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A Collegium főgymnasiumának új épülete.

Az utolsó tíz esztendő ősi Collegiumunk újabb fejlődésében korszakot 
jelent. Ez idő alatt épült fel a Convictus új épülete 60,000 kor., a theologiai 
hallgatók internátusa 100,000 korona költséggel. E tíz esztendő munkájának 
eredménye a főgymnasium új épülete is, a mely e tanévben adatott át ren
deltetésének. Az ősi épület külső és belső restaurálásának eszméje is ez idő 
alatt érlelődött valósággá. Igazgató-választmányunk e tanév végén dönt e 
fontos kérdésben. Theologiánk, jogakadémiánk, valamint a nagy-könyvtár 
ily módon méltó elhelyezést nyer az ősi falak között. A tanítóképző-intézet 
iskolai és internátusi épületének felállítását az egyházkerület fiatal, lelkes 
püspöke programmjába vette fel, s így nem kétséges, hogy ez az évtizedes 
törekvés is mielőbb valóra válik.

Ez egymást követő építkezések sorából mesze kimagaslik a főgymna
sium új épületének felépítése. Azt hiszem, nem lesz érdektelen azok előtt, 
a kik a Collegium jóbarátai, ha ez építkezés indító-okairól, annak történe
téről, az új épület felavatásának lélekemelő lefolyásáról röviden beszámolunk.

❖ * *
A Collegium főgymnasiumának tanári-kara már egy évtizeddel ezelőtt 

elodázhatatlanul szükségesnek tartotta az új épület felállítását s ez okból 
1902. márczius 25-ikén a Collegium végrehajtó-bizottságát, majd 1903. év 
június hó 12-ikén a Collegium igazgató-választmányát azzal a kérelemmel 
kereste meg, hogy az új épület ügyében a szükséges lépéseket tegye meg. 
A főgymnasiumi igazgató ez alkalommal az igazgató-választmányi ülésben 
a következőképen okolta meg a tanári testület kérelmét:

„A collegiumi főgymnasium jövendő fejlődésének egyik biztos zálogát 
alkotja a Collegium végrehajtó-bizottságának f. évi márczius hó 25-ikén 
tartott értekezletének következő elvi határozata:

A végrehajtó-bizottság egyhangúlag "és nagy lelkesedéssel pártolja 
elvben azt az eszmét, hogy a collegiumi főgymnasium számára új 
épületet emeljünk, s felhívja a főgymnasium igazgatóságát, hogy ez 
ügyben terjeszszen egy részletes, mindenre kiterjedő memorandumot, 
illetőleg javaslatot az igazgató-választmány elé.

Coll. É rt. 1911—12. 1
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Valóban, e nagyfontosságú határozat hozatalára, az építés meg
valósítását czélzó s eredménynyel kecsegtető mozgalom megindítására már 
égetően szükség van. A Collegium ősi épülete — a mely évszázadokon 
keresztül, jóban és rosszban sziklaszilárd vára, otthona volt a törhetetlen 
magyarságot és protestantismust ápoló, fenntartó szellemnek — ma már 
nem képes befogadni a mind nagyobb és nagyobb számmal ideözönlő 
hallgatókat és tanulókat, másrészt pedig azoknak az újabbkori paedagogiai 
követelményeknek sem felel meg teljesen, a melyeket gymnasiumunktól 
állam és társadalom egyaránt megkövetelnek. A változott viszonyok komo
lyan figyelmeztetnek bennünket arra, hogy ne legyünk tétlenek, hanem 
ragadjunk meg minden eszközt, a mely iskolánknak felvirágzására vezet.

Az igazgató-választmány minden tagjának bizonyára élénk emlékeze
tében él az a rettenetes tűzvész, a mely 1887. május hó 6-ikán sújtotta a 
Collegiumot. E csapást Collegiumunk csodálatosképen kiheverte; sőt párt
fogóinak, jóakaróinak s volt hálás tanítványainak áldozatkészségéből nem
csak az okozott károkat sikerült helyrepótolnia, hanem a mellett teljesen 
kiépült a második emelet. Joggal s a jóleső érzés melegével mondhatta tehát 
minden jóbarátja iskolánknak, hogy annak minden tanintézete — a múl
takhoz képest — nagyon jól van elhelyezve; sőt, a mennyiben az első 
emeleten több helyiség lakásul szolgált, a továbbterjeszkedésre is elegendő tér 
van. Ugyde éppen e nagy tűzvész ideje óta a Collegium történetében eddig 
nem ismert rohamos fejlődésnek, sőt virágzásnak indultak az ősfalak közé 
elhelyezett intézeteink. Míg az 1886 — 7. tanévben beiratkozott a theologián 21, 
a jogakadémián 38, a tanítóképzőben 34, a főgymnasiumban 208, összesen 301 
tanuló, addig az 1901—2. tanévben beiratkozott a theologián 31, a jogaka
démián 221, a tanítóképzőben 118, a főgymnasiumban 341, összesen 711 tanuló; 
vagyis e rövid tizenöt év alatt a tanulók létszáma 116 °/0-kal növekedett.* 
E páratlan fejlődés mellett természetes tehát, ha a legnagyobb arányban 
népesedő jogakadémia és a tanítóképző régi,, kevés számú helyiségeiben 
nem maradhatott meg, s az első-emeleti lakást a maga számára lefoglalta.

Időközben a főgymnasium megnyerte az államsegélyt, s az állammal 
kötött szerződés értelmében tanterv, belső berendezés tekintetében az állami 
követelményeket kellett figyelembe vennie. Már pedig e követelmények az 
intézet mai elhelyezése mellett nem teljesíthetők. Az intézetnek nincsen 
udvara, hol a tanulók óraközökben mozoghatnának és friss levegőt szívhat
nának; folyosója e czélra szintén alkalmatlan; 349 tanuló itt testmozgást 
nem végezhet, jó levegőt nem szívhat; e mellett fapadlózata olyan rozoga, 
hogy egy-két virgoncz gyermek abból valóságos porfelhőt ver fel, a mi 
szintén az egészség rovására esik. Legnagyobb baj azonban, hogy az osztá
lyok túlzsúfoltsága miatt a tantermek szűkeknek bizonyulnak. A hosszú 
padokban szorosan egymás- mellett ülnek a tanulók; iskolai dolgozatok 
készítése ily módon már-már lehetetlen; a padok olyannyira betöltik a 
tantermet, hogy üres tér egyáltalán nincsen, mert a meglevőt a tábla és

* Az 1910/11. tanévben a coll. tanulók száma 933 volt; ezek közül a főgymnasiumba 
járt 376 tanuló.
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kathedra foglalja el; a ki benyit egy ilyen helyiségbe, az ajtóban már a 
padokba ütközik. Ilyen az állapot — a Vlll-ik osztályt kivéve, a hová viszont 
kathedrát nem bírunk helyezni — minden teremben; sőt egyik-másikban 
a hely olyannyira fel van használva, hogy nemcsak széliében, de az oldal
fal mentében, hosszában is vannak padok a tantermekben elhelyezve. 
A tanuló e padokban a táblának és kathedrának hátat fordít, és csak fej
csavarással és természetellenes testtartással kisérheti figyelemmel s jegyezheti 
fel a tanárnak a táblára írt jegyzeteit. A természettől eleven és testmozgásra 
utalt gyermekek emellett jóformán helyükről nem mozdulhatnak. A rajz
terem épp a túlzsúfoltság miatt már használhatatlan, és a rajztanár — mivel 
a tanuló a rajzteremben rajzszereit el nem helyezheti stb. — az iskolai rajzok 
kifestését is otthon készítteti, a mi a tanulás megterheltetésével jár. Kísérleti 
terem nincsen; hogy mit jelent ez, minden paedagogus ember tudja. 
A tanár a kísérleteket így a tanteremben vagy a fizikai szertárban végezteti. 
Az előbbi esetben a kísérlet alkalmával kifejlődött gázok és párák a külön
ben sem nagy tanterem levegőjét egészségtelenné teszik; a fizikai terem
ben pedig — a hol százakat érő műszerek vannak — a tanulók, mivel éppen 
nagy számuk miatt nem ellenőrizhetők kellőképen, károkat okozhatnak. 
Igazgatói iroda nincs, mert a rendelkezésre álló 2 méter hosszú és l*/a méter 
széles, kis szoba e czélra be nem rendezhető; így tehát az igazgató összes 
hivatalos teendőit a tanári szobában végzi; már pedig e helyiségre okvet
lenül szükség van. A szülő magánjellegű, gyermekeit érdeklő dolgait a 
tanári szobában, a hol esetleg 14—16 ember van jelen, el nem mondhatja; 
viszont a tanulók kihallgatása, fegyelmi ügyekben megrovása sokkal ered
ményesebb négyszem között, mint a nyilvánosság előtt, a mely gyakran 
csak megszégyentilést, daczot, de igazi megbánást ritkán kelt a fejlődő 
gyermek lelkében. Az igazgató e mellett nyugalmat és megfontolást igénylő 
munkákat végez, melyre a jövő-menő tanároktól nyüzsgő tanári terem nem 
alkalmas. A mostani elhelyezés hibájához számítom még, hogy filológiai 
szertárhelyiségünk nincsen, hogy nagyértékű térképgyűjteményünket nem 
tudjuk a helyszűke miatt kellőképen elhelyezni, hogy ifjúsági segélykönyv
tárunk, sőt még a Magyar Társaság becses könyvtára is szétszórtan, folyosó
kon, termekben van elhelyezve.

A körülmények alakultak tehát oly módon, hogy a tanári-kar mintegy 
lelkiismeretbeli kötelességének ismerte a főgymnasiumnak egy új épületbe 
való helyezése érdekében mozgalmat indítani. Nem is annyira az állam 
követelései, mint inkább a társadalom kritikája bírta e lépésre az intézet 
jövőjét szívén viselő tanári testületet.

Mondanunk sem kell, hogy főgymnasiumunknak helyzete a múlt 
század közepe, vagy tovább menvén, a kiegyezés ideje óta gyökeresen 
megváltozott. A «Felsőmagyarországi rendektől és polgároktól" alapított fő
iskola 1848. előtt, sőt még jóval azután is tanulóinak nagy részét a protestáns 
társadalomtól nyerte. Az ország minden részéből tódult ide a protestáns 
ifjúság; ma ez sok tekintetben megváltozott. Hogy ez így van, elegendő 
a következő statisztikai kimutatásra hivatkoznunk:

j*
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1868/9. évben volt

Tanuló
V a l l á s  s z e r i n t

ág. h. ev. ev. ref . r. kath. g. kath. izr.

237 166 25 4 — 42

1901/2. évben volt 341 105
.
19 39 7 170

E számok szerint az ág. liitv. evang. és ref. tanulók száma e 33 év 
alatt 66-tal csökkent; ellenben a többi felekezeteké, így elsősorban az 
izraelita tanulóké, növekedett. E statisztikai adatokból érdekes következte
tésre, megfigyelésekre juthatunk. A mint a régi időkben a nemesség és a 
városi polgárság nemzetfentartó elem volt évszázadokon keresztül és annak 
protestáns része lelkes védője, pátrónusa volt -iskolánknak, úgy a tanulók 
is ez osztályok gyermekeiből kerültek ki. Még a múlt század ötvenes éveiben 
Eperjes főutczájának csaknem minden valamire való háza evangélikus kézben 
volt; a vidéki protestáns nemesség pedig vezérszerepet vitt a közügyekben. 
Ma mindez megváltozott. A rendi osztályok, a privilégiumok megszűntek, 
s az értelmes felvidéki evangélikus lakosság nem maradt meg városainak 
szűk falai között, hanem szerteszéledt az országban, és a szabadságszülte 
előnyöket a maga hasznára igyekezett kiaknázni. Valóban, ma felvidéki 
embert, különösen pedig szepességit, különböző hivatáskörben, az ország 
minden részében találhatni. Az elköltözőitek helyébe idegenek jöttek, a 
r. k. és g. k. vallásúak számban és intelligenciában erősbödtek s az 
emancipált izr. lakosság szorgalmával, élelmességével, tudásvágyával szintén 
tekintélyes szerephez jutott.

Ez a magyarázata egyrészt, de csakis egyrészt, a protestáns tanulók 
száma csökkenésének.

Mert magyarázható e csökkenés olyképen is, hogyha tekintetbe veszszük 
amaz, egyetemes protestáns szempontból egyébiránt örvendetes körülményt, 
hogy az alkotmányos korszak beállta óta újabb és újabb protestáns gymna- 
siumok keletkeztek. Már az 1869/70. évi Értesítőnkben az akkori igazgató, 
Vécsey Tamás, a midőn felemlíti, hogy a »megyék közt leginkább a mívelt 
Szepes kedveli az eperjesi főiskolát; ugyanis ez évben nem kevesebb, mint 
73 szepességi ifjú keresett továbbképeztetést Eperjesen", ugyanekkor meg
jegyzi, hogy »eme szám nem mérkőzik a régiekkel, midőn még Igló nem 
kínálkozott a szepességieknek". Iskolánk igen sok protestáns tanulót nyert 
a közeli Abaúj-, Zemplén-, Gömör-, Szabolcs- és Szatmármegyékből, sőt az 
egész Alföldről, mert »Eperjesre nem a szűkkeblű helyi érdek, hanem az 
előrelátó protestáns szellem és hazafias politika emelt anyaiskolát, nem 
csoda, ha ezt ez évben is 30 municipium tartá emlékében és küldé remény
dús sarjadékait körünkbe". (U. o. Vécsey T.) Sajnos, e büszke kijelentést 
ma már nem tehetjük. Az Alföldön igen sok protestáns iskola keletkezett 
ez idő óta, így evangélikus részről Nyíregyházán és Békéscsabán. S ha
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tekintetbe veszszük, hogy e főgymnasiumok, valamint a tiszai ev. egyház- 
kerület többi főgymnasiumai mind a modern paedagogiai követelmények
nek megfelelő új épületekben vannak elhelyezve, könnyen megérthetjük a 
protestáns tanulók csökkenését. A vidéki szülő, a ki válogathat iskolák 
között, a ki e mellett gyermekének iskoláztatásáról sajátjából gondoskod- 
hatik, gyermekét inkább küldi e modern felszerelésű iskolákba. így aztán, 
ha jön is tanuló azokról a vidékekről, a melyek valamikor benépesítették 
iskolánkat, úgy azt szegénysége hozza hozzánk. Még csaknem az utolsó 
időkig nagyobb számmal jöttek a Szepességről.

Az iskola protestáns jellege, jövő felvirágozása követeli tehát tőlünk, 
hogy az iskolák versenyében egyébként jóhírű főgymnasiumunk megállja 
helyét elhelyezés, felszerelés tekintetében, s ne maradjon utolsónak.

Ezek után még egy kérdést óhajtok e helyütt megvilágítani. Feltéve, hogy 
körülményeink ez új iskolai épület felemelését lehetővé tennék, és a főgymna- 
sium elhagyná amaz ősi falakat, a melyek századokon keresztül nyújtottak 
neki otthont, vájjon nem jut-e veszendőbe a Collegiumnak mindnyájunk által 
nagyértékűnek ismert közös jellege? E kérdésre, ez aggodalomra szerintem 
nincsen ok. E jelleget nem az épület teszi; az összetartozandóság érzetét a 
közös intézmények ápolása tartotta fenn a múltban, s fogja fenntartani 
a jövőben is. Látjuk ezt a tudományegyetemeknél, különösen a külföldön, a 
hol a különböző fakultások épületei a városban szanaszét vannak elhelyezve, 
s mégsem jut eszébe senkinek ez egyetemek egységes jellegét kétségbe
vonni. A Collegium különböző tanintézeteit egybekapcsolják továbbra is :
1. a közös intézmények: aj a fenntartó-testület, b) az igazgató-választmány, 
c) a közös igazgató és a közös hivatalnokok, d) a közös alapítványok és alapok, 
e) a közös collegiumi pénztár, f) a közös könyvtár, g) a közös tanári értekezlet;
2. a nagyközönséggel szemben a Collegium egységét dokumentálják: a) az év
megnyitó ünnepélyek, b) a collegiumi ünnepélyek, a melyek legyenek 
közösek, vagy tisztán főgymnasiumiak, ezentúl is a Collegium nagytermében 
fognak lefolyni, c) a közös tanári-karnak a nagyközönséghez intézett minden 
felhívása, d) deprekációk, e) értesítők stb.

Végül a Collegium egységes jellegét megőrzi a jövőben az együvé- 
tartozásnak az az erős érzete, a mely az évszázados közös együttlétnek az 
eredménye. A históriai fejlődésnek e becses gyümölcsét nem lesz oly vak
merő ember, a ki el akarná dobni magától. A főgymnasium tanárai az ősi 
falakon kívül is büszkén fogják magukat az ősi Collegium tanáraiul vallani!"

Az építkezés története.
A Collegium igazgató-választmánya a tanári testület előterjesztésének 

hatása alatt, miután a maga részéről is indokoltnak, elodázhatatlanúl szük
ségesnek jelentette ki az új épület felállítását, elhatározta, hogy ez ügyben 
a kezdeményező lépéseket megteszi. Ám az eszme megvalósulásáig hosszú 
idő telt el. A Collegium összes vagyonát igénybe vette virágzó négy tan
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intézetének fenntartása. Még gondolni sem lehetett -  az évi költségvetés 
veszélyeztetése nélkül — arra, hogy a Collegium egyébként tekintélyes 
vagyonából valamelyik alapot e czélra fordítsuk. Remélhettük ugyan, hogy 
maga az épület állami beruházási segélylyel fel lesz építhető, de még ez 
esetben is az épület-telket a Collegiumnak magának kellett vásárolnia. Az 
1906-iki esztendő végre meghozta a kedvező fordulatot. Ez évben u. i. az 
állam a felekezeti és községi tanárok fizetését az állami tanárok fizetéséhez 
hasonlóan kiegészítette. Ily módon felszabadult az a tekintélyes tartaléktőke, 
a melyet a Collegium előrelátó pénztárosa (a kinek nevéhez fűződik egyéb
ként főiskolánk pénzügyi konszolidácziója), b. e. Flórián Jakab, a tanárok 
fizetésének javítására egybegyűjtött. Az igazgató-választmány a főgymnasiumi 
tanárok javaslatára e 62,000 koronát telekvételre fordította. Dr. Schmidt 
Gyula collegiumi felügyelő, szorgos utánjárás után, a figyelembevehető 
telkek közül a Kassai-út mentén, a város egyik legszebb pontján fekvő 
(1340. sz. tjkv., 590., 591. h. sz.) telket ajánlotta megvételre, a melyet az 
igazgató-választmány 1907. V. 10. tulajdonosától, Donhoffer Gusztáv tábornok 
özvegyétől 62,000 koronáért meg is vásárolt.

Az igazgató-választmány ugyancsak 1907. évben 300,000 korona állami 
beruházási segélyt kért. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1909. I. 14. 
7006. sz. a. kelt leiratában tudatta a fenntartó hatósággal, hogy a kért segélyt 
megadja. Az új épület felépítésének mi sem állott ezek után útjába. Dr. Schmidt 
Gyula collegiumi felügyelő Kesselbauer Ágoston jóhírnevű eperjesi mű
építészt bízta meg az épülettervek és az építés költségvetésének elkészíté
sével, a ki feladatát közmegelégedésre oldotta meg. Már ekkor egy állandó 
bizottság intézi az építés ügyét. E bizottságot az igazgató-választmány a 
maga kebeléből küldötte ki. A bizottság elnöke a collegiumi felügyelő, 
tagjai Bielek László, Kósch Árpád, Kleiner Gyula, dr. Sztehlo János, hiva
talból a collegiumi igazgató, a főgymnasiumi igazgató és a pénztáros vol
tak. Időközben dr. Schmidt Gyula, a ki díszes, de felelősségteljes felügyelői 
tisztét válságos időkben,- nehéz viszonyok között, eredményekben gazdag 
munkássággal töltötte be (nevéhez fűződik a Collegium újjáépítése az 1887. 
nagy tűzvész után, a theologiai Otthon, a Convictus új épületének felépí
tése), betegeskedésére, még inkább nejének megrendítő halálára való hivat
kozással lassanként visszavonult a közügyektől, s a Collegiumban helyét 
Tahy József foglalta el. Az új felügyelő, mint az építő-bizottság elnöke, az 
új épület építésének ügyét erős kézzel, emellett gazdag tapasztalataira tá
maszkodva, ritka hozzáértéssel és körültekintéssel vezette. Örömmel kon
statáljuk, hogy elnöke példájára a bizottság is buzgón, igazi lelkes odaadás
sal felelt meg kötelességének; körülbelül 30 ülést tartott, a mely üléseken 
az ügyek beható megbeszélés tárgyává tétettek. Miután a vallás- és közok
tatásügyi minisztérium 1910. XII. 22-ikén 149,122. sz. a. kelt leiratában az 
épületterveket kivitelre alkalmasnak jelentette ki, a bizottság az épület építé
sével árlejtés útján a legkedvezőbb ajánlatot tevő Lizits és Poloczek eperjesi 
építésvállalkozókat bízta meg. (1910. II. 22.) Még az építkezés megkezdése 
előtt az építő-bizottság alapos megfontolás után szükségesnek mondotta ki
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a központi fűtés bevezetését, valamint az új épület teljesen új berendezését; 
s e miatt a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz újabb 134,000 korona 
államsegélyért folyamodott, a melyet azóta meg is kapott. (Vkm. 1911. VII.
27. 103,284. és Vkm. 1912. III. 15. 24,977.) A művezetés és egyáltalán az 
építkezés ellenőrzésére sikerült a bizottságnak Faragó József városi tanácsos, 
oki. mérnököt megnyernie, a kinek kiváló egyénisége biztos garancziát 
nyújtott e nehéz és felelősségteljes munkakör betöltésére. így aztán 1910. évi 
június havában az építkezést a vállalkozók megkezdették és az elkészült 
épületet a következő év október havában rendeltetésének általadták.

Az új épület leírása.
Az új főgymnasium kiváló alkotása a tervezőnek és a vállalkozóknak, 

s egyik legszebb középülete Eperjes sz. kin városnak. A díszes, kétemele
tes épület a vasúti állomás felé vezető s mind nagyobb arányokban épülő 
Kassai-út mentén, a parkozott Jókai-tér nyugati oldalán fekszik. Nagy 
előnye, hogy a város minden részéről könnyen megközelíthető. Maga a 
telek 7645 m.3 területű. Az épület homlokzata a Jókai-férre néz, két oldal
szárnya benyúlik a telekbe, és három udvar veszi körül: két kisebb, egy 
gazdasági udvar a bejárattól jobbra eső oldalszárny északi-, egy az igazgató 
lakásához tartozó udvar, a baloldalszárny déli oldalán; a két oldalszárny 
között terül el az iskola hatalmas udvara, a melyet az ifjúság játéktérnek 
is használhat s a hol óraközökben szabadon mozoghat és friss levegőt 
szívhat. A nyugat felől be nem épített iskolai udvarról gyönyörű kilátás 
nyílik a közeli s regényes fekvésű dombsorra, a melynek tölgyerdővel 
borított lejtőiről üde erdei levegő áramlik a város felé.

Az épület homlokzata, a melynek rozsdavörös tégla- és kőporvakolat- 
borítása kellemes színhatást idéz elő, nyugodt, komoly kiképzésével minden 
felírás nélkül megérheti a szemlélővel az épület rendeltetését. Ám a felirás 
sem hiányzik. Fent a homlokzat középső részén ragyogó betűk hirdetik az 
intézet jellegét: „Az Ev. Kollégium főgymnasiuma."

De lépjünk be az épületbe, és sétaközben figyeljük meg az épület 
belső beosztását (1. a mellékelt alaprajzokat) és berendezését.

A főbejárat a homlokfal közepén van; s így szimmetrikusan két részre osztja 
azt. Mielőtt átlépnők a küszöböt, feltűnik a homlokzat előtt a csinos élőkért, 
a mellet díszes vasrács választ el az utcza aszfalt-járdájától. A főbejárat az 
előcsarnokba vezet, a melyből nyílik jobbra a kapus szobája, balra az igaz
gató lakosztálya. Ugyancsak a jobboldalon az épület homlokzati részének 
folyosójára bukkanunk. E folyosóról jutunk az ifjúsági terembe (88 m.2), 
a melyet az ifjúsági körök használnak összejöveteleikre; itt tartjuk az ifjú
sági istenitiszteleteket is; 125 db Thonet-székkel van bútorozva; a harmonium 
is itt van elhelyezve. E terem berendezése még nem teljes. Itt akarjuk el
helyezni a Collegium kiváló tanulóinak (Thököly Imrének, Kossuth Lajos
nak s másoknak), valamint a Magyar Társaság alapítóinak (Sárossy, Vachott, 
Székács, Kerényi stb.), vendégszereplőinek (Petőfi, Tompa stb.) arczké-
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peit, továbbá a magyar nemzet évezredes múltját művészi kivitelben 
feltüntető képsorozatot. A földszint, valamint az I. emelet oldalszárnyában 
nyolcz tanterem van (kettő 82 ni.2, hat 65 m.2). E tantermek ablakai a tágas 
iskolai udvarra nyílnak, tehát portól mentesek és az utczai zajtól távol 
esnek; emellett déli fekvésűek lévén, napfényesek, világosak és barátságos 
benyomást keltenek. Itt jegyzem meg, hogy a tantermekben a Rettig-padokat 
alkalmaztuk, a melyeknek jó híre évről-évre nő, és különösen Németország
ban általánosan elterjedtek. Kiváló magyar egészségtantanárok (dr. Juba 
Adolf, dr. Bexheft Ármin) is ajánlják. Padjaink vörösfenyőből készültek; 
Palencsár Mihály, a jóhírű késmárki butorgyáros, készítményei. A tantermek 
további berendezése a pódium, rajta a katedra, mögötte a kettős fekete
tábla és térképtartó; mindenütt van papírkosár, köpőcsésze és a falon ki
függesztett házirend. A tantermek és folyosók falán váslécz fut végig a 
tanításhoz szükséges képek felfüggesztésére.

Visszatérve az előcsarnokba, a lépcsőházzal találjuk magunkat szemben, 
a melynek komoly intelmet magában foglaló felírását („Legyetek tökéletesek, 
mint a ti mennyei Atyátok tökéletes 1" Máté ev. 5 .v.) elolvasva, felhaladunk 
az első emeletre. Itt a homlokzati részen van elhelyezve az igazgató szobája 
(52 m.2), a fogadó-szoba (20 in.2), a tanári szoba (01 m.2), a tanári könyv
tár (30 m.2) és a szabadkézi rajzterem (52 m.2); a baloldali szárnyban van 
a nagy rajzterem (119 m.3) északfelé nyíló ablakokkal és a rajz-szertár (23 m.2). 
Meglep mindenütt a modern berendezés, a mely a paedagogia és a hygiene 
követelményeinek teljesen megfelel. A második emeletre feljutva, a fronton 
találjuk az ifjúsági könyvtár (32 m.2), a filológiai szertár (33 m.2) helyiségeit, két 
tantermet (59 m.3), a természetrajzi előadótermet (88 m.2). Ez utóbbinak chemiai 
fülkéje és minden szükséges kellékkel ellátott előadó-asztala hasonlatos 
a fizikai előadótereméhez. A baloldali szárnyban találjuk a természetrajzi 
szertárat (119 m.2), a melynek páratlanul gazdag és értékes gyűjteménye 
szakszerű és ügyes berendezésével még a laikus figyelmét is leköti; a szertár
őr dolgozószobáját (49 m.2), a mely részben szintén szertár, a chemiai szer
tárat (19 m.2). A jobboldali szárnyban van egy, eddig nem használt tan
terem (58 m.2) ; továbbá a fizikai előadóterem 88 m2, a mely kapcsoló-táblával, 
villamos transformátorral van ellátva, ablakai pedig elsötétítő-készülékkel; 
a dolgozószoba (37 m.2), a hol a tanulók fizikai gyakorlatokat végezhetnek; a 
szertár-őr dolgozószobája (30 m.2); a szertár (65 m.2).

A második emelet jobboldali folyosóján végighaladva, az oldallépcsők
höz jutunk, a melyeken a földszintig lefelé menve, a tornacsarnok helyi
ségeibe jutunk, a melyek összefüggésben vannak a főépülettel. A torna- 
csarnok mellékhelyiségeit megszemlélve (öltöző 40 m.2, szertár 20 m.2, a 
tornatanár szobája 15 m.2, closet, mosdó 18 m.2), magába a tornacsarnokba 
jutunk (240 m.3), a melynek modern felszerelése (be vagyunk rendezve a svéd- 
tornászatra is) dicséri az, e téren immár országos hírre szert tett Lopos 
Oyula budapesti tornaszerkészítőt; linóleum-padlózata pedig lehetővé teszi 
a terem ideális pormentességét, nem említvén azt a fontos körülményt, hogy 
az ily padlózat a szakkörök véleménye szerint tornázásra a legalkalmasabb.
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Az oldallépcsőházba visszatérve, az épület alatt levő pinczesor azon 
folyosójára jutunk, a mely a jobboldalszárny alatt van. Elhaladva a két 
szolga lakása mellett, a mely mindkettő inkább magas szuterrén-lakásnak 
tekinthető, a hatalmas kazánházba jutunk. U. i. az egész épület központi 
fűtéssel van ellátva (alacsony-nyomású gőzfűtés, mechanikai szellőztetővei). 
E fűtőszerkezet tökéletes berendezése a világhírű Körting-czéget dicséri. 
A kazánházba három kazán van beállítva. Kezelésök a lehető legegyszerűbb. 
Ugyancsak itt találjuk a szénkamarát (a front alatt) s a pinczék egész sorát, 
a mikkel az egész épület alá van pinczézve.

Meg kell még jegyeznünk, hogy az épület összes helyiségei asbest- 
padozattal vannak burkolva; oly masszával, a melyet az összes szakkörök 
ma a leginkább ajánlanak iskolai padlózatnak. Előnye, hogy melegebb a 
fapadlózatnál s könnyen tisztántartható; a helyiségek ily körülmények 
között pormentesek. A folyosók granit-terazzóval vannak burkolva.

*
Sétánk ezzel véget ért. Mi, a kiknek szemei előtt épült fel e hatalmas 

épület, szeretettel járjuk be ismét és ismét annak helyiségeit. S nem felejt
kezhetünk meg e helyütt arról a körültekintő, gondos munkáról sem, a 
melyet különösen a belső berendezés előkészítésében a tanári-kar végzett. 
Mélyreható, gondos tanulmány, az idevágó külföldi és hazai szaktanulmá
nyokban való elmélyedés, személyes tapasztalatok nélkül ily feladatnak ki
elégítő megoldása nem is volna lehetséges. Az épületterv készítőjének rá
termettsége, az építővállalkozók becsületes munkája, a művezető lelkiisme
retes ellenőrző tevékenysége, a Collegium felügyelőjének, az építő-bizott
ságnak és á tanári-karnak lelkes közreműködése hozta létre a sikerült új 
főgymnasiumi épületet.

Az új épület felavatása.
A Collegium évszázados történelmében ritka örömünnepnap volt az 

új épület felavatásának napja. Az iskola fenntartó hatósága és tanári-kara 
méltóképen óhajtotta átadni az új épületet rendeltetésének, és minden elő
készületet megtett a felavatás sikerének érdekében.

A felavatás október hó 19-ikén történt. Előző napon este érkezett meg 
Geduly Henrik püspök úr Öméltósága, a ki a felavatás aktusának egyházi 
részét maga óhajtotta végezni; jelezni akarván ezzel is azt a kiváló jóindu
latot, a melylyel intézetünk iránt viseltetik. Az igazgató-választmány és a 
Collegium tanári-kara teljes számban fogadta a népszerű főpapot az állomás
nál, a ki dr. Obetkó Dezső collegiumi igazgató meíeg üdvözlő-szavaira adott 
szives válasza után Oömöry János főgymnasiumi igazgatónál megszállott.

Október 19-ikén verőfényes, szép őszi napra virradtunk. A Collegium 
ősi épületében kezdődött az ünnepély. Itt gyűlt egybe d. e. 10 órakor a 
Collegium fenntartó hatósága, tanári-kara és négy tanintézetének ifjúsága. 
A búcsúzás pillanata volt ez; bensőségteljes, családias és szívet megindító. 
Oömöry János, főgymnasiumi igazgató a következő beszédben búcsúzott el 
az ősi épülettől:
Coll. Ért. 1911—1912. 2
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„Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség!
A Collegiumnak örömünnepe van ma. Örömünnepe, mert hiszen ősi 

iskolánk a fejlődésnek, a felvirágzásnak útján egy nagy lépéssel ismét előbbre 
jutott. Az államnak jóvoltából a főgymnasium új épületbe kerül. A főgynr- 
nasium tanári-kara és ifjúsága mielőtt bevonul a magyar kultúra ez új, díszes 
hajlékába, kötelességet vél teljesíteni, a mikor ma itt, a múlt emlékeitől meg
szentelt falak között megjelen, hogy e dicsőségteljes múlt nagy tanulságaiból 
erőt merítsen további munkájához, hogy búcsút mondjon azoknak, a kikkel 
jóban és rosszban, a letűnt századok felhős és napsugaras napjaiban ez ősi falak 
között együtt, vállvetve munkálkodott a magyar művelődés terjesztésében.

Lelkem az emlékezés sasszárnyain visszaszáll a múltba és szívem az 
egymást felváltó érzések áradatától megtelik. A nagy, dicső múlt elevenedik 
fel lelkemben. Nem távoztam el e szent helyről és íme — itt e falak között 
ünneplő, fényes sokaságot látok: 1667. október 18-ika van. A felsőmagyar
országi rendek és a szab. kir. városok bírái gyűltek egybe, hogy ez épületet 
a magyar kultúra otthonává felavassák. S míg felszáll a hatalmas Istenhez 
az áhítatos ajkakról a diadalének, én, egy késői század gyermeke, megértem 
a szellemet, a mely ez épületet ide építette, s meghajtok e szellem s e 
szellem dicső képviselői előtt.

Ám e szellem csodás erejéről beszél nekünk az épületnek minden 
köve. Századok ádáz harczai közepette büszkén, daczosan megállotta helyét; 
ma is itt áll sziklaszilárdan, s hirdeti, terjeszti mint élő valóság azt a szellemet, 
a mely megteremtette.

S mi — főgymnasiumi tanárok és ifjúság, a mikor ez ősi falaknak búcsút 
mondunk s átmegyünk egy ennél díszesebb, fényesebb hajlékba — úgy 
érezzük magunkat, mint a felnőtt gyermek, a ki szülei hajlékát a maga 
hajlékával cseréli fel. Úgy van az velünk földi halandókkal, hogy a szülei ház 
sok drága emléke, bárhová is visz végzetünk, sírig kisér bennünket. Mi is, 
a kik e falak között oly otthoniasan éreztük magunkat, sokszor, igen sokszor 
gondolunk majd vissza szeretettel ez ősi épületre. S miként a szülei hajlékban 
még otthon maradt testvéreinkre a távolban igazi ragaszkodással gondolunk, 
úgy mi is előreláthatóan még nagyobb bensőséggel ápoljuk a testvéri 
közösséget azokkal, a kik itt az ősi épület falai között maradtak. S a mily 
sokszor és különösen az élet válságai közepette előrehaladásunknak alapját a 
szülei ház szellemének köszönhetjük, s arra kegyelettel gondolunk, úgy mi 
is ez ősi épületben lakozó szellemben látjuk a mi erőnket s fennmaradásunkat.

ígérjük a búcsú pillanatában, hogy az egységes Collegium továbbra 
is eszményünk marad, a melynek felvirágzásán Istentől adott tehetségünkkel 
munkálni továbbra is meg nem szűnünk; Ígérjük, hogy iskolánk hagyo
mányos szellemét, mint őseink drága örökségét, átvisszük magunkkal új 
otthonunkba.

S Te ősi épület, maradj továbbra is a vallásosságnak és a józan fel
világosodásnak ledönthetetlen temploma. Legyen Isten áldása azokon, a kik 
az ősök munkáját csüggedetlen hittel a magyar haza javára e szent falak 
között folytatják!"



A búcsúbeszédre az igazgató-választmány nevében Korbély Oéza egy
házi elnök a következőképen válaszolt:

„A collegiumi igazgató-választmány és az ősi falak között maradó 
három tanintézet nevében szives szeretettel viszonzom az igazgató úrnak 
búcsúbeszédét.

Tulajdonképen nem búcsúzásról, hanem a régi családi házzal lelkileg 
és kormányzatilag elválaszthatlan összeköttetésben maradó új családi ház 
tűzhelyének a felavatásáról van szó, az egész Collegium családi örökségé
nek a gyarapodásáról, emberi törekvés és isteni áldás ünnepéről, a mely 
mind a négy tanintézetnek és Collegiumot fenntartó ősi pártfogóságnak 
és egyházkerületnek közös ünnepe, mert a Collegium négy egymástól 
elválaszthatlan tanintézetből álló egységes intézmény és a míg fennmarad, 
örömben, búban egy marad.

Nagy a mi örömünk. Mennél több világítótornya van a szellemi 
életnek, annál diadalmasabban terjed a világosság. Anyagi és szellemi 
alkotásokban mennél több erőssége van egyházunknak, annál nyugodtab- 
ban nézhetjük a jövendőt.

Tisztelt barátaim!
A régi világban Izráel népének csak a maga földjén volt szabad 

oltárt építenie; Antheos csak a maga földjével való érintkezésből merít
hetett erőt a küzdelemre; a régi világban az új családi házba a régi ház
nak, a régi templomnak tűzhelyéről vitték be az oltári tüzet. Az új iskolai 
épületbe való beköltözéskor nagy jelentősége van ezeknek a, symbolikus 
képeknek. Azt példázzák, hogy az új házba vigyétek be a régi ház szelle
mét. Ne búcsúzzatok, hanem lelketekkel még szorosabban ragaszkodjatok 
az ősi házhoz. „A bokorban itt az ősi fészek, mely növelte könnyű 
szárnyatok, megpihenni mindig ide tértek, bár a fellegek közt járjatok." 
(Tompa.) Ne búcsúzzatok, hanem a régi szellemmel gazdagítsátok az új 
házban az ősi családi örökséget. Minden megosztás szegényít, de a szellemi 
kincsek és a szeretet megosztása gazdagabbá tesz. Legyetek gazdagok lelke- 
tek megosztásában. Ez az ősi ház a tudományosságnak, a lelki szabadság
nak, a felvilágosodott vallásosságnak, a hazaszeretetnek, az igazi humanis- 
musnak a háza. Az új házban is ezeknek az eszméknek szolgáljatok. Azt a 
tudományt terjeszszétek, a mely nem romlást okozó, emésztő tűz, hanem éltető 
világosság, a mely nemcsak kiváltságos tudósok birtoka, hanem az egész embe
riség közkincse, a mely nem hideg gondolatokat termel csupán, hanem az életre 
kiható igazságokkal termékenyíti meg a lelkeket. Azt a lelki szabadságot hir
dessétek, a mely mindeneket megvizsgál, még az Istennek mélységeit is, de 
nem azért, hogy a szabadosság szellemével lerombolja a régi építmé
nyeket, hanem azért, hogy a szabadság és lelkiismeret éltető levegőjé
ben a hitnek bensőségével nagygyá, erőssé tegye azokat. Azt a vallásos
ságot hirdessétek, a mely Krisztus szellemével jobbá, nemesebbé akarja 
nevelni az Isten képmását, az emberiséget, s a fokozatos haladásban, de 
egyszersmind az erkölcsi gyarapodásban is nagy czélokat tűz ki minden 
egyes ember elé. Azt a hazaszeretetei ápoljátok, a mely a régi oltárok

11

2’



12

mellett új munkára akarja egyesíteni a különböző társadalmi osztályokat 
és erőket, hogy a nemzet együttérző, egymásért élő, együtt munkálkodó 
hatalom legyen az egyesek összetartásában. Azt a humanismust terjesz- 
szétek, a mely testvérnek tart s a maga egyéni értéke szerint becsül min
denkit, a ki erre érdemes. Évszázadok szellemi kincseivel jövendő évszáza
dok boldogulásának is útegyengetői legyetek. Ne búcsúzzatok, hanem szívben, 
lélekben, törekvésben maradjatok velünk, a mint mi is veletek leszünk 
minden időben.

Áldáskivánással bocsátunk el innen az új házba. Az örök szeretetnek 
Istene, a ki veletek és velünk volt a múltban, áldja meg e házból való 
kimeneteleteket és áldja meg az új házba való bemenetelt. Ő áldja, védje, 
oltalmazza Collegiumunkat az idők végéig!"

A mély hatást keltő beszéd, a melyet a kiváló szónok hatalmas erővel, 
a Collegium szellemét megértő lélek őszinte hevületével adott elő, meg
találta útját a szivekhez.

Az ősi épületből ünnepi érzésekkel távoztunk az új épületbe. Valami 
szép, lelket felemelő volt e távozásban. Együtt volt az egész Collegium. 
Eperjes Főutczájának felsőmagyarországi renaissance-stílusban épült, száza
dokat átélt épületei között impozánsan bontakozott ki az ünnepi menet. 
Elül büszkén lengette a szél a főgymnasium új zászlaját, a melyet Hajdú 
Árpád, Meliórisz Kálmán és báró Sardagna Béla VIII. osztályú s Moskovics 
Frigyes VII. osztályú tanulók, díszmagyarba öltözve, felváltva vittek. Ezek 
után haladt a Collegium igazgató-választmánya, a négy tanintézet tanári
kara, majd a főgymnasiumi és tanítóképző-intézeti ifjúság, végül a theologiai és 
jogakadémiai hallgatók a jogásztestületi és a collegiumi 48-as zászló alatt.

Örömtől ragyogó arczczal, ünnepi érzésektől eltelve, így érkeztünk az 
új épületbe, a melynek tágas udvarát, az ünnepély tulajdonképeni szín
helyét, ellepte a velünk együtt ünneplő közönség és az ifjúság. A közönség 
sorában ott láttuk gr. Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter, képvi
seletében Semsey Boldizsárt, Sárosvármegye főispánját, dr. Vályi János v. b. 1.1., 
gör. kath. megyés-püspököt, dr. Mázy Engelbert kassai kir. tankerületi fő
igazgatót, Krayzell Aladárt, Eperjes szab. kir. város polgármesterét, vala
mint vármegyénk és városunk egyházi, katonai és polgári hatóságainak 
számos képviselőjét. A kisszebeni kegyesrendi algymnasiumot Holzinger 
Imre igazgató és Szakáll Gyula tanár, az iglói ev.főgymnasiutnot Fischer Miklós 
kir. tanácsos, a késmárki ev. líceumot Bruckner Károly és Noszky Jenő 
tanárok, a rimaszombati egyesült prot. főgymnasiuinot Kerekes Dezső és 
dr. Wallentínyi Dezső tanárok képviselték.

Az ünnepély Luther diadalénekével: „Erős vár a mi Istenünk" kezdő
dött, a melyet a közönség énekelt. Majd ezután Tahy József, a Collegium 
felügyelője és az építő-bizottság elnöke, a következő beszéddel nyitotta meg 
az ünnepélyt:

„Mélyen tisztelt Vendégeink! Tisztelt Ünneplő Közönség!
Mint a Collegium ezidőszerinti felügyelőjének, nekem jutott a kiváló 

szerencse, hogy a mai ünnepélyes alkalommal, a midőn a hazai tudomány-



13

nak s a magyar közművelődésnek — a vallás- és közoktatásügyi kormány 
bőkezű áldozatkészségével létesített emez új templomát, az immár készen álló 
collegiumi főgymnasiumot, rendeltetésének átadjuk, Semsey Boldizsár főispán 
úr Öméltóságát, mint a vallás- és közoktatásügyi miniszter űr képviselőjét, 
Qeduly Henrik püspök úr Öméltóságát, mint ebbeli törekvéseink megvaló
sításának egyik kiváló tényezőjét, a hitfelekezetek, közhatóságok, a tudo
mányos és kulturintézetek, a testvértanintézetek tisztelt képviselőit és összes 
vendégeinket, a kik hazafias ügyünk iránti meleg érdeklődésüknek mai 
szives megjelenésükkel is nemes tanújelét adták, szívem teljes melegével 
üdvözöljem.

Kétszeres örömmel teszem ezt a mai napon, mert hiszen ismeretes 
előttünk, hogy Eperjes sz. kir. városa s abban ősi Collegiumunk határszéli 
vármegyénknek ezen végvidékén a magyar közművelődésnek, a tudomány
nak s a magyar nemzeti érzés ébrentartásának és fejlesztésének évszázadok 
óta egyik kimagasló, erős végvára volt, melynek sziklaszilárd falain minden
koron visszapattant minden hazaellenes törekvés, a magyar nemzet nagy 
múltja iránti hűséges kegyeletünket, s ebből fakadó legnemesebb érzésein
ket lerombolni törekvő minden bűnös merénylet; és így az igaz hála és 
öröm érzete hatja át kebleinket ma, a midőn egyik hő óhajunkat látjuk, 
megvalósulni azáltal, hogy a mikor ősi Collegiumunk örvendetes fejlődése 
folytán főgymnasiumunk befogadására immár szűknek bizonyult, a magyar 
kormány bölcsesége felismervén, hogy Eperjes sz. kir. városa nemcsak 
földrajzi fekvésénél, de történeti nagy múltjánál fogva is különösen van 
hivatva ezen végvidéken a magyar kultúra irányítására, — méltányolva a 
haladó kor fokozódott kívánalmait — egy új oltárt állított fel itten, mely 
hivatva lesz ősi Collegiumunk tradiczióihoz híven a tudományt, a hazai 
közművelődést terjeszteni, a magyar nemzeti érzést, a haza lángoló szere- 
tetét hirdetni mindenkoron.

Hálás köszönettel adózunk tehát mindenekelőtt őnagyméltósága a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak azon nemeslelkű áldozatkészsé
géért, rnelylyel ezen, nemcsak Eperjes városára, de az egész Felvidék kul
túrájára is oly nagyjelentőségű ügyet jóakaratúlag felkarolni s annak meg
valósítását lehetővé tenni kegyes volt; de mindnyájunk őszinte köszöneté 
és kegyeletes hálája kiséri boldogemlékezetű Zelenka Pál, majd utóbb 
Qeduly Henrik püspök uraknak azon meleg érdeklődését és jóakaró gon7 
doskodását, rnelylyel ügyünket a legmesszebbmenő támogatásban részesíteni 
s annak megvalósításához hatásos befolyásukkal jelentékenyen hozzájárulni 
kegyeskedtek.

Különös elismerésünk és köszönetünk illeti Qömöry János igazgató 
urat, a ki kezdettől fogva egyik legbuzgóbb tényezője, mondhatni lelke 
volt ezen új hajlék létesítésének, a ki alapos tudásával, fáradhatatlan buz
galmával valóban önfeláldozó munkát végzett; s a körül, hogy a hazai 
tudomány és közművelődés ezen új csarnoka tényleg megteremtetett, az 
érdem oroszlánrésze méltán őt illeti meg.

Meleg köszönettel adózunk továbbá Faragó József városi tanácsos
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úrnak, a ki az építkezés minden mozzanata körül minket szakavatott, mély 
tudásával eleitől végig a legkészségesebben felkarolni, az építkezés feletti 
felügyeletet elvállalni, s azt odaadó buzgalommal teljesíteni szives volt.

Igaz elismerésünk és köszönetünk illeti Kesselbauer Ágost építész- 
mérnök, továbbá Poloczek Róbert és Lizits Jenő építész-vállalkozó urakat, 
a kik egyrészt a támasztott igényeknek s a jó ízlésnek is minden tekintet
ben megfelelő építési tervek elkészítésével, másrészt az építkezés végrehajtása 
körül mindvégig tanúsított megbízhatóságukkal, az ő nevüket is dicsérő, 
alapos és teljesen megnyugtató munkájukkal maradandó érdemeket szereztek.

Végül hálás köszönetét mondok az építési bizottság tagjainak, a kik 
minden alkalommal meleg érdeklődéssel és szives készséggel állottak 
ügyünk szolgálatában.

Fogadják mindannyian ismételten legmelegebb üdvözletemet és hálás 
köszönetünket, s ezzel mai ünnepélyünket megnyitom."

A lelkes, szép megnyitó-beszédet zúgó éljenzéssel fogadta az ünneplő 
közönség.

A tetszés-zaj megszűnte után Oeduly Henrik püspök a következő be
széddel és imádsággal avatta föl az új épületet:

»Nagyságos és Ntű Coll. Igazg. Választmányi Elnökség! M. t. Tanár- 
testület! Nemes Ifjúság! M. t. Ünneplő Közönség!

A midőn hivatalomból folyó kötelességem szavára hallgatva, meg
jelentem e helyütt, nem tagadom, lelkemet a szokottnál ünnepélyesebb 
érzések hatják át. Kegyeletes hála és emlékezés a múltért, a múltra, félő 
aggódás, magasra szökkenő biztató remény a jövő iránt.

Sok elme fényes tudásának, sok szív lángoló buzgóságának, sok kéz, 
főként a magyar nemzeti állam támogató karja, áldozatkészségének ered
ménye gyanánt íme itt áll a magyar nemzeti művelődés ez új csarnoka, 
az evang. egyházegyetem ez új kultúrintézménye, egyházkerületünk ez új 
fénylő büszkesége: az eperjesi ág. h. ev. egyházkerületi Collegium új fő- 
gymnasiuma.

Ünneplésünk perczei során ihletett szónok ajkairól tolmácsolt kegye
letes érzelmekkel vettünk búcsút a főgymnasium többszázados régi ottho
nától. Átviharzott lelkűnkön a múlt minden dicsősége, minden szenvedése, 
minden áldása, minden keserűsége. Az ódon falakról még egyszer — bú
csúzóul ? — nem, legdrágább emlékünk gyanánt még egyszer lekiált hozzánk 
az ősök áldozatkészsége, kultúra becsét, lelkiismeret szabadságát, tudomány 
értékét méltányló éleslátása... ez egész darab, jelentős, nagy darab kultúr
történet, mely felcsillogtatja előttünk a múlt századok egymással küzdő 
elmeáramlatainak koronként valósággal vulkanikus kitöréseit, de egyúttal 
megmutatja mindannyiunknak a helyes szellemösvényt, a jelen és jövendő 
nemzedékek boldogulására egyedül vezető utat.

Vastag hálátlanság volna, ha e pillanatban ez a mai nemzedék nem 
gyújtaná meg éppen most, a régi eperjesi főgymnasium ez új palotájának 
betetőzése emelkedett pillanatában az emlékezés és hálás kegyelet fáklyáját 
az iskolaalapító ősök iránt és ha nem tenne fogadalmat, hogy ezt az inté
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zetet, úgy a mint az ősök, a Felvidék protestáns rendei, tervezték: evangélikus
nak, magyarnak, nemzetinek, a tudományos haladás, felvilágosodás, köz- 
művelődés egyik zálogának, féltett kincsének és letéteményesének kívánja 
látni a messze századok késő jövendőjében is!

Uram, Isten! Micsoda kor létesítette a régi s mi más kor ez új inté
zetet! Táborjáró hadak, fegyverek zörgése, harczi zaj, bajnoki elszántság 
érzésvilága közt születik meg az akkor, az adott viszonyok közt csodásán 
nagy gondolat: hogy a Felvidéknek valamiben még híja van, hogy Sáros-, 
Zemplén-, Abaúj-, Gömör-, Borsod- s a többi felvidéki vármegyék köz
életében -van valami ür, a mit a tudomány géniusza tud csak betölteni, 
és az evangélikus vallás üldöztetése korának sajátos eszmevilága mintegy 
az elégtételadás nemesi kötelességérzetével párosulva érzi és vallja nyíltan 
azt a meggyőződést, hogy a tudományos művelődés amaz új intézménye, 
a mely a Felvidék kulturéletében mutatkozó űrt betölteni van hivatva, csak 
evangélikus jellegű lehet! Nosza adjunk, áldozzunk hát a közművelődés 
hiányzó oltárára és legyen ez az oltár annak az egyháznak az őrizetére 
bízva, a mely vallásos meggyőződésért tűrt szenvedései között vért izzadva 
is, utolsó verejtékcsöppjével is a nemzeti közművelődés oltárán áldozott.

íme — m. t. Ünneplő Közönség! — a régi Collegium és benne a 
régi főgymnasium dióhéjba szorított története!

És most, hogy a régi törzsökön új, életerős hajtás fakadt, a felekezeti 
béke, a kölcsönös méltányló megértés, az 1848: XX. t.-cz. lassú bár, de 
fokozatosan érvényesülő megvalósulása áldott korszakában a magyar nem
zeti állam lépett a felvidéki rendek helyébe, nem kevesebb felismeréssel, 
nem kisebb áldozatkészséggel támogatva a fenntartó evang. egyházi ható
ságot e díszes, nagy mű létrehozásában.

Szálljon érette áldás a minden jó adomány Urára, Istenére! Szálljon 
áldás a m. kir. kormány vallás- és közoktatásügyi miniszterére, a kinek a 
komoly közművelődési szükségletet felismerő bölcseségéből táplálkozó 
bőkezű támogatása tette lehetővé, hogy az ige testet öltsön. Szálljon érette 
áldás a mű kivitele körül fáradó collegiumi igazgató-választmányra s ennek 
élén a Collegium példás buzgósággal, lankadatlan ügyszeretettel fáradó 
felügyelőjére! Szálljon érette áldás a nagy mű befejezésén örvendő tanári
karra s annak most annyira boldog, fáradhatatlan, kiváló vezérére: a főgymn. 
igazgatójára.

