.-K.-Szolnok-, Szatmárvármegyei 3 - 3 ;  
Bács-Bodrog-; Hajdú-, Hont-, Szilágy vármegyei 2 —2;  az amerikai Egyesült államokból, 
továbbá Arad-, Beszterczenaszód-, Békés-, Bihar-, Csanád-, Fiume-, Háromszék-, Heves-, 
Krassó-Szörény-, Maros-Torda-, Máramaros-, Pozsony-, Somogy-, Sopron-, Szeben-, Temes-, 
Tolna-, Trencsén-, Udvarhely-, Ugocsa-, Vas-, Zalavármegyei 1 — 1.
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B) Jogakadémiai ifjúsági egyesületek.

1. Joghallgatók Testületé.
Az Eperjesi Joghallgatók Testületében az 1910—11. tanév folyamán 

szintén érezhetővé vált az a, korunkat, társadalmi életünket általában jellemző 
tünet, hogy fölébredt az együvétartozókban a közös érdeknek intenzivebb és 
öntudatosabb megvédelmezését czélzó akarat.

Az Eperjesi Joghallgatók Testületé mindjárt a tanév elején örömmel 
fogadta Antal Pál elnökének és Ruttkay-Nedeczky Béla alelnökének vál
lalkozását, az Eperjesi Jogászélet czímű, havonta kétszer megjelenő lapnak 
a megindítását. Örömmel fogadta pedig azért, mert átlátta, hogy számot
tevő, tettekkel tényező, érdekeit védelmezni tudó csak akkor lesz, ha egy 
— elsősorban saját rendelkezésére álló sajtóorgánummal rendelkezik.

A következmények igazolták, hogy nem csalódott.
A lap az első félévben Antal Pál és Ruttkay-Nedeczky Béla, a második 

félévben pedig Ruttkay-Nedeczky Béla és Bolla Béla szerkesztésében jelent 
meg, és — jóllehet két joghallgató magánvállalkozásának tekintendő — sok 
esetben, mint a Testület erős fegyvere, annak igen nagy hasznára vált.

A testületi életet előnyösen jellemző irányzat jutott ez évben érvényesü
lésre az ifjúság körében, szemben az előbbi években tapasztalható, inkább 
társadalmi, illetőleg társasági szereplésre való törekvéssel. Most szembetűnő 
volt az a törekvés, még pedig eredményes törekvés, hogy a város társadalmát 
a komoly munka és tanulmányok fegyverével arról győzze meg, hogy 
immár az ifjúság fölismerte hivatását, reátalált önmagára. És miközben fiatal 
agya fogékonyságát felhasználva tanul és dolgozik, munkája eredményét 
felolvasásokban, szabad-előadásokban, a sajtó útján és pályatételek kidol
gozásában előtárja, a polgárságban is gondolatokat ébreszt, érzelmeket vált ki.

Az első félév tisztikara ugyan még mintegy az átmeneti időt élte, s 
hangversenyek, mulatságok rendezésével is életjelt adott magáról; a második 
félév tisztikarának és a Testület tagjai' közül is mindegyik agilis ifjúnak 
munkásságát azonban tisztán szabadelőadások, felolvasások és vitatkozások, 
pályatételek kidolgozása tették.

A Testület elnöke az első félévben Antal Pál volt, a második félévben 
Ruttkay-Nedeczky Béla.

A tisztikar többi tagja az első félévben: alelnök Ruttkay-Nedeczky 
Béla, főjegyző Nemes Géza, aljegyző Bolla Béla, pénztáros Spányi Artur, 
könyvtáros Bölcsházy Zoltán és ellenőr Rozmann Dezső voltak. Az Irodalmi 
Osztály elnöke Deutschenschmied Jenő, titkára Pálesch Ervin volt.

A második félév tisztikarában voltak: alelnök Nemes Géza, főjegyző 
Bolla Béla, aljegyző Bárczy László, pénztáros Ruttkay Sándor, könyvtáros 
Ihász Imre és ellenőr Bozzay Miklós. Az Irodalmi Osztály elnöke Bolla 
Béla, titkára Klaniczay Gyula volt.

A .becsületbíróság tisztikara, a mely csak a második félévben alakult 
meg, a következő volt: elnök Ruttkay-Nedeczky Béla, alelnök Maixner Emil,
I. titkár Teltsch Géza.

C o ll. É r t.  1910—11. 12



90

A Testületnek e tanévbeli működéséről egyébként a következő ada
tokkal számolunk be:

Az első félévben az Irodalmi Osztály a jog és erkölcs-xö\ vitaestélyt; 
azonkívül november hó 19-ikén a Collegium dísztermében nagysikerű iro
dalmi estélyt rendezett. Október 6-ikán kegyelettel emlékezett meg a haza 
nagy halottairól; halottak-napján pedig megkoszorúzta elhunyt tanárainak 
és kollegáinak sírját, szeretettel emlékezve meg róluk. Antal Pál elnökével 
és Ruttkay-Nedeczky Béla alelnökével képviseltette magát a kolozsvári 
országos diákkongresszuson, a hol igen nagy tetszés mellett beszélt Antal 
Pál a főiskolai sportról, Ruttkay-Nedeczky Béla pedig a diákság szocziali- 
zálásáról. Deczember 10-ikén, az Egyetemi Énekkarok közreműködésével, 
fényes erkölcsi sikerű hangversenyt rendezett a Testület.

Zelenka Pál, egyházkerületünk szeretett püspökének, főiskolánk egyházi 
főhatóságának, az ifjúság melegszívű atyai barátjának utolsó útján Antal 
Pál elnök és Nemes Géza alelnök képviselték a Testületet, igaz részvétünket 
és hálás kegyeletünket vive magukkal.

A második félévben megünnepelte a Testület márczius 15-ikét, nem
zetünk újjászületésének évfordulóját, a mikor is az emlékbeszédet Ruttkay- 
Nedeczky Béla tartotta, Klaniczay Gyula pedig Ady Endre költeményét 
szavalta. Az ünnep előestéjén, követve a múlt hagyományos szokását, fáklyás
menetet rendeztünk. A fáklyásmenet végével a városi színház erkélyéről 
Fekete György szavalt, Demeter Lénárd pedig beszédet mondott. Az 
Irodalmi Osztály a jogi oktatás reformjáról folytatólagos vitaestélyeket 
rendezett, s a vitában résztvevők közül Deutschenschmied Jenőt megjutal
mazta. Ugyancsak az Irodalmi Osztály által kitűzött pályatételekre öt pálya
munka érkezett be, még pedig: 1. Deutschenschmied Jenőnek „A magyar 
magánjog 1848.-Í átalakulásának gazdasági okai" ez., 2. Ihász Imrének 
„A drágaság okairól" ez., 3. Tömböl Samunak „A Szt.-István uralkodása 
alatti alkotmányfejlődés gazdasági okai" ez., 4. Ihász Imrének „Horvátország 
viszonya Magyarországhoz" ez., 5. Bozzay Miklósnak „Magyarország viszonya 
Ausztriához" ez. dolgozatai, a melyeket a Testület egyenként 40 —40 koronával 
jutalmazott. Képviseltette magát a Testület a Műegyetem zászlóavatásán 
is; ez ünnepségekkel kapcsolatban rendezett főiskolai bajnoki versenyekre 
pedig Grün Vilmost küldötte ki.

Méltóságos és főtiszteletű Geduly Henrik tiszakerületi ág. h. ev. püspök úr 
beiktatásán Ruttkay-Nedeczky Béla elnök, Nemes Géza alelnök és Mayer Andor 
képviselték a Testületet s tolmácsolták az ifjúságnak hódolatteljes üdvözletét.

A Testület tagjai közül többen, így Ruttkay-Nedeczky Béla, Bolla Béla, 
Sziklai István, Deutschenschmied Jenő, Kizák Bertalan stb., tartottak városunk 
kulturális és tudományos egyesületeiben nyilvános és nagysikerű előadásokat.

Hírlapírói működést fejtettek ki részben fővárosi, részben helybeli 
lapokban: Ruttkay-Nedeczky Béla, Antal Pál, Bolla Béla, Sziklai István, 
Pálesch Ervin, Reichenhaller-Pethe Jenő és Walter Géza testületi tagok.

A sport terén kitűntek: Antal Pál több ország bajnoka és Grün Vilmos, 
a ki a műegyetemi zászlóavatással kapcsolatban rendezett főiskolai bajnoki
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versenyeken jogakadémiánk színeiben indulva, a diszkoszvetésben bajnok
ságot nyert. A város kulturális és sportegyesületeiben a jogászifjúság álta
lában számottevő tényezőként szerepelt.

A kaszinót csupán az első félévben tartotta fenn a Testület. Elnöke 
volt Rozmann-Dezső, laptárosa Hibján Sándor. A második félévben kaszinó 
helyett a II. sz. jogi előadóteremben rendezett be a Testület olvasó
termet, a hová majdnem az összes napilapok és folyóiratok jártak.

2. Az Eperjesi Jogász-Vívó-Egylet.

Az egylet 1910. deczember 5-ikén tartotta alakuló-közgyűlését. Elnökké 
Demeter Lénárdot választották meg. Az egylet 50 tagot számlált. A tan
folyamban 29 kezdő és 21 haladó vett részt. A kezdők az olasz-kardvívásnál 
eljutottak az első intencziós támadásokig, és azt teljesen be is fejezték.

Az egylet jelvénye: karddal átütött paizs, vörös alapon sárga szalaggal, 
fölötte „Eperjesi Jogász Vívó-Egylet'1 felírás, „Viselj becsülettel" jelszó, 
alatta az alapítási év: 1896.

3. A Jogász-Segély-Egylet.

A Jogász-Segély-Egylet alakuló-közgyűlését 1910. október 13-ikán 
tartotta, melyen egyhangú választással elnökké Antal Pál, majd távozása 
folytán Nemes Géza, alelnökké Nemes Géza, majd utóbb Bolla Béla lett 
megválasztva. Titkár Spányi Artur, pénztáros Bozzay Miklós, ellenőr Grün 
Vilmos lett.

Áldásos működését — nagyobb kiosztandó összeg lévén — fokozott 
ambiczióval, részrehajlástól menten teljesítette, a mennyiben az első félévben 16, 
a második félévben 12 jóelőmenetelű és erre érdemes joghallgatót része
sített segélyben.

Az egyesület 4 rendes és 4 választmányi ülést tartott.
Segélyben részesültek az I. félévben: Führer Pál 35 kor., Grünfeld 

Jenő 32 kor., Deutschenschmied Jenő 30 kor., Demcsik Károly 30 kor., 
Ihász Imre 20 kor., Kontra József 23 kor., Belyus Mihály 15 kor., Buna 
János 15 kór., Szereday Szilárd 15 kor., Klaniczay Gyula 15 kor., Bölcsházy 
Zoltán 10 kor., Ruttkay Sándor 10 kor., Rozlosnik Miklós 10 kor., Bartovics 
Vilmos 10 kor., Bolla Béla 10 kor., Jesztrebényi Lajos 10 kor. A II. fél
évben: Ihász Imre 60 kor., Deutschenschmied Jenő 50 kor., Demcsik 
Károly 50 kor., Buna János 35 kor., Klaniczay Gyula 35 kor., Bölcsházy 
Zoltán 25 kor., Szereday Szilárd 25 kor., Jesztrebényi Lajos 20 kor., Grün- 
feld Jenő 50 kor., Kontra József 20 kor., Rozlosnik Miklós 20 kor., Ruttkay 
Sándor 20 kor.

A néhai dr. deménfalvi Meliórisz Béla eperjesi jogtanár nevét viselő 
alap kamatját mindkét félévben Demcsik Károly joghallgató kapta. Ez az 
összeg a fenti összegekben bennfoglaltatik.

12'
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4. Jogakadém iai ifjúsági könyvtár.

Az eperjesi joghallgatók könyvtára a jelen tanévben is rendelkezésére 
állott a hallgatóknak.

Az I-ső félévben könyvtáros Bölcsházy Zoltán, a Il.-ban Ihász Imre volt.
A könyvtár 7 csoportban 698 kötetet számlált.
Az A) csoportban . . . 127 kötet (közjogi munkák).

B) . 105 (történeti és bölcseleti).
C) . 63 V (magánjogi munkák).
D) . 44 v (közgazdasági munkák).
E) . 99 }> (vegyes művek).
F) . 64 V (lexikonok, törvények).
G) . 196 a (idegen és régi munkák).

A könyvtárt ez évben az előző éveknél is jelentékenyebb összeg 
erejéig gyarapította a Testület. Ennek alapszabályai értelmében ugyanis a 
testületi bevétel 10°/0-a a könyvtár gyarapítására fordítandó.

A 10% (240 korona) erejéig vásárlandó könyvek kiválasztásával 
a Testület megbízta a testületi elnököt, az Irodalmi Osztály elnökét és a 
könyvtárost.

A bizottság a következő könyvek beszerzését ajánlotta: (Az ajánlatot 
a Testület 1911. május 29-iki közgyűlésén magáévá tette.) Grünwald B.: 
Régi Magyarország. Haecel: Világproblémák. Az élet csodái, I —II. Nietzsche: 
Túl az erkölcs világán. ím, ígyen szóla Zarathustra. Mach: Az érzékietek 
elemzése. Ratzenhoffer: A szocziologiai megismerés elmélete. Bölsche: 
Szerelem az élők világában, I —III. A baczillustól a majomemberig. Dautec: 
A biológiai filozófia. Darwin: Az ember származása, I —II. Kropotkin: 
Kölcsönös segítség. Stuart Mill: Nemzetgazdaságtan, I —IV. Tolstoj: Háború 
és béke, I—III. Kant: Prolegomena. A tiszta ész kritikája. Platon: válo
gatott művei, I — II — III. Schoppenhauer: Az akarat szabadságáról.
Spinoza: Tract, theol.-politic. Leibnitz: Értekezések. Morus T.: Utópia. Mill 
Stuart: A deductiv és inductiv logika. Pékár K.: A filozófia története. 
Acsády: A magyar jobbágyság története. Carlyle: Hősökről. Széchenyi: 
Naplói. Kidd: Társadalmi evolúció. Menger: A jövő állama. Széchenyi: 
Hírlapi czikkei.
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III.

FŐOYMNASIUM.

AJ Tanári testület s az előadott tantárgyak.

Sor
szám A tanár neve Tantárgy és osztály

Heti
óra
szám Jegyzet

í . Balló Aurél............
r. tanár

Rajzoló-mért. 1 — IV. 
Gör. pót. r. V — VIII. 18 A rajzszertár őre

2. Borsody Károly .. ..
r. tanár

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

VII.
17

A VII. osztály főnöke.
A Dal- és Zenekör elnöke. 
A térképgyűjtemény őre.

3. Frenyó Lajos........
r. tanár

Vallástan I — VIII. 
Szépírás I. 17

A collegiumi Nagykönyv
tár őre. Az ifjúsági isten
tiszteletek és a Tököly- 
Imre-kör vezetője.

4. Gömöry János .. ..
r. tanár

Történelem VI., VIII. 
Filozof. propaed.VIII. 9 Igazgató.

Az igazg.-választm. tagja.

5. Klemens T. János ..
r. tanár

Latin VII., VIII.
Görög V.
Görögpótló írod. VII.

17 A segítő-könyvtár őre.

6. Ludmann Ottó........
r. tanár

Görög VI., VII, VIII. 
Német VII. 17 Az igazg.-választm. tagja. 

A Ferenczjózsef-rend lov.

7. Perényi Vilmos
r. tanár

Mennyiségtan I, III, 
V, VII.

Fizika VII.
17

Az I. osztály főnöke.
A fizikai múzeum őre. 
Tandíjkezelő.

8. Peskó Ödön ........
r. tanár

Mennyiségtan II., IV., 
VI, VIII.

Fizika VIII.
17

A IV. osztály főnöke.
A tanári értekezlet jegy
zője.

9. Saguly József........
oki. h.-tanár

Magyar III. 
Latin III, VI. 
Történet III.

18 A III. osztály főnöke.

10. Schöpflin Géza .. ..
r. tanár

Magyar V.
Latin IV, V. 
Görögpótló irod. V.

18 Az V. osztály főnöke.
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Sor
szám A tanár neve Tantárgy és osztály

Heti
óra
szám Jegyzet

11. Szutórisz Frigyes ..
r. tanár

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

17. A természetr. szertár őre.

12. Teltsch Kornél .. ..
r. tanár

Magyar VI.
Német II., IV.,VI.,VIII. 
Gör. pótló irod. VIII.

18.
A VI. osztály főnöke.
A Markovits-kör elnöke. 
A Tornakor elnöke.

13. Vöröss Sándor
r. tanár

Magyar II., VII. 
Latin II.
Gör. pótló irod. VI.

17. A II. osztály főnöke.
Az ifjúsági könyvtár őre.

14. Dr. Wallentínyi Samu
r. tanár

Magyar I., IV., VIII. 
Latin I. 18.

A Vili. oszt. főnöke.
A Magyar Társ. elnöke. 
A coll. ig.-választm. jegyz.

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

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

heti 4 órában.
Neuwirth Dávid az eperjesi hitközség h. rabbija és Székely Adolf 

izr. elemi iskolai tanító. Az izr. vallástant tanították heti 2 -2  órában.
A tornát Peskó Ödön a IV., VI., VIII. osztályban heti 2 — 2 órában, Teltsch 

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

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

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

Az egészségtant dr. Holénia Oyula intézeti orvos tanította a VIII. osztályban 
az első félévben heti 1 órában.

B) Tantárgyak osztályok szerint.
I. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Perényi Vilmos.
1. Vallástan. Az ószövetségi könyvek rövid ismertetése bibliai történe

tekkel kapcsolatban s ezek alapján a zsidó nép rövid története; minden 
elbeszélésből az erkölcsi tanulság. A tízparancsolat magyarázata. Négy egyházi 
ének ismertetése és emlékeltetése. Az énekórákon tanult dallamok gyakorlása. 
Kézikönyvek: BereczkySándor: Bibliaismertetés bibliaitörténetekkel, Hetvényi- 
Jausz —Adorján: Bibliai olvasókönyv. Poszvék Sándor: Egyházi énekek és 
imádságok ev. középiskolai ifjúság számára Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: Hangtan. Az egyszerű mondat fajai. Az 
egyszerű mondat részei. A beszédrészek. A mondatrészek. Helyesírás, b) Olvas
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mányok: Az Igazság és Hamisság. A kaczorkirály. A kerek kő. Angyal
bárányok. A gonosz mostoha. A róka és a holló. A fiatal daru. A fösvény 
és majma. A szarka és a gilicze. A tücsök és a hangya. Hunor és Magyar. 
A hunok bejövetele. A tárnokvölgyi és czezimóri ütközet. Aquileja ostroma. 
Attila és Leo pápa. Attila Isten ostora. Attila halála. A fehér ló mondája. 
Botond. Géza fejedelem. Szt. István király. A korona és kard. Deák Balázs 
hőstette. Salamon. A tatárjárás. A falusi templom télen. Mezei munkások. — 
Költemények : A rab gólya. A vándorfiú. Három fiú. Füstbe ment terv. János 
vitéz. Hadnagy uram. Honvédtűzér temetése. Téli világ. Szózat. Hymnus. 
— Havonkint két írásbeli dolgozat. — Tk.: Szinnyei, Magyar olvasókönyv, 
Nyelvtan, I. Heti 5 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: Latin olvasás, írás; a declinatiók, szám
nevek, melléknevek, az ige activum alakjai az indicativusban és coniuncti- 
vusban. — b) Olvasmányok: Casa. Casae area Personae. Puer et puella. 
Portae et fenestrae. Vestimenta. Quot sunt? Tullia, Linus et Lygia. Vilici 
et servorum officia. Dominus et vilicus. Domus. Popina. Fons. Pistor. Via 
Strata. Marcus et Sextus. Ludus vel schola. Magister et discipuli. E ludo 
in ludum. Caupona vel deversorium. Ad Elephantum. Mare. — Magyar 
mondatok fordítása latinra az olvasmányok alapján. — Havonkint két írás
beli dolgozat. — Tk.: Kis latin nyelvkönyv (Geréb —Morvay). Csengeti, 
Latin nyelvtan I. Heti 6 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

4. Földrajz. Földrajzi alapfogalmak. A magyar királyság részletes le
írása. Tk.: Scholtz —Schürger, Földrajz I. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

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

6. Számtan. Egész számok írása és olvasása. Métermérték, súlymérték. 
Négy alapművelet egész számok- és tizedes törtekkel. Négy alapművelet közön
séges törtekkel. Időszámítás. — Tk.: Horti Henrik. Heti 4 óra. — Perényi V.

7. Rajzoló geometria. 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 alapuló díszítményi rajz. — Tk.: dr. Horti 
Henrik, Rajzoló geometria. Heti 3 óra. — Balló Aurél.

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
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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. — Dr. Wallentínyi Samu.

II. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: VÖRÖSS SÁNDOR.

1. Vallástan. Az újszövetségi könyvek rövid ismertetése bibliai történe
tekkel kapcsolatban. Jézus születése, tanítása, tettei, szenvedése, halála, fel
támadása, mennybemenetele. Az összes történetekből az erkölcsi tanulság 
levonva. A hegyi-beszéd s az apostoli hitvallás magyarázata. Négy egyházi 
ének ismertetése és emlékeltetése, az énekórákon elsajátított dallamok gyakor
lása. Tk.: Bereczky Sándor, Bibliaismertetés, bibliai történetekkel. Hetvényi- 
Jausz-Adorján, Bibliai olvasókönyv. Poszvék Sándor, Egyházi énekek és imád
ságok ev. középiskolai ifjúság számára. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Fajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: Az ige- és névszóképzés, a szóössze
tétel, a szórend, a mellérendelt és alárendelt mondatok, az igenévi szerke
zetek, a körmondat. — b) Olvasmányok: Aesopus meséiből. Fáy András 
meséiből. Róbert Károly havasalföldi hadjárata. Endre herczeg halála. Lajos 
király ítéletet tart. A nikápolyi csatavesztés. Hunyadi János. Szebeni győze- 
delme. A várnai csata. Nándorfehérvár ostroma. Czillei és a Hunyadiak. 
Hunyadi Mátyás királylyá választása. Adomák és jellemvonások Mátyás 
királyról. A pórlázadás. A mohácsi veszedelem. A spártai nevelés. Solon 
Kroisosnál. A marathoni csata. Róma alapítása. Menenius Agrippa meséje. 
Coriolanus. — Költemények: Kont. Szibinyáni Jank. Mátyás anyja. Mátyás 
király. Családi kör. Az ó torony. Az obsitos. A szegény asszony könyve. 
A jó  öreg korcsmáros. Az együgyű paraszt. A tintásüveg. A hamis tanú. 
A vámosújfalusi jegyző. — A dűlt betűvel nyomtatottakat könyvnélkül is. 
— Havonkint két írásbeli dolgozat. — Tk.: Góbi Imre, Magyar olvasókönyv
II., Magyar nyelvtan II. Heti 5 óra. — Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv, aj Nyelvtan: Az alaktani ismeretek kiegészítése. Con- 
iugatio: a coniunctivus igeidők activumban és passivumban, coniugatio 
periphrastica, rendhagyó és hiányos igék, az igék a verbói, a főnevek nemi 
szabályai. Praepositiók. — b) Olvasmányok: Vesuvii incendium. Marci 
mors. Domus Romana. Triclinium. Quintus. Picturae parietinae. Cenantium 
nomino et mores. Cicero et Milo. Servus dives factus. De Orpheo fabula. 
Aeneae arma. Quintus et vilicus. Publii domus. Quinti et Titi colloquium. 
Quintus aprum occidit. Quintus Publio „vale" dicit. Castrorum descriptio. 
Quintus ad castra pervenit. Uter fortior est? Hostes a castris repelluntur.
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Captivi interrogantur. — Valamennyi olvasmány könyvnélkül is. — Fordí
tani való mondatok magyarból latinra. Havonkint két írásbeli dolgozat. — 
Tk.: Kis latin nyelvkönyv. Atkinson és Pearce latin olvasókönyve alapján 
szerkesztette Qeréb József és Morvay Győző. — Csenged János, Latin 
nyelvtan I. Heti 6 óra. — Vöröss Sándor.

4. Földrajz. Európa, Ázsia, Afrika országainak részletes leírása. Tk.: 
Scholtz —Schiirger, Földrajz II. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

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

6. Számtan. Előnyös számolás. Korlátolt pontosságú szorzás és osztás. 
Arányos mennyiségek. Kettős tételhez tartozó feladatok megoldása követ
keztetéssel és arányokkal. Százalékszámítás. A százalékszámítás alkalmazása: 
nyereség-veszteségszámítás, az árúk súlyára vonatkozó számítások, skontó- 
rabattszámítás és a százalékszámítás egyéb alkalmazásai. Tk.: Horti, Számtan
II. rész. Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

7. Rajzoló geometria. A testekről általában. A testek általános tulajdon
ságai. Szögletes testek (hasábok, gúlák). Vegyes felületű testek (henger, kúp). 
Gömbölyű testek (gömb). Szabályos testek. A testek felszínének és köb
tartalmának a kiszámítása. — A sík származtatása és térbeli helyzetei. Az 
egyenes a térben. Az egyenes és a sík kölcsönös helyzete. Két és több 
síknak a kölcsönös helyzete. A testszög. A testek egybevágósága, hasonlósága 
és szimmetriája. Mértani és díszítményi rajzok készítése táblára megszer
kesztett előrajzok után. A testek axonometrikus ábrázolása. Tk.: Dr. Horti 
Henrik, Stereometria. Hetenkint 3 óra. — Balló Aurél.

8. Szépírás. Német és kerekírás. -- Szutórisz Frigyes.
9. Ének. Elmélet Apolló-hangjegyfüzet 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. Testgyakorlat, a) Torna, mint az I. osztályban. Heti 2 órában. — 
Dr. Wallentínyi Samu.

b) Játék az I. osztálylyal együtt. Heti 2 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

III .  OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Saguly József.

1. Vallástan. 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
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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.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: A nyelvtani ismeretek rendszeres össze
foglalása és kiegészítése: hangtan, szótan, mondattan. — b) Olvasmányok: 
Budavára török kézre kerül. Drégely eleste. Eger vívása. Törökvilág Magyar- 
országon. Báthory István. Bocskay István. Pázmány Péter. Bethlen Gábor. 
A Wesselényi-féle összeesküvés. Thököly és a bujdosók. Buda visszafogla
lása. II. Rákóczi Ferencz. A nagyenyedi két fűzfa. A magyar becsületszó. 
Kászem papucsa. — c) Költemények: István öcsémhez. Losonczy István. 
Szüleim halálára. Hymnus. Szózat. Rákosi szántó a török alatt. Hazámhoz. 
A haza. Ima. Rákóczi a határon. Rákóczi indulója. Rákóczi bácsúdala. Az 
Alföld. — A dűlt betűvel nyomottak könyvnélkül is. Havonkint két írás
beli dolgozat. -  Tk.: Szinnyei József, Magyar olvasókönyv III., Rendszeres 
magyar nyelvtan. Heti 4 óra. — Saguly József.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: A mondattan meghatározása és felosztása. 
Az egyszerű mondat és részei: az állítmány, alany, tárgy, határozó, jelző 
és értelmező. Az egyszerű mondatok nemei. — b) Olvasmányok: Róma 
történetéből: Brutus intézkedései. Összeesküvés a szabadság ellen. Brutus 
halála. Horatius Cocjes. Mucius Scaevola. Secessio. Menenius Agrippa. — 
Cornelius Nepos műveiből: De Miltiade. De Themistocle. — Phaedrus 
meséiből: De lupo et agno. De cervo ad fontem. De vulpe et uva. De 
rana rupta et bove. — Válogatott szakaszok könyvnélkül is. Magyarról 
latinra való fordítás. Havonkint két írásbeli dolgozat. — Tk.: dr. Csengery 
János, Latin olvasó- és gyakorlókönyv a III. o. számára. Latin nyelvtan II. r. 
Heti 6 óra. — Saguly József.

4. Német nyelv, a) Beszédgyakorlatok és olvasmányok: Die Schule. 
Der Unterricht und die Schüler. Die Turnhalle und der Spielplatz. Das 
Haus. Unsere Wohnung. Der Hof. Der Garten. Das Dorf. Die Stadt. Die 
Kirche. Sprüche vom lieben Gott. Die Zeit. Die sieben Brüder. Die vier 
Brüder. Der Abend. Abendlied: Der Morgen. Wie ich meinen Tag zubringe. 
Der Herbst. Unser Körper. Unsere Sinne. Unsere Kleidung und Nahrung. 
Die Familie, b) Nyelvtan: Inductiv alapon a főnevek ragozása; a szám
nevek; a névmások; az igeragozás főalakjai. Fordítás magyarból németre. 
Havonkint két írásbeli dolgozat. — Tk.: Schuster Alfréd, Német nyelvtan, 
I. r. Hetenkint 4 óra. — Teltsch Kornél.

5. Történet. Magyarország története a mohácsi csatáig. Tk.: dr. Szigethy 
Lajos, Magyarok története, I. r. Heti 3 óra. — Saguly József.

6. Földrajz és fizikai földrajz, a) Amerika, Ausztrália, Melanézia és 
Polinézia. Tk.: Scholz —Schürger, Földrajz II.

b) A víz és levegő fizikai tulajdonsága. A hő. Elektromosság és mágnes- 
ség. Tájékozódás a földön. A föld helyzete a világűrben. A föld mozgásai. 
A Naprendszer. A Nap. A Hold. A bolygók. Üstökösök, meteorok. Tk.: 
Makay, Fizika és fizikai földrajz. Heti 2 óra. — Borsody Károly.
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7. Számtan. Egyszerű kamatszámítás. Kamatos kamatszámítás. Össze
tett hármasszabály. Határidőszámítás. Arányos osztás. Társaságszabály. Elegyí- 
tési számítás. Váltó, értékpapiros és állampapirosokra vonatkozó számítá
sok. Arany- és ezüstértékszámítás. Valuta. Tk.: Horti Henrik, Számtan. Heti 
3 óra. — Perényi Vilmos.

8. Rajzoló-geometria. A constructiv planimetria alapfeladatai. Távol
ságok és szögek alapmíveletei. Merőleges] és párhuzamos egyenesek szer
kesztése. A háromszögre, négyszögre és sokszögre vonatkozó szerkesztések 
adott alkotórészek alapján. Adott idomok átalakítása velők egyenlő területű 
másféle idomokká. Területek osztása. Távolságok középarányosa. Az idomok 
hasonlósága és szimmetriája. Pythagoras tantétele. Stilizált levelek rajzolása 
Várdai falimintái után. Tk.: dr. Horti Henrik, Rajzoló-geometria. Heti 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. Testgyakorlás, 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. — Peskó Ödön.

I V.  OSZTÁLY.
O s z tá ly fő n ö k : Peskó Ö dön.

1. Vallástan. 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. Magyar nyelv. Stilisztika. Nyelvkincs. A stylus tulajdonságai. Be
hatóan a szóképek, alakzatok. Verstan. A fontosabb ügyiratok. Arany Toldija 
behatóan és tüzetesen mindenféle szempontból megvilágítva. Különböző 
olvasmányok főtekintettel a stylus különféleségére. Tk.: Góbi, Stilisztika. 
Lehr A., Arany Toldija. Havonkint két írásbeli dolgozat. Heti 4 óra. — 
Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Mondattan, a III. osztályban szerzett nyelvtani ismeretek 
ismétlése után az összetett mondat. Mellérendelt és alárendelt mondatok.

13*
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Szórend. Verstan. Prózai olvasmány: Caesar, de bello Gallico: A gallusok 
és germanusok szokásai. Költői olvasmány : Ovidius Metamorph.: Az emberi 
nemnek négy korszaka. Icarus. Deucalion és Pirrha. Orpheus és Euridice. 
Költői gnómák. A stílusgyakorlatokból több fejezet fordítása. Havonkint 
két írásbeli dolgozat. Tk.: dr. Csengery János, Latin nyelvtan. Dávid István, 
Latin olvasókönyv. Kempf-Csengery-Cserép, Latin stílusgyakorlatok. Heten- 
kint 6 óra. — Schöpflin Géza.

4. Német nyelv, a) Beszédgyakorlatok és olvasmányok: Der Winter. 
Der Vogel am Fenster. Die Farben und Eigenschaften der Dinge. Unsere 
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 
Wolf 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. Történelem. Magyarország története a mohácsi veszedelemtől a 
kiegyezésig. A jelenkori Magyarország politikai földrajza, tekintettel a közös 
ügyekre és Ausztriára. Tk.: Szigethy, Magyarok története, II. Heti 3 óra. — 
Borsody Károly.

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

7. Algebra. A négy alapművelet általánosítása. A negativ számok be
vezetése. Algebrai számok a négy alapműveletben és azoknak ábrázolása. 
Hatványozás. Törtekkel való számolás. Legnagyobb közös osztó, legkisebb 
közös többes. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. Tk.: dr. Wagner 
Alajos, Algebra. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.

8. Rajzoló-geometria. A kúpszeletek (kör, kerülék, hajtalék és mentelék) 
tulajdonságai s az ezen görbe vonalakra vonatkozó szerkesztések. Erre vo
natkozó mértani rajzot felváltotta a díszítményi rajz Várdai falimintái után. 
Tk.: dr. Horti Henrik, Rajzoló-geometria. Hetenkint 2 óra. -  Balló Aurél.

9. Ének a II. osztálylyal együtt.
10. Testgyakorlás, a) Torna. Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok kézi

szerek nélkül, botokkal, súlyzókkal és buzogányokkal. Szergyakorlatok 
Ugrások. Játékok. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

b) Tornajátékok a 111. osztálylyal együtt. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.
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V .  OSZTÁLY.
O s z tá ly fő n ö k : Sc h ö p f l i n  G é z a .

1. Vallástan. 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. Tankönyv: Batizfalvi — Bereczky, Bibliaismertetés. 
Hetvényi—Jausz—Adorján, Bibliai olvasókönyv. Hetenk. 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Rhetorika. Az általános szerkezettan előrebocsátása 
után a prózai műfajok: a történetirás, a szónoki beszéd, a leirás; az elbeszélés, 
az értekezés, a levél elmélete a legjellemzőbb olvasmányok fejtegetése és 
részletes tárgyalása alapján. Kötelező házi olvasmányok, melyekből a tanulók 
kivonatot készítettek és havonkint beszámoltak: Arany, Toldi estéje. Jókai, 
Az új földesúr. Mikes, Törökországi levelek. Apor, Metamorphosis. Kazinczy, 
Pályám emlékezete. Petőfi, János vitéz, Bolond Istók és családi és leiró köl
teményei. Hetenkint 3 óra. — Schöpflin Géza.

3. Latin nyelv. 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 Tristiából: 
A költő önéletrajza, A megválás perczei, a Fastiból: Romulus és Remus 
kitevése, Róma alapítása, Gabii elfoglalása, Ardea ostroma, A fogadás, 
A regifugium, A Fabiusok veszte, Újév napja, Janus, Arion. A nyelvtan 
ismétlése. Stílusgyakorlatok. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tankönyv: 
Köpesdy, Cicero beszéde. Csengery, Szemelvények Ovidiusból. Köpesdy — 
Cserép, Latin stílusgyakorlatok. Hetenkint 6 óra. — Schöpflin Géza.

4. Görög nyelv. 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. Tankönyv: 
Dr. Maywald József Görög nyelvtana és Görög gyakorló- és olvasókönyve,
I. rész. Havonkint két írásbeli dolgozat. Hetenkint 5 óra. — Klemens T. János.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Görög és magyar írod. olvasmányok: 
Homeros élete. A homerosi kérdés. Homeros Iliasa és Odysseiája bő szemel
vényekben. A vallás Homerosban. Szemelvények Herodotosból. — Költői 
szemelvények Tinódi, Gyöngyösi műveiből. Prózai szemelvények Kemény, 
Bethlen, Cserey, Apor műveiből. Tankönyv: Dr. Csengeri János, Homeros 
Iliasa. Dr. Gyomlay Gyula, Homeros Odysseiája. Dr. Geréb József, Szemel
vények Herodotos történeti művéből. Dr. Badics Ferencz, Magyar irodalmi 
olvasókönyv, I. kötet. Hetenkint 3 óra. — Schöpflin Géza.

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

6. Német nyelv, 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
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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. Tankönyv: 
Schuster Alfréd, Német nyelvkönyv, II. rész. — Teltsch Kornél.

7. Történelem. Történet előtti idők. Az ókori népek története: a) keleti 
népek; b) görögök; c) rómaiak. Tankönyv: Varga Ottó: Világtörténet, I. 
Heti 3 óra. — Borsody Károly.

8. Mennyiségtan, a) Algebra: Elsőfokú egyenletrendszerek megoldása. 
Gyökmennyiségek. Alapműveletek gyökkifejezésekkel. Tört és negativ hat
vány. Másodfokú egyenlet, b) Geometria. A pont, vonal a síkban. Szög. 
Szögmérés. Síkidomok. Háromszög és négyszög. Derékszögű háromszög és 
Pythagoras tétele. A síkidomok területe. Kör. A kör kerülete és területe. 
Tankönyv: Wagner Alajos, Algebra és Geometria. Heti órák száma 3. — 
Perényi Vilmos.

9. Természetrajz. (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. Testgyakorlás, 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.

ti) Játék: A VI. osztálylyal együtt játszottak: longa métát, footballt, 
füleslabdát; gyakorolták magukat a diszkoszvetésben, távolugrásban. — 
Teltsch Kornél.

V I .  OSZTÁLY.
O s z tá ly fő n ö k : T e l t s c h  K o r n é l .

1. Vallástan. A keresztyén egyház története. Az egyház megalakulása, 
az üldözések, Nagy-Konstantin, az egyház megromlása, a reformáczió úttörői. 
A reformáczió, Luther s a többi reformátorok. A reformáczió elterjedése, 
a harminezéves háború, a tridenti zsinat, a jezsuitarend és bukása. A prot., 
róm. kath., gör. kel. egyház újabb története. Válogatott szakaszok olvastatása 
a korinthusi levelekből. Tk.: Bereczky Sándor, A keresztyén egyháztörténete; 
Hetvényi-Jausz-Adorján, Bibliai olvasókönyv. Hetenk. 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. A művészetek alapfogalmai; rendszere. A költészet 
felosztása. A lírai műfajok fejtegetését olvasmányok együttes olvasása és 
megbeszélése előzte meg. Az epikai és drámai műfajok tárgyalása részint 
az iskolában olvasott, részint házi olvasmányok alapján történt. Az eposz 
tárgyalása előtt olvastuk a Szigeti veszedelmet, a tragédia tárgyalása előtt 
pedig Katona Bánk bán-ját. A házi olvasmányok a következők voltak: 
Balassa B. költeményei; Petőfi táj- és életképei, szerelmi tárgyú költe
ményei; Tompa hazafias allegóriái. Csokonay Dorottyája; Vörösmarty Két
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szomszédvára'; Arany, Toldi szerelme; Petőfi, A helység kalapácsa; Jósika 
Abafija; Eötvös, A falu jegyzője; Jókai, Egy magyar nábob és Kárpáti 
Zoltán; Kisfaludy K. Víg elbeszélései és A kérők; Shakespeare, Coriolanus; 
Moliére, A fösvény; Tótli Ede, A falu rossza. Havonkint egy dolgozat. 
Tk.: Góbi, Poétika. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

3. Latin nyelv. Titi Livii ab urbe condita 1. XXI. c. 1—2., 4—13.,
16., 18., 30., 32., 34—37. — Vergilii Aeneidos 1. I. és Il.-ből szemelvények. 
Livius és Vergilius élete és munkássága. Heti egy órán stílusgyakorlatok. 
Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Bartal és Malmosi, Livius; dr. Cserép, 
József, Szemelvények Vergilius Aeneiséből; dr. Csengery János, Latin stílus
gyakorlatok. Heti 5 óra. — Saguly József.

4. Görög nyelv. Az V. osztály nyelvtani anyagának ismétlése után a 
tn-végű és a rendhagyó igék ragozása. Xenophon életrajzának és írói mun
kásságának ismertetése után szemelvények az Anabasisból és Sokrates Memo- 
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. Görögöt pótló tanfolyam, aj Irodalom : h  görög líra története a görög 
lírikusok olvasása alapján. A magyar irodalomból a klasszikus iskola ismer
tetése. Az olvasmányok fejtegetése. Aischylos Agamemnonjának, Sophokles 
Antigonéjának, Euripides Iphigenia Taurisban ez. drámájának részletes 
tárgyalása. Tankönyvek: Badics Ferencz, Irodalmi olvasmányok II. Agamem
non, Antigone, Iphigenia Taurisban drámák. Heti 3 óra. — Vöröss Sándor.

b) Rajz: Szemléleti rajz modellként beállított használati és díszítési 
tárgyak után (cserépedények és korsók, dob, öntözőkanna, székek, szekerek, 
földgömb, iskolapad, mérleg, mángorló, bölcső, hinta, esernyő, kávéőrlő, 
disznóól stb.). — Balló Aurél.

6. Német nyelv, a) Olvasmányok és költemények: Ungarn. Die geo
graphische Gestaltung Ungarns. Die Donau. Das ungarische Litorale. Deutsch
land. Die Alpen. Barry, der St. Bernhardshund. Herders Brief „Aus Tirol“. 
Europa. Der Löwe und die Maus. Der Rangstreit der Tiere. Siegfried wird 
hörnern. Die weissagenden Störche. Roms Fürsprecher. Attila. Die Gerech
tigkeit des Königs Mathias. Loreley. Das Grab im Busento. Barbarossa. 
Die Grenadiere. Das Schloss Boncourt. Heidenröslein. Im October 1849. 
Die drei Zigeuner. Erlkönig. Der Fischer. Der Ring des Polycrates. Der 
Taucher. Die Bürgschaft. Des Sängers Fluch, b) Nyelvtan. Az egyszerű 
mondat és részei. Az összetett mondatok. A főbb nyelvtani szabályokat 
inductiv alapon foglaltuk össze. Az olvasmányokat beszélgetés alapján 
tárgyaltuk. A költemények szebb részeit könyvnélkül tanulták a tanulók. 
Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Schuster Alfréd: Német nyelvtan,
III. r. Hetenkint .3 óra. — Teltsch Kornél.

7. Történelem. A középkor és újkor története a westfaliai béke meg
kötéséig. Tk.: Varga Ottó, Világtörténet, II. Hetenk. 3 óra. — Gömöry János.
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8. Mennyiségtan, a) Algebra. A hatvány és gyök fogalmának általá
nosítása negativ és tört kitevőkre. A számrendszerek. A számok átalakítása 
különböző számrendszerekre. A logaritmálás. Exponenciális egyenletek. 
Arithmetikai és geometriai haladványok. b) Geometria. A szabályos sok
szögek általános tulajdonságai, szerkesztésük; a szab. sokszög oldalának 
összefüggése a kör sugarával, kerületének és területének kiszámítása. A tri
gonometriai függvények bevezetése, értelmezése, értékváltozásai, ábrázolásuk, 
összefüggésük, a függvények általánosítása. A derékszögű, egyenlőszárú és 
az általános háromszög megoldása. Ooniometria. Tk.: Dr. Wagner Alajos: 
Algebra és Geometria. Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

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

10. Testgyakorlás, a) Torna. Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok kézi
szerek nélkül, botokkal, súlyzókkal és buzogányokkal. Szergyakorlatok. 
A tanulók az utóbbiakat négy csapatban két-két előtornász vezetése mellett 
gyakorolták. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

V I I .  OSZTÁLY.
Osztályfőnök: B o r s o d y  K á r o l y .

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. Magyar nyelv. A magyar nemzeti irodalom története Kisfaludy 
Károlyig. Az egyes korszakok politikai és művelődési viszonyai. Iskolai és 
kötelező házi olvasmányok. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Tk.: Beöthy, 
A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése, I. Szinnyei József, A magyar 
nyelv. Heti 3 óra. — Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv. 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.

.v
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Csengery, Latin stílusgyakorlatok. Schmiedt M., Római régiségek. Hetenkint 
5 óra. — Klemens János.