S a midőn most, az ünnepélyes pillanatban mint a tiszai ág. h. ev. 
egyházkerület püspöke, az ág. hitv. ev. egyházkerületi eperjesi Collegium 
új főgymnasiumát az Atya, Fiú és Szentlélek egy igaz isten nevében f  
megáldom, a mindenütt jelenvaló Isten Szendéikének ihletett lélekkel 
segítségül hívása mellett f  felavatom és a magyar nemzeti közművelődés, 
a valláserkölcsi nevelés, a józan tudományos haladás, a társadalmi béke és 
az evangélikus egyházszeretet czéljaira rendeltetésének Isten szent nevében 
f  ünnepélyesen átadom: lelkem buzgó imában száll az egek Urához, 
kérve és szentül fogadva tőletek, nemes collegiumi igazgató-választmány, 
szeretett és tisztelt tanári-kar és nemes ifjúság, elvárva és megkívánva: ez
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új otthonban, ez új otthonért való minden munkában járjatok a régi szel
lemben, az ősprotestáns hűség, igazság, türelem és forró honszerelem ki
próbált szellemében; legyetek tüzesek, lelkesedők, rajongók a nemes eszmé
nyekben, hősök és hitvallók az egyház és tudomány és honszerelem iga
zaiban, bölcsek a múló esztendők szellemkincseiben és szerető, szelíd 
lelkűek az eszményekért lángoló lélek igazainak keresésében. Neveljen 
ezentúl is ez iskola — mint nevelt hajdan és nevelt ez ünnepélyes perczig — 
komoly, valláserkölcsi világnézetben edzett, távol minden szélsőségtől, a 
józan haladás kipróbált arany középútján igyekvő, a történelmi, társadalmi 
és tudományos igazságokért fortiter in re, sed suaviter in modo lelkesülő 
hazafias és erkölcsös jellemeket, s akkor a megújhodott századok közszel
leme boldogan fogja őrizni az ősöktől kapott szellemörökséget és új otthoná
ban boldogan fog fejlődni az ősi főgymnasium Isten dicsőségére, haza és 
egyház javára!

Legyen úgy! Amen! Amen!“
A magasszárnyalású és a lelkeket megható beszéd, valamint a szív

ből fakadó ima nagy és mély hatást keltett a jelenlevőkben. A mély vallá
sosság és hazafiság, a melyek püspökünk egyéniségét oly jellegzetessé teszik, 
megragadó erővel nyert kifejezést e beszédben.

A felavató-ima után a főgymnasium dalkara kiváló betanítással, nagy 
preczizitással énekelte el Borsody Károly vezetése mellett a Himnuszt.

Az ünnepi beszédet Qömöry János főgymnasiumi igazgató tartotta, 
a mely a következő:

»Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség!
Egyházkerületünk ékesszavú főpapja, a püspök úr Öméltósága, immár 

felavatta, rendeltetésének átadta e díszes hajlékot. A magyar kultúra e büszke 
kővára a magyar állam jóvoltából megnyitja most már kapuit ifjúságunk 
előtt. Legyen hála és dicsőség a hatalmas Istennek, hogy mi, tanárok és 
tanulóifjúság ez örömnapot megérhettük.

A felavatott új épületben a tanári testület nevében én szólalok fel 
először; felszólalok pedig azért, hogy fogadalmat tegyek arra, hogy iskolánk 
hagyományos szellemét, a melyet elődeink a múlt századok vérzivatarai 
között fenntartottak s nekünk szent örökségül átadtak, ez új épületben mi 
is ápolni, terjeszteni kötelességünknek ismerjük. E szellem, a reformatio 
szelleme népeket és nemzeteket emelt fel és dicsőített meg. E szellem, a 
mely a magyar tudomány, a nemzeti irodalom és a magyar tanügy törté
netében korszakot alkotott s egyidőben alkotmánymentő és nemzetmeg
váltó erőnek bizonyult, a mi Felvidékünkön is közvetlen fellépte után 
bámulatos átalakító hatással volt helyi társadalmunkra. Hiszen Sárosvár
megyében, hogy messzebb ne menjünk, a XVI. század második felében 
alig van nemesi udvarház, a mely iskolát ne tartott volna fenn saját erejé
ből; sz. kir. városaink közül pedig Bártfa, az evangélikus Stöckel Lénárt 
lángszellemének vezetése mellett, országos hírű iskolával dicsekszik.

E szellem áldásos hatását látom én itt Eperjesen is, hol a városi isko
lának már 1534-ben gymnasium! jellege van.
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Ám e szellem inkarnáczióját az eperjesi Collegium megalapításában 
látom. Mi, egy sivár, a körülményekkel folyton megalkuvó kor gyermekei, 
megdöbbenő csodálkozással látjuk azt a lángoló lelkesedést és kiapadha
tatlan áldozatkészséget, a melylyel Felsőmagyarország rendei, a szab. kir. 
városok, a bányavárosok úgyszólván máról-holnapra megteremtették e 
főiskolát. E főiskola új épületének felsőmagyarországi renaissance-stílusa 
külsőképen is jelzi a szellemet, a mely e falak között otthont talált. A fel
világosodás és lelkiismereti szabadság hatalmas fellegvárává lesz már 
bölcsejében ez iskola. Nemzeti jellegére nézve pedig mi sem jellemzőbb, 
mint az, hogy már első tanrendjében ott szerepel a magyar nyelvnek kö
telező tanítása. Oly kivánalom ez, a melyhez hasonlót egykorú iskoláink 
történetében alig találunk. Az új iskola eleinte békés időknek örvend és 
ennek folytán hatalmas fejlődésnek indul. Alapítói, az akkor még hatalmas 
és jogait féltékenyen őrző nemesség és a virágzó szab. kir. városok, már- 
már egyetemmé való fejlesztésére gondolnak, a mikor bekövetkezik a rette
netes katasztrófa. A Collegiumot elfoglalta a minden jogot lábbal tipró 
hatalom. Ugyancsak ebben az időben megkezdődik a nemzet élet-halál- 
harcza. A protestáns papokat, tanítókat gályákra küldik, a magyar alkotmányt 
megsemmisítik, és I. Lipót királyunk a német lovagrend nagymesterét 
nevezi ki Magyarországnak kormányzójává.

A kétségbeesés martalékáúl odadobott országot Thököly Imre menti 
meg a végpusztulástól. Thököly Imre, a Collegium egykori tanítványa, mint 
a villám jelen meg kuruczaival a Felvidéken s az elnyomást nehezen tűrő 
evangélikus nemesség kitörő lelkesedéssel csatlakozik a kuruczokhoz, a sz. 
kir. városok pedig tárt kapuval fogadják. A hálás tanítvány nem felejtkezik 
meg a Collegiumról sem. A felsőmagyarországi evangélikus rendeknek 
iskolájukat visszaadja s az iskola fentartására 600-holdas tállyai szőllejét és 
Rimaszombat városa jövedelmének felét ajánlja fel. A Collegium ez újabb 
virágzási korszaka sem tart sokáig: Thököly Imre és vele a magyar sza
badság csillaga aláhanyatlik. A hatalom megtorló kezét Thököly leghívebb 
városa és a Collegium érzi legjobban. Caraffa vérpadján ott vérzik a fel
vidéki nemesség szine-java, virága. Elveszett a Collegium: a tanárok és a 
tanulóifjúság ismét kezükbe veszik a vándorbotot. Lipót centralizáló poli
tikája, ha Thököly felléptével eredménytelennek is bizonyult egyelőre, a 
töröknek hazánkból való kiveretése után újult erővel, sokszor az alkotmány 
formáinak betartásával tör czélja felé. E politikának magyar vezérférfia, 
kollegrádi Kollonics Lipót, egy idegenekből álló bizottság élén javaslatot 
dolgozott ki, a melynek czélja nem lett volna más, mint hogy — saját 
szavait idézve — „a királyság, vagy legalább nagy része germanizáltassék, 
a forradalmakhoz és zavargásokhoz szokott magyar vér a német által mér- 
sékeltessék". Nem csoda, ha e példátlan elnyomás, a tűrhetetlen közálla
potok az elégületlenséget ismét lángralobbantották. II. Rákóczi Ferencz 
szabadságharcza diadalt ül itt a Felvidéken is, a hol elsősorban az evang. 
nemesség csatlakozik a diadalmasan előrenyomuló fejedelemhez. A Colle- 
giumra ismét szebb napok derülnek. II. Rákóczi Ferencz a protestánsok
Coll. Ért. 1911—12.
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szerzett jogait mindenütt tiszteletben tartja, s így az eperjesi Collegium 
visszakerül a jogos birtokos kezébe. A fejedelmi kegy sugarait másképen is 
élvezi a sokat szenvedett főiskola. Újjászületését hatalmas föllendülés követi. 
Sorsa azonban össze van kötve a magyar szabadsággal. Emennek hanyat
lása maga után vonja a Collegium bukását. A szatmári pacificatio után 
szomorú sors vár a Collegiumra. Hiábavalónak bizonyult minden áldozat- 
készség, minden erőfeszítés. Határtalan volt az elkeseredés a Collegium 
tanárai és az ifjúság körében, a mikor az ősi épület falait elhagyták. Újra 
kezdődött tehát az élet-halálharcz. De miként a magyar nemzet, úgy a Collegium 
is makacs kitartással, példátlan szívóssággal ismét visszavívta jogait. Az 
újabb kor nagy eszméi segítségére jönnek a már-már nemzeti jellegétől meg
fosztott nemzetnek, költők, írók, nagy államférfiaink előkészítik, majd meg
teremtik a modern Magyarországot. Az új kor szelleme kedvez a Colle- 
giumnak is és ez siet a becses időket a maga javára fordítani. A virág
zásnak induló iskola kiváló tanárok vezetése, a régi evangélikus családok 
ivadékainak támogatása mellett, az egységes magyar kultúráért lelkesedő 
Sárosvármegye és Eperjes városa társadalmának rokonszenvétől kisérve, 
fényesen ünnepli meg fennállásának 200-éves fordulóját. Ez emlékezetes 
ünnep óta bizton halad a Collegium jobb jövője felé. E fejlődésnek nem 
áll útjában az a rettenetes tűzvész sem, a mely az ősi épületet csaknem 
megsemmisítette. A hamvaiból újjáépült falak között a tanulóifjúság száma 
évről-évre növekszik és a modern kor követelményei által támasztott ne
hézségek leküzdésében iskolánknak új patronusa jelentkezik: a magyar 
állam, a mely ily módon megérti múltúnkat s méltányolja azt a hatalmas 
szellemet, a mely e nagy múltnak reánk maradt nagy öröksége.

Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség!
A főgymnasium tanárai és tanulói a mai napon elbúcsúztak az ősi 

épület századok küzdelmeiben megszentelt falaitól. Oh, hányszor hangzott 
el e búcsúszó a letűnt két évszázadban az ősi alma mater falai között, s 
mégis milyen más a mi búcsúzásunk! A mikor becsapódott mögöttük az 
ősi épület ajtaja, nem várt rájuk más, mint nyomorúság és szenvedés. 
A fényes Rákóczi-korszak letűnte után Matheidesz Sámuel igazgató így, 
írja le sorsát: „A szabad ég alatt, hol fejemet sem volt, hol lehajtanom, 
csikorgó télben és forró nyáron, egyik szállásról a másikra űzetve, kertek
ben, utóbb sátrak alatt, nyomozásoknak, vádaknak kitéve, ezer egyéb kelle
metlenség közt viseltem hivatalomat."

Az időknek örvendetes változását mi sem igazolja fényesebben, mint 
ez az új épület. A mi búcsúzásunk ama szent falaktól, nem az üldözöttek
nek, nem a bujdosóknak zokogásba fuló jajkiáltása többé. Búcsúzásunk 
örömünnep, a magyar kultúra örömünnepe, a melyben a magas kormány, 
az egyházak és az iskolák, a katonaság, a vármegye és a város jelenlévő 
illusztris képviselői éppen jelenlétükkel fényesen igazolják, hogy a letűnt 
sötét századok nemzetírtó harczait a szeretet, az egymás megértésének szel
leme váltotta fel, hogy a magyar nemzeti kultúra szolgálatában — íme — 
mindnyájan egyek vagyunk.
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E szellem, a valódi szeretet szelleme találjon otthont a magyar kultúra 
ez új díszes hajlékában is, hogy ily módon az innen kikerülő, egymást fel
váltó nemzedékek legyenek a magyar haza és az emberi civilizáczió lelkes 
munkásaivá.

Adja Isten, hogy így legyen!"
Az ünnepi beszéd után Vöröss Sándor főgymnasiumi tanár nagy hatással 

szavalta el Schöpflin Géza főgymnasiumi tanárnak alkalmi költeményét, a 
melyet itt közlünk:

A v a t ó - é n e k .

Avatni jöttünk! . . . Diadalmi ének! . . .
S öröm zajában szívem elszorul.

Egy láthatatlan kéz most pengeté meg,
És búgva zsong és fájva zsong a húr.

Valami emlék régi múlt ködéből ?
Jövőbe néző titkos sejtelem?

A félelem, hogy egyszer elsötétül 
A napsugárban ragyogó jelen?

Borongva látom: messze, messze, távol,
Hol a hegy orma szürke ködbe vész,

Az égnek alján, mint valami tábor,
Egy kósza felleghad csatára kész.

Ide czikkáz villáma fegyverének,
Idáig hallszik romboló moraj; —

Itt száll az égbe diadalmi ének,
Amott sivít a gőgös gúnykaczaj.

Borongva nézem: eljut-é tirátok,
Virágos rét és illatos mező,

Két sarkából kidöntve a világot,
A fergeteg, a dúlva érkező?

Vagy a mit méhe hord régtől vajúdva,
Nem új világ, — idétlen magzat az?

És fölragyog a napnak fénye újra,
S ezer virágban fürdik a tavasz?

Távol hegy orma; rajta már a felleg,
Közelgenek hasadt foszlányai.

S amonnan túlról új csatára kelnek 
A régi vakság régi árnyai.

Dúló hadát az új s a régi ellen 
Jaj, kétfelől zúdítja, ontja ránk!

Van-é erő a csüggedő kebelben?
Oltárainkon ég-e még a láng? -
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Van-é erő! . . . Hiszen avatni jöttünk!
Az ajkakon zeng győzedelmi dal.

Évszázados harcz, küzdelem mögöttünk, 
Ifjú a szív, aczélos még a kar.

Ki múltra épít, ősök szellemében,
Jövőt és munkál híven, szorgosan:

Megáll viharban, fergeteg tüzében,
Megáll keményen, diadalmasan.

Avatni jöttünk — bizakodó kedvvel! . . . 
Ám gyűljetek, ti kósza fellegek!

Csillog kezünkben még a régi fegyver, 
Lángol szivünkben még a szeretet.

Csábos kisértet s kétkedések árnya 
Hadd imbolyogjanak köröskörűi:

Az új oltáron ég a régi fáklya,
Vak éjszakán ragyogva fény derűi. —

Új várba szálltunk — elhagyók a régit. 
Pompázó csarnokok köszöntenek.

Valami mégis vissza-visszatérít,
A búcsú fáj, csüggeszti lelkemet.

Előttem — nesztelen lebbentve szárnyok' 
Suhannak el csodás évszázadok,

Megűzve egymást, mint a lázas álmok, 
Fényes idők és véres korszakok.

Te régi oltár, égve tiszta fénynyel, — 
Tüzet tőled vett annyi nemzedék!

A jóra, szépre, mint a csillag éjjel,
Hű népedet te híven vezetéd.

Ti vén falak, sok száz vihart megállók, 
Csodás regét regéltetek nekünk!

Nagy mesterek, ti messzire világlók,
Oh jöjjetek, maradjatok velünk!

Ti új falak! — hivalgó jövevények 
És minden éketek csak czifraság,

Ha szent eszmékkel meg nem ihletétek 
Az új időknek kétkedő fiát; —

Ha a miért az ős szállt száz halálba, 
Ledöntné törpe kornak gyermeke; —

Ha itten új hazára nem találna 
A vértanúk s Thököly szelleme!
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Avatni jöttünk! . . . Diadalmi ének! . . .
A múlt velünk — előttünk a jövő.

Ifjúnak ajkán és ajkán a vénnek 
Szent eskü van, egekbe feltörő.

A fáklya fénye föl magasba lobban,
Az égnek alja íme kiderül; —

Luthernek énekével összedobban 
S harsog: Hazádnak rendületlenül!

Az eszmékben gazdag, szép költemény Vöröss Sándor kiváló elő
adásában zajos tetszést aratott.

Ezután az üdvözlő-beszédekre került a sor. Elsősorban Semsey Boldizsár, 
Sárosvármegye főispánja, üdvözölte meleg szavakban gr. Zichy János vall.- 
és közokt.-ü. miniszter nevében az ünneplő iskolát; majd Wick Béla a róni. 
lcath. egyház és iskolaszék, Gerbery Sándor kanonok a gör. kath. egyház, 
Gönczy Gábor lelkész a ref. egyház, dr. Ferbstein Márk a neolog és dr. 
Rosenberg Mór az orthodox izraelita hitközség üdvözletét tolmácsolta. Az 
egyházak képviselőinek lelkes, testvéri melegségtől áthatott üdvözlő-szavai 
után a kassai tankerület kir. főigazgatója, dr. Mázy Engelbert, üdvözölte a 
főgymnasiumot. A tankerületi kir. főigazgató — ha főgymnasiumunk nincs 
is igazgatása alatt — minden évben megfordul a kormány képviseletében 
intézetünkben. E látogatásai alkalmával intézetünk iránt megnyilatkozó jó
indulata, nagy és széleskörű paedagogiai tudása, a tanulókkal való bánni- 
tudása a legőszintébb tisztelet és ragaszkodás érzését keltette fel a tanári- 
kar minden tagjában. A szeretve tisztelt főigazgatónak szívbeli melegségtől 
áthatott üdvözlése tehát éppen a tanári-kar körében keltett őszinte örömet. 
Az üdvözlések sorát a lelkűnkhöz legközelebb álló iskolák képviselőinek 
beszédei zárták be. Fischer Miklós kir. tanácsos az egyházkerületi iskolák 
nevében, dr. Tóth Sándor az eperjesi kir. kath. főgymnasium tanári-kara 
nevében bensőségteljesen, lelkes beszéddel vettek részt örömünnepünkben. 
Az üdvözléseket és a jelenlevőknek szives megjelenését Korbély Géza, egyházi 
elnök köszönte meg, mire a szépen sikerült, felemelő ünnepély a Szózat 
éneklésével véget ért.

Az ünnepély bevégzése után az iskola fenntartó-testülete s tanári testü
leté nevében üdvözlő-sürgönyt küldtünk a vall.- és közokt.-ü. miniszter 
úrhoz, ki kegyes volt ünnepélyünkön való képviseltetésével intézetünk iránt 
való jóindulatának fényes jelét adni. A válasz a Collegium felügyelőjéhez 
mihamar leérkezett, s ez a következő:

„Az eperjesi evangélikus főgymnasium új épületének felavatása alkal
mából az iskolafenntartó testületnek és tanári-karnak nevében tolmácsolt 
üdvözletére fogadja, kérem, őszinte köszönetemet. Tisztelettel: Zichy.“

A közönség ezután megtekintette az új épület helyiségeit, melyek 
czélszerű beosztásukkal, korszerű felszerelésükkel mindenkire a legkitűnőbb 
benyomást gyakorolták.
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Délben 300-terítékű közebéd volt a városi Vigadóban, melyen számos 
felköszöntő hangzott el. Az elsőt Oömöry János igazgató mondotta Geduly 
Henrik püspökre, Korbély Géza gr. Zichy János vallás- és közoktatásügyi 
minisztert és képviselőjét, Semsey Boldizsárt éltette. Dr. Obetkó Dezső coll. 
igazgató a világi és az egyházi hatóságokat, Krayzell Aladár, Eperjes sz. kir. 
város polgármestere, Wick Béla, Gerbery Sándor, dr. Both Tamás, dr. 
Vojtovich József, dr. Szmandray Simon és dr. Janicsek József a főgymná- 
sium igazgatóját és tanári-karát, Bánó Árpád Gömöry János főgymn. 
igazgatót, Draskóczy Lajos a zászlóanyát, Geduly Henriknét, illetve annak 
helyettesét, Gömöry Jánosnét, Frenyó Lajos a Collegium elöljáróságát és 
annak élén Tahy József collegiumi felügyelőt és Korbély Géza egyházi 
elnököt, dr. Flórián Károly pedig Kesselbauer Ágost műépítészt, mint az 
épület tervezőjét, Faragó Józsefet, mint művezető és ellenőrző mérnököt, 
Lizits Jenőt és Poloczek Róbertét, mint az építés vállalkozóit éltette.

Táviratban, illetőleg levélben üdvözölték a Collegiumot:
Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület nevében Négyessy László egye

temi tanár, elnök és Sajó Sándor főtitkár: »Az ősi Collegium új épületé
nek, magyar műveltségünk ez új csarnokának felavató-ünnepélyére az 
Országos Tanáregyesület együttérző üdvözletét és szerencsekivánatait küldik.“

Az Orsz. Református Tanáregyesület: »A főgymnasiumi új épületnek 
fölavató-ünnepélyére az Orsz. Református Tanáregyesület őszinte üdvözletét 
küldjük. Őrködjék az új épület felett az isteni Gondviselés s álljon sokáig a 
magyar nemzeti közművelődés és a protestantizmus javára."

Dr. Berzeviczy Albert: »Őszinte sajnálatomra a személyes megjelenés
ben akadályozva lévén, mint a Collegium egykori tanára, legmelegebb 
üdvözletemmel veszek részt a mai szép ünnepélyben."

Scholcz Gusztáv ev. püspök: »Mai ünnepélyük alkalmából őszinte iidv- 
kivánatait nyilvánítja intézetük egykori tanítványa."

Dr. Molnár Viktor, vall.- és közokt.-ü. államtitkár: »Elfoglaltságom miatt 
személyesen nem jelenhetvén meg, ezúton üdvözlöm az eperjesi Collegium 
fenntartó testületét és tanári-karát, és kívánom, hogy munkálkodásukat az 
új épületben is Isten áldása kisérje.“

Dr.MeskóLászló orsz.képviselő, v.államtitkár, a Collegium v.tanítványa: 
»Új hajlékába régi fénynyel költöző főgymnasiumunk működjék abban is 
egyház és haza javára üdvösen."

Dr. Vécsey Tamás, a Tud. Akadémia tiszteleti tagja, egyetemi tanár: »Az 
egységes Collegium régi barátja örül a részek gyarapodásának. A nagy 
eseményt személyesen nem üdvözölhetem betegségem miatt, de hozzá a 
sok századéves Collegiumnak, a Felföld magyarsága világító oszlopának 
meleg szívből kívánok szerencsét. Legyen áldás az új épületen, legyen áldás 
mindazokon, a kiknek buzgalma azt létrehozta! A sok kellemes, régi emlé
keket felidéző meghívást köszönve, hálás tisztelettel a felejthetetlen Colle
gium egykori igazgatója s mindenkori h íve: Vécsey Tamás."
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Dr. Horváth Ödön közigazgatási bíró : »A tudomány új templomának 
felavatási ünnepén változatlan hű lelkem legbenső érzelmével ott vagyok; 
hiszen a körötökben ott töltött huszonnégy év lankadatlan közös munkája 
és édes emlékei örök-drága kapocscsal fűzték hozzátok szívemet. Óhajtom, 
hogy az új oltárra régi tüzet csak az ősi Collegium százados szilárd oltárá
ról hozzatok, s nemes szivetek minden hevülésével ápoljátok e régi tűzben 
a hitszeretetnek, hazaszeretetnek, tudományszeretetnek, szabadságszeretetnek 
és emberszeretetnek éltető, melegítő, felvilágosító tiszta lángjait! Úgy áldjon 
meg ezer áldásával a Mindenható, mint a mily igaz hűséggel szeretlek 
benneteket! Állandó hívetek.“

Dr .Schneller István kolozsvári egyetemi tanár: «Hogy az új épületbe is 
Isten áldásával Vandrák szelleme vonuljon be, hőn kívánja a volt eper
jesi tanár."

Dr. Kuzmik Pál egyetemi orvostanár: »Kegyelettel idézve fel a kedves 
emlékeket, a melyek ősi Collegiumunkhoz a szeretet és hála kötelékeivel 
ma is szorosan fűznek, szívből kívánom, hogy a gymnasium új épülete 
is a nemes jellemképzésnek és példaoktatásnak legyen derék hazafiakat 
nevelő otthona."

Dr. Szontágh Félix egyetemi tanár: »Isten áldását kérve az új otthonra, 
hálás szívvel adózunk nagy tanáraink emlékének, és kívánjuk, hogy a híres 
Collegium dicső szelleme és nemes tradicziója az új hajlék mestereit és 
tanulóit is megihlessék.“

Továbbá még a kishonti esperesség nevében Oyürky Pál, az árvái 
esperesség nevében Simkovicz János, a hegyaljai esperesség nevében Túróczy 
Pál, a nyíregyházi ev. egyház nevében Balla Jenő, a bártfai evang. egyház 
nevében Francz Vilmos, a békéscsabai, bonyhádi, felsőlövői, nyíregyházi, 
rozsnyói, pozsonyi, soproni evangélikus, a rimaszombati egyesült protestáns, 
a debreczeni, hajdúböszörményi, hódmezővásárhelyi, kecskeméti, kolozsvári, 
marosvásárhelyi, nagybányai, pápai reform, főgymnasiumok és a bártfai al- 
gymnasium, a pozsonyi és soproni ev. theol. akadémiák, Zelenka Lajos 
egyházkerületi főjegyző, Kubinyi Miklós jószágkormányzó, Poszvék Sándor 
ny. theol. akad. igazgató, Meczner Sándor jogtanár, dr. Serédy Lajos, dr. 
Szigethy Lajos, Nemes Károly ev. lelkész, dr. Rell Lajos, Banczik Samu, 
Legányi Dezső, dr. Obál Béla és a volt tanítványok egész serege.

Kedves kötelességet teljesítek ezek után, ha mindazoknak, a kik ünne
pélyünkben résztvettek s annak fényét, díszét emelték, így elsősorban Öméltó
ságának, a püspök úrnak, megjelenésükért, valamint azoknak, a kik a távol
ból szíves jókívánságaikkal elhalmoztak, és szeretetükkel boldogokká tettek 
bennünket, üdvözlésükért ezúton is a fenntartó-hatóság és a tanári-kar nevé
ben hálás, bensőségteljes köszönetét mondok.
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Z á s z l ó a v a t á s .
A főgymnasium új épületének felavatása előtt közvetlenül, október hó 

17-ikén, lélekemelő, szép ünnepély keretében folyt le a főgymnasiumi ifjú
sági zászló felavatása. <"

A zászló, a melyet az ifjúság gyűjtéséből és a felavatás napján rendezett 
hangverseny bevételéből a budapesti „Hungária zászlógyár“-nál rendeltünk, 
nehéz selyemből készült* Egyik oldalán, nemzetiszínű alapon a magyar 
czímer látható, e körirattal: „Az eperjesi ág. hitv. ev. főgimnázium.“ „Isten, 
áldd meg a magyart." Másik oldalán, fehér alapon a felkelő nap, mint a 
világosság jelképe látható e körirattal: „Az igazság szabadokká tészen tite
ket." „János evangéliuma VIII. 32.“ A remekül sikerült zászló felavatása a 
Collegium egyik legsikerültebb ünnepélye volt.**

Délután 3 órakor az evang. templom már zsúfolásig megtelt ünneplő 
közönséggel. Kevéssel ezután magyar díszruhás ifjak, Hajdú Árpád, Meliórisz 
Kálmán, br. Sardagna Béla Vili. és Moskovics Frigyes VII. oszt. tanulók 
hozták az új, nemzetiszínű zászlót, nyoszolyólányoktól s vőfélyektől kisérve. 
A kedves látványt nyújtó menetet a zászlóanya, Geduly Henriimé püspökné 
hetyettese Gömöry Jánosné őnagysága és a Magyar-Társaság elnöke dr. 
WallentínyiSamu nyitotta meg.Nyoszolyólányok voltak: Altmann Edit, Brauner 
Ida, Bretz Rózsi, Divald Klári, Divald Zsófi, Durst Klári, Flachbart Zseni, 
Gamauf Évi, Hajdú Ilonka, Halbsch Évi, Horvay Margit, Húsz Adél, Kle
mens Emilia, Kameniczky Gizi, Kameniczky Margit, Késmárszky Irén, Kés- 
márszky Márta, Lehoczky Ida, Mihalidesz Etel, Mihalidesz Margit, Nagy 
Sári, Oelschläger Olga, Perényi Zsuzsi, Reisitiger Ilona, Sándor Emma, 
Szepesy Ida, Szlávik Margit, Szoba Emma, Szoha Erzsi, Szutórisz Margit, 
Zavatzky Irén.

Az új ifjúsági zászlót Korbély Oéza, a Collegium igazgató-választ
mányának egyházi elnöke, egyházkerületi főjegyző áldotta meg a következő 
beszéd kíséretében:

„Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! Kedves Ifjúság!
A zászlóavatás lélekemelő órájában régi képek csillannak fel lelkemben. 

Látom a multat, a midőn az Úr parancsára „tábort járának Izráel fiai, ki-ki 
az ő táborában és ki-ki az ő zászlója alatt, az ő seregeik szerint". (4. Móz. 1, 52.) 
Látom a multat, a mint Krisztus zászlaja alatt a keresztyén és nemzeti mű
velődésnek hódítják meg a világot az apostolok és a reformátorok. Látom 
a multat, a mint a hazaszeretet lobogója alatt Istenért, hazáért és a szabad
ságért harczba megy Bocskaynak, Bethlennek, Rákóczinak és Kossuthnak 
népe. Látom a multat és a régi képek egybeszövődnek a jelen idők szellemi 
mozgalmaival és a jövendő nagy feladataival. Ifjúság, a te hivatásod meg
őrizni a szent örökségeket és tovább folytatni a nemes eszményeknek: a 
hitnek, a hazaszeretetnek, az elme művelésének és a szív nemesítésének a

* Az ezidei gyűjtés eredményéről és a hangverseny bevételéről az ifjúság segélyalapjai 
és gyűjtései rovat alatt számolunk be.

** A zászlóavatás leírását az Eperjesi Lapok után közlöm.
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kultuszát. Gyenge szív és hitvány elme, kit hazája hő szerelme nagy tettekre 
nem hevít. Lelki felbuzdulással nagy tettekre szövetkezzetek a közös zászló 
alatt. A zászló a szellemi ■ életközösség symboluma. A kik egy zászló alá 
tartoznak, azoknak szívben, lélekben egybe kell forrniok, azoknak híveknek 
kell maradni a zászló jeligéjéhez.

Mi ennek a zászlónak a jeligéje? Az Istent féljétek. A hit a földi és 
égi utak szövétneke, küzdők erősítője, szenvedők vigasztalója, csüggedők 
bátorítója. Szellemi életét csak az tudja gazdaggá tenni, a ki imádságában 
az égből hozza le az erőt, a lelkesedést. Az Istent féljétek.

Mi ennek a zászlónak a jeligéje? A hazát szeressétek. Múltúnk dicső
sége, jövendőnk reménysége, nemzeti törekvéseink erőssége a hazaszeretetből 
táplálkozik. Bölcsőtök, családi tűzhelyetek s koporsótok földjét el ne hagy
játok. A Judások bélyegét ne üssétek szívetekre. A hazát szeressétek.

Mi ennek a zászlónak a jeligéje? »Lélek szerint járjatok." (Gál. 5, 16.) 
Mennél többet tudtok elhelyezni lelketekben a szellemvilág kincseiből, 
annál többet tudtok szétosztani a világban gazdagságtokból. Mennél tisztább 
erkölcsűek vagytok, annál jobban tudtok örülni az élet szépségének. Szíve
tekkel gondolkozzatok. Lélek szerint járjatok.

Mi ennek a zászlónak a jeligéje? »Ti szabadságra hívattatok atyámfiai. 
Az igazság szabadokká tesz titeket." (Gál. 5, 19.; Ján. 8, 32.) Keressétek, 
kutassátok az étet örök törvényeit, az igazságot, az emberi jogok szentségét, 
a szellemi világosságot és éljetek vele. Ne feledjétek: Krisztus az út, az 
igazság és az élet. Az igazságot keressétek.

Mi ennek a zászlónak a jeligéje? »Szeretettel szolgáljatok egymásnak." 
(Gál. 5, 13.) Testvérekül álljatok egymás mellett az édesanyának, az alma 
maternek, a főgymnasiumnak védőszárnyai alatt és künn az életben is váll
vetve, együttérezve munkálkodjatok mindenért, a mi előbbre viszi az emberi
séget. Ne az uralkodásért csengjetek, hanem egymás örömének, boldogításának, 
vigasztalásának szolgái legyetek. Ilyen gondolatokkal nézzetek fel zászlótokra. 
Nemzedékről nemzedékre szent talizmán legyen az iskolánkban. Kézről-kézre, 
apákról fiúkra szálljon. És a zászló alatt, a költővel, minden nemzedéknek 
az legyen a hitvallása:

„A napfényben lengő zászlónkra írva 
Két szó tündöklik : Isten és haza !
Ez a gyengéket is csodákra bírja,
S a szenvedőknek drága vigasza . . .
Művét az Úr végezze általunk:
E kettőért együtt élünk, halunk."

Amen.
Imádság.

Mindenható Isten, kegyelmes atyánk a Jézusban! Hálákat adunk 
neked, hogy „adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igaz
ságért". (60. zsolt. 6.) Kérve kérünk, hogy védőszárnyaid alá vedd azokat, 
a kik e zászló alá sorakoznak. A béke napjaiban a hitnek diadalénekét, a 
hazaszeretetnek hymnusát zengjék a múzsafiak a zászló alatt. A gyásznak 
emléknapjain kegyelettel emlegessék azokat, a kik a hazáért éltek s haltak,
Coll. Ért. 1911—12. 4
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s szolga földben nem nyughatnak. Minden időben hűséggel hallgassanak 
elöljáróikra; különböző és idegen tudományok által ne hagyják magokat 
félrevezettetni, liánéin növekedjenek és erősbödjenek hit által a belső ember
ben; a te szent lelkedet ne oltsák meg lelkűkben, hanem országod igaz
ságaiért lelkesedjenek, nemes példát kövessenek és ha nehéz idők jönnek 
Istenért, hazáért és a szabadságért készek legyenek minden áldozatra.

Istenünk, Atyánk! Az ifjúság lelkében örök ifjúságot adj az egyháznak, 
a hazának. Évszázadokról évszázadokra újítsd meg kegyelmedet templomaink, 
iskoláink és családi házaink felett. A reménységben örvendező, a háború
ságban tűrő, a könyörgésben állhatatos nemzedékek sorakozzanak e zászló 
alá. Szeressék a nemes eszményeket. Testvéri szövetségben éljenek egy
mással. A hit, testvériség, hazaszeretet és ideális életczélok munkálására 
szívbeli frigykötés jelvénye legyen e zászló minden időben. A te nevedben 
lobogtassák azt a te gyermekeid.

Amen.
Avatás és áldás.

Immár megáldom és felavatom e zászlót az Atyának, Fiúnak és Szent
lélek Istennek nevében. Nagy tettekre lelkesítő, sziveket egyesítő symbolum 
legyen ez az ifjúság között minden időben. Közös eszmények ápolására, 
békében munkára, harczban önfeláldozásra lelkesítsen. Egy se legyen az 
e zászlóhoz tartozók közül hűtelen Istenéhez, hazájához, embertársaihoz. 
Isten engedje, hogy e zászló alatt nagy diadalünnepeket érjenek az egymást 
felváltó nemzedékek. Időtlen időkig lobogjon e zászló az Isten nevében 
erőslelkű ifjak erős kezében!

Amen."
Hatalmas szónoki hévvel előadott beszéde mély hatást tett a hallgató

ság soraiban. Utána rövid fohász kíséretében Liptai Lajos lelkész és Frenyó 
Lajos vallástanár áldották meg a zászlót.

Az egyházi szertartás végeztével az ünneplő közönség a Collegium 
nagytermébe vonult. A Himnusz eléneklése után Lippay József VIII. oszt. 
tanuló tartotta meg hazafiságtól izzó ünnepi beszédét, a melyben különösen 

^rra kérte ifjú társait, hogy majdan az életben is az ősi Collegium hazafias 
hagyományaihoz ragaszkodva, a nemzetietlen, ultramodern radikalizmussal, 
a mely újabb időben feltámadt, s a mely le akarja dönteni mindazt, a mi a 
magyar szívnek szent és sérthetetlen, bátran vegyék föl a harczot e zászló 
alatt. A fiatal, lelkes- szónokot sokáig éltette az ünneplő közönség. Majd 
Qeduly Henrikné zászlóanya megbízásából Oömöry Jánosné a következő 
szavak kíséretében felszalagozta az új zászlót: „A .Püspökné Öméltósága 
nevében és megtisztelő megbízásából, a mikor az ifjúság zászlaját ez ékes 
szalaggal földíszítem, szívből kívánom, hogy legyen és maradjon e zászló 
a szeretet vallásának és a törhetetlen hazaszeretetnek ékes szimbóluma". 
A nyoszolyólányok nevében Divald Klárika kötött szalagot a zászlóra e 
szavak kíséretében: „Véssük szívünkbe e'zászló alatt, hogy csak az élhet 
igazán úgy, a mint élnie kell, a ki szívével, leikével, eszével gazdagítja nem
zetét" ; míg Zavatzky Irén megkoszorúzta e jelmondattal: „Nemes czélokért
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lelkesen küzdők jelvénye legyen e zászló minden időben". Ezután Hajdú 
Árpád VIII. oszt. tanuló szavalta el nagy hatással Csengey Gusztávnak ez 
alkalomra írt ünnepi ódáját. Ezt követte a szögbeverés. A következők vertek 
be szöget: Geduly Henrikné zászlöanya nevében Gömöry Jánosné, a 
nyoszolyólányok nevében Divald Klári, Geduly Henrik nevében Gömöry 
János főgymn. igazgató, Főispán, Tahy József collegiumi felügyelő, Eperjes 
polgármestere, Korbély Géza, Bánó Aladár felügyelő, Liptai Lajos, dr. Mázy 
Engelbert nevében Tóth Sándor igazgató, az ev. Nőegylet nevében Mayer 
Endre theol. dékán, a kir. kath. főgymnasium nevében Tóth Sándor igazgató, 
Kir. tanfelügyelő, az áll. tanítónőképző nevében Dúzs Mária igazgató az ev. 
polgári leányiskola nevében Durst Győző igazgató, dr. Obetkó Dezső coll. igaz
gató, a theol. tanári-kar nevében Mayer Endre dékán, a jogakadémiai tanári
kar nevében dr. Milder Károly dékán, a collegiumi tanítóképző tanári-kara 
nevében Gerhard Béla igazgató, a collegiumi főgymnasium tanári-kara 
nevében Gömöry János igazgató, a volt tanítványok nevében dr. Weiszer 
Emil ügyvéd, a theol. ifjúság nevében Marcsek János test. elnök, a jogakad. 
ifjúság nevében Bolla Béla test. elnök, a tanítóképzői ifjúság nevében Engler 
András önképzőköri alelnök, a főgymnasiumi ifjúság nevében Lippay József, 
a Magyar-Társaság alelnöke.

Gömöry János igazgató rövid beszéd kíséretében átvette a zászlót, a 
közönség elénekelte a Szózatot, s ezzel az ünnepély véget ért.

Az ünnepségek sorát este a Collegium főgymnasium ifjúságának 
alulírott főgymnasiumi tanár vezetése mellett a városi Vigadó nagytermé
ben rendezett, sikerült hangversenye fejezte be.

A hangversenyt 8 órakor, Nagy J. „Zászlóavatásra" czímű, hangulatos 
dalművével, a főgymnasiumi dalkar nyitotta meg. Ezt követte Böhm 
„Prélude“-je, aztán „Mazurká"-ja, Grossmann Elek és Bolgár Sándor össze
vágó hegedű-duettjében, Dancz István ügyes zongorakisérete mellett. Majd 
Gurlitt „Serenadá"-jának Il-ik része került sorra. Két zongorán nyolcz kézre 
Lukovich Emmike, Székely Ilonka, Wallentínyi Margitka és Moskovich Ernő 
kedves igyekezettel adták elő. Az állami tanítónőképző-intézet énekkara 
Gaál Ferencz „Imá“-jával és Kjerulf Halfdan egyik bájos norvég dalával 
gyönyörködtette a közönséget. Rieding C. „Romance"-át hegedűn, Dancz 
István zongorakisérete mellett, Kemény László szabatosan játszotta. Rossini és 
Liszt „La Regatta Veneziana“-ját Grossmann Ilonka zongorajátékában élvez
tük. A főgymnasium vonós-zenekara Wetaschek „Éjjeli zené"-jével és 
Komzák „Meséjé"-vel tett bizonyságot készültségéről. A tanítványok komoly 
igyekezetét és jeles tanáraik, Becht József, Borsody Károly, Hoffmann Fe
rencz, Káldi Soma, Moyzes Miklós alapos munkáját a nagy, díszes közönség 
tapsaival honorálta. A szép hangversenyt sikerült tánczmulatság fejezte be.

A felavatás ünnepélyén résztvevőknek, a kik fáradozásaikkal, közre
működésükkel az ünnepély sikerét biztosították, annak fényét emelték, ez
úton mondunk hálás köszönetét!

4*
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A régi tanítványok hálája.
E reánk nézve felejthetetlen felavató-ünnepélyeknek még egy kedves, 

meghatóan szép epizódjáról akarok itt megemlékezni: a hálás tanítványok 
kegyeletéről tanáraik iránt.

Ha az ősi épület hatalmas dísztermének arczképcsarnokát nézegettem, 
mindig felujult bennem az a titkolt vágy: vajha új épületünk tanácskozó- 
termét régi, híres tanáraink arczképeivel mi is feldíszíthetnek; azoknak a 
kiváló tanároknak arczképeivel, a kik a múltban iskolánk jobb jövőjén 
ideális lélekkel, törhetetlen hittel munkálkodtak és tanításukkal, tudásukkal 
annak jó hírnevét megteremtették, fenntartották. Nos hát, miként egy másik 
kedves Ideám, az ifjúsági zászló, megvalósult a fiatalabb tanítványok lelkes 
közreműködésével, úgy e vágyam is valóra válik, már most, az új épület 
felavatásának esztendejében. A régi tanári gárda tanítványai, ma már szintén 
idős férfiak, a kik közül nem egy kiváló állásban, országos névvel dicse
kedhetik, a leglelkesebben karolták fel ez eszmét. Csak idő kérdése, hogy 
kiváló tanárainknak arczképei díszíteni fogják szép tanácstermünket; hogy 
ily módon látván őket, figyelmeztessenek, buzdítsanak bennünket és utódain
kat nemes példájuk követésére.

A következő régi tanárok arczké'peinek elkészítése van tervbe véve: 
Flórián Jakab, Hazslinszky Frigyes, Herfurth József, Fudmann Ottó, Krayzell 
András, dr. Vandrák András. Az arczképek művészi alkotások lesznek; sikerült 
ugyanis Székely Andor kiváló hírnévnek örvendő, budapesti festőművészt 
e czélra megnyernünk* Ma már készen van: Fudmann Ottó, a régi tanári 
gárda élő tagja, a collegiumi tanári-kar köztiszteletben álló nesztora; Herfurth 
József és Vandrák András. Ludmann Ottó ült a művésznek, a. kinek ez arcz- 
kép tehát eredeti alkotása; Herfurth József arczképe Fudmann Paula festő
művésznő után, Vandrák Andrásé pedig a Collegium volt tanítványának, 
Benczúr Gyulának, mesteri alkotása után (eredetije a Collegium dísztermé
ben) készült.

Hogy a régi tanítványok mily örömmel áldoznak e czélra, mily áldó 
kegyelettel viseltetnek volt tanáraik iránt, erre az adományokat kisérő levelek 
megható tanúbizonyságul szolgálnak. Dr. Rajner Béla budapesti ügyvéd 
ezeket írja: „Hálatelten küldök a megjelölt czélra 100 koronát; őszinte 
örömömnek adva kifejezést a felett, hogy a Collegiummal szemben — melyet 
mindenkor kegyelettel őrzök emlékemben — a hála adóját legalább részben 
leróvhatom. Isten áldását kérem arra a nemes tevékenységre, melyet az ősi 
Collegium megszentelt falai között egy hazafias és nemes feladatáért lelke
sedéssel hevülő tanári-kar kifejt, stb.“ Dr. Winter Géza (Hof- u. Gerichts
advokat) Bécsből: „Szívből fakadó hálával emlékszem meg azon nagyra- 
becsült, kiváló tanáraimról, a kik nemcsak a Collegium jó hírnevét terem
tették meg és tartották fenn, de a kik tanításukkal és szellemi befolyásukkal 
tanítványaik jövőjét és sorsát is biztos alapokra fektették."
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Egy arczkép 240 koronába kerül.
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Azok a férfiak, a kikről tanítványaik így emlékeznek meg, valóban 
áldásosán töltötték be nemes hivatásukat, s méltóak arra, hogy az utókor 
fénylő példaképül állítsa maga elé*

* * *
Feladatomnak ezzel végére jutottam. A Collegium újabb fejlődésének 

egyik korszakos alkotását, annak történetét igyekeztem e szerény sorokban 
bemutatni. Adja Isten, hogy ez alkotás, a főgymnasium új épülete, itt a 
Felvidéken a magyar kultúra hatalmas sziklavára legyen és maradjon!

G ömöry János,
főgymnasiumi igazgató.

* Ez arczképekre a gyűjtés folyamatban van.- Eddig adakoztak: 100 koronával: 
dr. Rajner Béla ügyvéd Budapest; 59 koronával: Kesselbauer Sándor magántisztviselő 
gyűjtése Budapest; 50 koronával: dr. Szontágh Félix egyetemi tanár Budapest; 25 koro
nával : Schulek Géza ügyvéd Budapest, Eperjes szab. kir. város; 20 koronával: dr. Réthy 
Lipót egyetemi tanár Bécs. Krámer Gyula ny. tanító Szepesváralja, dr. Ardó Alfréd ügyvéd 
Budapest, Czapkay Imre magánzó Kisszeben, Bánó Géza földbirtokos Ternye, dr. Philippy 
Aladár törzsorvos Budapest, Saenger Árpád urad. igazgató Oroszvár, dr. Holzmann Dávid 
fogorvos Kassa, dr. Horvát Artúr orvos, Ferenczy Elek cs. és kir. kamarás Sztankócz-Nátafalva, 
Ferenczy Elek Debreczen; 15 kor.-val: Fischer Miklós kir. tanácsos Igló; 13-30 kor.-val: dr.Windt 
Artúr ügyvéd gyűjt. Kisszeben; 10 kor.-val: dr.ToinkaIstván kir.közjegyző Homonna, dr. Meskó 
László ny. államtitkár Nyíregyháza, dr. Winter Géza ügyvéd Bécs, dr. Ardó Elek ügyvéd Buda
pest, dr. Zelenka Lajos kúriai tanácsjző Budapest, dr. Windt Artúr ügyvéd Kisszeben, Tahy Emil 
ny. járásbíró Kisszeben, Törzs Kálmán ny. főerdőtanácsos Bártfa, Elischer Viktor az Osztrák- 
Magyar Bank előadója Budapest; 5 kor.-val: Baán Géza Eperjes, özv. Vladár Emilné elhúnyt 
férje helyett Klazány, Scholz Róbert főreáliskolai tanár Arad; 4 koronával: Lehoczky 
István ny. kir. ügyész Budapest, Balló Rudolf vm. főjegyző Liptószentmiklós; 3 koronával: 
Nikházi Frigyes főgymn. tanár Igló, Lippay Béla máv. felügyelő Miskolcz; 2 koronával: 
Sztehlo Gerő lelkész Beszterczebánya, Klein Samu polg. isk. igazgató Dobsina. -  Fogadják 
ez úton adományaikért a hálás tanítványok az intézet hálás köszönetét.



Adatok a Collegium 1911/12. tanévének történetéhez.

Főiskolánk a most befejeződő tanév folyamán is az örvendetes fejlő
désnek kétségtelen bizonyítékait szolgáltatta. Megújult a Collegium elnök
sége; új, impozáns épületbe vonult át a főgimnázium; az eddiginél mo
dernebb helyiségeket és fölszerelést nyert a tanítóképző-intézet; a theologia 
és a jogakadémia helyiségeinek korszerű átalakítása pedig a legközelebbi 
jövőnek feladata. Emellett a főiskola épületének külső renoválása és abban 
többrendbeli .újítás; nemkülönben a szervezeti szabályoknak gyökeres át
alakítása elhatározott dolgok. Ezeken kívül az állam, a társadalom és az 
egyesek jóakaró figyelme és áldozatkészsége most is megnyilvánult Colle- 
giumunk iránt.

Ámde a sok örvendetes esemény mellett természetszerűleg történtek 
olyanok is, a melyek gyászba, szomorúságba borítottak bennünket.

Még 1911. augusztus 18-ikán meghalt főiskolánknak egy nagyon jó 
barátja és volt tanítványa: dr. Jancsó György kolozsvári egyetemi jogtanár, 
az egyetem volt rektora s jog- és államtudományi karának volt dékánja, a 
ki Riminiben húnyt el váratlanul. Jeles tanári tehetségei és kitűnő irodalmi 
művei a kolozsvári egyetem egyik büszkeségévé tették őt. Magas állásában 
sem vesztette el ő a Collegiumhoz és különösen annak jogakadémiájához 
való ragaszkodását; s az egyetemen megforduló eperjesi tanárok és hall
gatók mindig tapasztalhatták az ő jóindulatát és szeretetét.

Nagy veszteség érte a Collegiumot és különösen a jogakadémiát dr. 
Breuer Adolf tb. járás- és kir. törvényszéki orvos-, jogakadémiai magántanárnak 
1911. aug. 28-ikán bekövetkezett elhúnyta által is. Ő több évtizeden át adta elő a 
törv.-széki orvostant s kartársi érzülete, szelíd, ragaszkodó lelkülete s jogakadé
miánk iránt tanúsított igaz nagyrabecsülése révén mindnyájunknak szeretetét 
birta. Özvegye — az elhúnytnak emlékére — 200-koronás adományttetta Jogász- 
Segélyegylet javára. Igazgató-választmányunk 1911. szept.24-iki ülésében fájda
lommal vett elhúnytáról tudomást, és emlékét jegyzőkönyvében megörökítette.

De súlyos csapás volt főiskolánkra Kósch Árpád eperjesi könyvnyomda- 
tulajdonos-, a Ferenczjózsef-rend lovagjának elhalálozása is. Mint Collegiumunk 
igazgató-választmányának buzgó tagja és számvizsgáló-bizottságának elnöke,
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elévülhetetlen érdemeket szerzett főiskolánk fejlesztése körül. Megdöbbenéssel 
értesültünk a gyászhírről, a mely San Remo-ban történt elhúnytát tudatta. 
Holttetemei Eperjesre visszahozatván, igazgató-választmányunk — élén Tahy 

József coll. felügyelővel — küldöttségileg fejezte ki részvételét a gyászoló 
család előtt. Temetése az evang. templomból ment végbe s azon, az óriási 
számú közönségen kívül, jelen volt főiskolánk elüljárósága, tanári-kara és 
ifjúsága is. Özvegye — az elhúnytnak emlékére — 200 kor.-t adományozott 
a coll. tápintézet javára. Az elhúnytnak emlékét igazgató-választmányunk 
jegyzőkönyvében is kegyelettel megörökítette.

Meghalt továbbá dr. Propper Adolf eperjesi ügyvédi kamarai elnök, 
a ki jogakadémiánk állam vizsgálati bizottságának évtizedeken át buzgó tagja 
s főiskolánknak áldozatkész, lelkes barátja volt. Még 1900. június 12-ikén 
kelt alapító-levelével a jogakadémián 4000-koronás ösztöndíj-alapítványt 
tett. Emlékét nemesen érző családja újabb, 1000-koronás alapítványnyal 
örökítette meg, a melynek felhasználásáról az 1912. márcz. 21-iki jogkari 
ülés úgy határozott, hogy kamatai szegénysorsú joghallgatók internátusi 
költségeire lesznek fordítandók.

Megrendülve értesültünk a Collegium egyik legjobb barátjának: dr. 
Vécsey Tamás udv. tanácsos-, budapesti egyetemi jogtanárnak, az egyetem 
volt rektorának elhúnytáról is. Mint a jogakadémia egykori tanára és a 
Collegium igazgatója, jeles érdemeket szerzett főiskolánk felvirágoztatása 
körül; s azt nem szűnt meg akkor sem szeretni, a midőn őt a hivatás más
hová szólította. Igazgató-választmányunk őszinte kegyelettel adózott az el- 
húnyt emlékének. Temetésén a Collegium képviseletében dr. Horváth Ödön 
kir. tanácsos, kir. közigazgatási bíró, a coll. jogakadémia volt dékán-tanára 
jelent meg s a ravatalra díszes koszorút is helyezett. Jogakadémiánk tanári
kara ezenkívül elhatározta, hogy az elhúnytnak arczképét — mihelyt a volt 
tanítványok körében erre megindított gyűjtés lehetővé teszi — a díszterem 
számára megfesteti. Ezenkívül arczmását az Értesítőben is közöljük.

Id. Sztehlo Jánosban, a ki Beszterczebányán húnyt el, a Coll. igazgató
választmányának egykori egyház elnökét, a theologia volt tanárát és az 
eperjesi I. egyház 50 éven át működött lelkészét vesztettük el. Temetésén 
főiskolánkat Mayer Endre theol. akad. dékán képviselte, a ki a ravatalra 
koszorút is helyezett. Igazgató-választmányunk az ő emlékét is kegyelettel 
örökítette meg jegyzőkönyvében.

Végül Dessewffy Pál magyarkapronczai nagybirtokos elhúnytáról kell 
megemlékeznünk, a ki szintén jóakarója volt főiskolánknak és pár év előtt 
— bizonyos rokoni ágak kihalta esetére — 500-ezer koronás alapítványt tett 
felében Collegiumunk felében pedig Eperjes város javára. Végrendeletében 
újabb 1000 koronát hagyományozott főiskolánk számára. Áldás emlékére!

Az 1911. szeptember 28. és 29. napjain, Kassán magtartott egyház
kerületi közgyűlés, miután a Collegium volt nagyérdemű felügyelője: dr. 
Schmidt Gyula és egyházi elnöke: Gyürky Pál kishonti főesperes ebbeli 
tisztökről — mindnyájunknak őszinte sajnálatára — visszavonhatlanul 
lemondottak, a Collegium elnökeivé Tahy József sárosvármegyei alispánt és
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coll. másodfelügyelőt, úgy Korbély Géza egyházkerületi főjegyzőt és eper
jesi lelkészt választotta meg. Az ő eddigi működésök, főiskolánk iránt tanú
sított, tettekben is megnyilvánuló szeretetök és ragaszkodásuk a legjobb 
biztosítékok arra nézve, hogy Collegiumunk továbbra is fejlődjék és virá
gozzék. Legyenek üdvözölve e helyütt is! Az ősi pártfogóság közgyűlése 
dr. Schmidt Gyulát — kiváló érdemei elismeréséül — örökös tb. igazgató
választmányi taggá választotta meg.

Őszinte bánattal osztozott Collegiumunk az eperjesi gör. kath. egy
házmegyét dr. Vályi János püspöknek, majd meg Kovaliczky Kornél nagy
prépostnak és székeskáptalani helynöknek elhúnyta által ért mély gyászban 
is. Igaz részvételét a coll. igazgató vezetésével küldöttségileg ki is fejezte 
a székeskáptalan elnöke előtt, a ki ezért hálás köszönetét nyilvánította.

Örömmel kell jelentenünk, hogy igazgató-választmányunknak egyik 
illusztris tagjának: Hajdú János főesperesnek a király a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjét adományozta. A tiszteletére a Collegium dísztermében — lel- 
készi értekezlet keretében — rendezett ünnepélyen a coll. igazgató-választmány 
és a tanári-kar is résztvett, kifejezvén őszinte örömét és jókívánságait iránta.

Hasonlóképpen örömmel kell megemlékeznünk arról, hogy jogaka
démiánk egyik kiváló tanárát: dr. Horovitz Simont, a ki évtizedek óta mű
ködik a jogakadémián, s nagy tudásával, széleskörű ismereteivel és jeles 
irodalmi tevékenységével általános tiszteletet és becsülést szerzett, s jogaka
démiánknak országos hírnevét öregbítette, Ő felsége a kir. tanácsosi czímnek 
adományozásával tüntette ki. A kitüntetés a Collegium minden tényezőjé
nél, de, lehet mondani, országszerte őszinte örömet keltett; s annak kifeje
zést is adott a coll. elnökség s a coll. tanári-kar és ifjúság is a kitüntetett, 
tudós tanárnak tiszteletére rendezett ünnepség alkalmából. A kitüntetést 
Tahy József coll. felügyelő mint főispánhelyettes alispán nyújtotta át. Az 
üdvözlő-beszédet Korbély Géza coll. egyházi elnök; a négy coll. tanintézet 
és különösen a, jogakadémia tanári-kara nevében pedig dr. Mikler Károly 
jogkari dékán mondotta. Ez utóbbinak szónoklata következőleg hangzott:

„Szeretett Kartársunk, Kedves Barátunk!
A coll. jogakadémia tanári-kara, valamint — a Collegium igazgatójának 

távollétében — az egész coll. tanári-kar képviseletében állok Előtted, hogy 
a mai örömünnepen az önzetlen szeretet tiszta, átlátszó forrásából merített 
érzéssel tolmácsoljam legfelsőbb helyről ért kitüntetésed feletti örömünket. 
A hála, a köszönet talajából buzog ez a forrás, a mint hogy a Te királyi 
megjutalmazásod feletti örömünket az Irántad táplált szeretet és hála érzé
seitől nem tudjuk elválasztani.

Érezzük, hogy szívesen veszed e vallomást; a Te mélyérzésű lelked 
nem is vár, talán nem is fogadna el tőlünk egyebet! Mert Te közel négy 
évtizedre terjedő szép kort éltél át a Collegiumban, melynek patriarchalis 
családias életében minden dicsőségnél drágább kincs volt az egymás iránti 
kölcsönös testvéri szeretet, a főiskola és a tanárok fejlődésében, sikereiben 
való kölcsönös öröm érzése. Ezt az összeforrasztó erőt talán az a sok, nehéz 
küzdelem szülte, a mely még csak egy évtized előtt szinte nap-nap mellett
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vont borút homlokunkra. Az ifjabb tanári generáció talán nem is tudja. A ré
giek talán olykor-olykor el-elfeledik, de felemelő értékéből és erejéből nem 
veszíthet; s a mai nap fényesen igazolja, hogy felszínre kerül a szív mélyéről 
még mindig, s minden emberi gyarlóságot eltiporva hatja át lelkeinket.

Nem csalódom, így van ez ma is a Te s nem kevésbbé az egész Colle- 
giumnak emlékezetes örömnapján.

S ez érzelem hatása alatt — visszatekintve a múlt időkbe — két zsenge 
ifjú képe jelenik meg lelki szemeim előtt. A gyermekkorát élt jogakadémia 
az egyik. Egy fájdalmas emlékű korszak után újraszületik. A múlt század 
70-es éveinek szent lelkesedése életre kelti a nemes magot, s míg egyrészt 
e vármegye és város emelkedett gondolkozásé, izzó hazaszeretettől hevített, 
dicső emlékezetű fiai az önfeláldozó szülő odaadásával őrködnek fejlődése 
fölött, azalatt a Collegium régi, hírneves, nagy tanárainak sorában lelkes 
ifjak tűnnek elő; s nem a fényes javadalom, hanem az önzetlen tudomány
szeretet egymásután a legjobb tanerőket vonzza életrekeltett jogakadémiánk 
szolgálatába. — Ott vagy közöttük Te is; Te vagy a másik ifjú, kinek képe 
most megelevenedik előttem! Az okos, élénk villanásé, barna szemű ifjú 
ekkor jön haza mint képzett, jeles jogász a bécsi egyetemről. Szépen indult 
ügyvédi gyakorlatát tépelődés nélkül megszakítja, s fölesküszik egy egész 
életre a coll. jogakadémiának. Tőled tudom, hogy hiú álmodozásnak tar
tották lépésedet a legtöbben; s íme, álmaid valóra váltak. Ma itt vagy egy 
erőssé, megingathatlanná fejlődött főiskola szolgálatában, szerető kartársak, 
hálás tanítványok seregétől környezve, a mikor a küzdelmes, de hittel és 
becsülettel megfutott pályát megaranyozza nagy királyunk kegyes elisme
rése is. Maradj e pályán még soká velünk! Szükségünk van Rád! A Te 
bölcseséged legyen az a kőszikla, a Te gazdag tapasztalatod legyen az az 
erős vár, a Te fehér galambszerű, simulékony lelkületed és békeszerető szived 
példaadása legyen az az összeforrasztó erő, a mely az ősi Collegium éppen 
napjainkban hőn óhajtott, történelmi jelentőségű fejlődésének korszakát elő
készíti. Kérve kérjük a Mindenhatót, hogy zavartalan boldogságban tartson 
meg kedves otthonodban és mi közöttünk még sokáig!"

A tanév örvendetes eseményei közé tartozik a coll. főgimnázium új 
épületének megnyitása s az ez alkalommal tartott felavató-ünnepély is. Ezek
ről az Értesítő elején szólunk részletesebben.

Az új tanévet 1911. szeptember 17-ikén a díszteremben a coll. elöl
járóság, a tanári-kar és az ifjúság jelenlétében rendezett ünnepélylyel nyi
tottuk meg, a mikor is dr. Obetkó Dezső collegiumi igazgató a következő 
megnyitó-beszédet tartotta:

„Igen tisztelt coll. Elüljáróság! Szeretett tanártársaim! Kedves ifjúság!
Új tanév kezdetéhez értünk; s ezt a fontos pillanatot ősi Collegiumunk 

régi szokás szerint, ünnepiesen üli meg. Jeles elődök után nekem, az, 
igénytelen utódnak, jutott az a szerep, hogy új tanévünket megnyissam. 
Maga az, igen régi idők óta megtartott megnyitó-ünnepély fényesen bizo
nyítja, hogy Collegiumunk — őseink bölcs belátása alapján — hazánknak
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ezen a, nemzetiségek lakta részén, de az egész országot illetőleg is, valódi 
kulturmissziót teljesít, a melyet buzgón folytatni kell és lehet, minden elle
nünk irányuló támadások közepette is. A múltnak eseményei megtanítottak 
arra, hogy ennek az ősi főiskolának lehetnek oly ellenségei is, a kikről 
eddig nem tudtunk, avagy kiket eddig barátainknak vagy semlegeseknek 
véltünk. Az évszázadok figyelmeztessenek bennünket arra, hogy a Collegium 
itt, Magyarország legfelső végvidékén, még mindig egyik legkiválóbb biz
tosítéka a szabadelvűségnek, a protestantizmusnak és a kultúrának s ezekkel 
együtt szeretett magyar hazánk fenmaradásának. Maga az a tény, hogy a 
Collegium évszázadok óta és mindinkább gyarapszik, bizonyítja egyszersmind 
annak szükségességét és hasznos voltát.

Collegiumunk immár 246-éves múltra tekinthet vissza, s midőn f. é. 
október 19-ikén az ősi épületből kiváló főgimnáziumnak új épületét föl
avatjuk, ugyanazon a napon, a midőn elődeink magát a Collegiumot meg
nyitották, szükségesnek tartom most, a midőn még mind a négy intézet 
ebben az épületben utoljára együtt van, azt hangsúlyozni, hogy a Coll. 
egységének és épségének megóvására minden erőnket egyesítenünk kell. 
Kivételnek lehetne helye, ha valamelyik intézetünk, pl. a jogakadémia, a 
törvényhozás útján a tudomány-egyetem fokozatára emeltetnék föl.

Újabban igen sokat foglalkoznak a szociológia körében a szociáliz- 
mussal és azzal, lehet-e ezt a főiskola körében tárgyalni. Mit értünk szo- 
ciálizmus alatt? Legtágabb értelemben: a köz érvényesülésének elvét;
2- szor: a társadalmi rend gyökeres reformját az alsó néposztályok javára;
3- szor: a termelő munka nagyszabású reformját; 4-szer: azt a rendszert, a 
mely, főleg a termelőjavak államosítása által, a társadalomban teljes egyenlő
ségre törekszik (szociáldemokrácia); 5-ször: a r. kath. felebaráti szeretet 
által megújhodása a társadalmi erkölcsöknek s ennek következtében nagyobb 
méltányosság és testvériség az egész társadalmi rendben, de legkivált a 
gazdasági viszonylatokban (keresztény-szociálizmus). Kétségtelen, hogy a 
midőn a főiskolai ifjúság a szociálizmusnak előtte új, sokszor vonzónak 
látszó tanaival megismerkedik, a lelkét-szívét nemesítő, gazdagító elvek 
mellett megismerkedhetik oly tételekkel is, a melyek hagyományaival egy 
és más tekintetben ellenkeznek. Én, mint híve a nem féktelen és nem 
túlzó haladásnak, magamat a mérsékelt irányhoz tartozónak vallom ugyan, 
de mégis a főiskolai ifjúságnak az új — de nem felforgató — irányokkal 
való foglalkozásában veszélyt nem látok. Az ifjúság azokban az években, 
a melyeket a főiskolán tölt, hadd tanulmányozzon szabadon; hiszen erre 
későbben úgyis sokkal kevésbbé, vagy egyáltalán nem lesz alkalma. Én 
ebben rosszat nem látok; sőt sokkal nagyobb bajnak hiszem azt, ha ifjú
ságunk netán még mindig a középkornak vagy csak a régebbi újkornak 
eszmekörében vesztegelne a helyett, hogy lelkét a XX. századnak tisztultabb, 
a valódi igazságot jobban megközelítő tanaival töltené be.

Mi tanárok e napon is fogadjuk meg, hogy ifjúságunkkal a tudo
mány mai álláspontját ismertetjük meg. Tanítjuk ezt akkor is, ha ezek az 
eszmék egyben-másban nem is egyeznek meg véleményünkkel. Hisz mindig
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lesz alkalmunk előadásaink során arra is, hogy az esetleg téves vagy túlzó 
nézeteket saját érveinkkel megczáfolhassuk. De apodictice helytelennek 
kijelenteni más által hirdetett valamely tudományos tételt csak akkor volna 
megengedhető, ha mi ennek a nézetnek nyilván téves voltát tudományos 
alapon bizonyítani is tudjuk, vagy pedig ha a hirdetett tétel közismert 
tapasztalati tényekkel ellenkezik.

Ti pedig, kedves tanítványok, a nemesen gondolkodó coll. elüljáró- 
ság és szerető tanáraitok előtt fogadjátok ím meg, hogy ebben a tanévben 
a ti vezéreiteknek az igaz műveltség megtalálására irányuló tevékenységét 
fogékony, ifjú lelketeknek egész odaadásával megkönnyíteni fogjátok, s jó 
erkölcsi magaviseletetek és éber figyelmetek által nemes, de bizony terhes 
feladatuk megoldásában nekik kezökre fogtok járni. Csakis a tanár és az 
ifjúság összhangzó együttműködése, a helyes időbeosztás és a legkomo
lyabb munka teremthetik meg számotokra azt az áldásos gyümölcsöt, a 
melynek reményében szüléitek vagy gyámjaitok titeket ide, ebbe az ősi 
Alma Materbe, elküldőitek. Mindent a maga idején cselekedjetek. Ordo 
est anima rerum. Minden, a mit tesztek, legyen öntudatos, jól meggondolt, 
előre kiszámított cselekvés. Erre benneteket a kötelességérzet és kötelesség
tudás szózata kell, hogy serkentsen. Első percztől kezdve, ettől kell áthatva 
lennetek anélkül, hogy ezért valami különös jutalmat várnátok. Jutalmatok 
mégis a legédesebb lesz, mert hisz nincs édesebb jutalom annál az érzés
nél, a melyet a jól teljesített kötelesség tudata nyújt s a melytől sem irigy
ség, sem üldözés senkit meg nem foszthat.

Ily reményeket táplálva s ez elveket hirdetve, tisztelettel üdvözlöm 
Collegiumunk nagyérdemű igazgató-választmányát és az 1911/12-iki tanévet 
a főiskola összes intézeteiben megnyitódnak jelentem ki."

Az őszi deprekációt 1911. október 31-ikén, a tavaszit pedig 1912. május 
15-ikén tartottuk meg az ev. templomban. Az előbbi alkalommal az ifjú
ság részéről Marcsek János theol. testületi elnök imát, Bolla Béla jogász
testületi elnök beszédet mondott, a tanári-kar részéről pedig dr. Obetkó 
Dezső coll. igazgató szónokolt; az utóbbin az imát Szklenár Pál theologus 
mondotta, ifjúsági szónokként Kozlay Kálmán theologus, tanárszónok gya
nánt pedig dr. Maiéter István jogakad. magántanár szerepeit. Ez utóbbinak 
előadása a következő volt:

„Igen tisztelt tanári-kar! Kedves tanulóifjúság!
Az ifjúság szónoka, megemlékezvén beszédében a természet ébredé

séről, a mely bennünket is reményekkel telít, az igazság keresését életünk 
egyik főczélja s tartalma gyanánt állította elénk.

S valóban, a mai napot nem ünnepelhetjük méltóbban, mint ha a ter
mészetnek, az életnek szavát megérteni iparkodunk s protestáns mivoltunk 
egész erejével fogadalmat teszünk arra, hogy az igazságért, a haladásért és 
felvilágosodásért küzdeni soha meg nem szűnünk.

Pár nap múlva a pünkösdi ünnepek köszöntenek ránk. Emlékünnepei 
azoknak a nagy időknek, a mikor szegény, tanulatlan, egyszerű mester
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emberek, szivükben egy új igazság iránti lángoló lelkesedéssel, egy jobb, 
szebb jövőt mentek hirdetni széles e földön az emberiségnek.

A természet is újjászületését, ébredését s új erővel való kibontakozását 
ünnepli.

Az élet szava szólal meg mindenütt. Körülöttünk és bennünk is érez
zük az erők éltető munkáját.

A természet nagy, ünneplő kórusába mi is beilleszkedünk s az újjá
születésből, az életből, a szakadatlan teremtésből mi is részt kérünk.

A pünkösdi, évezredes láng ki nem aludt; itt lobog az, valahol csak 
régi bálványok ellen új igazságokért harczba szádunk, s a hol az ezekért 
küzdők üldöztetnek és megfeszíttetnek.

Mert az emberiség élete szakadatlan újjászületés, a régi, elavult formák 
levetése s az új szükségleteknek megfelelő új köntös fölvétele.

S a természet, az emberiség e folyton tartó resurrexiójánál mi, protes
táns tanárok s tanulók, örömmel állunk.

Érezzük, hogy munkatársak vagyunk e világ formálásában, az emberi
ség sorsának jobbá való alakításában.

Tudjuk, hogy egy jobb és szebb jövőért küzdünk a felvilágosítás, 
tanítás és tudás békés eszközeivel.

Évszázadokon át a legsötétebb barbárság, lelki elnyomatás, szellemi 
sötétség s fullasztó dohszag fojtogatta az emberiséget.

A pápaság ráfeküdt az egész keresztyén világra s a hova uralma 
elterjedt, ott kihalt az élet.

A dogmák megkövesítettek minden életkisérletet, megmerevítettek 
minden fejlődési tendenciát, lehetetlenné tettek minden szabadabb eszme
szárnyalást.

A tanítás módja a testet, mint a „bűn fészkét", elsenyveszteni töre
kedett; a szellemet pedig terméketlenné akarta tenni, hogy így minden 
gondolat már csírájában kipusztuljon.

Idáig sülyedt az emberi nem s áhítva gondolt a pogány kultúra derűs 
világnézletére és magasztos bölcseletére.

S az emberiség e nagy nyomorúságában a protestantizmus gyújtott 
fáklyát az óriási szellemi sötétség közepette. A szabad kutatás jogának hir
detésével ő bocsájtott üdítő, friss levegőt a dogmák fülledt lomtárába.

Egy óriási lidércznyomástól való felszabadulás lázas érzése száguldott 
végig az elgémberedett lelkű emberiség testén.

A protestantizmus így az emberiség fejlődésének egyik leghatalmasabb 
tényezője lett.

Megérttette az emberekkel a kor szavát, életerőt adott, új perspektí
vákat nyitott.

Sőt magát a katholiczizmust is reformálta; s újjászületését az is neki 
köszönheti.

A katholikus egyház monopolisztikus uralmi helyzete a keresztyénség- 
ben megszűnt.
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Versenyre kell kelni a népek szimpátiájáért.
Ma már itt is sokan azt hirdetik, hogy meg kell érteni az élet szavát.
A kath. egyház egyik legkiválóbb, magyar főpapja s vezető-szelleme 

karácsonyi czikkében az élet- és fejlődésről gyönyörű szavakkal így 
elmélkedik:

„Nincs a szellemi világban mozdulatlanság — mondja. — Sok új 
eszme gyulád ki, új látókörök nyílnak. Lelkűnkben folyton új igények 
fakadnak, új kérdések iránt új fogékonyság jelentkezik;... új világot aka
runk teremteni, jobb formát keresünk a közületnek; . . .  új konfliktusokba 
jutunk hitünkkel, eszünkkel, szivünkkel, s azokat el nem kerülhetjük. . .

A világ nem kész és fejlődésében mindig új problémákat kavar fel.
Elaltatott fakiroknak, az új idők motívumait meg nem sejdítő Oül 

Babáknak, a „septem sancti dormientes" barlangjába zarándokló muzsikok
nak ... nincs érzékük a nyugtalanság iránt. Hiszen ők készen vannak.

Mi pedig, az élet közkatonái, a nagy világnapszám munkásai..., mi 
nem vagyunk készen. Nekünk problémáink vannak, s azok homályt borí
tanak ránk; nekünk konfliktusaink vannak, s mi vívódunk bennük.

Úton vagyunk, s bár nagy kincseink vannak, de tudományos inven- 
táriumunkat folyton revideáljuk, és selejtezzünk nézeteket, babonákat, tézi
seket . . .

Mi tehát nem vagyunk készen; sőt nagyon is munkában, harczban 
állunk . . .

Készen itt sohasem leszünk. Éppen ebben áll nagyságunk, hogy 
semmivel sem érjük be, a mit már elértünk, hanem küzdve és dolgozva 
a több s jobb után törekszünk ..."

Hogy így írhat ma egy kath. főpap, azt főképp a protestantizmus 
felszabadító munkájának lehet köszönni.

De ha már a kath. egyházban is ily szabadabb s a kor szavát meg
érteni akaró szellem bontogatja a szárnyait, akkor a protestantizmus nem 
lehet ennél maradibb, nem lehet süket az újkor hívó szózatával szemben.

Az eszmék szabad szárnyalását nem nyűgözheti le az a protestantiz
mus, a mely saját létét épp ennek felszabadításával alapozta meg.

A múlt idők legendái az emberi nem boldogságát, az aranykort, a 
régmúltba, az őskorba helyezik, a mely elveszített, édeni állapotot még 
most is sirat az emberiség, a melynek azóta a földi nyomor és a véres 
verejtékezéssel való kínos munka jut, vezetésképpen, osztályrészül.

Az elveszített szép multat, a régi jó időket visszasíró ezen pesszimisz- 
tikus világszemlélettel szemben a tudomány ma új, boldogító s vigasztaló 
jóhírt üzen az elcsigázott és vergődő emberi nemnek.

Ne a múltba tekintsünk sopánkodva, hanem a jövőbe, egy jobb, szebb 
s boldogítóbb kort remélve.

A múltban az állatias sorban vergődő, vad, emberevő barlanglakéhoz 
vezet a tudományos kutatás ösvénye; míg a jövő perspektívája az emberek 
szolidaritására támaszkodó s az általános kultúrán, tudáson s jóléten fel
épülő, boldog, egészséges, művelt és jobb emberi nem felé mutat.
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A mint az újkor költője mondja:
„S az emberszívben mind tisziábbak 
Boldogabbak, kedvesebbek a lángok,
S miket teremt a vágyó ember,
Egyre szebbek az új és új világok."

S ha, múlt és jelen bajaiért vigasztalást keresve, örvendező remény
séggel a jövőbe tekintünk; ha látjuk, hogy az emberiség legjobbjai össze
fogva, egyesült erővel iparkodnak a jövő boldogabb korát kiépíteni, akkor 
mi, protestáns tanárok és tanulók, boldog önérzettel a kultúra e pionírjai 
közt látjuk magunkat, az élet, a fejlődés, a tökéletesedés szolgálatában.

Testvérekként állunk egymás mellett, s ezt különösen átérezzük ma, 
a midőn, magunkba merülve, számot vetünk az elmúlt tanévben végzett 
magvetői munkánkról.

Ti, kedves ifjak, fiatalos hevetekből fakadó botlásaitok beismerése 
mellett bizalommal fordultok hozzánk, kérve s remélve elnézésünket s 
ígérve, hogy a jövőben jobbakká s tökéletesebbekké iparkodtok majd lenni.

Mi pedig, tudva, hogy a gyarlóság mindnyájunk sajátja s örömmel 
látva jóra irányuló igyekezeteteket, bízunk bennetek.

Hisz a tanár olyan, mint a jó kertész, a ki ápolja, nyesegeti a fácskát, 
a melynek árnyékában talán sohasem fog pihenhetni, s a mely neki gyü
mölcsöket talán sohasem is fog hozni.

Mi is így gondozunk benneteket, nem a mi hasznunkra, hanem az 
emberiség javára dolgozva s a ti magatok boldogságán munkálkodva.

Örömmel látjuk, hogy önzetlen, jó szándékainkat megértitek s Ígéritek, 
hogy abban nekünk segítségünkre lesztek.

Én pedig a tanári-kar nevében hirdetem nektek tanáraitok bocsánatát.
A pünkösdi éltető lángok hassanak át valamennyiünket munkánkban, 

hisz valamennyien tanítunk s tanulunk egyaránt.
Legyen tevékenységünk áldásos az emberiségre, boldogító min- 

magunkra s legyen az az igazságért s egy szebb jövőért folyó szakadatlan 
és kitartó, igaz protestáns munka.

Erősödjünk meg ebbeli elhatározásunkban ma, a mikor Arra emlé
kezünk, a ki egy új igazságért, igazságosabb jövőért s egy eljövendő bol
dogabb és szebb korért küzdött, a ki azért meghalt; — de a kinek igaz
sága mindennek daczára feltámadott és hódítva diadalmaskodik."

A theologiai akadémiát illetőleg ki kell emelnünk, hogy dr. Obál 
Béta tanár, immár harmadszor állami ösztöndíjat nyervén, 1911. október 
1-jétől fogva újabb egyévi tanulmányútra indult Németországba. Távolléte 
folyamán tanszékének teendőit Csengey Gusztáv, Deák János és dr. Szlávik 
Mátyás tanárok látták el, mint helyettesek. A Budapesten, 1911. november 
8—11. napjain megtartott egyetemes közgyűlés fölterjesztést intézett a vallás- 
és közoktatásügyi miniszterhez, a melyben fölkérte őt, hogy — tekintettel 
a fölállítandó debreczeni egyetemen szervezendő ref. theologiai fakultásra — 
ennek tárgyában előzetesen az evang. egyházzal érintkezésbe lépni szíves
kedjék. Kimondotta továbbá az egyetemes közgyűlés, hogy a theol. akad.
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tanárok fizetései és lakbérei a VII. fizetési osztály összegeire -  egyelőre 
drágasági pótlék útján — kiegészíttessenek.

A jogakadémiára vonatkozólag jelentjük, hogy kimondotta az igazgató
választmány, miszerint a jogakadémián egy újabb (a 8-ik) tanszék szerve
zendő lesz. A költségekhez való hozzájárulás végett a vallás- és közokt.-ü. 
miniszterhez fölterjesztést tett, a ki a hozzájárulásra — bizonyos föltételek 
mellett — hajlandónak is nyilatkozott. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az 1912/13. tanévtől kezdve életbeléptette a harmadik alapvizsgálatot. Ezen 
kívül a felekezeti jogtanárok számára is megnyitotta a VI. fizetési osztályt, 
a melybe az illető tárgyukból nyert egyetemi magántanári képesítésnek 
birtokában tanszékökön 10 évet töltött tanárok juthatnak. Jogakadémiánk 
— az összes felekezeti jogtanárokkal együttesen — lépéseket tett, hogy 
ennek a rendelkezésnek — más szolgálati ágban működő, jóval csekélyebb 
képesítettséggel biró tisztviselőkhöz is viszonyítva — sérelmes részei (pl. a tan
díjnak megszüntetésére vonatkozók) orvosoltassanak. Ez a fölterjesztés ezideig 
még nem nyert elintézést. Ezen és hasonló, a jogakadémiákra szerfölött kedve
zőtlen irányzatnak ellensúlyozása végett jogakadémiánk is csatlakozott a 
kassai állami jogakadémia által a jogakadémiai tanárok országos egyesületé
nek megalakítása iránt indított mozgalomhoz; s a Budapesten 1912. május 
29-ikén megtartott alakuló-értekezleten dr. Obetkó Dezső és dr. Flórián 
Károly által képviseltette is magát. Gróf Khuen-Héderváry Károly volt minisz
terelnök, mint belügyminiszter, fölhívta a jogakadémia tanári-karát, hogy 
a választójogi reform tárgyában szakvéleményét 1911. deczember 31-ikéig 
terjeszsze föl. A kar a megbízásnak meg is felelt és a dr. Maiéter István szépen 
megindokolt előadói jelentése alapján készült véleményt föl is terjesztette 
az időközben a belügyminisztérium vezetésével is megbízott dr. Lukács 
László miniszterelnökhöz. Képviseltette magát a jogakadémia a Kassán meg
tartott Orsz. Patronage-kongresszuson; s a budapesti műegyetemi ifjúságot 
zászlóavató-ünnepélye alkalmából üdvözölte. Résztvett továbbá az 1911. 
okt. 15 — 19. napjain, Budapesten megtartott Orsz. Jogászgyűlésen is.

Az 1911. június 14-iki coll. ig.-vál. gyűlés választotta meg dr. Maiéter 
Istvánt, a ki a kolozsvári és a berlini tudományegyetemen s a párisi Sorbonne- 
ban végezte tanulmányait — az államtudományok köréből vett special colle- 
giumok magántanárává; Janik Ferencz p.-ü. tanácsos, eperjesi kir. pénzügy
igazgatót pedig az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjává.

A Jogász-Segélyegylet mozgalmat indított jogász-otthon létesítése iránt. 
A Propper-féle 1000 kor., a Bankegylet 50 kor., Sárosi Műmalom 50 kor., 
a régi és mostani tanítványok által felajánlott összegek és gyűjtés útján, 
valamint a segélyegylet tőkéjének felhasználása mellett tervbe vette a jogász
otthon mielőbbi megvalósítását. Ilyen intézményekre utal a vallás- és közokt.-ü. 
miniszter is a két új egyetemre vonatkozó javaslat indokolásában. Kívánatos, 
hogy az ig.-vál. segélyezés iránt a kormányt is keresse meg.

A tiszai egyházkerület legutóbbi közgyűlése fölkérte az egyetemes 
közgyűlést az iránt, hogy az eperjesi egyetem fölállítása érdekében újból 
intézzen fölterjesztést a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Az egyetemes
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közgyűlés, tekintettel arra, hogyaz 1910. évi fölterjesztésre még nem érkezett 
válasz, kimondotta, hogy az eperjesi egyetem ügyét nyilvántartja. Ősi pártfogó- 
ságunknak 1912. márcz. 3-ikán tartott közgyűlése helyeslőleg vette tudomásul 
az eperjesi egyetem érdekében megindított mozgalmat és a tett lépéseket.

A főgimnázium, a melynek új épületéről az Értesítő elején külön 
szólunk, a vallás- és közoktatásügyi minisztertől újabb 100 ezer kor.-t nyert 
— a mér folyósított és kevésnek bizonyult 300 ezer koronán felül — oly 
módon, hogy a Magyar Jelzálog-Hitelbanktól 50-évi, törlesztéses kölcsön
ként fölveendő összegnek évi résztörlesztéseit a kormány vállalja el. Ezen
kívül 38,385/912. sz. rendeletével a miniszter az új épület berendezésére 
34 ezer kor. államsegélyt utalványozott; 24,477/912. sz. a. pedig kijelentette^ 
hogy hajlandó a főgimnázium internátusa számára 200 ezer koronát enge
délyezni. Az internátus czéljaira szolgáló, a főgimnázium szomszédságában 
levő, mintegy 300 négyszögöl telket az igazgató-választmány összesen 
4952 kor. árban már meg is vette s ez összeget a kórházalapból előlegezte-

A természetrajzi szertárat Szutórisz Frigyes coll. főgimn. tanár több 
évre terjedt, fáradságos munkájával újonnan szakszerűen rendezte. A mun
kálatot az erre fölkért dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Ludmann Ottó és Oömöry 
János tagokból állott bizottság felülvizsgálta s a coll. igazgató-választmány 
Szutórisz F.-nek elismerését nyilvánította eredményes fáradozásaiért és gondos 
működéséért. A bizottság tagjainak — s első sorban dr. Mágócsy-Dietz S.-nak — 
hálás köszönetét szavazott a nagy fáradsággal járt, szives felülvizsgálatért.

A tanítóképző-intézet, a főgimn.-nak a Collegium épületéből új épületbe 
való kivonulása után, a második emeleten 11 helyiséget kapott rendelkezésre. 
Ezeknek átalakítására 4361, bebútorozására 9700, szertári anyagokkal való 
fölszerelésére 30 ezer koronát kért az egyházkerülettől. A kerületi köz
gyűlés a legszükségesebb átalakítások költségeire egyelőre 1000 kor.-t sza
vazott meg; a bebútorozást és a szertáranyagok beszerzését pedig arra az időre 
halasztotta el, a mikor a fölemelt államsegélyből ez az összeg is törleszthető 
lesz. Az intézet elhelyezése, berendezése és a tanulók internátusi szállása nem 
felelvén meg a modern követelményeknek, az egyházkerület püspöke meg
felelő építési államsegély (kb. 500 ezer kor.) kieszközlése végett a vallás- 
és közoktatásügyi miniszterhez fordult. A kerületi közgyűlés a tárgyalások 
folytatására az egyházkerületi elnökség mellé ad hoc-bizottságot küldött ki.

A Collegium szervezeti és kormányzati szabályzatának átdolgozása 
folyamatban van.

Kimondotta az igazgató-választmány, hogy a coll. jogakadémiai és 
főgimnáziumi tanároknak lakbéreit a VI., VII. és VIII., illetőleg VII., VIII. 
és IX. fizetési osztályba. tartozó, eperjesi állami tisztviselőknek lakbérössze
geire, úgy a jogakad. tanárok kórpótlékait 200 kor.-ról 400 kor.-ra fölemeli, 
de a jogtanárokét a tandíjjutalék rovására.

Elhatározta továbbá — a coll. könyvtárbizottság javaslasára —, hogy 
a Collegiumban — a coll. könyvtáros ellenőrzése mellett — nyilvános 
olvasótermet nyit. Az olvasóterem már meg is nyílt. Szabályzata, a melyet a 
Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Felügyelősége is jóváhagyott, a következő :
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»1. §. A collegiumi könyvtár Olvasóterme, szerdát, vasárnapot, az ünnep
napokat, valamint a könyvtári revízióra, porolásra és rendezési munkálatok 
végzésére szolgáló kéthavi időt: július 1-jétől augusztus 31-ikéig kivéve, 
mindennap d. u. 4 órától 7 óráig áll nyitva.

2. §. Az Olvasóterembe tanulmányozás czéljából minden, 16-ik élet
évét betöltött, tisztességesen öltözött, komoly magaviseletű egyén szabadon 
beléphet.

3. §. Az Olvasóteremben mindenki tartozik csendesen járni és visel
kedni, hogy az olvasókat ne zavarja.

4. §. Az Olvasóteremben a jelenlevő könyvtáros vagy helyettese őrködik 
a rend és csend íentartása, valamint a teremben kifüggesztett jelen sza
bályzat szigorú megtartása felett.

5. §. A rend ellen vétőket a könyvtáros az Olvasóterem látogatásától 
egy időre vagy mindenkorra eltilthatja.

6. §. Jegyzeteket az Olvasóteremben csak irónnal szabad készíteni; a 
folyóiratokba, könyvekbe belejegyezni, egyes szavakat azokban aláhúzni 
vagy festőszereket használni tilos.

7. §. Képes munkák illusztráczióinak lerajzolására esetről-esetre a könyvtá
ros ad engedélyt; de az illusztrácziókat átrajzolni (pauzálni) feltétlenül tiltva van.

8. §. A ki valamely művet megrongál vagy beszennyez, tartozik a 
kárt megtéríteni.

9. §. Használat után mindenki tartozik az illető folyóiratot, könyvet 
megfelelő állapotban és helyen hagyni.

10. §. Az Olvasóteremből folyóiratot, könyvet kiadni nem lehet.
11. §. A dohányzás az Olvasóteremben tilos.
12. §. Az Olvasóterem használata ingyenes.

Ezt a szabályzatot a collegiumi igazgató-választmány megbízása és 
felhatalmazása alapján jóváhagyjuk: Eperjes, 1912. évi február hó 26-ikán, 
Tahy József, collegiumi felügyelő, az igazgató-választmány világi elnöke. 
Korbély Géza, az igazgató-választmány egyházi elnöke."

Csengey Gusztáv érdemes theol. akad. tanárunk 50-éves írói jubileumá
nak megünneplését az Eperjesi Széchenyi-kör a Petőfi-Társasággal együtt 
elhatározta; hűséges tanítványai pedig 1912. június 1-jén vallásos estély kere
tében sikerült ünnepélyt rendeztek az ősz költőnek tiszteletére. Az ünnepély 
összes számai Csengey műveiből vétettek; Kozlay Kálmán theologus »Csengey 
Gusztáv költészetének vallásos-hazafias elemei" czímmel értekezést olvasott föl.

Geduly Henrik püspök úr a tanév folyamán ismételten is meglátogatta 
főiskolánkat. Legutóbb 1912. június második felében, a midőn is a theol. 
akadémián tartott lelkészi vizsgálatokon elnökölt.

A coll. ifjúsági közös-ünnepélyek közül fölemlítjük az október 6-iki 
aradi vértanúknak és márczius 15-ike'nek ünnepélyét. Ezekről bővebben a Jog
hallgatók Testületével kapcsolatban.szólunk.

A tanulóifjúság erkölcsi magaviseleté megfelelő volt; egyetlen fegyelmi 
eset fordult elő a tanítóképző-intézetben.
Coll. É rt. 1911—12. 6
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Az ifjúság egészségi állapotára vonatkozólag dr. Holénia Gyula városi 
főorvos és a városi kórház igazgató-orvosa, mint a Collegium orvosa s 
a főgimnázium és a tanítóképző egészségtan-tanára, a következő jelentést 
teszi közzé:

„Többszörösen tapasztalt tény, hogy a nagy szellemi előrehaladás vissza
hatással van a fizikai fejlődésre; épp azért, ennek meggátlása végett, kettős 
gondot fordítottam az ifjúság fizikai jólétének előmozdítására, egészségének 
ápolására és megóvására. Ezen czélt szolgálják a tornaórák, kirándulások 
és a játékdélutánok is.

A magam részéről az egészségtant heti 1 órában adtam elő a fő
gimnázium VIII. osztályú tanulói és a tanítóképezde IV. osztályú növen
dékei részére. Az előadások tárgya: első segélynyújtás mentő-gyakorlatok
kal, az általános fertőző-betegségek; a mely alkalommal különös gondot 
fordítottam a tuberkulosis óriási pusztítására. Bővebben foglalkoztunk a 
lakás-higiénával, a fűtéssel, világítással, táplálkozással, ruházkodással. A le
vegő, a gyermek-betegségek, a gyermek természetes és czélszerű nevelése 
stb. is azon kérdések, a melyeket tárgyaltunk.

A felettes hatóság tudtával és beleegyezésével, kellő okkal-móddal és 
a különböző körülmények figyelembevételével az ifjúság nemi fölvilágosí- 
tását is megkezdtem, bevonva az ezen oldalról jövő számtalan bajt és 
veszélyt is.

Ezen előadások tartásával Intézetünk az elsők között foglal helyet. 
Hangsúlyozom, hogy az ifjúság nemi fölvilágosításával számtalan bajt meg
előztem, a meglevő bajokat sokszor alapjukban, csírájukban kezeltem és 
elfojtottam.

A Collegium összes tanulóinak egészségi állapota általában kedvező. 
Halálozás nem fordult elő; heveny fertőző megbetegedés csak 3—4 eset volt.

Az oltásra kötelezett tanulókat magam oltottam be.
Tornamentességi bizonyítványt csak azok kaptak, a kik testi vagy 

szervi hibában szenvedtek; összesen 21-et állítottam ki.
A tornaórákon és a játék-délutánokon súlyosabb baleset nem fordult 

elő. Orvosi bizonyítványt 89-et állítottam ki.
Az új főgimnázium fölépítésével az intézet helyiségeinek higiénája 

nagy mértékben növekedett.
Az internátus megfelelő volt minden tekintetben.
A collegiumi convictust többszöri vizsgálat alkalmával a legnagyobb 

rendben találtam; az ételek minősége kifogástalan, sok táplálóanyagot tar
talmaznak s egészségesek; mennyiségük pedig megfelelő."

A tanári-kar több tagja nyert kiküldetést a fölöttes egyházi főható
ságtól, illetőleg a vallás- és közoktatásügyi minisztertől. így Frenyó Lajos 
Kassára az állami, felekezeti és községi iskolák vallástani vizsgálataihoz; úgy 
Eperjesre az állami tanítónőképző-intézetnek vallástani képesítő-vizsgálatához; 
Gömöry János a nyíregyházi ev. főgimnázium érettségi vizsgálatához elnöki 
és a selmeczbányai ev. tanítóképző-intézet képesítő-vizsgálatához miniszteri
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biztosi minőségben; dr. Obetkó Dezső a pécsi és a szabadkai felső keres
kedelmi iskolák 1912. évi júniusi és szeptemberi érettségi vizsgálatainak elnöki 
minőségben leendő vezetése végett miniszteri biztosul; dr. Mikler Károly 
a békéscsabai, dr. Szlávik Mátyás a bonyhádi ev. és dr. Wallentínyi Samu 
a rimaszombati protestáns főgimnázium érettségi vizsgálataihoz kormány- 
képviselőül (dr. Mikler K. egyéb elfoglaltsága miatt a megbízatásról lemon
dott) s ezenkívül dr. Wallentínyi Samu a selmeczbányai ev. tanítóképző
intézetnek képesítő-vizsgálatához miniszteri biztosi minőségben küldetett ki.

Az Orsz. Ág. Hitv. Ev. Tanárok és Tanítók Egyesületének Budapesten 
1912. május 28 — 29. napjain tartott, V-ik közgyűlésén tanáraink közül 
Qömöry János, Draskóczy Lajos, dr. Flórián Károly, Gerhard Béla, dr. 
Obetkó Dezső, Mayer Endre és Wohaner Dezső vettek részt. Draskóczy L. 
sikerült felolvasást is tartott „Sociális feladataink egyházban és iskolában" 
czímen. A középiskolai és a tanítóképző-szakosztályban pedig Szutórisz 
Frigyes, illetőleg Oerhard. Béla tartottal« tetszéssel fogadott felolvasásokat 
»Turistaság a nevelés szolgálatában", illetőleg „A tanítóképzők rendtartása" 
czímen. A közgyűlés dr. Flórián Károlyt az egyesület alelnökévé, Ludmann 
Ottót pedig tiszteletbeli tagjává választotta meg.

A coll. tanárok társadalmi és irodalmi tevékenységét a következő, 
főbb adatok mutatják:

Becht József az Eperjesi Széchenyi-kör zene- és képzőművészeti szak
választmányának elnöke, igazgató-választmányának tagja.

Borsody Károly az Eperjesi Széchenyi-kör zene-szakválasztinányának 
h. elnöke. Felolvasást tartott a Kör Népakadémiáján »Felsőmagyarország 
középkori várairól".

Csengey Gusztáv az eperjesi ág. h. ev. I. egyház presbytere, a tiszai 
egyházkerület jogügyi bizottságának tagja, az eperjes-városi képviselőtestü
letben a Collegium képviselője, a Petőfi-Társaság rendes- és az Eperjesi 
Széchenyi-kör tiszteletbeli tagja, a szász-weimari herczegség jénai egyeteme 
Magyar Körének tiszteletbeli tagja. írod. művei közül az idén megjelent 
tőle a Széchenyi-kör kiadásában „A mocsarak királya" czímű ifjúsági regény 
és a Luther-Társaság kiadásában vallásos és protestáns irányú, hazafias 
költeményeinek egy kötete.

Deák János az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház segédlelkésze, a sárosi 
ág. hitv. ev. egyházmegye levéltárosa, az Eperjesi Széchenyi-kör könyvtárosa, 
a hallei Magyar-Egylet tiszt, tagja. írt az Evang. ŐRÁLLÓba és az Eperjesi 
LAPOKba.

Draskóczy Lajos egyházm. tvszéki bíró, az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház 
tanácsának, iskolaszékének, adókivető- és temetőügyi-bizottságának tagja; az 
1875: XXXII. t.-cz. 40. §-a értelmében alakított, néptanítókat nyugdíjazó, 
állandó nyugdíjbizottság tagja, az Eperjesi Társadalmi Egylet, az Eperjesi 
Kuglizó-Társaskör tagja; az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválaszt
mányának, az Eperjesi Tűzoltó-Egyesület választmányának tagja, Eperjes 
sz. kir. város képviselőtestületének választott tagja. Katechetikai kézikönyvén 
dolgozik.

6 *
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Frenyó Lajos az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház tanácsának és iskola
székének tagja, collegiumi könyvtáros, a coll. olvasóterem őre, a főgimnázium 
„Thököly Imre''-körének vezetője, az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-irodalmi 
és népnevelési szakválasztmányának, igazgató-választmányának s a sáros
megyei tót és rutén népköltészet emlékeinek gyűjtésére kiküldött bizott
ságának tagja, a M. Kárpátegyesület eperjesi Osztályának választmányi tagja, 
az ev. egyetemes egyh. közgyűlés által a középiskolai vallástanítási terv 
revíziójára kiküldött bizottságnak tagja. írt az Evang. ŐRÁLLÓba, az Eperjesi 
LAPOKba és a SzövÉTNEKbe.

Dr. Flórián Károly az Eperjesi Lapok, a Közgazdasági Szemle és a 
müncheni Hochschulnachrichten munkatársa. Irodalmi működése: 1. „Adó
levonások a társulati adónál" (Pénzügyigazgatás: 1912. évf., 59 — 70. 1.). 
2. „Strassburgi, munkanélküliség elleni biztosítás" (Közgazdasági Szem le: 
XLVII. köt., 128 — 130. 1.). 3. „A munkanélküliség esetére szóló biztosítás" 
(Budapest, 1911. Benkő Gyula cs. és kir. udvari könyvkereskedése). 4. „A fő- 
iskolaiseminariumokról" (Eperjes, Kósch Árpád könyvnyomtató-intézete,1911.).

Oamauf György az Orsz. Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület választmányá
nak tagja, az eperjesi, államilag segélyezett kereskedő-tanoncziskola igaz
gatója, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. kir. város 
képviselőtestületének tagja. A tanítóképzőbeli Önképző-körnek 33 év óta elnöke.

Gerhard Béla a sárosi ev. egyházmegye számvevőszékének és az eper
jesi ev. I. egyház iskolaszékének tagja s több kultur-egyesületnek tisztelet
beli, illetve 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- 
egyesületnek és az Országos Vöröskereszt-Egyesület eperjesi fiókjának titkára, 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület választmányának és az eperjesi 
gyermekmenhely-bizottságnak tagja. Szerkesztette az Orsz. Ág. Hitv. Ev. 
Tanár-egyesület Évkönyvét.

Kapy Gyulti a magyarországi ág. hitv. ev. egyetemes egyház ének
ügyi és chorálkönyv-szerkesztő-bizottságának tagja és jegyzője. Szaktanács- 
adója és revizora volt a kassai izr. anyahitközség által megrendelt, 12000 
korona értékű orgonának.

Ludmann Ottó a Collegium igazgató-választmányának és számvizsgáló
bizottságának, az eperjesi ág. h. ev. 1. egyház tanácsának és iskolaszékének 
tagja, a tiszai ág. h. ev. egyházkerület törvényszékének bírája, Eperjes sz. 
kir. város képviselőtestületének tagja.

Molitor Gusztáv az Eperjesi Széchenyi-kör szülészeti szakválasztmá
nyának jegyzője, az igazgató-választmány és magyar-irodalmi szakválaszt
mány tagja.

Dr. Obál Béla az eperjesi 1. egyház tiszt, s.-lelkésze, a Magyar Tör
ténelmi Társulat és a hallei Thüringisch-Sächsische Geschichtsverein r. tagja, 
a hallei Magyar-Egylet tiszt, tagja. Több hazai és külföldi folyóirat leve
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lezője, illetve munkatársa. Az 1911/12. tanévet németországi egyetemeken 
tanulmányozással töltötte el.

Dr. Obetkó Dezső írt jogi czikkeket a szaklapokba s egyéb közlemé
nyeket a ViLÁoba és a FELSŐMAGYARORSZÁaba; elnöke az Eperjesi Széchenyi
kor idegennyelvi és irodalmi szakválasztmányának s tagja igazgató- és magyar
irodalmi szakválasztmányainak; ügyésze és választmányi tagja a Felvidéki írók 
és Hírlapírók Orsz. Szövetségének; jegyzője az eperjesi ág. h. ev. egyház jogügyi 
bizottságának; pénztárnoka ajózsef kir. herczeg Szanatórium-Egyesület eperjesi 
bizottságának, s ebben a minőségében a bizottság elnökével, Semsey Boldizsárné 
íőispánnéval, együttesen 1912. május 12-ikén igen sikerült „czukorka-nap"-ot 
rendezett Eperjesen; választott tagja Eperjes sz. kir. város képviselőtestületé
nek. A jog- és államtudományi kar megbízásából 1912. május 29-ikén résztvett 
a Jogakad. Tanárok Országos Egyesülete budapesti alakuló-gyűlésén.

Perényi Vilmos a nemzetközi mathematikai reform-bizottság magyar- 
országi bizottságának tagja, az Országos Középiskolai Tanáregyesület eper
jesi körének elnöke, Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja; az 
Özvegyeket és Árvákat Segítő Orsz. Tanáregyesület eperjesi fiókjának elnöke.

Peskó Ödön az eperjesi ág. h. ev. I. egyház tanácsának tagja, a sárosi ev. 
egyházmegyei számvevőszék tagja, Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének 
választott tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának tagja.

Reményik Lajos az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválaszt
mányának és a sárosi ág. h. ev. egyházmegye tanügyi bizottságának tagja, 
a Magyar Kisdednevelés és N époktatás cz. paedagogiai szakközlönynek 
felelős szerkesztője. Hatodik kiadásban jelent meg a miniszterileg engedé
lyezett „Sárosvármegye Földrajza" ez., népiskolai tankönyve. Több napilap
nak tudósítója.

Dr. Réz Mihály a Budapesti H írlap, a Magyar Figyelő és a M. 
Társadalomtudományi Szemle állandó munkatársa.

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

Dr. Szlávik Mátyás a Theol. Otthon felügyelő-tanára, Sárosvármegye 
törvényhatósági bizottságának, Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének, 
a Collegium igazgató-választmányának, az eperjesi ev. I. egyház tanácsának 
és iskolaszékének, a Protestáns Irodalmi Társaság igazgató-választmányának, 
az eperjesi állami tanítónőképző-intézet igazgató-tanácsának, az Eperjesi 
Széchenyi-kör igazgató-választmányának, a Felvidéki írók és Hírlapírók 
Orsz. Szövetsége választmányának s a Magyarorsz. Kárpátegyesület eperjesi 
Osztályának és központi választmányának tagja. A lefolyt tanévben is állandó 
munkatársa volt a P rotestáns SzEMLÉnek, a hol, »Carlyle hős papja" cz. 
tanulmányán kívül, csaknem minden füzetben hazai és főleg külföldi theol. 
és bölcseleti szakműveket ismertetett; továbbá a Theol. SzAKLAPban közzé
tette »A három világvallásáról szóló tanulmányát s rendes munkatársa a P rot. 
Egyházi és Iskolai Lap, Evang. Lap és az Evang. Ő rálló cz. folyó
iratoknak, illetve időszaki szaklapoknak, a melyekben, koronkénti hazai és
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külföldi szemléken és ismertetéseken kívül, külföldi mesterek nyomán több 
hittani kérdést fejtegetett s végül, —k jel alatt, állandó belmunkatársa és 
vezérczikkírója az Eperjesi LAPOKnak s a Dobsina és ViDÉKÉnek. Sajtó alá 
rendezte és Budapesten Hornyánszkyéknál, magyar fordításban kiadta 
Tschackert Pál göttingai egyetemi tanár „Rövid tanulmányi kalauz hittan- 
hallgatók részére" ez., a kritika által igen kedvezően fogadott művét. Végül 
a tanév folyamán a „Theol. Otthon" javára s annak theol. és jogakad. 
lakóival nov.4-ikén irodalmi estélyt rendezett Szepesbélán, a hol „Zur Arbeits
frage"; jan. 13-ikán Leibiczon, a hol „Moderne Untugenden" ez. alatt és 
febr. 29-ikén Kassán vallásos estélyt, a melyen „Korunk némely bajairól" 
előadást tartott. Ugyancsak szülővárosa: Dobsina intelligens közönségének 
meghívására, ünnepi szónoklatot tartott márcz. 15-ikén és, ev. egyháztanácsa 
meghívására, németül az ünnepi bányász-ístenitiszteleten prédikált pünkösdkor.