4. Görög nyelv. Homeros Odysseiá-jából I. 1—305., II. 260 — 434., VI. 
1-331., VII. 133-347., XIII. 187 -440., XIV. 121-198. -  Herodotos tör
téneti munkájából: Egyptomi szokások (II. 35 - - 88.), A pyramisépítő királyok 
(II. 124 — 136.), a marathoni csata (VI. 109 — 117.), Xerxes haditanácsa (VII. 
8 — 11.), Xerxes és Demaratos (VII. 101 — 105.), Athen dicsérete (VII. 138 — 143.), 
a thermopylaei csata (VII. 201—228.), a salamisi csata (VIII. 70 — 96.), Plataiai 
és Mikale (a IX. könyvnek egyes válogatott fejezetei). Az olvasottak nyelvi 
és tárgyi magyarázata. Az ó- és új-ión dialektus sajátságainak ismertetése. 
Nyelvtani ismétlések. Havonkint írásbeli dolgozatok: felváltva magyarból 
görögre és görögből magyarra. Kk.: Kempf J., Szemelvények az Odysseiából. 
Vietórisz J., Szemelvények Herodotosból. Hetenkint 5 óra. — Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Irodalom. Thukydides műve a pelo- 
ponnesosi háborúról tüzetesen. Tk.: Szilasi, Thukydides. —Demosthenes olyn- 
thosi beszédei. Első és harmadik philipika. A békéről. Tk.: Földi, Demosthenes 
válogatott beszédei.— Teleky, Hunyadi jellemrajza. Salamon, A török hódoltság 
Magyarországon. Kölcsey, Beszéd a magyar nyelv ügyében. Kossuth, Erdély és 
az unió. Deák, Húsvéti czikk. Gyulai, Emlékbeszéd br. Eötvös József fölött. 
Tk.: Badics, Magyar olvasókönyv, III. rész. Hetenkint 3 óra. — Klemens János.

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

6. Német nyelv. 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. — Ludmann Ottó.

7. Történelem. Az újkor története 1648-tól 1878-ig. Tk.: Varga, Világ- 
történet III. — Európa államainak és az Északam. egyesült államoknak politikai 
földrajza. Tk.: Mangold, Politikai földrajz. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

8. Mennyiségtan, 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 és az egybevágó testszögek. A testek és 
osztályozásuk. A testek alaptulajdonságai. Euler tétele. A szabályos testek. 
A testek területének és köbtartalmának kiszámítása. Kézikönyv: Dr. Wagner 
Alajos, Algebra és geometria. Heti 3 óra. — Peskó Ödön.

Coll. Ért. 1910—11. 14
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9. Fizika. Mechanika. Kinematika és dynamika. A cseppfolyós és lég
nemű testek dynamikája. Hangtan és fénytan. Kézikönyv: Dr. Wagner 
Zoltán, Fizika. Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

10. Testgyakorlás, a) 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. Wallen- 
tínyi Samu.

V I I I .  OSZTÁLY.
O s z tá ly fő n ö k : D r . W a l l e n t í n y i  Sa m u .

1. Vallástan. Keresztyén hittan és erkölcstan. A vallás lényege, fogalma, 
alakjai, kijelentés, Szentírás, symbolikus könyvek. Az Istenről, emberről, bűnről, 
a Krisztusról, megváltásról, a Szentháromságról, az egyházról, a kegyelmi 
eszközök-, keresztség-, úrvacsoráról szóló tan. Az erkölcsi törvény, erény, 
kötelesség, a keresztyén kötelességek. János evangyéliumának olvasása. Kézi
könyvek: Bancsó Antal, Keresztyén hittan és erkölcstan; Paulik, Az ágostai 
hitvallás; Hetvényi-Jausz-Adorján, Bibliai olvasókönyv. Hetenkint 2 óra. — 
Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. A magyar nemzeti irodalom története Kisfaludy 
Károlytól napjainkig. Az egyes korok politikai, művelődési viszonyai, fő
tekintettel a miliő-elméletre. Nemzeti klasszikusaink egyénisége, méltatása. 
Összefüggés életük és költészetük között. Kiválóbb művek tárgyalása közös 
munkában. Kötelező házi olvasmányok: Jósika, Abafi; Eötvös, A karthausi; 
Eötvös, A falu jegyzője; Vörösmarty életrajza (Gyulai); br. Kemény Zs., 
két regénye; Tompa, Mondák; Szigligeti, Csikós; Teleki L., Kegyencz; 
Jókai, Egy magyar nábob, Kárpáti Zoltán, Az új földesúr; Madách, Az 
Ember tragédiája; Csengeri, Jellemrajzok. — Havonkint egy írásbeli dol
gozat. Tk.: Beöthy Zsolt, A magyar nemzeti irodalom története II. — 
Heti 3 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Taciti Annalium 1. cap. 1—40. Horatii Carm. I. 1, 2, 
3, 4, 6, 10, 14, 22. III. 1, 30. Epodon I. 27. Satirarum I., 1, 9. De arte 
poetica. A mondattan összefoglalása. A római irodalom története. Havon
kint két írásbeli dolgozat, felváltva latinból magyarra és magyarból latinra. 
Hetenkint 4 óra. — Klemens T. János.

4. Görög nyelv. 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. Görögöt pótló tanfolyam, a) Görög irodalmi olvasmányok: Platon: 
Sokrates védekezése; Kriton vagy a kötelességről. Aristoteles: Nikomachosi 
Ethikájából „A boldogságról'1 szóló fejezet. A görög művészet remekeinek 
történeti ismertetése szemlélet alapján. Tk.: Platon és Aristoteles, szemel
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vények, szerk. Alexander Bernát. Zsámboki Gyula: A görög művészet 
kiválóbb alkotásainak ismertetése. Hetenkint két óra. — Teltsch Kornél.

b) Rajz: Rajzolás gipszminták után szénnel. (Gyermekfej, Niobe, Cicero, 
Dante, Michelangelo rabszolgája, Voltaire, Sokrates, Homeros, Arany stb.) 
Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv. Goethe „Iphigenie auf Tauris“ ez. színművének olva
sása és beható tárgyalása. A német irodalom története a második virágzás 
korától a legújabb korig. Az egyes költők tárgyalása lehetőleg az olvasott 
munkák alapján történt. Havonkint írásbeli dolgozat. Tk.: Endrei Ákos és 
Lenkei Henrik, Német nyelvkönyv, IV. k. Hetenk. 3 óra. — Teltsch Kornél.

7. Történelem. Magyarország története, tekintettel az állami és társa
dalmi viszonyoknak fejlődésére. Tk.: dr. Szigethy Lajos: Magyarország 
oknyomozó történelme. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.

8. Mennyiségtan, a) Algebra. A combinatio tanának feladata. Permu
tatio, combinatio, variatio. Valószínűségi számítás. Newton binomiális téte
lének általánosítása. Határozatlan egyenletek, b) Geometria. Gömbhárom
szögtan. A sinus és cosinus tétel alkalmazása. A mennyiségtan átismétlése. 
Tk.: Dr. Wagner Alajos, Algebra és Geometria. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ö.

9. Természettan. Hőtan. Mágnesség és elektromosság. Az újabb talál
mányok u. m. a drótnélküli táviratozás, a Röntgen-sugarak és a rádium- 
tünemények ismertetése. A kosmographia elemei. Tk.: Dr. Kovács Zoltán, 
Lizika. Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

10. Philosophiai propaedeutika. Lélektan: Bevezetés; az érzéki, jelentő 
képek; az érzés; az akarat. — Logika: Elemtan, fogalmak; ítéletek és követ
keztetések. Rendszertan: a meghatározás, a felosztás, a megbizonyítás; a mód
szer, a tudományok elveiről és rendszeréről. Tk.: Böhm Károly: Tapasztalati 
lélektan. Logika. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.

11. Testgyakorlás, a) Torna. Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok kézi
szerek nélkül, botokkal, súlyzókkal és buzogányokkal. Szergyakorlatok, 
mely utóbbiakat a tanulók 3 csapatra osztva két-két előtornász vezetése 
mellett gyakoroltak. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

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. Mit tudunk meg Toldi Miklósról az I-ső énekben?
2. Miklós gyilkosságba esik. 3. Toldi Miklós viadala a farkasokkal. 4. Miből 
tűnik ki Miklós szeretete anyja iránt? 5. Miklós vigadása a csárdában.
6. Toldi estéjének rövid tartalma. 7. II. Rákóczi Lerencz halála (Mikes Török- 
országi Leveleinek alapján). 8. Heltai meséi. 9. Lolyamodvány. 10. Kötelez
vény. 11. Nyugták.

V. osztály. 1. Párhuzam Toldi első és utolsó párviadala között. 2. Az 
ifjúkori benyomások hatása Zrínyi Miklósra a költőre. 3. Ankerschmidt

14*
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lovag. 4. II. Rákóczi Ferencz utolsó napjai. (Mikes levelei alapján.) 5. Szondi 
hősi halála. (Istvánffy, Tinódi és Arany nyomán.) 6. Egy lakodalom a régi 
Erdélyben. (Apor Metanrorphosisa alapján.) 7. Népmeséink tipikus alakjai a 
János vitézben. 8. Szónoki beszéd a hazaszeretetről. (Kölcsey Paraenesise alapján.)

VI. osztály. 1. Arany „Vojtina Ars poetiká"-ja. 2. Vörösmarty Szózata 
(poétikai fejtegetés). 3. Az elégia meghatározása Berzsenyi „Közelítő tél", 
Kisfaludy K. „Mohács" és Petőfi „Szeptember végén" ez. költeménye után.
4. A csodálatos elem a Zrinyiászban. 5. Zrínyi és Szolimán jelleme. 6. A 
lelki élet rajza Arany balladáiban. 7. a) Korrajz a „Két szomszédvár "-ban. 
b) Az Alföld (rajz). Petőfi táj- és életképei után). 8. Bánk bán, mint tragikus hős.

VII. osztály. 1. Ősi népköltészetünk elpusztulásának okai. 2. Mátyás 
és a renaissance. 3. Vitázó iratok a protestáns-korban. 4. Miért volt oly 
népszerű költő Gyöngyösi? 5. A kuruez líra motívumai. 6. A nemzetietlen 
kor viszonyai. 7. Az új-klasszicizmus a franciás iskola tagjainál. 8. Csokonai 
lírája. 9. Kazinczy méltatása.

Vili. osztály. 1. Magyar typusok Kisfaludy Károly vígjátékaiban.
2. Milyen hatások alatt jött létre Zalán futása. 3. Bánk bán tragikuma.
4. A magyar kritika fejlődésének rövid áttekintése után méltassuk Bajzát, mint 
kritikust. 5. Tompa hazafias allegóriái. 6. A falu rossza alapján jellemezzük 
a magyar népszínművet. 7. A magyar regény története.

Német dolgozatok:
VII. osztály. Krone und Schwert (olvasott magyar szöveg után szaba

don elbeszélve). 2. Welchen Zweck hat das Epos „Hermann u. Dorothea“? 
(fordítás). 3. Uebersetzung ins Ungarische aus dem VI. Gesänge von 
Hermann u. Dorothea (1—20. vers). 4. Das Wesen und die Ursachen der 
französischen Revolution (fordítás magyarból). 5. Warum sind Vergnü- 
gungsfussreisen besonders zu empfehlen. 6. Wie Sigfried erschlagen ward.
7. Der Fortschritt der Wissenschaften im neunzehnten Jahrhunderte (fordítás).
8. Die drei Einheiten des Dramas (fordítás Lessing „Hamburgische 
Dramaturgie" ez. művéből).

VIII. osztály. 1. Die Macht des Feuers. (Nach Schillers „Das Lied 
von der Glocke.) 2. Schillers Ballade. „Der Handschuh. 3. Aus den Leiden 
des jungen Werther (ford, magyarra). 4. Goethes „Götz von Berlichingen“.
5. Maria Stuart (ford, németre). 6. Wie geschah die Erkennung der 
Geschwister. (Nach dem dritten Aufzuge von Goethes Iphigenie auf Taurias.) 
7. Nicolaus Lenau (ford, németre).

Szabadkézi rajz, mint szabad tantárgy.
A szabadkézi rajzórákra jártak az I —Vili. oszt. tanulók közül 126-an, 

kik 4 csoportban, heti 2 — 2 órában nyertek oktatást. Tananyag: a) rajzolás 
és festés lapminták után (díszítmények, fejek, egész alakok); b) használati 
és díszítési tárgyak rajzolása természet után; c) fejek rajzolása gipszminták 
után, majd modellként beállított élő modellek után különböző kivitelben. 
— Balló Aurél. ______
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*

C) Főgymnasiumi tanulók.
A rövidítések magyarázata: ág. h. ev. =  ágostai hitvallású evangélikus; ref. =  reformá
tus; rk. =  római katholikus; gk. -  görög katholikus; un. =  unitárius; izr. =  izraelita 

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

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY.

Alexander Oszkár ág. h. ev., m. 
Antal Zoltán rk., m. . . . 
Bally Sándor rk., m. . . .
Blazsovszky Ferencz rk., n. 

5 Bortnyik Lajos ág. h. ev., m. 
Dubinszky János ág. h. ev., t .** 
Durst Aladár ág. h. ev., m. 
Ferenczi Béla izr., n. . . . 
Fleischer Vilmos izr., n .. . 

10 Franki Zsigmond izr., n. . 
Friedmann Ede izr., n. . . 
Friedrich Zsigmond ág. h.

ev., tn................................
Qasch Oszkár ág. h. ev., n. 
Gellért Miklós izr., m. . . 

15 Gerhard Zoltán ág. h. ev., m. 
Gerő Ödön izr., m. . . . 
Glücksmann Ernő izr., n. . 
Grossmann Károly izr., m .. 
Grossmann Pál izr., m * . . 

20 Grosswirth Jakab izr., m. . 
Guttmann Dezső izr., n. 
Halmi Aladár ág. h. ev., m. 
Hudák Antal rk., t. . . . 
Hajdúk András ág. h. ev., t, . 

25 Hübschmann Vilmos izr., n.* 
Janoviczki András ág. h. ev., m. 
Jancsó Aladár ág. h. ev., m. 
Ilkovics Izidor izr., n.** . . 
Javorniczky Ervin ág. hitv.

ev., m................................
30 Kail Károly rk., m* . . .

Klein Béla izr., m................
Klein Hugó izr., n. . . . 
* Ismétlő. — ** Kimaradt.

Dembicza, Galiczia, 1900. febr. 17. 
Kiskúnfélegyháza, Pestm., 1900. febr. 25. 
Tőketerebes, Zemplén vra., 1899. aug. 9. 
Wien, Ausztria, 1900. febr. 16. 
Abaújsáp, Abaúj-T. vm, 1898. okt. 7. 
Keczerkosztolány, Sáros vm., 1899.decz.l. 
Eperjes, Sáros vm. 1900. máj. 2. 
Hozelecz, Szepes vm., 1900. máj. 15. 
Nagy vitéz, Sáros vm., 1899. ápr 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 31. 
Szinye, Sáros vm., 1899. ápr. 18.

Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. nov. 19. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 2. 
Budapest, 1900. május 27. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 26. 
Sóvár, Sáros vm., 1899. aug. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. júl. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. aug. 7. 
Roskovány, Sáros vm.,1899. nov. 2. 
Lapos, Sáros vm., 1900. aug. 12. 
Kisszeben, Sáros vm., 1899. jan. 17. 
Bátyok, Abaúj-T. vm., 1898. nov. 25. 
Kolossó, Sáros vm., 1899. aug. 17. 
Fancsal, Abaúj-T. vm., 1898. nov. 14. 
Vedresábrány, Bihar vm., 1900. júl. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. decz. 4.

Abaúj haraszti, 1900. aug. 20. 
Budapest, 1899. jún. 24.
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 12.
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Név, vallás, anyanyelv

Klinczkó Aldor ág. h. ev., m 
Kolár Ferencz rk., m.. .

35 Koncsek János ág. h. ev., m 
Kozslei György ág. h. ev., t 
Landsmann Elek izr., m. 
Lichtig Béla izr., m. . . 
Lichtig Ernő izr., m. . .

40 Liska Mihály ág. h. ev., m 
Mandl Juda Gyula izr., n. 
Mátray László ref., m. . 
Mátray Rezső ref., m. 
Mikolik István ág. h. ev., m 

45 Nagy Rezső ág. h. ev., m. 
Németh András ág. h. ev., m 
Öhlschläger Andor ág. h

ev., m............................
Paszternák Tivadar izr., m 
Polacsek Lázár izr., n. . 

50 Pongrácz Géza rk., n. . 
Raab György ág. h. ev., m 
Schréter Gyula rk., m. . 
Schwarcz Ármin izr., m. 
Schwarcz László izr., m.. 

55 Slajchó Mihály ág. h. ev., m 
Solcz Rezső ág. h. ev., t* 
Starnberger Nándor izr., n 
Stein (Indig) Simon izr., m 
Stern Béla izr., m. . . . 

60 Stix Frigyes rk., n. . . 
Székely László izr., m. . 
Szlávik Rezső ág. h. ev., m 
Tináth Vilmos ág. h. ev., n 
Urbach Béla izr., m. . . 

65 Vogel Jakab izr., n. . . 
Wittner Béla rk., n. . . 
Wollner Sándor izr., m ..

Születés helye és ideje

Geczelfalva, Gömör vm, 1898. máj. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 3. 
Margonya, Sáros vm., 1898. jan. 6. 
Kükemező, Sáros vm., 1898. ápr. 11. 
Bárcza, Abaúj-T. vm.,1900. ápr. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. márcz. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jún. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. aug. 19. 
Héthárs, Sáros vm., 1898. jún. 20. 
Nagysáros, Sáros vm., 1899. jan. 23. 
Hertnek, Sáros vm., 1899. máj. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 24. 
Nagysáros, Sáros vm., 1900. szept. 24. 
Öttevény, Győrvm., 1898. nov. 27.

Kassa, Abaúj-T. vm., 1900. júl. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 11. 
Ruszkin, Szepes vm., 1900. jan. 28. 
Wien, Ausztria, 1900. márcz. 15. 
Eperjes, Sáros v m , 1900. szept. 14. 
Girált, Sáros vm., 1900. jún. 14. 
Nyírmada, 1898. nov. 13. 
Nádasd, Liptóvm., 1900. nov. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. ápr. 10. 
Németlipcse, Liptó vm., 1899. márcz. 21. 
Lubotény, Sáros vm., 1899. okt. 20. 
Kolozsvár, 1901. nov. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. júl. 31. 
Wien, Ausztria, 1900. febr. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 1. 
Felső-Józsa, 1898. decz. 1.
Wien, Ausztria, 1898. okt. 23. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1901. márcz. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jún. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. febr. 17.

Kimaradt.
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Születés helye és ideje

II. OSZTÁLY.

Név, vallás, anyanyelv

Alexander Elemér á. h. ev., n * 
Bartos Kálmán ág. h. ev., m. 
Bodnár József rk., m. . .
Bodor Gábor ref., m. . .

5 Csiszárik Béla gk. . . .
Czékus László ág. h. ev., m. 
Demeter Dezső izr., m. . .
Déri György izr., m. . .
Dessewffy Béla rk., m. . . 

10 Domen Gusztáv rk., m. . . 
Gärtner Miksa izr., n. . .
Gerő Miklós izr., m. . . . 
Gottlieb Jenő izr., n. . . . 
Guttmann Manó izr., n.

15 Guttmann Simon izr., n.* . 
Halmi Elemér ág. h. ev., m. 
Herskovics Sápdor izr., m. 
Holénia József rk., m. . .
Javornitzky Aladár á. h. ev., m. 

20 Kalmár Imre rk., m. . . . 
Keller László izr., m. . .
Klema Imre rk., m* . . . 
Klemens Rezső ág. h. ev., m. 
Kobilitz Jenő ág. h. ev., m. 

25 Kopp Salamon izr., n. . . 
Körtvélyessy Pál ág. h. ev., m. 
Krauss Artur izr., angol . . 
Landsmann Gyula izr., m. 
Liptai Sándor ág. h. ev., m. 

30 Löwy Jenő izr., m. . . . 
Lutocska László ág. h. ev., t. 
Marencsin Béla ág. h. ev., m. 
Nagy Árpád izr., m. . . 
Oszvald Dániel ág. h. ev., m. 

35 Paszternák Zoltán izr., n. . 
Rácz Armand izr., m. . .
Rosenthal Jenő izr., m.* . . 
Schreiber Imre izr., n. . . 
Schreiber Jenő izr., n. . .
* Ismétlő.

Debicza, Galiczia, 1898. jún. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. febr. 12. 
Igló, Szepes vm., 1899. okt. 29. 
Varannó, Zemplén, 1898. decz. 2. 
Szinyefő, Sáros vm., 1899. jan. 5. 
Abaújszántó, 1898. nov. 15. 
Jolsva, Gömör vm., 1899. máj. 7. 
Loson ez, Nógrád vm.,1899.aug,15. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. decz. 30. 
Finke, Borsod vm., 1899. jan. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 30. 
Sebeskellemes, Sáros, 1898. júl. 30. 
Hrabova, Sáros vm., 1896. júl. 25. 
Sebeskellemes, Sáros, 1897. febr. 2. 
Lapos, Sáros vm., 1898. okt. 29. 
Hidasnémeti, Abaúj, 1897. aug. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. decz. 16. 
Abaúj haraszti, 1898. október 2. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1899. febr. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 18. 
Felsőlövő, Vas vm., 1899. jún. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. máj. 29. 
Héthárs, Sáros vm., 1897. szept. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1889. aug. 2. 
New-York, Amerika, 1900. febr. 23. 
Bárcza, Abaúj-T. vm., 1898. jún. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. júl. 21. 
Németlipcse, Liptó, 1899. jún. 27. 
Tapolyradvány, Sáros, 1899. júl. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jún. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. nov. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. decz. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. ápr. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. nov. 24.
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Név, vallás, anyanyelv

40 Schwarcz Ernő izr., n. . 
Spanner Lajos ág. h. ev., m 
Starnberger Sándor izr., n 
Stern Simon izr., in.*
Stix János rk., n. . . .

45 Székely Lajos izr., m. 
Szilárd József rk., m. 
Sztehlo Oéza ág. h. ev., m 
Tauth Béla rk., m. . . 
Tomkó Béla rk. . . .

50 Tornai Tibor izr., m. 
Urbach Miklós izr., m. . 
Venetianer Nándor izr., n 
Weiszer Sándor ág. h. ev., m 
Wenczel István rk., m. .

55 Zemán Jenő ág. h. ev., m

Születés helye és ideje

Varannó, Zemplén, 1898. máj. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. máj. 9. 
Lubotény, Sáros vm., 1898. ápr. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 9. 
Wien, Ausztria, 1899. márcz. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jűn. 5. 
Pusztakokasd, Fehér, 1897. júl. 21. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. szept. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. máj. 3. 
Oirált, Sáros vm., 1899. aug. 30. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1899. decz. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. decz. 4. 
Orosháza, Békés vm., 1899. ápr. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. márcz. 23. 
Abos, Sáros vm., 1898. szept. 24.

M agántanulók : 
llkovics Alfréd izr., m. 
Stark Samu izr., m. .

Szedikert, Sáros vm., 1899. jún. 6. 
Girált, Sáros vm., 1895. decz. 25.

III. OSZTÁLY.

Altmann Manó izr., n. . 
Andrejkó Árpád rk., m * 
Artim Lőrincz 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 Béla izr., m. . 
Grünfeld Béla izr., m. .
* Ismétlő.

Eperjes, Sáros vm., 1897. aug. 3. 
Felső vízköz, 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, Qömör, 1897. nov. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 30. 
Qölniczbánya, 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, Svájez, 1898. ápr. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 1. 
Tarcza, Sáros vm., 1897. nov. 26. 
Eperjes, Sáros vtn., 1898. júl. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 8.
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Név, vallás, anyanyelv

20 Grünstein Béla izr., m. . 
Horváth Lajos ág. h. ev., m 
Irányi Géza ág. h. ev., m. 
Janovitz Jenő izr., n. . .
KézsmárszkyÁrpád á. h. ev.,m 

25 Klein Pál izr., m. . . .
Kovács Béla gk., ni.** .
Krausz Emil izr., in. . .
Kulifay Tibor ref., m. 
Lamparter Győző rk., m.

30 Lamparter Rezső rk., m .. 
Lefkovics Artur izr., n. . 
Ligday Álmos rk., m.** . 
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 
Rosenberg Gyula izr., m. 

40 Sarudy Tibor ág. h. ev., m 
Schwarz Sándor izr., m. 
Székely Károly ref., m.* . 
Sztopkó Ferencz rk., t. . 
Vohaner Géza ág. h. ev., m 

45 Weiszlovics Aladár izr., m 
Zámborszky Sándor rk., m 
Zeilendorf Henrik izr., n. 
Zsigmond Árpád ref., m.

IV.

Bartos Gyula ág. h. ev., m 
Bodnár István ref., m. 
Bodnár Zoltán ref., m. . 
Bruck Noe izr., m.* . .

5 Csendes Sándor ág. h. ev., m 
Dániel Csarni István á. h. e., t 
Eiszeit Miklós rk., m.* . 
Földváry Miklós rk., m. 
Friedmann Sándor izr., m.
* Ismétlő. -  ** Kimaradt.

Születés helye és ideje

Sárosbogdány, Sáros, 1898. márcz. 4. 
Erdőköz, Zólyom, 1898. júl. 13. 
Gyöngyös, Heves, 1898. okt. 6. 
Száztelek, Szepes, 1897. febr. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 17.
Magyarjakabfalva, Sáros, 1897. okt. 24.
Lőcse, Szepes vm., 1897. máj. 19. 
New-York, Amerika, 1897. decz. 21. 
Segesvár, Nagyküküliő, 1898. febr. 17. 
Felsőelefánt, Nyitra vm., 1898. febr. 17. 
Felsőelefánt, Nyitra vm., 1896. febr. 29. 
Nagy vitéz, Sáros, 1898. jan. 8. 
Palocsa, Sáros vm., 1898. okt. 10. 
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. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 16. 
Nádasd, Liptó vm., 1898. aug. 12. 
Görbéd, Szatmár, 1895. jan. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 11. 
Abaújszántó, Abaúj-T., 1898. jan. 7. 
Osztópatak, Sáros, 1897. nov. 14. 
Bártfa, Sáros vm., 1896. febr. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. jún. 7. 
Parajd, Udvarhely, 1898. júl. 28.

ITALY.

Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 17. 
Komlóskeresztes, Sáros vm., 1897. jún. 9. 
Sztropkó, Zemplén, 1896. márcz. 7. 
Vásárhely, Zemplén, 1896. decz. 12. 
Bukovecz, Krassó-Szörény, 1894. aug. 30. 
Kőszeg, Sáros vm., 1895. júl. 25. 
Tótraszlavicza, Sáros vm., 1896. okt. 25. 
S.-A.-Újhely, Zemplén, 1897. szept. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. aug. 26.

Coll. É r t .  1910—11. IS



Név, vallás, anyanyelv

■10 Friedmann Sándor izr., m. . 
Gajdos József ág. h. ev., n. 
Gallotsik László rk., m. . . 
Gärtner Gyula izr., m.* . . 
Gellért Lajos izr., m.* . .

15 Gottdiener József izr., m. . 
Groszmann Imre izr., m. . 
Gubcsó Árpád ág. h. ev., m. 
Halmi Artur rk., m. . . . 
Horváth Béla ág. h. ev., m. 

20 Jesztrebényi Pál ág.h.ev., m.** 
Kapi Jenő ág. h. ev., m. . 
Klauszer Benő ág. li. ev., m. 
Kozaróczy Gyula rk., m. 
Kurth János ág. h. ev., m. . 

25 Lefkovits Dezső izr., m. . . 
Lefkovits László izr., m. 
Löwenstein Elek izr., m. 
Maixner Ferencz ág. h. ev., in. 
Mátray István ref., m. . . 

30 Mayer Győző izr., m. . .
Nagy Jenő izr., m. . . . 
Neumann Illés izr., m. . . 
Páter Jenő ág. h. ev., m. . 
Pongrácz Gyula rk., n. . . 

35 Pollák Imre izr., m. . . . 
Regenwasser Miklós izr., n. 
Schwarcz Miklós izr., m. . 
Stern László izr., m. . . . 
Szabó István ág. h. ev., m. 

40 Szekeress Albin ref., m. 
Télessy István ág. h. ev., m. 
Tutkovich Miklós gk., t. 
Weiszer Ernő ág. h. ev., m. 
Zapotoczky Gábor gk., t. . 

45 Zombory István ág. h. ev., m.

Magántanuló:

Ilkovics Sándor izr., m. . .

‘ Ismétlő. -  “ Kizáratott.

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 2. 
A.-Szalánk, Szepes, 1896. nov. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. máj. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. nov. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. okt. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. márcz. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. nov. 8. 
Kisszeben, Sáros, 1896. nov. 9. 
Erdőköz, Zólyom, 1897. márcz. 10. 
Ránk, Abaúj-Torna, 1897. ápr. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. nov. 20. 
Nagysáros, Sáros, 1894. jan. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. júl. 25. 
Rimaszécs, Gömör 1898. márcz. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. júl. 23. 
Poprád, Szepes vm. 1897. júl. 30. 
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. 
Grácz, Stájerország, 1896. jan. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. máj. 16. 
Sebeskellemes, Sáros, 1896. okt. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. ápr. 24. 
Debreczen, Hajdú, 1897. nov. 11. 
Lapos, Sáros vm., 1896. aug. 20. 
Kassa, Abaúj-Torna, 1897. szept. 15. 
Laczháza, Pest vm., 1896. dec. 26. 
Izbugyaradvány, Zemplén, 1896. febr. 13. 
Orosháza, Békés, 1897. jún. 20. 
Csércs, Sáros vm., 1897. júl. 21. 
Bodonlaka, Sáros vm., 1895. márcz. 23.

Szedikert, Sáros, 1898. febr. 4.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

V. OSZTÁLY.

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

p. Artim Antal gk., m. . . 
p. Bernáth László ref., m. 
p. Bielek M. László á. h. ev., in.

Boratkó Ferencz á. h. ev., m.
5 p. Böhm Jenő izr., n. . . . 

p. Csiszárik Emil gk., m.
Deák Lajos rk., m. . . .
Demeter Géza izr., m.
Derfényi László rk., m.

10 Friedmann Ármin izr., n.* 
p. Friedmann Artur izr., n. . 
p. Grósz Gyula izr., m. . . 
p. Gründl István ág. h. ev., m. 
p. Grünstein Ede izr., m.

15 p. Guttmann Henrik izr., n.* 
p. Hallgató Sándor ref., m. . 
p. Halmi Gyula rk., m. . .

Jesztrebényi Ernő á. h. ev., m. 
p. Kemény Lászlóág.h.ev.,m*

20 Klinczkó István ág. h. ev., m. 
p. Lengyel Péter gk., m* 
p. Lichtig Jenő izr., m.* . .
p. Liebmann Béla izr., n.** .

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

p. Markovics Jónás izr., n. . 
p. Orián Árpád ref., m. . .
p. Oszvald László ág. h. ev., m.

Rácz Ferencz izr., m. . .
30 Rosenberg Jenő izr., m. . 

p. Rosenfeld Dezső izr., n* .
Sarudy István ág. h. ev., m.
Scsavniczky András rk., m.*
Siegel mann József izr., n.

35 p. Stern Zoltán izr., t* *** .
Szepessy Ernő ág. h. ev., m. 

p. Szilárd Imre rk., m. . .
* Ismétlő. -  ** Kimaradt. — ***

Boksa, Zemplén vm, 1895. júl. 29. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1895. máj. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. jún. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. márcz. 30. 
Szepesújvár, Szepes, 1896. júl. 18. 
Szinyefő, Sáros vm., 1894. márcz. 5. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1894. aug. 25. 
Jolsva, Gömör vm., 1896. okt. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. júl. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. máj. 30. 
Lucsivna, Szepes vm, 1895. júl. 22. 
Gerla, Sáros vm., 1897. jan. 18. 
Ovíz, Szepes vm., 1895. decz. 19. 
Keczerkosztolán, Sáros, 1896. júl. 9.
S.-Kellemes, Sáros, 1893. decz. 13. 
Felsőméra, Abaúj-T., 1895.aug.25. 
Kisszeben, Sáros vm., 1895. aug. 5. 
Varannómező, Zemplén, 1896 márcz. 8. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1895. jan. 18. 
Sztrizs, Gömör vm., 1895. febr. 11. 
New-York, Amerika, 1895. júl. 8. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. okt. 16. 
Aranyida, Abaúj.-T., 1895. júl. 9. 
Eperj es, Sáros vm., 1896. m árcz. 29. 
Abaújszepsi, Abaúj-T.,1896.okt. 15. 
Dargó, Zemplén vm.,1895.máj,15. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1894. okt. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. febr. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. decz. 20. 
Cselej, Zemplén vm., 1895. júl. 25. 
Szucsány,Túróczvm.,1894. máj. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. márcz. 21. 
Tarkő, Sáros vm., 1893. nov. 22. 
Berzenke, Sáros vm., 1894. jan. 6. 
Kissáros, Sáros vm., 1895. febr. 19. 
Héthárs, Sáros vm., 1895. szept.23. 
Pusztakokasd, Fehér, 1895. máj. 15. 

Eltanácsoltatott.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

Terray Elek ág. h. ev., n. 
p. Tornai László izr., m. . . 

40 p. Tornai Pál izr., m. . . . 
p. Venetianer Gusztáv izr., n. 
p. Zahler Jenő izr., m. . .

Szepesolaszi, Szepes, 1895. okt. 14. 
Girált, Sáros vm., 1896. jún. 7. 
Girált, Sáros vm., 1895. jún. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. aug. 15. 
Töltszék, Sáros vm., 1896. máj. 8.

VI. OSZTÁLY.

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

Bolgár Sándor izr., m .. 
p. Bruck Hermann izr., m.

5 Csekán Lajos rk., t. 
p. Czinner Samu izr., n. . 

Dán ez István ág. h. ev., m 
Dobronyovszky Jenő 

ág. h. ev., m. . . . 
Elischer Viktor ág. h. ev., n 

10' Fried Ernő izr., n. . . 
Frimmer Gyula rk., m. 
Fúria Zoltán ág. h. ev., m 
Gojdics János gk., t. 
Gottlieb Jenő izr., n. .

15 Groszmann Elek izr., m. 
p. Grün Jenő izr., m. . . 
p. Grünstein Lajos izr., m.

Ilkovits Ottó izr., m. 
p.Jancsó Gyula ág. h. ev., m 

20 p.Janovitz Aladár izr., n . . 
Kapisinszky Jenő gk., t. 
Késmárszky Lajos ág. h.

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

Kutsinszky Béla ág. ev., m 
25 p. Liptai Sándor ág. h. ev., m 

p. Maixner János ág. h. ev., m 
Marencsin Zoltán ág. h.

ev., m.........................
Merényi Oszkár ág. ev., m 

p. Mikó János rk,, t. . .
30 p. Mosánszky Lothár ág. h 

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

Bártfa, Sáros vm, 1895. jan. 9. 
Varannó, Zemplén vm., 1894. márcz. 30. 
Bártfa, Sáros vm., 1895. decz. 22. 
Hardicsa, Zempl. vm., 1895. ápr.8. 
Pécsújfalu, Sáros vm., 1894. ápr.17. 
Kijó, Sáros vm., 1894. júl. 18. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1895. júl. 21.

Péteri, Pest vm., 1892. márcz. 10. 
Gölniczbánya, Szepes vm., 1894. jan. 29. 
Sebeskellemes, Sáros vm., 1893. decz. 9. 
Homonna, Zempl. vm., 1894. ápr. 8. 
Komlóskeresztes, Sáros vm., 1895. ápr. 13. 
Kosárvágás, Zempl. 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. decz. 19. 
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. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. márcz. 5. 
Poprád, Szepes vm., 1895. ápr. 12.

Radvány, Sáros vm., 1894. jan. 18. 
Sóvár, Sáros vm., 1895. jún. 28. 
Héthárs, Sáros vm., 1891. jún. 28.

Bártfa, Sáros vm., 1895. ápr. 10.
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Név, vallás, anyanyelv

p. Moskovics Frigyes izr., m 
p. Reiner Nándor izr., m ..

Schudich Gusztáv rk., m 
p. Soltész Zoltán ág. h. ev., m 

35 Spányi Gyula izr., m. . 
p. Strompf Rezső ág. h. ev. m 
p. Szlavkovszky Károly rk., m 

Szóvá Péter gk., r. . .
p. Weiszberg Ferencz izr., m 

40 Zahler Artur izr., m. . 
Zahler Leó izr., m. . .

VII.

Születés helye és ideje

Kassa, Abaúj-T. vm., 1894. aug. 6. 
Budapest, Pest vm., 1894. okt. 14. 
Kojsó, Szepes vm., 1895. jan. 12. 
Losoncz, Nógrád, 1893. szept. 15. 
Girált, Sáros vm., 1894. aug. 21. 
Varannó, Zemplén, 1895. febr. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. nov. 30. 
Hajtóka, Sáros vm., 1894. júl. 11. 
Rudlyó, Zemplén vm., 1896. jan. 8. 
Töltszék, Sáros vm., 1894. nov. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. nov. 14.

OSZTÁLY.

p. Andrássy Béla gk., ruthén 
Bálint Dániel ref., m. . 

p. Baulovics Andor gk., m 
Beszkid István gk., m. .

5 p. Bojárszky Dezső rk., m. 
Chotvács József ág. h. ev., m 
Cséri Jenő izr., m. . .

p. Czirbesz Tamáság. h. ev., m 
p. Dessewffy Miklós á.h.ev.,m 

10 p. Feldmann Elek izr., t. . 
Frohmann Béla ág. h. ev., m 

p. Gallotsik Imre rk., m. . 
p. Groszmann Gyula izr., m 
p. Grünstein Jenő izr., m.

15 p. Hajdú Árpád ág. h. ev., t 
p. Hromják Vladimir gk.,

ru th én .......................
p. Kálnássy István rk., m.

Keresztfalvy Oszkár rk., m 
p. Klein Béla izr., t . . . .

20 Kovály György gk., t. 
p. Lamparter Jenő rk., m.* 

Lefkovi.es Ede izr., m. . 
p. Lengyel Gyula gk., m. 
p. Lengyel József gk., ango 

25 Lippay József ág. h. ev., m 
p. Mayer Béla izr., t. . .

* Ismétlő.

Geréb, Sáros vm., 1894. okt. 29. 
Mezőcsát, Borsod, 1893. decz. 17. 
Oroszvég, Bereg vm., 1894. jún. 17. 
Kisortovány, Zemplén, 1892. decz. 25. 
Girált, Sáros vm., 1894. jún. 26. 
Sókút, Zemplén vm., 1894. jan. 11. 
Kassa, Abaúj-Torna, 1894. jún. 14. 
Losoncz, Nógrád, 1892. jún. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. ápr. 7. 
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. vm., 1894. febr. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. márcz. 1. 
Felsőelefánt, Nyitra vm., 1893. febr. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. aug. 29. 
New-York, 1893. febr. 28. 
Beregszentmiklós, 1890. aug. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. jún. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. máj. 9.
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Név, vallás, anyanyelv

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

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

Pálesch Árpád ág. h. ev., m. 
30 p. Rosenthal Adolf izr., m. . 

p. Sardagna Béla báró rk., m. 
p. Sarud)' László ág. h. ev., m. 
p. Sztehlo István ág. h. ev., m. 
p. Télessy József ág. h. ev., m. 

35 Vasskó Béla ág. h. ev., rn. 
p. Venetianer Oszkár izr., n. 

Vojtovics Gyula gk., t. 
Wallrabenstein Ferencz

ág. h. ev., n....................
p. Weinberger Gusztáv ág.

h. ev., m.........................
40 Weiner László izr., m. . .

Magántanuló:

p. Mitske Márián ág. h. ev., m.

VIII.

p. Becht Károly ág. h. ev., m. 
Dániel Szabó András ág.

h. ev., m.........................
Durst Érnő ág. h. ev., m. 
Ferderber Artur izr., m. . 

5 p. Fóti József izr., m. . . .
Fúria Károly ág. h. ev., m. 
Grósz Miksa izr., m. . . 
Grynaeus István á. h. ev., m. 
Hajdú Gyula ág. h. ev., m. 

10 p. Horváth György ref., m. . 
p. Kaufmann Izsák izr., m. . 
p. Kellő Sándor gk., m. . .

Keresztfalvy Oszkár rk., m. 
p. Kozlay Béla ág. h. ev., m. 

15 Kralovánszky László ág. h.
ev., m..............................

p. Lichtig Artur izr., m. . .

Születés helye és ideje

Turóczszentmárton, 1894. ápr. 28.

Kissáros, Sáros vm, 1894. jún. 6. 
Nagyida, Abaúj-T., 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. 
Fulyán, Sáros vm., 1892. márcz.31.

Tiszaistvánfalva, Bács-B., 1892. szept. 7.

Budapest, 1892. febr. 3. 
Kövesfalva, Szepes vm., 1894. aug. 18.

Eperjes, Sáros vm., 1893. febr. 13.

OSZTÁLY.

Ráczkozár, Baranya, 1891. nov. 13.

Óruzsin, Sáros vm., 1893. szept. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. decz. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. aug. 2. 
Abaújszántó, Abaúj-T. vm., 1893. jún. 3. 
Komlóskeresztes, Sáros, 1892. aug. 31. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 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, 1892. febr. 4. . 
Bártfa, Sáros vm., 1893. márcz. 17. 
Nyárásdomb, Bereg vm., 1891. júl. 28.

Kéthalom, Arad vm., 1893. máj. 8. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. aug. 15-
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Név, vallás, anyanyelv

p. Liebmann Miksa izr., m.
Lővy Vilmos izr., m. . 

p. Mayer Miksa izr., m. .
20 Masztics Miklós ág. h. ev., m 

p. Merza László gk., m. 
p. Mihalovics Sándor gk., m 
p. Ondrus László ág. h. ev., m 

Rosenberg Béla izr., n.
25 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.

30 p. Wardener Mihály br. rk., m 
p. Weiszberg Béla izr., m. 
p. Zsuráf József gk., m. .

Magántanulók : 
p. Kletz István rk., m. 
p. Tauszk Oszkár izr. . . .

Születés helye és ideje

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. ó. 
Bártfa, Sáros vm., 1892. jún. 16. 
Diósgyőr, Borsod, 1893. aug. 9. 
Sebeskellemes, Sáros vm., 1893. decz. 13. 
Alsókubin, Árva vm., 1893. ápr. 19. 
Tarcza, Sáros vm., 1892. decz. 20. 
Stefanócz, 1892. nov. 30. 
Sósújfalu, Sáros, 1888. aug. 27. 
Fulyán, Sáros vm., 1890. okt. 6. 
Marosújvár, Alsó-Fehér, 1891. febr. 23. 
Rucllyó, Zemplén, 1892. máj. 9. 
Zboró, Sáros vm., 1891. aug. 1.

Hangács, Borsod, 1889. szept. 13. 
Nagybiccse, Trencsén vm.,1891. júl. 28.
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D) Az 1911 — 12. isk. évben használandó tankönyvek.