Szutórisz Frigyes az eperjesi ág. h. ev. I. egyház tanácsának és iskola
székének, úgy Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. 
kir. város képviselőtestületének tagja, a Kir. M. 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, az Eperjesi Kölcsönös Segélyző- 
Szövetkezet felügyelő-bizottsági tagja. írt a F elsőmAGYARORSZÁGba, az 
Eperjesi LAPOKba és a KARPATHENPOSTba.

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

Vöröss Sándor az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának, 
magyar-irodalmi, népnevelési, zene- és képzőművészeti és szinészeti szak
választmányának tagja; a M. Kárpátegyesület eperjesi Osztályának és az 
Eperjesi jótékony Leányegyesületnek titkára; az eperjesi ref. misszió-egyház 
jegyzője. írt az Eperjesi LAPOKba és a Vasárnapi UjsÁGba.

Dr. Wallentínyi Samu a coll. igazgató-választmány jegyzője; a sárosi 
ág. h. ev. egyházmegye világi főjegyzője, az eperjesi ág. h. ev. I. egyház 
jegyzője, a kapinémetfalvi ág. h. ev. egyház felügyelője, a felsőtarczai ev. 
iskolák világi dékánja, az Eperjesi Széchenyi-kör titkára, a Magyar Irodalom
történeti Társaság választmányi tagja, a Kurucz földön cz., szépirodalmi 
lap főmunkatársa, az Eperjesi Lapok belső munkatársa, az Evang. O rálló 
munkatársa; czikket írt a Kultúra cz. folyóiratba; Sárosvármegye bártfai 
múzeumának bizottsági jegyzője, a coll. Magyar-Társaság elnöke, a Magyar 
T udósító cz., budapesti kőnyomatosnak sárosi levelezője.

Wohaner Dezső az eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmá
nyának tagja.
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Kubányi Béla síremléke.

A collegiumi főgimnázium volt tanítványai közül azok, a kik 1900. évi 
június havában tettek nálunk érettségi vizsgálatot, 1910. július havában tíz
éves találkozóra jöttek össze. Ez »alkalommal kegyelettel felkeresték volt 
tanáruknak, Kubányi Bélának sírját is. Itt megdöbbenéssel látták, hogy jó 
tanáruknak sírja jeltelen. Nyomban elhatározták, hogy a síremlék felállítását 
lehetővé teszik. A szép elhatározást a tett követte.

Kubányi Béla, elhunyt collegiumi fó'gimnáziumi tanár síremlékére volt 
hálás tanítványai önként a következő összegekkel járultak: Zahler Ernő 
Kassa 20 kor., dr. Rosenberg Márton Miskolcz 5 kor., dr. Tyrnauer Márk 
Miskolcz 5 kor., Starnberger Márk Budapest 5 kor., Zahler Aladár 10 kor., 
Legányi Dezső Felsőlövő, dr. Pólay Vilmos Zombor 5 — 5 kor., dr. Lichtig 
Artúr az 1900/01. tanévben érettségi vizsgálatot tett tanítványok nevében 
200 kor., Weichhart Valdemár Aranyosmarót 5 kor., dr. Sebes Salamon 
Tornaija 5 kor. Ugyancsak e czélra a boldogult tanártársai, a collegiumi 
tanárok következő összegeket ajánlottak fel: Balló Aurél 5 kor., Becht József 
3 kor., Borsody Károly 5 kor., Csengey Gusztáv 3 kor., Deák János 3 kor., 
Draskóczy Lajos 5 kor., dr. Ereky István 3 kor., dr. Flórián Károly 5 kor., 
Frenyó Lajos 5 kor., Gerhard Béla 3 kor., Gömöry János 10 kor., Klemens 
János 5 kor., Ludmann Ottó 5 kor., Mayer Endre 3 kor., dr. Mikler Károly 
5 kor., Molitor Gusztáv 3 kor., Perényi Vilmos 5 kor., Peskó Ödön 5 kor., 
dr. Réz Mihály 5 kor., Saguly József 5 kor., Schöpflin Géza 5 kor., Szutórisz 
Frigyes 5 kor., dr. Szlávik Mátyás 2 kor., Teltsch Kornél 5 kor., Vöröss 
Sándor 5 kor., dr. Wallentínyi Samu 5 kor., Woháner Dezső 3 kor. E ke- 
gyeletes czélt Kubányi Béla volt tanítványainak szives figyelmébe ajánljuk. 
Az eddigi adományokat hálás köszönettel nyugtázzuk. Az igazgatóság.
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a) A Collegium kormányzata.

a) Elnökség: Korbély G éza sárosi ev. főesperes, Eperjesen és Tahy 
József coll. felügyelő, Sárosvármegye alispánja, Eperjesen.

b) Igazgató-választmány: Tagok az egyházkerület képviseletében: dr. 
Brósz László ügyvéd, Kassán; Czékus László ev. lelkész, Abaújszántón; 
G erhard Béla tképző-intézeti igazgató, Eperjesen ; H ajdú János ev. lelkész, 
a Ferencz József-rend lovagja, Zsegnyén; M ünn ich  Kálmán m. kir. udvari 
tanácsos, orsz. képviselő, főbányatanácsos és a szepesi városi egyházm. fel
ügyelője, Iglón; Kubinyi G éza földbirtokos, orsz. képv., Gömörpanyiton; 
Radvány István kir. tanácsos, keresked. és iparkamarai elnök s a hegyaljai 
ev. egyházmegye felügyelője, Miskolczon; Szlabey Mátyás ev. lelkész, 
Bártfán; dr. Szlávik Mátyás theol. akad. tanár, Eperjesen; Mayer Endre 
theol. akad. dékán, Eperjesen; Terray Gyula udv. tanácsos, gömöri ev. 
főesperes, Rozsnyón; Materny Lajos tiszavidéki ev. főesperes, Debreczenben. 
A coll. pártfogóság képviseletében: Bánó A ladár várm. főjegyző, ev. 
egyházfelügyelő, Eperjesen; Bánó Árpád főszolgabíró, Osztópatakon; Bielek 
László nyug. műmalmi igazgató, Eperjesen ; Farkas Lajos takarékpénztári 
vezérigazgató, Eperjesen; dr. Flórián Károly jogakad. tanár, coll. pénztáros, 
Eperjesen; Gömöry János főgimn. igazgató, Eperjesen; dr. Kakúsz Béla 
ügyvéd és ev. egyházfelügyelő, Eperjesen; Klefner G yula városi főügyész, 
coll. ügyész, Eperjesen; Ludmann O ttó, a Ferencz József-rend lovagja, 
főgimn. tanár, Eperjesen; dr. Mikler Károly jogakad. dékán, Eperjesen; 
Schönwiesner János bankegyleti főtisztviselő, Eperjesen; dr. Sztehlo János 
ügyvéd, Eperjesen. Póttagok: Szakmáry G éza főszolgabíró, Bártfán; Vogel 
Béla takarékpénztári főtisztviselő, Eperjesen; Körtvélyessy Béla várm. 
árvaszéki ülnök és ev. egyházi felügyelő, Eperjesen. Az igazg.-vál. örökös 
tb. tagja: dr. Schmidt G yula volt coll. felügyelő, Eperjesen.

A coll. igazg.-választmány üléseiben résztvesznek a Collegium tiszt
viselői is, de szavazati joguk nincs. Az egyházkerületi tagok választása az 
1911. évi szeptember hó 28. és 29-ik napjain, Kassán megtartott egyházker. 
közgyűlésen (11. pont), a pártfogósági tagok választása pedig az 1912. évi 
márczius hó 3-ikán megtartott pártfogósági közgyűlésen történt. Az igazgató- 
választmányi tagok megbízatása, a „Szervezet" 17. §-a szerint, 6 évre szól.

c) Végrehajtó-bizottság: Tagjai: hivatalból a két elnök, a coll. igazgató, 
pénztáros, jegyző, ügyész, a tápintézeti gondnok és a négy tanintézet dékánjai, 
illetőleg igazgatói. Választott tagjai az egyházkerületi igazgató-választmányi 
tagok sorából: dr. Brósz László, Korbély G éza, M ünnich Kálmán; a 
coll. pártfogósági igazgató-választmányi tagok sorából: Ludmann O ttó, 
dr. Sztehlo János és Bielek László.
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d) Pénzügyi bizottság: * Elnök: dr. Sztehlo János; tagjai: Bielek 
László; póttag: Mayer En d r e ; hivatalból tagjai: a coll. jegyző, ügyész 
és pénztáros.

e) Számvizsgáló-bizottság: Elnök : (üresedésben); jegyzője: dr. Wallen- 
tínyi Sa m u ; tagjai: Korbély Q éza, Ludmann O ttó és dr. Sztehlo János.

A bizottságokat az igazg.-választmány, a „Szervezet" 29., 32., 33. §§-ai 
értelmében, 3 évre alakítja. Az 1912. évi júniusban tartandó igazgató
választmányi gyűlés fogja az üresedésben levő helyeket betölteni.

B) A Collegium tisztviselői.
1. Collegiumi igazgató: dr. O betkó Dezső, jogakadémiai tanár.
2. A collegiumi tanintézetek dékánjai, illetőleg igazgatói:

a) Theologiai dékán: Mayer Endre.
b) Jogakadémiai dékán : dr. M ikler Károly.
c) Főgimnáziumi igazgató: G ömöry János.
d) Tanítóképző-intézeti igazgató: G erhard Béla.

3. Collegiumi pénztáros: dr. Flórián Károly, jogakad. tanár.
4. Collég, jegyző és levéltáros: dr. Wallentínyi Samu, főgimn. tanár.
5. Collegiumi ügyész: Klefner G yula, ügyvéd.
6. Könyvtáros és az olvasóterem őre: Ĵ rlnyó Lajos, főgimn. tanár.
7. A Szirmay-könyvtár őre: Mayer Endre, theol. akad. dékán.
8. Tápintézeti gondnok: Mayer Endre, theol. akad. dékán.
9. Főgimnáziumi tandíjkezelő: P erényi Vilmos, főgimn. tanár.

10. Múzeum-őrök: P erényi V. és Szutórisz Frigyes, főgimn. tanárok.
11. Közös tanárértekezleti jegyző: Saguly József, főgimn. tanár.
12. Iskolaorvos: dr. Holénia G yula, városi főorvos.

c) Collegiumi gyámintézet.
1. Elnök: A collég, igazgató.
2. Pénztáros: P erényi Vilmos, főgimn. tanár.
3. Jegyző: a collegiumi közös tanári értekezlet jegyzője.

D) Könyvtári bizotiság.
Elnök: a collegiumi igazgató.
Tagok: anégy tanintézetvezetőtanárai,akét könyvtáros és a coll. pénztáros.

Collegiumi iskolaszolga: * F eren cz  János.

* Egy hely üresedésben van.

Coll. Ért. 1911—12. 7
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E) A Collegium ősi pártfogói.
Ez az összeállítás a collegiumi Szervezet 11. §-a alapján, az 1912. márczius 3-ikán 

tartott ősi pártfogósági gyűlés számára készült.
Az egyes csoportokban felsorolt nevek dűlt betűi azt jelzik, hogy az illető pártfogó 

neve egy előző csoportban már előfordult.

L. csoport: Azon eperjesi és vidéki protestáns személyek, családok és jogi 
személyek (utóbbiaknak, ha nem protestánsok, protestáns képviselői), a kik 

a Collegium fentartásához hozzájárultak, illetve hozzájárulnak :
A magyarországi ág. hitv. ev. egyház 
Egyetemes ev. Gyámintézet 
Tiszai ág. h. ev. egyházkerület 
Sárosvármegye törvényhatósága 
Eperjes sz. kir. város közönsége 
Eperjesi Takarékpénztár 
Eperjesi Bankegylet 
Eperjesi Népbank 
Nagysárosi Műmalom (Borsod- 

Miskolczi Gőzmalom R.-T.) 
Eperjesi ág. h. ev. I-ső egyház 
Eperjesi ág. H. ev. II. egyház 
Debreczen szab. kir. város 
Dobsina város 
Dobsinai ág. h. ev. egyház 
Gölniczbányai. ág. h. ev. egyház 
Nyíregyháza város 
Nyíregyházi ág. h. ev. egyház 
Nagyváradi ág. h. ev. egyház 
Ratkó város
Bánó Aladár vármegyei főjegyző, 

Eperjes
Bergmann Ernő m. államvasúti fő

felügyelő, Komárom 
Bielek László nyug. műmalmi vezér- 

igazgató, Eperjes 
Bohrandt J. W. családja

(képviseli: Bohrandt Lajos takarék- 
pénztári tisztviselő, Eperjes) 

dr. Breuer Adolf családja, Eperjes 
dr. Brósz László ügyvéd, Kassa 
Csengey Gusztáv, Eperjes 
dr. Czölder János vasúti jogtanácsos, 

Budapest (I., Dísztér 10.) 
Dahlström Anna családja (képviseli: 

Dahlström Károly keresk., Eperjes) 
Dessewffy Pál családja, M.-Kaproncza 
dr. Elischer Viktor közp. felügyelő, 

Budapest (V., Hold-utcza 2.) 
Fabiny Teofil családja

(képviseli: Fabiny Gyula nyug. 
min. tan., Bpest, IX., Lónyay-u. 17.) 

Farkas Lajos, Eperjes

Fekete Imre, Eperjes 
Fiedler Szilárd, Kassa 
Gamauf György, Eperjes 
Ganzaugh Miklós földbirtokos, 

Hrabócz (Zemplénin.)
Glósz Károly ügyvéd, Miskolcz 
dr. Győry Elek családja (képviseli: 

dr. Győry István, Budapest, IX., 
Üllői-űt 29.)

Hamborszky Bertalan gyáros, Eperjes 
Hazslinszky Géza törvsz. elnök, 

Szekszárd
Hennel Zsigmond, Eperjes 
Henszelmann Sámuel és Imre családja 
Hlatky Márton családja (képviseli: 

dr. Hlatky ..Endre, Nagyvárad) 
dr. Horváth Ödön közigazg. ít.-bíró, 

Budapest (IV., Ferencziek-tere 2.) 
dr. Horovitz Simon, Eperjes 
Húsz Ármin, Eperjes 
Joób Mihály családja (képviseli: 

Joób Béla, Kassa)
Joób Vendel családja

(képviseli: Joób Imre törvsz. bíró, 
Szekszárd)

Kirchmayer Gergely földbirtokos, 
Eperjesenyiczke 

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

Kósch Elemér ügyvéd, Budapest 
(I., Attila-körút 2/a.)

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

Árvaváralja
dr. Kuzmik Pál orvos, egyet. ny. 

rk. tanár, Budapest (IV., Múzeum- 
kőrút 37.)

dr. Kux Vilmos kir. közjegyző, 
Zsolna
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Latinák Rudolf családja (Gömör vm.)
Ludmann Ottó, Eperjes
dr. Mágócsy-Dietz Sándor, egyet.

tanár, Budapest (VIII., Illés-u. 25.) 
Meliorisz József földbirt., Eperjes 
Meliorisz Kálmán földbirt., Eperjes 
Meliorisz Lajos földbirt., Eperjes 
Metzner Sámuel családja (képviseli: 

dr. Metzner Sándor jógák, tanár, 
Kecskemét)

dr. Oszvald Tivadar ügyvéd, Eperjes 
Prónay-család (képv. Prónay Péter 

földbirt., Szirák, Nógrádm.) 
br. Prónay Dezső földbirt., Ácsa 
Pulszky Géza családja, Zsebefalva 
Raisz Béla j.-bíró, Túróczszentmárton 
Raisz Viktor, Eperjes 
Radvánszky Károly családja 
Ráth Arnold főgimn. tanár, Buda

pest (I., Verpeléti-u. 8.)
Rónay Albert, A.-Hrabócz 
Sándor Béla, Eperjes 
dr. Schmidt Gyula, Eperjes 
Scholze Alfréd, Eperjes 
Schulek Géza ügyvéd, jogtanácsos, 

Budapest (II., Trombitás-u. 21.) 
Szakmáry Géza főszolgabíró, Bártfa 
dr. Szelényi Károly, Budapest 
Szentgyörgyi György Gusztáv, 

Eperjes

Szirmay Balamér magánzó, Buda
pest (VI., Eötvös-u. 41/a.) 

dr. Szlávik Mátyás, Eperjes 
dr. Szmik Gyula b. k. főorvos, 

Nagyág (Hunyadm.) 
dr. Szmik Lajos ügyvéd, Budapest 

(II., Fő-u. 8.)
Szontagh Sámuel családja 
dr. Sztehlo János, Eperjes 
Szutórisz Frigyes, Eperjes 
dr. Tahy Mihály kúriai bíró, Buda

pest (IX., Kinizsi-u. 25.)
Tahy Emil járásbíró, Kisszeben 
Tardy István családja (képviseli: 

Tardy József ny. telekkönyvvezető, 
Eperjes)

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

Törzs Kálmán nyug. erdőtanácsos, 
Bártfa

Újházy Iván földbirtokos, Böki 
Újházy László földbirt., Budamér 
Würsching Frigyes erdőtanácsos, 

Orsóvá
dr. Zombory Bertalan föl dmív. min.

fogalmazó .(VII., Rákóczi-u. 30.) 
Zombory Győző magánzó, Eperjes 
Zsedényi Ede családja (képviseli: 

Zsedényi-Okolicsányi Ede, Lőcse).

II. csoport: a) Collegiumi tisztviselők:
Dr. Obetkó Dezső, coll. igazgató 
Mayer Endre theol. akad. dékán 
dr. Mikler Károly, jógák, dékán 
Gömöry János, főgimnáziumi 

igazgató
Gerhard Béla, tanítóképző-int. igazg. 
dr. Flórián Károly, pénztáros 
dr. Wallentínyi Samu, coll. jegyző 

és levéltáros

Becht József 
Balló Áurél 
Borsody Károly 
dr. Bruckner Győző 
Csengey Gusztáv 
Deák János 
Draskóczy Lajos 
dr. Ereky István 
dr. Flórián Károly

Klefner Gyula, coll. ügyész
Frenyó Lajos, coll. könyvtáros
Mayer Endre, ephorus és a Szirmay- 

könyvtárőre
Perényi Vilmos és Szutórisz Frigyes, 

múz.-őrök
Saguly József, közös tanárértekezleti 

jegyző
dr. Holénia Gyula, iskolaorvos.

b) Tanárok :
Frenyó Lajos 
Gamauf György 
Gerhard Béla 
Gömöry János 
dr. Hebelt Ede 
dr. Horovitz Imre 
dr. Horovitz Simon 
Kapy Gyula 
Klemens János

r
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dr. Körtvélyessy Dezső 
Liptai Lajos 
Ludmann Ottó 
dr. Maiéter István 
Mayer Endre 
Máriássy Béla 
dr. Mikler Károly 
Molitor Gusztáv 
dr. Obál Béla 
dr. Obetkó Dezső 
Pere'nyi Vilmos 
Peskó Ödön

Reményik Lajos 
dr. Réz Mihály 
Saguly József 
Schöpflin Géza 
Szánik Ernő 
dr. Szlávik Mátyás 
dr. Sztehlo János 
Szutórisz Frigyes 
Teltsch Kornél 
Vöröss Sándor 
dr. Wallentínyi Samu 
Wohaner Dezső.

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

A) Az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyházközség.
Bánó Aladár 
Korbély Géza ev. lelkész 
Schönwiesner János egyh. gondnok 
dr. Mikler Károly 
Klejner Gyula 
dr. Weiszer Emil ügyvéd 
Bálint János tisztviselő 
dr. Wallentínyi Samu 
Durst Győző 
Húsz Ármin 
Bielek László 
Csengey Gusztáv 
Draskóczy Lajos 
Farkas Lajos 
dr. Flórián Károly 
Frenyó Lajos

B) Eperjesi II. ev.

Gömöry János 
Hartmann Albert iparos 
Hennel Zsigmond 
Ludmann Öttó 
Mayer Endre
Molitorisz István gyógyszerész 
Peskó Ödön 
dr. Schmidt Gyula 
Schustek Nándor iparos 
dr. Szláv ik Mátyás 
Szutórisz Frigyes
Tahy József alisp., coll. m.-felügy. 
Thrór Gyula kereskedő 
Vogel Béla takarékpénzt, tisztviselő 
Witelky Aladár magánzó.

egyházközség:
dr. Kakúsz Béla ügyvéd Hajdú Bertalan
Liptai Lajos ev. lelkész Lutocska Dániel
Hamborszky Bertalan Ravasz Mihály.
Hajdú Lajos

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

Eperjesi I. ev. egyház 
Eperjesi II. ev. egyház 
Bártfai I. ev. egyház 
Bártfai II. ev. egyház 
Kisszebeni I. ev. egyház 
Kisszebeni II. ev. egyház 
Abosi ev. egyház 
Budaméri ev. egyház 
Ófalusi ev. egyház 
Zsegnyei ev. egyház

Kapinémetfalvi ev. egyház 
Komlóskeresztesi ev. egyház 
Komlósi ev. egyház 
Kükemezei ev. egyház 
Margonyai ev. egyház 
Girálti ev. egyház 
Tapolyhanusfalvi ev egyház 
Laposi ev. egyház 
Németjakabvágási ev. egyház 
Palonczai ev. egyház
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Kassai ev. I. egyház 
Kassai ev. II. egyház 
Késmárki ev. egyház 
Lőcsei ev. egyház 
Ránki ev. egyház 
Nyárasdombi ev. egyház

Pazdicsi ev. egyház 
Sókúti ev. egyház 
Felsőkemenczei ev. egyház 
Merészpataki (Mernyik) ev. egyház 
Klazányi (Kladzányi) ev. egyház.

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

foglaltatnának:
Barts Emil gyógyszerész, Budapest 

(IX., Boráros-tér 6.)
Bánó Géza földbirtokos, Ternye 
Bánó Árpád főszolgabíró 
Bretz Sándor városi építész 
Kirchmayer Vilmos földbirtokos 

* Kobilicz Frigyes iparos

Fekete István
ifj. Meliorisz Kálmán földbirtokos 
dr. Mosánszky Titusz orvos 
ifj. Molitorisz István 
Bánó Iván határrendőrkapitány 
Schroepfer Antal magánzó 
Weiszer Lajos iparos.

VI. csoport: Igazgató-választmányi tagok, a kiket az ősi pártfogóság 1912. 
márczius 3-ikán választott meg:

dr. Rákász Béla 
Rlefner Gyula 
Ludmann Ottó 
dr. Mikler Károly 
Schönwiesner János 
dr. Sztehlo János.

Póttagok:
Szakmáry Géza, Vogel Béla, Körtvélyessy Béla.

Bánó Aladár 
Bánó Árpád 
Bielek László 
Farkas Lajos 
dr. Flórián Károly 
Gömöry János

§
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Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.
□ □ □

I.

THEOLOOIAI AKADÉMIA.
— X S x i—

AJ AZ EV. THEOL. OKTATÁS CZÉLJA.
Évnyitó-beszéd. Tartotta: Mayer Endre, dékán.

Volt a mi főiskolánknak egy nagyhírű, tudós tanára s korának egyik 
elsőrangú pedagógusa: dr. Vandrák András, a ki 51 éven át működött 
Collegiumunkban s a múlt század legnehezebb időszakában: a 40-es évek 
lázas forradalmi éveiben és az 50 —60-as évek elnyomatási korszakában 
nevelte s tanította az ifjúságot tudományra, igazságszeretetre, becsületre, 
hazafiságra és vallásosságra s adta az ifjúságnak azokat a lelki kincseket, 
a melyek soha el nem múlnak.

Ennek az áldott emlékű professzornak szokása volt az iskolai év kez
detén tanítványaitól azt kérdezni, vájjon tudják-e, miért küldték őket szüleik 
iskolába és hogy mi a czélja az ő tanulásuknak? Ily módon felhívta a 
tanulók figyelmét arra, hogy csak az öntudatos és tervszerű munkának 
lehet várt eredménye s kielégítő sikere. Csak az érhet czélt, a ki komolyan 
számbavetve tehetségeit s az időt okosan beosztva, megmásíthatlan elhatá
rozással s kitartó szorgalommal munkálkodik.

„Dic, cur hic?" „mondd meg, miért vagy itt?" szokta volt kérdezni 
egyes tanítványaitól.

A kik itt ma összegyűltünk, hogy az új iskolai évet megnyissuk és 
működésünkre Istennek áldását kérjük, szintén fölvethetjük ezt a kérdést: 
„dic, cur hic?" S midőn fülemben e szavak megcsendülnek, önkénytelenül 
szemeim elé kerül az elhúnyt jeles tanárnak jóságos arcza, a ki kérdez, de 
egyúttal biztat és megnyugtat, hogy a megkezdendő munkának lesz sikere, 
csak komolyan lássunk hozzá feladatunk megoldásához. Mi is mindnyájan 
kereshetjük a választ a fölvetett kérdésre, hogy tisztában legyünk a czéllal, 
okokkal és eszközökkel, a melyeknek ismerete és bírása feltétlenül szüksé
ges ész- és tervszerű munkálkodásunkhoz.

Első pillanatra feltűnőnek és feleslegesnek látszik e kérdésnek fölve
tése itten, mert mindnyájan, a kik itt megjelentünk, kell, hogy tisztában 
legyünk magunkkal s tudjuk, mily czélból jöttünk ide; s önök közül bi

i
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zonyára mindenki mérlegelte az okokat és körülményeket, melyeknek ha
tása alatt elhatározta, hogy ezen Alma Maternek csarnokaiba jő.

S ha én mégis fölvetem a kérdést, korántsem az a szándékom, hogy idejöhet 
felesleges módon igénybe vegyem, avagy közismert dolgokkal untassam, hanem 
az a czélom, hogy most, az Isten segítségének hívása pillanatában, lássuk, 
minő magasztos és szép hivatás az, a melyet betölteni akarunk, s minő nehéz
ségekkel kell megküzdenünk, hogy helyünket híven és igazán megálljuk.

Az Isten igéjének hirdetése s az ő országának építése a feladatunk! 
Oda menni a kérgeskezű munkásnép közé s lelkét fölemelni az Istenhez 
s nevelni arra, a mi szép, nemes és jó; oda menni a gazdagok, míveltek 
s hatalmasok közé s felhívni őket a krisztusi szeretetnek kötelességeire; 
felrázni a bűnös emberiséget, hogy vesse le magáról a bűn rablánczait s 
legyen szabad! Mily szép és nemes feladatok! S a ki a lelkészi pályát így 
fogja fel, arra nézve fölemelőbb s boldogítóbb pálya nem is képzelhető!

Midőn Kér. János, Herodes Antipas által börtönbe vettetve, meg
bizonyosodni akart a felől, hogy vájjon az általa megkeresztelt Jézus csak
ugyan messiás-e s e végből elküldte hozzá tanítványait: arra a kérdésökre, 
hogy vájjon ő-e amaz igéit és eljövendő próféta, Jézus következőleg válaszolt:

»Menjetek el, és mondjátok meg Jánosnak, a melyeket hallotok és 
láttok. A vakok szemök világát veszik és a sánták járnak, a poklosok meg
tisztulnak és a siketek hallanak, a halottak feltámadnak és a szegényeknek 
az evangélium prédikáltatik. És boldog, a ki én bennem meg nem botrán- 
kozik." (Máté 11, 4-6.)

Sem azt nem feleli Jézus, hogy ő a messiás, de azt sem mondja, 
hogy nem az, hanem hivatkozik tetteire, sikereire, a melyeket mindenki 
ismer, a melyek világos jelzői annak a nagy útnak, a melyet igaz szeretettel 
és önfeláldozással tett meg! Gyümölcseiről ismeritek meg a fát; »a jó fa 
nem terem rossz gyümölcsöket és rossz fa nem terem jó gyümölcsöket!" 
Mondotta s a szerint cselekedett. Ebben a feleletben, ebben a munkában 
találjuk meg az igazi lelkipásztor mintaképét. Sok egyháztag és sok buzgó 
vallásos lélek töpreng így, mint Kér. János s felveti magában a kérdést, 
vájjon lelkipásztor-e az, a kit annak mondanak, a kit állásánál s alkal
mazásánál fogva annak kell tartania? Vájjon ha kérdést intéznek egy 
lelkészhez, valóban lelkipásztora-e a reábízott nyájnak, fogja-e mondhatni 
Jézussal: „menjetek el s mondjátok meg", hogy „a vakok szemök világát 
veszik", mint igaz tanítója, oktatója s nevelője működött-e s mint a világ 
világossága terjesztette-e közöttök az igazságot s nincs senki, a ki szívében 
azt mondhatná: nincs Isten?

Fogja-e mondhatni, hogy a sánták járnak s a bélpoklosok megtisztul
nak? hogy nincs gyülekezetében gyenge és beteg, a kinek egészségével, 
testi és lelki épségével nem gondolt s nem törődött volna és a kit az erkölcsi 
mételytől, a bűntől megszabadítani nem igyekezett volna?

Hát az erkölcsi halottakat feltámasztani iparkodott-e?
Fogja-e mondhatni, hogy a siketek hallanak és a szegényeknek az 

evangélium prédikáltatik? Mondhatja-e, hogy az evangéliumnak mindenki
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szives hallgatója? utána járt-e azoknak, a kiknek vannak füleik a hallásra, 
de nem hallanak, a kiknek szíve hasonlít az út mentén fekvő földhöz, 
melybe beleesik ugyan a mag, de jönnek az égnek madarai és elkapkodják 
azt? Hirdette-e a szegényeknek az evangéliumot, felkarolta-e azoknak ügyét? 
árvák, elhagyottak, elzüllöttek s a társadalom igazságtalansága által sújtottak 
találtak-e nála hűséges pártolóra és segítőre? S végül nincsenek-e olyanok, 
kik benne megbotránkoztak? Egyszóval tanítója-e, lelki orvosa, örömben 
s bánatban osztályosa, segítő-tanácsadója, -okos vezetője s valóban lelki- 
atyja-e úgy azoknak, a kik nem bíznak benne, mint pedig azoknak, a kik 
bizalommal, ragaszkodással s gyermeki önzetlenséggel fordulnak hozzá s 
várnak tőle útbaigazítást és segítséget ?

Ezen feltétlenül magasztos, de nehéz munkára vállalkozni s megfelelni úgy, 
hogy nyugodt lelkiismerettel elmondhassa az ember, hogy mindent megtett, a 
mit Istentől adott tehetsége és szorgalma alapján tehetett, nemcsak nagy erkölcsi 
bátorságot s merész elhatározást követel, hanem megfontolást s számbavételét 
összes testi s lelki tehetségeinknek, szívünknek s kedélyvilágunknak is.

Dogmatikáink ezt az alaptulajdonságot, mely a lelkészi hivatáshoz 
feltétlenül szükséges divina vocationak, isteni elhívásnak, hivatásérzetnek 
nevezték. Az a belső erő, ösztönszerű hajlam az, a mely magával 
ragadja s viszi az embert előre pályáján és mint végzet követi, bár
merre akarna is letérni kijelölt útjáról. Ugyanaz az erő az, a mely a 
keresztyénséget üldöző Sault magával ragadta Damaskus elé, hogy ott meg
állítsa végzetes útján; az az isteni szózat az, mely lelkiismeretét fúrta s végül 
megszólalt benne: „Saul, Saul, mért üldözöl engemet, nem jó neked az 
ösztön ellen rugdalóznod!" E nélkül a hivatásérzet nélkül senki se lépjen 
a lelkészi pályára! S ha igaz az a régi latin mondás, hogy „pectus est, 
quod disertum facit", a szív az, mely ékesszólóvá teszi az embert, úgy az 
csak abban az esetben lehetséges, ha érezzük a divina vocatiot, ha Pállal 
együtt elmondhatjuk, hogy születésünktől fogva hívott el az Úr, s mind
egyik mondhatja: itt vagyok Uram, másként nem tehetek, te légy nekem 
segítségem, üdvözítőm s hű pásztorom!

Kedves ifjú barátom, érzed-e lelkedben ezt az isteni szózatot? hallod-e 
üdvözítőd hívó hangját: „Jer, kövess engemet s legeltesd az én juhaimat?" 
S van-e benned erő s önfeláldozó szeretet és kitartás az Úr követésére?

Nehéz és fáradságos út vezet odáig, míg a hivatásérzettől áthatott 
lélek is megszerzi mindazokat az eszközöket, a melyek a lelkészi pályának 
ilyen betöltéséhez szükségesek. „Multa tulit puer, sudavit et alsit" — mon
dotta helyesen már Horatius is.

Nyílt szemekkel kell néznünk a körültünk forrongó világot s látnunk 
mindazt, a mi benne végbemegyen s ahhoz képest lelkünket ismeretekkel 
gazdagítanunk s kér. erkölcsi világnézetünket megállapítanunk, hogy helyün
ket a mai társadalomban s tudományos világban megállhassuk.

Két világnézet áll egymással szemben, a mely a győzelem babérjáért 
küzd, s bátran mondhatni, élet-halálharczot vív egymással.

Az egyik a materialisztikus, természettudományi világnézet, a mely
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elbízva magát az exakt tudományok kutatásainak eredményeiben és azokkal 
botorul visszaélve, hadat üzen mindennek, a mit eddig a vallásos világnézet 
alkotott; lerántja a magasból azokat a magasztos ideálokat, a melyekért 
az emberiség egykor hevült s vért és életet áldozott. A legértékesebbnek 
tartott szellemi s kulturális kincsek értéktelen lommá válnak, a melyeket 
legfeljebb a kegyelet vesz körül a maga hagyományos tiszteletével. Meg
támadja az erkölcsi világrendet s helyébe az anyagelvűség uralmát állítja, 
s ha talán az Istent közvetlenül nem is küszöböli ki a világrendből, de a 
természet törvényeinek örökkévalósága, következetessége s predeterminisz- 
tikus hatalma mellett annyira összezsugorodik az istenfogalom, hogy alig 
marad meg valami abból az Istenből, a kinek létezésében hiszünk, a kinek 
csodás gondviselésében bízunk, s a kinek végtelen szeretete megnyugtatja 
s boldogsággal tölti el szívünket.

De nemcsak a természettudományok ily természetű túlzásai s fattyú
hajtásai ellen kell küzdenünk, a kik a kér. világnézetnek vagyunk követői 
és szószólói, hanem még egy más hatalmas ellenség, vagy ellenfél ellen is.

Lehetetlen, hogy nem látnák s nem ismernék azt a szívós küzdelmet, 
melyet nyíltan és titokban, megengedett és meg nem engedett eszközökkel 
gyűlöletet szítva folytat a jezsuita-ultramontanizmus a protestantizmus, 
helyesebben mondva a Krisztus ellen s minden ellen, a mi világuralmi 
czéljait nem szolgálja.

Kétféleképen folytatja az élet-halálharczot.
Egyfelől olyképen, hogy a köznépet kiskorúságban s vakbuzgóságban 

tartja, mert minél tudatlanabb, szegényebb és vakbuzgóbb a nép, annál 
jobban ragaszkodik az egyházához s papságához, mint legfőbb és sokszor 
egyetlennek tartott tekintélyhez, a melynek isteni eredetét, egyetemességét 
s világuralmi jelentőségét nem szűnik meg soha hirdetni; másfelől csodás 
egyházszervezetében s óriási gazdagságában rejlő hatalmával, melyet, erejé
nek tudatában mindig nagyon ügyesen értett uralkodási vágyainak s tervei
nek kielégítésére s megvalósítására felhasználni.

Bámulatot keltő módon tudja maga köré gyűjteni a rövidlátó embe
reket s a1 szentek tiszteletének örve alatt meghonosítja a pogányságot, s 
mint valami biztosító-intézmény, biztosítja az örök üdvösséget a feltétlenül 
engedelmeskedőknek, örök büntetést és kárhozatot azoknak, a kik vele 
szembeszállni mernek.

Mert minek kell minősíteni, ha nem pogányságnak a Jézus egyszerű 
tanításával ellenkező tanításokat, a szenteknek segítségülhívását, Máriának 
istenítését s a szertelen Mária-kultuszt, mely feleslegessé teszi Jézus megváltói 
működését, önfeláldozó halálát s feltámadását? A Mária-kongregácziók intéz
ménye, az ártatlan s éretleneszű gyermekeknek fogadalmai, fehérruhás s 
megkoszorúzott lányoknak felvonulásai kezükben égő gyertyával, vájjon 
nem a görög s római istennőknek tiszteletére rendelt precesszióknak má- 
solatai-e? S vájjon tudnak-e ezekről az evangéliumok s összeegyeztethetőlc-e 
Jézus tanításával?

Kiváló tudású kath. férfiak s egyházukat szerető előkelő róm. kath. papok s
Coll. É rt. 1911—12. 8
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püspökök hiába iparkodnak római kath. egyházuknak jól ismert téves tanítá
sai s törekvései ellen szót emelni, irataik indexre kerülnek, ők magok vagy 
meghajolni kénytelenek a pápai hatalom előtt, vagy pedig otthagyják egy
házukat. Élénk emlékezetünkben van a különben éppen nem radikális 
székesfehérvári püspöknek, Prohászkának példája, és hányán vannak a 
vallási s egyházi kérdések iránt jobban érdeklődő külföldi kiváló férfiak 
között olyanok, a kik, mint Ehrhardt, Krausz, Miksa szász főherczeg stb., 
megrovásban részesültek ?

De még nagyobb eredményeket tud felmutatni a századok alatt ki
próbált szervezetével, melynek vaskövetkezetessége, sokszor kegyetlen szigora 
fegyelmezi nemcsak a papságot, hanem az egyház egyszerű híveit is, és a 
mely hol alázatos engedékenységgel, hol kíméletlen fellépéssel, de mindig 
szívós kitartással a czél felé, igyekszik keresztülvinni akaratát. És a régen 
hamisaknak elismert okmányok alapján kialakult s csalhatatlannak nyilvánított 
pápának hatalma és klerikális szervezete oly súlylyal nehezedett rá az em
beriségre, hogy sokszor a legnagyobb világi hatalom is képtelen ügyes 
és számító mesterkedéseivel szemben győzedelmeskedni, mert mindenre 
képes. A jezsuita-furfang, czélját nem tévesztve, tervszerűen s mindenütt 
munkálkodik a róm. kath. egyház tekintélyének s világi hatalmának fenn
tartásáért, nagyobbításáért. És mit szóljunk arról az óriási vagyonról, mely 
különösen a mai materialisztikus világban oly eszköz a kezében, hogy 
vele szemben az anyagiakban szegény protestáns egyház és nagy adókkal 
terhelt egyháztagok szinte tehetetlenül á llanak?...

Ennek ellenében tekintsünk kissé körül a protestantizmusban, hogy 
lássuk, vájjon mi történik itt?

A reformáczió kezdetben nem volt más, mint jogos kritika a kath. 
egyház felett; s kritikája alapján törekedett mindannak kiküszöbölésére, a 
mit bibliaellenesnek s a keresztyénségbe idegen elemként becsúszottnak 
talált. A mai protestantizmus nem elégszik meg többé azzal, hanem tovább 
megy s önönmagát is bírálja és kutatja, hogy vájjon azok az alapok, a 
melyekre a reformátorok helyezkedtek, igaz s biztos alapok-e? az igazsá
gok, melyeket hirdettek, tényleg krisztusi igazságok-e? s a fegyverek, me
lyekkel küzdöttek, az igazság fegyverei-e s a kér. vallás abszolút vallás-e 
vagy nem?

A felvetett kérdésekre természetszerűleg különbözően hangzanak a 
feleletek, mert míg egyesek korlátot nem ismerő szabadsággal mindent 
lerombolnak, a mit a múlt épített s állítólagos igazságaikkal gyökerében 
támadják az evangéliumi igazságokat, addig mások aggódó féltéssel, gör
csösen ragaszkodnak a múltnak minden tényéhez, emlékéhez s igazságához, 
olykor olyanhoz is, a minek helytelen voltát régen kimutatta a tudomány. 
Mint minden téren, úgy itt is különböző véleményekkel s úgynevezett 
igazságokkal találkozunk.

A szentírás tekintélyéről ma már nem szólanak úgy, mint régente; 
az inspiratiói tan s a csodákban való hit erősen meg van tépdesve s a 
legteljesebb mértékben uralkodik a páli elv: »mindeneket vizsgáljatok s a
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mi jó, azt megtartsátok". Míg Luther János evangéliumát „das einzig lieb
liche Evangelium"-nak tekintette, ma súlyos érveket hordanak össze hiteles
ségének megrontására; a synoptikus evangéliumok keletkezéséről oly elmé
letek vannak forgalomban, a melyekről sejtelmök sem volt a reformátoroknak. 
S míg Pál apostolról feltétlenül hitték, hogy tanításai mindenben egyezők 
Jézus tanításával, addig a mai theologiai tudománynak egyik fontos prob
lémája megállapítani a haladást Jézustól Pálig, ha ugyan — a mint egyesek 
felvetik a kérdést — csakugyan ismerjük Jézus tanítását a maga eredeti 
alakjában ?

Nem folytatom tovább... pedig sok másnemű kérdés is foglalkoz
tatja a prot. theologiai tudományt, a melyek forrásba hozzák az érdeklődő 
nagyközönséget, a mely feleletet vár s világosságot és őszinte igazságot 
követel kétkedő lelkiismeretének megnyugtatására.

A lelkész-theologusnak tanulnia s ismernie kell ezen problémákat s 
kérdéseket, hogy állást foglalhasson velők szemben, vagy mellettök s meg- 
győződésszerűen, hittel s teljes erővel hirdethesse az Isten igéjét, az igaz
ságot, a Krisztust, a ki egyedül képes életünket istenessé, erkölcsössé, val
lásossá tenni.

A közönség a maga lelkészeinél s lelki vezetőinél keresi a felvilágo
sítást s megnyugtatást. És baj, számtalan rossz származik abból, ha a kedé
lyeket nem tudják megnyugtatni s a kételyeket eloszlatni.

Mert a vallás terén nem elég az igazság keresése s feltárása, hanem 
érteni kell annak megfelelő közléséhez is. Nem mindenki mindenre érett. 
A kit tejjel kell táplálni, annak tejet kell nyújtanunk s csak az okosko
dásra és bölcselkedésre képes előtt lehet tudományosan feltárnunk az evan
gélium igazságait, miként azt Pál apostol tette a maga gyülekezeteiben.

Mint leendő lelkészekre, Önökre is ez a szép, de nehéz feladat vár! 
S azért jöttek ide, hogy megismerkedjenek azokkal az eszmékkel, melyek 
a mai kort vallásilag foglalkoztatják, a nehézségekkel s akadályokkal, 
melyek munkájok elé gördülnek s a módokkal, melyek segítségével sike
resen munkálkodhatnak.

Ismerniök kell ellenségeinket s ellenfeleinket, azokat az erősen szer
vezett hadakat, melyek a győzelem biztos reményében vonulnak fel minde
nünnen ellenünk és azokat úgy a tudomány műhelyéből, mint a történelem
ből s a gyakorlati életből eltanult s elsajátított eszközöket, a melyeket éles 
fegyverekként használnak fel ellenünk való hadakozásukban. Fel kell vér
tezniük magukat a hitnek erős pajzsával, mert hit nélkül s Istenben való 
bizalom nélkül nincs lelkesedés, nincs buzgóság és hiányzik a kitartás. 
Az egyes, hirdetésre váró igazságok s krisztusi tanítások ne legyenek csupán 
külsőleg ráoktrojált idegen elemek, hanem a meggyőződésnek ellenállha
tatlan hatalma, a szívnek s lelkiismeretnek boldogító és kötelező ereje.

A kinek leikéből kialudt a szívnek ez a tüze, az nem indulhat harczba 
a győzelem reményében!

„Erős vár a mi Istenünk, legjobb fegyver s védelem", de csak akkor, 
ha abban a szent meggyőződésben élünk, hogy velünk van, mert igaz

8 '



6 0

ügyet védünk. Protestáns ügyünk diadaláért harczolunk, de csak abban az 
esetben, ha szívünkben van Jézus a Krisztus, az emberiség megváltója, az 
Istennek fia.

Ily szellemben s ily értelemben kell törekedniök, hogy a magasztos 
hivatásukhoz szükséges készültséget megszerezzék. Mi, tanárok, azért va
gyunk itt, hogy munkájukban útbaigazítóik és segítőik legyünk s a meny
nyire tőlünk függ, vezetésünk alatt megkaphassák azokat az alapokat, a 
melyeken tovább építve, az életben elérhessék a czélt, mely felé töreked
niök kell. S nem kételkedünk, hogy ha velünk ' együtt, közösen munkál
kodnak, hogy Isten áldása el nem marad s az év végén tiszta öntudattal 
s nyugodt lelkiismerettel adhatnak majd számot végzett munkájokról! 
S hogy ez így legyen, kövessék az Úr Jézust s legyenek az ő vitézei. 
Istenben bízva, hozzá imádkozva s a munkában Krisztust követve, halad
junk tehát előre!

B) A theol. akadémia szervezete s kormányzata.
Theologiai akadémiánk az egységes Collegiumnak elválaszthatatlan 

része, a mely, a tiszai ev. egyházkerületnek az ősi pártfogósággal kötött 
szerződése értelmében, sem meg nem szüntethető, sem innen át nem he
lyezhető. Tiszai egyházkerületünk ezen szerződésből kifolyólag mintegy örö
kébe lépett a felsőmagyarországi ev. rendeknek és polgároknak, a kik 1666. 
évben az eperjesi evang. városi iskolát akadémiává fejlesztették és rövid 
megszakítással 1711-ig fentartották, a mikor a jezsuiták kezébe került ösz- 
szes ingó s ingatlan vagyonával. Hosszú száműzetés után, 1785-ben árveré
sen újból megszerezték azt az evangélikusok. Méltó fentartó-társul szegő
dött az újabb időkben az egyetemes ev. egyház, a mely tetemes anyagi segít
séggel járul egyetemessé lett theol. akadémiánk fentartásához.

Theologiai akadémiánk az 1884. évben szerveztetett újból, a mikor 
4-éves évfolyamú intézetté s ismét 1904. évben, a mikor az egyetemes egyház 
segélyével egyetemes theol. akadémiává fejlesztetett. Ebből kifolyólag az egye
temes egyház által 1904. évben megalkotott theologiai szervezetnek meg
felelően igyekszik nagy feladatait megoldani.

Kormányzati tekintetben akadémiánk egyfelől az ev. egyetemes egyház 
kormányzati szerveinek, nevezetesen az egyetemes theol. akadémiai nagyr 
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 Collegium 24 tagból álló igazgató-választmá
nyának és Geduly Henriknek, egyházkerületünk püspökének, igazgatása 
alatt áll.

A coll. igazgató-választmánynak hatáskörébe tartozik főképpen két rendes 
theol. tanári tanszéknek, ú. m. a rendszeres és a gyakorlati theol. tanszék
nek betöltése. Ő választja a theol. akad. tanári-karnak ajánlatára a dékánt,



61

gondoskodik tantermekről s azok fölszereléséről és fentartásáról, s átveszi 
az akadémiáról szóló évi jelentéseket további intézkedés czéljából. Ez a 
választmány ekkép egyfelől közvetlenül felügyelő-, intézkedő s végrehajtó 
hatáskörrel bir, másfelől az a tiszai ev. egyházkerületnek, mint a Collegium 
egyik főfentartójának, különösen a főiskolát illető pénzügyi s szellemi 
ügyekben javaslattévő joggal biró szerve. 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. Fegyelmi ügyekben ez a legfelsőbb felebbezési fok, a 
mely véglegesen ítél. Oly ügyekben, a melyek a közösség s egység meg
tartása czéljából a Collegium többi három tanintézetével közösen intézen- 
dők el, a közös tanári értekezletek intézkednek, mint javaslattevők és köz
vetlenül határozók. Ezeket a coll. igazgató vezeti; tagja minden coll. tanár. 
Akadémiánk tanárai úgy a Collegium java, mint különleges akadémiai érde
keink miatt e tanácskozásokból 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 szeriirt a 
püspöknek legfontosabb jogai s kötelességei közé tartozik a theol. főiskolák 
felett a közvetlen felügyeletet gyakorolni, mint pedig az a körülmény, hogy 
a tiszai egyházkerület egyik legfőbb fentartója s a Theol. Otthon fölépítése 
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 fentartó testület jogainak képviselője s gyakor
lója. A közvetlen érintkezés javára válik akadémiánknak, mert benső s 
igaz viszony fejlődik ki a főiskola s fentartó hatósága, a tanárok s az egy
házkerület vezető tényezői között. Kölcsönösen megértve egymást, sokkal 
jobban felelhet meg akadémiánk a követelményeknek s közelebb viheti 
tanítványait a való élethez.

Ebből kifolyólag nagyon kivánatos, hogy a theol. akadémiai tanárok
nak több alkalom s nagyobb tér engedtessék, hogy az egyház gyakorlati 
kérdéseinek megoldásában is résztvehessenek és ekként az egyoldalú tudo
mányos foglalkozásukat a gyakorlati élet követelményeivel összhangba hozni 
iparkodjanak, s úgy az egyiket, mint a másikat megtermékenyítsék.

C) Adatok akadémiánk 1911—12. évi történetéhez.

L A tanári-kar. Csendes munkában zavartalanul folyt le az 1911 — 12. 
iskolai év; tanárok s hallgatóik tanításnak és tanulásnak szentelhették idejö- 
két. A tanári-karban nem történt változás. Akadémiánkon 6 theol. tanszék van 
rendszeresítve 4 rendes és 2 rendkívüli tanári állással. Dr. Obál Béla rend
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kívüli tanár azonban az 1912. évre 2000 kor. állami ösztöndíjat nyervén 
— ezúttal már harmadszor —, a f. iskolai évben nem tartott előadásokat. 
Helyette Csengey Gusztáv, Deák János és dr. Szlávik Mátyás adták elő az 
ő tárgyait. Draskóczy Lajos kartársunk, családjában történt súlyos betegség 
miatt, felsőbb hatósági engedélylyel több hétig nem tartott előadásokat. 
Jogakadémiánk tanári-kara ezen évben is kisegített minket, a mennyiben 
dr. Horovitz Imre közegészségtani óráit theologusaink is hallgatták. A nm. 
magy. kir. földmívelésügyi minisztérium rendeletére Szemere Márton gazda
ságiam tanár úr ez évben is heti 2 órában tartott előadásokat a gazda
ságtanból; ellenben az ugyancsak ezen minisztérium rendeletéből megtar
tott kertészeti tanítás ez évben elmaradt.

A tanári-karban Draskóczy Lajos ez évben tölti be tanári szolgálatának 
20-ik évét; minélfogva a legfelsőbb fizetési osztályba lép, és a 4-ik korpót
lékot kapja. Deák Jánós és dr. Obál Béla ellenben ötödik évüket töltik be, 
s így az első ötödévi korpótlékra van igényök. Egyházkerületünk bölcse- 
sége mindig megtalálta a módját, hogy theologiánk tanáraival szemben 
a korkövetelte igényeket szívesen kielégítette. A tanári-karnak ezirányú föl- 
terjesztése bizonyára meghallgatásra talál.

Csengey Gusztáv veterán kartársunk 50-éves írói működésének évfor
dulója alkalmából az Eperjesi Széchenyi-kör országos ünnepélyt fog ren
dezni őszszel. Ifjúságunk első akarván lenni a hála és tisztelet adójának le
rovásában, azt megelőzőleg június elsején ünnepelte őt a Belmissiói egye
sület által rendezett vallásos estély keretében. A múlt évben egy Csengey- 
alapítványt létesített szegény theol. akadémiai hallgatók segélyezésére, a 
mely már a 200 koronát meghaladja, de kamatai csak akkor lesznek kiad
hatók, ha 400 koronára emelkedik.

E helyütt kell megemlékeznünk az áldott emlékezetű 84-éves aggas
tyán, Sztehlo János nyug. eperjesi ev. lelkész és volt VI sz. kir. városi 
főesperes f. é. márczius 26-ikán Beszterczebányán történt haláláról, kiben 
az eperjesi ev. egyház 50 évet jubilált lelkészét, több mint 25 éven át yolt 
főesperesét, theol. akadémiánk pedig nemcsak lelkes barátját, hanem egyik 
kisegítő „tiszteletbeli theologiai tanárát" is elvesztette, a ki különösen az 
1851—1854. nehéz években minden tiszteletdíj nélkül tanárkodott; oly idő
ben, a mikor az egyházkerület nem tudott tanári erőket kapni s alkalmazni- 
Theologiánkat, illetőleg Collegiumunkat a márczius hó 28-iki temetésén 
Mayer Endre dékán képviselte, koszorút helyezve főiskolánk nevében 
elhúnyt jelesünknek ravatalára. Áldott emlékezete éljen állandóan közöttünk!

Az egyes tanároknak az akadémián kívül eső irodalmi és társadalmi 
működéséről az Értesítő általános részében van szó; itt csak azt jegyezzük 
meg, *hogy a tanári-karnak mindegyike iparkodott úgy ev. egyházunkban, 
a helyi társadalomban s az irodalomban teljesíteni a tanári hivatásával járó 
s összeegyeztethető kötelességeit. Nagy gondot fordítottunk arra, hogy a 
Collegium többi intézeteivel s tanáraival egyetértő harmóniában közremű
ködjünk; különösen nyilatkozik az meg a jogakadémiával szemben, a mely- 
lyel tan- és órarendünket együttesen szoktuk kinyomatni.
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2. Alig zárult a múlt iskolai év, a midőn a magyar kér. diákszövet
ségnek tagjai megjelentek főiskolánkban, hogy június 29.—július 5-ikére 
hirdetett gyűlésöket megtartsák. Főiskolánk szívesen rendelkezésökre bo
csátotta a theol. Otthont lakásokul, a Collegium dísztermét előadási czé- 
lokra s a Convictust, hogy lehető legolcsóbb árak mellett ellátást nyerjenek. 
A magyar diákságnak ezen tömörülését a mai korban különösen nagy- 
jelentőségűnek kell tartanunk, a mikor a szélsőségek támadásai ellen meg 
kell védeni a protestáns hitet s a tiszta erkölcsöket, hogy hitben szilárd, 
erkölcsökben tiszta s edzett vezetők kerüljenek úgy egyházaink élére, 
mint pedig a magyar társadalom munkásai közé. A diákszövetségnek itt 
tartott gyűléséről szóló elismerő jelentések szerint a gyűlés minden tekin
tetben kielégítő eredménynyel járt s a jövőre is kiható jelentősége lesz, 
mert nem kisebb czélt tűzött ki maga elé, mint a magyar ifjúságnak evan- 
gelizatióját a jelenkorban. A szereplők közül mint előadók különösen kivál
tak báró Podmaniczky Pál ev. lelkész, Pongrácz József ref. theol. tanár, 
Takaró Géza ref. lelkész, Websterbieg van Érten hollandi orvos, Viktor János 
tanárjelölt és dr. Schimmert Gusztáv orvos stb.

Theologiai akadémiánkat Mayer Endre dékán képviselte, a ki egy elő
adással és többszöri megjelenésével mutatta érdeklődését a nemes ügy iránt.

A sárosi egyházmegye 1911. év augusztus 22-ikén Eperjesen tartott köz
gyűlésén theol. akadémiánkat Mayer Endre dékán képviselte. Ezen gyűlésen 
az egyházmegye újból bizonyságot tett theologiai akadémiánk iránt való 
érdeklődéséről és szeretetéről, mert szegénysége daczára újból 200 korona 
segélyt szavazott meg a theol. Otthonban egy díjmentes helynek biztosí
tására; az egyházmegyéhez tartozó egyes egyházak pedig a régebben be
fizetett s az esp. pénztárban kezelt kathedraticum és agentiale czéljait szol
gáló 635 korona 15 fillért kitevő összeget az Otthonnak ajánlották fel, a 
melynek kamatai egy theologiai hallgató kedvezményes elhelyezésére fog
nak szolgálni. Ezen össeghez csatoltatott a tapolykomlósi egyháznak 7 ko- 
ronányi ilynemű adománya is. A gyűlésen résztvettek az akadémiának többi 
tanárai is. Nagyon óhajtandó, hogy egyházkerületünk többi esperességei is, 
felbuzdulva e szép s nemes példán, hasonló adományokkal segítsék Ottho
nunkat magasztos hivatásának betöltésében.

Egyházkerületünk szeptember 27. és 28-ikán tartotta múlt évi köz
gyűlését közel szomszédságunkban, Kassán, melyen nemcsak az egész 
tanári-kar, hanem a theol. ifjúság is nagy számmal vett részt. A köz
gyűlés örvendetes tudomásul vette akadémiánknak az 1910—11. iskolai 
évre vonatkozó s a főiskola haladásáról szóló jelentését s szívesen szavazta 
meg az 1911 — 12. évre is a theol. Otthon kedvezményes helyeinek bizto
sítására szolgáló 400 koronát. Köszönettel vette a nm. vallás- és köz- 
oktatásügyi kultuszminisztériumnak abbeli rendeletét, hogy főt. mtgos 
Oeduly Henrik püspök úrnak közbenjárására dr. Obál Béla theol. akad. 
rendk. tanárnak, ezúttal már harmadszor, tanulmányi ösztöndíjul 2000 koro
nát adományozott, hogy különösen a német egyetemeken tett, magyar 
ifjaknak szóló ösztöndíj- és segélyző-alapítványokat felkutassa és tanul
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mány tárgyává tegye. Ehhez képest a tlieol. tanári-kar javaslatára neki 
szeptember 1-jétől kezdve egy évi szabadságot adott fizetésének teljes meg
tartása mellett, s jóváhagyta dr. Obál Béla óráinak helyettesítésére vonatkozó 
tanárkari intézkedést. Kartársunk eddig kiváltképen Halléban és Berlinben 
folytatta tanulmányait.

Nagyjelentőségű történeti mozzanatot képez Collegiumunk és akadé
miánk történetében főgimnáziumunknak az ősi hajlékból való kivonulása 
új, fényes otthonába, a mely most már lehetővé tette, hogy akadémiánk 
elegendő számú tanhelyiségekhez jusson és megfelelő módon berendez- 
kedhessék. Coll. igazgató-választmányunk a Collegium 2-ik emeletén e czélra 
5 helyiséget bocsátott rendelkezésünkre s a kér. gyűlés 3000 koronát szavazott 
meg ezen helyiségeknek feltétlenül szükséges átalakítására s berendezésére. 
Úgy a tanári-kar, mint a Coll. végrehajtó-bizottsága több ízben foglalkozott 
a kérdéssel s annyira előkészítették, hogy a jövő iskolai évet már az új 
helyiségekben fogjuk megkezdeni.

Előreláthatólag ez a 3000 korona nem lesz elég a tervbevett fel
szerelésnek végrehajtására; azonban számítunk egyházkerületünk jóindulatú 
pártfogására s hiszszük, hogy a még hiányzó összeget is meg fogja 
szavazni.

Míg ekként külsőleg nagy lépést tettünk előre, addig a munkába vett 
theol. szervezet ügye egyelőre megakadt.

Az új szervezettel egyidőben ugyanis újból felmerült a három theol. 
akadémia egyesülésének eszméje is.

Az 1911. év november 8 — 11. napjain tartott egyetemes közgyűlés a 
múlt évben tárgyalt theol. szervezeti javaslatot tárgyalás végett leszállította 
az egyházkerületekhez, felhíván őket egyúttal arra is, hogy az elvben helyeselt 
theologiák egyesítése ügyében is mondjanak véleményt. Egyidejűleg áttette a 
kérdést a zsinati bizottsághoz. Közben a vall.-és közoktatásügyi minisztérium 
Debreczenben és Pozsonyban két állami egyetemnek felállítására nézve 
döntő lépéseket tett s Debreczennel folytatott tanácskozások alapján lehetővé 
vált itten egy ref. theol. fakultásnak szervezése az egyetemmel kapcsolatban, 
a mi viszont arra szolgált, hogy egyházunk is szervezzen theol. fakultást 
valamely egyetemmel kapcsolatban. Hozzájárult ehhez az eperjesi Collegium- 
nak az a javaslata s törekvése, hogy Eperjesen ev. csonka-egyetem szérvez- 
tessék theol. és jogi akadémiáinkból. Egy etemes felügyelőnk, br. Prónay Dezső úr 
ő mtga f. é. január 18-ikára a theol. akad. nagybizottság, a jogügyi és pénzügyi 
bizottság tagjait közös gyűlésre hívta össze ezen nagyfontosságú kérdésben 
való javaslattételre. A bizottságot megelőzőleg január 12-ikén Geduly Henrik 
püspök úr ő mtga mint elnök Nyíregyházán, Mayer Endre th. ak. dékán, 
dr. Mikler Károly jogakad. dékán, dr. Obetkó Dezső coll. igazgató és dr. 
Szlávik Mátyás, a theol. Otthon felügyelő-tanára részvételével szűkebbkörű 
tanácskozást tartott, melynek megállapodásait az Eperjesen felállítandó ev. 
jellegű csonka-egyetem ügyében Oeduly püspök úr az említett bizottsági 
együttes gyűlésben előadta, felhozva azokat a történeti, egyházi, társadalmi 
s pénzügyi érveket, a melyek a csonka-egyetemnek Eperjesen váló felállítása
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mellett szóknak. Igen sokan Pozsony mellett érveltek. A kultuszminiszté
riummal mindkét irányban folytatandó tárgyalások fogják dűlőre vinni az 
ev. theol. fakultásnak ügyét is.

Ennek eldöntéséig, nagy sajnálatunkra, függőben maradt a theol. aka
démiák tanügyi szervezeti javaslata is.

Szerencsésebbek voltunk a theol. tanárok fizetésrendezési kérdésében, 
a mennyiben az egyetemes közgyűlés az összes ev. theol. akadémiai tanárok 
benyújtott kérvénye folytán az egyházi közalapból 37,620 koronát utalvá
nyozott drágasági pótlék czímén, mely összegből az eperjesi theol. taná
roknak 14,220 kor. jutott fizetéseik aránylagos javítására. Ez év folyamán 
lépéseket teszünk arra nézve, hogy az ideiglenesen megadott drágasági 
pótlékot a jövő isk. évtől kezdve állandó fizetésjavításként rendszeresítve 
szavazza meg az egyetemes közgyűlés, s minthogy kilátásunk van arra, hogy 
az állam is segítségére jő Egyházunknak a theol. tanárok korszerű s állá
suknak megfelelő fizetésének rendezéséhez, bizton hiszszük, hogy rövid időn 
belül ezt a kérdést is mindenkit kielégítő módon fogja Egyházunk megoldani.

A vallástanítási tantervhez szükséges didaktikai s methodikai utasítások 
elkészítése végett kiküldött bizottságban akadémiánkat Mayer Endre dékán 
képviselte s résztvett az e tárgyban szeptember 25-ikén, november 9-ikén 
és február 2-ikán tartott bizottsági ülésekben. Az evang. tanárok és tanítók 
egyesületének f. évi május 28 —29-ikén Budapesten megtartott gyűlésén 
főiskolánkat Mayer Endre dékán és Draskóczy Lajos tanár képviselték, a ki 
a közgyűlésen tanulságos és hatásos előadást tartott az ev. egyház szociális 
feladatairól gyülekezetekben és iskolákban.

Akadémiánk mindig kellő érdeklődéssel viseltetett ev. egyházunk vezetői 
iránt s résztvett úgy a közös örömben, mint a bánatban, mely azokat érte. 
Ez okból örömmel üdvözölte Terray Gyula nagyérdemű gömöri ev. főesperes 
Öméltóságát abból az alkalomból, hogy Őfelsége udvari tanácsossá nevezte 
ki, főt. s mtgos Gyurátz Ferenczet, a dunántúli egyházkerület kiváló püspökét 
vaskorona-renddel való kitüntetésekor, báró Láng Lajos őnmtságát, v. b. titkos 
tanácsost s az ev. egyetemes gyámintézet világi elnökét, a mikor neki Őfelsége 
a báróságot adományozta és Hajdú Jánost, a sárosi ev. egyházmegye főesperesét 
a Ferencz József-rend lovagkeresztjével való kitüntetésekor. Őszinte részvété
nek adott kifejezést Véssey Sándor dunántúli egyházkerületi felügyelőnek 
hirtelen bekövetkezett halálakor. Végül őszinte örömmel üdvözölte Händel 
Vilmos selmeczbányai lelkész, nagyhonti főesperest s egyetemes egyházi 
főjegyzőt 50-éves lelkészi jubileuma alkalmából, melyet egyháza és számos 
tisztelői nagy fénnyel s lelkesedéssel ünnepeltek meg. Örömünk nagy volt 
már csak azért is, mivel benne főiskolánk egy kitűnő tanítványát tisztelhetjük.

3. Az akadémiai beírásokat a rendes időben végezve, az első félévet 
szept. 9-ikén, a másodikat pedig február 8-ikán kezdtük meg. Hallgatóink 
száma volt 54. Ezek közül 17 elsőéves, 12 másod-, 16 harmad-, 5 negyed
éves és négy volt róm. kath. lelkész, illetőleg szerzetestanár. A hallgatók 
között feltűnő sok volt az olyan, a ki mint görögpótlós iratkozott be s e 
miatt csak sok nehézséggel küzdve haladhat. De nemcsak ezek, hanem
Coll. Ért. 1911 — 12. 9
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azon hallgatóink is, a kik a görög nyelvet s irodalmat gimn. tanulmányaik 
alatt tanulták, csak nehezen tudnak haladni gyarló görög nyelvi ismereteik 
miatt. Főgimnáziumainknak nagyobb gondot kellene fordítaniok és szigo
rúbban venniök úgy a latin, mint a görög nyelvet, mert ezeknek el
hanyagolása nemzetünknek a kultúrában való elmaradását jelenti, lelkész
képzésünket nehezíti s kellő alapok hiánya miatt leszállítja. Nem szorul 
ugyanis bizonyításra, hogy a theologiai tudományos képzésnek sikere a 
klasszikus nyelvek ismeretétől függ s ha középiskoláink ebben nem felel
nek meg hivatásuknak, hiábavaló lesz minden panasz, a melyet a lelkész
képzés ellen felhozhatunk, mert hiányos alapokon biztosan építeni nem 
lehet. Hallgatóink között volt két okleveles tanító is, a kiket bizonyára csak 
mély vallásosságuk s hivatásérzetök vitt a lelkészi pályára. A szászok közül 
az elmúlt isk. évben csak egy hallgatónk vott, ellenben egy horvátországi 
hallgató is beiratkozott, a ki előbb két évig a lipcsei, illetőleg berlini egye
temeken tanult. Megjegyzésre méltó, hogy a szász konzisztorium, dr. Theutsch 
Frigyes püspök aláirásával egy átiratot küldött akadémiánkhoz, a melyben 
elismerésének s köszönetének ad kifejezést a m. isk. évben theol. akadémiánkon 
tanult erdélyi szász eredetű theol. akad. hallgatókkal szemben tanúsított test
véri fogadásért s nevelői gondozásért. Hiszszük ez alapon, hogy erdélyi 
testvéreink ezentúl is szeretettel fognak gondolni reánk, a miből csak áldás 
fakadhat a magyar hazára és protestantizmusra. Feltűnő számmal (négy) jelent
keztek volt róm. kath. lelkészek különbözeti vizsgára. Ezek közül azonban 
az egyik, Kasper Frigyes, két és fél havi itt tartózkodás után visszatért a 
róm. kath. egyházba, a hol 3 — 4 évi kolostori vezeklés után ismét kath. 
papi állást vállalhat. Illető atyánkfia, kath. csábításoknak engedve, nem találta 
magát bele abba a prot. szellembe s szabad vizsgálódásba, a mely theol. 
tudományos kutatásunkat jellemzi s a mely sokszor nehéz tusákon keresztül 
vezet a prot. személyes hitnek megszerzéséhez. Egyházunknak erős karakterű 
lelkészekre van szüksége, a kik személyi hittel bírnak s azt erős, öntudatos 
munka s esetleg lelki küzdelmek árán szerezték meg.

Külföldi egyetemen ez évben csupán egy hallgatónk van, Schuszter 
Mihály, a ki, mint negyedéves, Halléban folytatja tanulmányait.

Hallgatóink száma a múlt évihez képest emelkedett, azért mégsem 
elegendő arra, hogy a lelkész- és segédlel készhiányon segítve legyen. Aka
démiánk e bajon segítendő, „Tájékoztatót" küld szét, hogy felhívja egyesek 
figyelmét és buzdítsa őket a lelkészi pályára. Különösen a vallástanár és 
lelkész urak vannak hivatva arra, hogy az arravaló ifjúságot irányítsák s 
buzdítsák a lelkészi pályára. Akadémiánk mindent elkövet, hogy az arravaló 
ifjak kellő segélyben s ösztöndíjakban részesüljenek.

4. Az ifjúságnak akadémiai s társadalmi élete s viselkedése megnyugtató 
volt, minélfogva a tanári-karnak, mint fegyelmi hatóságnak, csak egy esetben 
kellett eljárnia. Kisebbszerű s rendszerint előforduló fegyelmi vétségek, 
mulasztások s ifjúi gondatlanságból eredő bajok ez évben is akadtak, 
de ezek aggodalomra nem szolgáltattak okot. Az előadások látogatásában
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sem észleltünk nagyobbfokú hanyagságot, habár itt nehéz dolgunk van, 
mert az elterjedt akadémiai szabadosság itt is szeretne hódítani.

Akadémiánk, rendeltetésénél fogva nemcsak a tudományos képzésre, 
hanem a valláserkölcsi és hazafias nevelésre is súlyt helyez, minélfogva figye
lemmel kiséri a hallgatók egész lelki fejlődését, a miben jó szolgálatot tesz a 
theol. Otthon s az ifjúsággal való gyakori érintkezés. Az istenitiszteletek láto
gatása kötelező lévén, azokat ifjúságunk természetszerűleg szorgalmasan 
látogatta. Az úrvacsoráját a collegiumi közös deprekáczionális ünnepek alkal
mával, október 31-ikén és május 15-ikén vettük fel a Collegium többi inté
zetének tanáraival s ifjúságával egyszerre. Mindkét esetben egy-egy theologus 
mondta el a szokásos deprekácziói imádságot; a május 15-iki deprekáczió 
alkalmával Kozlay Kálmán III. é. theol. volt az ifjúsági szónok. Október 6. és 
márczius 15-ikét közösen ünnepelték a Collegium többi intézeteivel. Egészségi 
tekintetben kielégítő volt ifjúságunk élete; haláleset egyáltalán hosszú évek 
óta nem fordult elő. Egy hallgatónk hosszabb szabadságot élvezett betegsége 
miatt, egy másik pedig négy hetet töltött szüleinél egészségének helyre- 
állítása végett. Ezeken kívül egyeseket könnyebb betegségekben gyógy
kezeltek orvosaink. Orvosságot, orvosi rendeletre, minden hallgatónk ingyen 
kapott a helybeli gyógyszertárakban a Collegium számlája terhére, ha az 
orvosi vény a dékán által láttamoztatott.

A rendes iskolai tanulmányaikkal való foglalkozáson kívül szorgal
masan munkálkodtak hallgatóink a belmissziói egyesületben, az Eperjesi 
Széchenyi-körben s egyes alkalmakkor vidéken is, mint szavalok, előadók 
s énekesek, a miről az Értesítő más helyein részletesen van szó. Mint 
kisegítő szónokok, az ország különböző részein működtek. Mivel az ilyen 
ünnepi prédikálás sokszor káros úgy a gyülekezetre, mint az illető szónok
ifjúra, ez okból nagyon kívánatos, hogy azok a lelkészek, a kiknek szük
ségük van ünnepi szónokra, a theol. dékáni hivatal megkeresésével szerezzenek 
maguknak megfelelő kisegítőt. Szükséges ez nemcsak fegyelmi szempontból, 
hanem azért is, hogy ne kezdő, hanem gyakorlottabb, arravaló s idősebb 
theologus léphessen fel a szószéken kellő előkészülő-tanulmány után, mert 
ellenkezőleg árt az evangélium s a szószék tekintélyének.

Theol. hallgatóink ez évben is békében s egyetértésben éltek egymással, 
a mint ez komoly s lelkész! pályára készülő ifjaktól el is várható. Ifjúi 
meggondolatlanságból s heveskedésből eredő vétségeknek s megbánások
nak elbírálására és megbüntetésére szolgál a theol. akad. becsületbíróság, a 
melynek az autonomikus életre való szoktatáson kívül az a nagy feladata 
is van, hogy egyes, személyeskedésből folyó s magánügyekre tartozó sér
téseket, nemkülönben a theol. testület jó hírét veszélyeztető eseteket elbírál
jon s a theol. tanári-kar beavatkozása nélkül békés, vagy peres eljárás útján 
elintézzen. Ifjúságunk elődeitől örökölt jó szelleme nem engedi, hogy politikai 
torzsalkodások s nemzetiségi viszálykodások szakadásokat s pártoskodásokat 
idézzenek fel, mert hazafias s a nemzetiségekkel szemben concilians maga
tartása legbiztosabb záloga a helyes irányú, hazafias s nyugodt életnek úgy 
itt, mint később az életben.
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Ez év folyamán a testület átdolgozta régi alapszabályait s új szabályo
kat készített a theol. akad. énekkar szervezése czéljából. A tanári-kar ezeket 
átvizsgálva s a szükséges javításokkal ellátva, hitelesítette azzal az óhajtással, 
hogy igaz krisztusi vallásosság, egyház- és hazaszeretet vezesse mindenkor 
s minden cselekvésében a theol. testület minden egyes tagját.

5.Jótétemények. Akadémiánk minden hallgatója jótéteményes; mert 
ha más jótéteményben nem részesül, annyiban mindegyik részesül, hogy 
tandíjat nem fizet, mivel az évek óta el van törülve. A tandíjmentesség, 
ha csak 40 koronát számítunk személyenként, 54 hallgatónál 2160 kor.-t 
tesz ki. Az Otthon összes lakói jótéteményesek, még ha a 100 kor. évi díjat 
fizetik is; mert tekintettel arra, hogy magának az egyházkerületnek felszámí
tása szerint, legalább 160 kor.-ra tehető egynek-egynek az Otthonban való 
elhelyezése, és arra, hogy a szálláspénzek évről-évre emelkednek, az Otthon
ban lakó 38 theol.-nak jótéteménye ezen a czímen tesz 2280 koronát (nyolcz 
benl. jogh.-nál 320 kor.). A lakásdíj-elengedések tettek összesen 1125 kor.-át. 
Az ösztöndíjak, a melyeket ez évben kaptak hallgatóink részben a collegiumi 
alapítványokból, részben más alapokból, tettek 3387 kor.-t. A convictusi elen
gedések összege 2365 kor. A portáns-felügyelő, ökonomus és szénior conv. 
jótéteménye 840 kor. Összesen tehát 12,157 kor. Theol. Otthonunk az elmúlt 
évben is részesült egyes adományokban; ezek részletesen olvashatók az 
Otthonról szóló részben. Óhajtandó volna, hogy theol. akad. hallgatóink 
mind díjmentesek legyenek; ahhoz azonban szükséges volna egyeseknek s 
egyházaknak, esperességeknek nagyobb felbuzdulása, alapítványi helyek léte
sítése iránt. Collegiumunk (200 kor.) s egyházkerületünk (400 kor.) sokat tesznek 
az Otthonért, az egyetemes gyámintézet is évről-évre ad 200 kor. segélyt, a 
sárosi egyházmegye a maga szegénységéből szintén 200 koronát áldoz; mindez 
azonban nem elég a czélnak itt jelzett eléréséhez. Mindazáltal hálás szívvel 
gondolunk azokra, a kik az elmúlt isk. évben is támogattak minket.

A theol. tanári-kar a jótéteményeket szaporítandó, létesítette a Zelenka 
Pál-alapot, melyből a theol. Otthonban lakó theol. akad. hallgatók egyiké
nek tagsági díját részben fizeti. Ezen alapítványra az isk. év folyama alatt 
fizettek: Draskóczy Lajos 40 kor., Deák János 20 kor, Mayer Endre 50 kor., 
dr. Szlávik Mátyás 20 kor., összesen 130 kor., mely összeg az alaptőkéhez 
csatoltatott; kamatokban befolyt 9 kor. 60 fül. — Tőkeállomány 611 kor. 
99 fill. — A befizetett alap jövedelme, valamint az aláírt, de még be nem 
fizetett összegeknek kamatja, 40 kor. egy theol.-nak, javára használtatott fel.

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.
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Tanárok :
1. Csenqey G usztáv, az ó-szövetségi írásmagyarázati és történeti theol. 

tudományok nyilvános rendes tanára.
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 En dre  (1. feljebb).
5. Dr. O bál Béla, a bölcsészet tudora, a történeti theol. tudományok 

nyilvános rendkívüli tanára. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
adományozott 2000 kor. ösztöndíjjal külföldi egyetemeken tartózkodott.

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

7. L iptai Lajos, az eperjesi és vidéki evang. egyház rendes lelkésze
s a szláv nyelv tanára. i

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

9. Dr. H orovitz  Im re , az összes orvostudományok tudora, old. kir. 
törvényszéki orvos s jogakad. magántanár, a közegészségtan előadója.

10. Szem er e  M á rto n , a Sáros vármegyei Gazdasági Egylet gazdaság
iam szakelőadója, a földm. magas kormány intézkedése folytán a gazda
ságtan előadó tanára.

2. Vizsgáló-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, Francz Vilmos, Czékus László, dr. 
Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv; póttagok: Dómján Elek, Szlabey Mátyás, 
Szopkó Róbert, Korbély Géza. A vizsgálatokon résztvesznek, mint vizsgálók, 
az illető szaktanárok is.

3. Végzett tananyag.
a) Előadott tantárgyak.

Első félév.
1. Görög nyelv. I. évf., heti 2 óra. Az újszöv. görög nyelv ismertetése, 

válogatott újszöv. szakaszok olvasásával. Előadta Mayer Endre.
2. Héber nyelv. I. évf., heti 3 órában. Hangtan, szótan a gyönge ige

ragozásig, kapcsolatban fordítási gyakorlatokkal. Előadta Deák János.
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3. Tót nyelvtan és gyakorlatok. Külön-külön a kezdők, haladók és 
gyakorlók részére, heti 1 — 1 órában (összesen heti 3 órában), I —IV. évf. 
részére. Tanította Liptai Lajos.

4. Németnyelvl gyakorlatok. I. évf., heti 1 órában. Tanította dr. Szlávik 
Mátyás.

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

6. Theologlai encyclopaedia. 1. évf., heti 3 óra. Előadta Deák János.
7. Hermeneutika. 1. évf., heti 1 óra. Előadta Mayer Endre.
8. Újszöv. bibliai bevezetés. I —II. évf., heti 4 óra. Előadta Mayer Endre.
9. Egyet, egyháztörténet. A reformáczió és utána való korszak. I —II. évf., 

heti 5 óra. Előadta Csengey Gusztáv.
10. Héber nyelv és ószöv. exegesis. II. évf., heti 3 óra. Előadta Deák János.
11. Ószöv. exegesis. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta Csengey Gusztáv.
12. Újszöv. exegesis. Pálnak a rómaiakhoz írt levele (1-7. fej.). II—IV. 

évf., heti 4 óra. Előadta Mayer Endre.
13. Kér. hittan. III. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
14. Homiletika. I —II. évf., heti 2 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
15. Egyházi jogtan. III. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
16. Pastoralis. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
17. Gyakorlati exegesis. I —IV. évf., heti 1 óra. Vezette Draskóczy Lajos.
18. Egyházi és liturgikus ének. I—IV. évf., heti 2 óra. Tanította 

Szánik Ernő'.
19. Mezőgazdaságtan. I—IV. évf., heti 2 óra. Tanította Szemere Márton.

Második félév.
1. Héber nyelv. I. évf., heti 3 órában. A mondattan főbb szabályai; 

könnyebb összefüggő szakaszok olvasása s fordítása. Előadta Deák János.
2. Újszöv. görög nyelv. (Szabad tárgy.) I —II. évf., heti 1 óra. Tanította 

Mayer Endre.
3. Latin nyelv. Az aug. conf. 22 — 25. pontjai olvasva s fordítva. 

Mayer Endre.
4. Tót nyelvtan és gyakorlatok, mint az első félévben. Tanította 

Liptai Lajos.
5. Németnyelvi gyakorlatok. I. évf., heti 1 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
6. Bölcsészet története. Az új és legújabb kor bölcs, irányai. I. évf., 

heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
7. Ószöv. bibliai bevezetés. I —II. évf., heti 4 óra. Előadta Csengey 

Gusztáv.
8. Héber nyelvtan és ószöv. exegesis. II. évf., heti 3 óra. Előadta Deák János.
9. Ószöv. exegesis. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta Deák János.
10. Újszöv. exegesis. A hegyi beszéd magyarázata I. évf., heti 3 óra. 

Előadta Mayer Endre.
11. Újszöv. exegesis. Pálnak a rómaiakhoz írt levele (8—16. fej.). II —IV. 

évf., heti 4 óra. Előadta Mayer Endre.
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12. Magyar protestáns egyháztörténet. I —II. évf., heti 4 óra. Előadta 
Csengey Gusztáv.

13. Magyar függetlenségi törekvések a mohácsi vész óta. I —IV. évf., 
heti 1 óra. (Szabad tárgy.) Előadta Csengey Gusztáv.

14. Kér. hittan. 111. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
15. Egyházi jogtan. III. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
16. Liturgika. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
17. Gyakorlati exegesis. I —IV. évf., heti 1 óra. Tanár Draskóczy Lajos.
18. Egyházi és liturgikus ének. I—IV. évf., heti 2 óra. Tanította Szánik Ernő.
19. Közegészségtan. I. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Horovitz Imre orvos.
20. Mező gazdaságtan. I —IV. évf., heti 2 óra. Tanította Szemere Márton.

b) Seminariumok.
(Első és második félév.)

1. Otestámentomi exegetikai seminarium. Heti 1 órában a II —IV. éves 
hallgatók számára. Vezetője Deák János. Az egyes órákon Kir. II. 22—23. 
és Deut. 1 — 12. f.-eit olvastuk és magyaráztuk; azonkívül a seminarium 
tagjai közül ketten dolgozatot is hoztak a következő czímmel: »Emberáldo
zatok az Otestámentomban", melyet kölcsönösen meg is bíráltak.

2. Újszövetségi exegetikai seminarium. Heti 1 óra, II —IV. évf. Vezetője 
Mayer Endre. A főtárgy, melylyel a seminariumban foglalkoztunk volt: Jézus 
visszatéréséről szóló tan Pál apostolnál. E czélból olvastuk s fordítottuk az 
első és második thessalonikai levelet egybevetve I. Kor. 15. fej.-vel s hozzá
vettük a kis Apokalypsist Márk. 13. fej. Magántanulmányul a következő 
tételek voltak kiadva: Jézus és a család s a nő; Jézus és a vagyon; Jézus 
és a munka s végül Jézus és az Istenországa. E tárgyakat különösen a 
szociálizmusra való figyelemmel kellett tárgyalni s elbírálni, idevonatkozó 
művek olvasása alapján.

3. Egyháztörténeti seminarium. Heti 1 óra. II. évf. Vezetője Csengey 
Gusztáv. A seminarium tagjai a következő tételeket dolgozták ki: Bethlen 
Oábor; Vallásügyi tárgyalások I. Lipót trónraléptéig; A protestantizmus 
elterjedésének okai és körülményei Magyarországon; A tridenti zsinatról; 
A jezsuitákról; A linczi béke; Luther és Róma.

4. Rendszeres theol. seminarium. Heti 1 óra. Ill —IV. évf. Vezető-tanár 
dr. Szlávik Mátyás. Önállóan készített dolgozatoknak felolvasása és közös 
fejtegetése külföldi írók felhasználásával, részben ismertetésével a következő 
hittani kérdésekről: A keresztyénség lényege; A három világvallásról; 
Katholicizmus és protestantizmus; Hase és Tschackert polemikai rendszere; 
Kálvin theologiája; A bűn lényege; Katholicizmus és ultramontanizmus; 
A kijelentés a természetben és a történelemben ; Hit által való megigazulás stb.

5. Gyakorlati theol. seminariumok. Vezető-tanár Draskóczy Lajos.
a) Homiletikai seminarium. Heti 1 óra. Nagy czélok valósítása le

begett szemünk előtt a lefolyt évben is. Igyekeztünk a gyakorlatot össze
kapcsolni tanító, tájékoztató helyes elmélettel. Figyelemmel voltunk a semi
narium tagjainak evang. szellemű továbbképzésére, humanisztikus művelt-
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ségiik mélyítésére, szociális és tiéppsychologiai ismereteik gyarapítására, 
gyakorlati érzékük nevelésére, hogy képesek legyének aztán a szószéket 
összekötni az élettel s a hívek valódi szükségleteivel. Súlyt fektettünk a 
helyes gondolkodás, világos érvelés dialektikai, a megfelelő magatartás, 
előadás, kifejezés, jó ízlés esztétikai föltételeinek inductiv módon való meg
ismertetésére és elsajátíttatására. Seminariumunk tagjai, a III. éves hallgatók 
nyolcz magyar, öt tót és négy német nyelvű egyházi beszédet készítettek, 
a melyek közül volt egy-egy óévesti, tavaszi, újévi, virágvasárnapi, húsvéti 
és tizenkét közönséges egyházi beszéd. A szabadon előadott beszédeket 
írásban elkészített bírálatban és élőszóval méltattuk a munkahozó és a hall
gatók közös okulására.

b) Katechetikai seminarium. Heti 1 óra. A népiskola vallástanítási 
terve alapján, az ott kitűzött újszövetségi bibliai történeteket dolgoztuk fel 
az elemi iskola III — IV. oszt. növendékei előtt. Fölösleges hangsúlyozni ez 
alapvető munka jövőre kiható horderejét, a rendszeres és folytonos kate
chetikai oktatási gyakorlatok elodázhatatlan szükségességét. Baj, hogy leg
alább ez irányban szerves kapcsolat nincs tanítóképezdénk és theologiánk 
közt. Gyakorlati tanításokat a III. és IV. éves hallgatók tartottak. Az írás
ban benyújtott tanítási terv és rendszeres kidolgozás írásban benyújtott 
bírálatban és élőszóval nyert megfelelő méltatást.

c) Liturgikai seminarium. Heti 1 óra. Negyedéves hallgatóink végeztek 
alkalmi functiókat. S bizony-bizony elmondhatjuk, hogy a gyakorlatiki képzés 
e módját is lehet foganatosítani a nélkül, hogy „lesülyednénk" a „slöjd- 
oktatás" gúnyos lenézéssel sokszor hangoztatott alacsony színvonalára. Hallga
tóink próbálkozása e téren is egyházunk érdekében végzett munka volt.

d) Egyházjogi seminarium. Heti 1 óra. A vezető-tanár szabadelő
adás keretében ismertette a történeti egymásután feltüntetésével az egyház
nak és államnak egymáshoz való viszonyát. A IV. é. hallgatók írásbeli dolgo
zatokat hoztak a következő témákról: A lelkészválasztási szabályrendelet 
ismertetése és bírálata. Papi kongrua és kongruatörvény. A nagygeresdi 
egyezség és a pótegyezség ismertetése és bírálata. Egyházi törvénykezésünk. 
Hangsúlyozzuk, hogy e jogi seminariumok jellege nem iskolai, hivatalos, 
hanem bizalmas eszmecsere, mely érintkezés alkalmat nyújt arra, hogy a 
tanár és hallgató között, az oktatás sikerére és az eredmény megállapítására 
nézve oly nélkülözhetetlen és áldásthozó „személyes viszony" is kifejlőd
hessék. Hiszszük, hogy a vetésre itt is elkövetkezik az aratás, a gyakorlati 
jogéleti képzettségben való gyarapodás!

T heologiai akadémiai hallgatók.
I. évfolyam.

1. Biró László ref................................... Guraszáda, Hunyad vm. 1891.
2. Dzurik G yula................................... Kapinémetfalu, Sáros vm. 1892.
3. Egyed Bertalan .............................. Sajóarnót, Borsod vm. .. 1893.
4. Hajdú G y u la ................................... Zsegnye, Sáros vm......... 1892.
5. Hönsch Miklós E d e ........................ Nagyszalók, Szepes vm ... 1891.
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6. Kéri János........................ ............. Tamási, Tolna vm.......... 1892.
7. Kis István*........................ ............. Miskolcz, Borsod vm. .. 1893.
8. Matulcsik G y u la ............ . .. .. Zólyom, Zólyom vm. .. 1893.
9. Molnár Ede**.................. ............  Liptószentmiklós, Liptó .. 1891.

10. Polomszky László rkívüli ............. Csetnek, Gömör vm. 1889.
11. Ponyiczky Pál.................. ............. Hámosfalva, Gömör vm. 1893.
12. Schmidt János ............ ............. Gyönk, Tolna vm........... 1891.
13. Szabó G á b o r .................. ............. Alsóhutka, Abaújtornavm. 1892.
14. Szelezsán János ............ ............. Békés, Békés vm............. 1891.
15. Szolkovy János ............ ............. Budapest, Pest vm.......... 1893.
16. Tavassy Zoltán ............ ............. Miskolcz, Borsod vm. .. 1890.
17. Zólyomi Pál .................. ............. Cserencsény, Gömör vm. 1891.

II. évfolyam.
18. Bánszky G y ö rg y ............ ............. Békéscsaba, Békés vm. .. 1891.
19. Baron János .................. ............. Kuczora, Bácsbodrog vm. 1890.
20. Boratko Rudolf Lajos ............. Batizfalu, Szepes vm. 1891.
21. Fábry Gusztáv Ernő .. .. ............. Felka, Szepes vm............ 1890.
22. Jurányi L a jo s .................. ............. Kisapostag, Pest vm. 1890.
23. Kettenbach Jakab............ ............. Novibanovci, Szerém vm. 1889.
24. Markusovszky András ............. Zólyomlipcse, Zólyom .. 1890.
25. Máczay Lajos.................. ............. Nyíregyháza, Szabolcs .. 1891.
26. Mikula Zoltán.................. ............  Ipolyróna, Nógrád vm. .. 1891.
27. Reppert Frigyes rkívüli h. ............. Óverbász, Bácsbodrog .. 1889.
28. Stadtrucker Gyula .. .. ............. Zólyom, Zólyom vm. .. 1892.

III. évfolyam.
29. Derner Gusztáv Adolf ............. Pécs, Baranya vm........... 1891.
30. Egyed Aladár.................. ............. Vadkert, Pest vm............ 1890.
31. Fröhlich Győző ............ ............  Késmárk, Szepes vm. 1889.
32. Hatvanszky Andor .. .. ............. Sajóháza, Gömör vm. .. 1887.
33. Hronyecz P á l .................. ............. Rozsnyó, Gömör vm. .. 1890.
34. Izsó Sándor .................. ............. Eperjes, Sáros vm........... 1890.
35. Kozlay Kálmán ............ ............. Nyárasdomb, Bereg vm. 1890.
36. Kuszy Adolf .................. ............ Németlipcse, Liptó vm... 1888.
37. Lábossá Lajos.................. ............  Rozsnyó, Gömör vm. .. 1891.
38. Marcsek János.................. ............. Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1890.
39. Matyuga K am ill............ ............. Liptóújvár, Liptó vm. .. 1890.
40. Mikulás J e n ő .................. ............. Gesztes, Gömör vm....... 1890.
41. Mohr Gyula .................. ............. Gölniczbánya, Szepes vm. 1884.
42. Sadler Ottó .................. ............. Jaad, Besztercze-Naszód .. 1889.
43. Stollmann Kornél............ ............. Béld, Hont vm.......... 1887
44. Szklenár Pál .................. ............. Csáklyó, Zemplén vm. .. 1890.
45. Turcsányi László............ ............. Sebespatak, Gömör vm... 1890.

* A II. félévtől kezdve. — ** Az első félévben kilépett.
Coll. É rt. 1911—12. 10
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IV. évfolyam.
46. Heinz Lajos .................................... Bácstopolya, Bácsbodrog 1889.
47. Lángos János . Zólyom, Zólyom vm. .. 1890.
48. Moravcsik Jenő .............................. Szarvas, Békés vm..........  1888.
49. Schuster Mihály*.............................. Pinczéd, Bácsbodrog vm. 1886.
50. Terényi G y ö rg y ............  ............  Szarvas, Békés vm..........  1885.

Tanfolyamhoz nem kötött rendkívüli hallgatók:
51. Arany Nándor, volt r. kath. lelkész Bogaros, Torontál vm. .. 1873.
52. Kasper Frigyes, volt r. kath. lelkész Kacza, Nagyüküllő vm. .. 1883.
53. dr.Kelecsényi János, volt piarista tanár Beregszász, Bereg vm. .. 1883.
54. Szeberényi Lajos, volt piarista tanár Pápa, Veszprém vm........  1883.

5. Theologiai vizsgálatok.
a) Alapvizsgálatok. Javító-vizsgálatot tartottunk szept. 18-ikán, a mely 

alkalommal 4 hallgató elégségesre javította bizonyítványát; decz. 15-ikén 
pedig Mohr Gyula teljes vizsgát tett. A f. évi alapvizsgálatokon az összes 
arra jogosult hallgatók jelentkeztek.

b) Szakvizsgálatok. Javító-alapvizsgálatot tett két hallgatónk, az egyik 
szept. 29-ikén, a másik október 19-ikén, mindketten kielégítő eredménynyel. 
Az évvégi szakvizsgálatokra jelentkeztek az összes 111. évesek. írásbeli 
dolgozatok tételei voltak: »A kér. ember szabadsága, Pál apostol tanítása 
szerint", új-szövetségi és »Jesaja 24 —27. fej. keletkezése és kritikája", ó-szöv. 
tárgyú; »A keresztyén anthropologia főbb igazságai" a rendszeres theologiából.

c) Lelkészi vizsgálatok. Szept. 19-ikén Janis Lajos tett vizsgálatot, a ki Liptó- 
szentmiklósra, és márcz. 23-ikán Klein Pál, a ki Gölniczbányára hívatott segéd
lelkésznek, mindketten Pozsonyban és külföldön végezték theol. tanulmányaikat.

Az iskolai év végén tartandó lelkészi vizsgálatokra két theol. jelent
kezett, különbözeti vizsgálat letételére pedig két volt róm. kath. lelkész. írásbeli 
dolgozatok tételei: Zsolt. 127,1; Jer.26,1 — 16; Mk. 8, 1—9; 1. Kor. 15, 12 — 20.

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

Tavalyi jelentésemben kifejtettem, hogy szép intézményünknek tiszai 
ev. egyházkerületünkben, sőt hazai ev. egyházunkban magasztos vallásos
egyházi s hazafias, tudományos jelentősége és fontossága van. Egy Otthon
nak, de különösen a theologiainak, bizonyos magasabb czélok és életideálok 
lehető megvalósítására kell törekednie. Mint felügyelő-tanár tehát minde
nekelőtt az egész tanidőn át arra törekedtem, hogy egyházkerületünk ez 
újabbi, legnagyobb és legkiválóbb hivatású intézményében: az Otthonban, 
az evangélikus vallásos-egyházi és magyar hazafias érzés mellett, a csalá
dias együttélés és békés együttműködés erénye, nemkülönben a rend, pon
tosság és tisztaság érzéke honoljon fejében és tagjaiban egyaránt.

Ebben az évben egy lépéssel közelebb jutottunk annak a theologus-
* Okt. elején a halle-wittenbergi egyetemre ment tanulmányainak folytatása végett.
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ideálnak a lehető megvalósításához, a melyre új püspökünk előtt is hűséget 
fogadtam s ahhoz egész egyéni és tanári ambíciómat, sőt testi és lelki erőim 
legjavát kötöttem. Ez életideált tavalyi értesítőnkben így fogalmaztam: „a 
pályája magasztos hivatását felfogni és átérezni képes, tudományban és hit
ben erős, testben-lélekben tiszta, szorgalomban ernyedetlen, jellemben fedd
hetetlen 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 törekvések
ben". S bár még ebben a tanévben sem közelítettük meg ez életideált, talán 
a miatt is, mert ideál, azért mégis bizonyos jóleső érzéssel és megelége
déssel jelenthetem, hogy az Otthon theol. és jogakad. lakóinak magavise
leté az egész tanidőn át magukhoz s a felügyelő-tanárhoz való viszonyuk
ban csaknem kifogástalan volt. S ha elő is fordultak a legritkább esetekben 
kisebb-nagyobb fegyelmi vétségek, mulasztások, vagy engedélynélküli időn- 
túli kimaradások, azok, az Otthon naplójának tanúságai szerint, sohasem 
voltak szándékosak, s a tanári-karnak beavatkozását egyetlen egy esetben 
sem tették szükségessé. A kölcsönös megbecsülés, békülékenység és szere
tet szelleme lebegett a felügyelő-tanár és az ifjúság magaviseleté fölött. 
Ebben az évben, felügyelő-tanári munkásságunk hatodik évében, különö
sen is meggyőződtünk arról, hogy mily nevelő hatása van egy jól szerve
zett és vezetett Otthonnak az ifjúságra; s hogy minden tekintetben bevált 
a szabályzatnak az a helyes intézkedése, a mely szerint „minden theol. 
hallgató az Otthon kötelezett tagja“. Hogy pedig az egész tanidő lefolyása 
az Otthonban oly síma volt, abban kétségtelenül — s ezt elismerésül emlí
tem — igen nagy része volt az Otthon szoba-, különösen hálófelügyelőinek 
(Heinz L., Marcsek ]., Denier O. és Rozlozsnik M.).

A tanév elejétől kezdve mindvégig a naponkénti munkát a felügyelő
tanár mindenkori személyes részvételével és felügyelete mellett az Otthon 
olvasó- és imatermében reggeli könyörgéssel kezdtük, a melynél a könyör
gést a theol. bennlakók fölváltva végezték. Az éneket harmonium-kisérettel 
az egész év folyamán, igen nagy buzgósággal és bensőséggel, rendszerint 
Egyed Aladár III. s az ő akadályoztatása esetén Derner Gusztáv III., Fábry 
Ernő II. és Reppert Frigyes II. é. theologusok végezték. Különösen Egyed 
Aladár valóban művészi harmonium-játéka az egyházkerület elismerésére is 
érdemes. Ezek a reggeli könyörgések komoly, ünnepélyes és vallásos lefo
lyásukat illetőleg az egész tanidő alatt igen magas színvonalon állottak s a 
felügyelő-tanárnak s a theol. és jogászlakóknak úgyszólván lelki szükségletét 
alkották. Az azoktól való indokolatlan elmaradás alig fordult elő. Különös 
figyelmet fordítottunk a komoly, épületes és igazán benső imaszerű előadásra 
s egyesek e téren kiváló imádkozóknak bizonyultak.

A lakók szórakozására szolgált a múlt tanévben is a biliárddal és 
sakktáblával fölszerelt, ú. n. szórakozó-szoba, amelynek felügyeletében és 
ügyeinek pontos vezetésében Markusovszky, mint elnök és Máczay, mint 
pénztáros teljesített hűséges szolgálatot. Ez a szórakozó-szoba külön szabály-

10*
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zat mellett s egy napibiztos felügyeletével naponként este 5 — 9 óráig állott, 
mérsékelt díjazásért, a lakók rendelkezésére. Ezenkívül, a felügyelő-tanár 
engedélyével, szombatonként nyolczan a fürdő-szobát is használhatták.

A lakók száma az elmúlt tanév mindkét felében 46 volt s így a lét
szám kezdettől fogva teljesen megtelt. Ezek között: Marcsek J., Heinz L., 
Denier G., Fröhlich Gy., Kozlay K., Egyed A., Szklenár P., Kuszy A., Hro- 
nyecz P., Bánszky Gy., Fábry E., Szelezsán I., Markusovszky E., Baron J., 
Zólyomi P., Hatvanszky A., Matyuga K-, Egyed B., Ponyiczky P., Szolkovy
J., Stadtrucker Gy., Hajdú Gy., Kiss I., Szabó G., Mohr Gy., Jurányi L., 
Reppert F., Kéri J., Máczay L., Hönsch E., StollmannK., Tavassy Z., Schmiedt 
J., Turcsányi L., Mikula Z., Dzúrik Gy., Matulcsik Gy., Biró L. theologu- 
sok, Rozlozsnik M., Baloghy E., Bihary B., Bárczy L., Szereday Sz., Bölcs- 
házy Z., Buna I., Bartovics V. joghallgatók voltak. Szobafelügyelők voltak: 
Fröhlich Gy., Marcsek J., Derner G., Egyed A., Kozlay K., Szklenár P., 
Bihary B., Kuszy A., Bölcsházy Z. és Heinz L. Hálófelügyelők: Derner G., 
Rozlozsnik M., Heinz L. és Marcsek J., utóbbi egyszersmind az Otthon iro
dai teendőt is ellátta igen nagy pontossággal és teljes megbízhatósággal.

Az Otthon belső szellemi életét híven visszatükröztető, rendkívül ör
vendetes körülményként megemlítem, hogy az Otthon lakói a felügyelő
tanárt nevenapjára Biró L. theologus által festett, díszes, nagy fali tájképpel 
tisztelték meg, a mely alkalommal a kölcsönös üdvözlések igen bensők és 
lélekemelők voltak. Az ifjúság e kitüntető figyelmét ehelyütt is különös 
hálával és elismeréssel örökítem meg. Nemkevésbbé örvendetes tényként 
megemlíthetem, hogy az Otthon összes lakói, a felügyelő-tanár indítványára, 
lefényképeztették magukat az Otthon udvarán, s ezt a szokást évről-évre 
állandósítani óhajtják, hogy így ezzel is az Otthon olvasótermét egy-egy 
becses emlékkel megajándékozzák s az összetartozás érzetét neveljék. Ez alka
lomból a felügyelő-tanár a nála lévő összes régebbi theologusok csoport
képeivel ajándékozta meg az Otthon olvasótermét.

A múlt tanévben theol. lakóink, nagyobbára lelkész- és tanítófiak, máris 
tetemesebb lakbérelengedésekben részesültek. így a tiszai ev. egyházkerület 
400 s a Collegium Rochlitz-alapítványának 200 kor. adományából évenként 
50 — 50 kor. elengedésben: Derner G., Matyuga K-, Egyed A., Jurányi L., 
Heinz L., Kuszy A., Szabó G., Turcsányi L., Hatvanszky A., Mohr Gy., 
Hajdú Gy. és Schmiedt J. A nyíregyházi ev. egyházközség s Szentiványi 
Árpád 4000 —4000-koronás alapítványának kamatjából 100—100 kor. lak
bérelengedésben Máczay L. és Egyed B., a sárosi ev. egyházmegye 200 kor. 
adományából 50 — 50 kor.-ban Dzúrik Gy. és Szklenár P., a Kubinyi Albert 
örökösei alapítványából s a theol. tanárok Zelenka püspök nevére tett ala
pítványából és részben adományából 100 kor.-ban Kozlay K. s végül a 
Leopoldianum évi 200 korona adományából 100 kor.-ban Marcsek J., a 
mely adatokból kitűnik, hogy a Theol. Otthonnak immár öt teljesen in
gyenes és 12 félingyenes hely áll rendelkezésére. Hálásan említjük, hogy 
a magyarhoni ev. Gyámintézet a Leopoldianumból ez évben is 200 kor. 
adományban részesítette Otthonunkat, valamint örvendetes tényként jelezzük,
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hogy a Theol. Testület az Önsegélyző-Egyesület adományából ez évben 
is 25 kor.-t juttatott Fröhlich Győzőnek a lakbér fizetésére; s ezt az ado
mányát a jövőben is állandósítani, sőt gyarapítani fogja. Végül örömmel 
jelezzük, hogy a jogakadémiai tanári-kar a jövő tanévtől kezdve a Propper- 
féle 100-koronás alapítványból egy jogász-lakót lakbérkedvezményben fog 
részesíteni.

Intézményünknek egyházközségeinkkel való behatóbb megismertetése 
és megkedveltetése czéljából a lefolyt tanév alatt is a felügyelő-tanár az 
Otthon theol.- és jogászlakóival egyházkerületünk több községében anyagi
lag is, de különösen erkölcsileg fényesen sikerült irodalmi estét rendezett 
az Otthon javára. Ilyet rendezett nov. 4-ikén Szepesbélán, január 13-ikán 
Leibiczon és febr. 29-ikén közös protestáns vallásos estélyt Kassán. Úgy a 
felügyelő-tanár német és magyar nyelven tartott előadásai, Heinz L. bélai 
és Derner G. leibiczi templomi szónoklata, mint különösen a szavalatok, zene- 
és énekpontok, és főleg Egyed Aladár mesteri orgonajátékai maradandó 
benyomásokat eszközöltek mindenütt a hívekben. Szereplésükkel — mint 
azt az időszaki sajtó is igazolta — becsületükre váltak önmaguknak és nagy- 
hivatású intézményüknek. Ezeket az irodalmi estélyeket a felügyelő-tanár a 
jövő tanévben is fogja különböző helyeken megrendezni.

Theologusaink és jogászaink szellemi szórakozására az Otthon olvasó
terme mellett közvetlenül elhelyezett theol. akad. könyvtár s a felügyelő
tanár tekintélyesebb magánkönyvtára és lapjai állottak mindenkor a benn
lakók rendelkezésére. Nagy gondot fordított a felügyelő-tanár arra is, hogy 
az Otthon lakóival megkedveltesse a természetet és ritka szép Felvidékün
ket. Ilyen kirándulásokat rendezett a lefolyt tanév alatt és igen olcsó áron: 
őszszel a branyiszkói-hegyláncz legmagasabb csúcsára, a Slubiczára, nov. 
12-ikén a Gölniczbánya és Korompa közötti Thurzó-hegyre és tavaszszal 
a Szomolnok és Rozsnyó közötti, felséges fekvésű Pipitykére, a mely alka
lommal ama borzalmas pusztításokat is megszemlélhették, a melyeket az 
ápr. 2-iki szélvihar okozott Felvidékünk erdőterületein. Előnyös összekötte
téseinél fogva a felügyelő-tanár a felvidéki nyári és téli tátrai turisztikának 
az Otthon lakóival való megkedveltetésére igen nagy gondot fordított. Ezek 
az évenként különböző vidékeken ismétlődő kirándulások s különösen a 
tátrafüredi és lomniczi ródlizás a verőfényes téli Tátrában maradandó be
nyomással voltak turista ifjainkra.