I. OSZTÁLY. K. f.
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 
Oeréb-Morvay, Latin nyelvkönyv .. 2 —
Csengery, Latin nyelvtan ............  2 40
Paszlavszky,Kis természetrajz, l.r.,3.k. 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, Bibliaisrttertetés, 4. k. .. 1 20
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. — 70 
Szinnyei, Magyar olvasókönyv, II. r. 2 40 
Szinnyei, 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., kötve.......................  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 
Szinnyei ]., Magyar olvasókönyv, in. r. 2 40 
Szinnyei J., Rendsz. magy. nyelvtan 1 -  
Schuster, Német nyelvt. I. r., 3. k. 2 40 
Geréb-Morvay, Latin nyelvkönyv,

2. k.............................................  1 80
Scholtz-Schürger, Földrajz, 2. r., 2. k. 2 50
Helniár, 2 té rk ép ................................ -  40
Makay, Fizika és fizikai földr., 3. k. 1 20 
Szigethy, Magyarok története, I. 1 60
Horti, Számtan, III. rész.................. 1 20
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, III.,

IV. oszt., 4. kiadás......................  2 40

IV. OSZTÁLY.
Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. .. 2 40
Hetvényi, Ev. vallástan .................. 1 —
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. -  70
Góbi, Stilisztika, 6. kiadás ............  2 40
Arany J., Toldi, magy. Lehr, 11. k. 2 -  
Schuster, Német nyelvtan, L, 3. k. 2 40 
Csengery, Latin nyelvi., L, 4. k., II., 3. k. 3 60 
Dávid, Latin olv.-könyv, Livius, Ovi

dius és Phaedrus műveiből, 9 k. 2 40

K. f.
Kempf-Csengery, Latin stílusgyakorl.,

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
R a j z e s z k ö z ö k  :

H ardtm uth-irón, 2. sz. 
R ajztábla (50 cm h ,

30 cm sz.) 
R ajzpapiros 
R ajzsín 
Körző
G um m i (kemény és puha)
H árom szög
Festékek

Ecset
Csésze
Zsebkés
Tus
Üvegpapiros 
A szénrajzoláshoz : 
szén, törlő és gyúrható 

gummi.

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 szótar .............................  4 40
Csengery, Latin nyelvt., L,4. k., II.,2. k. 3 60 
Ciceró kétbeszéde,magy.Köpesdi,6.k. 1 40 
Szemelvények Ovidiusból, magy.

Csengery, 4. k................................  2 —
Köpesdi-Cserép, Latin stílusgyakorl.,

III. rész .....................  — 70
Hittrich, Római régiségek .. .. .. 2 50
Burián, Latin-magyar, magyar-latin

szótár, kötve............................... 8 —
Varga Ó., Világtörténet, L, 5. k. .. 2 40 
Kogutovicz, Tört. isk. atlasz, I. r., 4. k. 1 20 
Roth-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, L, 4. k............................. 1 80
Lévay-Vida, Görög-magyar s magyar

görög szótár .............................  8 --
Azok részére, kik görögül nem tanulnak:

Herodotosból szemelvények, ford.
Geréb, 3. k.................................  1 50

Homeros Iliása bő szemelv., ford.
Csengery, 3. k............................  3 -

Homeros Ódysseája 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 olvasm. .. 2 40
Bereczky, Kereszt, egyház története 2 50
Góbi, Poétika, 2. k........................ 2 80
Shakespeare, Coriolan, 5. k.... 1 40
Magyar könyvtárból: Bánk bán 30fill., 

Kisfaludy: Kérők 30 fill., Zrinyi:
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Szigeti veszedelem 30 fül., Arany
válogatott b a llad á i.........................

Schuster, Német nyelvtan, m . r., 2.k. 
Kelemen, Német szótár, 2. kötet .. 
Csengery,Latin nyelvt.,i.,4. k.,n.,2.k. 
T. Livii ab urbe condita liber XXL, 

XXII., magy. Bartal-Malmosi, 4. k. 
Vergil Aeneisből szemelvények, m.

Cserép, 2 k........................................
Szabó-Wirth, Latin stílusgyakorlatok,

IV. rész ..........................................
Hittrich, Római régiségek .............
Burián, Lat.-magy. és magy.-lat. szótár 
Maywald, Görög nyelvtan, 4. k. 
Maywald, Gör. gyakorl.-és olvk., I., II. 
Lévay-Vida, Görög-magyar, magyar

görög szótár, kötve ...................
Szterényi, Ásványtan és chemia, 5. k. 
Varga, Világtörténelem, II. r., 3. k. 
Kogutovicz,Tört. isk. atlasz, II. r.,4. k.
Wagner, Algebra, 9. k iadás.............
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. ..

Azok részére, kik görögül nem tanulnak
Euripides, Iphigenia Taurisban, ford.

Kempf ...........................................
Aischylos Agamemnonja, ford.

Csengery, 2. k..................................
Sophokles, Antigone, ford. Csiky,2.k. 
Badics, Magyar Írod. olvk., II. k., 4. k. 
Rajzszerek (lásd IV. osztálynál).

VII. OSZTÁLY.
Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasni. .. 
Bereczky, Magy. prot. egyháztörténet 
Beöthy, Magyar nemz. irodalom-

történet, 1. r., 10. k.........................
Szinnyei, A magyar nyelv, 6. k. .. 
Csengery, Latin nyelvtan, I., II.
M. T. Ciceronis Orationes selectae,

ed. Dávid .....................................
C. Sallustii Cr. libri de bello Jugur

thino, ed. Bartal-Malmosi.............
Vergil Áeneiséből szemelvény, magy.

Cserép, 2. k......................................
Csengery, Latin stílusgyakorl., v. r.
Hittrich, Római régiségek .............
Burián, Latin-magyar és magyar-latin

szótár .................................................
Maywald, Görög nyelvtan, 4. kiadás 
Homer Odysseájából szemelvények,

kiadta Kempf, 2. k..........................
Hcrodotos, II. rész. Szövegkiadás 
Lévay-Vida, Görög-magyar s magyar

görög szótár, kötve.........................
Varga, Világtörténet, III. kötet, 3. k.

K. f.
-  60 
2 -  

4 40
3 60

1 80

2 -

1 20 
2 50 
8 -  

2 80
4 -

8 -

2 50
3 20 
2 40
4 - 
4 80

1 -  
1 -  
1 80

2 40 
2 -
5 -  
1 -
3 60

1 60

1 40

2 -

1 50 
-  60

8 -

2 80

2 40
1 50

8
2 -

Schuster, Német nyelvtan, IV. rész. K' f'
Legújabb kiadás .......................  2 50

Goethe, Hermann und Dorothea,
magy. Weber, 7. k.......................— 80

Schiller, Wilhelm Teli, magy. Hein
rich, 6. k...................................... 1 20

Kelemen, Német szótár, 2 kötet .. 4 40
Kogutovicz, Történeti iskolai atlasz,

in rész, 4. k...............................  2 40
Kovács Zoltán, 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. Írod. olvk. III. k., 4. k. 3 60
Rajzszerek (lásd IV. osztálynál).

VIII. OSZTÁLY.
Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasni. .. 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 —
Szinnyei, Á magyar nyelv, 7. k. I. 

Goethe: Iphigenie auf Tauris, m.
Bauer Simon ............................. 1 20

Endrei-Lenkei, Német nyelvk., IV. köt. 2 50 
Kelemen, Magyar-német és német

magyar szótár .............................  4 40
Csengery, Latin nyelvtan, L, 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

szótár..................’ ........................ 8 —
Maywald, Görög nyelvtan, 5. kiadás 2 80 
Sophokles: Elektra. Szövegkiadás .. — 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
Fehér-Szekeres, Kísérleti fizika .. .. 4 80
Wagner, Algebra 9. k iadás............  4 -
Wagner, Geometria 8. kiadás .. .. 4 80

Füzetek: Hegedűs és Sándor czégtől 
Debreczen.

E) Adatok az 1910—11. 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 1911. évi május hó 17—19-ikén, a vallás- és közoktatásügyi mi-
Coll. Ért. 1910-11. 16
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niszternek 112,515—1910. sz. rendelete alapján, a legfelsőbb felügyeleti jog 
gyakorlása végett iskolánkat meglátogatta; május hó 19-ikén értekezletet 
tartott a főgymnasium tanári-karával.

2. Új épület. A főgymnasium új épülete a szünidő folyamán való
színűleg teljesen készen lesz; az új tanévet előreláthatólag az új épületben 
kezdhetjük.

3. 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 értekezletben foglalkozottatanári testület: l.Az Országos Ág. hitv. 
ev. Tanáregyesület középiskolai szakosztályának idei munkaprogrammjával. 
(A tanáregyesület közgyűlésén résztvett Oömöry János igazgató, az egyesület 
titkára, Borsody Károly, Frenyó Lajos, Perényi Vilmos és Vöröss Sándor; e két 
utóbbi az egyesület középiskolai szakosztályában mint előadók is szerepeltek.)
2. A tanári kongresszus tárgyaival. (A kongresszuson résztvett Gömöry 
János igazgató, Perényi Vilmos és Teltsch Kornél.) 3. A tanulók szállás
viszonyaival. Ez értekezleten az osztály tanárok beszámoltak tapasztalataikról, 
amelyeket a tanulók látogatása alkalmával tettek. 4. A filologia-tanárok 
külön szakértekezleten foglalkoztak tárgyaikkal.

4. Helyettesítés. Dr. Wallentínyi Samu súlyos betegsége miatt 
márczius hó 9-ikétől április hó 24-ikéig óráit nem tarthatta meg. A tanári 
testület határozatából ez idő alatt az I. osztályban a magyar nyelvet Saguly 
József, a latin nyelvet Vöröss Sándor, a IV. osztályban a magyar nyelvet 
Schöpflin Géza, a Vili. osztályban a magyar irodalomtörténetet Gömöry 
János tanította.

5. Ifjúsági isíenitiszteletek s az ifjúság vallás-erkölcsi neve
lése. A ifjúság vallásos nevelésére kiváló gondot fordít a főgymnasium 
egész tanári-kara. Az istenitiszteleteket 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 istenitisztelet 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 ÉBRESZ-TŐ-t és a 
SzövÉTNEK-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. (L. a 136. lapon.)

A Collegium többi intézeteinek ifjúságával és tanáraikkal az ifjak 
kétszer tartottak deprekácziót, illetőleg járultak az úrvacsorához: október 
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.
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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 Vili. osztály protestáns tanulóinak vallásiam vizsgálatán, május 9-ikén, 
az egyházkerület képviseletében Korbély Géza eperjesi lelkész elnökölt. 
Elismeréssel nyilatkozott az elért eredmény felől.

6. A fegyelm i és tanulmányi á llap ot panaszra nem nyújt okot. A tanári 
testület egyetlenegy esetben volt kénytelen szigorú fegyelmi eszközt használni.

A tanári testület kiváló gondot fordít az ifjúságnak ellenőrzésére az 
iskolán kívül. Mint minden évben, úgy ezidén is az idegen tanulókat a 
vallástanár és az osztályfőnökök meglátogatták.

7. Nyilvános vizsgálatok. Az 1911. évi május hó 18., 19. és 20-ikán 
lefolyt írásbeli érettségi vizsgálatnak tételei: a) Magyar nyelvből: A magyar 
műballada történetének vázolása után méltattuk Arany balladáit, b) Latin nyelv
ből: In M. Antonium oratio prima, C. III. 7—8. c) Mennyiségtanból: 1. Valaki 
vagyonát 20%-kal gyarapítja, de kiadásainak fedezésére elvesz minden év végén 
1000 koronát. A harmadik év végén látja, hogy az utolsó 1000 korona levonása 
után a vagyon gyarapodása a vagyon s/4-ét 200 koronával felülmúlja. Mekkora 
volt e vagyona eredetileg? 2. Valamely derékszögű háromszögbe egyenlő
oldalú háromszöget írunk olyképen, hogy az egyik oldala a derékszög 
csúcsától kezdve a nagyobbik befogóra essék, a szemközt fekvő csúcs az 
átfogón nyugszik. Az adott derékszögű háromszög átfogója 60 m., az egyik 
szög 40°. Mekkora az egyenlőoldalú háromszög oldala és területe?

A június hó 13—16-ikán megtartott szóbeli érettségi vizsgálaton 
Korbély Géza, eperjesi lelkész elnökölt, a kormány képviseletében Schuber 
Mátyás, budapesti áll. főreáliskolai r. tanár volt jelen. Az évvégi vizsgálatok 
június hó 13—17., 19 —21-ikén folytak le; az ifjúságot június hó 23-ikán 
bocsátottuk el. A magánvizsgálatok június hó 26—27-ikén voltak.

8. Iskolai kirándulások. Ebben a tanévben is akadtak buzgó 
tanárok, a kik nem kiméivé fáradságot, sem költséget, kirándulásokat tettek 
a tanulókkal, hogy a növendékek szellemi látókörét ezen az úton is kiszé
lesítsék, lelkűket pedig a természetalkotta szépségek szemlélése által neme
sítsék. Szutórisz Frigyes, a természetrajz tanára több ízben kivitte tanítványait 
a város környékére természetrajzi kirándulásokra. Az osztálytanárok is 
kirándultak osztályaikkal a természeti szépségekkel megáldott és történeti 
emlékekben gazdag közelebbi vidékre.

Hálás köszönettel és elismeréssel emlékezünk meg arról a kellőképen 
nem méltányolható buzgalomról, a melyet a Magyarországi Kárpátegyesület 
Eprejesi Osztálya a turisztikának a tanuló-ifjúság körében való megkedvel- 
tetése érdekében kifejt. Az Osztály kirándulásain ifjaink tanári felügyelet 
mellett résztvehetnek. Az Osztály elnöksége a kirándulások előmozdítása 
érdekében 12 drb turista-kalauzt bocsátott az ifjúság rendelkezésére.
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E helyen teszünk említést azokról az örvendetes sikerekről is, melyeket 
főgymnasiumunk tanulói turisztikai pályázatokon arattak. Az Országos Ma
gyar Turistaegyesület idei pályázatán az első díjat (30 K.) Lippay József 
VII. o. tanuló, az Országos Kárpátegyesület (30 K.) Eperjesi Osztályának 
pályázatán az első díjat Lippay József VII. o. tanuló, a második díjat (20 K.) 
Mayer Béla VII. o. tanuló, a Szutórisz Frigyes tanár úr által kitűzött pálya
díjakat Fúria Zoltán VI. o. tanuló és Elischer Viktor VI. o. tanuló nyerték 
el pályamunkáikért. (

Nagyobb kirándulásaink a következők voltak:
Kirándulás Kassára. Október 23-ikán intézetünk 40 tanulója dr. Wal- 

lentínyi Samu és Teltsch Kornél tanárok vezetése alatt átrándult a szomszéd 
Kassára, hogy ennek nevezetességeit megtekintsék és tanulmányozzák. Kassa 
városa elég gazdag ily emlékekben s a diákkirándulók elég gyakran keresik 
fel Felső-Magyarország e metropolisát. Ott van mindenekelőtt a gót épí
tészeti stílusnak remek alkotása, a dóm, melynek hatalmas arányai mély 
benyomást tettek az ifjakra. De ebben a dómban van elhelyezve a magyar 
szabadságszeretet egyik legkiválóbb képviselője is, II. Rákóczi Ferencz a maga 
hűséges társaival. A szarkofágoknál, melyekben a dicsők porai nyugszanak, 
bizonyos megindultság vesz erőt minden magyar emberen, s az ifjak előtt 
is megelevenedik az a kor, melyben e hősök Magyarország szabadságáért 
küzdöttek s készek voltak inkább idegenbe menekülni s ott a száműzetés 
keserű kenyerét enni, semhogy meghódoljanak az idegen hatalomnak.

Nem kisebb benyomást tett az ifjakra a Rákóczi-Múzeum, melynek 
tárgyai leginkább a kuruczkorból valók s melyek szemlélete közben etno
gráfiái tudásukat gyarapíthatták.

Megtekintettük az állami javító-nevelőintézetet is, a mely 30 katasztrális 
hold területen a Hernád szép völgyében terül el. Tanulságos ez intézet 
megtekintése annybian, mert itt is ifjakat, de megtévelyedett fiatal lelkeket 
nevelnek humánus gondolkodású tanerők. A körülbelül 700 növendék 24 
családot alkot, minden család élén a családfő áll. E tisztségre talpig ember 
kell, mert az ő kötelessége a növendékek tulajdonságait tanulmányozni, 
hogy aztán megfigyelései folytán igazi embert faragjon e romlott anyagból. 
Az analfabétákat az írni-olvasásra tanítják, a tehetségesebbek az ipari és 
kertészeti szakiskolát látogatják. E növendékekből sokszor a legkiválóbb 
erők kerülnek ki.

A városnak s egy pár középületnek megtekintése után egy kellemesen és ta
nulságosan eltöltött napnak az emlékeivel az esti vonattal hazatértünk Eperjesre.

Diósgyőri kirándulás. A coll. főgymnasium 26 tanulója október 3-ikán 
és 4-ikén dr. Wallentínyi Samu és Peskó Ödön tanárok vezetése mellett, 
kirándulást rendezett Diósgyőrbe. Október 3-ikán reggel 4 óra 50 perczkor 
indultak el és 10 órakor a gyártelepre érkeztek, a hol Ondrus János és 
Korcsek Andor urak szives kalauzolása mellett a gyár fontosabb részeit 
megtekintették. Első útjuk az olvasztó-kemenczéhez vezetett, melyek egyiké
ből jelenlétükben csapolták le a megolvasztott vasat. Majd a Bessemer- 
aczélgyártás gyönyörű processusában az emberi szellemnek egyik legszebb
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diadalát élvezték, s innen követve a megolvasztott aczél útját, a hengerelést, 
a sinek és traverzek gyártását tekintették meg. Majd sorba bejárták az 
elektromostelepet, a gáztelepet, az esztergályozó- és forrasztó-műhelyt, hogy 
délután a természet szépségeiben gyönyörködjenek a kultúra diadalai után. 
Ondrus János, Korcsek Andor és Nemes Károly urak vezetése mellett a 
Szinva-patak gyönyörű völgyén haladtak a hámori tóhoz és Lillafüred felé, 
miután a diósgyőri Mária-várat, az 500-éves, Mária magyar királyné által- 
ültetett mogyorófát, a papír- és fűrészgyárat megtekintették. Lillafüred felé 
haladtukban alkalmuk nyílt nagynevű természettudósunkkal, Hermann 
Ottóval néhány szót váltani. Lillafüred közelében letelepedve, Nemes Károly 
lelkész szives vendéglátásában volt részük. Miután pedig az est elérkezett, 
éjjeli szállásra Diósgyőrbe tértek vissza. Másnap reggel a munkás-laktanyát 
és kórházat, a gyár iskoláját és fürdőjét, majd a szép templomot tekintették 
meg és így az államnak a munkásokról, úgy testi, mint szellemi téren való 
gondoskodásáról győződtek meg. A déli órákban Ondrus János felügyelő 
szívesen látott vendégei voltak, majd délután 1 órakor Miskolczon vonatra 
ülve, este 6 órakor megérkeztek Eperjesre, miután az emberi szellem dia
dalai és a természet szépségei egyaránt kitörölhetetlen emlékeket hagytak 
lelkűkben.

Kirándulás Tarkőre és Hőnigvárra. A IV. osztály növendékei május 
15-ikén kirándulást rendeztek Peskó Ödön osztálytanárnak vezetése mellett 
Tarkőre és Hőnigvárra. A 35 növendékből álló csapat reggel fél 9 órakor 
felült Eperjes-város állomáson a vonatra s negyed 10 órakor leszállt Hét- 
hárson. Itt megtekintette Stronczer igazgató-tanító kalauzolása mellett a 
róm. kath. templomot s azután folytatta útját Tarkőre. 11 órakor fölért a 
csapat Tarkőre, a hol egy órai pihenőt tartott. Innét tovább haladt Hőnigvárra, 
a hová 2 órakor érkezett. Hosszabb pihenés után haza indult Litinyén, 
Pécsújfalun át Kisszebenbe. Itt a Svabluvkán elköltött vacsora után negyed 
10 órakor felült a vonatra s háromnegyed 10 órakor ismét otthon volt a 
csapat Eperjesen. A kirándulást — melynek az idő is kedvezett — felhasz
nálták a növénytannal foglalkozó növendékek a botanizálásra is s gyűjte
ményük számára igen szép példányokat vittek haza.

Kirándulás a dubniki opálbányába. Május 16-ikán a VI. osztály tanulói 
Szutórisz Frigyes főgymn. tanár vezetésével Dubnikon voltak, és Prunner 
Róbert ottani bányafőmérnök úr szives kalauzolása mellett megtekintették 
az európai hírű opálbányát, nemkülönben a vele kapcsolatos csiszolótele
pet. A rendkívül tanulságos kirándulás szakszerű leírására Szutórisz Frigyes 
a kirándulás czéljaira gyűjtött, de teljesen fel nem használt összegből 
pályadíjakat tűzött ki.

Kirándulás a Balaton vidékére. Intézetünk 15 növendéke június hó 
5 — 8. napjain Vöröss Sándor tanár vezetésével kirándulást rendezett Buda
pestre és a Balaton vidékére. Pünkösd hétfőjén Budapesten tartózkodott a 
kiránduló-csapat és a nevezetesebb szobrok, épületek felkeresése után rész
letesebben megszemlélte az országházát, a nemzeti múzeumot, a kerepesi-úti 
temetőt, a városligetet és a halászbástyát. Kedden reggel Siófokra utazott a
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társaság, a hol a rohamos fejlődésnek indult fürdőtelep hatalmas szállóival 
igazi világfürdő benyomását keltette. Innen még délben gőzhajón mentek 
át Balatonfüredre. E régi, híres fürdőn megtekintették a forrásokat, Kisfaludy 
Sándor szobrát, a színházat, a sétateret, Blaháné házát, a Jókai-nyaralót, a 
herczegprimás palotáját és az erdőt. Motoros csónakon szállt ki délután 
a társaság a tihanyi félszigetre, melynek nevezetessége az apátsági templom 
még a XI. századból való ó-román sírkápolnájával, a hol 1. Endre király 
maradványai pihennek. Másik nevezetessége a visszhang. A falubeli gyerekek 
hívás nélkül jöttek és egymásután kiabálták betanult mondókáikat, a melyeket 
a templom fala tisztán vert vissza. A gyerekek bőven kinálgatták a »kecske- 
körmöt'1 is, a melyet a Balaton vize mos ki a félsziget partjára. Egy órai 
időzés után visszatért a társaság Füredre, a hol megfürdött és nagy örömére 
a temesvári főreáliskola éppen akkor érkező kiránduló-csapatával találkozott. 
Közös sétát tettek és a vidám nóták hangjával verték fel a fürdő csendjét. 
Másnap reggel tovább utaztak és a Badacsony-hegyre, mentek fel, a melynek 
oldalán egymás mellett találjuk a Kisfaludy-forrást, K'sfaludy Sándor házát, 
Szegedy Róza hajlékát; nem messzire van a Rózsakő, a melyhez olyan rege 
fűződik, hogy az a leány, a ki a kőre áll s róla a Balaton felé tekint, férjhez 
megy húszéves kora előtt. A hegy tetejéről gyönyörű kilátás tárult fel az 
irodalomból is ismeretes dombokra és várakra (Szigliget, Tátika, Csobáncz, 
Gyula vára stb.). Még aznap délután Tapolczán át Keszthelyre utaztak s előbb 
megtekintették a város nevezetességeit: az 1386-ból származó plébánia- 
templomot, Festetics György szobrát, a Festetics-kastélyt és a Balatoni 
Múzeumot, a mely nemcsak néprajzi és természeti tárgyakban, hanem a 
római és népvándorláskorabeli leletekben is gazdag; azután Hévízre gyalo
goltak, a hol kellemes fürdő és uzsonna várta őket, a bérlő szivességéből. 
A lótuszvirág élénk színével tetszetős látványt nyújtott. A Keszthelyre vissza- 
érkezőket a Balaton-szálló tulajdonosa pompás vacsorával fogadta s nem 
csekély büszkeségükre szolgált, hogy a jogászpinczérek szolgálták ki őket. 
Még este egy kis csónakázásra is jutott idő. A következő napon Fonyódra 
mentek, s a Béla-telepen levő Sirály-szállóban szálltak meg. Itt előbb a 
várhegyre kúsztak fel, a mely Kupa pogány vezér fészke volt; azután pedig 
megfürödtek a Balatonban. A tó bársonysíma, homokos talajával nagyon 
kellemes fürdést nyújt. Még aznap délután vonatra ült a kiránduló-csapat 
és Budapesten át visszatért Eperjesre.

Ezeken kívül Borsody Károly és Vöröss Sándor tanárok nagyobb- 
szabású kirándulást készítettek elő a Tisza-forrás vidékeire. A kirándulás a 
zord idő miatt jövő évre maradt.

9. Ifjúsági tornaünnepély. A helybeli középfokú tanintézetek június 
5-ikén, pünkösd másodnapján tornaünnepélyt rendeztek a játéktéren. Az 
ünnepély rendezője Teltsch Kornél collegiumi főgimnáziumi tanár volt. 
Az ifjúság délután 3 órakor gyülekezett a Jókai-téren, a honnan oszlopokban 
vonult a Főutczán, Lőcsei-úton át a Játéktérre. A fölvonulás a helybeli
5. gy.-ezred zenekarának közreműködése mellett igen impozáns volt. Miután 
az ifjúság 12 oszlopban elhelyezkedett, elénekelte Borsody Károly tanár
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vezetése mellett a Himnuszt. Azután következtek a szabadgyakorlatok, a 
melyek igen jól sikerültek s a szépszámú közönség élénk tapssal adott 
tetszésének kifejezést minden gyakorlat után. A szabadgyakorlatok után a 
felsőbb osztályok mintacsapatjai különféle szereken gyakorlatokat, a kis fiúk 
pedig játékokat mutattak be. Erre az I—IV. osztályok 60, illetve 80 m.-es 
síkfutási versenye következett. Ezután füleslabda-mérkőzést mutatott be az 
E. T. V. E. bajnoki csapatával a középiskolákból kombinált csapat. A füles- 
labda-mérkőzés után az ifjúság ismét oszlopokba állt s elénekelte a Szózatot. 
Az ifjúságnak oszlopokban való elvonulásával az ünnepély véget ért. A 
közönség meleg érdeklődéssel kisérte az ünnepély minden mozzanatát s 
élénk ováczióban részesítette annak rendezőjét, Teltsch Kornél tanárt.

10. Czéllövő-tanfolyam. A honvédelmi minisztérium lehetővé tette 
(107,761. sz.), hogy a középiskolai VII. és Vili. osztályú tanulók a czéllövé- 
szetben és fegyverkezelésben gyakorlati kiképzést nyerjenek azokon a he
lyeken, a hol katonai helyőrségek vannak. Intézetünk 42 tanulója vett részt 
e czéllővő-tanfolyamon, melyet Kollár Károly 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, 
hol élestölténynyel lőttek a tanulók.

jún. 3-ikán volt a versenylövészet, mely igen szép eredménynyel vég
ződött: Az első díjat 130 egységgel Kálnássy István VII. o. t., a második 
díjat 125 egységgel Mayer Miksa VIII. o. t., a harmadik díjat 125 egységgel 
Frohmann Béla VII. o. t., a negyedik díjat 115 egységgel Gallotsik Imre 
VII. o. t., az ötödik díjat 110 egységgel Fúria Károly VIII. o. t., a hatodik 
díjat 100 egységgel Zsuráff József VIII. o. t., a hetedik díjat 100 egységgel 
Kralovánszky László VIII. o. t. nyerte meg, kik mind egy-egy tiszteletdíjat 
s a honvédelmi miniszter úrtól emlékérmet kaptak.

E helyen is meg kell emlékeznünk Kollár Károly honvédszázados úrról, 
a ki fáradságot nem kímélő buzgósággal, ügyszeretettel és tapintattal vezette 
a tanfolyamot, mely oly szép sikerrel végződött, továbbá köszönetét kell 
mondanunk Eperjes sz. kir. város tanácsának, mely 50 koronát adományozott 
a tiszteletdíjak megvásárlására.

11. Régiségek gyűjtése. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
Eperjesi Köre nagyszabású mozgalmat indított meg a Sárosvármegye terü
letén található régiségek felkutatására. Tanári-karunkhoz ez ügyben a Kör 
elnöksége a következő átiratot intézte:

»Az Eperjesi Tanári Kör f. évi május 22-ikén tartott ülésében elhatá
rozta, hogy a helybeli iskola vezetőségét régi ipari és egyéb régiségek
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gyűjtésének megindítására kéri föl. Szíveskedjék tehát a tekintetes Tanári-kar 
az ifjúságot ily irányú gyűjtésre serkenteni. Ily gyűjtéssel kétségtelenül 
nemcsak a hazai kultúrának, hanem a művészi érzék fölkeltésének s helyi 
közérdekünknek is teszünk szolgálatot, ha — egyelőre iskolai gyűjtemények
ben, később pedig valamely létesítendő eperjesi múzeumban óvjuk meg 
az elkallódástól azon jobb sorsra érdemes régiségeket, melyek megyeszerte, 
esetleg máris lim-lomok közé (kamrákba, padlásokra is) hányódtak el.

A vakáczióra szétoszló ifjúság örömet találhat az ily gyűjtésekben, s a 
falu népének felvilágosítása alapján könnyen juthat különféle díszítménynyel 
(faragvány, rajz, festés, növényi, állati alakok) ellátott tárgyak birtokába, sőt 
esetleg tudomást szerezhet készítésük helyéről és idejéről is. Főképen a 
régiség, díszítés és a hely, a honnan való, szolgáljon irányadóul.

Érdeklődéssel, utánjárással szert tehetnek így a tanulók díszítéssel 
ellátott népi bútordarabokra (láda, asztal, szék, ágy, óra), konyhaedényekre 
(kancsó, tányér, fazék, evőeszköz), ruhaneműekre (csipke, hímzés, fejdísz), 
foglalkozásbeli és népszokásokat feltüntető tárgyakra (szövőszék, guzsaly, 
pásztorbot, ostornyél, sulyok, pipa, húsvéti tojás, régi pénzek), végül régi, 
évszázados-könyvekre. A ki tudomást szerez valami ily lappangó kincsről, ne 
sajnálja a kérő szót, a létesítendő eperjesi múzeum érdekében teszi! Hazánk 
számos intézete jutott már értékes gyűjteményekhez a tanulók gyűjtőbuz
galmából, miért maradnánk tehát mi mögöttük ? Csak akarat és a czél iránti 
lelkesedés legyen, a siker nem fog elmaradni.

A gyűjtött kisebb tárgyakat a jövő iskolai év elején szolgáltassák át 
az ifjak intézeteiknek, melyek bizonynyal készségesen vállalkoznak majd a 
nagy kulturczélnak: az eperjesi múzeum elkészítésének szolgálatában a gyűjtött 
tárgyak megóvására. Szives közreműködésükért jutalmuk a hálás utókor 
kegyeletes megemlékezése lesz."

A tanári-kar a lehető legmelegebben fogadta és karolta fel az életre
való ideát. Az igazgató a záróünnepélyen beszédben buzdította az ifjúságot 
a régiségek felkutatására és gyűjtésére. E helyütt is felhívjuk az ifjúságot az 
ily irányú tevékenységre.

12. Országos Ifjúsági Madárvédő Liga. Az Országos Madárvédő 
Egyesület újabban, magasztos feladatához híven, czélul tűzte ki a madár- 
védelem érdekében az ifjúság megnyerését. E czél megvalósítására meg
teremtette az Országos Ifjúsági Madárvédő Ligát. Az Országos Ifjúsági 
Madárvédő Liga tagjai megfogadják: hogy a madarakat, kiváltképen pedig 
a törvényesen védett hasznos madarakat, mindig kímélik és megbecsülik, 
azokat sem puskával, sem parittyával, sem hálóval, sem lépvesszővel, sem 
semmiféle más eszközzel nem üldözik és nem bántalmazzák; hogy ezeknek 
a madaraknak sem fészkeit, sem tojásait el nem szedik és el nem pusztítják; 
hogy mindenfajta háziállattal, lóval, csikóval, tehénnel, borjúval, birkával, 
báránynyal, disznóval, malaczczal, apró baromfival stb. kíméletesen és szere
tettel bánnak; hogy kutyát, macskát, békát, gyíkot, vakondokot, denevért, 
bogarat, sem semmiféle más állatot nem bántalmaznak, nem kínoznak és
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Csengery, 2. k................................
Sophokles, Antigone, ford. Csiky,2. k. 
Badics, Magyar Írod. olvk., II. k., 4. k. 
Rajzszerek (lásd IV. osztálynál).

1 -
1 -
1 -  
1 80

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 
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
Hittrich, Római régiségek ...............— 60
Burián, Latin-magyar és magyar-latin

szótár.............................................. 8 —
Maywald, Görög nyelvtan, 4. kiadás 2 80
Homer Odysseájából szemelvények,

kiadta Kempf, 2. k........................  2 40
Hcrodotos, II. rész. Szövegkiadás 1 50 
Lévay-Vida, Görög-magyar s magyar

görög szótár, kötve.......................  8 -
Varga, Világtörténet, III.. kötet, 3. k. 2 —

Schuster, Német nyelvtan, IV. rész. K' f‘
Legújabb kiadás .........................  2 50’

Goethe, Hermann und Dorothea,
magy. Weber, 7. k........................— 80

Schiller, Wilhelm Teli, magy. Hein
rich, 6. k.......................................  1 20

Kelemen, Német szótár, 2 kötet .. 4 40
Kogutovicz, Történeti iskolai atlasz,

III rész, 4. k................................  2 40
Kovács Zoltán, Fizika ................... 4 80
Wagner, Algebra, 9. k iadás........  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 —
Szinnyei, Á magyar nyelv, 7. k. I. 

Goethe: Iphigenie auf Tauris, m.
Bauer Simon ...............................  1 20

Endrei-Lenkei, Német nyelvk., ív. köt. 2 50 
Kelemen, Magyar-német és német

magyar szótár ...............................  4 40
Csengery, Latin nyelvtan, L, 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 
Sophokles: Elektra. Szövegkiadás .. — 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
Fehér-Szekeres, Kísérleti fizika .. .. 4 80
Wagner, Algebra 9. k ia d á s ............. 4 —
Wagner, Geometria 8. kiadás .. .. 4 80

Füzetek: Hegedűs és Sándor czégtől 
Debreczen.

E) Adatok az 1910—11. 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 1911. évi május hó 17—19-ikén, a vallás- és közoktatásügyi mi-
Coll. Ért. 1910-11. 16
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niszternek 112,515—1910. sz. rendelete alapján, a legfelsőbb felügyeleti jog 
gyakorlása végett iskolánkat meglátogatta; május hó 19-ikén értekezletet 
tartott a főgymnasium tanári-karával.

2. Új épület. A főgymnasium új épülete a szünidő folyamán való
színűleg teljesen készen lesz; az új tanévet előreláthatólag az új épületben 
kezdhetjük.

3. 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 értekezletben foglalkozottatanári testület: l.Az Országos Ág. hitv. 
ev. Tanáregyesület középiskolai szakosztályának idei munkaprogrammjával. 
(A tanáregyesület közgyűlésén résztvett Oömöry János igazgató, az egyesület 
titkára, Borsody Károly, Frenyó Lajos, Perényi Vilmos és Vöröss Sándor; e két 
utóbbi az egyesület középiskolai szakosztályában mint előadók is szerepeltek.)
2. A tanári kongresszus tárgyaival. (A kongresszuson résztvett Oömöry 
János igazgató, Perényi Vilmos és Teltsch Kornél.) 3. A tanulók szállás- 
viszonyaival. Ez értekezleten az osztály tanárok beszámoltak tapasztalataikról, 
amelyeket a tanulók látogatása alkalmával tettek. 4. A filologia-tanárok 
külön szakértekezleten foglalkoztak tárgyaikkal.

4. Helyettesítés. Dr. Wallentínyi Samu súlyos betegsége miatt 
márczius hó 9-ikétől április hó 24-ikéig óráit nem tarthatta meg. A tanári 
testület határozatából ez idő alatt az I. osztályban a magyar nyelvet Saguly 
József, a latin nyelvet Vöröss Sándor, a IV. osztályban a magyar nyelvet 
Schöpflin Géza, a VIII. osztályban a magyar irodalomtörténetet Oömöry 
János tanította.

5. Ifjúsági istenitiszteletek s az ifjúság vallás erkölcsi neve
lése. A ifjúság vallásos nevelésére kiváló gondot fordít a főgymnasium 
egész tanári-kara. Az istenitiszteleteket együtt látogatja az ifjúság a tanárokkal. 
Azóta, hogy a templom télen át vasárnapon kint fűtve van, külön ifjúsági 
istenitiszteletet a vallástanár csak minden hónap utolsó vasárnapján tart, 
mivel akkor a templomban németnyelvű gyülekezeti istenitisztelet 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-í és a 
SzövÉTNEK-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. (L. a 136. lapon.)

A Collegium többi intézeteinek ifjúságával és tanáraikkal az ifjak 
kétszer tartottak deprekácziót, illetőleg járultak az úrvacsorához: október 
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.
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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 9-ikén, 
az egyházkerület képviseletében Korbély Oéza eperjesi lelkész elnökölt. 
Elismeréssel nyilatkozott az elért eredmény felől.

6. A fegyelmi és tanulmányi állapot panaszra nem nyújt okot. A tanári 
testület egyetlenegy esetben volt kénytelen szigorú fegyelmi eszközt használni.

A tanári testület kiváló gondot fordít az ifjúságnak ellenőrzésére az 
iskolán kívül. Mint minden évben, úgy ezidén is az idegen tanulókat a 
vallástanár és az osztályfőnökök meglátogatták.

7. Nyilvános vizsgálatok. Az 1911. évi május hó 18., 19. és 20-ikán 
lefolyt írásbeli érettségi vizsgálatnak tételei: a) Magyar nyelvből: A magyar 
műballada történetének vázolása után méltattuk Arany balladáit, b) Latin nyelv
ből: In M. Antonium oratio prima, C. III. 7—8. c) Mennyiségtanból: 1. Valaki 
vagyonát 20°/'0-kal gyarapítja, de kiadásainak fedezésére elvesz minden évvégén 
1000 koronát. A harmadik év végén látja, hogy az utolsó 1000 korona levonása 
után a vagyon gyarapodása a vagyon 3/4-ét 200 koronával felülmúlja. Mekkora 
volt e vagyona eredetileg? 2. Valamely derékszögű háromszögbe egyenlő
oldalú háromszöget írunk olyképen, hogy az egyik, oldala a derékszög 
csúcsától kezdve a nagyobbik befogóra essék, a szemközt fekvő csúcs az 
átfogón nyugszik. Az adott derékszögű háromszög átfogója 60 m., az egyik 
szög 40°. Mekkora az egyenlőoldalú háromszög oldala és területe?

A június hó 13—16-ikán megtartott szóbeli érettségi vizsgálaton 
Korbély Géza, eperjesi lelkész elnökölt, a kormány képviseletében Schuber 
Mátyás, budapesti áll. főreáliskolai r. tanár volt jelen. Az évvégi vizsgálatok 
június hó 13—17., 19 — 21-ikén folytak le; az ifjúságot június hó 23-ikán 
bocsátottuk el. A magánvizsgálatok június hó 26 —27-ikén voltak.

8. Iskolai kirándulások. Ebben a tanévben is akadtak buzgó 
tanárok, a kik nem kiméivé fáradságot, sem költséget, kirándulásokat tettek 
a tanulókkal, hogy a növendékek szellemi látókörét ezen az úton is kiszé
lesítsék, lelkűket pedig a természetalkotta szépségek szemlélése által neme
sítsék. Szutórisz Frigyes, a természetrajz tanára több ízben kivitte tanítványait 
a város környékére természetrajzi kirándulásokra. Az osztálytanárok is 
kirándultak osztályaikkal a természeti szépségekkel megáldott és történeti 
emlékekben gazdag közelebbi vidékre.

Hálás köszönettel és elismeréssel emlékezünk meg arról a kellőképen 
nem méltányolható buzgalomról, a melyet a Magyarországi Kárpátegyesület 
Eprejesi Osztálya a túrisztikának a tanuló-ifjúság körében való megkedvel- 
tetése érdekében kifejt. Az Osztály kirándulásain ifjaink tanári felügyelet 
mellett résztvehetnek. Az Osztály elnöksége a kirándulások előmozdítása 
érdekében 12 drb turista-kalauzt bocsátott az ifjúság rendelkezésére.
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E helyen teszünk említést azokról az örvendetes sikerekről is, melyeket 
főgymnasiumunk tanulói turisztikai pályázatokon arattak. Az Országos Ma
gyar Turista egyesület idei pályázatán az első díjat (30 K.) Lippay József 
VII. o. tanuló, az Országos Kárpátegyesület (30 K.) Eperjesi Osztályának 
pályázatán az első díjat Lippay József VII. o. tanuló, a második díjat (20 K.) 
Mayer Béla VII. o. tanuló, a Szutórisz Frigyes tanár úr által kitűzött pálya
díjakat Fúria Zoltán VI. o. tanuló és Elischer Viktor VI. o. tanuló nyerték 
el pályamunkáikért.

Nagyobb kirándulásaink a következők voltak:
Kirándulás Kassára. Október 23-ikán intézetünk 40 tanulója dr. Wal- 

lentínyi Samu és Teltsch Kornél tanárok vezetése alatt átrándult a szomszéd 
Kassára, hogy ennek nevezetességeit megtekintsék és tanulmányozzák. Kassa 
városa elég gazdag ily emlékekben s a diákkirándulók elég gyakran keresik 
fel Felső-Magyarország e metropolisát. Ott van mindenekelőtt a gót épí
tészeti stílusnak remek alkotása, a dóm, melynek hatalmas arányai mély 
benyomást tettek az ifjakra. De ebben a dómban van elhelyezve a magyar 
szabadságszeretet egyik legkiválóbb képviselője is, II. Rákóczi Ferencz a maga 
hűséges társaival. A szarkofágoknál, melyekben a dicsők porai nyugszanak, 
bizonyos megindultság vesz erőt minden magyar emberen, s az ifjak előtt 
is megelevenedik az a kor, melyben e hősök Magyarország szabadságáért 
küzdöttek s készek voltak inkább idegenbe menekülni s ott a száműzetés 
keserű kenyerét enni, semhogy meghódoljanak az idegen hatalomnak.

Nem kisebb benyomást tett az ifjakra a Rákóczi-Múzeum, melynek 
tárgyai leginkább a kuruczkorból valók s melyek szemlélete közben etno
gráfiái tudásukat gyarapíthatták.

Megtekintettük az állami javító-nevelőintézetet is, a mely 30 katasztrális 
hold területen a Hernád szép völgyében terül el. Tanulságos ez intézet 
megtekintése annybian, mert itt is ifjakat, de megtévelyedett fiatal lelkeket 
nevelnek humánus gondolkodású tanerők. A körülbelül 700 növendék 24 
családot alkot, minden család élén a családfő áll. E tisztségre talpig ember 
kell, mert az ő kötelessége a növendékek tulajdonságait tanulmányozni, 
hogy aztán megfigyelései folytán igazi embert faragjon e romlott anyagból. 
Az analfabétákat az írni-olvasásra tanítják, a tehetségesebbek az ipari és 
kertészeti szakiskolát látogatják. E növendékekből sokszor a legkiválóbb 
erők kerülnek ki.

A városnak s egy pár középületnek megtekintése után egy kellemesen és ta
nulságosan eltöltött napnak az emlékeivel az esti vonattal hazatértünk Eperjesre.