Szives előzékenységgel viseltetett az Otthon intézményével szemben az 
elmúlt tanévben is a m. kir. földmívelésügyi kormány 150 m.3 tűzifának 
féláron való átengedésével s a Ksod. tisztviselői kara és személyzete a ki
rándulások alkalmával.

Végül még megjegyezzük, hogy az Otthon helyiségei, főleg szobái és 
hálói, egészségügyi tekintetben a legszigorúbb követelményeknek is meg
felelnek. Nagyobb betegség ezidén sem fordult elő, úgy, hogy ez évben 
is a coll. főorvos rend és tisztaság tekintetében »mintaintézetnek" jelezte 
Otthonunkat. Egy külön orvosi állásnak a jövőben való rendszeresítésére 
azonban az Otthonban elodázhatatlan szükség van.
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Az Otthon „kérő szózat “-ára, három egyházkerületi közgyűlés egy
hangú határozatából a lefolyt tanévben is eléggé szépen folytak be az ado
mányok. A házipénztárban Eperjesen befolyt: Ózdi ev. egyház 20 kor., 
hegyaljai egyházmegyei gyámintézet 9, kassai ev. II. egyház 10, apáczai ev. 
egyház 12, ruszkini ev. egyház 2, merényi ev. egyház 5, kisszebeni ev. II. 
egyház 10, Jeszenszky Nándor nagybecskereki ev. lelkész 10, budaméri ev. 
egyház 10, szepesbélai irodalmi estély jövedelme 150, szepesbélai ev. nő
egylet 10, Róth Frigyes szepesbélai tanácsos 10, sárosi egyhm. pénztár 200, 
gr. Andrássy Dénes 200, nyíregyházai ev. egyház 200, selmeczbányai ev. 
főgimn. biblia-egyesület 20, Sárkány Kálmán dobsinai egyházfelügyelő 100, 
egyházker. lakbérsegély 400, Leopoldianum 200, zsegnyei ev. egyház 10, 
nandrási ev. egyház 8, kapinémetfalvi ev. egyház 10, rozsnyói ev. egyház 12, 
nagyváradi ev. egyház 20, leibiczi irodalmi estély jövedelme 70, szepes- 
szombati ev. egyház 5, Szentiványi-alapítvány kamata 160, zólyomi ev. 
egyházmegye 30, resiczabányai ev. egyház 10, dr. Propper József eperjesi 
ügyvéd 20, pilisi ev. egyház 10, sókúti ev. egyház 1O50, ferenczhalmi ev. 
egyház 15, Moravcsik Jenő 25, Nyíregyháza város 50, abaújszántói ev. egy- 
egyház 5, Székely Gyula esperes 10, újvidéki Tabitha-nőegylet 24, kapi
németfalvi ev. egyház 10, kishonti ev. egyházközségek 30*28, coll. Rochlitz- 
segély 200, Novák-alap 35, Kubinyi-alap 40, sárosi egyházmegye alapít
ványa 25, szatmárnémeti ev. egyház 16, kassai II. egyház offertóriuma 3, 
s szarvasi főgimn. ifj. gyámintézet 25 kor. A központi pénztárban Niregy- 
házán befolyt: sárosi egyházmegye 2, brassói egyházmegye 10, tiszavidéki 
egyházmegye 33*21, kassai ev. I. egyház 50, öt felföldi város takarékpénz
tára 5, és nyárasdombi egyház 3 korona. Mivel nagyobbára ezekből az évi 
adományokból fedezzük, a theologusok és joghallgatók lakbérével együtt, 
az Otthon évi fentartásának, tatarozásának és berendezésének újabban foly
ton emelkedő költségeit, ismételten ajánljuk ez áldásos intézményünket, 
egyházkerületünk újabbi kassai közgyűlése egyhangú határozatából is, lehe
tőleg öt évre való megajánlással, egyházközségeink és tehetősebb híveink 
szives figyelmébe és hathatós támogatásába, a mint azt legújabban fenkölt 
lelkű püspökünk, Geduly Henrik, is tette püspöki körlevelében s egyház- 
községenként brassói és árvái hivatalos egyházi látogatása alkalmával. S erre 
szükség is volt, a mennyiben három egyházkerületi közgyűlési határozat 
ellenére még mindig vannak tiszai egyházkerületünkben nagy számmal 
olyan községek, sőt egyházmenyék, a melyek mai napig sem vettek tudo
mást az Otthonról. Mint a püspöki körlevél oly találóan mondja: „Az ala
pítványoknak a szaporítása, de mindenekelőtt az Otthon fentartásának és 
fejlesztésének évről-évre való állandó biztosítása volna legméltóbb előkészü
lete a mi tiszai egyházkerületünknek és ebben egyházközségeinknek a refor- 
máczió 400-éves jubileumának méltó megünnepléséhez!“.

A jövő tanévre az Otthonba való fölvétel tekintetében tájékoztatásul 
megjegyezzük, hogy a mennyiben azt a bennlakó theologusok létszáma 
megengedi, az eddigi gyakorlathoz híven, nehány ev. és ref. vallású joghall
gató is fölvehető. A fölvétel az egész tanévre kötelező. Egy-egy theologus
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egész tanévi lakbére 100, joghallgatóé 120 korona, a mely négy részletben 
lefizetendő, s a miben a lakás, fűtés, világítás és kiszolgálat foglaltatik. 
Augusztus 20-ikáig bezárólag elfogad a tiszakerület püspökéhez czímzett 
kérvénynyel a theol. és jogakadémia dékánja vagy maga a felügyelő tanár, 
dr. Szlávik Mátyás. A fölvétel kellékei: érettségi bizonyítvány, az előző tan
évről, vagy félévről szóló index, esetleg elbocsátó- s minden esetben egészsé
get igazoló orvosi bizonyítvány.

Végül tájékoztatásul közöljük a minden tekintetben helyesnek ismert, 
gyakorlatilag kipróbált és bevált s pontos és lelkiismeretes betartásra hiva
tott házi-rendet a következőkben:

1. Az Otthon lakói, vasárnap kivételével, mindennap pontosan 
s/8 8 órakor az olvasóteremben, a felügyelő-tanár jelenlétében tartandó 
reggeli könyörgésen megjelennek, a mi alól csak igazolt betegség esetén 
van kivétel.

2. A bennlakók fölkelése csengetyűszóra télen 6 */», nyáron 6 órakor 
történik. A közös reggelizés ideje a convictusi épület étkező-termében 
V» 8 órakor.

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 
legfeljebb esti 8 óráig, a szórakozóban esti 9 óráig van megengedve. 
A szerencsejáték az Otthon összes helyiségeiben tilos.

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

van megengedve. Tilos az olvasó- és könyvtári teremben s a hálókban. 
A szivarvégek a szobákban a hamutartókba s a folyosókon elhelyezett pléh- 
tartókba dobandók. Nemdohányzó 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 egyenként fizetendő 10 fillér.

8. Az óra szerint beosztott villamos-világítás használata csak esti 
10 óráig van megengedve. A világítás együttes eloltása esti 10 órakor a 
szolga tiszte. Addig is, ha lakóhelyüket elhagyják, a világítás pazarlásának 
elkerülése 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, párnát, nemkülönben elégséges 
számú lábravalót, inget, törülközőt, lepedőt, harisnyát, czipőt, fésűt s ruha-
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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 és esetleges kártérítések.

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

Dr. Szlávik Mátyás,
Eperjes, 1912. június 1. felügyelő-tanár.

2. Theologiai akadémiai szakkönyvtár.
A theol. akad. szakkönyvtár a lefolyt 1911 — 1912. tanévben a következő 

művekkel gyarapodott: a) Vétel útján: Lehmann—Haupt: Die Geschichte 
Judas u. Israels im Rahmen derWeltgeschichte. Baltzer O .: Glaubensfragen. 
—: Utasítás az állami elemi iskola gondnoksága stb. számára. 1868: XXXVIII., 
1876: XXVIII., 1907: XXVI. —: Utasítás a törv.-hat. bizottságok számára a 
nem állami elemi iskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti tanítók 
járandóságáról szóló 1907: XXVII. t.-cz. Steinmetz R.: Das Gewissen bei 
Paulus. Nilson P. M .: Primitive Religion. Baumgarten O.: Die Abendmahlsnot. 
Teutsch F.: Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das sächsische Volk
1 —III. Rothstein W. J .: Moses u. das Gesetz. Herrmann J.: Die soziale Predigt 
der Propheten. Seeberg R.: Nähe u. Allgegenwart Gottes. Schmidt H.: 
Die Geschichtschreibung im A. T. Lehmann —Haupt: Der jüd. Kirchenstaat 
in pers., griech. u. röm. Zeit. Köhler W .: Die Gnosis. Ihmels L.: Das Evan
gelium von Jesus Christus. Bauer J.: Die Agendenreform der Gegenwart. 
UckelyA.: Worte Jesu, die nicht in der Bibel stehen. Steinmetz: Das Apostel
dekret. Fischer H .: Die Krankheit des Apostels Paulus. Heitmüller W. : 
Taufe u. Abendmahl im Urchristentum. Beer G .: Pascha oder das jüdische 
Osterfest. Kunze J .: Das apostolische Glaubensbekenntnis und das Neue 
Testament. Zsiray Károly: Kongrua-kézikönyv. Kovács J. István: A „Ne 
Temere" és a jus placeti. Fuchs E.: Offenbarung u. Entwickelung. Repke J.: 
Pantheistischer u. Heistischer Monismus. Köhler M .: Heilsgewissheit. S. Szabó 
József: Debreczeni Lelkészi Tár, II —IX. k. Peters M.: Franz von Assisi. 
Volz P .: Das Neujahrsfest Jahves. Jisku A.: Die jüd. Gemeinde von 
Elephantine. Barth F .: Die Bedeutung des Johannes-Evangeliums, b) Aján
dékozás útján: Jánoska: Nova Postilla, 2 péld.; Jánoska: EvanjelickyKazatel 
1909—1910., 2 péld.; Zpevnik Evanjelicky, 3 péld.; Cithara Sanctorum,
2 péld. Zsilinszky M .: Zivota Dielo Daniela Krmanna. HolubyJ. —Krizsán Zs.: 
A régi zsolnai ág. hitv. evang. egyházközség történetének rövid vázlata. 
HolubyJ. —Krizsán Zs.: Strucny nástin dejin Starobilej cirkve ev. a. v. zilinskej. 
Baltik Bedrich: Augspurské viznáni viry etc. Budapest 1910. Az említett 
műveket a Zpevnik-társaság megbízásából Raab Károly barsi ev. esperes úr volt 
szives könyvtárunknak adományozni. Fogadják az adományozott művekért 
ezúttal is hálás köszönetünket!
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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, Evangélikus Lap, 
Protestáns egyházi és iskolai lap, Sárospataki lapok, Debreczeni protestáns 
lap, Keresztény magvető, Evang. Kirchen-Zeitung für Österreich, Kirchliche 
Blätter aus der ev. Landeskirche Siebenbürgens, Evangélikus népiskola, 
Katholikus Szemle, Egyházi Közlöny (kath.), Qyámintézet s a kultuszminiszter 
kiadásában megjelenő Hivatalos lap.

D) A theol. akad. ifjúság egyesületi élete.
ifjúságunk a szorosan vett iskolai előadásokon és seminariumokon 

kívül kiterjedt egyesületi életet is élhet, a minek nagy nevelő értéket tulaj
donítunk, mert a helyesen szervezett egyesületekben fejlődik az ifjúság 
önálló gondolkozásban és szabad cselekvésben; itt kezdenek bontakozni egye
seknek szárnyai s tanulják az önfegyelmezést. Ifjúsági egyesületeink nagy 
autonómiát élveznek s a tanári-kar nem avatkozik azokba,’ csak ha túllépik 
az alapszabályoknak kereteit. Minden egyesületnek a tanári-kar által jóvá
hagyott alapszabályai vannak, a melyeknek pontos megtartásáért felelős az 
elnökség és a felügyeletet gyakorló dékán. Politikai és nemzetiségi szellemű 
egyesületeket vagy ily szellemű törekvéseket akadémiánk nem tűr meg s e 
tekintetben nem is volt semmiféle panasz. Testvéri szeretetre, egymás iránt 
való elnézésre szoktatják ifjúságunkat ezen egyesületek s előkészítik azt a 
gyakorlati életre.

Akadémiánk mindig nagy súlyt helyezett ezen tágabb értelemben vett 
önképzésre s habár olykor visszaélésre szolgáltat okot, sohasem találta he
lyénvalónak annak megszüntetését, vagy elnyomó korlátozását.

1. A Theol. Akad. Testület.
A theol. testület — mely az összes theol. akad. hallgatókat magában 

foglalja — a theol. ifjúságnak olyan autonom szerve, melynek czélja a theol. 
ifjúság érdekeinek képviselése és előmozdítása; kifelé az összetartozásnak, 
befelé pedig a testvéries együvétartozásnak fentartása és ápolása. Czélja el
érésében eszközei: a kebelében fennálló Becsületbíróság; önsegélyző-egye
sület; Olvasó-kör; theol. testületi énekkar.

A testület hatásköre és fontossága a hozzátartozó ügyek elintézése 
végett összehívott közgyűlésekben nyilvánul. Az elmúlt iskolai évben az ala
kuló- és zárógyűlésen kívül nyolcz rendes és három rendkívüli gyűlést tar
tott. Alakuló-gyűlését 1911. szept. 12-ikén tartotta s ekkor választotta meg 
tisztikarát. Elnök lett: Marcsek János III. é.; jegyző: Stadtrucker Oyula II. é.; 
pénztáros: Fröhlich Győző III. é.; becsületbírósági jegyző Máczay Lajos II. é.;
Coll. Ért. 1911—1912. 11
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az önsegélyző-egyesület elnöke: Szklenár Pál III. é .; főkönyvtáros: Hronyecz 
Pál III. é.; könyvtáros: Hönsch Ede I. é.; laptáros: Szelezsán János I. é.) 
tornacsarnoki háznagy: Lábossá Lajos III. é.; majd pedig Hatvanszky Andor 
III. é. theol. akad. hallgatók. Az ekként megválasztott tisztviselők az egész 
év folyamán megtartották hivatalukat, változás csupán a tornacsarnoki ház
nagy tisztségben történt.

Testületünk, a múlthoz híven, közreműködött a collegiumi ifjúság által 
együttesen rendezett hazafias ünnepélyeken, így okt. 6-ikán Maresek János 
elnök megnyitó-beszéddel, Matyuga Kamill szavalattal, a theol. énekkar pe
dig Egyed Aladár vezetésével énekszámmal, a márcz. 15-iki nemzeti ünne
pen pedig Maresek János test. elnök emlékbeszéddel.

A lelkiismereti szabadság s a protestantizmus hajnalhasadását Testü
letünk a következő műsorral ülte meg: 1. Ének: Theol. Énekkar. 2. Bíró L.: 
Fohász, szavalat: Szelezsán János. 3. Emlékbeszéd: Kozlay Kálmán. 4. Hegedű- 
solo: Sadler Ottó. 5. Melodráma (Szuhay —Fövenyesi: Istenért és szabad
ságért) : Matyuga Kamill, Egyed Aladár vezetése mellett a Theol. Énekkar 
kíséretével. 6. Erős várunk... (közének).

Testületünk tagjai a múlt évben Szepesbélán és Leibiczon működtek 
közre nagy sikerrel a theol. Otthon ottani irodalmi estélyein; résztvettek 
azután a kassai protestáns estélyen; egyes tagok pedig a Széchenyi-körnek 
a közművelődést szolgáló munkájában vettek részt, a mikor sikerült szava
lataikkal igyekeztek ez ismeretterjesztő előadásokat vonzóbbakká tenni.

Résztvett testületünk egyik testvérintézetének, a coll. főgimnáziumnak 
ünnepségein. Az okt. 17-ikén tartott zászlóavatási ünnepen, a testület kép
viseletében Maresek János test. elnök ütötte be a zászlórúdba a testületünk 
nevével ellátott zászlószöget. Igaz érzéssel vettünk részt a coll. főgimnázium 
búcsúünnepén s testvéri szeretettel kisértük át új otthonába. Reméljük, hogy 
az új díszes otthonba is elvitte magával az ifjúság a régi szeretet-viszonyt, 
mely Collegiumunk egyes intézetei között, a múlt emlékeiből táplálkozva, 
folyton csak erősödött.

Tagja volt testületünk ez évben a Széchenyi-körnek s ez évben annak 
könyvtára is megnyílt testületünk tagjainak.

Szellemi tevékenység mellett a test ápolására is volt gondja az egyes 
tagoknak, a mennyiben heti két órában igénybe vehették a coll. főgimn. 
tornacsarnokát.

Visszatekintve a lefolyt évre, testületünk belső élete nyugodt, csendes 
együttmunkálkodásban telt el, melynek eredményes voltát jelentéktelen inci
densek — melyek mindig saját körünkben nyertek orvoslást — csak élénkí
tették, de nem koczkáztatták. Munkálkodásunk kiemelkedő mozzanata egy 
hálás cselekedetünk, melylyel szeretett tanárunk, Csengey Gusztáv s általa 
ősi Collegiumunk iránt igyekeztünk leróni a tisztelet és hála adóját.

Még a múlt tanév záró-gyűlésén felvetődött az az eszme, hogy itt töltött 
éveink emlékére létesítsünk egy alapítványt, melynek tőkéjét a körünkből 
távozók által felajánlott önkénytes adományok képeznék. A szép eszmét fel
karoltuk és így igyekeztünk ezt mindnyájunk előtt kedvessé tenni azáltal,
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hogy ezt az alapítványt kapcsolatba hoztuk kedves tanárunk: Csengey 
Gusztáv nevével. így jött létre a Theologusok Csengey-alapítványa. Az 
alapító-levél értelmében: »Az alapítvány tőkéje azon önkénytes adományo
zók által felajánlott összeg, kik a IV. évfolyam végén távozva a theol. 
akadémia és testület kötelékéből, itt töltött idejük emlékére az akadémia 
iránt való hálájuknak ilyen alakban való kifejezésre juttatását szükségesnek 
tartják. Az alapítvány kamatai mindaddig tőkésítendők, míg az összeg 
kamatos kamataival együtt a 400, azaz négyszáz koronát meg nem haladja; 
mikor a tőke 400 koronára emelkedett, akkor a kamatja kiosztandó s a 
tőkét ezután a folytonosan hozzácsatolandó önkénytes adományok növelik 
egészen addig, míg az 2000, azaz kétezer koronára emelkedik". Az alapít
vány kamataiban az iskolai év végén folyamodás útján egy hazafias érzelmű, 
szegény, szorgalmas, feddhetetlen életű theol. akad. hallgatót részesít a 
theol. testület.

Csengey Gusztáv, mikor értesült az ifjúság szeretetének ilyen alakú 
megnyilatkozásáról, maga is hozzájárult a kívánatos czél mielőbbi eléréséhez 
azáltal, hogy 100 (száz) koronát adományozott. A múlt iskolai évben ez 
alapra a következő adományok folytak be: Vietorisz László és Heinz Lajos 
25 kor., Krcsméry Gyula, Vietorisz László, Schuszter Mihály 10 — 10 kor., 
Chovan Sándor 15 kor., Mérnyi Gyula 12 kor., Schvartz Mátyás 5 kor. 
Gyűjtés egy összejövetel alkalmával 4 kor. 20 fill. Dr. Obál Béla theol. akad. 
tanár 1910. évi okt. 31-ikén elmondott deprecatiói beszédét kinyomatta s 
annak jövedelmét a Csengey-alapra ajánlotta fel. Ebből befolyt 9 korona.

Ezévi záró-gyűlésünkön pedig az alapra a következő felajánlások 
történtek:

Heinz Lajos 25 kor., Langos János, Moravcsik Jenő, Terényi György, 
Marcsek János, Kozlay Kálmán és Kuszy Adolf 10 — 10 korona.

2. A theol. akad. testület Becsületbírósága.
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 tanévben öt ügy került a becsületbíróság elé, melyek közül 
három békés elintézést nyert, a másik kettő pedig a Testület előtt való 
megintéssel, illetőleg megdorgálással végződött.

3. A theol. akad. Önsegélyző-egyesület.
A theol. testület kebelében fennálló Önsegélyző-egyesület a maga 

ügyeit állandó választmány által intézte. A választmány tagjai: Szklenár Pál 
öns. elnökön kívül Marcsek János (test. elnök), Stadtrucker Gyula (test. 
jegyző), Fröhlich Győző (pénztáros), Langos János, Hronyecz Pál, Derner

ii*
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Gusztáv, Reppert Frigyes, Máczay Lajos, Markusovszky Endre, Szolkovy 
János és Hönsch Ede.

Az Öns.-egyesület vagyona az 1912. május 24-ikén eszközölt kimutatás
szerint a következő:

Államkötvényekben...............................  2200 kor. — fill.
Követelés a tagoktól ...................................  965 „ 31 »
Az Eperjesi Bankegylet 23,341. sz. könyvben 299 „ 65 „
Készpénz..............................................______ 172 „ 33 „

Összesen: .. .. 3538 kor. 29 fill.

4. Theol. akad. Olvasókör.
A theol. testület körében fennálló Olvasókör óráit naponta 4 —8-ig 

tartotta a theol. Otthon olvasótermében.
Az olvasókörbe az idén a következő lapok jártak: Budapesti Hirlap 

(2 példány), Az Újság, Pesti Hirlap, Népszava, Világ, Vasárnapi Újság, 
Eperjesi Lapok, Magyar Figyelő, Evang. Családi Lapok, Harangszó, Evan
gélikus Őrálló, Prot. Szemle, Új Idők, Úttörő. Azonkívül rendelkezésére 
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 
olvasókör czéljaira, a miért hálás köszönetét mondunk ezen mindenkori 
nagy pártfogónknak.

5. A theol. akad. testület Énekkara.
A testület kebelében az előző években megalakult, de hosszabb ideig 

szünetelt „kis-kar" a jelen tanévben új alakulást nyert „Theol. akad. test. 
Énekkara" czímen. Czélja a theol. akad. hallgatóknak egyházi és műének
ben való képzése és gyakorlása, a testület ünnepélyein, esetleg azonkívül 
is való nyilvános szereplés.

Minden héten két gyakorló-órát tartott, melyek egyike gyakorlati, 
másika elméleti.

Az énekkar karmestere: Egyed Aladár III. é. theol. volt. Tagjai: Lángos 
János, Derner Gusztáv, Hronyecz Pál, Matyuga Kamill, Turcsányi László, 
Matulcsik Gyula, Zólyomi Pál, Kozlay Kálmán, Egyed Bertalan, Dzúrik 
Gyula, Szolkovy János, Izsó Sándor, Máczay Lajos, Stadtrucker Gyula, 
Szabó Gábor, Szklenár Pál, Stoilmann Kornél, Reppert Frigyes, Boratko 
Rezső, Fábry Ernő, Jurányi Lajos.

6. A theol. akadémia Belmissziói Egyesülete.
Ez az egyesület a vallásos érzület ápolását és az öntudatos keresztyén 

élet erősítését teszi feladatává a theologus-ifjúság között. Feladata egyszer
smind a belmisszió iránt való érdeklődésnek felköltése, hogy ezáltal, mint 
egyházunk jövendő lelki vezérei, Isten országának lelkes, odaadó harczosai 
legyenek. Ezen czélját szeretetteljes és családias összejöveteleivel igyekszik
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munkálni, a hol idevágó előadásokkal, illetve szabadelőadásokkal kapcsolatos 
eszmecsere által a tagok egymást nevelve buzdítják.

Az egyesület alapszabályainak értelmében, a titkár egybehívása folytán, 
az egyesület alakuló-gyűlését 1911. szeptember 20-ikán tartotta meg.

Mivel ez évben az egyesület alapszabályai szerint volt elnökének, Mayer 
Endre theol. akad. dékánnak tiszte lejárt, a gyűlés főfeladatát az elnök- 
választás alkotta. Az egyesületnek választása egyhangú lelkesedéssel ismét 
Mayer Endrére esett, ki eddig is a legnagyobb szeretettel és igazi buzgó- 
sággal vezette az egyesületet.

Tisztikara következőképen alakult: titkár maradt a múlt évben meg
választott Lángos János IV. theol., főjegyzőnek választatott Szklenár Pál
III. theol., aljegyzőnek Szabó Gábor I. theol., pénztárosnak Derner Gusztáv
III. theol., laptárosnak Kéri János I. theol.

A februári titkárválasztó gyűlésen pedig a lemondott titkár helyébe 
egy évre választatott Szklenár Pál III. theol., főjegyzőnek Derner Gusztáv 
III. theol., pénztárosnak Kuszy Adolf III. theol.

Az egyesület rendes tagjainak száma ez évben 46 volt. Dísztagjai: 
dr. Baltik Frigyes, Gyurátz Ferencz. Tiszteletbeli tagja Csengey Gusztáv 
theol. akad. tanár.

Az egyesület ez évben 12 gyűlést, illetőleg összejövetelt tartott; ezek 
közül 1 alakuló-, 1 titkárválasztó-, 8 rendes összejövetelt, 1 rendkívüli és 
1 záró-gyűlést.

Az összejövetelek rendesen énekkel, imával és írásmagyarázattal kez
dődtek, a felolvasás, illetve szabadelőadás — néha szavalat — letárgyalása 
után imával értek véget.

Előadásokat az év folyamán a következők tartottak: Lábossá Lajos 
III. theol. „Betekintés Béthelbe" (saját tapasztalatai alapján). Mohr Gyula III. 
theol. „A czéhrenszer vallásos tartalma". Máczay Lajos II. theol. „A búcsúról". 
Hönsch Ede I. theol. „A baptistákról". Lábossá Lajos III. theol. „Az epilep
sziáról". Heinz Lajos IV. theol. „Milyen legyen a közoktatás: felekezeti, 
állami, vagy községi?"

Szabadelőadást tartott még Viktor János, a „Magyar Evangéliumi 
Keresztyén Diákszövetség" utazó-titkára, mint az egyesület vendége „Diák
ságunk vallásos előítéletei" czímen.

Az egyesület tagjai szavalásban is gyakorolták magukat. Szavaltak: 
Egyed Aladár III. theol. „Petőfi legendája", Várady Antaltól. Egyed Bertalan
I. theol. „Boszorkány dala", Ábrányi Emiltől. Tavassy Zoltán I. theol. „Az 
apostol", Petőfi Sándortól. Szklenár Pál III. theol. „Az apostol". Petőfi S.-tól.

írásmagyarázatot tartottak: Marcsek János III.theol. Máté 16. 13 — 20.; 
Máté 26. 69 — 75. Szklenár Pál III. theol. Ján. 8. 46—59.; Máté 13. 3 — 9. 
Derner Gusztáv III. theol.

Az egyesület, régi szokásához híven, ez évben három vallásos estélyt 
tartott. Az egyiket május 9-ikén következő műsorral: 1. Közének. 2. Részlet 
Petőfi „Apostol“-ából. Szavalta Szklenár Pál III. theol. 3. Beethoven „A hit". 
Énekelte az ev. polg. leányiskola növendékeiből és a theol. testület énekkarából
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alakult hatszólamú vegyeskar. 4. „A vallás társadalmi szerepe." Szabadelőadás. 
Tartotta dr. Raffay Sándor, budapesti ev. lelkész, theol. akad. tanár. 5. „A kis 
harang meséje." Szövegét írta Egyed Miklós. Előadták: Izsó Sándor 
(szavaló), Szolkovy János (I. hegedű), Kozlay Kálmán (II. hegedű), Egyed 
Aladár (zongora), Fábry Q. Ernő (harmonium) és a theol. testület énekkara.
6. Beethoven: „Szent oltárod zsámolyán". Énekelte a theol. testület énekkara.

Második estélyét május 17-ikén tartotta; ennek műsora a következő 
volt: 1. Közének. 2. „Az irgalom." Jakab Ödöntől. Szavalta Késmárszky 
Márta úrleány. 3.a) „Lelkem keres"; b) Praetorius: „Agnus Dei". Énekelték 
Nagy Valika, Nagy Sárika úrleányok, Lángos János és Reppert Frigyes theol. 
akad. hallgatók. 4. „A szabadgondolat és hit." Szabadelőadás. Tartotta Viktor 
János úr, a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség utazó-titkára.
5. Stein K.: „Áldjad én lelkem az Urat". Énekelte a theol. testület énekkara.

A harmadik estélyt Csengey Gusztáv tiszteletére rendezte.
Az egyesület ezévi történetének legnagyobb és legkedvesebb eseménye 

volt Csengey Gusztávnak, az egyesület tiszteletbeli tagjának, 50-éves írói 
jubileuma alkalmából való ünnepeltetése.

Nem zárkózhatott el a maga örömével és iránta érzett szeretetével 
akkor, midőn őt a magyar írói világ a közel jövőben ünnepelni akarja. 
E végből két pályadíjat tűzött ki, egyet Csengey vallásos költészetének 
ismertetésére, egyet pedig tud. munkásságának ismertetésére, illetőleg egy 
óda írására vagy Csengey valamely költeményének megzenésítésére. Pálya
díjat kapott Kozlay K. az ismertetésért 20 kor., Biró L. költeményért 15 kor. és 
Egyed Aladár költemény megzenésítéséért 15 kor.-t. Nem nagy keretben, hanem 
családiasán, a maga erejéhez mérten a hálás tanítványok melegségével és őszinte 
szeretetével ünnepelte meg úgy kedves tagját, mint nagyrabecsült tanárát.

Az ünnepély következő műsorral folyt le : 1. Közének. Szövegét írta 
Csengey Gusztáv. 2. Megnyitó. Tartotta Szklenár Pál theol., az egyesület 
titkára. 3. Alkalmi költemény. írta Biró László theol., szavalta Matyuga 
Kamill theol. 4. Mendelssohn: Motette, Opus 39. 3. Fordította Csengey 
Gusztáv. Énekelték Moyzes Miklós zenetanár harmoniumkisérete mellett 
Moyzes Miklósné úrasszony és Klaniczay Gyula jogh. 5. „Vallásos-hazafias 
elemek Csengey Gusztáv költészetében". írta Kozlay Kálmán theol., felolvasta 
Heinz Lajos theol. 6. „A legfőbb vigasz." Szövegét írta Csengey Gusztáv. 
Zenéjét szerezte Egyed Aladár theol. Énekelte, Egyed Aladár harmonium- 
és Szolkovy János hegedűkisérete mellett, az ev. polg. leányisk. növendé
keiből és a theol. testület énekkarából alakult alkalmi vegyeskar. 7. „Keczer 
Karaffa előtt." Tetralog. írta Csengey Gusztáv. Előadták Izsó Sándor (Keczer), 
Matyuga Kamill (Karaffa), Lángos János (íródeák), Egyed Bertalan (hadsegéd) 
theologusok. 8. Stein K.: „Maradj velünk". Énekelte a theol. testület énekkara.

Az egyesület mindazoknak, kik estélyeink fényét és kedvességét fokozták, 
önzetlen fáradozásaikért ezúton is hálás szívvel adózik és köszönetét mond.

Az egyesület tagjai, az önképzésen kívül, külső tevékenységet is fej
tettek ki. így a nt. Korbély Géza helybeli lelkész úr által az egyesületre 
bízott vasárnap délutáni magyar istentiszteleteket; Liptai Lajos helybeli tót
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lelkész úr megbízása folytán a délutáni tótnyelvű istentiszteleteket az egyesü
let tagjai végezték.

Továbbá Nagysároson havonkint egyszer tartottak istentiszteletet az 
egyesület tagjai, rendesen német és magyarnyelvű egyházi beszéddel, sokszor 
műénekkel és vallásos tartalmú költeményekkel.

Vasárnapi iskolát a kisebb diákok között a gimnáziumban, a theologián 
pedig bibliaórákat is tartottak.

Lapok közül a következőket járatta az egyesület: „Evangélikus Családi 
Lap", „Evangélikus Őrálló", „Evangélikus Lap", „Békehirnök“, „Igehirdető“, 
„Jézus szentséges szíve" (kath.), „Zászlónk" (kath.), „Straz na Sione", „Evan
gelische Glocken", „Zeitschrift für die innere Mission". Az egyesület tagjai 
azonkívül olvashatják az akadémiai tanári-kar részére járó, összes szak
lapokat és folyóiratokat.

Fontos feladata az egyesületnek még a tankönyveket pótló kézi-füzetek 
sokszorosítása és azoknak a hallgatók közt jutányos áron való eladása. Ez 
évben Draskóczy Lajos „Homiletiká"-ját, Mayer Endre „Új szöv. beve- 
zetés"-ét és liturgikai énekfüzetet sokszorosítottunk.

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület, mint minden évben, 50 korona 
segélyben részesítette az egyesületet, mely nemes áldozatáért ezúton is
köszönetét mondunk.

Az egyesület vagyona: követelésekben.. 371 kor. 87 fill.
füzetek é rték e ....................... . ............  1185 „ 32 „
készpénzben s betéti könyveken .. .. 190 „ 79 „

Összesen .. .. 1747 kor. 98 fill.
Tartozás .. .. 544 „ 07 „

Tiszta vagyon .. .. 1203 kor. 91 fill.
Ily módon igyekezett az egyesület a lefolyt isk. évben kötelességét 

teljesíteni! Legyen ezután is hivatásának teljes tudatában, a mely beállítja 
abba a munkába, a melyet evangélikus Sionunk és a mi Urunk a Jézus 
Krisztus az ő jövendő szolgáitól megkíván: „Elmenvén, tanítsatok..., hogy 
a ki hiszen, meg ne haljon, hanem örök életet vegyen"!



88

V.

II.

JOGAKADÉMIA.

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

Dr. M ikler Károly, képesített egyetemi magántanár, az államtudományok 
és a jogtudományok tudora; az evang. egyetemes egyház tanügyi és a 
tiszai evang. egyházkerület tanügyi és jogügyi bizottságának s a Collegium 
igazgató-választmányának tagja, a tiszai evang. egyházkerület világi jegy
zője, egyházmegyei törvényszéki bíró, a hernádvécsei evang. egyház- 
község felügyelője, 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. szám.

Tanárok :
Dr. Bruckner Győző, bölcselettudor, az újkori művelődéstörténet m agán

tanára.
D r. Ereky István, képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok tudora, 

oki. bíró, Sárosvármegye tb. főjegyzője, a közigazgatási-jog és a statisztika 
nyilv. rendes tanára. Az első alapvizsgálati bizottság, az államtud. és a 
jogtudományi 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.

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

Dr. 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.

Dr. Horovitz Simon, kir. tanácsos, 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 
alapvizsgálati bizottság és a jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes 
tagja s ez utóbbinak elnöke. Lakik: Csatorna-utcza 1. sz.

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

Dr. Maléter István, az államtudományok tudora, az államtudományok 
köréből vett speciál-collegiumok magántanára.

Dr. Máriássy Béla, a jogtudományok tudora, Sárosvármegye árvaszékének 
elnöke, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. kir. 
város képviselőtestületének tagja; a magyar közigazgatási-jog köréből 
vett speciál-collegiumok magántanára. Az államtudományi és a jogtudo
mányi államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Kossuth Lajos-u. 29. sz.

Dr. Mikler Károly. Lásd fent.
D r. O bál Béla, bölcselettudor, theologiai akadémiai tanár, a német nyelv 

előadó tanára. Lakik: Felső-kőrút 2. sz. A jelen tanévben dr. Szlávik 
Mátyás helyettesítette.

Dr. O betkó Dezső, képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok 
tudora, köz- és váltó-ügyvéd, oki. bíró, volt kir. törvényszéki bíró; Eper
jes szab. kir. város képviselőtestületének tagja; a kereskedelmi és váltó
jog s a magyar polgári törvénykezési jog nyilv. rendes, valamint az angol 
nyelv előadó tanára. A második alapvizsgálati bizottság elnöke és a jog- 
tudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja. Collegiumi igazgató. 
Mint prodékán, a dékán akadályoztatása esetén a jogakadémia vezetője. 
Lakik: Bethlen Gábor-utcza 10. sz.

Dr. Réz M ihály, képesített egyetemi magántanár, az államtudományok tudora, 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja, Kis-Küküllővármegye 
tb. főjegyzője; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja; a 
magyar közjog, politika, tételes európai nemzetközi jog, európai államok 
legújabb története s a jog- és államtudományi bevezetés nyilv. rendes 
tanára. A második alapvizsgálati és az államtudományi államvizsgálati 
bizottság rendes tagja. Lakik: Fő-utcza 94. sz.

Dr. Szlávik Mátyás, bölcselettudor, theologiai akadémiai tanár; Sárosvár
megye törvényhatósági bizottságának, Eperjes szab. kir. város képviselő-
goll. É rt. 1911—1912. 12
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testületének, a Collegium igazgató-választmányának, a Protestáns Irodalmi 
Társaság igazgató-választmányának és az eperjesi állami tanítónőképző- 
intézet igazgató-tanácsának tagja. A történeti és bölcseleti speciál-colle- 
giutnok nyilv. rendes tanára. Az államtudományi államvizsgálati bizottság 
kültagja. Lakik: Árok-utcza 30. sz.

Dr. Sztehlo János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd; Sáros
vármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes szab. kir. város kép
viselőtestületének, a Collegium igazgató-választmányának tagja, az eper
jesi ügyvédi-kamara titkára; a tételes-jogi speciál-collegiumok magán
tanára. A jogtud. államvizsg. bizottság kültagja. Lakik: Kovács-u. 10. sz.

B) Viz s gál at 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 elnöke, ny. vall.- 

és közokt.-ügyi m. kir. miniszter, országgyűlési képviselő, a jogakadémiának 
volt tanára,

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

a jogakadémiának volt tanára és dékánja,
Hoffmann Mór, kir. tanácsos, ny. pénzügyigazgató,
Janik Ferencz, m. kir. pénzügyi tanácsos, kir. pénzügyigazgató, 
dr. Máriássy Béla, jogakadémiai magántanár, Sárosvármegye árvaszékének 

elnöke,
Pehovits Ágoston, m. kir. pénzügyi tanácsos, pénzügyigazgató-helyettes, 
dr. Rosenberg Teofil, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi-kamara alelnöke, 
dr. Schmidt Gyula, volt országgyűlési képviselő, ügyvéd, 
dr. Szlávik Mátyás, coll. theol. akad. tanár,
Tahy József, Sárosvármegye alispánja, a Collegium felügyelője.



91

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

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

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

a .jogakadémiának volt tanára és dékánja,
Kádas Miklós, ny. kir. ítélőtáblái bíró,
Kleiner Gyula, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi-kamara elnöke, a Collegium 

ügyésze, Eperjes sz. kir. város főügyésze, Sárosvármegye tb. főügyésze, 
dr. Körtvélyessy Dezső, jogakadémiai magántanár, kir. törvényszéki bíró, 
Legeza István, kir. ítélőtáblái bíró,
Lehoczky Sándor, kir. törvényszéki elnök,
dr. Máriássy Béla, jogakad. magántanár, Sárosvárm. árvaszékének elnöke, 
dr. Müller Bertalan, ügyvéd, Sárosvármegye tb. főügyésze, 
dr. Oszvald Tivadar, ügyvéd,
Péchy Pál, kir. ítélőtáblái bíró,
Raisz Béla, kir. ítélőtáblái bíró,
dr. Rosenberg Teofil, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi-kamara alelnöke, 
dr. Sztehlo János, jogakadémiai magántanár, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi

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

Q Előadott tantárgyak.
Első félév.

A) Kötelező tantárgyak.
I. évfolyam.

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

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

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

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

csütörtökön és pénteken d. e. 10—11-ig és 11 —12-ig, a II. sz. tanteremben.
12*
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Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tan ár: 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 és 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 ki

vételével naponta d. e. 11 —12-ig, a III. sz. tanteremben.
Magyar polgári törvénykezési jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó 

Dezső. Szombat kivételével naponta délelőtt 8 —9-ig, a III. sz. tanteremben.
Kereskedelmi- és váltójog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. 

Naponta d. e. 9—10-ig, a III. sz. tanteremben.
Osztrák magánjog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. Naponta 

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

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

Magyar közigazgatási jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. 
Hétfőn d. u. 2 —3-ig és 3 -4-ig , kedden d. e. 11 —12-ig, szombaton d. e. 
10—11-ig és 11 —12-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 szerdán 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.
f  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.
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. Pénteken 

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

szombaton d. e. 1 0 - 11-ig és 11—12-ig, a II. sz. tanteremben.
Közigazgatási-jogi gyakorlatok, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Máriássy 

Béla. Kedden és pénteken d. u. 3 —4-ig, a IV. sz. tanteremben.
Közigazgatási seminarium, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. 

Pénteken d. u. 2 —3-ig, a IV. sz. tanteremben.
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Az ókori demokráciáról, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. 
Szerdán d. e. 11 —12-ig és pénteken d. e. 1 0 -11-ig, a IV. 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 1 óra. Előadó tanár: dr. Obál Béla. Csütörtökön 
d. u. 3—4-ig, a theol. tanteremben.

Második félév.

A) Kötelezett tantárgyak.
I. évfolyam.

Római jog, heti 8 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz Simon. Szombat 
kivételével naponta d. e. 9 —10-ig, pénteken és szombaton 10—11-ig és 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. Hétfőn, kedden délelőtt 11 —12-ig, és 12—1-ig, pén
teken d. e. .11 —12-ig, a III. sz. tanteremben.

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

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

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

önkéntesi szolgálatot nem teljesítenek; s az illetők a szükséges heti óraszámot
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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 d. e. 11 — 12-ig és 
csütörtökön d. u. 2 —3-ig, a II. sz. tanteremben.

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

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

Bűnvádi perrendtartás, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Körtvélyessy 
Dezső. Szerdán d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, a II. sz. tanteremben.

Ókori demokrácia, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. Hétfőn 
d. u. 2—4-ig, a II. sz. tanteremben.

Magyar közigazgatási jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. 
Kedden és pénteken d. e. 9 —10-ig és 10—11-ig, szombaton 10—11-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. 
Szombat kivételével naponta d. e. 9—10-ig és szerdán d. u. 2 —3-ig, a III. 
sz. tanteremben.

* Európai jogtörténet, heti 3 óra. Előadó tanár: 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.

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

A Protestantismus története, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik 
Mátyás. Szerdán d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, az I. 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. 
Szombaton d. e. 11 —12-ig és 12 —1-ig, a IV. sz. tanteremben.

A római katholikus autonómia, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Mikler 
Károly. Hétfőn d. u. 2 —3-ig és 3—4-ig, a III. 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. ü. 6 —7-ig, a II. sz. tanteremben.
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Művelődéstörténet, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Bruckner Győző. 
Szombaton d. e. 8—9-ig és 9 —10-ig, a IV. sz. tanteremben.

A vármegye, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Máriássy Béla. Csütörtökön 
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 1 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás. Szerdán 
d. e. 8 —9-ig, a theol. nagyteremben.

/. Jegyzet. A *-gal jelzett speciál-collegiumok olyanok, a melyek a fennálló szabá
lyok értelmében a négyévi tanfolyamon keresztül egyszer okvetlenül hallgatandók. -  A 
törvényszéki 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 iga
zolják, hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évüket tanfolyamuk befeje? 
zésének idejére halasztották, amennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletilegelőszabott 
tantárgyakat hallgatták, ezen hét félévök alapján végbizonyítványt nyerhetnek s tanfolyamuk 
bevégzettnek tekintendő. (1889: XXVI. t.-czikk 1. §.)

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

Név, vallás Születés helye és ideje

I. ÉVFOLYAM.

Adamovits János ág. h. ev. . 
Andreikovics József g. kath. 
Baloghy Elek ág. h. ev. . . 
Barthó András ág. h. ev.. . 

5 Bavolyár Bertalan g. kath. . 
Beszkid Sándor g. kath. . . 
Bihary István ref. . . . .  
Bilinszky Ferencz r. kath.,

II. f. é................................
Bíró Zoltán izr.....................

10 Blumenfeld Sámuel izr., rkív.,
II. f. é. . ........................

Bogár István r. kath. . . . 
Boleratzky - Gedra Gyula

ág. h. ev............................
Borsody László ref. . . .
Bóczán Árpád izr................

15 Bőlim József r. kath. . . . 
Csarnogurszky Antal r. kath. 
Csatáry János r. kath.. . . 
Csipkés Albert r. kath. . . 
Debróczky József ref. . . . 

20 Demény Emil I. f. é. . . . 
Egreczky Béla g. kath., I. f. é. 
Gergely András r. kath., rkív. 
Goldmann Géza izr., I. f. é. 
Goldperger Győző ág. h. ev. 

25 Gratz Emil ág. h. ev., II. f. é. 
Gregor Károly r. kath., rkív.,

II. f. é................................
Greskovits Bertalan r. kath.,

rkív., II. f. é......................
Grieger Jenő r. kath., I. f. é. 
Grün Arthur II. f. é.

30 Hajdú István ág. h. ev., I. f. é. 
Halmay Gyula r. kath., II. f. é. 
Hanmuth János r. kath. . . 
Haraszthy Gyula r. kath., Il.f. é.

Zólyom, Zólyom vm. 1893. 
Csicsvaalja, Zemplén vm. 1890. 
Margonya, Sáros vm. 1893. 
Likér, Gömör vm. 1885.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1892. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna 1887. 
Nagyenyed, Alsó-Fehér vm. 1881.

Parasznya, Borsod vm. 1891.

S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1883. 
Tarczal, Zemplén vm. 1891.

Suúr, Veszprém vm. 1885. 
Tornallya, Gömör vm. 1892. 
Hernádszőled, Abaúj-Torna 1893. 
Eperjes, Sáros vm. 1893. 
Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Budapest, Pest vm. 1892. 
Székesfehérvár, Fehér vm. 1878. 
Kemecse, Szabolcs vm. 1888. 
Losoncz, Nógrád vm. 1890. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1888. 
Hanusfalva, Sáros vm. 1886. 
Lublóváralja, Szepes vm. 1890. 
Nagylibercse, Nógrád vm. 1891. 
Maldúr, Szepes vm. 1887.

Eperjes, Sáros vm. 1892.

Eperjes, Sáros vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1892.

Gács, Nógrád vm. 1891. 
Miskolcz, Borsod vm. 1877. 
Máramarossziget, Máramaros vm. 1883. 
Ungvár, Ung vm. 1893.
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Név, vallás

Harsányi Aurél ág. h. ev.,
rkív., II. f. é......................

35 Kopcsányi Hlatky-Schlichter 
Miklós r. kath., I. f. é. . 

Honéczy Géza ág. h. ev., I.f. é. 
Ivankievits Jenő r. kath., I. f. é. 
Jaross Gyula r. kath. . . . 
Jung Aladár ág. h. ev. . . 

40 Kiss Gyula r. kath., I.f. é. . 
Kiss Lajos Aladár ref. . . 
Klein Emil I. f. é.
Kopp Sándor izr..................
Kosiner Sándor izr., I. f. é. . 

45 Kossuth Károly ág. h. ev.,
II. f. é................................

Kovalik István r. kath. . . 
Kozlay Béla ág. h. ev. . ' . 
Kozma Miklós r. kath., II. f. é.
Kövér Dezső ref...................

50 Landa Vilmos izr., II. f. é. . 
László György r. kath., II. f. é. 
Lemberger Albert izr., II. f. é. 
Lévay Miklós I. f. é.
Lővy Vilmos izr. . . . . 

55 Lukács István r. kath., II. f. é. 
Magáth János r. kath., I. f. é. 
Magdó György ág. h. ev., I. f. é. 
Maksai Eőse Elemér ref. . 
Márton Elek r. kath., I. f. é. 

60 Merza László g. kath. . . 
Müller Lajos r. kath., I. f. é. 
Némethy Béla r. kath. . . 
Niki Gábor ág. h. ev. . . . 
Oláh Károly ág. h. ev., I. f. é. 

65 Pásztor Géza g. kath. . . 
Danczkai Pattantyús Ábra

hám Endre r. kath. . . 
Roll Béla ág. h. ev. . . . 
Rosenberg Béla izr. . . . 
Rosenthal György izr. . . 

70 Ruttkay Ödön ág. h. ev. . 
Sávolyi Pál ág. h. ev., I. f. é.

Születés helye és ideje

Szepesbéla, Szepes vm. 1889.

Győr, Győr vm. 1889. 
Rimakokova, Gömör vm. 1885. 
Léva, Bars vm. 1891. 
Kistapolcsány, Bars vm. 1879. 
Balassagyarmat, Nógrád vm. 1893. 
Szeged, Csongrád vm. 1888. 
Világos, Arad vm. 1892.

Héthárs, Sáros vm. 1891. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1890.

Túróczszentmárton, Túrócz 1892. 
Verebély, Bars vm. 1891. 
Nyárásdomb, Bereg vm. 1891. 
Nagyvárad, Bihar vm. 1884. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1892. 
Budapest, Pest vm. 1888. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1892. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1890.

S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1892. 
Ungvár, Ung vm. 1885. 
Zákopcse, Treticsén vm. 1881. 
Turjamező, Ung vm. 1889. 
Jolsva, Gömör vm. 1892. 
Szerencs, Zemplén vm. 1885. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1893. 
Lednicz, Trencsén vm. 1889. 
Királyhelmecz, Zemplén vm. 1889. 
Dobsina, Gömör vm. 1893. 
Debreczen, Hajdú vm. 1886. 
Bácska, Zemplén vm. 1877.

Sóvár, Sáros vm. 1888. 
Túróczszentmárton, Túrócz 1892. 
Sebeskellemes, Sáros vm. 1893. 
Kisvárda, Szabolcs vm. 1892. 
Alsókubin, Árva vm. 1893. 
Rozsnyó, Gömör vm.

Coll. É rt. 1911—12. 13
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Név, vallás Születés helye és ideje

Sarvay Győző r. k., I. f. é. . Kisvárda, Szabolcs vm. 1892.
Schichmann Győző r. k., I. f. é. Kisszeben, Sáros vm. 1892.
Schütze József ág. h. ev. . Temesvár, Temes vm. 1893.

75 Szabó István r. kath. . . . Mezőpanit, M.-Torda vm. 1880.
Szakáll András ref. . . . Tamásfalva, Gömör vm. 1892.
Szedlák Elek g. kath. . Istvántelke, Zemplén vm. 1892.
Szentmiklóssy Kálmán

ág. h. ev............................ Mikóháza, Gömör vm. 1891.
Szentmiklóssy Zoltán ág. h.ev. Mikóliáza, Gömör vm. 1889.

80 Szikszay Sándor r. kath.,
rkív., 11. f. é...................... Szentmiklós, Bereg vm. 1873.

Szlabey Rezső ág. h. ev., I. f. é. Hisnyó, Gömör vm. 1888.
Tóbiás Gyula ref., I. f. é. . Felsőláncz, Abaúj-Torna 1892.
Uhlarik Pál r. kath., I. f. é. Eperjes, Sáros vm. 1893.
Vaskó József r. kath., 11. f. é. Budamér, Sáros vm. 1890.

85 Vattay László ref., I. f. é. . Rimaszécs, Gömör vm, 1888.
báró Vay László ref. . . . Tiszalök, Szabolcs vm. 1890.
Velgosz István r. kath., 1. f. é. Bártfa, Sáros vm. 1887.
Vidor Gyula izr., I. f. é. Ungvár, Ung vm. 1890.
Vojnár Elek r. kath., I. f. é. Várna, Trencsén vm. 1891.

90 Vojtovics Kálmán g.k., 11. f.é. Eperjes, Sáros vm.
báró Wardener Mihály r. k. Marosújvár, Alsó-Fehér vm. 1891.

II. ÉVFOLYAM

Altmann Elek ág. h. ev. Kisszeben, Sáros vm. 1890.
Angyal István ref................. Budapest, Pest vm. 1883.
Balázs János ág. h. ev., I. f. é. Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1889.

95 Bárczy László ref................. Feled, Gömör vm. 1892.
Bernáth Gyula izr. . . . Almágy, Győr vm. 1892.
Bihary Béla ref..................... Kissáró, Bars vm. 1890.
Blazek Gusztáv r. kath. . . Budapest, Pest vm. 1890.
Biszterszky Lajos r. k., I. f. é. Léva, Bars vm. 1891.

100 Bohus Géza ág. h. ev. . . Kisszeben, Sáros vm. 1889.
Bolla Béla ág. h. ev. . . . Újpest, Pest vm. 1891.
Cserpák György g. kath. . Tarczafő, Szepes vm. 1890.
Csornyák Mátyás r. kath. . Pécsújfalu, Sáros vm. 1888.
Dapsy Árpád ref.................. Szkáros, Gömör vm. 1893.

105 Dezső Lajos r. kath. . . . Tornallya, Gömör vm. 1891.
Dlugolinszky Tibor r. k., I. f.é. Ólubló, Szepes vm. 1889.
Drottner Arzén ág. h. ev. . Zólyom, Zólyom vm. 1893.
Fábry Zoltán ág. h. ev., I. f. é. Rimaszombat, Gömör vm. 1877.
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Név, vallás

Fejes László izr. . . . 
110 Ferschin Emil r. kath. 