Diósgyőri kirándulás. A  coll. főgymnasium 26 tanulója október 3-ikán 
és 4-ikén dr. Wallentínyi Samu és Peskó Ödön tanárok vezetése mellett, 
kirándulást rendezett Diósgyőrbe. Október 3-ikán reggel 4 óra 50 perczkor 
indultak el és 10 órakor a gyártelepre érkeztek, a hol Ondrus János és 
Korcsek Andor urak szives kalauzolása mellett a gyár fontosabb részeit 
megtekintették. Első útjuk az olvasztó-kemenczéhez vezetett, melyek egyiké
ből jelenlétükben csapolták le a megolvasztott vasat. Majd a Bessemer- 
aczélgyártás gyönyörű processusában az emberi szellemnek egyik legszebb
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diadalát élvezték, s innen követve a megolvasztott aczél útját, a hengerelést, 
a sinek és traverzek gyártását tekintették meg. Majd sorba bejárták az 
elekíromostelepet, a gáztelepet, az esztergályozó- és forrasztó-műhelyt, hogy 
délután a természet szépségeiben gyönyörködjenek a kultúra diadalai után. 
Ondrus János, Korcsek Andor és Nemes Károly urak vezetése mellett a 
Szinva-patak gyönyörű völgyén haladtak a hámori tóhoz és Lillafüred felé, 
miután a diósgyőri Mária-várat, az 500-éves, Mária magyar királyné által- 
ültetett mogyorófát, a papír- és fűrészgyárat megtekintették. Lillafüred felé 
haladtukban alkalmuk nyilt nagynevű természettudósunkkal, Hermann 
Ottóval néhány szót váltani. Lillafüred közelében letelepedve, Nemes Károly 
lelkész szives vendéglátásában volt részük. Miután pedig az est elérkezett, 
éjjeli szállásra Diósgyőrbe tértek vissza. Másnap reggel a munkás-laktanyát 
és kórházat, a gyár iskoláját és fürdőjét, majd a szép templomot tekintették 
meg és így az államnak a munkásokról, úgy testi, mint szellemi téren való 
gondoskodásáról győződtek meg. A déli órákban Ondrus János felügyelő 
szívesen látott vendégei voltak, majd délután 1 órakor Miskolczon vonatra 
ülve, este 6 órakor megérkeztek Eperjesre, miután az emberi szellem dia
dalai és a természet szépségei egyaránt kitörülhetetlen emlékeket hagytak 
lelkűkben.

Kirándulás Tarkőre és Hőnigvárra. A IV. osztály növendékei május 
15-ikén kirándulást rendeztek Peskó Ödön osztálytanárnak vezetése mellett 
Tarkőre és Hőnigvárra. A 35 növendékből álló csapat reggel fél 9 órakor 
felült Eperjes-város állomáson a vonatra s negyed 10 órakor leszállt Hét- 
hárson. Itt megtekintette Stronczer igazgató-tanító kalauzolása mellett a 
róm. kath. templomot s azután folytatta útját Tarkőre. 11 órakor fölért a 
csapat Tarkőre, a hol egy órai pihenőt tartott. Innét tovább haladt Hőnigvárra, 
a hová 2 órakor érkezett. Hosszabb pihenés után haza indult Litinyén, 
Pécsújfalun át Kisszebenbe. Itt a Svabluvkán elköltött vacsora után negyed 
10 órakor felült a vonatra s háromnegyed 10 órakor ismét otthon volt a 
csapat Eperjesen. A kirándulást — melynek az idő is kedvezett — felhasz
nálták a növénytannal foglalkozó növendékek a botanizálásra is s gyűjte
ményük számára igen szép példányokat vittek haza.

Kirándulás a dubniki opálbányába. Május 16-ikán a VI. osztály tanulói 
Szutórisz Frigyes főgymn. tanár vezetésével Dubnikon voltak, és Prunner 
Róbert ottani bányafőmérnök úr szives kalauzolása mellett megtekintették 
az európai hírű opálbányát, nemkülönben a vele kapcsolatos csiszolótele
pet. A rendkívül tanulságos kirándulás szakszerű leírására Szutórisz Frigyes 
a kirándulás czéljaira gyűjtött, de teljesen fel nem használt összegből 
pályadíjakat tűzött ki.

Kirándulás a Balaton vidékére. Intézetünk 15 növendéke június hó 
5 — 8. napjain Vöröss Sándor tanár vezetésével kirándulást rendezett Buda
pestre és a Balaton vidékére. Pünkösd hétfőjén Budapesten tartózkodott a 
kiránduló-csapat és a nevezetesebb szobrok, épületek felkeresése után rész
letesebben megszemlélte az országházát, a nemzeti múzeumot, a kerepesi-úti 
temetőt, a városligetet és a halászbástyát. Kedden reggel Siófokra utazott a
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társaság, a hol a rohamos fejlődésnek indult fürdőtelep hatalmas szállóival 
igazi világfürdő benyomását keltette. Innen még délben gőzhajón mentek 
át Balatonfüredre. E régi, híres fürdőn megtekintették a forrásokat, Kisfaludy 
Sándor szobrát, a színházat, a sétateret, Blaháné házát, a Jókai-nya»alót, a 
herczegprimás palotáját és az erdőt. Motoros csónakon szállt ki délután 
a társaság a tihanyi félszigetre, melynek nevezetessége az apátsági templom 
még a XI. századból való ó-román sírkápolnájával, a hol I. Endre király 
maradványai pihennek. Másik nevezetessége a visszhang. A falubeli gyerekek 
hívás nélkül jöttek és egymásután kiabálták betanult mondókáikat, a melyeket 
a templom fala tisztán vert vissza. A gyerekek bőven kinálgatták a „kecske
körmöt" is, a melyet a Balaton vize mos ki a félsziget partjára. Egy órai 
időzés után visszatért a társaság Füredre, a hol megfürdött és nagy örömére 
a temesvári főreáliskola éppen akkor érkező kiránduló-csapatával találkozott. 
Közös sétát tettek és a vidám nóták hangjával verték fel a fürdő csendjét. 
Másnap reggel tovább utaztak és a Badacsony-hegyre, mentek fel, a melynek 
oldalán egymás mellett találjuk a Kisfaludy-forrást, Kisfaludy Sándor házát, 
Szegedy Róza hajlékát; nem messzire van a Rózsakő, a melyhez olyan rege 
fűződik, hogy az a leány, a ki a kőre áll s róla a Balaton felé tekint, férjhez 
megy húszéves kora előtt. A hegy tetejéről gyönyörű kilátás tárult fel az 
irodalomból is ismeretes dombokra és várakra (Szigliget, Tátika, Csobáncz, 
Gyula vára stb.). Még aznap délután Tapolczán át Keszthelyre utaztak s előbb 
megtekintették a város nevezetességeit: az 1386-ból származó plébánia- 
templomot, Festetics György szobrát, a Festetics-kastélyt és a Balatoni 
Múzeumot, a mely nemcsak néprajzi és természeti tárgyakban, hanem a 
római és népvándorláskorabeli leletekben is gazdag; azután Hévízre gyalo
goltak, a hol kellemes fürdő és uzsonna várta őket, a bérlő szívességéből. 
A lótuszvirág élénk színével tetszetős látványt nyújtott. A Keszthelyre vissza- 
érkezőket a Balaton-szálló tulajdonosa pompás vacsorával fogadta s nem 
csekély büszkeségükre szolgált, hogy a jogászpinczérek szolgálták ki őket. 
Még este egy kis csónakázásra is jutott idő. A következő napon Fonyódra 
mentek, s a Béla-telepen levő Sirály-szállóban szálltak meg. Itt előbb a 
várhegyre kúsztak fel, a mely Kupa pogány vezér fészke volt; azután pedig 
megfürödtek a Balatonban. A tó bársonysíma, homokos talajával nagyon 
kellemes fürdést nyújt. Még aznap délután vonatra ült a kiránduló-csapat 
és Budapesten át visszatért Eperjesre.

Ezeken kívül Borsody Károly és Vöröss Sándor tanárok nagyobb- 
szabású kirándulást készítettek elő a Tisza-forrás vidékeire. A kirándulás a 
zord idő miatt jövő évre maradt.

9. Ifjúsági tornaünnepély. A helybeli középfokú tanintézetek június 
5-ikén, pünkösd másodnapján tornaünnepélyt rendeztek a játéktéren. Az 
ünnepély rendezője Teltsch Kornél collegiumi főgimnáziumi tanár volt. 
Az ifjúság délután 3 órakor gyülekezett a Jókai-téren, a honnan oszlopokban 
vonult a Főutczán, Lőcsei-úton át a Játéktérre. A fölvonulás a helybeli
5. gy.-ezred zenekarának közreműködése mellett igen impozáns volt. Miután 
az ifjúság 12 oszlopban elhelyezkedett, elénekelte Borsody Károly tanár
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vezetése mellett a Himnuszt. Azután következtek a szabadgyakorlatok, a 
melyek igen jól sikerültek s a szépszámú közönség élénk tapssal adott 
tetszésének kifejezést minden gyakorlat után. A szabadgyakorlatok után a 
felsőbb osztályok mintacsapatjai különféle szereken gyakorlatokat, a kis fiúk 
pedig játékokat mutattak be. Erre az 1—IV. osztályok 60, illetve 80 m.-es 
síkfutási versenye következett. Ezután füleslabda-mérkőzést mutatott be az 
E. T. V. E. bajnoki csapatával a középiskolákból kombinált csapat. A füles- 
labda-mérkőzés után az ifjúság ismét oszlopokba állt s elénekelte a Szózatot. 
Az ifjúságnak oszlopokban való elvonulásával az ünnepély véget ért. A 
közönség meleg érdeklődéssel kisérte az ünnepély minden mozzanatát s 
élénk ováczióban részesítette annak rendezőjét, Teltsch Kornél tanárt.

10. Czéllövő-tanfolyam. A honvédelmi minisztérium lehetővé tette 
(107,761. sz.), hogy a középiskolai VII. és Vili. osztályú tanulók a czéllövé- 
szetben és fegyverkezelésben gyakorlati kiképzést nyerjenek azokon a he
lyeken, a hol katonai helyőrségek vannak. Intézetünk 42 tanulója vett részt 
e czéllövő-tanfolyamon, melyet Kollár Károly 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, 
hol élestölténynyel lőttek a tanulók.

Jún. 3-ikán volt a versenylövészet, mely igen szép eredménynyel vég
ződött: Az első díjat 130 egységgel Kálnássy István VII. o. t., a második 
díjat 125 egységgel Mayer Miksa VIII. o. t., a harmadik díjat 125 egységgel 
Frohmann Béla VII. o. t., a negyedik díjat 115 egységgel Gallotsik Imre 
VII. o. t., az ötödik díjat 110 egységgel Fúria Károly VIII. o. t., a hatodik 
díjat 100 egységgel Zsuráff József VIII. o. t., a hetedik díjat 100 egységgel 
Kralovánszky László VIII. o. t. nyerte meg, kik mind egy-egy tiszteletdíjat 
s a honvédelmi miniszter úrtól emlékérmet kaptak.

E helyen is meg kell emlékeznünk Kollár Károly honvédszázados úrról, 
a ki fáradságot nem kímélő buzgósággal, ügyszeretettel és tapintattal vezette 
a tanfolyamot, mely oly szép sikerrel végződött, továbbá köszönetét kell 
mondanunk Eperjes sz. kir. város tanácsának, mely 50 koronát adományozott 
a tiszteletdíjak megvásárlására.

11. R égiségek gyűjtése. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
Eperjesi Köre nagyszabású mozgalmat indított meg a Sárosvármegye terü
letén található régiségek felkutatására. Tanári-karunkhoz ez ügyben a Kör 
elnöksége a következő átiratot intézte:

»Az Eperjesi Tanári Kör f. évi május 22-ikén tartott ülésében elhatá
rozta, hogy a helybeli iskola vezetőségét régi ipari és egyéb régiségek
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gyűjtésének megindítására kéri föl. Szíveskedjék tehát a tekintetes Tanári-kar 
az ifjúságot ily irányú gyűjtésre serkenteni. Ily gyűjtéssel kétségtelenül 
nemcsak a hazai kultúrának, hanem a művészi érzék fölkeltésének s helyi 
közérdekünknek is teszünk szolgálatot, ha — egyelőre iskolai gyűjtemények
ben, később pedig valamely létesítendő eperjesi múzeumban óvjuk meg 
az elkallódástól azon jobb sorsra érdemes régiségeket, melyek megyeszerte, 
esetleg máris lim-lomok közé (kamrákba, padlásokra is) hányódtak el.

A vakáczióra szétoszló ifjúság örömet találhat az ily gyűjtésekben, s a 
falu népének felvilágosítása alapján könnyen juthat különféle díszítménynyel 
(faragvány, rajz, festés, növényi, állati alakok) ellátott tárgyak birtokába, sőt 
esetleg tudomást szerezhet készítésük helyéről és idejéről is. Főképen a 
régiség, díszítés és a hely, a honnan való, szolgáljon irányadóul.

Érdeklődéssel, utánjárással szert tehetnek így a tanulók díszítéssel 
ellátott népi bútordarabokra (láda, asztal, szék, ágy, óra), konyhaedényekre 
(kancsó, tányér, fazék, evőeszköz), ruhaneműekre (csipke, hímzés, fejdísz), 
foglalkozásbeli és népszokásokat feltüntető tárgyakra (szövőszék, guzsaly, 
pásztorbot, ostornyél, sulyok, pipa, húsvéti tojás, régi pénzek), végül régi, 
évszázados könyvekre. A ki tudomást szerez valami ily lappangó kincsről, ne 
sajnálja a kérő szót, a létesítendő eperjesi múzeum érdekében teszi! Hazánk 
számos intézete jutott már értékes gyűjteményekhez a tanulók gyűjtőbuz
galmából, miért maradnánk tehát mi mögöttük ? Csak akarat és a czél iránti 
lelkesedés legyen, a siker nem fog elmaradni.

A gyűjtött kisebb tárgyakat a jövő iskolai év elején szolgáltassák át 
az ifjak intézeteiknek, melyek bizonynyal készségesen vállalkoznak majd a 
nagy kulturczélnak: az eperjesi múzeum elkészítésének szolgálatában a gyűjtött 
tárgyak megóvására. Szives közreműködésükért jutalmuk a hálás utókor 
kegyeletes megemlékezése lesz.“

A tanári-kar a lehető legmelegebben fogadta és karolta fel az életre
való ideát. Az igazgató a záróünnepélyen beszédben buzdította az ifjúságot 
a régiségek felkutatására és gyűjtésére. E helyütt is felhívjuk az ifjúságot az 
ily irányú tevékenységre.

12. Országos Ifjúsági Madárvédő Liga. Az Országos Madárvédő 
Egyesület újabban, magasztos feladatához híven, czélul tűzte ki a madár- 
védelem érdekében az ifjúság megnyerését. E czél megvalósítására meg
teremtette az Országos Ifjúsági Madárvédő Ligát. Az Országos Ifjúsági 
Madárvédő Liga tagjai megfogadják: hogy a madarakat, kiváltképen pedig 
a törvényesen védett hasznos madarakat, mindig kimélik és megbecsülik, 
azokat sem puskával, sem parittyával, sem hálóval, sem lépvesszővel, sem 
semmiféle más eszközzel nem üldözik és nem bántalmazzák; hogy ezeknek 
a madaraknak sem fészkeit, sem tojásait el nem szedik és el nem pusztítják; 
hogy mindenfajta háziállattal, lóval, csikóval, tehénnel, borjúval, birkával, 
báránynyal, disznóval, malaczczal, apró baromfival stb. kíméletesen és szere
tettel bánnak; hogy kutyát, macskát, békát, gyíkot, vakondokot, denevért, 
bogarat, sem semmiféle más állatot nem bántalmaznak, nem kínoznak és
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nem üldöznek; hogy ezeket nemcsak maguk vallják és követik, hanem 
minden gyermektársukat, kit madárfészek-romboláson vagy állatkínzáson 
rajtakapnak, lehetőleg visszatartják kegyetlen és oktalan szándékától és rajta 
lesznek, hogy őt is állatvédő pajtássá tegyék.

Az Országos Madárvédő Egyesület eperjesi osztálya átiratban kérte a 
tanári-testületet a Liga ügyének felkarolására. A tanári testület méltányolván 
a nemes czélt, az ifjúságnak megengedte, hogy a Ligába beléphessen. 
Tanulóink közül e tanévben 150-en léptek a Ligába.

Az Országos Madárvédő Egyesület a madárvédelem népszerűsítése 
érdekében Gyermeknaptárt is ád ki. E naptárból 100 példányt ingyen 
bocsátott ifjúságunk rendelkezésére. Ez ajándékért fogadja az Egyesület 
hálás köszönetünket!

F) I s k o l a i  i n t é z m é n y e k .

I. Múzeumok.

a) A természetrajz-chemiai szertár rendezése 8 évig tartó ernyedetlen 
munka után ez iskolaévben elkészült; a rendezési munkálatoknál az 1910. 
évi nyári szünetben Vasskó Béla VI. és Altmann Manó II. o. t., az 1910—11. 
iskolaévfolyamán pedig Szóvá Péter VI., Elischer Viktor VI., Fúria Zoltán VI. 
és Klein Dezső VI. o. tanulók segédkeztek. A rendezéssel kapcsolatban el
készült a leltár is, még pedig négy kötetben: A) Állattani leltár, B) Növé
nyek és növényi anyagok leltára, C) Ásvány- és kőzettani gyűjtemény leltára, 
D) Chemiai anyagok és eszközök leltára; ezenkívül Nyilvántartási Napló is 
szerveztetett, a gyarapodás, kiselejtezés és ezek alapján a szertár mindenkori 
állományának megállapíthatására. Az A) leltárba be van foglalva a tanév 
végén: 135 drb embertani taneszköz, 130 drb emlősállat és praeparatum, 
363 madár, 97 hüllő és kétéltű, 149 hal, 4149 puhatestű, 5488 ízeltlábú^ 
211 egyéb gerincztelen állat, 175 táblázat és egyéb taneszköz; összesen 
11,207 drb 927441 korona becsértékben. A B) leltárba be van foglalva: 
4717 növény 57 csomóban, 68 drb papíranyagból való gomba, 71 drbból 
álló termésgyűjtemény, 43 fanem, 5 drb virágminta, 17 drb mikroskopikus 
készítmény, 106 tábla és keret; összesen: 7316 drb 2466‘20 kor. becsértékben. 
A C) leltárba be van foglalva: 1680 drb ásvány, 532 drb kőzet és 287 drb, 
egyéb tanítási eszköz; összesen 2499 drb 10,081 kor. becsértékben. A D) 
leltárba be van foglalva: 277 chemiai anyag és 296 chemiai eszköz, össze
sen 573 drb, 74780 korona becsértékben. A négy leltár magában foglal 
tehát 21,595 drbot, 22,56911 korona becsértékben.

A természetrajz-chemiai szertár gyarapodása: Ajándék útján: Szepessy 
Árpád 77 drb különféle ásvány, Szutórisz Frigyes 1 drb mésztufa, 1 drb 
baryt, 1 drb gránát, 1 drb tejopál és 3 drb kőzet, Vasskó Béla VII. o. t. 
1 drb Hydrofán, 1 drb Verpa media fészke, Klema Imre II. o. t. részlet 
egy korallszigetből és amerikai fa gyümölcse, Demeter Dezső II. o. t. 2 drb 
Steatit, Fúria Zoltán VI. o. t. rendellenesképződésű folyami rák, Fúria Károly
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VIII. o. t. Cydonia japonica termése, Oszvald Dániel II. o. t. mesterséges 
fészek, Bernáth László V. o. t. ezüstércz, Mátray István IV. o. t. 1 drb 
abnormis kukoriczacsutka, Gasch Oszkár 2 drb csiga, Bally Sándor I. o. t. 
1 drb csiga, Székely László I. o. t. 1 drb csiga, Kollár Ferencz I. o. t. 
mocsári teknősbéka pánczéla, Klinczkó Aladár I. o. t. 1 drb pyrit, Blazsofszky 
Ferencz I. o. t. 1 drb csiga és korall, Eiszeit Miklós IV. o. t. Pinus pinea 
toboza, Gajdos József IV. o. t. 1 drb tarka márvány, Kemény György V.
0. t. fürészorrú czápa orra.

b) Természettani múzeum állapota :
1. Hydrostatika 49 d a ra b .......................................................  58775 kor.
2. Aerostatika 4 „ ..................................................  277'30 „
3. Mechanika 43 „ régi,

11 „ ú j ................................................. 13775 „
4. Optika 78 „ ..................................................  149475 „
5. Hőtan 32 „ ..................................................  37574 „
6. Hangtan 23 » ..................................................  24270 »
7. Mágnesség 6 „ régi,

1 » ú j ................................................. 8‘60 „
8. Elektromosság 138 „ .......................................................  304078 „
9. Szerszám, vegyes — ...................................................... 150’— „

összesen: 385 darab 6315’37 kor.
c) A rajzszertár gyarapodása: Vétel ú tján : 6 drb gipszminta 25 kor. 

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 1910—11. tanév végén a következő volt: 
a) szépirodalmi könyvtár: 1175 kötet 2948 kor. értékben; b) 1910—11. évi 
gyarapodás: 64 kötet 82 kor. 40 fillér értékben; c) tudományos könyvtár: 
622 kötet 2003 kor. 62 fillér értékben; d) 1910—11. évi gyarapodás: 18 kötet 
82 kor. 40 fillér értékben; e) régi becses könyvek: 440 kötet 3500 korona 
értékben; összesen 2319 kötet 8614 korona 42 fillér értékben.

A könyvtárnak gyarapodása az 1910—11. évben: Herman Ottó 
A magyar nép arcza és jelleme. Hartmann János: Petőfi-tanulmányok. 
Szinyey Ferencz: Arany János, I — V. Pilo Mario: Esztétika. Alexander Bernát: 
Művészet, Shakespeare Hamletje. Honzeau I. C .: A csillagászat történelmi 
jellemvonásai. Gróf Gobineau: A Renaissance. Krümmel Ottó: Az Oczeán. 
Boyesen Hjalmar Hjorth : Goethe Faustja. Tain, Hippolit Adolf: Az eszmény 
a művészetben, A görög, Az olasz, A németalföldi művészet bölcseleté. 
Ribot Tu.: Az emlékezet betegségei. Oláh Gábor: írói arczképek. Sven 
Hédin: Transzhimalája. Herman Ottó: A magyarok ősfoglalkozása. Petelei 
István: A fülemüle. Turgenyev Iván: Első szerelem. Gorkij Maxim: Három 
elbeszélés. Benedek Elek: Falusi bohémek. Malonyai Dezső: A tartodi
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medvehajtás. Ohnet György: A képviselő leánya, A könnyűvérűek. Gyulai 
Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája. Br. Jósika Miklós: A csehek 
Magyarországon. Mikszáth Kálmán: A selistyei asszonyok. Jókai Mór: Fekete 
gyémántok. Bródy Sándor: Rembrandt-fejek. Szabolcska Mihály: Költemé
nyek. Br. Eötvös József: Magyarország 1514-ben. Malonyai Dezső: Az a 
szamár Domonkos, meg a másik. Br. Eötvös József: A falu jegyzője, 2 pld. 
GrófTolstoj Leo: A pénz átka. Zempléni Árpád: Turáni dalok. Jókai Mór: 
Lőcsei fehérasszony. Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes. Herczeg Ferencz: 
A dolovai nábob leánya. Mikszáth Kálmán : Mikora mécses már csak pislog. 
Ohnet György: A bánya. Lőrinczy György: A verdibáli nász. Ambrus 
Zoltán: Kultúra füzértánczczal. Barabás Ábel: A jövő évtized regénye. 
Malonyai Dezső: Az öreg méltósága. Mikszáth Kálmán: Öreg szekér, fakó 
hám (2 pld.), Galamb a kalitkában, Az eladó birtok, Páva a varjúval, Urak 
és parasztok, Az én kortársaim, Akii Miklós cs. és kir. udvari mulattató 
története s egyéb elbeszélések, A vén gazember s egyéb elbeszélések, 
A fekete kakas s egyéb elbeszélések, Katánghy Menyhért s egyéb elbeszélések. 
Jókai M ór: Fráter György, Az aranyember, És mégis mozog a föld, Szabad
ság a hó alatt. Kálnoky Izidor: Veronkáék szerencséje. Gárdonyi Géza: 
Átkozott józanság, A bor, Az a hatalmas harmadik, Az egri csillagok, Ábel 
és Eszter, Mi erősebb a halálnál. Tóth Vanda: Novellák. Heltai Jenő: 
Madmazel. Szőllősy Zsigmond: A férfi szerelme. Szemere György: Magyar- 
ország Amerikában. Rákosi Viktor: Polgárháború. Tábori Róbert: Azután. 
Baksay Sándor: Szeder-indák. Móricz Zsigmond: Csit-csat s egyéb elbeszé
lések. Gyergyai Albert: Árgyrus históriája. Bérezik Árpád: Ügyetlen udvarló 
és egyéb elbeszélések. Herczeg Ferencz: A fehér páva, Szelek szárnyán. Jókai 
Mór: Kőszívű emberfiái, Csataképek. Mikszáth Kálmán: Kisértet Lublón, Szent 
Péter esernyője, Egy választás Magyarországon. Herczeg Ferencz: Mikszáth- 
Almanach 1910—11. évre. Összesen 64 mű 81 kötetben, 253 korona értékben.

3. Ifjúsági könyvtár. A könyvtárt a gymnasium négy alsó-osztályának 
növendékei használták. A könyvtár gyarapítására a tanári-kar e tanévben is 
50 koronát fordított. Idei beszerzés: Abonyi: Magyar fiúk Afrikában. Ander
sen összes meséi; fordította Mikes Lajos. Ardos Frigyes: Fa-faragások és 
fémdomborítás. Ardos Frigyes: Faégetések, bársonyvasalás és -égetés. 
Benedek Elek: Bocskai, Bethlen, Pázmán. Benedek Elek: II. Rákóczi Ferencz, 
Mikes. Gaál Mózes: Két diák levelezése. Garády Viktor: Kerek erdő. Garády 
Viktor: Vadászkalandok. Hankó V.: Universum, Találmányok, fölfedezések, 
Minden sorozat. Hédin Sven : Ázsia sivatagjain keresztül. Jakab Ödön : A két 
imposztor. Pallagi: Rajzok a természet köréből. Platz Bonifácz: Utazás a 
természetben. Rákosi Viktor: Császárok sírjai. Vámbéry: Utazásaim Ázsiában. 
Verne: Bégum ötszáz milliója. Verne: Egy kínai viszontagságai. 18 mű 
22 kötetben. A könyvtár állománya 605 kötet; ebből magyar könyv 541 kötet; 
német könyv 64 kötet. A könyvtár őre: Vöröss Sándor.

4. Házi-olvasmányok könyvtára. E könyvtár gyarapítására az idén is 
50 koronát fordítottunk. Idei beszerzés: Arany János: Murány ostroma (5 péld.), 
A nagyidai czigányok (10 péld.), Bolond Istók (5 péld.). Csokonai V. Mihály:

17*
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Ódák (10 péld.), Lilla (10 péld.). Mikszáth Kálmán: A jó palóczok (10 péld.). 
Arany J .: Az első lopás, Jóka ördöge (10 péld.). Petőfi: Táj- és életképek 
(10 péld.), Barátság és szerelem (5 és 5 péld.). 10 mű 80 példányban. 
A könyvtár állománya: 101 mű 740 kötetben. 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, 180 kor. 30 fillérért az intézeti segélyegylet terhére 
tankönyveket. Fogadják mindazok, kik könyvtárunk gyarapodását elősegítik, 
e helyen is őszinte köszönetünket. Segítő-könyvvel elláttunk 38 tanulót 
217 könyvvel. A könyvtár őre: Klemens János.

A segítő-könyvtárból a következő tanulók kaptak tankönyveket egy 
évi használatra: Alexander Oszkár, Hajdúk András, Janoviczky András, 
Javorniczky Ervin, Klinczkó Aladár, Kozslej György, Koncsek János, Öhl- 
schláger Andor, Scholtz Rezső és Szlávik Rezső I. o. t.; Javorniczky Rezső és 
Klemens Rezső II. o. t . ; Horváth Lajos, Kulifay Tibor, Öhlschläger Ödön 
Székely Károly és Vohaner Géza III. o. t . ; Bartos Gyula, Csendes Sándor, 
Horváth Béla és Jesztrebényi Pál IV. o. t.; Boratkó Ferencz, Klinczkó István, 
Órián Lajos, Scsavniczky Endre, Siegelmann József és Szepessy Ernő V. o. t.; 
Dancz István, Dobronyovszky Jenő, Fried Ernő és Fúria Zoltán VI. o. t.; 
Chotvács József, Lengyel Gyula, Pálesch Árpád és Weiner László VII. o. t.; 
Becht Károly, Dániel Szabó András és Fúria Károly Vili. o. t.

G) I f j ú s á g i  e g y e s ü l e t e k .

I. Magyar-Társaság.
(1827-1911 )

A Magyar-Társaság 1910. szeptember 13-ikán tartotta 84. alakuló
gyűlését. Az elnöki tisztet ez évben is dr. Wallentínyi Samu főgimn tanár 
töltötte be. Tisztviselő-kara a következőképen alakult meg : alelnök : Grynaeus 
István; titkár: Fóti József VIII. o. t.; főjegyző: Hajdú Gyula VIII. o. t.; 
főpénztáros: Ruttkay Ödön VIII. o. t . ; tud. főkönyvtáros: Kellő Sándor 
VIII. o. t.; szépirod. főkönyvtáros: Szedlák Elek VIII. o. t.; aljegyző Lippay 
József VII. o. t.; alpénztáros: Feldmann Elek VII. o. t.; szépirod. alkönyv- 
táros: Grünstein Jenő VII. o. t. és laptáros: Medzidhradszky Adorján VII. o. t.

A pártoló-tagok száma 44, a rendes tagoké 63 volt. Az utóbbiak közül 
az év folyamán 5 kilépett. A tagok vasárnap-délelőttönként tartottak gyűlé
seket, melyeken szavalatok, szabadelőadások, felolvasások, dolgozatok és 
bírálatok kapcsán a magyar irodalom termékeivel foglalkoztak.

A szavalatok közül dicsérendő vo lt: Kozlay Béla 4, Frimmer Lajos 3 
és Cséri Jenő 1 szavalata. Méltánylandó érdemfokot kaptak: Cséri Jenő 2 
és Dobronyovszky Jenő, Grósz Miksa egy-egy szavalatukért. Jobb érdemfokú 
lett: Hajdú Gyula, Pálesch Árpád és Wallrabenstein Ferencz 2 — 2; Czirbesz
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Tamás, Dániel Szabó András, Dancz István, Dobronyovszky Jenő, Durst 
Ernő, Frohmann Béla, Fúria Károly, Lippay József, Lőwy Vilmos, Maixner 
János, Moskovics Frigyes, Ondrus László, Spányi Gyula és Venetianer 
Oszkár egy-egy szavalata.

A szabadelőadások közül dicsérendő: Fóti József 5, Dániel Szabó 
András 1, méltánylandó: Dániel Szabó András és Hajdú Gyula egy-egy, 
jobb pedig: Grósz Miksa és Grossmann Elek egy-egy előadása lett.

A felolvasások közül dicsérendő lett: Grynaeus István, méltánylandó: 
Dániel Szabó András, jobb: Hajdú Gyula, Lippay József és Székely Mihály 
egy-egy felolvasása. Titkári munkák közül méltánylandó lett: Dániel Szabó 
András, Dobronyovszky Jenő, Horváth György és Keresztfalvy Gyula egy- 
egy dolgozata.

A tizenhárom aradi vértanú emlékére rendezett' okt. 6-iki ünnepélyt 
Grynaeus István alelnök nyitotta meg, a nap jelentőségét Fóti József titkár 
ismertette. Hajdú Gyula és Frimmer Lajos szavaltak.

Körünk a szokásos kéthónapi ciklust Petőfi Sándor munkásságának 
megismerésére használta fel. Az elért eredményt az 1911. évi április 2-ikán 
tartott Petőfi-matinén mutatta fel. Az ünnepély műsora a következő volt: 
1. Megnyitó a „Nabukodonozor" operából. Előadta a főgimn. zenekör Nedved 
Vilmos tanár úr vezetése mellett. 2. Megnyitó-beszéd. Tartotta Grynaeus 
István. 3. Váradi Antal: Petőfi a Hortobágyon. Előadta Frimmer Lajos, 
zongorán kisérte Durst Ernő. 4. Bohm : ü-dur trió. Előadták: Kozlay Béla, 
Durst Ernő, Kemény László. 5. Petőfi szeretete szülei iránt költeményei 
alapján. írta és felolvasta Dániel Szabó András. 6. Petőfi dalaiból. Előadta 
a főgimn. dalkör, Borsody Károly tanár úr vezetése mellett. 7. Petőfi: 
Falu végén kurta korcsma. Előadta Kozlay Béla. 8. A magyar nemzet. Elő
adta a főgimn. dalkör, Borsody Károly tanár úr vezetése mellett.

Az ezévi pályázatok eredménye a következő volt: A legjobb Petőfi- 
munka szerzője, Grynaeus István 20 kor. jutalomban részesült. A Petőfi- 
matinéra hirdetett versenyszavalat első díját, 10 kor.-t Frimmer Lajos 
nyerte el, a másodikat, 6 kor.-t Kozlay Béla. A komoly szavalatokra kitű
zött első díjat, 10 kor.-t Kozlay Béla, a másodikat 6 kor.-t Cséri Jenő 
kapta. A kör, dicsérendő szabadelőadásukért Fóti Józsefet 15, Dániel Szabó 
Andrást pedig 5 kor.-val jutalmazta. Az eperjesi Martinovics-kör által ki
tűzött 10 kor. pályadíjat a társaság Dániel Szabó András és Fóti József 
között megosztotta.

Olvasókörünk, melyben politikai, szépirodalmi, művészeti és tudomá
nyos hírlapok és folyóiratok állottak a tagok rendelkezésére, látogatott volt. 
Könyvtárunkat ez évben összesen 82 művel gyarapítottuk 32670 kor. értékben.

A pénztár forgalma a következő volt:
Összes bevétel .............................  841 kor. — fill.

„ kiadás..................................388 » 35 »
Maradvány .. .. 452 kor. 65 fill.

Dr. Wallentínyi Samu,
elnök.
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II. Markovits-kör.
(1864-1911.)

A collegiumi Markovits-kör 1910. szeptember 12-ikén tartotta alakuló
gyűlését Teltsch Kornél tanárelnök vezetése alatt. A Körnek 37 tagja volt; 
ezek közül 27 kezdő, 10 haladó. A Kör tisztviselőkké a következőket vá
lasztotta meg: jegyzőnek Dániel Szabó András VIII., titkárnak Szedlák Elek 
VIII., pénztárosnak Lippay József VII. és könyvtárosnak Becht Károly VIII.
o. tanulót. Az elnök a kezdőtanfolyam vezetésével Szedlák Elek, a haladók tan
folyama vezetésével pedig Dániel Szabó András VIII. o. tanulókat bízta meg.

A folyóügyek elintézésére a Kör 7 rendes, egy alakuló- s egy záró
gyűlést tartott. Ezeken a gyűléseken 14 tag látványos (vitai) levelezőirást, 
4 tag látványos vitairást, 2 tag jelény-versenyt tartott, 2 pedig levelező
szöveget olvasott.

A Kör két írásversenyt is rendezett azon czélból, hogy egyrészt a 
tagokban a gyorsírás iránti érdeklődést fejleszsze, másrészt, hogy a tagok 
szorgalmáról és becsületes munkájáról világos képet nyerjen.

A kezdők félévi írásversenyén győztes lett Neumann Ernő IV. o. t.,
2. Szepessy Ernő V. o. t., 3. Kapisinszky Jenő VI. o. t. Ezeket oklevéllel 
tüntette ki a Kör. Jegyzőkönyvi dicséretben részesült: Lefkovi.ts Ede VII. o. t., 
Lefkovits Dezső IV. o. t. és Barts Béla VI. o. t. jó dolgozata.

A haladók versenyén a 160°-on első lett Lippay József VII. o. t. A 
130-as diktátumnál Rosenberg Béla VII. o. t. volt az első, Becht Károly 
VIII. o. t. a második és Rosenberg Jenő V. o. t. a harmadik, a kik oklevelet 
kaptak. Jegyzőkönyvi dicséretben részesült: Frohmann Béla VII. és Czinner 
Samu VI. o. tanulók jó dolgozata.

Az évvégi írásverseny eredménye a következő:
A kezdőknél: 1. Szepessy Ernő V. o. t., 2. Kapisinszky Jenő VI.

o. t., 3. Bodnár István IV. o. t., kik oklevelet s könyvjutalmat kaptak. 
Oklevéllel tüntette ki Friedmann Sándor IV. és Neumann Ernő IV. o. t. 
jó dolgozatát. Jegyzőkönyvi dicséretben részesült Grünstein Ede V., Lefkovits 
Ede VII. és Lefkovits László IV. o. tanulók dolgozata.

A haladók versenyén a 180-as diktátumban első lett Lippay József
VII. o. t., a 150-esben pedig Rosenberg Jenő V. o. t., a kik könyvjutalmat 
és oklevelet kaptak. Könyvjutalmat és oklevelet nyertek még Becht Károly
VIII. o. t. és Bálint Dániel VII. o. t.

A tanfolyamokon kívül az is elősegítette a gyorsírás elsajátítását, hogy 
a Kör tagjainak a rendelkezésére bocsátotta a könyvtárt s a Szegedi 
G yorsíró, Soproni Gyorsíró és Gyakorló G yorsíró, gyorsírási lapokat.

A Kör vagyoni állapota a következő:
Bevétel ........................  129 kor. 02 fill.
Kiadás..............................  110 „ 34 „

Maradék .. .. 18 kor. 08 fill.
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A Kör a jövő iskolai évre jegyzőnek Lippay József VII. o. t. válasz
totta meg, egyúttal megbízta őt, valamint Bálint Dániel VII. o. t. és Rosenberg 
Jenő V. o. t. a Körnek jövő évi megalakításával.

Körünk a május 24. és 25-ikén Ungvárott tartott országos gyorsíró
versenyen Dániel Szabó András VIII. o. tanulóval képviseltette magát, a ki 
a 220-as és 250-es versenyben díjat nyert. T e l t s c h  K o r n é l ,

elnök.
III. D a l k ö r .

(1887-1911.)

A Dalkör 1910. szept. 23-ikán 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 Kozlay Béla VIII. o. t., pénztáros Zsuráv József VIII. o. t., kottafelügyelő 
Télessy József VII. o. t., bizottsági tagok: Varzaly István VIII., Chotvács 
József VII., Dobronyovszky Jenő VI., Sarudy István V. o. tanulók.

A Körnek 41 rendes-tagja volt; gyakorlóórát hetenként kétszer tartott, 
olykor a szükséghez képest többet is. Folyóügyeit két gyűlésen intézte el. 
A Kör énekkara nyilvánosság előtt három ízben szerepelt, és pedig: már- 
czius 15-ikén a közös coll. ünnepélyen, április 2-ikán az ifjúsági körök 
Petőfi-matinéján és az ifjúsági körök záró-ünnepén.

A Kör vagyoni állapota következő volt:
Bevétel.............................. 69 kor. 50 fill.
K iadás.............................. 7 „ 20 »

Ezévi maradvány .. .. 62 kor. 30 fill.
A Kör jövő évi újjászervezésével Czirbesz Tamás VII. és Dobronyovszky 

Jenő VI. o. tanulók bízattak meg. B o r s o d y  K á r o l y ,
elnök.

IV. Z e n e k ö r.
(1890-1911.)

A Zenekör 1910. szept. 16-ikán tartotta alakuló-gyűlését Borsody 
Károly főgymn. tanár elnöklete alatt. Tisztikarát következőképen választotta 
meg: jegyző lett Kozlay Béla Vili. o. t., felügyelő Pálesch Árpád VIII. o. t., 
pénztáros Ruttkay Ödön VIII. o. t.

A Körnek összesen 19 tagja volt, és pedig: 17 rendes-, 2 pártoló-tag. 
Qyakorlóórát hetenként kétszer tartott, olykor a szükséghez képest többet is. 
Folyó ügyeit a Kör két gyűlésen intézte el. Nedved Vilmos, a régi, kipróbált 
lelkiismeretességű karmester ezidén az ifjúsági körök Petőfi-matinéjára 
preczizül betanított Nabukodonozor-nyitányért érdemel különös elismerést. 
Szerepelt még a Zenekör decz. 8-ikán egy jótékonyczélú franczia irodalmi 
estélyen és az ifjúsági körök záró-ünnepén.

A Kör vagyoni állapota következő volt: bevétel 121 korona 40 fillér 
(100 kor. a tanári-kar segélye, a többi tagsági díjak- és büntetésekből), 
kiadás 106 kor. 70 fill. Ezévi maradvány: 14 kor. 70 fill.

A Kör jövő évi újjászervezésével Pálesch Árpád VII. és Bolgár Sándor 
VI. o. tanulók bízattak meg. B o r s o d y  K á r o l y ,

elnök.
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V. T o r n a k ö r .
(1898-1911.)

A Tornakör 1910. szept. 15-ikén tartotta alakuló-gyűlését Teltsch Kornél 
főgymn. tanár elnöklete alatt. Tisztikarát a következőképen választotta a Kör: 
titkár Hajdú Gyula VIII. o. t . ; előtornászok az I. csapathoz: Frohmann Béla 
VII. o. t. és Wallrabenstein Ferencz VII. o. t . ; a II. csapathoz: Masztics 
Miklós VIII. o. t. és Medzihradszky Adorján VII. o. t.; a III. csapathoz: 
Pálesch Árpád VII. és Marencsin Zoltán VI. o. t. A Körnek 39 rendes- és 
13 pártoló-tagja volt. A rendes-tagok hetenként kétszer, szerdán és szom
baton d. u. 1/s5 —V26-ig gyűltek össze a tornacsarnokban s felváltva Teltsch 
Kornél és Peskó Ödön tanárok vezetése alatt tornáztak.

A Kör 1911. márczius 25-ikén sikerült házi-ünnepélyt rendezett, a 
melyen két versenyszám is volt. A nyújtó-magasugrás, összetett versenynek 
első győztese Frohmann Béla VII. o. t., második Hajdú Árpád VII. o. t. 
és harmadik Grünstein Jenő VII. o. t. lett. A korlát egyéni versenynek a 
győztesei: Medzihradszky Adorján VII. o. t., Hajdú Gyula VIII. o. t. és 
Frohmann Béla VII. o. tanuló. Az első és második díj ezüst-, a harmadik 
díj bronzérem volt. A gyűrűn tornázó mintacsapat tagjai közül Wallraben- 
stein Ferencz VII. o. t. ezüst-, Masztics Miklós VIII. o. t. és Kovály György 
VII. o. t. bronzérmet nyertek.

A Turul-labdajátékra feltalálója, Halácsy Antal, tanította mega Kör tagjait
A Tornakor pénztári állapota az elmúlt évben a következő volt:

Múlt évi maradvány .. . .. 37 kor. 28 fill
Tagsági díjakból befolyt . .. 53 f f 48

Összesen . .. 90 kor. 76 fill
Kiadás volt .. 32 f f 85 f f

Maradt tehát . .. 57 kor. 91 fill
A Kör ügyeinek elintézésére az év folyamán három gyűlést tartott, s 

1911. május 5-ikén megtartott záró-gyűlésén Hajdú Árpád és Wallrabenstein 
Ferencz VII. o. tanulókat bízta meg a Kör jövő évi újjászervezésével.

T e l t s c h  K o r n é l ,
elnök.

VI. Thököly Imre-kör.
(1907-1911.)

A főgymnasiumi protestáns ifjúság Thököly Imre-köre 1910. szept. 
21-ikén alakult meg. Elnöke volt Frenyó Lajos főgymn. vallástanár, titkára 
Hajdú Gyula VIII. o. t, jegyzője Fúria Károly VIII. o. t., pénztárosa 
Wallrabenstein Ferencz VII. o. t., könyvtárosa Bartsch Béla VI. o. t. Tag
jainak száma 60, kik közül rendes 36, pártoló 24 volt.

A Kör az alakuló- és zárógyűlésen kívül tíz rendes összejövetelt tartott. 
Minden összejövetel közénekkel s egy-egy tag által elmondott imával kez
dődött és záródott. Minden összejövetelen volt bibliamagyarázat, melynek 
különös tekintettel kellett lenni a tanulók életére. A tagok a Szentírással 
való foglalkozás alapján igyekeztek a Kör nemes czélját megvalósítani, t. i. 
hogy Krisztusban vetett hitüket erősítsék, vallás-erkölcsi érzésüket ápolják.
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Felolvasások, szabadelőadások, szavalatok változatossá tették az össze
jövetelek műsorát s alkalmat adtak különböző kérdések tárgyalására. Meg
emlékezett a Kör a pátens visszavonásának 50-ik, Melanchthon Fülöp halálának 
350-ik, a szatmári békekötés 200-ik évfordulójáról. Egyéb felolvasások czímei 
voltak: „Miért legtökéletesebb egy istent imádó vallás a keresztyénség ?", 
„Bocskai és a protestáns hajdúk", „A hitről", „A magyarországi reformáczió 
gyors elterjedésének okai", „A Magyar Ev. Kér. Diákszövetség téli konferen- 
cziájáról" stb.

Körünk 6 tagja résztvett a Magyar Evang. Keresztyén Diákszövetség 
Budapesten tartott téli konferencziáján s így alkalmuk nyílt a Szövetség 
nagyfontosságú és nemes irányú munkájáról személyesen meggyőződni. 
Ezt a munkát ismertette Victor János, az említett Szövetség titkára, Phildius 
Keresztély és Wilder R., a világszövetség titkárai, kiknek előadását Körünk 
tagjai meghallgatták, sőt abban a munkában részt is vettek, még pedig úgy, 
hogy az eperjesi theol. akadémia belmissziói egyesülete által az ifjúság 
számára tartott bibliai órákat közülük többen látogatták.

A Kör egyébként az elmúlt iskolai évben kibővítette munkaterét, ne
vezetesen : programmjába vette, hogy az iskolai ifjúság számára vallásos 
estéket tartson. 1910. nov. 10-ikén Luther-estét rendeztünk, melyen színes 
vetített-képekben Luther életét mutattuk be. Az est programmja a követ
kező volt:

1. Közének: Erős vár a mi Istenünk, 1. v.
2. „Luther", Porkoláb Gyulától. Szavalta Hajdú Gyula VIII. o. t.
3. Luther élete; színes vetített-képekben. A képeket magyarázta Frenyó 

Lajos vallástanár.
4. Közének: Erős vár a mi Istenünk, 4. v.
1911. márczius 23-ikán böjti-estét rendezett a Kör, melynek műsora 

a következő volt:
1. Közének: Jézus szenvedésedről... 1 v.
2. „Jézus imája", Béri Gyulától. Szavalta Frohmann Edit ev. polg. 

leányisk. tanuló.
3. Jézus szenvedése, halála, feltámadása, mennybemenetele; vetített

képekben. A képeket magyarázta Frenyó Lajos vallástanár.
4. „Jairus leánya." írta Kecskeméthy István. Szavalta Hajdú Gyula VIII. o.t.
5. Közének. Jézus szenvedésedről. . .  utolsó verse.
Tagjaink a Kör könyvtárát, mely a tanári-kar adományából a követ

kező művekkel gyarapodott, szorgalmasan használták : Magyar Gy.: Wimmer 
Gottlieb Ágost, Felsőlövő nagypapja, Paulik János: Jeruzsálem pusztulása, 
Payr Sándor: A vadosfai artikuláris egyház Rábaközben, Kovács Sándor: 
Két vértanú a XVII. századból, Gyurátz Ferencz: Istenért, hazáért, Lechner- 
Kapi: Kis káté a váltanokról, Sztehlo Kornél: A nő hivatása a magyar 
Protestantismus életében.

A Kör tagjai a követkoző lapokat olvashatták: a SzövÉTNEKet, a 
Diákvilág ot, az Evangélikus Családi Lapok at, az Ébresztő t. — Gömöry 
János főgymn. igazgató úr adományából három buzgó tagunk: Fúria Károly

Coll. É r t .  1910—11. 18
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VIII., Fúria Zoltán VI. és Dancz István VI. o. tanuló ingyen kapta a Szövetnek 
ezévi folyamát, a miért az adományozónak itt is hálás köszönetét mondunk.

A Kör a jótékonyságot is szem előtt tartván, 5 kor.-t az eperjesi ev. 
elemi és polgári leányiskola építésére, 5 kor.-t pedig a budapesti protestáns 
árvaháznak juttatott.

A Kör bevétele volt ........................  47 kor. 50 fill.
K iadása...............................................  19 „ 76 „
M aradvány.......................................... 27 kor. 74 fill.

H) A főgymnasium ifjúságának segélyalapjai és gyűjtése.
1. A kirándulási alap vagyona . 2232 kor. 39 fill.

Ebből az alapból segélyben részesültek:
Bojárszky Dezső VII. o. t. 20 kor.
Pálesch Árpád VII. o. t. . 20 II
Kapisinszky Jenő VI. o. t. 10 II
Janovitz Aladár VI. o. t. .. 10 11
Nagy Jenő IV. o. t............ 20 11
Weiszer Ernő IV. o. t. 20 11

Összesen 100 kor.
2. Tornaverseny-alap ........................ . 1276 „ 80 11
3. Z enekör......................................... 242 „ 77 11
4. Ifjúsági segélypénztár :

A pénztár vagyona az év elején .. . 9156 „ 07 11
Gyűjtések a folyó iskolai évben:

I. osztály .................. 68 kor 91 fill.
II. „ .................. 34 „ — 11

III. „ .................. 21 „ 73 11
IV. „ .................. 39 „ — 11
V. „ .................. 45 „ 76 11

VI. „ .................. 32 „ 42 11
VII. „ .................. 42 „ 82 11

VIII. „ .................. 16 „ 70 11
Összesen .. .. 301 kor 34 fill.

Az alap kiadásai :
Kozsley György I. o. t. szállásért .. 68 11 11
Ref. ösztöndíjra ........................ .. 40 11 — 11
Bortnyik Lajos I. o. t., Javorniczky Albert I. o. t-,

Klinczkó Aladár I. o. t., Koncsek János I. 0. tv
Javorniczky András I. o. t., Javorniczky Aladár
II. o. t. tápdíjra, ä 20 kor........ .. 120 11 11

Az ifjúsági segítő-könyvtár számára .. 158 „ 30 11
Szóvá Péter VI. o. t. ösztöndíjra .. .. 20 11 " .
Nagy Árpád II. o. t. „ .. 10 11 11
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5. Az ifjúsági Zászló-alap gyarapodása az lQiOju, isk. évben. 
Gyűjtés az iskolai év folyamán:

I. osztály gyűjtése ............................. 13 kor. 90 fill.
II. „ „ ........................ 3 n 20 11

III. „ „ .................. 2 V 30 11
IV. „ „ ........................ 24 V — 11
V. „ „ ........................ 3 n — 11

VI. „ „ ....................... 4 íi 42 11
A diósgyőri kirándulásból felmaradt 12 i) — 11
A kassai » » 4 ii 40 11

Összesen 67 kor. 22 fill.
Tőke az 1Q09/io . isk. év végén .. .. 369 11 19 11
Tőke az I9i0/n. isk. év végén .. .. 436 kor. 41 fill.

18*
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A tanulók általános áttekintése.

1. A tanulók számának alakulása az iskolai év folyamán.
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2. A felvett nyilvános tanulók megbetegedései s az igazgatói és tanárkari
megrovások száma.

Me 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
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3. Az osztályvizsgálatot tett tanulók megoszlása honosság és szülőik (gyám
juk, illetőleg más törvényes gondviselőjük) állandó lakóhelye szerint.
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4. Az osztályvizsgálatot tett tanulók megoszlása vallás és anyanyelv szerint.

Az
osztály- 
vizsgá
latot tett

Az osztályvizsgálatot tett tanulók közül

i^?’ : refor- hitv.
római görög görög
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ín3

!
c3
CO
I-

összes katholikus N •Q
v a l l á s ú v o l t

i 2 ! 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

361 ^1 co 53 24 149

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 1 24

268 64 19 — 8 — — — 2 — 93

5. Ismétlők, a görög-pótló tárgyak tanulói, magaviselet és mulasztások szerint.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i

20 86 325 29 4 — 66 285 7 11439 7
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6. Az osztályvizsgálatot tett tanulók előmenetele.

7. A tanév végén tartott érettségi vizsgálat eredménye.
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TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET. ,

1. Tanári testület.
1. Beeilt József r. tanár, a IV. osztály főnöke, a zenekar vezetője, a zene

szerek őre. Tanított magyar nyelvet az I. és III. osztályban, német nyelvet 
és hegedűt az I — IV. osztályban, heti 19 órában. Működési éveinek száma 4.

2. Gamauf György r. tanár, az önképző- és önsegélyző-körök elnöke. 
Tanított neveléstud. tárgyakat az I., II. és IV. osztályban, történetet az 
I — III. osztályban, alkotmánytant a IV. osztályban, heti 17 órában. Működési 
éveinek száma 32.

3. Gerhard Béla igazgató, intern, felügyelő. Tanított mennyiségtant az 
I —IV. osztályban, heti 10 órában. Vezette a gyakorlati tanításokat. Műkö
dési éveinek száma 16, ezen intézetnél 11.

4. Holénia Gyula dr. intézeti orvos. Tanította az egészségtant és élet
mentést a IV. osztályban, heti 1 órában.

5. Kapy Gyula r. tanár, a III. osztály főnöke, a zeneszerek őre. Tanított 
zenei tárgyakat az I — IV. osztályban, gazdaságtant a IV. és szépírást az 
I — II. oszt.-ban, heti 19 órában. Működési éveinek száma22, ezen intézetnél 4.

6. Liptai Lajos rendkívüli tanár. Tanított vallástant és tót nyelvet az 
I —IV. osztályban, heti 16 órában. Tanít 13 év óta.

7. Molitor Gusztáv r. tanár, a II. osztály főnöke. Tanított természetrajzot 
az I— III. osztályban, fizikát a III. és IV. osztályban, rajzot a II —IV. osztály
ban, heti 18 órában. Működési éveinek száma 5, ezen intézetnél 4.

8. Reményik Lajos r. tanár, gyak.-iskolai tanító, a gyakorlati tanítások 
vezetője és a gyak.-isk. felszerelésének őre. Tanított^ a tanítóképzőben mód
szertant a III. osztályban, heti 2 órában. Működési éveinek száma 20, ezen 
intézetnél 12.

9. Vohaner Dezső s.-tanár, az I. osztály főnöke, internátusi felügyelő. 
Tanított1 magyar nyelvet a II. és IV. osztályban, földrajzot az I —III. osz
tályban, rajzot az I. osztályban, tornát az I —IV. osztályban, heti óra
száma 19. Működési éveinek száma 4, ezen intézetnél 1.

Másvallású tanulóink vallástani oktatásával megbízattak:
1. Gönczy Gábor, a sáros-szepesi ref. missiói kör lelkésze, lakik Eperjesen.
2. Zaborovszky Béla eperjesi róm. kath. ez. prépost, plébános, illetve 

megbízottja.

IV .
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2. A tanítóképző-intézet növendékei.
A rövidítések magyarázata: ref. református, rk. róni. 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

**Babka József tm., jt., i. 
Biró Endre ref., i. . . 
Czelder Gyula tm., jt., i. 

***Elek Pál ref., k. . . .
5 Ferencz József tm., i. . 

Fidler Ferencz tm., jt., i. 
Gajdár Jenő rk., i. . . 
Kántor Lajos ref., i., ism 
Kisfaludy Lajos tm., jt., i 

10 Krecsák Gyula tm., jt., i 
Kutsinszky József tm., sz 
Lovas Sándor gk., i. 
Mercs Samu tm., jt., i. 
Pazár István tm., i.

15 Ponicsán Ádám, tm., i. 
Rumann Kornél tm., i. 
Scholtz Béla tm., jt., i. 
Stromp Gusztáv tm., jt., 
Tury Zoltán ref., i.

20 Varjú József tm., k. 
Wildner László tm., i. 
Zorkóczy Ernő tm., i. 

Magántanuló:
Biró Antal ref. . . . 
Elek Pál ref.................

I. OSZTÁLY.* ** ***

Németi ijrcse, Liptó vm., 1805. máj. 11. 
Kovácsvágás, Abaúj vm., 1896. máj. 29. 
Rákosbánya, Gömör vm., 1896. okt. 24. 
Parasznya, Borsod vm., 1895. ápr. 3. 
Mende, Pest vm., 1894. nov. 12. 
Tállya, Zemplén vm., 1894. nov. 12. 
Nagyszuha, Gömör vm., 1896. ápr. 9. 
Karcsa, Zemplén vm., 1894. márcz. 3. 
Kishalom, Nógrád vm., 1893. okt. 4. 
Nyíregyháza, Szabolcsvm., 1896. okt. 12. 
Budapest, 1896. júl. 10.
Páczin, Zemplén vm., 1896. aug. 23. 
Mateócz, Szepes vm., 1895. nov. 1. 
Gyanta, Bihar vm., 1892. aug. 2. 
Lajosfalva, Torontál vm., 1895. nov. 16. 
Kokava, Liptó vm., 1894. ápr. 28. 
Nagylomnicz, Szepes vm., 1894. szept. 29. 
Körmend, Vas vm., 1895. máj. 13. 
Hubó, Gömör vm., 1893. nov. 25. 
Jóbaháza, Sopron vm., 1895. jan. .15. 
Leibicz, Szepes vm., 1896. márcz. 31. 
Dobrocs, Nógrád vm., 1895. jan. 17.

Hernád-Sz.-Andr., Abaúj, 1892. szept. 22. 
Parasznya, Borsod vm., 1895. ápr. 3.

Ablonczy László ref., k. . 
Bartsch Béla tm., jt., i. . 
Bellán Andor tm., jt., i. . 
Benczo András tm., jt., i.

II. OSZTÁLY.

Alsószuha, Gömör vm., 1893. jún. 15. 
Durand, Szepes vm., 1893. márcz. 5. 
Tóthegymeg, Gömör vm., 1894. okt. 8. 
Csetnek, Gömör vm., 1894. máj. 10.

* Az I. osztály 23 tanulója közül a gymn. IV. osztályát sikerrel végezte 7, 
a polgári iskola IV. osztályát sikerrel végezte 16.

** A kinél vallás nincs jelezve, az ág. hitv. ev.
*** Kimaradt 1910. decz. 2-ikán, magántanulóul felvétetett.
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Név, vallás Születés helye és ideje

5 Bohus Emil tm., jt., i. . 
Gallay András tm., jt., i. 
Halát Pál tm., jt., i. . . 
Klimo Péter tm., jt., i. . 
Kontra János tm., jt., i. .

10 Koszka Gyula tm., jt., i. 
Kovács Dezső ref., i. . . 
Lengyel József, ref., i. 
Mikulás András tm., jt., i. 
Nikelszky Ödön tm., jt., i. 

15 Oravszky Rezső tm., jt., i. 
Reichmann Tivadar rk., sz. 
Roszik Gyula tm., i. . . 
Rumann Aurél tm., i.
Rúzsa László tm., jt., i. .

20 Scholcz Jenő tm., jt., i., ö. 
Szmolár István tm., i. 
Sztrehárszky János tm., jt., i 
Them Oszkár tm., jt., i . . 
Tornász Sándor rk., i.

25 Varga András tm., jt., i . .

Kisszeben, Sáros vm., 1895. jún. 1. 
Ratkó, Götnör vm., 1894. febr. 14. 
Libetbánya, Zólyom vm., 1892. decz. 22. 
Liptósztmiklós, Liptó vm., 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, Borsod 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. 
Baráttelke, Gömör vm., 1893. máj. 14.

Magántanuló: 
Lriedmann Henrik izr. Ólubló, Szepes vm., 1880. máj. 5.

111. OSZTÁLY.

Bálint Géza tm., sz. . . . 
Borzi Barna ref., k. . . . 
Czeglédi István tm., jt., i. . 
Czékus István tm., jt., i. . . 

5 Dóbisz Károly tm., jt., i. 
Elischer Sándor tm., i., ism. 
Engler András tm., jt., i., ö. 
Gál Lajos tm., jt., i. . . . 
Horváth Zoltán ref., k., ism. 

10 Huszty József ref., i. . . .
Lechniczky Gyula tm., jt., i., ö. 
Madách József rk., sz. . .
Makatura János tm., sz. . . 
Meskó Béla ref., i. . . • 

15 Molnár Miklós ref., k., ism. . 
Podhradszky Imre tm., jt., i.

Eperjes, Sáros vm., 1892. nov. 13. 
Tornallja, Gömör vm., 1891. febr. 15. 
Jolsva, Gömör vm., 1893. decz. 21. 
Kassa, Abaúj vm., 1891. decz. 2.
Gócs, Gömör vm., 1893. szept. 21. 
Gölniczbánya, Szepes vm., 1891. aug. 22. 
Rimabrézó, Gömör vm., 1892. decz. 8. 
Sajógömör, Gömör vm., 1891. okt. 5. 
Rakaczaszend, Borsod, 1891. márcz. 28. 
Beregszász, Bereg vm., 1893. márcz. 1. 
Nagylomnicz, Szepes vm., 1894. jan. 9. 
Kassa, Abaúj vm., 1892. márcz. 19. 
Tarkő, Sáros vm., 1890, júl. 30. 
Szűrte, Ung vm., 1891. aug. 5. 
Belsőböcs, Borsod vm., 1889. jan. 3. 
Beszterczebánya, Zólyom, 1892. jún. 2ó.

C oll. É r t .  1 9 1 0 - 1 1 . 19
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Név, vallás Születés helye és ideje

Pollák Ede tm., jt., i., ö. 
Steller Ernő tm., jt., i. . . 

^Tornyai Mátyás tm., jt., i. . 
20 Visnyai György ref., i. . . 

**Wolfel József tm., i. . . .

Szomolnok, Szepes vm., 1893. jan. 18. 
Szepesváralja, Szepes vm., 1894. ápr. 4. 
Nyíregyháza, Szabolcs, 1893. febr. 22. 
Miskolcz, Borsod vm., 1892. szept. 10. 
Kisköcsk, Vas vm., 1892. júl. 26.

Magántanuló:
Domszky András . . . . Magyarfalva, Liptó vm., 1880. júl. 28.

IV. OSZTÁLY.

Benedikty Sándor jt., i. . . Albertirsa, Pest vm., 1888. febr. 13.
Csabrák Gusztáv tm., k. 
Csécs Dezső rk., i. . . . 
Csillag János tm., jt., i., ö. .

Zsittna, Trencsén vm., 1890. ápr. 19. 
Kassahámor, Abaúj vm., 1892. febr. 24. 
Szelcze, Gömör vm., 1892. jan. 24.

5 Dlhányi István tm., jt., i., ö. I Rimabrézó, Qömör vm., 1891. júl. 2.
Fábry Lajos tm., jt., i. . . 
Gynrkovics Aladár tm., jt., i.
Hollós Béla rk., i.................
Horvay Lajos tm., sz. . . 

10 Kéhler Béla tm., jt., i. . . 
***Kovács András tm., jt., i. . 

Leng Pál tm., jt., i. . . . 
Mihalovics Pál tm., jt., i., ö. 
Nandrássy Gyula tm., jt., i.

15 Niczky József k....................
Paulik Béla tm., jt., i. . . 
Pétrusz János tm., jt., k. . . 
Prunyi Kornél tm., jt., i. 
Szabó Endre tm., jt., i. . . 

20 Szereday Zsigmond tm., jt., i. 
Szvorényi Pál tm., k. . . . 
Tátrai Endre tm., jt., i. . . 
Tomcsányi Miklós tm., jt., i.

Rozsnyó, Gömör vm., 1891. szept. 17. 
Jakabvágása, Sáros vm., 1889. aug. 7. 
Karancskeszi, Nógrád vm., 1889.decz. 13. 
Vychodna, Liptó vm., 1892. jan. 2. 
Korompa, Szepes vm., 1891. febr. 5. 
Tiszolcz, Gömör vm., 1889. rnárcz. 15. 
Csetnek, Gömör vm., 1892. nov. 7. 
Betlér, Gömör vm., 1891. márcz. 20. 
Nagyrőcze, Gömör vm., 1891. szept. 28. 
Nagyszőllős, Ugocsavm., 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. 
Sárosófalu, Sáros vm., 1891. nov. 6. 
Lónyabánya, Nógrád vm., 1891. máj. 2. 
Várkút, Nógrád vm., 1891. szept. 21. 
Ruszkócz, Ung vm., 1892. decz. 21.

Magántanuló:
Pongó Sándor ref. . . . 
Szleptsán István rk. . . . 
Uhrin János ág. h. ev. . . 
Vígh József ref.....................

‘ Kimaradt 1911. jún. 3-ikán.
** Kimaradt 1910. nov. 7-ikén. 

“ ‘ Meghalt 1910. nov. 16-ikán.

Runya, Gömör vm., 1883. okt. 9. 
Esztergom, Esztergom vm., 1875. jún. 14. 
Apatelek, Arad vm., 1891. szept. 16. 
Csenger, Szattnár vm., 1890. júl. 16.
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3. A rendes tanulókra vonatkozó statisztikai adatok.

1. II. III. IV. Összesen

a) Általános áramlat szerint
volt:

Beiratkozott.............................. 22 25 21 23 91
Alsóbb osztályból átlépett 21 25 18 23 88
Ism étlő ................................... 1 — 3 — 3
Más tanítóképzőből jött .. .. 1 - 4 — 5
Évközben kimaradt ............. 1 — 2 — 3

» meghalt ............ — — 1 1
Vizsgát tett az év végén .. .. 21 25 19 22 87

b) Vallás szerint volt az év
végén :

Ág. hitv. evang........................ 16 20 12 20 68
Ev. ref....................................... 3 3 6 — 12
Róm. kath................................. 1 2 1 2 6
Gör. katli.................................. 1 — - — 1

Összesen .. 21 25 19 22 87

c) Anyanyelv szerint volt az
év végén:

M agyar................................... 19 24 19 22 84
Német ................................... 2 1 — — 3

Összesen .. 21 25 19 22 87

d) Kor szerint volt az év végén :
1888-ban született, tehát 23 éves — — — 1 1
1889-ben » » 22 » — 1 2 3
1890-ben „ » 21 » — ~ 1 1 2
1891-ben » » 20 » — — 6 12 18
1892-ben » » 1 9  » 1 2 5 6 14
1893-ban » » 1 8  » 3 12 4 — 19
1894-ben » » 1 7  » 4 8 2 — 14
1895-ben » » 1 6  » 6 3 — — 9
1896-ban » » 1 5  » 7 — — — 7

Összesen .. 21 25 19 22 87
19*
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1. II. III. IV. Összesen

e) Illetőség szerint ág. h. ev.
volt az év végén:

1. Tiszakerületbeli, és pedig:
Sáros vármegyei ............ 2 2 2 4 10
Szepes „ ............ 3 3 4 1 11
Liptó „ ............ 2 2 — 1 5
Gömör „ ............ 2 8 3 7 20
Trencsén „ ............. — — — 1 1
Borsod ,, ............ — 2 2 — 4
Zemplén „ ............ 1 — • — — 1
Szabolcs „ ............ 1 2 — — 3
Ugocsa „ ............ — — — 1 1
Hajdú „ ............ — — - 1 1
Ung „ ............ — — — 1 1

2. Bányakerületbeli ............ 1 1 — 2 4
3. Dunáninneni kerületbeli 3 — 1 1 5
4. Dunántúli kerületbeli .. .. 1 — — — 1

Összesen .. 16 20 12 20 68

f )  A szülők polg. állása szerint
volt az év végén :

Lelkész f i a .............................. 2 1 1 2 6
Tanító » .............................. 8 5 4 6 23
Egyéb értelmi foglalkozású fia 3 3 5 5 16
Iparos és kereskedő fia . .. 4 9 3 4 20
Kisbirtokos „ .. .. 2 5 2 1 10
Egyéb állású fia „ .. .. 2 2 4 4 12

Összesen 21 25 19 22 87

4. 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. 11 19 12 16 58 580 K.
Máskerületi „ 5 1 1 4 . 11 110 „

Összesen 16 20 13 20 69 690
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b) Lakás, fű té s , v ilág ítás, ta k a rítá s  jótétem ényében  részesült:
I.

Tiszakerületi ág. h. ev. 
Máskerületbeli „

oszt. I
5
1

I!. oszt.
15

III. oszt.
9
1

IV. oszt. 
15  

1

Ossz.
44
3

Segély ért. 
3080 K. 
210 „

Összesen: 6 15 10 16 47 3290 K.
c) Konviktusi elengedésben részesült:

I. oszt. 11. oszt. III. oszt. IV. oszt. Ossz. Segély ért.

Tiszakerületi ág. h. ev. 5 15 6 12 38 2990 K.
Máskerületbeli „ 1 1 1 2 5 270 „

Összesen 16 1 4 43 3260 K.
A konviktusi elengedésben a collegiumi tápintézet által adott 833 K. 

is benfoglaltatik.
2. Egyes könyvkiadók különböző értékben küldöttek tankönyveket 

szegény tanulóink között való ingy. kiosztás czéljából.
3. Intézeti- és collegiumi ösztöndíjban részesültek:
1. Mihalovics Pál IV. o. t. a Gamauf-félében
2. Pollák Ede III. o. t. a „ „
3. Engler András III. o. t. a Kubinyi-félében
4. Csillag János IV- t. » »
5. Csillag János IV. o. t. a Fabriczy-félében
6. Dlhányi István IV. o. t. a Kacziányi „
7. Lechniczky Gyula III. o. t. az Ujliázy L.-félében
8. Scholcz Jenő II. o. t. » »
9. Dlhányi István IV. o. t. az Önsegélyzőtől

10. Ponicsán Adám 1. o. t. „
11. Stromp Gusztáv I. o. t. »

Segélyek és ösztöndíjak főösszege ........................
Egy-egy tanulóra esik átlag ...................................

. .  20-- K
. .  2 0 '- i l

4‘ — V

. .  40' — 1)

8' — ; ;

. .  200 - ) /

8 '- i ;

8 '- ) i

10-- V

1 0 - \  V

10-- V

338'- K.
7578'- ; ;

87T0 9

5. 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.2 területű, főképp a gyümölcsfák 
és konyhakerti növények okszerű tenyésztésére nézve szolgál útmutatásul 
az ifjúságnak.

Internátusunkban 75 tanuló volt elhelyezve, 6 tanuló szüleinél lakott, 
7 tanuló több családnál bérelt alkalmas lakást. A szobák tisztántartására 
és a rendre szobafelügyelők ügyeltek, a kik e czélból naplót vezettek s 
nap-nap mellett jelentést tartoztak tanni a felügyelő tanárnak.
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6 . Könyvtárunk és a tanszerek szaporodása.
a) Könyvtárunk a jelen tanévben a következő művekkel gyarapodott:
1. Vétel útján: Evang. Őrálló, Nemzeti Iskola, Magyar Kisdednevelés 

és Népoktatás ez. heti tanügyi lapokkal.
Feilmant: Orgel-Schule ; Rink: Orgel-Schule; Volkmar: Sonata für 

Orgel ez. munkákkal.
2. Ajándék útján: Néptanítók Lapja, Hivatalos Közlöny, Herkules, 

Akadémiai Értesítő ez. folyóiratokkal.
Zarándy A. Gáspár: Huba vére Szemere. Dr. Wekerle László: Nagy 

ezerév. Losonczi István : Kis tükör (1836). Cizío, azaz az astronomia tudo
mánya. Szokoly Viktor: Arczisme és Phrenologia. J. L. Rudolphi: lieber 
die Erziehung der Jugend. Friedrich Schiller: Geschichte 1 -6. kötet. Corne
lius Tacitus: Sämtliche Werke 1—3. kötet. Joachim Heimich: Theophson. 
Wethenhall Wilkes: Erinnerungen an ein junges Frauenzimmer. Dunántúli 
„Keresztyén énekeskönyv és Dallamos könyvecske az új énekeskönyvhöz“. 
Magyar közoktatásügy az 1909. évben. A szabadoktatás országos szervezete. 
Az országos tanári nyugdíj- és gyámintézet 1909. évi jelentése ez. munkákkal.

ii. A tanítóképző-intézet működése.
1. Az iskolai év rövid története.

Az elmúlt 1910/11. isk. évnek adatain kívül, melyek a Coll. történetében 
foglalnak helyet, e helyütt még a következőket említjük meg.

1. A tanítóképző-intézetbe felvételért folyamodók kérvényét a tanárkar 
aug. 8-ikán tárgyalta s javaslata aug. 9-ikén terjesztetett fel a püsp. hivatalhoz.

2. Az aug. hó 26—27-ikén Poprádon megtartott egyh.-ker. közgyűlésen 
a tanítóképző-intézetet az igazgató képviselte, a kinek jelentése és javaslatai 
alapján a kér. gyűlés „elismeréssel vette tudomásul, hogy a tanítóképző 
tanári-kara, a nehéz állapotok között is, a midőn az internátus, a szertárak 
és a megfelelő felszerelések hiánya úgy a fegyelmezést és a valláserkölcsi 
jellemképzést, mint a tanítást rendkívül megnehezíti, hűséges munkásságával 
méltánylandó eredményt tud felmutatni, s elhatározta, hogy a) hálás 
köszönetét fejezi ki a vall.- és közokt.-ügyi miniszternek a fiz.-kieg. állam
segély kedvezőbb megállapításáért, b) újból felterjesztést intéz Becht József 
és Molitor Gusztáv tanárok fiz.-kieg. áll.-segélyének méltányosabb megállapí
tása, s az intézet és internátus részére építési állami segély engedélyezése 
érdekében, c) a püspök űr által a debreczeni kér. gyűlés felhatalmazása 
alapján megállapított, s a tanárok részére az 1909. évi jan. 1-től folyósított 
korpótlékokat és magasabb lakáspénzeket továbbra is folyósítja, d) az 
igazgató tiszteletdíját 800 koronára felemeli, é) a tót-órák számát a tót nyelv 
tanításának sikeresebbététele czéljából heti 2 órával szaporítja, / )  az önálló 
vallás tanári tanszék szervezésének előkészítését a jövő évi kér. gyűlés 
feladatává teszi".
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3. A tanítóképző-intézeti tanulóknak, a püspök úr által megszabott 
feltételek melletti beiratása szept. hó 1-jéti és 2-ikán eszközöltetett. Szept. 
1. napján tartottuk meg a javítóvizsgálatokat. A tanévet ünnepélyesen 
szept. 3-ikán nyitottuk meg. A megnyitó - ünnepélyt megelőzőleg a tanár
kar az ifjúsággal együtt a templomi istentiszteleten vett részt, a mely 
alkalommal nt. Korbély Géza lelkész úr a tanítói pálya fontosságáról s az 
arra való előkészülés módozatairól emlékezett meg. Istentisztelet után a 
tanárkar és az ifjúság az intézet orgona-termében meghallgatta az igazgató 
évmegnyitó-beszédét, melynek végeztével az intézeti és intern, szabályok 
olvastattak fel és magyaráztattak meg.

4. Szept. 10-ikén alakult meg az intézeti Önképző- és Önsegélyző-kör. 
Tanárelnöke Gamauf György int. tanár maradt, a ki 32 éven át irányította 
és vezette a kör működését. Ez időben kezdette meg működését az intézeti 
zenekar Becht József tanár vezetése mellett.

5. Szept. 24—26. napjain a Magas-Tátrába rendezett kiránduláson Molitor 
Gusztáv és Vohaner Dezső tanárok és 32 tanuló vett részt. A kirándulás 
czélja a tátrai fürdőtelepek megtekintése, a Lengyel-nyereg és a Kis-Viszoka 
megmászása, s hat óráig tartó gerinczvándorlás volt. A résztvett ifjúság e 
kiránduláson fegyelmezettségének és kitartásának fényes bizonyítékát szol
gáltatta.

6. Okt. 6. napján, az aradi 13 vértanú emlékére rendezett collegiumi 
ünnepélyen intézetünk dalkara egy énekszámmal vett részt.

7. Okt. 31. napján az ág. h. ev. vall. tanulók a tanárkarral együtt járul
tak az Úr asztalához. Az intézet dalkara gyönyörűen betanult énekszámot 
adott elő Kapy Gy. tanár vezetése mellett.

8. Decz. 4. napján ellninyt tiszai ág. h. ev. egyházkerületünk érdemes 
főpásztora, intézetünk szellemi vezére, legfőbb patronusa, mélt. és főtisztelendő 
Zelenka Pál püspök úr, a Lipót-rend középkeresztese, A megdicsőült min
denkor atyai jóakarattal viseltetett intézetünk,, annak tanárkara és ifjúsága 
iránt. Az ő főpásztori működése alatt intézetünk négy évfolyamúvá fejlesz- 
tetett, s gyak. elemi iskolával egészíttetett ki, s a tanárkar nyolcz tagból 
állóvá növeltetett. Az ő hathatós közremunkálásával, az államkormány segítsé
gének s a fentartó egyházkerület fokozottabb áldozatkészségének igénybevéte
lével a tanárkar javadalmazása az állami tképző-int. tanárokéval egyenlőképpen 
rendeztetett. Mi sem természetesebb tehát, mint hogy a tanárkar mélyen meg- 
illetődött szívvel vette a lesújtó hírt, püspökünk halálának hírét, s hogy 
fájdalmának külsőképpen is kifejezést adjon, elhatározta, hogy érdemeit 
jegyzőkönyvébe iktatja, a családhoz részvéttáviratot intéz, temetésén magát 
az igazgató által képviselteti, a temetés napján iskolai szünetet ad, s emlékét 
hálás szívvel megőrizi.

Legyen áldott emléke, s csendes pihenése!
9. A nm. vall.- és közoktatásügyi miniszter úr jan. 30-ikán kelt 9847. sz. 

rendeletével Gamauf György és Gerhard Béla törzsfizetését államsegélylyel 
a VII. fiz. oszt. 3. fokozatának megfelelő összegekig egészítette k i; Becht 
József és Molitor Gusztáv részére újabb 600 — 600 kor.; Reményik Lajos
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részére újabb 200 kor. fiz.-kieg. államsegélyt utalványozott, minek folytán 
törzsfizetésük a IX. fiz. oszt. 3. fokozatának megfelelő lett. Hálás köszönetét 
mondunk ezért a miniszter úr őnagyméltóságának.

10. Jan. 31. napján osztottuk ki a félévi értesítőket.
11. Márczius hó 1 — 3. napjain Szabó Elemér kir. tanfelügyelő úr hiva

talosan meglátogatta intézetünket, résztvett a tanítási órákon, megtekintette 
az intézet berendezését és felszerelését. Látogatásának végeztekor azon örö
mének adott kifejezést, hogy az ősi Collegium ezen jóhírű intézetében a 
szellemieket illetőleg mindent a legnagyobb rendben talált. Készséggel meg
ígérte, hogy jobb sorsra érdemes intézetünk érdekében a magas miniszté
riumnál minden befolyását érvényesíteni fogja.

12. Márcz. 15-ikén rendezett collegiumi ünnepélyen intézetünk dalkara 
és zenekara egy-egy számmal szerepelt, s az Önképzőkör díszülést tartott, 
a melynek egész lefolyása méltó volt a nagy nap emlékéhez.

13. Az Országos ev. Tanáregyesületnek Sopronban, április hó 11. és 12. 
napjain megtartott közgyűlésén az igazgató vett részt, a ki az új képesítő
vizsgálati szabályzatnak az ev. tanítóképző-intézeteknek megfelelő átalakításánál, 
s a kántori kép.-vizsg. szabályzat megállapításánál a tanárkar álláspontját 
kellőleg érvényesítette, az általa készített »Ág. h. ev. tanítóképző-intézetek 
rendtartásáénak tárgyalása a jövő közgyűlésre halasztatott.

14. Április 22-ikén húnyt el tanítóképző-intézetünk lelkes barátja, nt. 
Zemán János lelkész úr, a képesítő-vizsg. bizottság rendes-tagja. Emlékét 
kegyelettel megőrizzük. Temetésén a tanártestület teljes számmal vett részt. 
Nyugodjék békében!

15. Május 16. napján, mélt. és főtiszt. Qeduly Henrik püspök úr beiktató
ünnepélyén az intézetet az igazgató, Liptai Lajos és Vohaner Dezső tanárok 
képviselték. Püspök úr őmélt. az igazgató üdvözlő-beszédére adott válaszában 
teljes jóakaratáról biztosította a szerinte is fontos missziót teljesítő intézet 
tanártestületét, s készséggel megígérte, hogy a tanítóképző-intézet sorsát 
szívén viseli, s ezen nagyfontosságú egyházi intézmény megerősítése és teljes 
kifejlesztése érdekében egész erejével fog közremunkálni. A beiktatás napján 
a tanítóképző-intézetben és a gyak.-iskolában a tanítás szünetelt.

16. Május 16. napján a tanítóképző-intézet 36 tanulója Becht József és 
Molitor Gusztáv tanárokkal megtekintette a máriavölgyi üveghutát s Bártfa 
város történelmi nevezetességeit, s egy kellemesen és hasznosan lefolyt ki
rándulás emlékével, jó hangulatban és jó egészségben tértek vissza otthonukba.

17. Május 24. napján az ág. h. ev. vall. tanulók és a tanárkar másodízben 
járult az Úr asztalához. Az intézet dalkara ez alkalommal is egy énekszámot 
adott elő Kapy Oy. tanár vezetése mellett, a mely köztetszést keltett.

18. Június 6. napján folyt le Eperjes 4 középiskolájának tornaversenye 
az Etve. tornaterén. Ez alkalommal ifjúságunk fegyelmezettsége s a precziz 
végzett szabadgyakorlatok által nagy tetszésben és hírlapi elismerésben 
részesült. Szergyakorlataik is sok tapsot váltottak ki.

19. Mélt. és főtiszt. Geduly Henrik püspök úr, püspöki minőségében 
elsőízben, jún. 11-ikén érkezett Eperjesre. Fogadtatásánál és a városon át a
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templomba való bevonulásánál a tanártestület és a tanítóképző ifjúsága 
méltóképpen vett részt. A Coll. négy intézetének ifjúsága az esti órákban 
nagyszabású fáklyásmenetet rendezett püspöke tiszteletére.

20. Jún. hó 12-ikén a coll. igazgató-választmány és a coll. tanárkar — 
köztük intézetünk tanárai teljes számmal — tisztelgett püspök úr őmélt-nál. 
Öméltóságának Tahy József coll. tn-felügyelő üdvözlésére adott válasza 
mindenkit teljes mértékben kielégített. A püspök tiszteletére rendezett ban
ketten a tanítóképző tanárkara teljes számmal vett részt.

21. Június 14-ikén tartott coll. igazgató-választmányi ülésen a tanító
képző-intézet igazgatójául a következő 3 évre újból egyhangúlag Gerhard 
Béla választatott meg, s Vohaner Dezső s.-tanár egyévi eredményes, s a 
várakozásokat kielégítő működése alapján állásában véglegesíttetett és a 
hivatali esküt letette.

22. Püspök úr őnrélt. jún. 18-ikán érkezett Eperjesre, hogy a 19 — 22. 
napokon tartott képesítő-vizsgálatokat, mint elnök, személyesen vezesse. Őmélt. 
a vizsgálat folyamán, de különösen a tk. tanártestületével 21-ikén tartott 
értekezleten tett kijelentéseivel felújította bennünk ismét a reményt, hogy a 
közeljövőben mindazon nehézségek, a melyek eddig mint legyőzhetetlen 
akadályok, a tanárkarnak törekvését bénítván, a teljes eredmény elérhetését 
lehetetlenné tették, megszüntethetek lesznek. Biztató Ígéretét nyertük a te
kintetben, hogy az intézet és az internátus rövid idő alatt, egy telken, 
megfelelő elhelyezést nyer, s berendezésében és felszerelésében mintája lesz 
a mai kór igényeinek megfelelő tanítóképző-intézetnek. Adja Isten, hogy 
jóakarata és törekvései czélt érjenek!

Egyelőre, a jövő, 1911 — 12. tanévtől kezdődőleg a tanítóképző-intézet 
a Collegium II. emeletén nyer az eddiginél kényelmesebb és megfelelőbb 
elhelyezést. A rendelkezésünkre bocsátott helyiségek szükség szerinti beren
dezése a szünidő folyamán fog eszközöltetni. A gyak.-isk. továbbra is eddigi 
helyén és állapotában marad. A főgymn. volt tornacsarnoka a jövő tanévtől 
a d. e. órákban is rendelkezésünkre áll, a mi órarendünk czélszerűbb össze
állítását teszi lehetővé.

23. Jún. 22-ikén az intézeti Önképző-, Zene-és Dalkör dr. Masznyik E. 
miniszt. biztos, s a képesítő-vizsg. bizotts. tiszteletére fényesen sikerült matinét 
rendezett, a melylyel nagy mértékben hozzájárult jó hírének növeléséhez.

24. Az iskolai év folyamán a tanártestület tagjai az ifjúság egy-egy 
részével kisebb-nagyobb kirándulásokat rendeztek a város- és környékének 
kiesfekvésű, s történelmi emlékekben gazdag helyeire. A IV. oszt. növendékei 
tapasztalataik bővítése, a tanítás gyakorlatában való ügyesedésük czéljából 
az igazgató és a szaktanárok vezetése mellett több ízben hospitáltak az ág. 
h. ev. egyh.-község elemi iskoláiban, a helybeli áll. tanítónő- és kir. g. kath. 
tanítóképző-int. elemi gyak.-iskolájában, s mindenütt a legszívesebb fogad
tatásra találtak.

Sajnáljuk, hogy azon kívánalomnak, hogy tanulóink a ezéllövészetben 
és a tűzoltásban is kiképeztetést nyerjenek, nagy elfoglaltságukra való tekintettel 
a lefolyt tanévben eleget nem tehettünk.

Coll. É r t 1910—1911. 20
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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 az Eperjesi Széchenyi-kör, s az általa rendezett képzőművészeti 
kiállítás, a melyet tanulóink több ízben meglátogattak, a Tanár-Egyesület, 
a Népakadémia, a Kárpát-Egyesület Eperjesi Osztálya, a theologia Bel- 
missiói Egyesülete, a joghallgatók Testületének Irodalmi Osztálya stb., a 
melyek által rendezett felolvasó- és zeneestélyeken a lehetőség szerint részt- 
vettünk és közreműködtünk. Fogadják az intézet hálás köszönetét.

Egyesületeink ez évben is áldásos tevékenységet fejtettek ki. Gyűjtést 
rendeztünk a rozsnyói árvaházra (12 95 kor.), a coll. gyámintézetre (1295 kor.).

Az iskolai év zavartalanul folyt le. Úgy a tanárkar, mint az ifjúság 
egészségi állapota jó volt, minek következtében a tanítás folytonos) meg
szakítás nélküli lehetett. A fegyelmi állapot is jó volt, az iskolai szabályoknak 
nagyon súlyos áthágását nem tapasztaltuk.

A tanévet a következő vizsgarend szerint fejeztük be: május 29. és
30-ikán a IV. o. rt. osztályvizsg., máj. 31-ikén a IV. o. mt. osztályvizsgálata, 
jún. 1 —3-ikán írásb. kép.-vizsg., jún. 15-ikén az 1. osztály, jún. 16-ikán a
II. osztály, jún. 17. a III. oszt. osztály vizsgálata, jún. 18-ikán a gyak.-isk. 
vizsgája, jún. 19 -22-ikén szóbeli kép.-vizsgálat, jún. 23-ikán a II. oszt. 
osztályképesítő-vizsgája, jún. 24-ikén a III. oszt. osztálykép.-vizsgája.

25. Jún. 30-ikán gyűltek össze 10-éves találkozóra az 1901. évben 
képesítő-vizsgálatot tett volt rendes int. növendékek közül Boldis István, az 
aszódi javítóintézet családfője, Buchalla Ervin szomolnoki ev. tanító, Ivano- 
vics Győző körmöczbányai polg. isk. tanár, Molitor Gusztáv int. tanár, 
Molnár Emil békéscsabai ev. tanító, Scholcz Pál vychodnai ev. tanító, 
Voháner Dezső int. tanár, hogy volt tanáraik iránt érzett hálájuknak kifejezést 
adjanak, s felújítsák az egymás iránt érzett baráti szeretetet s azon kedves 
emlékeket, a melyek itteni tartózkodásuk négy évéhez fűződnek.

D. e. 10 órakor gyűltek össze a tanítóképző-intézet orgona-termében, 
s az egymás iránt érzett szeretetük kifejezése után elhatározták, hogy 
hálájuk jeleként a tanítóképző szegénysorsú tanulói részére alapítványt 
tesznek, s hogy újabb 10 év elmúltával is összejönnek.