Flegmáim Imre izr. . . 
Feuermann Mihály izr., II. f. 
Friedmann Aladár izr., I. f. 
Gedő Mór I. f.é.

115 Glück Sándor izr. . . . 
Gottlieb Rezső izr., I. f. é. 
Grimm Rezső r. kath. 
Halasi Barna ág. h. ev., 1. f. 
Handelsmann Manó izr. 

120 Hartstein Zsiga izr. . .
Havrillay Béla r. kath. . 
Heinrich Nándor r. kath. 
Hellinger Sándor izr., II. f. 
Holló Andor Miklós izr. 

125 Illgenn Aurél ág. h. ev. 
Jeney Kálmán ref. . . . 
Jesztrebényi Lajos ág. h. ev 
Karsa Sándor izr., II. f. é. 
Dr. Kemény György izr., II.f. e 

130 Klaniczay Gyula ág. h. ev. 
Komáromy Ottó g. kath. 
Kontsek Jenő ág. h.ev. . 
Kőszeghy László r. kath. 
Kőszeghy Tibor r. kath.

135 Krausz István ág. h. ev. 
Kribel Dezső ág. h. ev. . 
Kurján Samu ág. h. ev. . 
Lakatos Loránd ref., I. f. é 

' Lengyel János g. kath. . 
140 Lieberman Ernő izr. . .

Makucz Jenő r. kath.. . 
Memlauer Károly r. kath. 
Mikó Pál r. kath. . . . 
Moskovics Ábrahám izr.

145 Moskovitz Béla izr. . . 
Nagy Dezső r. kath. . . 
Orosz István r. kath., I. f. é 
Pollák Sándor izr. . . . 
Rácz Kálmán izr., II. f. é.

Születés helye és ideje

Tokaj, Zemplén vm. 1891. 
Rákópribócz, Túrócz vm. 1889. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna 1892. 
New-York, Egyes. Áll. 1890. 
Edelény, Borsod vm. 1892.

Pelejte, Zemplén vm. 1892. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1890. 
Kisszeben, Sáros vm. 1892. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1888. 
Turjaremete, Ung vm. 1892. 
Lucsivna, Szepes vm. 1891. 
Kisszeben, Sáros vm. 1893. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1892. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1892. 
Balassagyarmat, Nógrád vm. 1888. 
Gyönk, Tolna vm. 1892. 
Legyesbénye, Zemplén vm. 1892. 
Ránk, Abaúj-Torna vm. 1892. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1893. 
Kaposvár, Somogy vm. 1888. 
Likér, Gömör vm. 1892.
Havaj, Zemplén vm. 1892. 
Kelemenfalva, Túrócz vm. 1892. 
Zombor, Bácsbodrog vm. 1892. 
Eperjes, Sáros vm. 1893. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1891. 
Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Gölniczbánya, Szepes vm. 1876. 
Putnok, Gömör vm. 1889. 
Szentmiklós, Bereg vm. 1888. 
Tokaj, Zemplén vm. 1893. 
Székelyudvarhely, Udvarhely vm. 1892. 
•Miskolcz, Borsod vm. 1885. 
Héthárs, Sáros vm. 1890.
Ungvár, Ung vm. 1892.
Eperjes, Sáros vm. 1892.
Pécs, Baranya vm.
Mezőtúr, Jász-N.-K.-Szolnok vm. 1885. 
Eperjes, Sáros vm. 1892. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1893.

• 13 '
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Név, vallás Születés helye és ideje

150 Regula József g. kath. . . 
Rosenberg Lázár izr. . . . 
Rosenthal Artur izr. . . . 
Schönfeld Péter izr., 1. f. é. 
Sebej István r. kath., I. f. é. 

155 Sperling Henrik izr. . . . 
Szafir Miklós izr., II. f. é. . 
Szász Miklós izr., I. f. é.
Székely Ernő izr..................
Szillaba Sándor r. k., I. f. é. 

160 Sztarna János r. kath. . . 
Sztehlik Károly r. kath. . . 
Teltsch Géza ág. h. ev. . .

Miskolcz, Borsod vm. 1887. 
Bodzásújlak, Zemplén vm. 1891. 
Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1890. 
Sóvár, Sáros vm. 1884. 
Czorsztnyó, Galiczia 1889. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1893. 
Mád, Zemplén vm. 1891. 
Ungvár, Ung vm. 1892. 
Németiád, Somogy vm. 1879. 
Eperjes, Sáros vm. 1889. 
Trencsén, Trencsén vm. 1890. 
Szepesbéla, Szepes vm. 1889.

Toperczer János ág. h. ev.,
1. f. é................... ....

Toronszky István g. kath. . 
165 Vágó János r. kath. . . . 

Vecsey-Oláh Károly ref. 
Veress Loránd ref. . . . 
Voloszynovich Zoltán g. k.

Szepesolaszi, Szepes vm. 1887. 
Homonna, Zemplén vm. 1892. 
Ipolybolyk, Nógrád vm. 1890. 
Tokaj, Zemplén vm. 1891. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1892 
Eperjes, Sáros vm. 1891.

Wachner Herman ág. h. ev.,
I. f. é.................................

170 Walter Géza r. kath. . . .
Weisz Aladár izr..................
Widder Móricz izr. . . .
Ziner Hugó izr....................
Zsagora Mihály g. kath.

Szászrégen, Maros-Torda 1890. 
Budapest, Pest vm. 1890. 
Lucska, Gömör vm. 1890. 
Ungvár, Ung vm. 1892.
Tokaj, Zemplén vm. 1893. 
Tótsóvár, Sáros vm. 1890.

III. ÉVFOLYAM.

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

Kemecse, Szabolcs vm. 1889. 
Kapi, Sáros vm. 1891.

Bartovics Vilmos ág. h. ev.,
I. f. é * ............................

Belyus Mihály r. kath. . . 
Berenkey Attila ág. h. ev. . 

180 Berzeviczy András Attila r. k. 
Birnstingel Emil ág. h. ev. 
Bornemisza Miklós r. kath. 
Bozzay Miklós ág. h. ev. . 
Bölcsházy Zoltán ág. h. ev. 

185 Breslmayer Tibor II. f.é.

Kecskemét, Pest vm. 1888. 
Varannó, Zemplén vm. 1888. 
Győr, Győr vm. 1890. 
Berzevicze, Sáros vm. 1889. 
Likér, Gömör vm. 1889. 
Krivány, Sáros vm. 1890. 
Magyar keresztúr, Sopron 1888. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1891.
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Név, vallás

Brózik Engelbert r. k.,}[. f. é 
Buna János ág. h. ev., I. f. é 
Danielovics Zsigmond 

g. katli., I. f. é. . . . 
Dapsy Béla ref., I. f. é. . 

190 Demcsik Károly r. kath. 
Demeter Lénárd ág. h. ev 
Demszky Vilmos r. kath. 
Dite Antal r. kath., I. f. é. 
Dreiling József izr. . . 

195 Dudás György r. kath., I. f. é 
Einhorn Dezső izr. . . 
Falvi Aladár izr. . . . 
Farkas Ernő r. kath.** . 
Färber Viktor izr. . . . 

200 Fekete György ág. h. ev.
Földi József izr................
Fuchs Lajos izr., 1. f. é .. 
Grimm Pál r. kath. . . 
Grün Vilmos izr. . . . 

205 Grünfeld Jenő izr. . . . 
Hübschmann Mór izr. . 
Kesselbauer Lajos r. k., I. f. é 
Kirchner Rezső ág. h. ev., 

I. f. é*
Kizák Bertalan g. kath. . 

210 Kobulszky Károly r. k., II. f. é 
Kontra József r. kath.
Kúrák Miklós r. kath. 
Kuzma Andor ág. h. ev., I.f. é 
Kuzma Péter r. kath.** . 

215 Landau Béla izr. . . . 
Lévay Imre r. kath., I. f. é. 
Ludván Sándor ág. h. ev. 
Meskó Arisztid ág. h. ev., I.f. é 
Nemes Géza ág. h. ev. . 

220 Palecskó Aladár ág. h. ev. 
Perényi Béla ág. h. ev. . 
Petheő Jenő ág. h. ev. . 
Posewitz Ottó ág. h. ev. 
Rajtik Miklós g. kath. . 

225 Ramazetter Zoltán r. k., I. f. é

Születés helye és ideje

Huszt, Máramaros vm. 1880. 
Zajzon, Brassó vm. 1890.

Gombász, Bereg vm. 1881. 
Szkáros, Gömör vm. 1892. 
Bártfaújfalu, Sáros vm. 1889. 
Túrócz, Túrócz vm. 1892. 
Liptótepla, Liptó vm. 1890. 
Eperjes, Sáros vm. 1886. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1888. 
Zenta, Bács-Bodrog vm. 1882. 
Perjéte, Gömör vm. 1890. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1891. 
Ungvár, Ung vm. 1887. 
Ragyócz, Szepes vm. 1891. 
Varjúfalva, Sáros vm. 1889. 
Siroka, Sáros vm, 1892.
Poprád, Szepes vm. 1890. 
Kisszeben, Sáros vm. 1889. 
Bolyár, Sáros vm. 1892. 
Miskolcz, Borsod vm. 1891. 
Csércs, Sáros vm. 1891. 
Lemberg, Galiczia 1885.

Balassagyarmat, Nógrád 1885. 
Nagybukócz, Zemplén vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1&70.
Tapolymogyorós, Zemplén 1886. 
Ungvár, Ung vm. 1891. 
Losoncz, Nógrád vm. 1889. 
Bártfa, Sáros vm. 1888. 
Túróczszentmárton, Túrócz 1890. 
Eperjes, Sáros vm. 1890. 
Kispécz, Győr vm. 1890. 
Alsókubin, Árva vm. 1888. 
Diósgyőr, Borsod vm. 1891. 
Eperjes, Sáros vm. 1889. 
Vágújhely, Nyitra vm. 1890. 
Budapest, Pest vm. 1889. 
Szepesolaszi, Szepes vm. 1888. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1890. 
Bánhorvát, Borsod vm. 1888.
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Név, vallás

Roskovics Emánuel g.k.,I.f.é 
Rozlosnik Miklós ág. h. ev 
Rozmann Dezső ág. h. ev. 
Röszner Vilmos r. kath. . 

230 Sándor Oerő r. kath. . . 
Schneider Viktor ág. h. ev 
Schwarcz Lajos izr., I. f. é. 
Schwartz Bernát izr., I. f. « 
Spányi Artur izr. . .

235 Springer Mór izr., I. f. é 
Stolcz Jenő r. kath.
Strausz Miklós izr.. . 
Szabó Géza ref., II. f. é. 
Szacsvay Ágoston r. k., II. f. é 

240 Szepesházy Bertalan r.k.,I.f.é 
Szereday Szilárd ág. h. ev. 
Szmoligovics Pál g. kath.
Tóth Géza ref..................
Tóth László ág.- h. ev., I. f. é 

245 Tömből Samu ág. h. ev., I.f. é 
Váradi Aladár izr., I. f. é. 
Voloszinovits Győző g. kath 
Werner Elemér izr. . 
Wollner Artur izr.** .

250 Andráscsin János r. k., II. f. é 
Anton György g. kath., I. f. é 
Balogh László ref. . . . 
Bocsek Nándor r. k., I. f. é.
Búzás Béla ref.................

255 Cservenák Sándor ág. h. ev
I. f. é . * .......................

Cséplő Győző r. kath. . 
Elsász Sándor izr.** . . 
Lleischer Aladár izr.** . 
Földi Viktor izr., I. f. é.* 

260 Lűzy Árpád r. kath.** . 
Gasparik Aladár r. k., I. f. é 
Gál István ág. h. ev., I. f. é 
Glauber Sándor izr. . .

Születés helye és ideje

Ungvár, Ung vm. 1887. 
Szomolnokhuta, Szepes vm. 1890- 
Abaújszántó, Abaúj-Torna- 1889. 
Putnok, Gömör vm. 1887. 
Szövérd, Maros-Torda vm. 1888. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1889. 
Karos, Zemplén vm. 1887. 
Ungvár, Ung vm. 1887.
Eperjes, Sáros vm. 1892.
Eperjes, Sáros vm. 1890. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1891. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1892. 
Záhony, Ung vm. 1881. 
Nagysurány, Nyitra vm. 1885. 
Felsővízköz, Sáros vm. 1890. 
Vörösvágás, Sáros vm. 1889. 
Antalfalva, Temes vm. 1891. 
Komádi, Bihar vm. 1889. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1885. 
Mihályi, Sopron vm. 1889. 
Lőcse, Szepes vm. 1890.
Eperjes, Sáros vm. 1888. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1891. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1890.

IV. ÉVFOLYAM.

Rózsahegy, Liptó vm. 1885. 
Naszód, Besztercze-Naszód 1887. 
Debreczen, Hajdú vm. 1890. 
Nyitra, Nyitra vm. 1888. 
Ungvár, Ung vm. 1889.

Szirák, Nógrád vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1884.
Eperjes, Sáros vm. 1889.
Nagy vitéz, Sáros vm. 1891. 
Siroka, Sáros vm. 1890.
Lemes, Sáros vm. 1887. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1890. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1889. 
Budapest, Pest vm. 1889.
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Név, vallás

Gregor Béla r. kath. . . . 
265 Hartmann Márkus izr. . . 

Haviár Dani ág. h. ev.** 
Ihász Imre ág. h. ev., I. f. é* 
Karbiener Antal ág. h. ev.,

I. f. é * ............................
Kardos Elemér izr., I. f. é.* 

270 Kempelen Rezső r. kath. . 
Klamarcsik Antal r. kath.** . 
Klein Béla izr., I. f. é. . . 
Klein Miksa izr., I. f. é.* .. 
Korbély Géza ág. h. ev., I. f. é* 

275 Korány Lajos ág. h. ev.** . 
Kósch István ág. h. ev., I. f. é.* 
Kovách Géza ág. h. ev. . . 
Kovács Dezső ref., I. f. é. . 
Kovács Lajos ref., I. f. é. .

280 Krausz Gyula izr..................
Krausz Fülöp izr., I. f. é. . 
Kribel Aladár ág. h. ev., I. f. é* 
Kulcsár Bertalan ref., I. f. é. 
Lehoczky Miklós ág. h. ev.** 

285 Léstyán István f. k., I. f. é* 
Lővy Izidor izr., I. f. é. . . 
Márkusz Jenő izr.** . . ; 
Nádaskay Géza r. kath. . . 
Ohlschläger István ág. h. ev. 

290 Paksy Kálmán ref. . . . 
Pál Aladár izr., I. f. é* . . 
Petrovay György r. kath. . 
Pokorny Kálmán ág. h. ev. 
Ponoczky Kázmér ref. . . 

295 Prihoda József r. kath. . . 
Rakovszky Dezső r. kath. . 
Reiss Sándor izr., I. f. é* . 
Renvers Ferencz r. k., I. f. é* 
Riesz Zoltán ág. h. ev., I. f. é* 

300 Rosenhain Zsiga izr. . . . 
Salm Jenő r. kath., I. f. é. . 
Schönfeld Miklós izr. . . 
Schwalb Jenő izr.** . . .

Születés helye és ideje

Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Olysó, Sáros vm. 1888.
Szarvas, Békés vm. 1889. 
Szakácsi, Somogy vm. 1889.

Szeghegy, Bács vm. 1876. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Budapest, Pest vm. 1888. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1879. 
Vanyarcz, Nógrád vm. 1885. 
Krucsó, Zemplén vm. 1888. 
Budapest, Pest vm. 1890. 
Rimabrézó, Gömör vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1890. 
Nagybecskerek, Torontál 1881. 
Fülek, Nógrád vm. 1889. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Rimakokova, Gömör vm. 1889. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1890. 
Eperjes, Sáros vm. 1888. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1886. 
Lestin, Árva vm. 1889. 
Kápolnásfalu, Udvarhely 1880. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1888. 
Czeréd, Nógrád vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1888.
Halmi, Ugocsa vm. 1887. 
Mezővári, Bereg vm. 1887. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1890. 
Miskolcz, Borsod vm. 1888. 
Losoncz, Nógrád vm. 1889. 
Tótpelsőcz, Zólyom vm. 1889. 
Ósiska, Zemplén vm. 1889. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1888. 
Szentsimony, Gömör vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1890. 
Podolin, Szepes vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1881. 
Németbogsán, Kr.-Szörény 1887. 
Tolcsva, Zemplén vm. 1890. 
Eperjes, Sáros vm. 1889.
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Név, vallás'

Silhavy Aladár r. kath.**
305 Simon János ref...................

Singer Ernő izr., I. f. é.* .
Singer Miksa izr., I. f. é* . 
Somogyi Bertalan ref., I. f. é. 
Szent-Iványi Károly ág. h. ev.,

I. f. é * ............................
310 Sziklai István izr., I. f. é. .

Szüts István ref.....................
Tolnay Lajos ref..................
Turtea Simon g. kel.** . . 
Vörös József Gyula r. katli.,

II. f. é................................

Születés helye és ideje

Pálócz, Ung vm. 1881.
Miskolcz, Borsod vm. 1880. 
Eperjes, Sáros vm. 1890.
Igló, Szepes vm. 1883. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1887.

Liptószentiván, Liptó vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1889.
Jenke, Ung vm. 1885.
Surány, Abaúj-Torna vm. 1882. 
Szászahúz, Szeben vm. 1886.

Vásárosszentgál, Baranya 1891.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL, MINISZTERI ENGEDÉLYLYFL

VIZSGÁZÓK.***

315 Jóba Elek ref.1 . . . . 
Lakner Ödön ág. h. ev.2 
Márton Elek r. k.s . . 
Pálfi Péter ág. h. ev.4 . 
Radányi Lajos r. kath.5 . 

320 Riedt István ág. h. ev.6 .

Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1881. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1875. 
Szerencs, Zemplén vm. 1885. 
Liptóújvár, Liptó vm. 1863. 
Szombathely, Vas vm. 1884. 
Kisczell, Vas vm. 1879.

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

*** A miniszteri engedély kelte és száma: 1 1909. okt. 13., 101,459. szám; 
2 1909. rnárcz. 20., 35,065. sz .; 3 1912. jan. 26., 3078. sz .; 4 1907. decz. 19., 134,951. sz.; 
5 1910. május 3., 45,412. sz .; 6 1911. jun. 21., 73,919. sz.
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E) V i z s g á l a t o k .
Az 1911. évi június hó 1-jétől 1912. évi május hó 31-ikéig megtartott 

alap- és államvizsgálatok (beleértve az ismétlő- és pótvizsgálatokat is) ered
ménye a következő:

Vizsgálatok
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Első alapvizsgálat . . 119 _ 119 i 10 61 72 28 19 47
Második alapvizsgálat 88 — 88 2 20 49 71 13 4 17
Államtud. államvizsg. 23 — 23 1 1 16 18 3 2 5
Jogtud. államvizsgálat 1 3 4 — — 2 2 1 1 2

Összesen 231 3 234 4 31 128 163 45 26 71
1. 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 Kőszeghy László; a második alapvizsgálatot Deutschenschmied 
Jenő és Nemes Géza; az államtudományi államvizsgálatot Quitt Kálmán tette le kitünte
téssel. Ezeknek neveit — a vallás- és közoktatásügyi minisztérium H i v a t a l o s  K özL Ö N Y éb en  
leendő közzététel végett — a 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 méltónak e tanévben a jogakadémia tanári-kara Wollner Artúrt találta.

3. Jegyzet. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül és közelebbi tájékoztatás czéljából 
közöljük, hogy az első félévben 26 tantárgy 103 heti órában; a Il-ik félévben pedig 31 tantárgy 
105 heti órában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián összesen 319 hallgató volt beírva, 
úgy hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai tíz jogakadémia között 
az első volt. A hallgatók között volt I-ső éves 90; Il-od éves 83; Ill-ad éves 75; IV-ed éves 
65; tanfolyam hallgatása nélkül, miniszteri engedélylyel vizsgázó 6. Születési hely tekinteté
ben volt: Sárosvármegyei 65, Gömör Zemplén 43 — 43, Szepes —Ung 16-16, Nógrád 14, 
Szabolcs 12, Pest-P.-S.-Kiskún 11, Borsod 10, Abaúj-Torna 9, Turócz 6, Bars-Bereg—Liptó 
5 — 5, Győr—Trencsén 4 -4 , Árva-Bács-Bodrog—ÍVlaros-Torda —Nyitra-Somogy — Zólyom 
3 — 3, Alsófehér — Bihar — Hajdú — Máramaros —Sopron-Tem es-Udvarhely-Vas vm. és 
Galicziai 2 — 2, Arad -  Baranya- Békés -  Besztercze — Brassó-Csongrád -  Hont— Jász-N.-K.- 
Szolnok-Krassó-Szörény-Szeben-Tolna-Torontál — Ugocsa-Veszprém vm. és Amerikai 
1—1. Több joghallgató részesült ösztöndíjban, a segélyegylet támogatásában, tandíj- és táp- 
intézeti-díj elengedésében stb. Erről az Értesítő végén közölt „Tandíjelengedések", „Con- 
victusi elengedések" és „Ösztöndíj" rovatok nyújtanak részletes felvilágosítást. Az Értesítőt 
a jogakadémia dékáni hivatala 20-filléres levélbélyeg beküldése ellenében bárkinek készséggel 
megküldi. A városban egészséges és nem drága lakások elegendő számmal állanak rendelkezésre, 
az ifjúság ellátása jutányos. E mellett a tápintézettel egy telken lévő collegiumi theol. Otthonban 
mintegy 15 evangélikus vagy református valláséi joghallgató féldíj mellett, avagy félévenként 
60 koronáért lakást, fűtést, világítást és kiszolgálást kaphat; ez esetben tehát teljes inter- 
nátusi ellátást élvez. Az Otthon szabályai az Értesítő theologiai részében közölve vannak- 
Tekintve a rendelkezésre álló inlernátusi helyek csekély számát, kívánatos, hogy az érdeklő
dök az Otthon felügyelő-tanáránál fölvételi kérelmüket még a szünidő folyamán bejelentsék.
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F) Jogakadémiai ifjúsági egyesületek.

1. Joghallgatók Testületé.

Az elmúlt 1911 — 1912. tanévben a jogászköröket nagyban foglalkoz
tatta, és foglalkoztatja még most is a jogi oktatás reformjának kérdése.

Az Eperjesi Joghallgatók Testületé a maga körében szintén érdeklő
dött e kérdés iránt és utat-módot keresett annak az ő szempontjából való 
czélszerű megoldását illetőleg. Mára múlt tanévben is foglalkozott a Testület 
e kérdéssel és akkor néhány felszólalás után nagyobbkörű agitáczió meg
indítását határozta el. Az előrehaladott idő miatt — a félév már vége felé 
járt — az egész mozgalom erre az évre maradt.

A terv megvalósításának a terére a Testület október 19-iki közgyűlésén. 
lépett, a midőn elhatározta a folytatólagos vita-estélyek keretében tárgyalni 
e kérdést, hogy így alkalma nyíljék mindenegyes tagnak véleményét sza
badon kifejtenie, ez irányban propozicziót előterjesztenie és azokat meg
indokolnia. Sziklai István és Rosenthal Artúr nagyszabású előadásaikban a 
kérdés lényegébe való behatolásról tettek tanúságot. Mindketten gyökeres 
rendszerváltozást és nem részleges módosítást találtak szükségesnek. Mások 
is fölszólaltak e kérdés egyes részleteihez. Majd pedig elhatározták, hogy 
a kérdés minél szélesebb körben való megvitatása tárgyában körkérdést 
intéz a Testület egyes tagjaihoz, hogy azután a beérkező feleletek alapján 
egységes álláspontra helyezkedhessék. Ezt az álláspontot közölni határozta 
a többi jogásztestületekkel, hogy ezek is nyilvánítván véleményüket, ilyképen 
az országos jogászifjúság véleménye terjesztessék föl az ügyben intézkedő 
körökhöz, azzal a kérelemmel, hogy azok a jogászság álláspontjának tekin
tetbevételével határozzanak az elsősorban őket érdeklő ügyben.

Az egész szép terv azonban, az időközben beállott részleges reform 
következtében, egyelőre csak terv maradt.

Tudományos készültségüknek is tanújelét adták a Testület tagjai azáltal, 
hogy városunk kulturális és tudományos egyesületeiben közülök többen 
nyilvános és nagysikerű előadásokat tartottak. így Bolla Béla, Illgenn Aurél, 
Kőszeghy László, Rosenthal Artur, Sziklai István stb.

A Testület ezidén is belépett a Széchenyi-körbe s ily módon a tagok 
igénybe vehették a Körnek nagy könyvtárát, látogathatták olvasótermét és 
élvezhették a mindig magas színvonalon álló hangversenyeit. Ily hang
versenyeknél a Testület tagjai közül is többen nagy sikerrel közreműködtek; 
így Bartovics Vilmos, Klaniczay Oyula, Moskovits Béla és mások.

A sport terén szintén lelkesen működtek a testületi tagok, a mennyiben 
a különböző versenyeken nem egy bajnok került ki közülök. így 1911. őszén 
a Nyíregyházán tartott versenyből, mint az Északkeleti Magyarország baj-
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nokai: Grün Marczi diszkoszban, Kontra József gerelyben és gátfutásban, 
Kribel Aladár futásban. A Budapesten tartott versenyben pedig a Darányi
díjat vitte el Grün Marczi távolugrás és diszkoszvetés összetett versenyben; 
második helyre Kontra József került. A májusban Kolozsvárott tartott országos 
versenyben szintén kiváló helyet biztosítottak a résztvevők az eperjesi jogász- 
ságnak. Az olimpiadi pentatlont (összetett atlétikai főverseny) Kontra József jh. 
nyerte meg. Azonkívül első volt gerelyvetésben, harmadik távolugrásban. 
Grün Marczi második lett diszkoszdobásban és magasugrásban.

A sport egyik legszebb ágának, a turisztikának is számos hívei voltak 
a testületi tagok közül, a kik nagyobbára dr. Szlávik Mátyás jogakadémiai 
tanár úr vezetése mellett tettek számos kirándulást a Magas-Tátrába, vala
mint a gömöri és délszepességi hegységekbe.

A társadalmi életben a joghallgatók minél nagyobb és sikeresebb 
érvényrejuttatásának előmozdítása czéljából képviseltette magát a Testület 
a következő esetekben: A collegiumi főgimnázium zászlóavatási ünnepélyén 
Bolla Béla elnök által. Az Otthon által rendezett vidéki hangversenyeken, 
mint résztvevőkkel is, több tagja által; így Szepesbélán, Kassán és Leibiczon. 
Hasonlóan a Széchenyi-kör által rendezett vidéki hangversenyeken; így 
Kisszebenben, Kassán és Miskolczon; e hangversenyeken különösen Klaniczay 
Gyula vált ki; de Moskovits Béla is nagyban hozzájárult az eperjesi jogá§z- 
ság jó hírnevének a terjesztéséhez. A Bethlen Gábor-kör jubileumi és zászló
avatási ünnepélyén (1912. május 19.) Budapesten Andrássy József elnök és 
Teltsch Géza alelnök képviselték a Testületet. Elhatározták még, hogy a 
Testület képviselteti magát a lengyelek nemzeti ünnepén Lembergben isi 
de ez a képviseltetés — tekintettel arra, hogy a budapesti Magyar-Lengyel 
Club a képviseltetéstől, a jövő évben tartandó 50-éves jubiláris ünnepély 
miatt elállóit — ezúttal elmaradt. Résztvett a Testület, mint ilyen, méltóságós 
és főtiszteletű Geduly Henrik tiszakerületi ág. h. ev. püspök úr Eperjesen 
léte alkalmából, a tiszteletére rendezett fáklyásmenetben.

Október 6-ikán — egyesülve a Collegium többi intézeteivel — rendezte 
a Testület a szokásos hazafias ünnepélyt, a melyen Bolla Béla elnök mon
dotta az ünnepi beszédet. Nov. 1-jén megkoszorúzta volt tanárainak és volt 
kollégáinak sírját. Márczius 14-ikén impozáns fáklyásmenettel ünnepelte az 
1848-iki korszakos reformok emlékét, mely alkalommal Altmann Elek a 
városi színház erkélyéről mondott nagyszámú közönség előtt gyújtóhatású 
beszédet, Grün Bertalan pedig szavalt. A fáklyásmenet után szépen láto
gatott bankettet rendezett a theologusok részvételével, a honnan Teltsch 
Géza alelnök beszéde következtében táviratilag üdvözölte a Testület Görgey 
Artur tábornokot. Márcz. 15-ikén a collegiumi intézetek által rendezett közös 
ünnepély műsorában a Testület két ponttal szerepelt: Andrássy József elnök 
megnyitó-beszédet mondott, Makucz Jenő pedig szavalt.

A költséges kaszinót helyettesítő olvasóterem ez évben is fennállott, a 
hol a tagok rendelkezésére állottak majdnem az összes napilapok; azonkívül 
szépirodalmi, társadalomtudományi és jogtudományi folyóiratok.

14*
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A tisztikar a két félévben a következőképen alakult meg:
I. félév. Elnök Bolla Béla, alelnök Bölcsházy Zoltán, főjegyző Rosenthal 

Artur, aljegyző Szedlák Elek, pénztáros Bárczy László, ellenőr Klaniczay 
Gyula, könyvtáros Rozlosnik Miklós. Irodalmi Osztály elnöke Kőszeghy 
László, majd lemondása után Illgen Aurél.

A becsületbíróság tisztikara: elnök Wachner Herman, alelnök Fejes 
László, I. titkár Szereday Szilárd, főügyész Bartovics Vilmos.

II. félév. Elnök Aridrássy József, alelnök Teltsch Géza, főjegyző Makucz 
Jenő, aljegyző Szedlák Elek, pénztáros Rozlosnik Miklós, ellenőr Klaniczay 
Gyula, könyvtáros Balogliy Elek. Irodalmi Kör elnöke Bölcsházy Zoltán.

A becsületbíróság tisztikara: elnök Lengyel János, alelnök Blazek 
Gusztáv, I. titkár Handelsmann Manó, főügyész Sztarna László.

2. A Jogász-Segélyegylet.

Mielőtt egyesületünk ezévi eredményes működéséről számot adnánk, 
mindenekelőtt benső örömmel kell megemlékeznünk arról, hogy jogakadé
miánk ifjúsága kebelében, dr. Mikler Károly jogakadémiai dékán úr indít
ványára, egy nemes és messzekiható intézmény, a »Jogász-Otthon" létesí
tésének kérdése szülemlett meg. Ennek czélja, hogy a kiváló előmenetelő 
és kifogástalan magaviseletű joghallgatók ingyenes vagy legalább is ked
vezményes lakást kapjanak; azonkívül, hogy azt a baráti kapcsot, a mely 
a joghallgatókat egybefűzi, még szorosabbá, bensőbbé tegye. Segélyegyletünk 
történetében tehát fordulóponthoz értünk.

Egyesületünk áldásos tevékenysége eddig abban merült ki, hogy az 
arra érdemes joghallgatók félévenként 10 — 60 koronáig terjedő pénzösszeget 
kaptak segélyképen. A »Jogász-Otthon" felállítása perczétől kezdve azonban 
ingyenes és kedvezményes lakások fognak az arra érdemes ifjak rendelke
zésére állani. Hogy a segélyezésnek ez utóbbi módja sokkal praktikusabb, 
czélravezetőbb és eredményesebb lesz — indokolásra nem szorul. Föl kell 
hát karolnunk ezen intézmény létesítésének eszméjét mindnyájunknak és 
annak mielőbbi megvalósíthatása érdekében nem szabad haboznunk, hanem 
minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk.

Nem elég! Sokkal szélesebb alapokra kell fektetnünk a »Jogász-Otthon" 
létesítésének kérdését. Nagy, az egész országra kiható mozgalmat kell indíta
nunk, hogy így minél előbb és mentül nagyobb eredményt érhessünk el.

Az áldozatkészség akkor a legnemesebb, mikor a legnagyobb intéz
mények létesítéséről van szó. A jövő tanév elé szép reményekkel tekintünk 
tehát, mert a már eddig is kapott adományok, valamint a volt joghallgatók 
körében eszközlendő gyűjtés az áldásos intézménynek előreláthatólag rövid 
időn belül való felállítását teszik lehetővé.

Egyesületünk alakuló - közgyűlését 1911. október 21-ikén tartotta, a 
melyen egyhangú választással elnökké Bolla Béla, majd távozása folytán
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Bárczy László, alelnökké Illgenn Aurél választatott meg; titkár Bárczy László, 
majd távozása után Bihary Béla, pénztáros Bihary Béla, majd távozása után 
Adamovits János, ellenőr Wachner Herman, majd távozása után Niki 
Gábor lett.

Áldásos működését — nagyobb kiosztandó összeg lévén — fokozott 
ambícióval, részrehajlástól menten teljesítette, a mennyiben az első félévben 
hét, a második félévben nyolcz jóelőmenetelű és erre érdemes joghallgatót 
részesített segélyben.

Az egyesület öt rendes és három választmányi ülést tartott.
Segélyben részesültek az I. félévben: Rozlosnik Miklós 68 kor., Bölcsházy 

Zoltán 60 kor., Buna János 60 kor., Szereday Szilárd 55 kor., Kontra József 
55 kor., Klaniczay Gyula 45 kor., Tóbiás Gyula 40 kor. A II. félévben: 
Rozlosnik Miklós 68 kor., Bölcsházy Zoltán 60 kor., Szereday Szilárd 60 kor., 
Kontra József 60 kor., Tóbiás Gyula 45 kor., Klaniczay Gyula 45 kor., Teltsch 
Géza 40 kor., Lőwy Vilmos 32 kor.

A néhai dr. deménfalvi Meliorisz Béla eperjesi jogtanár nevét viselő 
alap kamatjait mindkét félévben Rozlosnik Miklós joghallgatónak ítélte oda 
a választmány, a mely összeg a fenti összegekben bennfoglaltatik.

Azonkívül a választmány Bárczy László elnököt 20 kor., Bihary Béla 
titkárt 17 kor. és Adamovits János pénztárost 10 kor. tiszteletdíjban részesítette.

Az egyesület e helyütt is hálás köszönetét mond dr. Propper József 
ügyvéd úrnak, a ki a »Jogász-Otthon" czéljaira 1000 koronát adományozott, 
a melynek kamatából addig is, míg ez a nemes és messzekiható intézmény 
létesül, a Theol. Otthonban egy szegény és jóelőmenetelű joghallgató nyer 
kedvezményes lakást. Ugyancsak hálás köszönetét mond az Eperjesi Bank
egyletnek és a Borsod-Miskolczi Gőzmalom Nagysárosi Műmalma igazgató
ságának ugyanazon czélra küldött 50 — 50 kor. adományáért.

Végül ezúttal is őszinte köszönetét nyilvánítja a »Jogász-Otthon" czéljaira 
tett következő adományokért: Bárczy László 250 kor., Teltsch Géza 250 kor., 
Bölcsházy Zoltán 150 kor., Rozlosnik Miklós 150 kor. és Baloghy Elek 
150 kor. Ezeket a felajánlott összegeket — a Segélyegyletnek egy régebben 
tiozott határozata szerint — a felajánlók csak önállósításukkor tartoznak befizetni.

3. Jogakadémiai ifjúsági könyvtár.

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

Az I. félévben Rozlosnik Miklós, a II. félévben Baloghy Elek volt a 
könyvtáros.

A könyvtár hét csoportban 726 kötetet számlált.
A Testület ez éven is a testületi bevétel 10%-át a könyvtár gyarapí

tására fordította. Nemkülönben könyvek bevásárlására fordította a Hubay- 
alap 36 kor. kamatát.

A körülbelül 200 kor. erejéig vásárlandó könyvek kiválasztására ki
küldött bizottság az alant következő műveket ajánlotta megvételre, a mely
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ajánlatot a Testület magáévá tette. Halász Imre: Egy letűnt nemzedék. 
Faragó: A Kossuth-bankók kora. Wertheiner Ede: Andrássy élete. Dr. Ereky: 
Helyhatósági önkormányzat. Ágoston Péter: A sztrájk büntetése. Grosschmiedt: 
Emlékkönyv. Kautsky: Marx gazdasági tanai. Fivot: Fajok problémája. 
Guyeau: A vallás szociológiája. Vestermark: Emberi házasságtörténet. Kovács 
Gábor: Socialismus. Perkins: A nő gazdasági helyzete. Prohászka: Modern 
katholicismus. Wolfner: Osztályharczok a XIX. században. Kunfi: Választó
jog. Nietzsche: Zarathustra. Somló: Állami beavatkozás. Ignotus: Kísérletek. 
Fényes: Bálványok. Katona Sándor: A koalicziós kiegyezés mérlege. Kende: 
Magyar adórendszer bűnei. Kunfi: Népoktatásunk bűnei. Bresztovszky: 
Magyarország fekete statisztikája. Ágoston: Munka rabsága. Nagy Ernő: 
Közjog. Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés.

\
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III.

FŐ GYM NAS IU M.

A) Tanári testület s az előadott tantárgyak.

Sor
szám A tanár neve Tantárgy és osztály Heti

óra
szám

Jegyzet

1. Balló Aurél...........
r. tanár

Rajzoló-mért. I — IV. 
Gór. pót. r. V —VIII. 18 A rajzszertár őre.

2. Borsody Károly .. .
r. tanár

Földrajz I., II., III. 
Történelem III., VI., 

VIII.
17

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

3. Frenyó Lajos ........
r. tanár

Vallástan I —Vili. 
Szépírás I. 17

A collegiumi Nagykönyv
tár őre. Az ifjúsági isten
tiszteletek és a Thököly- 
Imre-kör vezetője. A ta
nári értekezlet jegyzője.

4. Göinöry János .. .
r. tanár

Történelem V., VII. 
Filozof. propaed.VIII. 9 Igazgató.

Az igazg.-választm. tagja.

5. Klemens T. János ..
r. tanár

Latin V., Vili. 
Görög VI. , 
Görögpótló irod. VII.

17 A segítő-könyvtár őre.

6. Ludmann Ottó........
r. tanár

Görög V., VI., Vili. 
Német VIII. 17

Az igazg.-választmány tagja.
A Ferencz József-rend lov.
Az Ev. Tanítók és Tanárok 
Egyesületének tiszteletbeli tagja.

7. Perényi Vilmos .. ..
r. tanár

Mennyiségtan II., IV., 
VI., VIII.

Fizika VIII.
17

A VI. osztály főnöke. 
A fizikai múzeum őre. 
Tandíj kezelő.

8. Peskó Ödön ........
r. tanár

Mennyiségtan I., III., 
V., VII.

Fizika VII.
17 Az V. osztály főnöke. 

A Torna-kör elnöke.

9. Saguly József........
r. tanár

Magyar IV. 
Latin IV., VII. 
Történelem IV.

18 A III. osztály főnöke.
A Markovits-kör elnöke.

10. Schöpflin Géza .. ..
r. tanár

Magyar I., VI. 
Latin I., VI. 19 Az I. 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 VI.
Szépírás II.

17 A természetr. szertár őre.

12. Teltsch Kornél
r. tanár

Magyar VII.
Német III., IV.,V.,VII. 
Gör. pótló irod. VIII.

18 A VII. osztály főnöke. 
A Tornakör elnöke.

13. Vöröss Sándor .. ..
r. tanár

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

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

14.

Vallá

Dr.Wallentínyi Samu
r. tanár

stant tanítottak:

Magyar II., V.
Latin II.
Gör. pótló irod. V.

18
Az I. oszt. főnöke.
A Magyar Társ. elnöke. 
A coll. ig.-választm. jegyz.

Wick Béla kir. kath. főgimn. r. hittanár. Tanította a rom. kath. vallás
tant heti 4 órában.

Szétnán 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 III., V., VII. osztályban heti 2 — 2 órában, Telisek 

Kornél a IV., VI., VIII. 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, a protestáns egyházi éneket a III., IV. osztályban heti 1 órában. 

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

B) Tantárgyak osztályok szerint.
I. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: S c h ö p f l i n  G éza.
1. Vallástan. Az ószövetségi könyvek rövid ismertetése bibliai történe

tekkel kapcsolatban s ezek alapján a zsidó nép rövid története; minden 
elbeszélésből az erkölcsi tanulság. A tízparancsolat magyarázata. Négy egyházi 
ének ismertetése és emlékeltetése. Az énekórákon tanult dallamok gyakorlása. 
Kézikönyvek: Bereczky Sándor: Bibliaismertetés bibliai történetekkel, 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. Angyalbárányok. A gonosz mostoha. 
A róka és a holló. A fiatal daru. A szarka és a gilicze. Hunor és Magyar. 
A hunok bejövetele. A tárnokvölgyi és czezimóri ütközet. Aquileja ostroma. 
Attila Isten ostora. Attila halála. Görög követség utazása Attilához. A fehér ló 
mondája. Botond. A korona és kard. Szent László és a kunok. A tatárjárás. 
Mezei munkások. — Költemények: A rab gólya. Halvány katona. Nyalka huszár. 
Anyám tyúkja. Füstbe ment terv. János vitéz. Hadnagy uram. Téli világ. Szülő
földemen. Szent László füve. A három fiú. Himnusz. -  Havonk. két írásb. dóig. 
Tk.: Szinnyei, Magyar olvasókönyv, Nyelvtan, I. Heti 5 óra. — Schöpflin Géza.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: Latin olvasás, írás; a declinatiók, szám
nevek, melléknevek, az ige activum alakjai az indicativusban. — bj Olvas
mányok: 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. Pistór. Via Strata. Marcus et 
Sextus. Ludus vel schola. Magister et discipuli. Aesopi fabula.. Colloquium 
in ludo. E ludo in ludum. Caupona vel deversorium. Ad Elephantum. 
Viatores. Dama cantat. — Magyar mondatok fordítása latinra az olvas
mányok alapján. — Havonkint két írásbeli dolgozat. — Tk.: Kis latin 
nyelvkönyv (Geréb —Morvay). Csengeri, Latin nyelvtan, I. Heti 6 óra. — 
Schöpflin Géza.

4. Földrajz. Földrajzi alapfogalmak. A magyar királyság részletes le
írása. Tk.: Schbltz —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. Számolás. Hosszúságmérés. Az egész számokkal való alap
műveletek. Súlymérés. A tizedes számokkal való alapműveletek. Terület
mérés, ürmérés. A közönséges törtek. A számok általános tulajdonságai, 
oszthatóságuk. Osztó, közös osztó, legnagyobb közös osztó; többes, közös 
többes, legkisebb közös többes. Alapműveletek közönséges törtekkel. Idő
számítás. Grafikonok készítése. — Kk.: dr. Horti Henrik, Számtan. Heten
kint 4 óra. — Peskó Ödön.

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 óra. — 
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.
Coll. Ért. 1911—1912. 15
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10. Torna, a) Testgyakorlat: 1. Arcz- és oldalsorok alakítása. Járás, 
kanyarodás; rendek alakítása helyben. 2. Szabadgyakorlatok. Fej- és törzs
fordítások, törzshajlítások. Kar- és láblendítések és lökések. Két- és négy
ütemes gyakorlatok kéziszerek nélkül. 3. Szertornázás. Magas- és távolugrás 
deszkáról és deszka nélkül. Egyszerű gyakorlatok függésben alacsony és 
magas nyújtón, korláton, vízszintes létrán, gyűrűn, továbbá gyakorlatok 
rézsútos és függélyes létrán, kötélen, mászórúdon és lebegőfán. Hetenkint 
2 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

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

II. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Dr. W a l l e n t í n y i  S a m u .

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 Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: Szótan, az állandó határozók, a szó
rend, az összetett mondatok: mellérendelt és alárendelt mondatok, többtagú 
összetett mondatok. — b) Olvasmányok: Rövid rajzok és elbeszélések: 
Alkony. Hogyan fogott a huszár ellenséget? Furcsa faluk. A koldusgyermek. 
Három mese Aesopustól, négy Fáy Andrástól. A magyar föld: A puszta 
télen. A Tisza. A Balaton partján. A magyar nemzet történetéből: Nagy 
Lajos és a nápolyi hadjáratok. Kont. Hunyadi János. Hunyadi Mátyás anyja. 
Mátyás király Gömörben. A tudós. A mohácsi vész. Költemények a fentieken 
kívül: Szüretünk. Éji látogatás. A megfagyott gyermek. A jó öreg korcsmáros. 
A szegény asszony könyve. A keresztútról. Kenyérkő. Az obsitos. A vámos- 
újfalusi jegyző. Havonkint két írásbeli dolgozat. — Tk.: Szinnyei, Magyar 
nyelvtan, II., Magyar olvasókönyv, II. Heti 5 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: Nemi szabályok; a melléknév fokozása, 
az adverbiumok, a névmások; a coniugatióból: az ige passivum alakjai, 
rendhagyó igék, az igék a verbói, praepositiók, röviden az aec. cum inf., 
abl. abs. — b) Olvasmányok: Naves longae. Piscator. Toga virilis. Poetae 
recitatio. Vesuvii incendium. Domus Romana. Triclinium. Quintus. Picturae 
pariatinae. Cenantium nomina et mores. Cicero et Milo. De Orpheo fabula. 
Aeneae arma. — Valamennyi olvasmány könyvnélkül is. Fordítani való 
mondatok magyarból latinra. Havonkint két írásbeli dolgozat. — Tk.: Kis 
latin nyelvkönyv, Alkinson és Pearce latin olvasókönyve alapján szerkesztette



1 1 5

Qeréb József és Morvay Győző. Csenged, Latin nyelvtan, I. Heti 6 óra. — 
Dr. Wallentínyi Samu

4. Földrajz. Európa, Ázsia, Afrika országainak részletes leírása. T k .: 
Scholtz—Schürger, 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. Hetenkint 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. — Perényi Vilmos. •

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.

O s z tá ly f ő n ö k :  VÖRÖSS SÁNDOR.

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. 
Tk.: Bereczky Sándor, A keresztyén egyház rövid története. Hetvényi-Jausz- 
Adorján, Bibliai olvasókönyv. Poszvék Sándor, Egyházi énekek és imádsár 
gok ev. középiskolai ifjúság számára. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

15*



1 1 6

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: A nyelvtani ismeretek rendszeres össze
foglalása : hangtan, szótan, mondattan. — b) Olvasmányok: Budavára török 
kézre kerül. Drégely eleste. Eger vívása. Szigetvár ostroma. Bocskay István 
fölkelése. Bethlen Gábor. Rákóczi György és utódai. A Wesselényi-össze- 
esküvés. Thököly Imre és a bujdosók. Buda visszafoglalása. II. Rákóczi Fe- 
rencz fölkelése. Az olympiai játékok. A rómaiak mindennapi élete. Anagyenyedi 
két fűzfa. — c) Költemények: Losonczy István. Rákosi szántó a török alatt. 
Rákóczi a határon. Az Alföld. A ló és a lovag. István öcsémhez. Szüleim 
halálára. Hazámhoz. Mohács. Két vándor. Isten hozzád. Ki volt nagyobb? 
Huszár-testvérek. Himnusz. Szózat. — A dűlt betűvel nyomottak könyv- 
nélkül is. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Szinnyei József, Magyar 
olvasókönyv, III., Rendszeres magyar nyelvtan. Heti 4 óra. — Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: Ne egyszerű mondat és részei: az állít
mány, alany, tárgy, határozó, jelző és értelmező. Az egyszerű mondatok 
nemei. — b) Olvasmányok : Quintus in Germaniam mittitur. Quintus aciem 
instruit. Proelium. Bellum civile oritur. Concilium. Quintus oppugnatio
nem parat. Oppugnandi ratio. Urbis oppugnatio. Urbis expugnatio. Proelii 
antiqui descriptio. Triumphi descriptio. Gaius Marcius Coriolanus: Corioli 
bevétele. Coriolanus föllépése a nép ellen. Coriolanus a volscusoknál. Attius 
Tullius. Coriolanus hadat visz Róma ellen. De cervo ad fontem. De vulpe 
et uva. Magyar szöveg fordítása latinra. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: 
Geréb József és Morvay Győző, Kis latin nyelvkönyv. Csengeri János, 
Latin olvasó- és gyakorlókönyv a III. oszt. számára. Latin nyelvtan, II. r. 
Heti 6 óra. — Vöröss Sándor.

4. Német nyelv, a) Beszédgyakorlatok és olvasmányok: Die Schule. 
Der Unterricht und die Schüler. Die Turnhalle und der Spielplatz. Das 
Haus. Unsere Wohnung. Der Hof. Der Garten. Das Dorf. Die Stadt. Die 
Kirche. Sprüche vom lieben Gott. Die Zeit. Die sieben Brüder. Die vier 
Brüder. Der Abend. Abendlied. Der Morgen. Wie ich meinen Tag zubringe. 
Der Herbst. Unser Körper. Unsere Sinne. 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. — Borsody Károly.

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

7. Számtan. A II. osztály anyagának ismétlése. Egyszerű kamatszámí
tás, összetett kamatszámítás. Összetett kettős tételhez tartozó feladatok.
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Értékpapirszámítás. Egyszerű és összetett arányos osztás. Vegyítési számí
tás. Arany- és ezüst - tárgyakra vonatkozó számítások. Kézikönyv: Horti 
Henrik, Számtan. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.

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 ido
mok hasonlósága és szimmetriája. Pythagoras tantétele. Stilizált levelek rajzo
lása 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 vasárnapjáig 
énekeltetnek, és pedig: Zengd lelkem az új reggelt; Dicsérd Istent keresz- 
tyénség; Az éj ím’ érkezik; Bizony meglészen az idő; Minden ember csak 
halandó; Isten, óh szent Isten; Istentől el nem állok; Most nyugosznak az 
erdők; Jövel Szentlélek-Úristen; Jehova csak neked éneklek; Én lelkem, 
mire csüggedsz e l; Erős vár a mi Istenünk; Jertek hozzám, Krisztus mondja; 
Dicsőség mennyben Istennek; Eljött hozzánk az üdvösség; Oályarabok 
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.

IV. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Sa g u l y  J ó z s e f .

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

2. Magyar nyelv. Stilisztika: A szóképek és alakzatok. A stílus tulaj
donságai. Verstan:' A hangsúlyos és időmértékes verselés. A fontosabb 
polgári ügyiratok. Arany János Toldija; néhány ének könyvnélkül is. — 
Olvasmányok: Heltai Gáspár meséiből. Faludi Ferencz műveiből. Mikes 
Kelemen törökországi leveleiből. Jakli. Vörösmarty életéből. A két 
Wesselényi Miklós. Szegény ember jó órája. Mátyás deák. Költemények: 
A magyarokhoz. Magyar vagyok. Okatootáia. „Egeréből Az én osztály
részem. A közelítő tél. Sóhajtás. Szondi. A megfagyott gyermek. Rózsa
völgyi halálára. A dűlt betűvel nyomottak könyvnélkül is. Havonkint két
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írásbeli dolgozat. Az iskolaiakon kívül kötelező háziolvasmányok. Tk.: Góbi 
Imre, Stilisztika és verstan. Lehr Albert, Arany Toldija. Hetenkint 4 óra. — 
Saguly József.

3. Latin nyelv. Mondattan: Az összetett mondat. A latin prozódia. 
Olvasmányok: Caius Julius Caesar De bello Gallico-jából: Gallia leírása; 
a helvetiusok ellen folytatott háború; a gallok és germánok szokásai. — 
Publius Ovidius Naso Metamorphosisából: Az emberi nemnek négy kor
szaka. Icarus. Baucis és Philemon. Válogatott szakaszok könyvnélkül is. 
Ezekkel kapcsolatban stílusgyakorlatok. Havonkint két írásbeli dolgozat. 
Tk.: Csengeri János, Latin nyelvtan, II. r. Dávid István, Latin olvasókönyv. 
Kempf-Csengeri-Cserép, Latin stílusgyakorlatok, I. r. Hetenkint 6 óra. — 
Saguly József.

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. — 
Saguly József.

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 algebrai számokkal. A negativ szám 
fogalmának bevezetése. Hatványozás. Legkisebb közös többes. Legnagyobb 
közös osztó. Négy alapművelet törtszámokkal. Elsőfokú felírt és szóbeli 
egyenletek. Tk.: Wagner, Algebra. Heti órák száma 4. — Perényi Vilmos.

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 III. osztálylyal együtt. •
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10. Testgyakorlás, a) Torna: Svéd rendszerű szabadgyakorlatok kézi- 
szerek nélkül és botokkal. Osztálytornázás a bordás falon, svéd pádon, köte
leken, rudakon, létrákon, gyűrűkön; könnyebb gyakorlatok a lovon, nyújtón, 
és függési gyakorlatok a korláton. Magas-, távol- és mély-ugrások, valamint 
az ugró-zsámolyokon. Jó időben az intézet tágas udvarán labdáztak, ugrottak 
és társasjátékokat játszottak a tanulók. Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

b) Tornajátékok: A III. osztálylyal együtt játszottak: longa-métát, 
footballt és más labdajátékokat. Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

V. OSZTÁLY.

O s z t á ly f ő n ö k : P e s k ő  Ö d ö n .