A d. e. folyamán látogatást tettek volt tanáraiknál, a kiknek tiszteletére 
a Fekete Sas vendéglőben vacsorát rendeztek. A vacsoránál valamennyiök 
nevében Boldis István üdvözölte a tanítóképző tanárkarát, különösen volt 
igazgatókat, Gamauf Györgyöt és Slajchó Mihályt. Az üdvözlésre Gamauf 
György, Slajchó Mihály, Liptai Lajos és Gerhard Béla válaszoltak. A társaság 
kedélyes hangulatban az éjfélutáni órákig maradt együtt.

26. A nm. vall.- és közokt.-ügyi miniszter úr által Budapesten, júl. hó 
3 — 23. napjain, a tanítóképző-intézetek természetrajzt tanító tanárai részére 
rendezett szünidei tanfolyamon Molitor Gusztáv kollegánk vesz részt.
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2. A tanítás anyaga.
Az ág. hitv. ev. vallású tanulók vallástani anyagát az „Egyetemes 

vallástani tanterv tanítóképző-intézetek számára" írja elő, másvallású 
tanulóink vallástani anyaga az illető felekezet vallástani tanterve szerint, 
annak teljesen megfelelő mértékben állapíttatott meg.

A többi tárgyak. „Az állami elemi iskolai tanító- és tanítónőképző- 
intézetek tanterve“ (kiadta a vall.- és közoktatásügyi miniszter 1902. évi 
40,181. sz. a. kelt rendeletével) alapján, annak egész terjedelmében, a meg
felelő óraszámokban, az állam által engedélyezett tankönyvek szerint taníttattak- 
A zenetárgyak tanításánál különös gondot fordítottunk a kántorképzésre.

Az egyes tárgyak tanítási anyagának részletes feldolgozását az előbbi 
évek értesítői ölelik fel, annak közlését ez alkalommal mellőzzük.

Magyar írásbeli dolgozatok.
I. osztály. 1., 2., 3., 4. Diktandó írás a helyesírás gyakorlására. 5. A 

nyelvtan. A nyelvtudomány. 6. A vasárnap a mi falunkban. 7. Az ige
ragozás. 8. Az első hó. 9. Milyen legyen a tanító stílusa. 10. Az iskola 
képe az előadás megkezdése előtt. 11. A mellérendelt mondatokról.
12. Eperjes iskolái. 13. A stílusról. A beszédhibák.

II. osztály. 1. A tanító hivatása. 2. Vörösmarty Szózata. 3. Szép 
Ilonka. 4. Szabadon választott tétel. 5. Afrika, mint a legsötétebb világrész.
6. Tompa mondái. 7. Levél a szüléimhez. 8. Melyik olvasmány tett reám 
nagy hatást és miért? 9. Arany balladái. 10. Az óda fejlődése.

Hl. osztály. 1. Juranics és Radivoj. (A Szigeti veszedelem IX. éneke 
alapján.) 2. Csodás elemek a Zrinyiászban. 3. Shakspere „Coriolanus" ez. 
tragédiájának tartalma. 4. Menenius Agrippa jelleme Shakspere Coriola- 
nusa alapján. 5. Henriette és Clitander jelleme Moliére Tudós női alapján.
6. A dráma fajai. 7. A görög dráma kialakulása. 8. Ki az én kedvencz regény
íróm és miért? 9. Jertek korcsolyázni! (Érvelés.) 10. Oyászbeszéd elhunyt 
kartársunk ravatala felett. 11. Kossuth Lajos beszéde a haderő megajánlásáról.

IV. osztály. 1. Szabadon választott tétel. 2. Ősz' képek. 3. Ünnepi 
beszéd. 4. A reformatio irodalmi hatása. 5. Zrínyi fejlődése, egyénisége és 
munkásságának eredményei. 6. A magyar klasszikái költészet és Berzsenyi.
7. Miért léptem a tanítói pályára? 8. A népies elem Petőfi költészetében.
9. Melyik író volt reám a legnagyobb hatással? 10. Az Ember tragédiá
jának jellemzése és szerkezete.

3. Az 1911—12. isk. évben használandó tankönyvek.
I. OSZTÁLY. K. f.

Magyar biblia .....................................................................  1 60
Bereczky, Bibliai történetek, 5. k......................................... — 70
Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés, 4. k...................  1 60
Győrfy, Luther kis-kátéja, 6. k............................................. — 50
Demény-Baumann, Kath. hittan r. k. t. r.................. 1 60
Kovácsy S., Bibliai vallástan, 5. k., ev. ref. t. r....... 1 60

20*



K. f.
Schermann, Test- és egészségtan, 7. kiadás .................. 4 —
Weszely, Rendszeres magyar nyelvtan, 3. k......................  1 40
Bánóczy-Weszely, Magyar stilisztika és olv.-könyv., 2. k. 2 00 
Horvay, Német nyelvtan s olvasókönyv, 1. rész, 2. k. 2 40
Tipray, Magyar-német zsebszótár, 3. k................................  1 60
Glósz, Gyakori, tót nyelvtan, 4. kiad., kötve...................... 2 20
Novy Zákon, kötve ...........................................................— 50
Sebestyén-Bellosits, Egyet, történet, I., 2. k........................ 3 40
Farkas-Kovács, Csillagászati és fizikai földrajz, 2. k.........  2 40
Kogutowicz, Földrajzi atlasz, 9. k......................................... 2 —
Dékány-Simkó, Számtan, tk. I. o........................................... 2 60
Dékány, Mértan, 1. k.............................................................  3 46
Szterényi, Állattan, 4. kiad.....................................................  4 —
Szterényi, Növénytan, 6. k..................................................... 3 —
Hohmann-Bloch, Hegedűiskola, 1.........................................  4 —
Berecz, Zene alapelmélete, 7. k......................   1 20
Fányi, Poliphonia, 5. k..........................................................  3 —
Sztankó, Daloskönyv, I., 4. k....................................................— 70
Kapi, 80 énekdallam ............................................................. — 60
Vajda, Szépírási minták ........................................................— 40

II. OSZTÁLY.
Magyar biblia ................................................    1 60
Bereczky, Bibliai történetek, 5. k............................................. — 70
Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés, 4. k...........................  1 60
Aáatuska, Kath. erkölcstan, 2. k., r. k. t. r..........................  1 20
Sz. Nagy 1., Kér. egyháztörténet ev. ref. t. r.........................— —
Kiss és Öreg, Lelkiélet ism ertetése.................................... 2
Bánóczy-Weszely, Poétika, rhetorika, II. oszt., 2. k........... 3 60
Horvay, Német nyelvtan és olvasókönyv, 11......................  2 40
Tipray, Magyar-német zsebszótár, 3. k................................ 1 60
Glósz, Gyakori, tót nyelvtan, 4. kiad, kötve .................  2 20
Novy Zákon.............................................................................. — 50
Sebestyén-Bellosits, Egyet, történet, II. k...........................  3 20
Farkas Sándor, Földrajz, A föld öt része, 2. k................. 3 —
Kogutowicz, Földrajzi atlasz, 9. k......................................... 2 —
Dékány-Simkó, Számtan, II. k...............................................  2 40
Dékány, Mértan, 2. k.............................................................  3 40
Szterényi, Állattan, 4. kiadás...............................................  4 —
Hohmann-Bloch, Hegedűiskola, 1......................................... 4 —
Lányi, Polyphonia, 5. k.........................................................  3 —
Kapi, 80 énekdallam ............................................................. — 60
Sztankó, Daloskönyv, I., 4. k....................................................— 70
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III. OSZTÁLY. K. f.
Pálfy, Kér. egyháztörténet, 7. k............................................  2 —
Raffay, Vallástanítás módszertana.........................................  -  60
Aubermann, Katii, egyháztörténet r. k. t. r.........................  2 —
Kiss J., Kér. hit- és erkölcstan, 4. k., ev. ref. t. r..............  1 20
Baló, Nevelés- és oktatástan...............................................  2 50
Baló, Magyar népoktatás szervezete, 3. k............................ 2 —
Reményik, Tanításmenet ....................................................  2 50
Reményik, Mintaleczkék ..................................................... 1 60
Bánóczy-Weszely, Poétika, rhetorika, III. oszt....................  3 60
Horvay, Német olvasó, III —IV. oszt....................................  3 —
Tipray, Magyar-német zsebszótár, 3. k................................  1 60
Olósz, Gyakorlati tót nyelvtan, 4. kiadás, kötve ............  2 20
Novy Zákon, kötve...................................................................— 50
Sebestyén, A magyár nemzet története, 4. k.....................  2 50
Farkas Sándor, Magyarország földrajza, 2. k.....................  2 —
Kogutowicz, Földrajzi atlasz, 9. k........................................  2
Dékány-Simkó, Számtan, II. r...............................................  2 40
Dékány, Mértan, 2. kiadás ...............................................  3 40
Koch-Kovács, Kémia és ásványtan, 2. k.............................  3 80
Kovács, Fizika, 7. k iadás.....................................................  3 50
Hohmann-Bloch, Hegedűiskola, 1........................................  4 —
Palme, Der praktische Organist, kö tve..............................  3
Sztankó, Daloskönyv. II. r., 4. k............................................. — 70
Kapi, 80 énekdallam ..............................................................— 60

IV. OSZTÁLY.
Raffay, Vallástanítás módszertana............................................— 60
Bereczky, Kér. hit- és erkölcstan, 4. kiadás ..................  1
Fonyó, Hitelemzéstan elemei, 6. k., r. kath. tan. r............  1 80
Kiss, Vallástanítás módszertana. 2. k., ev. ref. t. részére .. 1
Kiss-Kolumbán, Nevelés- és oktatástörténet, 7. k..............  3
Bánóczy-Weszely, Irodalomtörténet...................................  4 50
Baló, Magyar népoktatás szervezete, 3. k............................  2
Horvay, Német olvasó, III —IV. o........................................  3
Tipray, Magyar-német zsebszótár, 3. k ... ......................  1 60
Novy Zákon, kötve .............................................................— 50
Csiky, Alkotmánytan, 9. kiadás .........................................  2 50
Dékány-Simkó, Számtan, IV. oszt........................................  2 —
Dékány, Mértan, 2. k............................................................. 3 40
Kovács, Fizika 6. k iad ás ..................................................... 3 50
Kiss-Véniss, Mezőgazdaság- és kertészettan, 4 . k............... 3 40
Palme, Angehende Organist, I., k ö tv e .............................. 3 —
Hohmann-Bloch, Hegedűiskola, 1......................................... 4
Kapi, 80 énekdallam ............................................................. — 60
Sztankó, Daloskönyv, II., 4. k.........................................  .. — 70
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4. A tanítóképző-intézet óraterve az 1910/n. iskolai évben.

T antárgyak
A z  o sz tá ly o k  h e ti ó rái

I. II. III. IV.
•_£ <U 
a j N

1 Vallástan ................................... 3 3 3 3 12 12
2 Neveléstan:

a) elmélet .............................. 2 3 2 2 9 9
b) gyakorlat ........................ — — _ 2 6 8 8

3 Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 3 14 14
4 Német nyelv 2 2 2 2 8 8
5 Tót n y e lv ................................... 2 2 2 2 8 4
6 Mennyiségtan:

a) szám tan.............................. 3 2 1 1 7 7
b) méréstan.............................. — 1 1 1 3 3

7 Történeti tárgyak: 
a) fö ld ra jz .............................. 2 2 2 6 6
b) történelem s alkotmánytan 3 3 2 2 10 10

8 Természettudományok: 
a) természetrajz .................. 2 2 4 8 8
b) fizika................................... — — 2 2 4 4
c) gazdaságtan........................ — — 2 2 2

9 Ének és zene:
a) egyházi ének .................. 1 1 1 1 4 4
b) karének .............................. 2 2 2 2 8 2
cl harmonium és orgona.. 2 2 2 2 8 8
d) zeneszerkesztés.................. — — 1 1 1
e) hegedűlés ........................ 1 1 1 1 4 4

10 Rajz és szépírás: 
a) rajz ................................... 2 2 2 2 8 8
b) szépírás.............................. 1 1 — — 2 2

11 Testgyakorlás............................. 2 2 2 1 2 8 4
Összesen . .. 34 35 36 ■37 142 130



4. A tanítóképző-intézet órarendje az 1910 /11. iskolai évben.

Órák Osztály Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

I. Vallástan Lip. Földrajz Voh. Magyar Be. Számtan Ge. Természetrajz Mól. Földrajz Voh.

00 1 vO II. Neveléstan Ga. Történet Ga. Magyar Vol. Történet Ga Neveléstan Ge. Történet Ga.
1 1 1 . Tanítás Ge Ének Ka. Számtan Ge. Német Be. Vallástan Lip. Orgona Ka.
IV. Magyar Voh. Természettan Mól. Alkotmánytan Ga. Természettan Mól. Mértan Ge. Hegedű Be

I. Számtan Ge. Neveléstan Ga. Számtan Ge. Magyar Be. Neveléstan Ga. Ének Ka
9 -1 0 II. Vallástan Lio. Orgona Ka Neveléstan Ga. Számtan Ge. Természetrajz Mól. Magyar Voh.

III. Földrajz Voh. .„Természettan Mól. Magyar Be. Természetrajz Mól. Mértan Ge Hegedű Be.
IV. Neveléstört. Ga Magyar Voh. Vallástan Lip. Neveléstört. Ga. Valláslan Lip Alkotmánytan Ga.

I. Történet Ga. Magyar Be. Vallástan Lip. Történet Ga. Vallástan Lip. Hegedű Be
10-11 II. Magyar Voh. Szépírás Ka. Rajz Mól Ének Ka. Mértan Ge Orgona Ka.

III. Orgona 
Tanítás Ge.

Ka. Történet Ga. Földrajz Voh. Magyar Be. Történet Ga. Természettan Mól.
IV. Mól. Rajz Mól. Tanítás G a , Be. Rajz Mól. Német Be. Tanítás Voh.

I. Magyar Be. Harmonium Ka. Természetrajz Mól. Német ’ Ee. Történet Ga. Harmonium Ka.
11-12 II. Földrajz Voh. Természetrajz Mól. Földrajz Voh. Magyar Voh. Vallástan Lip Hegedű Be

III. Természetrajz Mól. Nemet Be. Vallástan Lip. Rajz Mól. Magyar Be. Természetrajz Mól.
IV. Gazdaságtan Ka Számtan Ge. Bírálat Ga., Be Gazdaságtan Ka. Orgona Ka. Bírálat Voh.

I. Rajz Voh. Német Be. Rajz Voh. Szépírás Ka. —

12-1 II. Német Be. Számtan Ge. Vallástan Lip. Német Be. Karének Ka Rajz Mól.
III. Rajz Mól. Természetrajz Mól. Módszertan Rém — Módszertan Rém
IV. Orgona Ka. Zenészeik. Ka Német Be. Magyar Voh. Ének Ka.

2 - 3 I — IV. Róm. kath. hittan Karének Ka. Róni. kath. hittan Ön képző-kör

3 - 4
I.

II, I — II. Ref. hittan Torna a tót 
dőknek

kez-
Voh. Zenekar Be. I — II. Ref. hittan Torna a tót kez

dőknek Voh Zenekar Be.III. Bírálat Ge., Rém. Tót a haladóknak Lithurg. gyak. Tót a haladóknak
IV. Vallástan Lip. Lip. Lip

I. III. Ref. hittan Torna a tót hala- III. Ref. hittan Torna a tót hala-
II. dóknak Voh. dóknak Voh

III. Vallástan Lip Tót a III-IV . o. Tót az I -  II. 0 .

IV. Bírálat o e„ Mól Rém. kezdőknek Lip. kezdőknek Lip.

Be. Becht, Ga. Gamauf, Ge. Gerhard, Ka. Kapy, Lip. Liptai, Mól. Molitor, Rem. Reményik, Voh. Vohaner.
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6. Tanítójelöltek gyakorlati kiképzése.
Intézetünk tanárkara mindent elkövet, hogy a tanítójelöltek gyakorlati 

kiképzése minél alaposabb, minél szakszerűbb legyen. A tanításokon az 
igazgató, a szaktanár s a gyakorló-iskola vezetője voltak jelen. A IV-ed 
évesek heti 6 félórában, a 111-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. Az egész napi tanítások alkal
mával ők kezelték a haladási-, előmeneteli- és mulasztási naplót. Elintézték 
a gyermekek között felmerült fegyelmi eseteket.

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. Vallástan: II. oszt.: Ábrahám fel akarja áldozni Izsákot. József és 

testvérei. József az ó-kútban. Józsefet testvérei eladják. III. oszt.: Jézus meg- 
kisértetése. A samariai asszony. Az Úrtól tanult imádság. Mária és Mártha. 
IV. oszt.: A konkolyról. A mustármagról. Ábsolom. Salamon ítélete. Az 
irgalmas samaritanus. A farizeus és publikánus. A tékozló fiúról. V —VI. 
oszt.: A hitjavítás terjedése hazánkban.

2. Beszéd- és értelemgyakorlatok : I — II. oszt. együtt. A tárgyak nevei. 
A tárgyak színe. A nemzeti lobogó. A tárgyak alakja. A tárgyak anyaga. 
Az asztal leírása. Az irka leírása. Az iskolai tábla ismertetése. A pad ismer
tetése. Az emberi fej részei. A kéz részei. A hét és napjai. A hónapok nevei.

3. írás-olvasás. I. oszt.: ,,r" hang és betű. „z" hang és betű. »g" hang 
és betű. „sz“ hang és betű. „ty" hang és betű.

4. Magyar nyelvtan és olvasmánytárgyalás : 111. oszt.: A beszéd. Két
jegyű mássalhangzók elválasztása. A csodaszarvas. IV. oszt.: A főnév, mint 
beszédrész. Melléknév. Őszszel. A mondat főrészei. A főnév, mint alany. 
A névmás, mint alany. Főnévképzés képzőkkel. V —VI. oszt.: Attila teme
tése. Levél-fogalmazás. A hű szolga. Számla. Nyugtatvány.

5. Szám- és mértan. I. oszt.: A tárgyak száma 1 --5-ig. Elvonás 5 —1-ig. 
Összeadás 5-ös körben. Kivonás 6-os körben. Egyszeregy 6-ig. Összeadás 
a 8-as körben. Szorzás 9-es körben. II. oszt.: 40-es körben kivonás. M., dm. 
ismertetése. III. o.: Százas fogalma. Százas körben kivonás. IV. oszt.: Az ezres 
ismertetése. Ezres körben kivonás. Szorzás kétjegyű szorzóval. Összeadás az 
ezren felüli körben. Kivonás pótlással. Területmértékek ismertetése. V —VI. 
oszt.: Egész és tizedesszámok összeadása. Vízszintes, függőleges és ferde
vonalak ismertetése. Egyenlőnevezőjű törtek összeadása. A szög keletkezése 
és fajai. Törtszám osztása egész számmal. Tizedesszám osztása tizedes- 
számmal. Kamatszámítás. Keverésszabály. Henger köbtartalma.

6. Földrajz. III. oszt.: Házsor, utcza. Domb, hegy. Sziget, félsziget. Égtájak. 
Kossuth Lajos-utcza ismertetése. Sárosvármegye határai. ÍV. oszt.: Magyar- 
ország kormányzata. Pest vármegye. Csongrád vármegye. Arad vármegye. 
A Kárpátok felosztása. Esztergom vármegye. Gömör vármegye. Dunántúli
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dombos vidék hegyei. Horvát-Szlavonország hegyei, vizei. V -V I. oszt.: 
Horvát-Szlavonország jogi viszonya Magyarországhoz. Ausztria felosztása. 
Románia. Oroszország felülete, éghajlata. Német birodalom. Olaszország. 
Francziaország.

7. Történelem, alkotmánytan. V —VI. oszt.: Árpád a honalapító. Az 
első fejedelmek. I. István. II. Béla. Államformák. Kálmán. Aranybulla. Tatár
járás. Róbert Károly. Nagy Lajos. Hunyadi János. Telekkönyv. A koronázás.

8. Természetrajz és természettan. V —VI. oszt.: A levegő. A kutya 
fogazata. A testek terjedése. A búvárharang. A nehézségi erő. Függőón. 
A kérődzés. Az emeltyű. A ló táplálkozása. A kalmár-mérleg. Álló- és 
mozgócsiga. A csigasor. A sertés. A víz halmazállapota. Az úszók. Artézi 
kút. Arkimedesz törvénye. A gólya.

9. Rajz. I. oszt.: Kifli rajzolása. Szabóolló. Katonakürt. Perecz. Dob. 
Létra. Hold stb. természet után való rajzoltatása.

10. Ének. I —VI. oszt.: Hangjegyismertetés. Hangjegyek után való 
éneklés. Mennyből jövök most hozzátok. Ki csak Istenre dolgát hagyja. 
Mintegy 20 világi és egyházi éneknek hallás után való tanítása.

11. Testgyakorlat. Fej-, váll-, kar-, törzs-, lábgyakorlatok.
A Ill-ad évesek próbatanításainak anyaga időrendben : A favágó és a 

törpe. A két medve és a róka. A róka, medve és a szegény ember. Az 
okosabb enged. A kutya és árnyéka. A király és a pók. A róka és a holló. 
A megpukkadt béka. A hangya és a tücsök. A farkas és a bárány. A gólya 
és a róka. A favágó és a kígyó. Az oroszlán és az egér. Az ölyv, béka és 
az egér. A pásztor és az oroszlán. A róka meg a szőlő. A pásztorfiú és a 
farkas. A molnár, fia és szamara. A varjú és a korsó A nemes tett. Mózes 
születése. A szivárvány. Luther 95 tétele. A juh ismertetése. A hű szolga. 
A paraszt, a kutyája és a kígyó. A galamb ismertetése. A Duna forrása. 
Dávid és Góliát. A tehén ismertetése. A falevél és a fecske. Lehel kürtje. 
A sas tulajdonságai. Attila temetése. Dugovics Titus. A sas ismertetése. 
Szent László pénze. A „D" ismertetése. Az ige tárgyas ragozása. A névmás. 
Miből lesz a csirke. Az értelmező jelző.

C oll. ß r t .  1 9 1 0 - 1 1 . 21



7. A tanítás eredménye a) az egyes tantárgyakban.
Vizsgálatra bocsáttatott az I. o. 21, a II. o. 25, a III. o. 19, a IV. o. 22 tanuló.
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kitűnő .. .. 1 i _ 1 3 4 2 1 _ 2 _ 3 _ _ 3 4 2 2 4 6 1 40
jeles ............ 7 4 — 2 3 3 2 4 — 3 — 1 — — 6 6 4 7 7 1 2 62

I. j ó .................. 8 8 — 11 9 5 7 7 — 6 — 9 — — 7 5 8 9 8 7 10 124
elégséges.. .. 5 7 — 6 5 6 8 8 — 7 — 6 — — 5 5 5 2 2 5 8 90
elégtelen .. .. •- 1 — 1 1 3 2 1 — 3 — 2 — — — 1 2 1 — 2 — 20

kitűnő .. .. 8 _ _ 4 4 5 8 4 2 2 4 _ _ 2 7 5 6 6 3 6 76
jeles ............ 3 3 — 4 4 ó 5 6 — 4 5 5 — — 8 4 7 7 3 9 10 93

II. j ó .................. 7 9 — 3 11 3 8 7 — 8 6 6 — — 13 11 9 7 14 11 3 136
elégséges.. .. 6 8 — 10 6 11 1 5 — 11 12 9 — — 2 2 3 5 2 2 6 101
elégtelen .. .. 1 5 —; 4 — — 3 3 — — — 1 — — — 1 1 — — — — í 19

kitűnő .. .. 3 3 ___ _ 3 1 3 3 __ 1 1 4 4 _ 2 3 3 3 _ 4 2 43
jeles ............ 7 5 — ' 6 2 4 5 7 —- 3 3 4 2 — 4 2 4 6 — 8 5 77

III. j ó .................. 3 5 6 7 8 3 5 5 — 8 4 6 4 — 8 5 4 4 — 1 9 95
elégséges.. .. 5 3 13 5 6 11 5 3 — 6 9 4 7 — 5 8 6 6 — 6 3 111
elégtelen .. .. 1 3 — 1 — — 1 1 — 1 2 1 2 — — 1 2 — — — — 16

kitűnő .. .. 5 1 2 1 _ 2 _ _ _ 1 1 _ 2 2 1 7 2 3 _ 1 7 38
jeles .................. 4 3 5 4 3 4 — — 5 3 6 — 4 7 7 5 3 9 — 9 8 89

IV. j ó ........................... 6 9 7 10 6 9 — — 12 8 6 — 5 9 9 4 6 8 — 7 7 132
elégséges.. .. 7 9 8 7 13 7 — — 5 10 9 — 11 4 5 6 11 2 — 5 — 119
elégtelen .. .. — —
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b) Magaviselet, figyelem , szorgalom , irásb. külalak tekintetében.
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I. 19 2 — — 1 14 4 2 1 11 7 2 3 6 10 2

II. 19 4 2 — 3 13 9 - 2 13 6 4 3 6 16 —

III. 15 3 1 — 2 12 5 - !! 2 9 2 6 — 8 11 —

IV. 17 5 - 1 17 4 -  i 15 4 2 2 10 10 —

70 14 3 — 7 56 22 2 6 48 19 14 8 30 47 2

javító-vizsgálatra utasíttatott az I. osztályban: egy tárgyból 3, két 
tárgyból 3; a II. osztályban: egy tárgyból 3, két tárgyból 4; a III. osztály
ban egy tárgyból 1, két tárgyból 4 tanuló.

Osztályismétlésre utasíttatott az I. osztályban 1; a II. osztályban 1 ; 
a III. osztályban 1 tanuló.

A magántanulók közül egy tárgyból javító-vizsgálatra utasíttatott 1; 
két tárgyból 1 tanuló.

8. Az 19,0/n. tanévi képesítő-vizsgálatok.

a) Tanítóképesítő-vizsgálat.
Az 1911. évi június hó 1—3. és 19—22. napjain megtartott tanító

képesítő-vizsgálaton résztvett 23 intézeti rendes- és 5 magántanuló. Ág. 
h. ev. 22, ref. 2, róm. kath. 4.

írásbeli tételek voltak:
a) Neveléstanból: Miképen lehet a tanítványok szeretetét megnyerni ?
b) Mértanból: 1. Egy derékszögű háromszög egyik befogója a 42 cm. 

kerületű körnek a sugarával, másik befogója a 76 cm.2 területű körnek az 
átmérőjével egyenlő. Mekkora ezen háromszög területe és átfogója ? 2. Egy 
szabályos hatszög kerülete 176'64 dm. Mekkora a köréje és beléje írható 
körök által képezett körgyűrű területe? 3. Egyenes henger köbtartalma

21*
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14876 dm.8 Mekkora a felülete, ha a magassága 16 dm.? 4. Egy súlyzó 
1 — 1 dm. átmérőjű gömbjét 3 dm. hosszú, 0'4 dm. átmérőjű henger két 
végéhez 60 dg. súlyú vassal forrasztják. Mekkora a súlyzó súlya, ha a vas 
fajsúlya 7'2 kg.?

c) Német fordításból: I. G. v. Herder, Drei Freunde ez. olvasmányá
nak magyarra fordítása.

d) Tót értekezési tétel: Kdo je povinnovati ditky v nábozenstvi 
vincovat ?

e) Rajzból: Testekből alkotott csoportozat lerajzolása és árnyékolása.

f) Zeneszerkesztésből: Szerkesztendő egy nyolezütemes zenei tétel 
g-durban kezdve és befejezve, közben alkalmazandók a legegyszerűbb rokon
sági átmenetek (modulatiók), befejezése autentikus legyen.

g) Magyar és német szépírás: Másolandó néhány sor magyar és 
német szöveg tiszta papiroson, sorvezetővel.

Írásbeli dolgozatuk alapján a jelöltek valamennyien szóbeli képesítő
vizsgálatra bocsáttattak.

A kép. vizsg. bizottság, a mely Geduly Henrik püspök és dr. Schmidt 
Gyula coll. felügyelő társelnöklete alatt Bellányi János, Kertscher Ede, 
Korbély Géza és Halmi Aladár bizotts. tagok és a tképző tanárkarából 
állott, a képesítő-vizsgálat eredményét a következőkben állapította meg:

Elemi iskolai tanítóságra képesíttetett:
Kitűnő ált. osztályzattal: Csillag János és Paulik Béla (744°/0).
Jeles ált. osztályzattal: Dlhányi István, Horvay Lajos, Mihalovics Pál, 

Tátrai Endre (14'28°/0).
Jó ált. osztályzattal: Benedikti Sándor, Csécs Dezső, Fábry Lajos, Hollós 

Béla, Leng Pál, Nandrássy Gyula, Prunyi Kornél, Szabó Endre r. tanulók 
és Vígh József m.-tanuló (3244°/o)-

Elégséges ált. osztályzattal: Gyurkovics Aladár, Niczky József, Petrusz 
János, Szabó Dániel, Szereday Zsigmond, Szvorényi Pál rt. és Pongó Sándor, 
Siska János, Skover Miklós, Szleptsai István m.-tanuló (3571 °/0).

Deczemberi javító-vizsgálatra utasíttatott: egy tárgyból Csabrák Gusztáv 
és Kéhler Béla, két tárgyból Tomcsányi Miklós (1071 °/0).

Kántori képesítést nyert 19 tanító.
Kitűnő ált. osztályzattal: Csillag János, Mihalovics Pál (10'52°/0).
Jeles ált. osztályzattal: Dlhányi István, Gyurkovics Aladár, Horvay Lajos, 

Leng Pál, Nandrássy Gyula, Paulik Béla, Szereday Zsigmond, Tátrai Endre 
(42TO°/0).

Jó ált. osztályzattal: Benedikti Sándor, Fábry Lajos, Szabó Dániel, 
Szabó Endre, Szvorényi Pál (26 27°/0).

Elégséges ált. osztályzattal: Niczky József, Petrusz János, Prunyi Kornél 
és Siska János mt. (2L05%).



165

b ) Osztályképesítő-vizsgálat.

A II. oszt. osztályképesítő-vizsgálatát jún. hó 23-ikán, a III. osztályét 
június hó 24-ikén tartottuk meg.

Az osztályképesítő-vizsgálatokon mint elnökök Korbély Géza és Halmi 
Aladár biz. tagok vettek részt.

A II. oszt. osztályképesítő-vizsgálatán résztvett 22 rendes-, 1 magán
tanuló. Eredmény: Általános és leiró-földrajzból: 8 kitűnő, 5 jeles, 8 jó, 
2 elégséges; egyetemes történetből: 4 kitűnő, 6 jeles, 7 jó, 6 elégséges.

A III. oszt. osztályképesítő-vizsgálatán résztvett 19 rendes- és 1 magán
tanuló. Eredmény: Biológiából: 6 kitűnő, 3 jeles, 6 jó, 5 elégséges; ásvány
tan-kémiából : 4 kitűnő, 4 jeles, 6 jó, 4 elégséges, 2 elégtelen.

A képesítő-vizsgálatokon miniszteri biztosi minőségben dr. Masznyik 
Endre theol. akad. igazgató vett részt, a ki a tapasztaltak felett teljes meg
elégedését fejezte ki.

n i .  I f j ú s á g i  e g y e s ü l e t e k .

1. Önképző- és Önsegélyző-kör.

Az Önképző- és Önsegélyző-kör 1910. szept. 10-ikén alakult meg 
82 rendes- és 6 olvasó-taggal. Tanári elnöke Gamauf György volt, ki már 
32 éve . vezeti a kört az izmosodás útján. Ifjúsági elnöknek választatott 
Petrusz János IV. éves, főjegyzőnek Paulik Béla IV. éves, pénztárosnak 
Dlhányi István IV. éves, jegyzőnek Rúzsa László II. éves, majd Niczky 
József IV. éves, könyvtárosoknak Csillag János IV. éves és Engler András
III. éves, laptárosnak Leng Pál IV. éves, majd Them Oszkár II. éves. Az 
alakuló- és záró-üléseken kívül volt 26 rendes és a márcz. 15-iki díszülésünk, 
a melyet igaz honfiúi lelkesedéssel és hálás kegyelettel ünnepeltünk meg. 
Megbírált a kör 58 szavalatot és 11 dolgozatot. Beérkezett 3 pályamunka, 
fájdalom, egyiknek sem lehetett a pályadíjat kiadni. A versenyszavalatra 
5 jelentkező közül az első díjat (7 kor.) Paulik Béla IV. éves, a második 
díjat (6 kor.) Visnyai György III. éves, a harmadik díjat (5 kor.) Oravszky 
Rezső II. éves növendékek kapták; Dlhányi István IV. éves és Fidler 
Ferencz I. éves törekvésükért megdicsértettek.

Az évközben beérkezett legjobb pedagógiai munkáért Dlhányi István 
kapott 5 kor. jutalmat. A Fabriczy-alap kamatját (8 kor.) a legjobb számtan
tanításért Csillag János kapta. A Gamauf-alap kamatját Mihalovics Pál IV. é. 
(20 kor.) és Pollák Ede III. éves (20 kor.) kapta. A Kubinyi-alap kamatját 
(4 kor.) Engler András kapta. Az Önsegélyző 10—10 kor.-val három tanulót 
segélyezett; névszerint Dlhányi Istvánt, Ponicsán Ádámot és Stromp Gusztávot.
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A kör a következő lapokat já ra tta : Az Újság, Vasárnapi Újság, 
Világkrónika, P rotestáns Szemle, Kisdednevelés és Népoktatás és az 
Eperjesi Lapok.

I. Az Önképzó'-kör vagyona.

1. Bevétel és múlt évi m aradvány................................................ 940'55 K.
2. Kiadás: könyvek, újságok, különfélék .................................... 33444 ,,

Marad .. 606'11 K.
3. Fabriczy-alap.

Készpénzmaradvány, betét .....................................................  3610 K.
2 drb szelvény a 4 kor................................................................ 8 '—
Kamat ............................................................................. .. .. —'65 »

Összesen 4475 K.
Kiadás: Ösztöndíj ..................................................................... 8'— »

Maradvány, betét .. 3675 K.
Alap: 200 kor. névértékű 4%-os koronajáradék..................  193'34 „

Összesen 230 09 K.
Gyarapodás 0'65 kor.

4. Oamauf-alap.
Készpénzmaradvány, betét ...................................................... 4'58 K.
2 drb szelvény a 20 kor........................................................... 40'— »
K a m a t........................  ,...........................................................  —43 „

Összesen 4471 K.
Kiadás: Két 20-koronás ösztöndíj .........................................  40'— „

Marad, betét .. 471 K.
Alap: 1000 kor. névértékű 4°/0-os koronajáradék..................  969 87 „

Összesen .. 974 58 K.
Gyarapodás 043 kor.

A számadások lezárása után a Gamauf internátusában 1910/11. évben 
lakó 10 tanuló gyűjteményéről: 20 koronáról a jövő évi Értesítőben tör
ténik az elszámolás.

5. Az Önképzó'-kör vagyona.
Készpénz, tagsági-díjak hátraléka ..........................................  95546 K.
Alapok........................................................................................  1204-67 »
Könyvtár, zeneszerek.................................................................  3200-— „

Összesen 5359’83 K.
Mint behajthatlan töröltetett 100 kor. 03 fillér.
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II. Önsegélyző-kör vagyona.
1. Bevétel: maradvány, tagsági-díjak, kölcsön ..........................  61386 K.
2. Kiadás: segély, különfélék ..................................................... 37’20 «

Maradvány 576‘6ó K.
3. Kabinyi-alap.

Maradvány, b e té t......................................................................  6'45 K.
2 drb szelvény ä 2 kor...........................................................  4'— „
K a m at.......................................................................................  12’— »

Összesen .. 10 57 K.
Kiadás: Ösztöndíj ................................................................  4-— „

Maradvány .. 6'57 K.
Alap: 100 kor. névértékű 4°/0-os koronajáradék....................  93'57 „

Összesen 10044 K.
Gyarapodás 12 fillér.

4. Az Önsegélyző vagyona.
Készpénzmaradvány, hátralékok, kölcsön................................ 641‘96 K.
Kubinyi-alap ...................................................................... 10044 „

74240 K.
Mint behajthatatlan töröltetett ............................................... 3750 „

III. Összes vagyon.

Önképzői betét, hátralékos tagsági-dijak.............................  95546 K.
Önsegélyzői betét és követelés .. ..................................... 64196 »
Fabriczy- és Gamauf-alap ..................................................... 1204‘67 „
Kubinyi-alap ............................................................................ 10014 „
Könyvtár stb...............................................................................  3200'— „

6101-93 K.
Elhelyezve van:

Készpénz és betét ...................................................................... 1230 80 K.
Értékpapírok névértéke 1300 K....................................................  125678 „
Követelés.......................................................................................  414'35 »
Könyvtár stb....................................................................................  3200'— „

6101-93 K.

Qamauf György Petrusz János Dlhányi István
elnök. titkár és ifjúsági elnök. pénztáros.
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2. Dalkör.

A dalkör vezetője volt az 1910/11. isk. évben Kapi Gyula tanár 
Szerepelt okt. 6-ikán az aradi vértanúk emlékére rendezett coll. ünnepélyen 
egy énekszámmal, okt. 31-ikén tartott deprecation Kapi Gyula: „Fohász" ez., 
darabját, márcz. 15-ikén rendezett coll. ünnepélyen Mosonyi: „Ébresztő" ez. 
darabját, május 24-ikén tartott deprecation Borsodi Emil: „Dicsőség az 
Istennek" ez. darabját, s jún. 22-ikén rendezett matinén Kapi Gyula: „Isten 
a mi oltalmunk" és Gaál F .: Dalegyveleg ez. darabját adta elő.

Betanult ezenkívül több dalegyveleget, Them K.: Dalünnepen, dr. 
Fáik Zs.: Nászünnepen, Abt F.: Ima ez. darabját.

A dalkör hetenkint 2 órában gyakorolt. Az egyes szólamok betanítását 
a IV. o. növendékek végezték, a kik kisebb karok vezetésében is gyako
rolták magukat.

3. Zenekör.

A zenekör vezetője Becht József int. tanár, tagjai Mihalovics Pál, 
Horvay Lajos, Engler András, Madách József, Visnyai György és Them 
Oszkár I. hegedűsök, Dlhányi István, Huszty József, Meskó Béla, Pollák 
Ede, Steller Ernő, Bálint Géza és Bohus Emil II. hegedűsök, Csillag 
János, Leng Pál, Nandrássy Gyula és Mikulás András mélyhegedűsök, 
Tátrai Endre, Lechniczky Gyula gordonkások, Gyurkovics Aladár és Rúzsa 
László nagybőgősök voltak. A zenekar szerepelt márcz. 15-ikén rendezett 
coll. ünnepélyen a Rákóczi-indulóval és a matinén Mozart: Nachtmusik ez. 
darabjával. Betanulta ezenkívül Neumann A.: Humoros quartett, Serenad 
de mandoline ez. darabját és vagy 20 magyar népdalt.

Gyakorló-óráit csütörtökön és szombaton d. u. 1 — 1 órában tartotta.
A zenekör részére a lefolyt tanévben egy mélyhegedű és 11 össze

csukható kottaállvány vásároltatott.

ív. Gyakorlóiskola.

1. Adatok az 1910/11. iskolai év történetéhez.

A gyakorlóiskolai tanulókat szept. 1—4. napjain vettük fel. A tanítást 
szept. 5-ik napján kezdettük meg, ezt megelőzőleg a tanulók templomi 
istentiszteleten vettek részt.

Megünnepeltük október 6-ikát, október 31-ikét és márczius 15-ikét. 
A nap jelentőségét ismertető beszédet énekszámok és szavalatok előzték 
meg és követték.
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A tanítás az egész tanévben zavartalanul folyt s a június 18-ikán megtartott 
vizsgálattal fejeződött be. A vizsgálat a következő programm szerint folyt le:

1. Ima. Kéthangú ének.
2. Üdvözlés. Elmondta Mizsik Erzsébet VI. o. t.
3. Vallástani vizsgálat, I —VI. o.
4. Egyházi ének: „Térj magadhoz, drága Sión".
5. Olvasás vizsgálata, 1 —VI. o.
6. Szabadság ünnepén. Szini költemény. Prolog. Elmondta: Csizsek 

Jenő. Személyek: földesúr: Csizmár Miklós VI., jegyző: Kuhlöffel 
Béla V., tanító: Olejár József VI., jobbágy: Kozák András V., ifjú: 
Hamborszky Ferencz V., asztalos: Chovan András V., kovács: Márton 
János III., leány: Schildkraut Sári V., iskolás gyermekek: Richtarik 
Emma I., Perzsely Erzsébet III. és Kónya Miklós II. o. t. Népség.

7. Szülőföldem. Kéthangú ének.
8. Póbatanítás a tűzhányókról. Tanította: Paulik Béla tanítójelölt.
9. Számolás vizsgálata, I—VI. o.

10. Földrajz, történelem s egyéb tárgyak vizsgálata.
11. Búcsúszó. Tartotta: Csizmár Miklós VI. o. t.
12. Ima a szülőkért. Kéthangú ének, I —VI. o.
13. Szépirás, rajz, kézimunka megtekintése.
A gyakorlóiskola leánytanulóinak a kézimunkát az elmúlt tanévben is 

Renrényik Lajosné úrnő, heti 4 órában tanította. A tanulók kézimunkái a 
gyakorlóiskola vizsgálatán közszemlére voltak kitéve s általános tetszést 
keltettek.

Az eperjesi ág. h. ev. Gyámintézeti Nőegylet négy leánytanulót ruhával 
látött el. Az Első Eperjesi Gyermekfelruházó-asztaltársaság hat fiútanulónkat 
teljesen felruházta. A nemeslelkű úrnők és urak fogadják összesen és egyen- 
kint is a növendékek és az intézet őszinte háláját és köszönetét.

A gyakorlóiskolába a f. tanévben 59 rendes tanuló vétetett fel. Bejárt 
rendesen 55 tanuló; évközben, eltávozás miatt, kimaradt 4 tanuló. A fölvett 
tanulók közül 46 ág. h. ev., 2 ref., 5 róm. kath., 6 izr., ezek közül 36 fiú és 
23 leány; eperjesi 40, sóvári 15, eperjesenyiczkei 2, dubravapusztai 2; magyar 
anyanyelvű volt 9, tótul beszélő 50. Az egész évben a mulasztás 210 fél
napot tett ki.

2. Végzett tananyag.
A gyak.-isk. tanításanyagát a tanártestület az új állami és egyház

kerületi tantervekre, valamint a gyak.-isk. sajátlagos helyzetére és czéljára 
való tekintettel állapította meg.

C o ll. É r t  1910— 1911. 22
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3. Az 1911—12. évben használandó tankönyvek jegyzéke.
I. OSZTÁLY.

Tomcsányiné, Magyar gyermek első könyve, 14. k.................  — K 50 f

II. OSZTÁLY.
Kapi-Papp, Olvasókönyv .............................................................. — K 68 f
Számolókönyv, II., 7. k......................................................................  — „ 36 „

III. OSZTÁLY.
Hasza J., Bibliai történetek.............................................................. — K 64 f
Kozma-Szőllőssy, Magyar nyelvkönyv, III. o., 5. k..........................— „ 52 „
Schön-Trajtler, Magyar Nemz. olv.-könyv, III., 2. k.........................— „ 76 „
Reményik, Sárosvármegye földrajza ............................................  — „ 44 „
Számolókönyv, III., 6. k............................  ................................. — „ 36 „

IV. OSZTÁLY.
Hasza J., Bibliai történetek...........................................................  — K 64 f
Kozma-Szőllőssy, Magyar nyelvkönyv, IV., 2. k.......................  — „ 54 „
Schön-Trajtler, Magyar Nemz. olvasó, IV., 2. k.......................  — „ 86 „
Számolókönyv, IV., 5. k.................................................................. — „ 44 „
Némethy, Földrajz, IV., 3. k............................................................  — „ 60 „
Kapi, 80 énekdallam.........................................................................  — „ 60 „

V —VI. OSZTÁLY.
Ruttkay, Keresztyén egyház története, 3. k.................................. — K 30 f
Schön-Trajtler, Magyar Nemz. olvasó, V—VI. o., 2. k. .. . 1 „ 40 »
Kozma-Szőllőssy, Magyar nyelvkönyv, V—VI. o., 3. k..................— „ 96 „
Számolókönyv, V. o., 5 k. 70 f, VI. o., 3. k............................... 3 „ 80 „
Vargyas, Természetrajz, 2. k iadás.................................................. — „ 46 ,,
Némethy, Földrajz, V—VI., 2. k.....................................................  — „ 80 „
Cherven, Földrajzi kis-atlasz, 6. k...................................................  — „ 90 „
Bóbita-Gerevich, Természettan, legújabb kiadás ....................... — „ — „
Kiss A., Magyarok története, V. o.................................................. — „ 32 „
Vargyas, Alkotmánytan, 6. kiadás.................................................  — „ 24 „
Kapi, 80 énekdallam ......................................................  .. .. — „ 60 „



4. A tanítóképző gyak.-iskolájának órarendje az 1910n. tanévben

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

800100 írás-olvasás I. írás-olvasás I. Számtan I. írás-olvasás I. írás-olvasás I. Számtan I.

830 —9 írás-olvasás 11. Vallástan II. Számtan II. írás-olvasás II. Vallástan II. Számtan II.

9 — 930 Vallástan III. Földrajz III. Számtan III. Vallástan III. Földrajz III. Számtan III.

930—10 Vallástan IV. Földrajz IV. Számtan IV. Vallástan IV. Földrajz IV. Számtan IV.

0 1 o g -r , „  ,,, Történet, alk.-tan Term.-tan V-VI. y_V I Földrajz V —VI. Vallástan V — VI. Földrajz V —VI. Tört., alk.-tan 
V-V I.

1030—11 Olv. nyelvtan IV. Olv. nyelvtan III. B. ért.gyak. I — II. Olv. nyelvtan III. B. ért. gyak. I —II. Olv. nyelvtan IV.

11 — 1130 

l l 30—12 

12 — 1230

Beszéd- és ért.- c , , ... 
gyakorlat I —II. Számtan V VI.

Olv. nyelvtan III. Olv. nyelvi V-VI.

Vallástan V —VI. Ének I —VI.

Leányoknak

kézimunka

Olv. nyelvtan IV. 

Term.-rajzV-VI. 

Rajz I —II.

Számtan V —VI. 

Olv. nyelvi V-VI. 

Ének I — VI.

Leányoknak

kézimunka

1230 — 1
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5 . A gyakorlóiskola tanulóinak névsora.
I. OSZTÁLY.

Csizsek Károly 
Kurucsai Mária 
Ifj. Márton János

II.
Hovan Ferencz 
Kónya Miklós 
Lénárd János 

10 Lucsánszky Ilona 
Ludvig Ferencz 
Mizsik Anna 
Olejár István

III.
20 Flajdu Mária 

Lénárd Margit 
Ludrovszky Gusztáv 
Id. Márton János

IV.
Csizsek Jenő 
Hajdú Antal 
Kubecskó Mária 

30 Partilla Irén 
Perzsely Erzsébet 
Prokop János

V.
Czinn Margit 
Friedberger Karola 

40 Friedmann Sándor 
Futtersack Irén 
Goldstein Regina 
Hajdú János 
Hamborszky Ferencz 

45 Hovan András 
Hovan Erzsébet

VI.
Csizmár Miklós 
Harcsár András

Richtárik Emma 
5 Solcz Győző 

Stefusz Mária.
OSZTÁLY.

Paczkó András 
15 Perzsely István 

Pribulla György 
Prokop Anna 
Ribár József 
Sturmann Pál.

OSZTÁLY.
Petrik Ilona 

25 Solcz József 
Tomkó István.

OSZTÁLY.
Ribár Anna 
Szakolszky János 

35 Szedlák Bertalan 
Vanta András 
Vasskó János.

OSZTÁLY.
Jeglinger Margit 
Kmecz Anna 
Kónya Sándor 

50 Kovaly György 
Kozák András 
Kuhlöffel Béla , 
Olejár Jolán 
Partilla József 

55 Schildkraut Sári.
OSZTÁLY.

Olejár József 
Mizsik Erzsébet.
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V. A jövő iskolai évre vonatkozó értesítés.

A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi coll. tanítóképző
intézetének I. osztályába az 1911 — 1912. tanévre felvételért folyamod
hatnak oly éptestű, egészséges tanulók, a kik 14. életévüket szeptember 1-jén 
betöltik, de ugyanakkor 18 évesnél nem idősebbek és a közép- vagy polgári
iskola IV. osztályát sikerrel bevégezték.

A felsőbb osztályokba rendszerint azok vétetnek föl, a kik az előző 
osztályt ezen intézetnél végezték. Kivételesen fölvehetők oly tanulók is, a kik 
az előző osztályt más intézetben végezték, ha az iskolaváltoztatás okát alaposan 
indokolni tudják s az előbbi intézet igazgatóságától elbocsátó-igazolványt is 
mellékelnek a kérvényhez.

A III. osztályba csakis rendes tanulókul azok is fölvehetők, a kik a 
közép- vagy polgári iskola 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 tandíj mentesek, más egyh áz- 
kerületbeliek 10 kor., másvallásúak 40 kor. tandíjat fizetnek.

Az internátusokba elsősorban tiszai egyházkerületbeli, másodsorban más 
egyházkerületbeli ág. h. ev. növendékek vétetnek föl; ha marad hely, úgy 
másvallásúak is fölvétetnek. Az internátusbám lakás díja egész évre 70 kor.

A coll. convictusba minden rendes tanuló felvétetik, a hol jó ebédet és 
vacsorát évi 180 kor.-ért kap. Felszerelés czímén minden tanuló 4 kor.-t fizet.

Jótéteményekben, ingyen lakás-, a convictusi-díj részbeni vagy egészbeni 
elengedésében, egyházkerületi határozat folytán elsősorban tiszakerületbeli ág. 
h. ev. lelkészek és tanítók fiai és általában árvák, másodsorban más érdemesek 
is részesülhetnek. A megszavazott jótéteményt az arra méltatlanok elvesztik.

A felvételért és segélyezésért folyamodók „a tiszai ág. h. ev. egyház- 
kerület mélt. és főtiszt, püspökéhez Nyíregyháza“ intézett kérvényeiket (a mely
ben a pontos czím, lakóhely, utcza, házszám, utolsó posta fel legyen tüntetve) f. é. 
július 31-ikéig az intézet igazgatójához küldjék be. A kérvényhez melléklendő:

1. Születési bizonyítvány.
2. Iskolai bizonyítvány a közép- vagy polgári iskola IV., illetve az előző 

osztály sikeres elvégzéséről.
3. Orvosi bizonyítvány, a mely igazolja, hogy folyamodó éptestű, egész

séges, jól lát, jól hall, beszélőképessége hibátlan, nem trachomás, légzőszervei 
teljesen épek és egészségesek, tüdőbajra nem hajlandó s így a tanítói pá
lyára alkalmas.

4. Újraoltási bizonyítvány.
5. A segélyért folyamodók szegénységi bizonyítványt is mellékelnek, a 

melyben nemcsak a vagyoni állapot, hanem a családtagok száma, a családfő 
foglalkozása, állása is feltüntetendő.
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A felvett tanuló az intézetbe való beiratkozáskor az iskolai díjat, az első 
félévi tandíjat, az első félévi lakásdíjat; a convictusba való beiratkozáskor 
4 kor. 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 felvett tanuló köteles magával hozni tisztességes nyári és 
téli öltözetet, téli kabátot, legalább 6 nappali és 3 hálóinget, 6 gatyát, 6 pár 
harisnyát vagy kapczát, 6 törülközőt, 12 zsebkendőt, 1 szalmazsákot, 1 párnát 
2 huzattal, 1 paplant 2 paplanlepedővel, 2 ágylepedőt, 1 ágytakarót, fésűket, 
fog-, ruha- és czipőkeféket.

Jótéteményes ág. h. ev. tanulók kötelesek közvetlenül az intézet 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 bizony
ságát adja annak, hogy jó zenei hallása van s érzékszervei épek.

A kik mint magántanulók akarják a tanítóképzőt elvégezni, a rendes 
tanulókéhoz hasonlóképen szerkesztett és kellően felszerelt kérvényeiket az 
igazgatóságnál bármikor benyújthatják.

A magántanulók osztályonként fizetnek: 20 kor. iskolai díjat, 40 kor. 
tandíjat, protestánsok 24 kor., másvallásúak 40 korona osztályvizsgálati díjat. 
Képesítővizsgálati díj magántanulóknak 40 kor.

Az 1911 — 1912. tanév szeptember 1-jén kezdődik. Szeptember 1-jén 
tartjuk a javítóvizsgálatokat, szeptember 1—2-ikán beiratkozás. A tanítást 
szeptember 4-ikén kezdjük meg.

Figyelmeztetem a tanulóifjúságot, hogy csakis a legújabb kiadású 
könyveket vásárolják, s hogy volt tanulóink könyvelnek használatát a tanári- 
kar nem fogja megengedni.

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 /lánygyermekek, kik 
6. életévöket betöltötték és himlő ellen sikeresen beoltattak.

Bárminő felvilágosítást szívesen ad: Oerhard Béla, igazgató.
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KÖZÖS ISKOLAI INTÉZMÉNYEK.
V.

A )  K ö n y v t á r a k .
a) Collegium!' nagykönyvtár. Gyarapodott az 1910/11. iskolai évben:
1. Vétel útján. Műveltség könyvtára VIII. 1 k., Hartman János: Petőfi- 

tanulmányok 1 k., Rein, W .: Encyclopaedisches Handbuch der Paedagogik 
1 k., Csallóközi Jenő: Útmutató a gimnáziumi tanításban 1 k., Dr. Szelényi 
Ö.: Jelenkori vallásos áramlatok a modern irodalomban 1 k., Kapi Gyula: 
Magyar éneklőkar 1 k., Koehler, Edinhard: Geschichte der ev. Kirche A. 
B. in Pöstyén 1 k., Dr. Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára 
1319—1526 I. köt. 1 k., Komáromy Andor: Magyarországi boszorkányperek 
oklevéltára 1 k., Schneller J.: Paedagogiai dolgozatok a főiskolai tanügyről 
Ili. 1 k., Gróf Dessewffy Miklós barbár pénzei 1 k., Müller, Ivan v.: 
Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. I. Theil, 1 k., Révai 
Nagylexikona I. 1 k., Hornyánszky: A görög felvilágosodás tudománya 1 k., 
Berzeviczy Albert: A tájképfestés a XVII. században 1 k., Földes Béla: 
A socialismus 2 k., Magyar tört. emlékek I. osztály, 35. köt. 1 k., Hain 
Gáspár: Lőcsei krónika 1 k., Műveltség könyvtára IX. 1 k., M. T. A. 
Almanachja 1911-re 1 k., Magyar tört. életrajzok XXVI. évf. 1 k., Fodor 
István: Villamossága szemétből 1 k., Stanley Jevons, W .: A logika elemei 
1 k., Dr. Supan, Alexander: A fizikai földrajz alapvonalai 2 k., Dr. Filárszky 
Nándor: Növénymorphologia 1 k., Nádai Pál: Könyv a gyermekről 2 k., 
Révai Nagylexikona 1 k , Magyar prot. egyháztörténeti adattár IX. évf. 1 k., 
Kálvin J.: A keresztyén vallás rendszere II. 1 k., Abraham, Henrik: Elemi 
fizikai kísérletek gyűjteménye 2 k., Borel-Stäckel : Die Elemente der Mathe
matik 2 k., Tannery, Jules: Elemente der Mathematik 1 k., Müller, F. C. G .: 
Technik des physikalischen Unterrichts 1 k., Rosenberg, Karl: Experimentier
buch für den Unterricht in der Naturlehre 2 k., Lesser, Oskar: Graphische 
Darstellungen im mathematischen Unterricht 1 k., Magyarországi Kárpát
egyesület Évkönyve XXXVIII. évf. 1 k. 42 kötet.

Akadémiai Értesítő 1910. 1 k., Archeológiái Értesítő 1910. 1 k., Athe
naeum 1910. 1 k., Budapesti Szemle 1910. 1 k., Etlmographia 1910. 1 k., 
Evangélikus Őrálló 1910. 1 k., Irod.-tört. közlemények 1910. 1 k., Magyar 
filozófiai társaság közleményei 1910. 1 k., Magyar Középiskola 1910. 1 k., 
Magyar Nyelv 1910. 1 k., Magyar Nyelvőr 1910. 1 k., Magyar Paedagogia 
1910. 1 k., Mathematikai és term.-tud. Értesítő 1910. 1 k., Numizmatikai
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közlöny 1910. 1 k., Petermanns geogr. Mittheilungen 2 k., Protestáns egy
házi és iskolai lap 1910. 1 k., Protestáns Szemle 1910. 1 k., Századok 1910. 
1 k.> Természettudományi Közlöny 1910. 1. k.; Tornaügy 1910. 1 k., Törté
nelmi Tár 1910. 1 k., Zeitschrift für den ev. Religionsunterricht 1 k., 
Zeitschrift für den physischen und chemischen Unterricht 1910. 1 k., 
Zeitschrift für die oesterreichischen Gymnasien 1910. 1 k., Akadémiai tagok 
fölött mondott Emlékbeszédek 1 k. =  29 kötet.

Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából 4 k., 
Kenedi Géza: Szocziologiai nyomozások 2 k., Hammacher, Emil: Das philo
sophisch-ökonomische System des Marxismus 1 k., Krückmann, Paul: Rechts- 
Atlas 1 k., Iherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts 
1 k., Berolzheimer, Fritz: System der Rechts und Wirtschaftsphilosophie 
5 k., Brentano, Lujo: Die Entwickelung der Wertlehre 1 k., Quesnay, F .: 
Ouevres economiques et philosophiques 1 k., Knies, Karl: Die politische 
Oekonomie 1 k., Bluntschli, J. C.: Staats- und Rechtsgeschichte der Stadt 
und Landschaft 2 k., Roscher, Wilhelm : Geschichte der National-Oekonomik 
in Deutschland 1 k.. Proudhon, P. J.: Philosophie der Staatsökonomie oder 
Nothwendigkeit des Elends 2 k., Budapesti Szemle 12 k., Természettudományi 
Közlöny 5 k., BorovszkyS.: Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye 11.1 k., Dr. Szabó 
Sándor és Dr. Kvirsfeld László: Pénzügyi kódex IV. 1 k., Mitrofanov, Paul 
v.: Joseph II. Seine politische und kulturelle Tätigkeit 2 k., Scholefield, 
Joshua: Encyclopaedia of local government law. 7 k. 50 kötet.

Horváth Jenő: A nagyhatalmak megalakulása 1648- 1715. 1 k., Ihering: 
Geist des römischen Rechts 4 k., Schlossmann : Der Vertrag 1 k., Hupka : 
Die Vollmacht 1 k., Rümeline: Juristische Begriffsbildung 1 k., Pázmány: 
Haszonélvezet a római jogban 1 k., Hattyufy: Magyar családjog 1 k., 
Meumann: Prolegomena zu einem System des Vermögensrechts. Les cinq 
codes 1 k., Salamon: Das Problem des Rechtsbegriffes 1 k., Schultze: 
Tatbestand und Rechtsfolge 1 k., Archiv für Rechts und Wirtschaftsphilo
sophie 1 k., James: Der Pragmatismus 1 k., Kiss Albert: Elévülés 1 k., 
Meszlény: Tanulmányok 1 k., Sokolovsky: Philosophie in Privatrecht 1 k., 
Manigk: Willenserklärung 1 k., Ihering: Zweck im Recht 1 k., Bekker: 
Grundbegriffe des Rechts 1 k., Zittelmann: Irrtum und Rechtsgeschäft 1 k , 
Holland: Elements of jurisprudence 1 k., Rosenberg: Stellvertretung im 
Process 1 k., Dniestransky: Die Aufträge zu Gunsten Dritter 1 k., Kling
müller: Begriff des Rechtsgeschäfts 1 k., Anton : Grundzüge des englischen 
Vertragsrecht 1 k., Schlossmann: Willenserklärung und Rechtsgeschäft 1 k., 
Lallosevits —Lányi: Magyar magánjog 1 k., Kis Albert: Értekezések a magyar 
magánjog köréből 1 k., Lüdke und Bengel: Minerva 1 k., Márkus D.: 
1910. évi tczikkek 1 k. 32 kötet.

Eheberg, Karl Th. v.: Finanzwissenschaft 1 k , Stanley Jevons, W.: 
Geld und Geldverkehr 1 k., Landesberger, Julius: Währungssystem 1 k., 
Gruber, Ignaz: Statistische Beiträge zur Frage der Währung der oesterr.- 
ung. Monarchie 1 k., Fellner, Friedr.: Die Zahlungslanz Ungarns 1 k., 
Ostersetzer, Alfred: Währungswechsel und Aufnahme der Baarzahlungen

C oll. É r t.  1 9 1 0 - 1 1 . 23
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1 k., Stenographische Protokolle über die vom 8. bis 17. März 1892. abge
haltenen Sitzungen der Währungs-Enquete-Conunission 1 k., Kaufmann, 
Richard v.: Die Finanzen Frankreichs 1 k., Poschinger, H.: Bankwesen und 
Bankpolitik in Preussen 1 k., Arendt, Otto D r.: Die internationale Zahlungs
bilanz in den letzten Jahrzehnten der Silberwährung 1 k., Lopuszänski, 
Eugen: Die oesterreichischen Banken im Jahre 1903. 1 k., Bagehot, Walter: 
Fombardstreet. Der Weltmarkt des Oeldes in der Londoner Bankhäusern 
1 k., Helferich, Karl: Die Währungsfrage 1 f., Felix, Ludwig: Währungs- 
Studien mit besonderer Rücksicht auf Österreich-Ungarn 1 f., Alter, Moriz: 
Finanzielle Zeitfragen 1 f., Neuwirth, Joseph: Bankacte und Bankstreit in 
Oesterreich-Ungarn 1 k., Gutachten über die Fortführung der Valuta- 
Reform in Oesterreich 1 k., Arendt, Otto: Die vertragsmässige Doppelwährung 
1 k., Inama—Sternegg, Karl Th. v.: Die Neue Währungs- und Münzgesetz
gebung von Oesterreich und Ungarn 1 L, Entwurf des Finanzgesetzes für 
die im Reiehsrate vertretenen Königreiche und Länder für das Iahr 1908.
1 f., Statistische Tabellen zur Währungsfrage der oesterreich-ungarischen 
Monarchie 1 k., Denkschrift über das Papiergeldwesen der oesterreich
ungarischen Monarchie 1 k., Tabellen zur Währungs-Statistik 1 k., Denk
schrift über den Gang der Währungsfrage seit dem Jahre 1867. 1 f., 
Levasseur, E.: Histoire des classes ouvrieres et de l'industrie en France 
avant 1789. 2 k., Levasseur, E.: Histoire des classes ouvrieres et de l’industrie 
en France de 1789 a 1870. 2 k., Ashley, W. L: Englische Wirtschaftgeschichte
2 k., Kleinwächter, Fr.: Zur Geschichte der englischen Arbeiterbewegung 
in den Jahren 1873. und 1874. 1 k., Schmoller, G .: Die Natur des Arbeits
vertrags und der Contractbrucli 1 f., Wagner, Adolph: Die akademische 
Nationaloekonomie und der Socialismus 1 f., Loria, Achill: Die wirtschaft
lichen Grundlagen der herrschenden Gesellschaftsordnung 1 k., Zeyss, 
Richard: Adam Smith und der Eigennutz 1 k., Menger Carl: Die Irrthümer 
des Historismus in der deutschen Nationaloekonomie 1 k., Sombart, Werner: 
Technik und Wirtschaft 1 f., Krüger, Emil: Bibliographie der Arbeitslosen
fürsorge 1 f., Schäppi, L: Das Recht auf Arbeit und der Kampf gegen die 
Arbeitslosigkeit 1 f., Schmoller, G.: Die Tliatsachen der Arbeitsleistung 1 f., 
Schmoller, G.: Das Wesen der Arbeitsteilung und der socialen Klassenbil
dung 1 f., Troeltsch, Walter: Das Problem der Arbeitslosigkeit 1 f., Stieda, 
W .: Die Nationaloekonomie als Universitätswissenschaft 1 k., Annalen des 
deutschen Reichs 5 f., Magyar Jogászegylet könyvkiadóvállalata 3 k., Borovszky
S.: Nógrádvármegye 1 k., Salleiles: Einführung in das Stadium des deutschen 
bürgerlichen Rechts 1 k., Ennecerus: Lehrbuch des bürgerlichen Rechts 2 k.; 
Thon: Rechtsnorm und subjectives Recht 1 k., Mach: Analyse der Empfin
dungen 1 k., Kohler: Lehrbuch des bürgerlichen Rechts 1 k.,Thur: Bürgerliches 
Recht I. 1 k., Eltzbacher: Einführung in das deutsche bürgerliche Recht 1 k., 
Fuchs: Gemeinschädlichkeit der konstruktiven Jurisprudenz 1 k., Manigk: Das 
Anwendungsgebiet der Vorschriften für die Rechtsgeschäfte! k., Eltzbacher: 
Handlungsfähigkeit 1 k., Eltzbacher: Über Rechtsbegriffe 1 k„ Hack: Recht der 
grossen Haverei 1 k., Danz: Auslegung d. Rechtsgeschäfte 1 k. 47 köt., 19 füz.
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2. Ajándék útján. Szerzőktől: Obál, Béla: Hungarica Vitebergensia 
1 f., Obál, Béla: Die Ungarn von Árpád bis auf Franz Josef 1 f., Obál, 
Béla: Franz Rákóczi II. und sein Freiheitskampf im Lichte der ungarischen 
Geschichte 1 f., Obál, Béla: Die Religionspolitik in Ungarn nach dem west
fälischen Frieden während der Regierung Leopold I., 1. k., Lissák Jenő: 
A számtoló kézikönyve 1 k., Dr. Ereky István: A magyar helyhatósági 
önkormányzat I., 1 k., Gaal Jenő: Magyarország közgazdasági és társadalmi 
politikája a második ezredév küszöbén 2 k., Darnay Kálmán: A sümegi 
Darnay-Múzeum Ingyen Naptára 1911-re 1 k., Bruckner Viktor: Késmárk 
und die Familie Thököly 1 k., Bruckner Győző: Pusztuló emlékeink 
védelme 1 f. 6 kötet, 4 füzet.

A nm. vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól: X -f- Y : Népokta
tásunk szervezése és újabb törvényhozás szüksége 1 k., Kőrös Endre: 
Kudrun 1 k., Dr. Kovács Dénes: Kossuth-emlékalbum 1 k., Vári Rezső: 
A classica-philologia encyclopaediája 1 k., Malonyai Dezső: A magyar nép 
művészete III., 1 k., Crane, Walter: Vonal és forma 1 k. ó kötet.

Egyesületektől, testületektől, intézményektől: Az Orsz. Ref. Tanár- 
egyesület Évkönyve az 19[0/1 1. tanévre 1 k., Jelentés a Múzeumok és Könyv
tárak Országos Főfelügyelőségének 1909. évi működéséről 1 k., Szávay 
Gyula: Győr. Monográfia I. (Győr város aj.), Id. Farkasfalvi Imre: A váczi 
országgyűlés története 1 k., Tragor Ignácz: Vácz története 1848/49-ben 2 k., 
A Váczi Múzeumegyesület 1908-ban, 1910-ben 2 f., A Váczi Múzeumegyesület 
képkiállításának lajstroma 1 f. (Az utóbbi négy a Váczi Múzeumegyesület 
ajándéka) 5 kötet, 3 füzet.

Jóakaróktól: Özv. Schönherr Antalnétól: Schönherr Gyula dr. emlé
kezete 1 k., Ruby József nyug. főgymn. tanártól: Rasp, Georg: Erläuterungen 
des Lehrbegriffs des Naturrechts 1 k., Kelemen E.: Institutiones juris privaii 
Hungarici 3 k. 5 kötet.

Összes ajándék 22 kötet, 7 füzet.
Fogadják a nemes ajándékozók a Collegium hálás köszönetét!
3. Csere útján: 177 iskolai Értesítő.
Összes gyarapodás — az Értesítőkön kívül -- 222 kötet, 26 füzet.
Kivettek a könyvtárból az 1910. évben 235 kötetet.
Könyvtári czélokra a Collegium 1910-ben 2996 kor. 68 f.-t fordított.
A könyvtár állapotában nevezetesebb változás nem történt. A czédulák 

revíziója a múlt nyáron is tovább folyt, a betűrendes szakkatalógusból el
készült 1910-ben a magyar, német, latin, görög, franczia, angol, olasz irodalmi, 
a természetrajzi, természettani és mathematikai rész.

A collegiumi igazgató-választmány múlt évi határozatához képest a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége ez év tavaszán szak
értőt küldött dr. Ferenczi Zoltán budapesti egyetemi könyvtárigazgató, 
országos felügyelő személyében, a ki az igazgató-választmány elnökségével 
tárgyalást folytatott az olvasóterem és új könyvtárhelyiségek, valamint a 
szükséges államsegély felől s megállapodásra jutott. A legjobb kilátással 
megyünk a jövő elébe s reméljük, hogy a főgymnasiumnak új épületbe

23’
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költözése után — hacsak valami akadály közbe nem jön — az olvasó
termet a jövő iskolai év folyamán megnyithatjuk.

A könyvtár 1911-re 800 korona államsegélyt nyert.
b) Szirmay-könyvtár. Alapította Szirmay János 1835-ben, a mikor azt 

mint hitbizományt nyilvános könyvtárként Collegiumunknak adományozta 
és gyarapítására s gondozására 8000 kor. alapítványt tett. A könyvtár a 
collegiumi díszterem karzatán van elhelyezve nyitott polczokon s használ
hatja a coll. tanárokon s tanulókon kívül a művelt közönség is. Forgalma 
csekély volt, használták theol. és jogakad. hallgatók. A könyvtár az 1910 n. 
isk. évben a következő művekkel gyarapodott: Engler & Prantl: Die natür
lichen Pflanzenfamilien 24a/3, Dr. Cholnoky Jenő: Földrajzi közlemények 
1910/11. év megfelelő számai. Plank: Bürgerliches Gesetzbuch II -VII. kötet, 
11 kötet s füzet, Öhquist János: A finnek művészete 1 k., Malonyay Dezső: 
A magyar nép művészete 1 kötet.

B) Tandíjelengedések.
I. A theol. akadémián.

Az összes hallgatók tandíjmentesek, a mi 48 hallgatónál 
a régi eltörölt tandíj-felszámítása szerint ä 21 kor., tenne összesen 1008 K. — f.

II. A jogakadémián.
a) Az első félévben: Teljes tandíjmentességben részesültek:

Ruttkay Nedeczky Béla II. é. mint dékáni Írnok; Mayer Andor
III. é., Gamauf Ferencz IV. é. és Szutórisz Dezső II. é. mint
coll. tanárok fiai .......................  ...............................................  200 K. -  f.

/^/-tandíjmentességben részesültek: Komáromi Ottó, Rosen
thal Artúr, Zsagora Mihály I. é.; Bölcsházy Zoltán, Demcsik 
Károly, Deutschenschmied Jenő, Rozlosnik János, Ruttkay Sándor,
Springer Mór II. é.; Ihász Imre III. é. és Führer Pál IV. é. .. 275 K. -  f.

Egynegyed tandíjmentességben részesültek: Buna János 
II. é. és Thomola Béla IV. é.........................................  . 25 K. — f.

b) A második félévben teljes tandíjmentesek: Ruttkay 
Nedeczky Béla II. é. mint dékáni Írnok; Mayer Andor III. é.,
Gamauf Ferencz IV. é., Szutórisz Dezső II. é. mint coll. tanárok fiai 200 K. — f.

/^/-tandíjmentesek: Bolla Béla, Jesztrebényi Lajos I. é.;
Berenkey Attila, Kovács János, Nemes Géza, Szereday Szilárd 
II. é.; ifj. Korbély Géza III. é. mint ev. lelkészek, tanáfok és 
illetve tanítók fiai, ugyanezek az I. félévben is fél-tandíjmen
tességet élveztek; Cserpák György I. é., Komáromi Ottó I. é.,
Lengyel János I. é., Rosenthal Artúr I. é., Bölcsházy Zoltán II. é., 
Deutschenschmied Jenő, Demcsik Károly, Rozlosnik János,
Ruttkay Sándor II. é.; Ihász Imre III. é........................................ 600 K. — f.

Egynegyed tandíjmentesek: Dezső Lajos, Goldmann Géza,
Buna János II. é...............................................................................  37 K. 50 í.

A jogakadémián összesen elengedtetett .. 1337 K. 50 f.
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III. A fó'gymnasiumban.
I. oszt.-ban: Bortnyik Lajos, Durst Aladár, Halmi Aladár, 

Kozolai György, Öhlschläger Andor, Raab György,Slajchó Mihály, 
Székely László, Szlávik Rezső egész- és Antal Zoltán, Klinczkó 
Aladár és Németh Aladár fél-tandíjelengedésben részesültek.

II. oszt.-ban: Bodnár József, Guttmann Manó, Holénia 
József, Herskovics Sándor, Klemens Rezső, Liptai Sándor, Nagy 
Árpád, Oszvald Dániel, Zemán Jenő egész- és Czékus László, 
Halmi Elemér, Kopp Salamon és Urbach Miklós fél-tandíj
elengedésben részesültek.

III. oszt.-ban: Kulifay Tibor, Sarudy Tibor egész- és 
Bodnár Lajos, Elischer Béla, Grünstein Béla, Goldmann Béla, 
Horváth Lajos, Kézsmárszky Árpád, Marencsin Albert és Ö hl
schläger Ödön fél-tandíjelengedésben részesültek.

IV. oszt.-ban: Bartos Gyula, Bodnár István, Csendes Sándor, 
Kapi Jenő, Nagy Jenő egész- és Jesztrebényi Pál és Zapotoczky 
Gábor fél-tandíjelengedésben részesültek.

V. oszt.-ban: Gründl István, Halmi Gyula, Mayer Elek, 
Siegelmann Samu, Sarudy István egész- és Jesztrebényi Ervin, 
Klinczkó István, Orián Árpád fél-tandíjelengedésben részesültek.

VI. oszt.-ban: Dancz István, Bartsch Béla, Elischer Viktor, 
Fried Ernő, Fúria Zoltán, Grünstein Lajos, Klein Dezső, Ku- 
tsinszky Béla, Szóvá Péter egész- és Dobronyovszky Jenő, Gott
lieb Jenő, Kapisinszky Jenő és Marencsin Zoltán fél-tandíjelen
gedésben részesültek.

VII. oszt.-ban: Lippai József, Sarudy László egész- és 
Bojárszky Dezső, Chotvács József, Feldmann Elek, Pálesch 
Árpád, Weiner László és Wallrabenstein Ferencz fél-tandíjelen
gedésben részesültek. #

VIII. oszt.-ban: Fúria Károly, Grynaeus István, Masztics 
Miklós, D. Szabó András egész- és Becht Károly, Durst Ernő, 
Hajdú Gyula, Keresztfalvy Oszkár és Kozlay Béla fél-tandíjelen
gedésben részesültek.

Tandíjelengedésben részesült összesen 80 tanuló.
Az elengedett tandíj összege...............................................

IV. A tanítóképző-intézetben
az évi tandíjelengedések összege .........................................

Tandíjelengedések összesen .. ..

2862 K. 50 f.

690 K. -  f. 
5898 K. -  f.



1 8 2

C) Convictus! elengedések.
I. A theologiai akadémián.

a) Az első félévben : Fábry Ernő 40, Markusovszky András 
50, Stadtrucker Gyula 30, Baron János 40, Máczay Lajos 50 kor.
II. évesek Szklenár Pál 50, Hronyecz Pál 40, Mikulás Jenő 40,
Marcsek János 55, Kuszy Adolf 40, Derner Gusztáv 35, Hat- 
vanszky Andor 45, Egyed Aladár 40, Lábossá Lajos 50, Fröhlich 
Győző 45, Turcsányi László 53, Matyuga Kamill 40 korona.
III. éves: Heinz Lajos 55 kor. IV. évesek: Alth Lajos 30, Schwartz 
Mátyás 50, Chovan Sándor 40, Krcsméry Gyula 50 kor. 968 K.

b) II. félévben: I. évesek: Baron János 80, Jurányi Lajos 
80, Fábry Ernő 50, Markusovszky András 60, Máczay Lajos 60,
Stadtrucker Gyula 50 kor. II. éve'sek: Derner Gusztáv 60, Egyed 
Aladár 50, Fröhlich Viktor 44, Hatvanszky Andor 50, Hronyecz 
Pál 60, Kuszy Adolf 60, Turcsányi László 70, Lábossá Lajos 80,
Marcsek János 80, Matyuga Kamill 50, Mikulás Jenő 70, Szklenár 
Pál 50 kor. III. évesek: Heinz Lajos 80 kor. IV. évesek: Alth 
Lajos 80, Chovan Sándor 50, Krcsméry Gyula 60, Schwartz
Mátyás 80 kor. 1454 kor.........................................  Összesen 2422 K. — f.

II. A jogakadémián.
a) Az első félévben : Bolla Béla I. 35 kor., Buna János II.

35, Deutschenschmied Jenő II. 35, Nemes Géza II. 35, Rozlosnik 
János II. 35, Ruttkay Nedeczky Béla II. 35, Jesztrebényi Lajos I.
35 kor. 245 kor.

b) A //. félévben: Nemes Géza II. é. 40, Rozlosnik János II. é.
40, Jesztrebényi Lajos I. é. 40, Buna János II. é. 40, Bolla Béla I.
40, Ihász Imre III. 4 0 ^  240 kor................................. Összesen 485 K. — f.

III. A főgymnasiumban.
a) Az első félévben: Barts Béla VI. o. 20, Bortnyik Lajos 

I. o. 20, Chotvács József VII. o. 25, Czirbesz Tamás VII. o. 20,
Dániel Szabó András VIII. o. 30, Elischer Béla III. o. 15, Elischer 
Viktor VI. o. 20, Fúria Károly VIII. o. 25, Fúria Zoltán VI. o. 25,
Gajdos József IV. o. 20, Horváth Béla IV. o. 25, Janoviczky 
András I. o. 20, Javorniczky Aladár II. o. 20, Javorniczky Ervin 
I. o. 20, Jesztrebényi Ernő V. o. 10, Jesztrebényi Pál IV. o. 20,
Klinczkó Aladár I. o. 20, Klinczkó István V. o. 20, Koncsek 
Jenő I. o. 20, Marencsin Albert II. o. 15, Marencsin Zoltán 
VI. o. 15, Masztics Miklós VIII. o. 30, Szepesi Ernő V. o. 15,
Voháner Géza II. o. 20, Wallrabenstein Ferencz VII. o. 30 kor.

b) A második félévben: Javorniczky Ervin I. o. 30, Javor
niczky Aladár I. 30, Koncsek János 20, Bortnyik Lajos I. o. Lud- 
mann alapból 20, Becht Károly VIII. o. ugyanabból 20, Klinczkó
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Aladár I. o. 30, Janoviczky András 20, Elisclier Béla III. o. 15,
Marencsin Albert III. o. 15, Voháner Géza III. o. 20, Jesztrebényi 
Pál IV. o. 20, Horváth Béla IV. o. 25, Gajdos József IV. o. 20,
Jesztrebényi Ernő V. o. 10, Klinczkó István V. o. 20, Szepesi 
Ernő V. o. 15, Elisclier Viktor VI. o. 20, Marencsin Zoltán 
VI. o. 15, Fúria Zoltán VI. o. 25, Bartsch Béla VI. o. 20,
Czirbesz Tamás VII. o. 20, Chotvács Józset VII. o. 25, Wall- 
rabenstein Ferencz VII. o. 30, Dániel Szabó András VIII. o. 40,
Fúria Károly VIII. o. 25, Masztics Miklós VIII. o. 40 kor.

Összesen 1110K. — f.

IV. A tanítóképző-intézetben.
I. osztály. III. osztály.

Czelder Gyula .. . 45 K. Czékus István .. .. 45 K.
Fidler Ferencz .. .. 45 „ Dóbisz Károly.. .. 45 tt
Kisfaludi Lajos.. . 45 „ 25 Engler András 90 tt
Krecsák Gyula .. . 45 „ Lechniczky Gyula 90 tt

5 Scholtz Béla .. . 45 „ Podhradszky Imre 90 ))
Stromp Gusztáv . 160 „ Pollák Ede .. . 180 tt

385 K. Steller Ernő .. .. 120 tt
660 K.

II. osztály.
Bellák Andor .. 90 K. IV. osztály.
Benczo András.. . 45 „ 30 Benedikti Sándor .. 45 K.
Bohus Emil . . 90 „ Csillag János .. .. 160 »;

10 Gallay András .. . 90 „ Dlhányi István 90 ti
Halát Pál .. .. . 90 „ Fábry Lajos .. .. 90 tt
Klimó Péter . 45 „ Gyurkovics Aladár 45 tt
Kontra János .. . 45 „ 35 Kéler Béla............ 45 tt
Koszka Gyula .. . 90 „ Leng Pál ........... 90 ti

15 Mikulás András . 45 „ Michalovics Pál .. 90 tt
Nikelszky Ödön . 45 . Paulik Béla 120 ti
Oravszky Rezső . 45 „ Petrusz János .. .. 45 tt
Rúzsa László . 90 „ 40 Prunyi Kornél 90 tt
Sztrehárszky János . 45 . Szabó Endre .. .. 90 tt

20 Them Oszkár .. 90 „ Szereday Zsigmond 45 tt
Varga András .. .. 90 „ Tátrai Endre .. 45 ti
Scholcz Jenő . 90 „ 1090 K.

1125 K. Összesen .. 3260

Ezen 3260 K.-hoz járult a konv. pénztár 830 kor.-val, az egyházkerület 
2430 koronával.
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Oeconomus jótéteménye: élelmezés (210 kor.), lakás (70 kor.),
fűtés, világítás, kiszolgálat (fizet 50 k o r .- t) ...........................  280 K. — f.

Két szenior teljes ellátása (fizet ä 100 kor.) ..............................  460 „ — „
Portánsok felügyelője ................................................................. 330 „ — „
Egy portáns teljesen díjmentes..................................................... 330 „ — „
Két portáns fizet ä 50 kor. jótétem.............................................  560 „ — „
Két portáns fizet ä 100 kor. jótétem............................................ 460 „ — „

Összesen .. 2420 K. — f.
A convictusi elengedések összesítése:

A theol. akadémián ......................................................................  2422 K. — f.
A jogakadémián ............................................................................  485 „ — „
A főgymnasiumban ........................................................................ 1110 „ — „
A tanítóképző-intézetben.....................................................  3260 „ — „
Oeconomus, szeniorok, portans-felügyelő és portánsok összesen 2420 „ — „

Összesen 9697 K. — f.
Mely összegből az egyházkerület pénztárának terhére esik

(theol. akad. 1000 kor., 'tanítóképző 2430 kor.)........  3430 K. — f.
Ludmann-alap és segélyegylet.........................................  140 „ — „
A conv. pénztár terhére esik .......................................................6127 „ — „

Összesen 9697 K. — f.

D) Az 1910 —1T. isk. évben ösztöndíjat kaptak:
1. A theolog iai a k a d é m iá n :

a) A külföldön tanuló theologusok közül:
Kárpáti János eperjesi lelkészjelölt agreifswaldi egye

temen a Jozeffy-féle ösztöndíjat .............................  80 K. — fill.
Lehotszky Egyed eperjesi lelkészjelölt a hallei egyetemen

a Szontagh Sámuel-félét ............................................. 40 „ — „
Fodor Miklós soproni' hitjelölt a baseli egyetemen a 

Schwartz M ihály-félét...............................................  80 „ — „
b) A kerülettől kaptak:

Kárpáti János ................................................................. 200 „ — „
Lehotszky Egyed .......................' . ............................... 200 „ — „

c) Az Eperjesen tanuló theol. akad. hallgatók közül:
Vietorisz László IV. é., Roth-Teleky-féle.....................  65 „ — „
Chovan Sándor IV. é., „ „ „   65 „ -  „
Mérnyi Gyula IV. é., „ „ „   65 „ — „
Heinz Lajos III. é., » „ „   65 „ -  „
Kuszy Adolf II. é., » „ „   65 „ -  „
Lábossá Lajos II. é., „ „ „   65 „ — „
Mikulás Jenő II. é.. „ „ „   65 „ — „
Baron János I. é., „ „ „   65 „ — „
Jurányi Lajos I. é., „ „ „   65 „ — „

Átvitel 1185 K. -  fill.
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Áthozat
Schwartz Mátyás IV. é., Schwartz Mihály-féle 
Langos János III. é., » » «
Kozlay Kálmán II. é., Jelenik-Almássy-féle . ..
Marcsek János II. é., Ujházy Árpád-féle .............
Alth Lajos IV. é., VI sz. kir. városi féle ............
Heinz Lajos III. é., Duka Tivadar-féle..................
Krcsméry Gyula IV. é., Ehn-féle ........................
Szklenár Pál II. é., Ehn-féle...................................
Stadtrucker Gyula I. é., Benczur-féle ..................
Lábossá Lajos II. é., » » ........................
Turcsányi László Sohajda-féle ..............................
Vietorisz László IV. é., Taur-féle
Hatvanszky Andor II. é., Sárossy-féle.................
Schwartz Mátyás Szentgyörgyi-féle pályadíj ..
Markusovszky András I. é., Roskoványi-féle .. ___

Összesen

1185 K. -  fill.
98 II -----  V

98 ;/ --  »;
100 j) — ) t

120 -- V

40 » —  n

85 t; —  t i

80 V — n
80 )> i i

50 )> i i

50 tt — '  i i

40 w — i i

50 )> —  i i

18 )> i i

40 ;; i i

32 t i i i

2166 K. -  fill.
Jegyzet. Kárpáti János a greifswaldi egyetemen 740 márka és Lehotszky Egyed a 

hallei egyetemen 700 márka, úgyszintén a Glosius-féle 220 márka ösztöndijat is élvezték. 
A theologiánkon tanulók közül egyes egyházaktól szintén tetemes ösztöndíjat élveztek 
egyesek; különösen az erdélyi szászok 400 — 600 korona ösztöndíjat is kaptak kerületüktől.

2. A jogakadém ián:
Kardos Elemér IV. é., a jövedéki bírság-alapból .. ..
Kempelen Rezső IV. é., Mária Terézia-félét ............
Ruttkay Sándor II. é., váczi Mária Terézia-félét .. ..
Demcsik Károly II. é., „ „ „ „ (segély)
Zsagora Mihály I. é., « » » » »
Lehmann Vilmos IV. é., a brassói ev. egyházközségtől
Ruttkay Sándor II. é., Kluch-félét .............................
Zsagora Mihály I. é., Bezeghy Antal-félét..................
Bolla Béla I. é., R oth-Teleky-félét........................
Ihász Imre III. é., » „ „ ........................
Jesztrebényi Lajos I.é., » „ » ........................
Ifj. KorbélyGéza III.é., » » » ........................
Nemes Géza II. é., » » » ........................
Szereday Szilárd II. é., ,, » » .. ..................
Ihász Imre III. é., Ujházy-félét .. .. ..................
Szereday Szilárd II. é., Jelenik-félét.............................
Rosenthal Arthur I. é., Propper-félét ........................
Bölcsházy Zoltán II. é., dr. Meliorisz Béla-félét .. ..
Jesztrebényi Lajos I. é., „ „ » » .. ..
Deutschenschmied Jenő II. é., dr. Horváth Ödön-félét 
Rozlosnik János II. é., dr. Máriássy Béla-félét .. ..
Deutschenschmied Jenő II. é., Wagner-félét ............

Átvitel

400 K. fill.
240 II — II

300 II — II

100 I I ■ — II

100 11 — II

285 II — 11

168 II — II

300 II — 11

65 II — II

65 II — II

65 11 — II

65 11 — II

65 II — ii

65 II — II

120 II — II

100 II — II

100 II — II

90 II — ii

90 II — II

80 II — II

40 II — II

32 II - II

2935 K -  fill
C o ll. É r t .  1910—11. 24



Áthozat 2935 K. - fill.
Ifj. Korbély Géza III. é., két Roskoványi-félét 32 f f — tt

Nemes Géza II. é., „ » V 32 f f — ff

Rozlosnik János II. é., Szlávik-félét 
Führer Pál IV. é., a jogász segély eg

20
y lettől az I. félévben 35 f f — ti

Grünfeld Jenő II. é., » „ }/ n  ;; >/ 32 t t — t t

Deutschenschmied Jenő II. é., „ V  ff  ff tt 30 f f  — tt

Ihász Imre III. é., „ „ f f  f t  ti ff 20 ;; — ff

Kontra József III. é., „ „ f f  ft ff ff 23 f f  — ff

Belyus Mihály II. é., „ „ f f  f f  ff ff 15 v  — f t

Buna János II. é.; „ „ f f  f f  ft ff 15 n  — f t

Szereday Szilárd II. é., „ „ f f  f f  ff tt 15 t t — t t

Klaniczay Gyula I. é., » ,, f f  f f  ff ff 15 t t fi

Bölcsházy Zoltán II. é., „ „ f f  tr ff tt 10 t t — ti

Ruttkay Sándor II. é., „ „ f t  f t  ff tt 10 ti ff

Rozlosnik János II. é.,,, „ f f  f f  ff II 10 tt ff

Bartovits Miklós II. é., „ „ f f  f f  ff ff 10 t i — ff

Bolla Béla I. é., „  „ f f  t t  ff II 10 t i f f

Jesztrebényi Lajos I.é., » „ f f  f f  tt II 10 ;/ ff

Ihász Imre III. é., „  „ i ,  a II. félévben 60 ;; — ff

Deutschenschmied Jenő II. é., „ f t  t t  ff ff 50 t i — ff

Buna János II. é.; „ « f f  t t  tt tt 35 tt t t

Klaniczay Gyula I. é., » „ tt  f f  ff t t 35 t i  — f i

Bölcsházy Zoltán II. é., „ „ ff f f  t t tt 25 i f — fi

Szereday Szilárd II. é., « » f f  t t  ff ff 25 i t — tt

Jesztrebényi Lajos I.é., » » f f  ff t t II 20 t i — tt

Grünfeld Jenő II. é., „ „ ff f f  tt ff 50 i t — tt

Kontra József III. é., „ „ ff f f  f f ff 20 f i — f f

Rozlosnik JánosIII. é., » „ f f  f f  ff ff 20 f i — t i

Ruttkay Sándor II. é., „ „ f f  f f  tt f f 20 ;; f i

Demcsik Károly II. é., a deménfalvi dr. Meliorisz
Béla-alap kam atját.................. 80 i t — II

Összesen: 3719 K - fill.
3. A főgym nasium ban:

Dessewffy Miklós VI. o. t. a Dessewffy I.-alapítványból 1123 K. 47 fill.
Jancsó Gyula VI. o. t. a Sartory-alaptíványból .. .. 1000 „ — „
Grynaeus István VIII. o. t. a Bésán-ösztöndíjat .. .. 500 „ — „
Masztics Miklós VIII. o. t. az erdészeti ösztöndíjat 300 „ — „
Merényi Oszkár VI. o. t. az erdészeti ösztöndíjat.. .. 200 „ — »
Berger Marczel V. o. t. az áll. ösztöndíjat a jöved.

bírság-alapból ...........................................................  200 „ — „
Gründl István V. o. t. az erdészeti ösztöndíjat .. .. 200 „ — »
Dániel Szabó András VIII. o. t. a Roth —Teleky-ösz- 

töndíjat ....................................................................... 70 „ -  „
Á tv i te l  3 5 9 3  K . 4 7  f i l l .
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Athozat 3593 K. 47 fill.
Lippay József VII. o. t. a Roth —Teleki ösztöndíjat .. 70 „ — «
Bartos Gyula IV. o. t. a Bánóczy-ösztöndíjat............. 35 » — »
Öhlschläger Andor IV. o. t. a Bánóczy-ösztöndíjat .. 35 ,, — »
Csendes Sándor IV. o. t. a Szmik Gyuláné — Hoffer

Klára-ösztöndíjat .....................................................  200 » — »
Zemán Jenő II. o. t. a Szmik Gyuláné — Hoffer Klára-

ösztöndíjat ................................................................  200 » — »
Szlávik Rezső I. o. t. a Clementisz-ösztöndíjat . . . .  11 » — »
Kuliffay Tibor III. o. t. » » l l n — »
Marencsin Zoltán VI. o. t. „ « . . . .  11 » — »
Raab György I, o. t. a Furmann János-ösztöndíjat .. 15 » — »
Oszvald Dániel II. o. t. a Holleganz-ösztöndíjat 12 » — »
Dániel Szabó András Vili. o. t. a Hazslinszky-öszt.-díjat 80 „ — »
Lichtig Arthur VIII. o. t. az Izraelita-ösztöndíjat .. .. 100 » — »
Halmi Aladár I. o. t. a Keczer Miklós-ösztöndíjat .. 9 » — »
Kutsinszky Béla VI. o. t. a „ ,, „ .. 9 « — »
Bortnyik Lajos I. o. t. „ „ „ „ 9 « — »
Kuttinszky Béla VI. o. t. az özv. Kuksz I.-né öszt.-díjat 20 „ — »
Elisches Viktor VI. o. t. a Kükemezey Sándor öszt.-díjat 28 „ — »
Durst Ernő VIII. o. t. a Löffelholz-ösztöndíjat .. .. 24 „ — •,
Dancz István VI. o. t. a „ „ .. .. 24 » — »
Bodnár József II. o. t. a dr. Meliorisz Béla-ösztöndíjat 8 » — »
Bodnár István IV. o. t. a Református-ösztöndíjat .. .. 40 » — »
Maitner Ferencz IV. o. t. a Saárossy László-ösztöndíjat 18 » -  »
Gründl István V. o. t. a » „ „ 18 » — »
Bartsch Béla VI. o. t. a „ „ „ 18 „ — „
Pálesch Árpád VII. o. t. a Roskoványi-öszt.-díjat 16 » — „
Wallrabenstein Ferencz VII. o. t. a „ „ 16 „ — „
Mayer Elek V. o. t. a Szontagh-ösztöndíjat ............. 16 » — »
Fúria Zoltán VI. o. t. a » „ ............. 16 „ — „
Hudák Antal I. o. t. a Takarékpénztári prémiumot 20 » — »
Szlávik Rezső I. o. t. a „ „ 20 » — „
Guttmann Manó II. o. t. a ,, » 20 ,, — ,,
Neumann Illés IV. o. t. a „ „ 20 „ — »
Grünstein Béla III. o. t. a „ » 20 ,, — „
Lippay József VII. o. t. Ujházy Árpád-prémiumot 20 „ — „
Fúria Károly VIII. o. t. a Vandrák András-ösztöndíjat 50 « — «
Hajdú Gyula VIII. o. t. a Wagner Keresztély-öszt.-díjat 32 „ — »
Masztics Miklós VIII. o. t. a Kalavszky-ösztöndíjat 80 » — „
Késmárszky Árpád III. o. t. a Kacziányi-ösztöndíjat .. 200 „ — ,,
Weiner László VII. o. t. a Ludmann Ottó-ösztöndíjat 20 „ — „
Nagy Jenő IV. o. t. az Ifjúsági segélyalapból .. .. 10 « — ,,
Nagy Árpád II. o. t. az „ » .. .. . 10 » — »

Á t v i t e l  5 1 8 4  K  4 7  f ill.

24*
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Áthozat 5184 K. 47 fill.
Szóvá Péter VI. o. t. az Ifjúsági segélyalapból .. .. 20 „ — »
Klinczkó Aladár I. o. t. az Ujházy Dániel-öszt.-díjat .. 8 „ — ,,
Horváth Lajos III. o. t. az „ „ „ 8 ,, — „
Bortnyik Lajos 1. o. t. tápintézeti díjára a Ludmann

Ottó-alapból........................................................................20 » — „
Összesen: 5240 K. 47 fill.

Jutalmazások. Az eperjesi kongr. izraelita hitközség és mások adako
zásából, a hittanban tanúsított szorgalmukért könyvjutalmazásban a követ
kező izraelita tanulók részesültek: Nagy Árpád és Székely Lajos II. o. t., 
Frisch Jenő, Nágel László és Rosenberg Gyula III. o. t., Venetianer 
Gusztáv V. o. t, Grossmann Elek és Ilkovits Ottó VI. o. t., Cséri Jenő 
VII. o. t.

4. A ta n ító k é p ző b e n .
1. Michalovics Pál IV. o. t. a Gamauf-alapból ............ 20 K. — fill.
2. Pollák Ede III. o. t. a „ „ ............ 20 „ — „
3. Engler András III. o. t. a Kubinyi-alapból ..............  4 „ — „
4. Csillag János IV. o. t a „ „ ............  40 „ — »
5. Csillag János IV. o. t. a Fabriczy-alapból .............. 8 „ — „
6. Dlhányi István IV. o. t. a Kacziányi-ösztöndíjat . .. 200 „ — „
7. Lehniczky Gyula III. o. t. az Ujházy-alapból .............. 8 „ — „
8. Scholtz Jenő II. o. t. az „ „ ............  8 » — „

&9. Dlhányi István IV. o. t. az Ifjúsági segélyalapból 10 „ — „
10. Ponicsán Ádám I. o. t. az „ „ 10 » — „
11. Stromp Gusztáv I. o. t. az „ „ 10 „ — »

338 K. — fill.
Lakásbér-elengedésben részesült a tanítóképzőben 47 

tanuló ä 70 kor........................................................................  3290 K. — fill.

Az é lvezett jó té tem én y ek  összegezése.
I. Tandíjelengedések:

1. A theologián .. .. 1008 K. — fill.
2. A jogakadémián .. 1337 „ 50 „
3. A főgymnasiumban 2862 „ 50 „
4. A tanítóképzőben 690 „ — „ 5898 K. — fill.

II. Convictusi elengedés :
1. A theologián .. 2422 K. — fill.
2. A jogakadémián 485 » — „
3. A főgymnasiumban 1110 » — »
4. A tanítóképzőben .. 3260 „ — „
5. Oeconomus, senior

és portánsok .. .. 2420 „ — „ 9697 „ — „
Átvitel 15595 K. —-fill.
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Áthozat 15595 K. — fill.
III. Ösztöndíjak:

1. A theologián .. .. 2166 K. — fill.
2. A jogakadémián .. 3719 „ — „
3. A főgymnasiumban 5240 „ 47 .
4. A tanítóképzőben .. 338 . — „ 11463 „ 47 „

IV. Lakbér
elengedés a tanítóképzőben 47 tanulónak

ä 70 korona .. .. ........................ 3290 » — »
Összesen .. 30348 K. 47 fill.

E) C o n v i c t u s .
Convictusunk az elmúlt iskolai évben is a régi keretekben mozogva 

töltötte be hivatását Collegiumunk ifjúsága érdekében. Jóllehet az egész 
éven át uralkodó nagy drágaság erősen igénybe vette pénztárunkat, mégis 
sikerült megfelelni a Convictushoz fűzött jogosult várakozásnak. Ifjúságunk 
az ország minden részéből s a Collegium négy intézetének tagjai közül 
kerül, különféle igényekkel lép fel, minélfogva nagyon nehéz mindenkit 
kielégíteni. Jótékony intézet s annak kell maradnia s ennélfogva csak a 
szegényebbsorsú tanulók felsegítésére van hivatva s azok szerényebb kívá
nalmait kell kielégítenie. Túlzott követeléseknek nem tehet eleget.

Azok a jótékony adományok is, a melyeket szuplikánsaink az ország 
minden zugából hoznak össze, csak arra valók, hogy a szegényebbsorsú 
tanulók élelmezése s ezzel az iskoláztatása is megkönnyíttessék.

A convictusi díjakat csak az 1910. évben 20 koronával emeltük, de 
ezen díjak mellett úgy látszik nagyon rövid ideig fogjuk ifjúságunkat el
láthatni; mert már az elmúlt iskolai év alatt a hús és zsír ára 12, illetve 
20 fillérrel emelkedett s ez az emelkedés még fokozódni fog; s hogy az 
1910. évben jól zárhattuk le számadásainkat, annak oka egyfelől abban 
keresendő, hogy a szuplikáczió igen szépen sikerült, a díjak befizetése ren
desebb volt, a bevásárlásokat olcsón eszközölhettük és végül, hogy régi 
hátralékokból szokatlanul sok folyt be. Egyébként nehézségeink s bajaink 
a régiek voltak, a minőkkel folyton kell küzdenünk az amerikai kiván
dorlás, a rósz cselédviszonyok s az emberek tudatlansága és lelkiismeret
lensége miatt.

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 74 korona; csupán az ebéd díja 40 korona; ebéd és vacsora díja 
a második félévben január—június hónapokra 108 korona; csupán az ebéd 
díja 60 korona. Ezenkívül minden belépő, az egész évre szóló kötelezett
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séggel, felszerelés czímén fizetett 2 kor.-t. Csupán reggelire vagy vacsorára be
iratkozni nem lehetett. A joghallg. ebben az évben is részesültek abban a ked
vezményben, hogy havonta beiratkozhattak s kiléphettek; ezek azonban ebéd- 
és vacsoráért havonta 19 kor.-t fizettek s díj elengedésben 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 2422 korona, a jogakadémián 485 korona, 
a főgymnasiumban 1110 korona s a tanítóképzőben 3260 korona; összesen 
7277 korona, mely összegből a conv. pénztár 42 koronát, a főgimn. segély
alap 3850 koronát, 3427 koronát pedig a tiszai ev. egyházkerület pénztára 
fedez. Ezen kívül esik az ökonomus, szeniorok, portáns-felügyelő és por- 
tánsok jótéteménye. Ezek a mosáson kívül teljes ellátást kaptak s fizettek: 
az ökonomus 50 koronát, a két szenior ä 100 koronát =  200 koronát és 
2 portáns a 100 koronát =  200 koronát, 2 portáns ä 50 kor. -= 100 kor;
összesen tehát 550 koronát. Egy portáns és a portánsok felügyelője pedig 
teljesen díjmentes volt. Az így nyújtott kedvezmény 2420 koronára tehető. 
A jótétemények főösszege tehát 9697 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 őszszcl tökkáposzta és kélkáposzta helyette
sítette, míg tavaszszal szárazfőzelék helyett olykor salátafőzeléket is adtunk. 
Beneficiumok alkalmával az ebédi pecsenyéhez rendesen szilvát, ünnep
napokon maccaronit 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. Oszszel, 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 nevöket!

A convictus kiadásainak fedezésére szolgáltak az 1910. évben a követ
kező bevételek:
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1. convictusi díjakból befolyt............................ 23,547 K. 54 fill.
2. a tiszai egyházkerület segélye......................  3,279 « -  »
3. az 1910. évi szuplikáczió ................................... 3,556 „ 12 „
4. a régi hátralékosok befizetése......................  2,733 „ 36 „
5. adományok, időközi kamatok s vegyesek .. .. 1,026 „ 21 „
6. 1909. évi maradvány .........................................  15,257 „ 34 „

Összesen .. .. 49,567 K. 53 fill.
A kiadások tettek ..................................................... 30,250 „ 18 »
Marad átvitelnek az 1911. évre ...............................19,317 K. 35 fül.
vagyis több ................................................................  4,069 „ 01 „
Az 1910. évi szuplikáczió jövedelme:
1. Hronyecz Pál 1. th. Eperjesen gyűjtött 277 kor. 82 fill, (a neki járó 

részszel együtt 317 kor. 50 fill.); 2. ElischerSándor II. tkp. Pozsony, Nyitra, 
Trencsén vm.-ben 100 kor. (150 kor.); 3. Petrusz Sándor III. tkp. Szabolcs, 
Szathmár, Bihar és Szilágy vm.-ben 254 kor. 54 füll. (381 kor. 80 fill.); 
4. Kuszy Adolf I. th. Bácsbodrog, Temes, Torontál és Krassó-Szörény vm. 
215 kor. 67 fill. (323 kor. 50 fill).; 5. Hatvanszky Andor I. th. 200 kor. (413 
kor. 50 fill.); 6. Siposs Gyula 111. tkp. Abaúj-Torna vm. 70 kor. 24 fill. 
(105 kor. 86 fill.); 7. Vizsnyai György II. tkp. Arad, Csanád, Csongrád vm. 
60 kor. (90 kor.); 8. Hajdú Gyula VII. o. t. Bars, Hont és Komárom vm. 
153 kor. 34 fill. (230 kor.); 9. Hronyecz Pál I. th. az erdélyrészi megyékben 
610 kor. 46 fill. (1249 kor. 51 fill.); 10. Kehler Béla III. tkp. Szepes vm.-
ben 312 kor. 27 fill. (468 kor. 40 fill.); 11. Paullk Béla III. tkp. Borsod,
Heves, Jász-Nagykún-Szolnok és Békés vm. 287 kor. 40 fill. (431 kor. 10 fill.);
12. Derner Cusztáv I. th. Budapest 44 kor. (78 kor.); 13. Vietorisz László 
III. th. Zólyom vm. 181 kor. 07 fill. (271 kor. 60 fill.); 14. Izsó Sándor
I. th. Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm. 170 kor. 27 fill. (255 kor. 40 fill.); 15. Langos 
János II. th. Nógrád vm. 108 kor. 96 fill. (163 kor. 44 fill.); 15. Szvorényi Pál
II. tkp. Liptó, Árva és Turócz vm. 102 kor. 54 fill. (153 kor. 80 fill.);
17. Mikulás Jenő I. th. Gömör vm. 230 kor. 20 fill. (345 kor. 30 fill.);
18. Leng László III. tkp. Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros vm. 
87 kor. 80 fill. (131 kor. 70 fill.); 19. Máczay Lajos I. th. Sáros vm. 89 kor. 
54 fill. (134 kor. 30 fill.); összesen: 3556 kor. 12 fill. (5694 K. 71 f.).

Szuplikáczió megváltása czímén adtak: a mosonmegyei esperesség 14 
kor.; a pozsonymegyei esperesség 27 kor. 68 fill.; a kőszegi egyház 4 kor.; 
az Eperjesi Takarékpénztár adománya 40 kor.; a Dessewffy István-féle 
alapítvány kamatjából 64 kor. 79 fill.; Keczery Anrás-alapítvány kamatjá
ból 92 kor. 02 fill.; összesen : 242 kor. 49 fillér. A Nagysárosi Műmalom 
karácsonykor egy zsák 0-ás búzalisztet adományozott.

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
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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, 
a kik szuplikánsainkat, 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 
mag az azt élvezők szívében, a mely termékeny növénynyé fejlődve, száz
szorosán visszatérítse az egyháznak és a társadalomnak, a mit tőle e czímen 
kapott.

Az 1 9 1 0 /11. isk. évben összesen 218 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 218 convictusi tag a Collegium 4 tanintézete között vallásra való 
tekintettel is következőleg oszlik meg (a zárójelben lévő számok a múlt 
évi állapotot mutatják):

ág. h. ev. ref. r. kath. g. kath. g. kel. izr. Összesen
Theologus .. 36 (34) — — — — — 36 (34)
Joghallgató .. 19 (32) 4 (3) 8(10) 3(2) 1(3) 3(5) 38 (56)
Főgymn. tan. 45 (37) 8 (8) 5 (4) 3(7) — 1(1) 62 (57)
Tanítókp.tan. 71 (72) 8 (9) 3 (6) — — — 82 (87)

Összesen: 171 (175) 20 (20) 16(20) 6(9) 1(3) 4(6) 218 (234)
A convictusi tagok száma 16-tal kevesebb volt, mint az előző évben, 

a mi főleg annak tulajdonítandó, hogy a joghallgatók közül jóval keveseb
ben iratkoztak be.

Ha ezen adatokat összehasonlítjuk a Collegium egyes intézeteinek
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létszámával, mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a theologiai akadémia 
hallgatóinak 3/i része, a jogakadémia hallgatóinak körülbelül 1U-e, a fő- 
■gymnasiumi tanulók 1/0-a (ezeknek egy nagy része eperjesi) s végül a 
tanítóképzőnek mintegy 80°/o-a látogatja a convictust: az egész ifjúságnak 
körülbelül */4 része. Ha azonban a helybenlakók számát az ifjúság létszámá
ból 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 nincs beleszámítva a convictusi épületbe 
befektetett tőkének (körülbelül 80,000 kor.) kamatja.

Kedvezményekben, illetőleg az előírt díjakból való elengedésekben azon
ban csak ág. h. evangélikusok részesülhetnek, ha kellő szorgalom s haladás 
mellett jó erkölcsi magaviselet tanúsítanak s szegénységökről hatósági 
bizonyítványt mutatnak fel.

A díjak a következők lesznek: ebéd és vacsora egész évre 180 kor.; 
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, 
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 hóra is beléphetnek s előzetes jelentés mellett kiléphetnek; ámde 
az ilyenek egyhavi ellátásért 19 koronát tartoznak előre fizetni s díjelen
gedésre 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. 30. 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, egy időben a felvétel 
iránt beküldött kérvénynyel.

A convictusban való rendnek fentartása- s az ételek kiosztásánál való 
közreműködés és felügyelet s ételek kiosztása czéljából szervezve van az
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ökonomusi, két szeniori és egy portáns-fel ügyelői s végül öt portánsi állás, 
a melyeknek betöltése az eforusnál való kérvényezés alapján történik.

Az ökonomusi, szeniori s portáns-felügyelői állások bizalmi és kitün
tető tisztségek és csak ev. vallásit 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 
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 sze
niorokat. 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, 
intézkedés 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, az ételek feltálalása, 
kiszolgálás az étkezés alatt, az asztalok letakarításában való segédkezés és 
ehez hasonló könnyebb munka.

Az ökonomus s a két szenior a convictusi ebédlő mellett külön szo
bában laknak s a mosást kivéve teljes ellátásban részesülnek, s azért az 
ökonomus 50 kor.-t, a szeniorok egyenként 100 koronát fizetnek az egész 
iskolai évre.

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 és jó pedagógiai tehetséggel megáldottnak kell lennie.

A portánsok felügyelőjükkel egy szobában laknak és nemcsak az eforus, 
hanem a portáns-felügyelő közvetlen felügyelete alatt állanak s így teljesen 
megbízható gondozásban részesülnek. Legtöbbnyire ev. szegény szülők 
gyermekei, kiket az eforus választ s alkalmaz a főgymn. alsó osztályába
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járó tanulók közül, a kik kellő szorgalmat tanúsítanak s jó magaviseletüek. 
Az erre vállalkozók az ezen megbízással járó kötelességek lelkiismeretes 
és pontos teljesítésére kötelezik magokat. Csak egészséges, erőteljes és jó 
tehetségű fiúk felelhetnek meg úgy tanulmányaiknak, mint convictusi köte
lességeiknek. A portánsok közül az egyik, a ki legjobb haladású és viseletű, 
teljesen díjmentes, kettő 50 koronát fizet, kettő pedig 100 koronát, a miért 
mosáson kívül teljes ellátásban részesülnek.

Ökonomus volt Vietórisz László IV. é. theol.; szeniorok: Langos János 
111. é. theol. és Bölcsházy Zoltán II. é. jh.; portánsok felügyelője: Mérnyi 
Gyula IV. é. theol.; portánsok: Csendes Sándor IV. o. díjmentes, Szabó 
István IV. o. t. I. félévben féldíjas, Horváth Lajos III. o. t. féldíjas, Marencsin 
Béla II. o. t. és Szlávik Dezső II. o. t. II. félévben féldíjas.

A convictas tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak s úgy 
az étkezés, mint fegyelem tekintetében az eforus rendelkezéseinek vannak 
alávetve, a ki a collegiumi hatóságnak előírása szerint vezeti az intézetet. 
Az ökonomus, szeniorok és a portánsok felügyelője az eforusnak, a tanári- 
kar által kirendelt s alkalmazott helyettesei, minélfogva intézkedéseiknek 
mindenki engedelmességgel tartozik. Rendelkezéseik ellen panaszt emelhet
nek és elégtételt kérhetnek az eforusnál, a ki elsősorban van hivatva a 
convictusi rendnek fentartására, közvetlen vezetésre, s mindennemű bajok
ban 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, tisztátalanságtól, rendet
lenkedéstől 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 nemcsak rendet
lenséget okoz késedelmével, hanem magának is árt. A rendszeresen késedel- 
meskedők az étkezéstől is megfoszthatok Az étkezés ideje: télben ^A -k o r 
theologusok és joghallgatók; l lA-kor pedig a főg. és tanítóképezdei tanulók 
ebédelnek. A vacsora ideje télen-nyáron 7 órakor — a mikor főgymn. 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 rendesen 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

25*
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téssült káposztával (esetleg töltöttkáposzta, őszszel tök- vagy kelkáposzta 
helyettesíti), savanyú krumpli, káposzta (tök- vagy kelkáposzta), marha- 
pecsenye rizskásával, felváltva galuskával, 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.

F) Collegium! gyámintézet.
Ezévi gyűjtés :

1. A theol. akadémia gyűjtése ..........................  25 kor. — fill.
2. A jogakadémia »   50 „ — „
3. A főgymnasium „   20 „ — „
4. A tanítóképző-intézet „   24 „ 90 „

Összesen: 119 kor. 90 fill.
Ebből az összegből jutott:

1. A theol. Otthonnak Eperjesen ...................  20 kor. — fill.
2. Egyetemes gyám intézetnek .........................  30 „ — »
3. Nagykárolyi ev. templomra .........................  10 » — ,,
4. Újpesti evang. templomra............................... 10 „ — „
5. Eperjesi ev. polgári leányiskolának ............. 49 » 44 „

Összesen: 119 kor. 44 fill.
A collegiumi gyámintézeti alap 29 kor. 78 fill.

G) Kerületi árvaház.
1. A theol. akadémia gyűjtése ..........................  22 kor. — fill.
2. A jogakadémia „   50 „ — „
3. A főgymnasium „   20 » — „
4. A tanítóképző-intézet „   12 „ 90 „

Összesen: 104 kor. 90 fill.

H) Adományok.
1910. aug. 31. Dr. Máriássy Béla ösztöndíjadománya..................... 100 kor.

i- decz. 31. Berger Samu izraelita ösztöndíjalapra.....................  20 „
1911. febr. 25. Eperjesi Takarékpénztár ösztöndíjakra................... 100 „

a jun. 5. Dr. Máriássy Béla ösztöndíjadománya.....................  40 „
Sárosvármegyei Közművelődési Egyesület Kozsley 
György I. oszt. tanuló segélyezésére .................  100 „

Összesen: 360 kor.
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I. Kimutatás a «Vandrák András emlékalapíivány»-ról.
Kö t e l e z ő  n y ila tk o za t . Alulírtak, a kik 1873. év folyamán az eperjesi 

ág. h. evang. Collegiuintól kaptuk érettségi bizonyítványainkat, Vandrák 
András akkori osztályfőnökünk emlékének hálás kegyelettel való fentartására 
alapítványt kívánunk tenni, a melyet létesíteni úgy akarunk, hogy minden 
év szeptember hó 1-ső napján a Collegium igazgatóságához 20- 20 kor.-t 
küldünk be; 100 K. ebből egy nyolczadosztálybeli jó magaviseletű, jeles 
előmenetelt tanúsító szegény fiúnak adassák ki, a fenmaradó összeg pedig 
évről-évre tőkésíttessék. Az alapítvány czíme: „Vandrák András 1873. évi 
osztályfőnök alapítványa". Az itt írásban elvállalt kötelezettség 10 évig tart. 
További határozatot 10 év után az egybegyűltek hoznak.

Kelt Eperjesen, 1898. július 3-ikán.
Bergmann Ernő. D r. Eisner József. Fiedler Szilárd. Dr. Flegmann Jenő. Gonda 
József. Glós Károly. Dr. jancsó György. Dr. Kux Vilmos. Steinhübel Lajos.

Tahy Mihály. Törzs Kálmán. Würsching Frigyes.

Aláírt 11898.11899.j 1900.; 1901.j 1902. 1903. 11904.11905. 1906.j 1907.11908.

kór -báni é v e k b e n  f i z e t e t t  k o r o n á k b a n

Bergmann Ernőmáv. 
főmérnök, Komárom .. .: 200 20 20 20 20 _ 40 20

■

20 40
Dr. Eisner József
orvos, Felsővízköz......... 200

■
40 60

Fiedler Szilárd
Kassa ............................. 300 30 30 — 240
Dr. Flegmann Jenő 
ügyv., Nyíregyháza .. .. 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6Gonda József ......... 200 20 — _ — — — — — — — —
Glós Károly ügyv.,
Miskolcz .......................... 200 20 20 20 20 40 60
Dr. Jancsó György
egyet, tanár, Kolozsvár .. 200 20 40 20 40 20 20 40
Dr. Kux Vilmos kir. 
közjegyző, Rózsahegy .. 200 20 20 _ 40 _ _ 60 60
Steinhübel Lajos
Kassa .............................. 200 20 20 20 —

10Tahy Mihály ít.-tábl. 
bíró, Budapest ............. 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 _
Törzs Kálmán nyug. 
erdőtan., Bártfa ............. 200 20 20 20 40 100 _ _

Würsching Frigyes 
erdőmester, Orsóvá .. .. 200 20 — — — — 60 60 20 20 20

Az ösztöndíj-alapítvány tőkéje 1911. jan. 1-jén 1911 kor. 71 fill.-t tett ki és 
az 50 kor.-nyi ösztöndíjat az 1910—11. tanévben Fúria Károly VIII. o. t. kapta.

II. Kimutatás a «Hazslinszky Frigyes emlékalapítvány»-ról.
Alapító-levél.. Alulírottak, a kik 1874-ben az eperjesi ág. liitv. ev. 

Collegiumban érettségi vizsgát tettünk, 25 év elmúltával a mai lentírt napon 
itt Eperjesen a Collegiumban találkozót tartván, hálás elismerésül a nagy- 
múltú főiskola iránt, melyben kiképzésünket nyertük, szeretetteljes ragasz
kodásunk jeléül velünk együtt ünneplő egykori tanáraink: Fjórián Jakab, 
Húsz Ármin és Ludmann Ottó urak személye iránt, végül kegyeletes hálás

N é v
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megemlékezésül Istenben boldogult egykori tanárainkról: Hazslinszky 
Frigyes, Herfurth József és Vandrák András kedves vezetőink nagy alak
jairól, a következő alapítványt teszszük:

I. Egyezer (1000) forint tőkét rendelünk arra a czélra, hogy ennek a 
tőkének kamata évenként egy oly szegénysorsú VIII. oszt. collegiumi hall
gatónak jutalomdíjul adassák, ki úgy a VII., mint a VIII. osztályban a 
természettudományokban kitűnő előmenetelt tanúsított.

II. Az alapítványi tőkét legkésőbb 5 év alatt fizetjük le. A mint az 
alapítvány tőkéje befizetéseinkből és az időközi kamatokból 1000 forintra 
felszaporodott, a jutalomdíj kiosztása kezdetét veszi. Ha az alapítványi tőke 
további hozzájárulások által 1000 írtnál nagyobb összegre szaporodna fel, 
a tanári testület saját belátása szerint a kamatokból egy vagy több jutalom
díjat oszthat ki.

III. A befizetések elfogadására és az alapítványi tőke kezelésére felkérjük 
a Collegium pénztárát, a jutalomdíj kiosztására pedig a tanári testületet.

IV. Alapítványunk czíme legyen: „Hazslinszky Frigyes-emlékalapívány".
Minek hiteléül sajátkezű aláírásaink.
Kelt Eperjesen, a Collegium tanácskozó-termében 1899. évi augusztus hó 27-ikén. 

Dr. Ardó Alfréd. Dr. Brósz László. Czölder János. Elischer Viktor. Furmann 
Gyula. Hazslinszky G usztáv Adolf. Kramer G yula. Dr. Mágócsy-Dietz Sándor. 
Meliorisz Lajos. Mérey László. Dr. Philippy  Ö dön. Pólyik Imre. Dr. Rosenfeld 

Samu. Scholcz Róbert. Dr. Valkó Zsigmond.

N é v
Aláírt 

1 összeg 
kor.-ban

1899.j 1900. 1901. 1902 |l903.|l904.
években fizetett koronákban

Dr. Ardó Alfréd ügyvéd,
Budapest, V., Sas-utcza 3............................... 200 50 50 50 50
Dr. Brósz László ügyvéd, Kassa .. 200 50 50 50 — 50 —
Czölder János máv. felügyelő,
Budapest, I., Verbőczy-utcza 8...................... 200 _ 200 _ _ —
Elischer Viklor Orsz. Bank felügy., 
Budapest, V., József-tér 4............................... 200 50 50 50 __ 50 _

•"'Fuhrmann Gyula bizt. hivatalnok,
Miskolcz f  ....................................... 100 20 20 20 20
Hazslinszky Gusztáv Adolf 
Budapest, Vili., József-körút 41.................... 100 20 20 20 20 20
Kramer Gyula ............................... 50 50 — —
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor egy. tan., 
Budapest, Vili., Üllői-út 78.......................... 200 50 _ 50 50 50
Meliorisz Lajos Eperjes ................... 200 200 — — — — —

10Mérey László nyug. aljbíró, Puchó 100 — — — — —
Dr. Philippy Ödön kir. ít.-tábl. bíró,
Budapest......................................................... 100 20 20 _ _ 60 _
Pólyik Imre trvszéki bíró, Trencsén 120 — — — — — 120
Dr. Rosenfeld Samu v. főorvos, 
Kisszeben f - .................................................... 100 20 20 20 20
Scholcz Róbert főreálisk. tanár, Arad 100 20 40 40 — — —

“ Dr. Valkó Zsigmond ügyvéd,
Gölniezbánya f .............................................. 100 20 — — — —

Az ösztöndíj-alapítvány tőkéje 1910. jan. 1-jén 2228 kor. 97 fill.-t tett 
ki és a 80 kor.-nyi ösztöndíjat az 1910—11. tanévben Dániel Szabó András 
Vili. oszt. tanuló kapta.
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1906. július 28-ikán találkozóra gyűltek össze azok, kik 40 év előtt 
tettek érettségi vizsgát intézetünkben. 1866-ban tizennyolcz maturus tanulót 
bocsátott ki falai közül az ősi alma mater, ezek közül csak három halt el 
e hosszú 40 év alatt; az életben lévők közül, a kik kivétel nélkül becsületet, 
tiszteletet szereztek jellemükkel, munkásságukkal és tudásukkal iskolánknak, 
többen kimentették elmaradásukat, ellenben megjelentek — ezek közül ketten 
a távol külföldről: — Baán Géza eperjesi m. kir. adótárnok, dr. Dirner 
Lajos budapesti orvos, Klein Samu dobsinai Ieányisk. ny. igazgató, Krayzell 
Aladár eperjesi polgármester, dr. Lorencz Gyula megyei kórházigazgató 
Nyíregyházáról, dr. Rótli Vilmos egyetemi tanár és orvos Bécsben és Wald 
Henrik orvos Newyorkban. A találkozón résztvevők Ludmann Ottó tanár 
nevére alapítványt tettek, melynek rendeltetése az, hogy annak kamataiból 
évenként egy szorgalmas, szegénysorsú, jóviseletü VII. vagy VIII. gymn. 
osztályú tanuló ösztöndíjat élvezzen, mely ösztöndíj odaítélésének joga a 
collegiumi tanári-kart illeti. Ezen alapítványhoz későbben, 1907. évi január 
15-ikén kelt levélnek kíséretében dr. Glück Samu newyorki orvos — egyike 
azoknak, kik akadályozva voltak a 40-éves találkozóban résztvenni — 
100 koronával és Seyfried József, a szegedi kir. ítélőtábla elnöke 25 koronával 
hozzájárult.

III. Kimutatás a « L u d m a n n  O t tó  enilékalapítvány»-ról.

N é v Aláírt összeg 
kor.-ban

1906. 1907. 1908.

években fizetett

Dr. Dirner Lajos, Budapest ............ 50 50 — —

Dr. Wald Henrik, New-York .. .. 50 50 — —
Klein Samu, D obsina........................ 50 50 — —
Dr. Róth Vilmos, Bécs .................. 50 50 — —

Dr. Krayzell Aladár, Eperjes............ 50 — ■ 50 —

Baán Géza, Eperjes ........................ 50 50 — —

Dr. Lorencz Gyula, Nyíregyháza 50 — — 50
Dr. Glück Samu, New-York............ 100 — 100 —

Seyfried József, Szeged .................. 25 — — 25

Az alapítvány tőkéje 1911. jan. 1-jén 530 kor. 84 fill.-t tett ki és
20 kor.-nyi ösztöndíjat az 1910 — 11. tanévben Weiner László VII. o. t. kapta.
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(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.)

IV .  Kimutatás a « L u d m a n n  O t tó  tápintézeti alapítványiról.

N é v A láírt összeg 
k o r .-ban

1 9 0 7 . 1 9 0 8 . 1 9 0 9 .

években fizetett .

Lehoczky István, Budapest .. .. 100 100 — —

Szmik Lajos, Budapest ............ 1 00 100 —

Kiszely János, Beszterczebánya .. 50 50 — —
Dr. Polacsek Bódog, Abaújszepsi 50 50 —

Ráth Arnold, Budapest ............ 100 100 — —
Tardy József, E p erjes .................. 50 50 — —
Hazslinszky Gyula, Budapest 50 50 — —
Both Miklós, Kassa .................. 50 50 — —

Czibur Imre, Jólsva .................. 100 100 — —

Winter Géza, Wien .. ........... 100 100 — —

Seyfried József, Szeged ............ 25 — 25 —

Néhai Ráth Géza emlékére .. .. 2 0 0 — 200 —

Az 1868— 69. évi maturánsok 7 5 0 _ — 750
Melitsko Frigyes, Kolozsvár .. .. 50 _ 50

Az alapítvány tőkéje 1911. jan. 1-jén 2126 kor. 22 fill.-t tett ki.
Az 1910—11. tanévben ebből az alapból Bortnyik Lajos I. o. t. és 

Becht Károly Vili. o. t. 20 — 20 kor. tápintézeti díj elengedésben részesültek. 
Fogadják a tisztelt adakozók ez úton is a Collegium hálás köszönetét!

V. Kimutatás az eperjesi vértanúk em lékm űvére beérkezett
adományokról.

Az epei'jesi vértanúk emlékének megörökítésére az elmúlt évi Értesítő
ben nyugtázott 6662 kor. 94 filléren kívül 1910. decz. 31-ikéig még a követ
kező adományok érkeztek b e :

Soproni főszolgabíró gyűjtése ........................  10 kor. — fill.
Kardos Elemér joghallgató ......................... .. 2 „ — „

Összesen : 12 kor. — fill.
Ehhez hozzáadva a fent kitüntetett ........................  6662 kor. 94 fill.

6674 kor. 94 fill.
A kiadások részletezése a következő:

Markup Béla szobrászművész tiszteletdíja 5500 kor. — fill.
Kőfaragó-munka és szállítás.......... 230 „ 65 „
V asrács............................................  200 „ — „
Téli beborítás .........................................  40 » — „
A leleplezési ünnepély költségei .. .. 888 „ 06 „
Emlékfüzet és egyéb nyomtatási költs. .. 917 » 46 » 7776 kor. 17 fill.

Marad fedezendő hiány .. 1101 kor. 23 fill.
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A Collegium igazgató-választmánya azzal a kérdéssel 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.

C o ll. É r i .  1910— 1911. 26
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A jövő iskolai évet illető tudnivalók.
Collegiumunk theol. akadémiáján a beiratások a jövő tanévben is 

szeptember 1 — 10-ikéig tartanak s az előadások szept. 11-ikén kezdődnek.
A theol. akadémia minden hallgatója tandíjmentes; beiratási díj 4 kor. 

40 fill., kórház 1 kor., könyvtár 2 kor., testületi és önsegélyezési egyesületi 
díj 5 kor., illetőleg ó kor., leczkekönyvi-lap 60 fillér. A felvétel érettségi 
bizonyítvány, vagy pedig a multévi index alapján történik.

A Theol. Otthonba való felvételre nézve 1. a theol. akad. Értesítő 
illető szakaszát.

A jogakadémián a beiratások ideje szept. 1 —12-ikéig tart; szept. 
12—15-ikéig dékáni, azontúl tanárkari engedélylyel lehet beiratkozni. Az 
előadások szept. 16-ikán kezdődnek. A jogakadémián a félévi tandíj 50 kor., 
beiratási díj 5 kor., országos tanári-nyugdíjra 12 kor., alapra 4 kor., könyv
tárra 3 kor.; jogász-segélyegyletre 2 kor., értesítőre és szervezetre 1 kor., 
kórházra 1 kor., index 40 fill., rendőri-igazolványért 20 fill, fizetendő. 
A 2-dik félévben 50 kor. tandíj, 5 kor. beiratásidíj, 3 kor. könyvtári díj, 
4 kor. az alapra és 20 fill, a rendőri-igazolványért. A hallgatók vallásfele
kezeti különbség nélkül tandíjelengedésben részesülhetnek; evang. lelkészek, 
tanárok és tanítók fiai — szorgalom-tanúsítás esetén — külön folyamodás 
nélkül féltandíjmentességben részesülnek. — A felvétel érettségi bizonyít
vány, vagy pedig a multévi index alapján történik.

A főgymnasiumban a beiratások szeptember 1., 2. és 4. 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 gymnasiumí 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 sikerrel 
vetették magukat alá, vagy hogy az utolsó öt év alatt himlőt állottak ki, 
vagy hogy a törvény értelmében fel vannak mentve a beoltás kötelezett
sége alól. Magántanulók a megelőző osztályról szóló bizonyítványuk és a 
születési bizonyítvány alapján az iskolaév elején iratkoznak be. A főgymna- 
sium a jövő tanévben is a miniszteri tantervet követi s így a görög nyelv 
tanítása mellett görögpótló tanfolyama is lesz.

V I I .
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A fogy mnas ill mb an a 13 kor.-nyi, illetve az először beiratkozóknál 
17 koronányi apró díjakon kívül 60 kor. évenkint a tandíj. Ev. lelkészek, 
tanárok és tanítók fia i — minden külön folyamodás nélkül — féltandíjat 
fizetnek, ha jó  erkölcsi magaviseletét tanúsítanak. Nem evang. vallású 
tanulók is részesülhetnek tandíjelengedésben.

A tanítóképző-intézetbe való felvételért, a melyre nézve a tanítóképző 
értesítőjének IV. p. ad útbaigazítást, f. év júl. 31-ikéig lehet folyamodni; 
a javító-vizsgálat és a beiratás szept. hó 1. és 2-ik napjain tartatik, a tanítás 
szept. 4-ikén veszi kezdetét.

A tanítóképző-intézetben a tiszakerületi ev. növendékek tandíjmentesek, 
más kerületbeli ev. növendék 10 kor., másvallásúak 40 kor. tandíjat fizetnek. 
Ezenfelül egyéb díjakra (országos tanári nyugdíj, gyógykezelés, felszerelés 
stb. czímen) minden tanuló egyenként 20 kor.-át tartozik fizetni.

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 180 kor; csupán 
ebédre is lehet járni. Kívánatra havi 3 koronáért reggeli is kapható.

A Collegium bármely intézetének hallgatója vagy tanulója csak oly 
lakást fogadhat, a melyről az illető intézet dékánjának vagy igazgatójának 
tudomása van. Az intézetek vezetői e tekintetben az érdeklődőknek 
szívesen szolgálnak útbaigazítással.

Az 1911 — 12-ikí iskolai év ünnepélyes megnyitása szeptember hó 
17-ikén délelőtt 11 órakor a coll. nagyteremben lesz.

Eperjes, 1911. július 10-ikén. A z  ig a zg a tó sá g .
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