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. Tanköny1̂: 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 történetírás, a szónoki beszéd, a leírás; az elbeszélés, 
az értekezés, a levél elmélete a legjellemzőbb olvasmányok fejtegetése és 
részletes tárgyalása alapján. Kötelező háziolvasmányok, 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 s családi és leiró köl
teményei. Hetenkint 3 óra. — Dr. Wallentínyi Samu. *

‘3. Latin nyelv. Cicero: De imperio Cn. Pompei, kiterjeszkedve a beszéd 
keletkezésére, a kortörténeti viszonyokra, a régiségtani és irodalmi magya
rázatokra. Költői olvasmány: Ovidius, Trist. IV. 10. A költő önéletrajza. 
Ovidius Fastijából: Romulus és Remus kitevése. Róma alapítása. A rómaiak 
és sabinusok kibékülése. Gabii elfoglalása. A Fabiusok veszte. A regifugium. 
Feralia, Caristia. Terminalia. Arion. Nyelvtani összefoglalás. Stílusgyakorlatok. 
Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Köpesdy Sándor: Cicero két beszéde, 
Csengeri J.: Szemelvények Ovidiusból, Csenged: Latin nyelvtan, Köpesdy- 
Cserép: Latin Stílusgyakorlatok. Hetenkint 6 óra. — Klemens János.

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: 
Maywald József Görög nyelvtana és Görög gyakorló- és olvasókönyve, I. rész. 
Havonkint két írásbeli dolgozat. Hetenkint 5 óra. — Ludmann Ottó.

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,
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Bethlen, Cserey, Apor műveiből. Tankönyv: Dr. Csengeri János, Homeros 
lliasa. Dr. Gyomlay Gyula, Homeros Odysseiája. Dr. Geréb József, Szemel
vények Herodotos történeti művéből. Dr. Badics Ferencz, Magyar irodalmi 
olvasókönyv, I. kötet. Hetenkint 3 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

b) Rajz: Szemléleti rajz modellként beállított méftani testek, majd 
testcsoportok után. Lepkék rajzolása és festése. Magyar stílű ornamentek 
tervezése. 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 
Ausflug auf eine Ruine. Einrichtungen unserer Eisenbahn. Brief eines 
Schülers. Das gesellige Leben der Menschen. Das Vaterland. Kindesdank. 
Mutterliebe. Der Flusz. Der Steinadler. Die Eiche. 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. Heti 3 óra. — Teltsch Kornél.

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

8. Mennyiségtan a) Algebra. A IV. osztály anyagának ismétlése. Egy 
ismeretlennel biró szóbeli egyenletek megoldása. Viszonyok és arányok. 
Elsőfokú egyenletrendszerek megoldása a kiküszöbölési eljárásokkal és 
grafikailag. A gyökök geometriai jelentése. A determinánsok. Az egyenlet
rendszerek értelmezése. A másodfokú egyenlet. A négyzetgyök. A köbgyök. 
Az imaginárius számok és ábrázolásuk, b) Geometria. A pont helyzete a 
síkban; az egyenesek kölcsönös helyzete. A síkidomok s meghatározó alkotó
részeik. Az egyenesek viszonya. A síkidomok hasonlósága. A síkidomok 
viszonya. A síkidomok területének kiszámítása. A kör. A kör és az egyenes. 
A kör kerületének és területének meghatározása. Kézikönyv: Wagner, Algebra 
és geometria. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.

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.aj Rendgyakorlatok és sorképzések.^ Szabadgyakor
latok botokkal, súlyzókkal és buzogányokkal, c) Szergyakorlatok. A tanulók 
3 csapatban 2—2 előtornász vezetése mellett gyakoroltak, z/j Játékok: FIosszú- 
méta s más labdajátékok. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

e) Játékdélután a VI. osztálylyal együtt. Hetenkint 2 óra. — Peskó 
Ödön.
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VI. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: P e r é n y i  V i l m o s .

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

2. Magyar nyelv. A művészetek alapfogalmai; rendszere. A költészet 
felosztása. 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 Shakspere Coriolanusát. A házi olvasmányok a következők voltak: 
Balassa B. költeményei; Petőfi táj- és életképei, szerelmi tárgyú költe
ményei; Tompa hazafias allegóriái; Csokonay Dorottyája; Vörösmarty Két 
szomszédvára; Arany, Toldi szerelme; Petőfi, A helység kalapácsa; Jósika 
Abafija; Eötvös, A falu jegyzője; Jókai, Egy magyar nábobja és Kárpáti 
Zoltánja, Kisfaludy K., A kérők; Katona, Bánk bán. Havonkint egy dolgozat. 
Tk.: Góbi, Poétika. Hetenkint 3 óra. — Schöpflin Géza.

3. Latin nyelv. Titi Livii ab urbe condita 1. XXI. c. 1—2., 4., 18., 
22—37.; 1. XXII. c. I—VII. — Vergilii Aeneidos 1. I. 1—155.; 1. II. 1—370., 
505—567., 635—805. Livius és Vergilius élete és munkássága. Havonkint 
két írásbeli dolgozat. Kk. Bartal—Malmosi: Livius; Cserép; Szemelvények 
Vergilius Aeneiséből; Csengery: Stílusgyakorlatok. Hittrich: Római régi
ségek. Heti 5 óra. — Schöpflin Géza.

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

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Irodalom: A görög líra története a görög 
lírikusok olvasása alapján. A magyar irodalomból a klasszikus iskola ismer
tetése. Aischylos Agamemnonjának, Sophokles Antigonéjának, Euripides 
Iphigenia Taurisban ez. drámájának részletes tárgyalása. Tankönyvek: Badics 
Ferencz, Irodalmi olvasmányok, II.; Agamemnon, Antigone, Iphigenia Tauris
ban 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.). Heti 2 óra. — Balló Aurél.
Coll. É rt. 1911—12. 16
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6. Német nyelv. Nyelv- és mondattani ismereteknek példatár útján való 
kiegészítése és begyakorlása. Fordítás magyarból németre. Olvasmányok: 
Das ungarische Litorale. Der Fuchs und die Trauben. Der Löwe, der Esel 
und der Fuchs. Die Stadtmaus und die Feldmaus. Rotkäppchen. Aschen
brödel. Dornröschen. Frau Holle. Siegfrieds Tod. Attila. Maria Theresia. 
Josef II. Költemények: Die drei Zigeuner. Des Sängers Fluch. Erlkönig, 
Der Fischer. Der Ring des Polykrates. Der Glockenguss zu Breslau. A költe
ményekkel kapcsolatban a német verstan, a német ballada fejlődése. Tk.:Endrei 
Ákos: Német olvasókönyv, III. kötet. Hetenkint 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

7. Történelem. A középkor és újkor története a westfaliai béke meg
kötéséig. Tk.: Varga Ottó, Világtörténet, II. Hetenk. 3 óra. — Borsody Károly.

8. Mennyiségtan, a) Algebra : A hatvány és gyök fogalmának kiter
jesztése tört és negativ számokra. Logaritmus-számítás. Exponentiális egyen
letek. Határozatlan egyenletek.

b) Geometria. Trigonometria. Goniometriai függvények. A derékszögű 
és általános háromszögek trigonometriai feladása. Szabályos sokszögek. 
A függvények grafikus ábrázolása. Az algebra és geometria kapcsolata. 
Analytikai térszemlélet. Az egyenes és kör analytikája. Tk.: Wagner, Al
gebra és Geometria. Heti órák száma 4. — Perényi Vilmos.

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

10. Testgyakorlás, a) Torna. Svéd rendszerű szabadgyakorlatok kézi
szerek nélkül, botokkal, súlyzókkal és buzogányokkal. Szergyakorlatok a 
bordás falon, svéd pádon, létrákon, korláton, lovon, nyújtón, gyűrűkön, 
köteleken és rudakon. Magas-, távol- és mély-ugrások. A gyakorlatok össze
állítása úgy történt, hogy egy órán belül lehetőleg az összes izmok műkö
désbe kerültek. Hetenként 2 óra. — Teltsch Kornél.

b) Tornajátékok: Az V. osztálylyal együtt őszszel és tavaszszal füles
labdát, footballt, hosszú-métát stb. játszottak. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

VII. OSZTÁLY.
O s z tá ly f ő n ö k :  T e l t s c h  K o r n é l .

1. Vallástan. A magyar prot. egyház története napjainkig. A reformatio 
kezdete, elterjedése, fénykora. Az ellenreformatio, 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. egyháztörténete. Hetvényi-Jausz-Adorján, Bibliai olvasó
könyv. Heti 2 óra. — Frenyó Lajos.
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2. Magyar nyelv. A magyar nemzeti irodalom története Kisfaludy 
Károlyig. Az egyes korszakok politikai és művelődési viszonyai. A költők 
írói munkásságát munkáik alapján tárgyaltuk. Kötelező házi-olvasmányok: 
Arany, Naiv eposzunk; Herczeg, Pogányok; Gárdonyi, A láthatatlan ember; 
Anonymus és Kézai krónikája; Gárdonyi, Az Isten rabjai; Baksay, A dáma; 
Gyöngyösi, Murányi Venus; Arany, Petőfi és Tompa, Szécsi Mária; Zrínyi, 
A török áfium ellen való orvosság; Bessenyei, A philosophus; Fazekas, 
Ludas Matyi; Gvadányi, Egy falusi nótárius budai utazása; Kármán, Fanni 
hagyományai; Csokonai lírája; Kisfaludy Sándor regéi; Kölcsey versei. Havon- 
kint egy írásbeli dolgozat. Tk.: Beöthy Zsolt, A magyar nemzeti irodalom 
története, I. r. Fleti 3 óra. — Teltsch Kornél.

3. Latin nyelv. Vergilius Aeneisének VI. éneke; a IX. énekből Nisus 
és Euryalus epizódja. Cicerónak Catilina elleni 1. beszéde. Sallustius Bellum 
Jugurthinumából I — XIII. és a XXXI. c. Válogatott szakaszok könyvnélkül 
is. A stílusgyakorlatokból a latin szöveggel összefüggő olvasmányok. A 
régiségtani ismeretek kibővítése. Havonkint két írásbeli dolgozat. — Tk.: 
Csengeri, Latin nyelvtan I., II. r. Gyurits, Ciceronis Orationes selectae. 
Bartal —Malmosi, Sallustius. — Cserép, Szemelvény P.Vergilius Maró Aeneisé- 
ből. — Csengeri, Stílusgyakorlatok. — Hittrich Ö., Római régiségek. — 
Hetenkint 5 óra. — Saguly József.

4. Görög nyelv. Homeros Odysseiá-jából IX. 1—566., XI. 1—224., 
XIII. 187—4Í0., XIV. 120-198., XVI. 1-303., XXI. 245—329. A II. félév
ben Herodotos történeti munkájából: VI. 42—50., VI. 94—103, VI. 34—42., 
VI. 104-120., VI. 132—136., VIII., 40-42., VIII. 49—100. Az olvasottak 
nyelvi és tárgyi magyarázata. — Az ó és új jóni dialektus sajátságainak 
ismertetése. Nyelvtani ismétlések. Havonkint írásbeli dolgozatok: felváltva 
magyarból görögre és görögből magyarra. 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 philippika. 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. 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 Dorotheajának olvasása és beható 
tárgyalása. A német irodalom története a legrégibb időktől Goethe fellépé
séig. Olvasmányok: Das Hildebrandslied. Részletek a Nibelung-énekből, 
Parzivalból. Walther von der Vogelweide költeményei közül többet. Lessing 
meséi, epigrammái; részletek Hamburgische Dramaturgie, Laokoon ez. aes- 
thetikai műveiből és Nathan der Weise ez. színművéből. Tk.: Schuster Alfréd,

>6 '
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Német irodalomtörténeti tankönyv, I. r. Havonkint egy írásbeli dolgozat. 
Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

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. 
A másodfokú függvény geometriai ábrázolása. A gyökök geometriai jelen
tése. — A másodfokú függvény szélső értékeinek föltételei és meghatáro
zása. — A differenciál - hányados és geometriai jelentése. A maximum
minimum feladatok megoldása a differenciál-hányadossal. Két másodfokú 
egyenletnek közös gyöke. Másodfokú egyenletrendszerek. Redukálható egyen
letek. Reciprok egyenletek. — Kamatos - kamat és járadékszámítás. — 
b) Geometria: A pont helyzete a térben. Az egyenesek kölcsönös helyzete. 
A síkok kölcsönös helyzete. A sík és egyenes kölcsönös helyzete. A testszög 
és tulajdonságai. A szögletes testek általános tulajdonságai. A parallelepipido- 
nok összehasonlítása. A testek felületének és köbtartalmának kiszámítása. 
Kézikönyv: Wagner, Algebra és geometria. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.

9. Természettan. A fizika feladata és módszerei. A mozgás tana. Az erők 
tana: a szilárd testek dinamikája, a cseppfolyós testek dinamikája, a gázok 
dinamikája. Hangtan. Fénytan. Kézikönyv: dr. Kovács Zoltán, Fizika. Heten
kint 4 óra. — Peskó Ödön.

Fizikai gyakorlatok. A VII. osztály 18 tanulója kisebb csoportokra 
osztva hetenkint kétszer foglalkozott a délutáni órákban fizikai gyakorlatok
kal. A gyakorlatok a mechanika, hangtan és fénytan köréhez tartózták. A 
gyakorlatok anyagát feldolgozva, külön füzetben számoltak be róluk. A gya
korlatok Humenn H ahn: Handbuch fúr physikalische Schülerübungen, 
dr. Karl Noack: Aufgaben für physikalische Schülerübungen, Rosenberg: 
Experimentierbuch, Zeitschrift für den physikalischen u. chemischen Unter
richt stb. kézikönyvekből voltak összeállítva. Heti 4 óra. — Peskó Ödön.

10. Testgyakorlás, a) Torna. Svéd rendszerű szabadgyakorlatok kézi
szerek nélkül, botokkal és súlyzókkal. Szergyakorlatok a bordás falon, svéd 
pádon, létrákon, lovon, köteleken, rudakon, nyújtón és korláton úgy egybe
állítva, hogy a test arányos kifejlődését mozdítsák elő. Az ugrásokat és fu
tást kedvező időben a tágas udvaron gyakorolták a tanulók. Hetenkint 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.

VIII. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Borsody KÁROLY.

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,
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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. A egyes korszakok politikai és művelődési viszonyai. 
Iskolai és kötelező házi-olvasmányok. — Havonkint egy írásbeli dolgozat. 
Tk.: Beöthy Zsolt, A magyar nemzeti irodalom története, 11. — Heti 3 óra. 
— Vöröss Sándor.

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

4. Görög nyelv. A görög dráma keletkezésének, fejlődésének, saját
ságainak és alkotórészeinek, valamint a szinielőadások imertetése után 
Sophocles Elektrája egész terjedelmében. Azután Homér Iliás-ának I. éneke 
és a III. éneknek első fele. A görög irodalom áttekintése. Havonkint írás
beli 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. Részletek Platon Politeiajá- 
ból. Aristoteles: Nikomachosi Ethikájából „A boldogságról" szóló fejezet. 
A görög művészet remekeinek történeti ismertetése szemlélet alapján. Tk.: 
Platon és Aristoteles, szemelvények, szerk. Alexander Bernát. Zsámboki 
Gyula, A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése. Hetenkint 
2 óra. — Teltsch Kornél.

b) Rajz: Rajzolás gipszminták után. (Oyermekfej, Niobe, Cicero, Dante, 
Haldokló Nagy Sándor, Voltaire, Sokrates, Homeros, Arany stb.) Hetenkint 
2 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv. Goethe „Iphigenia auf Tauris" ez. színművének olva
sása és beható tárgyalása. A német irodalom története a második virágzás 
korától a legújabb korig, főképen Goethe és Schiller működése és művei, 
lehetőleg az olvasott munkák alapján. Havonkint írásbeli dolgozat. Tk.: Endrei 
Ákos és Lenkei*’Henrik, Német nyelvkönyv, IV. k. és Iph. auf Tauris, ma
gyarázta dr. Bauer Simon. Heti 3 óra. — Ludmann Ottó.

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

8. Mennyiségtan, a) Algebra. Kombinatorika. A valószínűség számítás 
elemei. Newton binomiális egyenlete, b) Geometria. Az analytikai geometria 
elemei. Az orthogonalis coordinata rendszer. Az egyenes és kör egyenlete. 
A háromszög területe a csúcspontok coordinataiból. A másodfokú függvény
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grafikonja. A középiskolai mathem. tananyag összefoglalása. Tk.: Wagner, 
Algebra és Geometria. Hetenkint 2 óra. — Perényi Vilmos.

9. Természettan. Hőtan. Mágnesség és elektromosság, bőven kiterjesz
kedve az elektromosság elméleti és gyakorlati haladására. Hertz, Marconi, 
Röntgen, Bequerelle, Curie. A kosmografia elemei. Tk.: Szekeres Fizikája. 
Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos.

10. Philosopliiai 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 és sorképzések. Szabad- 
gyakorlatok kéziszerek nélkül, botokkal, súlyzókkal és buzogányokkal. Szer
gyakorlatok, mely utóbbiakat a tanulók 3 csapatra osztva, két-két előtornász 
vezetése mellett gyakoroltak. Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

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

írásbeli dolgozatok a felső osztályokban.
M agyar dolgozatok.

IV. osztály. 1. Milyen az a tájék, melyen Miklóssal először találkozunk? 
Milyen hatással volt Miklósra a katonákkal való találkozás? 2. Hogyan élt 
Miklós a nádasban? Mivel akarta Bencze lebeszélni Miklóst az elbujdosás- 
ról? 3. Miért megy Miklós mintegy lopva elbúcsúzni édesanyjától? Miért 
kell Miklósnak ismét elmenekülnie? 4. Milyen feltétellel adhatna kegyelmet 
Miklósnak a király? Hogyan jellemzi a költő György felsülését? 5. Miklós 
megfékezi a bikát. 6. Miklós csárdabeli mulatsága. 7. Toldi legyőzi a csehet.
7. Lajos király vitézzé avatja Miklóst. 9. Melyek Toldi Miklósnak legszebb 
jellemvonásai? 10. Mondják el Heltai valamelyik meséjének tartalmát.
11. Vörösmarty édesanyja. 12. A sósújfalusi kirándulás.

V. osztály. 1. Nagy Lajos jelleme (a Toldi-Trilogia alapján.) 2. Ocskay 
László halála. 3. A magyarok sorsa a Bach-korszak alatt. (Az Új földesúr 
alapján.) 4. II. Rákóczi Lerencz betegsége, halála, temetése. (A Törökországi 
Levelek alapján.) 5. Kossuth 1848. július 11-iki beszédének történeti előz
ményei. 6. Népmeséi motívumok Petőfi János vitézében. 7. Kossuth Lajos 
halálának évfordulóján. (Emlékbeszéd.) 8. A magyar történet tanulása érde
kes és fontos.

VI. osztály. 1. Az eszményítés Arany „Vojtina Ars poétikája" alapján. 
(Iskolai.) 2. Rákóczi Ferencz udvar-háza Eperjesen. 3. Mit tanult Petőfi a 
magyar népdaltól?4. A két szomszédvár. 5. Zrínyi mint epikus hős. (Iskolai.)
6. Rozgonyi Piroska jellemrajza. 7. Bűnhődés Arany János balladáiban.
8. Bánk Bán meséje. 9. Volumnia, Coriolanus anyja. (Iskolai.)

VII. osztály. 1. A nemzeti irodalom tanulmányozásának haszna és 
fontossága. 2. A krónikák értéke költői szempontból (iskolai). 3. Mit kö-
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szűnhetünk a reformatiónak. 4. Balassi Bálint költészete. 5. a) A kurucz 
líra. b) A kurucz vezérek a költészetben. 6. Mikes egyénisége „Törökországi 
levelei"-ben. 7. A francziások érdemei. 8. a) Kölcsey mint szónok, b) A 
német irodalom hatása Kölcseyre (iskolai).

VIII. osztály. 1. Jellemzőbb alakok Kisfaludy Károly vígjátékaiban. 
2. Vörösmarty lírája. 3. Jósika regényírói jellemzése. 4. Petőfi családi versei.
5. Arany János komikus eposzai. 6. Szabadon választott tétel Madách 
„Ember tragédiájáéból. 7. Jókai regényeinek népszerűsége.

Német dolgozatok :
V/t. osztály. 1. Die Beschreibung eines Brandes. 2. Der Besitz des 

Wirtes in Hermann und Dorothea. 3. Übersetzung aus dem Deutschen 
ins Ungarische. (VII. Gesang von H. u. D.) 4. Characteristik Hermanns 
und des Pfarrers. 5. Das Hildebrandslied. 6. Die mittelhochdeutsche Epik. 
7. Parallele zwischen der Wirksamkeit Klopstocks und Wielands. (Über
setzung ins Deutsche.) 8. Lessings Nathan der Weise.

VIII. osztály. Welche Ereignisse führten Iphigenia nach Tauris und 
wie fühlte sie sich im fremden Lande? Mein schönster Ausflug in den 
vergangenen Ferien? König Mathias im Comitat Gömör. (Frei nacherzählt.) 
Pegasus im Joche. (Frei erzählt nach Schiller.) Die Feuersbrunst (Beschrei
bung nach Schillers Lied von der Glocke).

Szabadkézi rajz, mint szabad tantárgy.
A szabadkézi rajzórákra jártak az I —VIII. oszt. tanulók közül 121-en, 

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) Az 1912 — 13. isk. évben használandó tankönyvek.
I. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasmá
nyok .. .. ..............................

Bereczky, Bibliai történetek, 5. k. .. 
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. 
Szinnyei J., Magyar olvasó, I. r. .. 
Szinnyei J., Magyar nyelvtan, I. r . .. 
Csengeri, Latin olvasókönyv, I. r. ..
Csengeri, Latin nyelvtan..................
Paszlavszky,Kis természetrajz, I. r., 3. k. 
Scholtz-Schürger, Földrajz, I. r., 2. k. 
Lange-Cherven, Földrajzi atlasz, 16.

kiadás, kötve...................................
Horti, Számtan, I. r., kötve.............
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, i., 

7. kiadás.........................................

II. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasni. ..
Bereczky, Bibliaismertetés, 4. k........
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. 
Szinnyei, Magyar olvasókönyv, II. r. 
Szinnyei, Magyar nyelvtan, II. r. .. 
Csengeri, Latin nyelvtan, L, 4. k. .. 
Geréb-Morvay, Latin nyelvkönyv .. 
Scholtz-Schürger, Földrajz, II., 2. k. 
Lange-Cherven, Rendszeres földrajzi

atlasz, 16. k., kötve........................
Paszlavszky, Kis természetrajz, II. k.
Horti, Számtan, II. r..........................
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, II. r., 

4. kiadás.........................................

III. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. .. 
Hetvényi L, A kér. egyház története 

kor- és életrajzokban .. .
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. 
Szinnyei J., Magyar olvasókönyv, III. r. 
Szinnyei J., Rendsz. magy. nyelvtan 
Schuster, Német nyelvi, I. r., 3. k. 
Geréb-Morvay, Latin nyelvkönyv,

2. k..................................................
Scholtz-Schürger, Földrajz, 2. r., 2. k.
Helmár, 2 té rkép ..............................
Makay, Fizika és fizikai földr., 3. k. 
Szigethy, Magyarok története, I.
Horti, Számtan, III. rész..................
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, III., 

IV. oszt., 4. kiadás........................

IV. OSZTÁLY.

K. f.

2 40

-  70 
1 80

-  90 
2 -  

2 40 
2 20 
1 60

2 -  

2 -

2 -

2 40 
1 20

-  70 
2 40
-  90 
1 80 
2 -  

2 50

2 -  

2 60 
1 20

2 -

2 40

-  80
-  70 
2 40 
1 -  
2 40

1 80 
2 50

-  40 
1 20 
1 60 
1 20

2 40

Kempf-Csengeri, Latin stílusgyakorl.,
II. rész ........................................

Szigethy, Magyarok története, II. r. 
Szterényi, Növénytan, 6. kiadás.. ..
Cserey, Növényhatározó, 4. k..........
Wagner, Algebra, 9. k......................
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, III., 

IV. osztály, 4. k. .. ,. ............

K. f.

1 40
2 -

3 -  
6 40
4 -

2 40

R a j z e s z k ö z ö k  :
Hardtmuth-irón, 2. sz. 
Rajztábla (50 cm. h.,

30 cm. sz.)
Rajzpapiros
Rajzsín
Körző
Gummi (kemény és puha)
Háromszög
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 szótár ............................. 4 40
Csengeri, Latin nyelvt., L ,4. k., II., 2. k. 3 60 
Ciceró két beszéde, magy. Köpesdi,6.k. 1 40 
Szemelvények Ovidiusból, magy.

Csengeri, 4. k................................. 2 -
Köpesdi-Cserép, Latin stílusgyakorl.,

III. rész ...........................................— 70
Hittrich, Római régiségek ............  2 50
Burián, Latin-magyar, magyar-latin

szótár, kötve..................................  8 —
Varga O., 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
Azok részére, kik görögül nem tanulnak :

Herodotosból szemelvények, ford.
Geréb, 3. k.....................................  1 50

Homeros Iliása bő szemelv., ford.
Csengeri, 3. k................................. 3 —

Homeros Odysseája bő szemelv.,ford.
Gyomlay, 3. k................................ 2 80

Badics, Magy. irod. olvk., I. k., 5. k. 2 40 
Rajzszerek (lásd IV. osztálynál).

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. ..
Hetvényi, Ev. vallástan ..................
Egyházi énekek és imádságok, 3. k.
Góbi, Stilisztika, 6. kiadás ............
Arany J., Toldi, magy. Lehr, 11. k. 
Schuster, Német nyelvtan, L, 3. k. 
Csengeri, Latin nyelvt., L, 4. k., II., 3. k. 
Dávid, Latin olv.-könyv, Livius, Ovi

dius és Phaedrus műveiből, 9. k.

2 40 
1 -  

-  70 
2 40 
2 -

2 40
3 60

2 40

VI. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasmá
nyok .......................  .. .. .. .. 2 40

Bereczky, Kereszty. egyház története 2 50
Góbi, Poétika, 2. k...........................  2 80
Shakespeare, Coriolan, 5. k........  .. 1 40
Magyar könyvtárból: Bánk bán 30 fill., 

Kisfaludy: Kérők 30 fill., Zrínyi:



1 2 9

Szigeti veszedelem 30 fill., Arany f'
válogatott balladái....................... - 60

Schuster, Német nyelvtan, 111. r., 2. k. 2 
Kelemen, Német szótár, 2 kötet .. 4 40 
Csengeri, Latin nyelvt., I.,2. k., II.,2. k. 3 60 
T. Livii ab urbe condita liber XXL,

XXII., magy. Bartal-Malmosi, 4. k. 1 80
Vergil Aeneisből szemelvények, m.

Cserép, 2. k............................... 2 —
Szabó-Wirth, Latin stílusgyakorlatok,

IV. rész .........................................  1 20
Hittrich, Római régiségek .......... 2 50
Burián, Latin-magyar és magyar-latin

szótár......................................... 8 —
Maywald, Görög nyelvtan, 4. k. .. 2 80
Maywald, G,ör. gyakorl.-ésolvk., I., II. 4 — 
Szterényi, Ásványtan és chemia, 5. k. 2 50 
Varga, Világtörténelem, II. r., 4. k. 3 20 
Kogutovicz, Tört. isk. atlasz, II. r., 4. k. 2 40
Wagner, Algebra, 9. kiadás............  4 —
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. .. 4 80

Azok részére, kik görögül nem tanulnak :
Euripides, Iphigenia Taurisban, ford.

Kempt.............................................  1 —
Aischylos Agamemnonja, ford.

Csengeri, 2. k................................  1 —
Sophokles, Antigone, ford. Csiky,2. k. 1 - 
Badics, Magyar irod. olvk., II. k., 4. k. 1 80 
Rajzszerek (lásd IV. osztálynál).

VII. OSZTÁLY.
Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasmá

nyok .............................................. 2 40
Bereczky, Magy. prot. egyháztörténet 2 — 
Beöthy, Magyar nemz. irodalom-

történet, I. r., 10. k....................... 5 —
Szinnyei, A magyar nyelv, 6. k. . 1 —
Csengeri, 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 —
Csengeri, 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
Herodotos, 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.
Legújabb kiadás.........................  2 50

Goethe, Hermann und Dorothea,
magy. Weber, 7. k.......................— 80

Schiller, Wilheim 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
Fehér-Szekeres, Fizika...................  4 80
Wagner, Algebra, 9. kiadás........  4 —
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. .. 4 80

Azok részére, kik görögül nem tanulnak :
Thukydidesből szemelvények, magy.

Szilasy, 2. k.................................  2 80
Demosthenes válogatott beszédei,

ford. Földi ..................................  1 20
Badics, Magy. irod. olvk., III. k., 4. k. 3 60
Rajzszerek (lásd a IV. osztálynál).

VIII. OSZTÁLY.
Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasmá

nyok .............................................. 2 40
Paulik, Az ágostai hitvallás, 2. k. .. — 50 
Szelényi Ö., Az ev. kér. világnézete 1 60 
Beöthy, A magyar nemzet irodalom-

története, II. k., 9. k.....................  5 -r-
Szinnyei, A magyar nyelv, 7. k., I. 

Schiller, Wilhelm Tell, m. Hein
rich G.............................................  1 20

Schuster, Német irodalmi könyv, II. r . -------
Kelemen, Magyar-német és német

magyar szótár .............................  4 40
Csengeri, Latin nyelvtan, I., II........  3 60
Horatii Fj. carmina, ed. Pozder .. 1 60
Hittrich Ö., Római régiségek .. .. — 60 
Márton, Római nemz. irod.-történet — 60 
Burián, Latin-magyar és magyar-latin

szótár.............................................. 8 —
Maywald, Görög nyelvtan, 5. kiadás 2 80 
Pláto : Apologia és Kriton; Márton 

T., A görög irodalom története .. — 60 
Homér Iliásából szemelvények, ki

adta Kempf, 2. k...........................  2 80
Lévay-Vida, Görög-magyar s magyar

görög szótár, kötve.......................  8 —
Szigethy, A magyar nemz. története 3 20 
Böhm, Tapasztalati lélektan, 3. kiad. 1 20
Böhm, Logika, 2. kiadás.................  1 20
Dr. Kovács Zoltán, Fizika, 2. kiadás 4 80
Wagner, Algebra, 9. kiadás............ 4 —
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. .. 4 80

Füzetek: Hegedűs és Sándor czégtől 
Debreczen.



D) Főgymnasiumi tanulók.
A rövid ítések  m agyarázata: 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. tó t; r. =  ruthén anyanyelvű.

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

I. O SZT Á LY .

Auszländer Elek izr., m. 
Berzsenyi György ref., m. . 
Bodnár Dezső ref., m. . . 
Csizsek Jenő rk., m. . . . 

5 Dorfinger György rk , n. . 
Draskóczy Lajos ág. b. ev., m. 
Elischer Zoltán ág. h. ev., n. 
Ferderber Miklós izr., n. 
Fleischer Vilmos ág. h. ev., m. 

10 Frauwirth Mihály izr., n. . 
Friedmann Ede izr., n.* . . 
Friedmann Hugó izr., m. . 
Fried Marczel izr., m. . . 
FriedrichVilmos ág.h.ev.,m.** 

15 Futtersack Mózes izr., m. .
Greif Ede rk., t....................
Gottlieb Elek izr., n. . . . 
Groszmann Dezső izr., m. . 
Hajdúk András ág. h. ev., t* 

20 Halasi István ág. h. ev., m. . 
Hampel Árpád rk., m. . . 
Hampel Lajos rk., m. . . 
Hanzély Miklós rk., m. . . 
Hartmann Sándor ág.h.ev.,m. 

25 Herczbrunn Henrik izr., n.** 
Hunyadi László r. k., m.** . 
Ilkovics Emil izr., m. . . .
llkovics Izidor izr., n.* . . 
Kalinyák Miklós gk., m.

30 Keller Henrik izr., n. . . . 
Kertész Sándor rk., m. . .
Kónya Sándor m.................
Kopp Vilmos izr., n. . . . 
Kossuth Lajos ág. h. ev., m. 
* Ismétlő. -  ** Kimaradt.

Vitka, Szatmár vm, 1901. aug. 26.
Nagyszeben, Szeben vm., 1901. máj. 2. 
Komlóskeresztes, Sáros vm., 1900. ápr. 18. 
Eperjes, Sáros vm,, 1901. nov. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. ápr. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. már ez. 26. 
Gölniczbánya, Szepes vm., 1901. niárcz.9. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. ápr. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. okt. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. febr. 20. 
Szinye, Sáros vm., 1899. ápr. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. máj. 27. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. febr. 19. 
Wien, Ausztria, 1901. júl. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. decz. 15. 
Töltszék, Sáros vm., 1899. jan. 9, 
Héthárs, Sáros vm., 1900. nov. 7. 
Szentmihályfalva, Sáros vm., 1900. jan. 16. 
Bátyok, Abaúj-Torna vm., 1898. nov. 21, 
Laborezrét, Zemplén vm., 1901. aug. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. ápr. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jún. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. okt. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 16. 
Poprád, Szepes vm., 1900. okt. 23. 
Dluha, Árva vm., 1900. szept. 3. 
Szedikert, Sáros vm., 1901. júl. 27. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. decz. 4. 
Felsőmerse, Sáros vm., 1901. ápr. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. szept. 3. 
Hernádzsadány, Abaúj, 1901. márcz. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. máj. 26. 
Héthárs, Sáros vm., 1900. júl. 24. 
Dobsina, Gömör vm., 1901. márcz. 10.
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Név, vallás, anyanyelv

35 Landsmann Elek izr., m * 
Lefkovics Viktor izr., n. 
Liebermann Ernő izr., n." 
Luchs Róbert ág. h. ev., m 
Mátray Elemér ref., m.**

40 Mátray László ref., m.* . 
Mátrai Rezső ref., m.* ,
Mucha Elek ág. h. ev., m. 
Neusinger Aurél ág. h. ev., m 
Oleár Gyula gk., t. . .

45 Oszvald Pál ág. h. ev., m 
Papp Elek ref., m. . . 
Sarudy Béla ág. h. ev., m 
Scholcz Rezső ág. h. ev., t 
Schwarcz Ferencz izr., m. 

50 Schwarcz Gyula izr., m. 
Siegelmann Lajos izr., m. 
Szántó Gyula ág. h. ev., m 
Weiszlovics Elemér izr., t. 
Weltmann Ármin izr., m.

55 Zimmermann Ármin izr., t 
Zimmermann Miklós izr., m 
Zsakay László rk., m. 
Zsugyel Bertalan ág.h.ev., m

II.
Antal Zoltán rk., m. . . . 
Bally Sándor rk., m. . . . 
Bartos Kálmán ág. h. ev., m.* 
Blazsovszky Ferencz rk., n. 

5 Bortnyik Lajos ág. h. ev., m. 
Chanáth Dénes gk., m. . . 
Durst Aladár ág. h. ev., m. 
Fränkl Zsigmond izr., n. 
Friedrich Zsigmond ág. h.

ev., m................................
10 Gasch Oszkár ág. h. ev., n.** 

Gerhard Zoltán ág. h. ev., m. 
Gerő Ödön izr., m. . . . 
Gottlieb Jenő izr., n.* . .

* Ismétlő. -  ** Kimaradt.

Születés helye és ideje

Bárcza, Abaúj-Torna vm., 1900. ápr. 22. 
Nagyvitéz, Sáros vm., 1901. jan. 26. 
Oroszvár, Moson vm., 1901. márcz. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1001. aug. 14. 
Nagysáros, Sáros vm., 1901. febr. 23. 
Nagysáros, Sáros vm., 1899. jan. 23. 
Hertnek, Sáros vm., 1900. máj. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. febr. 4. 
Pécs, Baranya vm., 1901. okt. 3. 
Alsóodor, Sáros vm., 1900. máj. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 13. 
Zsarnócza, Bars vm., 1901. máj. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 31. 
Németlipcse, Liptó vm., 1899. márcz. 21. 
Varannó, Zemplén vm., 1899. decz. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. szept. 19. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 6. 
Homonna, Zemplén vm., 1901. szept. 6. 
Osztópatak, Sáros vm., 1900. júl. 11. 
Kázmér, Zemplén vm., 1900. nov. 1. 
Farkasfalu, Szepes vm., 1901. ápr. 17. 
Igló, Szepes vm., 1901. jún. 25. 
Budapest, 1900. márcz. 20. 
Újcsanálos, Zemplén vm., 1899. márcz. 3.

Kiskúnfélegyháza, Pestm., 1900. febr. 25. 
Tőketerebes, Zemplén vm., 1899. aug. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. febr. 12. 
Wien, Ausztria, 1900. febr. 16. 
Abaújsáp, Abaúj-T. vm., 1898. okt. 7. 
Prakfalva, Szepes vm., 1899. ápr. 8. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. máj. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 31.

Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. nov. 19. 
Budapest, 1900. május 27. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 26. 
Sebeskellemes, Sáros vm., 1898. jún. 30.

17 •



1 3 2

Név, vallás, anyanyelv

Grossmann Károly izr., m. 
15 Grossmann Pál izr., m. . 

Grosswirth Jakab izr., m. 
Guseo Sándor rk., m. 
Guttmann Dezső izr., n. 
Halmi Aladár ág. h. ev., tn 

20 Hübschmann Vilmos izr., n 
Jancsó Aladár ág. h. ev., m 
Javorniczky Ervin ág. hitv

ev., m............................
Kail Károly rk., m. . . 
Klein Béla izr., m. . . .

25 Klein Hugó izr., n.
KHnczkó Aldor ág. h. ev., m 
Kolár Ferencz rk., m .. .
Koncsek János ág. h. ev., m 
Korláth Árpád ref., m. .

30 Kozslei György ág. h. ev., 1 
Landsmann Gyula izr., m. 
Lichtig Ernő izr., m. . . 
Liska Mihály ág. hitv. ev., m 
Mandl Juda Gyula izr., n. 

35 Mikolik István ág. h. ev., m 
Nagy Rezső ág. h. ev., m. 
Németh András ág. h. ev., m 
Öhlschläger Andor ág. h

ev., m...............................
Paszternák Tivadar izr., m 

40 Pongrácz Géza rk., n.
Raab György ág. h. ev., m 
Schreiber Imre izr., m* . 
Schréter Gyula ág. h. ev., m 
Schwarcz László izr., m.

45 Slajchó Mihály ág. h. ev., m 
Starnberger Nándor izr., n 
Stein (Indig) Simon izr., m 
Stern Béla izr., m. . . .
Stix Frigyes rk., n.** . .

50 Székely László izr., m. . 
Szlávik Rezső ág. h. ev., n

* Ism étlő. — ** K im arad t.

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm, 1900. nov. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. júl. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. aug. 7. 
Varannó, Zemplén vm., 1900. ápr. 28. 
Roskovány, Sáros vm., 1899.nov. 2. 
Lapos, Sáros vm., 1900. aug. 12. 
Kolossó, Sáros vm, 1899. aug. 17. 
Vedresábrány, Bihar vm., 1900. júl. 12.

Abaújharaszti, 1900. aug. 20. 
Budapest, 1899. jún. 24.
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 12. 
Geczelfalva, Gömör vm., 1898. máj. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 3. 
Margonya, Sáros vm. 1898. jan. 6. 
Mezőkaszony, Bereg vm., 1900. júl. 26. 
Kükemező, Sáros vm., 1898. ápr. 11. 
Bárcza, Abaúj-T. vm., 1898. júl. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jún. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. aug. 19. 
Héthárs, Sáros vm., 1898. jún. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 24. 
Nagysáros, Sáros vm., 1900. szept. 24. 
Öttevény, Győr vm., 1898. nov. 27.

Kassa, Abaúj -T. vm., 1900. júl. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 11. 
Wien, Ausztria, 1900. márcz. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. szept. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 12. 
Girált, Sáros vm., 1900. jún. 14. 
Nádasd, Liptó vm., 1900. nov. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. ápr. 10. 
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.
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Név, vallás, anyanyelv

Urbach Béla izr., m. . . . 
Váczy Bódog ág. h. ev., in. 
Váczy László ág. h. ev., m. 

55 Wollner Sándor izr., m. . .

III.
Balogh Dániel ref., m. . . 
Bertalan Béla ág. h. ev., in. 
Bodnár József rk., m. . . 
Bodor Gábor ref., m. . . 

5 Czékus László ág. h. ev., m. 
Demeter Dezső izr., m. . . 
Dessewffy Béla rk., m. . . 
Déri György izr., m. . . . 
Domen Gusztáv rk., tn. . . 

10 Gärtner Miksa izr., n. . . 
Gerő Miklós izr., m. . . . 
Guttmann Manó izr., n . . .
Guttmann Simon izr., n. 
Halmi Aladár ág. h. ev., m. 

15 Herskovics Sándor izr., m. . 
Holénia József rk., m. . . 
Horváth András ág. h. ev., t. 
Ilkovits Alfréd izr., m. . . 
Javornitzky Aladár ág.h.ev., m. 

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

25 Kopp Salamon izr., n. . . 
Körtvélyessy Pál ág. h. ev., m. 
Liptai Sándor ág. h. ev., m. 
Löwy Jenő, izr., tn. . . .
Lutocska László ág. h. ev., t. 

30 Marencsin Béla ág. h. ev., m. 
Móré Sándor rk., m. . . .
Nagy Árpád izr., m. . . .
Nagy Dezső ref., m. . . .
Oszvald Dániel ág. h. ev., m. 

35 Paszternák Zoltán izr., m. . 
Probstner László rk., m.

Születés helye és ideje

Kassa, Abaúj-T. vm., 1901. márcz. 1. 
Poprád, Szepes vm., 1898. okt. 17. 
Zsolna, Trencsén vm., 1900. márcz. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. febr. 17.

OSZTÁLY.
Pályin, Ung vm., 1896. júl. 21. 
.Nagytelek, Heves vm., 1900. márcz. 15. 
Igló, Szepes vm., 1899. okt. 29. 
Varannó, Zemplén vm., 1898. decz. 2. 
Abaújszántó, 1898. nov. 15. 
Jolsva, Gömör vm., 1899. máj. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. decz. 30. 
Losoncz,Nógrádvm., 1899.aug.15. 
Finke, Borsod vm., 1899. jan. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 30. 
Hrabova, Sáros vm., 1896. júl. 25. 
Sebeskellemes, Sáros vm., 1897. febr. 2. 
Lapos, Sáros vm., 1898. okt. 29. 
Hidasnémeti, Abaúj-T. vm., 1897.aug. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. decz. 16. 
Turóczliget, Turócz vm., 1898. aug. 14. 
Szedikert, Sáros vm., 1899. jún. 6. 
Abaújharaszti, 1898. okt. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 18. 
Felsőlövő, Vas vm., 1899. jún. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. máj. 29. 
Erdővágás, Sáros vm., 1896. okt. 15. 
Héthárs, Sáros vm., 1897. szept. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. júl. 21. 
Németlipcse, Liptó vm., 1899. jún. 27. 
Tapolyradvány, Sáros vm., 1899. júl. 7. 
Menyháza, Arad vm., 1898. ápr. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jún. 12. 
Bábindol,Nyitra vm., 1897.decz.9. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. nov. 15. 
Nagysáros, Sáros vm., 1898. júl. 16.
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Név, vallás, anyanyelv

Rácz Armand izr., m. 
Rosenthal Jenő izr., m. . 
Schreiber Jenő izr., n.

40 Schwarcz Ernő izr., n. . 
Stern Simon izr., m. . . 
Stix János rk., n.** . . . 
Szabó István rk., m. . . 
Székely Lajos izr., m.

45 Szilárd József rk., m. . . 
Sztehlo Géza ág. h. ev., m 
Tauth Béla rk., m. . . 
Tornai Tibor izr., m. . .
Urbach Miklós izr., m. .

50 Urbanyecz István rk., m* 
Venetianer Nándor izr., n. 
Weisz Sándor izr., m. 
Weiszer Sándor ág. h. ev., m 
Zemán Jenő ág. h. ev., m.

IV.
Andrejkó Árpád rk., m. . 
Artim Lőrincz gk., m. . 

-Atlasz Illés izr., n., . . .
Bárdos Nándor izr., m. .

5 Bertalan Dezső ág. h. ev., m 
Beszkid Szilárd gk., r. . 
Bodnár Győző rk., t. . . 
Brauner Ernő ág. h. ev., m 
Dániel Csarni István ág. h

ev., t . * ........................
10 Divald Gyula rk., m.* .

Eger Pál izr., m. . . . 
Elischer Béla ág. h. ev., n 
Friedmann Dezső izr., n. 
Friedmann Lajos izr., m.

15 Frisch Jenő izr., n .. . . 
Gallotsik Elek rk., m. 
Gellman Miksa izr., n. . 
Glück Béla izr., m. . . 
Goldmann Béla izr., m. .

20 Grünfeld Béla izr., m.** .
* Ismétlő. — ** Kimaradt.

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm., 1899. decz. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. ápr. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. nov. 24. 
Varannó, Zemplén vm., 1898. május 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 9. 
Wien, Ausztria, 1899. márcz 9. 
Komárom, 1900. aug. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jún. 5. 
Pusztakokasd, Fehér vm., 1897. júl. 21. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. szept. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 25. 
Girált, Sáros vm., 1899. aug. 30. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1899. decz. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. aug. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. decz. 4. 
Palocsa, Sáros vm., 1898. máj. 28. 
Orosháza, Békés vm., 1899. ápr. 6. 
Abos, Sáros vm., 1898. szept. 24.

Kőszeg, Sáros vm., 1895. júl. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jún. 27. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 30. 
Gölniczbánya, Szepes, 1897. márcz. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. nov. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 5. 
Zólyom, Zólyom, 1899. jan. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 1. 
Tarcza, Sáros vm., 1897. nov. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. ápr. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 8.

OSZTÁLY.
Felsővízköz, Sáros vm., 1897. febr. 7. 
Boksa, Zemplén vm., 1897. júl. 20. 
Tótraszlavicza, Sáros vm., 1898. ápr. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 3. 
Száján, Torontál vm., 1898. márcz. 17. 
Lukó, Sáros vm., 1898. aug. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. decz. 10. 
Rimaszombat, Gömör vm., 1897. nov. 24.
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Név, vallás, anyanyelv

Qrünstein Béla izr., tn. . . 
Horváth Lajos ág. h. ev., ni. 
Irányi Géza ág. h. ev., m. . 
Kézsmárszky Árpád ág. h.

ev., m................................
25 Klein Pál izr., m..................

Kulifay Tibor ref., m. . . 
Lamparter Győző rk., m. . 
Lamparter Rezső rk., m. 
Lefkovics Artúr izr., n. . . 

30 Liska László ág. h. ev., m. 
Marencsin Albert ág. h. ev., in. 
Moskovics Lrnő izr., tn. 
Nagel László izr., m. . . . 
Öhlschláger Ödön ág. h.

ev., m................................
35 Petricskó Jenő gk., r. . . . 

Rosenberg Gyula izr., m. . 
Sarudy Tibor ág. h. ev., m. 
Schwarz Sándor izr., m .. . 
Székely Károly ref., m. . . 

40 Sztopkó Ferencz rk., t. . . 
Voháner Géza ág. h. ev., m. 
Weiszlovits Aladár izr., m. . 
Zámborszky Sándor rk., m. 
Zeilendorf Henrik izr., n. . 

45 Zombory István ág. h. ev., m.* 
Zsigmond Árpád ref., m. .

Születés helye és ideje

Sárosbogdány, Sáros vm, 1898. márcz. 4. 
Erdőköz, Zólyom, 1898. júl. 13. 
Gyöngyös, Heves, 1898. okt. 6.

Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 17. 
Magyarjakabfalva, Sáros, 1897. okt. 24. 
Segesvár, Nagyküküllő, 1898. febr. 17. 
Felsőelefánt, Nyitra, 1898. febr. 17. 
Felsőelefánt, Nyitra, 1896. febr. 29. 
Nagy vitéz, Sáros, 1898. jan. 8. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 24. 
Tapolyradvány, Sáros vm., 1897. aug. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 6. 
Töltszék, Sáros vm., 1898. okt. 9.

Kassa, Abaúj-Torna, 1898. aug. 4.
Pillerpeklén, Sáros vm., 1895. febr. 21.
Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 17. 
Nádasd, Liptó vm., 1898. aug. 12. 
Szatmárgörbed, Szatmár, 1895. jan. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 11. 
Abaújszántó, Abaúj-T., 1898. jan. 7. 
Osztópatak, Sáros, 1897. npv. 14. 
Bártfa, Sáros vm., 1896. febr. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. jún. 7. 
Bodonlaka, Sáros, 1895. márcz. 23. 
Parajd, Udvarhely, 1898. júl. 28.

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. Atlasz Éliás izr., n.

Bartos Gyula ág. h. ev., n 
Beszkid Ántal gk., r. .

5 p. Bodnár István ref., m. 
p. Bodnár Zoltán ref., m. 
p. Boldizsár István rk., m. 

Csendes Sándor ág. h.
ev., m........................

* Ism étlő .

Boksa, Zemplén vm., 1895. júl. 29.
Tótraszlavicza, Sáros vm., 1896. febr. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 17. 
Lukó, Sáros vm. 1897. ápr. 2. 
Komlóskeresztes, Sáros vm., 1897. jún. 9. 
Sztropkó, Zemplén, 1896. márcz. 7- 
Litér, Veszprém vm., 1896. ápr.

Bukovecz, Krassó-Szörény, 1894. okt. 2.



1 3 6

Név, vallás, anyanyelv

Eiszeit Miklós rk., m .. .
10 p. Ficker Quirin rk., n. . . 

p. Földváry Miklós rk., m. . 
p. Friedmann Sándor izr., m. 
p. Gajdos József ág. h. ev., m. 
p. Gallotsik László rk., m. .

15 p. Gärtner Gyula izr., n. 
p. Gideon Henrik izr., n. .

Gottdiener József izr., m.
Grellneth Andor rk., m. . 

p. Groszmann Imre izr., m.
20 Ilkovits Sándor izr., m. .

Kalinyák Emánuel gk., t. 
p. Klauszer Benő ág. h.

p. Klein Herman izr., n* 
p. Kurth János ág. h. ev., m 

25 p. Lefkovits Dezső izr., m. 
Lessó András rk., t. . 

p. Löwenstein Elek izr., m 
p. Mátray István ref., m. 

Molcsán Kálmán rk., t. 
30 p. Móré László rk., m. . 

Nagy Jenő izr., m. 
p. Neumann Illés izr., m. 
p. Prekop Simon gk., m.* 

Rótli Ágost ág. h. ev., n 
35 Szabó István ág. h. ev., m 

p. Szekeress Albin ref., m.
Tahy Béla ág. h. ev., m 

p. Télessy István ág. h. ev., m 
p. Ungár Ernő izr., m. .

40 p. Wächter Vilmos
ág. h. ev., n. . . . 

Weiszer Ernő ág. h. ev., m 
Zapotoczky Gábor gk., 

r u t h é n .......................

Születés helye és ideje

Tótraszlavicza, Sáros, 1896. okt. 25. 
Lófalu, Sáros vrn., 1897. szept. 15. 
S.-A.-Újhely, Zemplén, 1897. szept. 25. 
Eperjes, Sáros vm, 1897. aug. 26- 
A.-Szalánk, Szepes, 1896. nov. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. máj. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. nov. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. júl. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. márcz. 26. 
Budapest, Pest vm., 1896. okt. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 20. 
Szedikert, Sáros vm., 1898. febr. 4. 
Felsőmerse, Sáros vm.,1897. júl. 25.

Eperjes, Sáros vm., 1895. nov. 20. 
Tótraszlavicza, Sáros vm., 1893. jan. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. júl. 27. 
Pécsújfalu, Sáros vm., 1897. márcz. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. júl. 23. 
Nagysáros, Sáros, 1897. febr. 21. 
Kisszeben, Sáros vm., 1895. júl. 14. 
Menyháza, Arad, 1896. decz. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. máj. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. nov. 16. 
Selyeb, Abaúj vm., 1894. febr. 28. 
Mateócz, Szepes, 1895. márcz. 17. 
Lapos, Sáros vm., 1896. aug. 20. 
Kassa, Abaúj vm., 1897. szept. 15. 
Bártfa, Sáros vm., 1897. febr. 26. 
Kiskunlaczháza, Pestvm., 1896. decz. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jún. 27.

Bártfa, Sáros vm., 1896. nov. 15. 
Orosháza, Békés vm., 1897. jún.20.

Csércs, Sáros vm., 1897. júl. 21.

* Ism étlő. -  ** K im arad t.
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Név, vallás, anyanyelv

VI.

p. Bernáth László ref., m. 
p. Bielek M. László á. h. ev., m 

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

5 Demeter Géza izr., m. 
Friedmann Ármin izr., n 

p. Friedmann Artúr izr., n 
Gótsch János ág. h. ev., n 

p. Grósz Gyula izr., m. .
10 p. Grünstein Ede izr., m. 

Jesztrebényi Ernő 
ág. h. ev., m. . . . 

p. Kemény László á. h. ev., m 
Klinczkó István á. h. ev., m 

p. Lengyel Péter gk., m.
15 p. Markovics Jónás izr., n 

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

p. Orián Árpád ref., m. . 
p. Oszvald László á. h. ev., m 

20 Pongrácz Gyula rk., n. 
Priscsák János ág. h. ev., m 
Rácz Ferencz izr., m. . 
Rosenberg Jenő izr., m. 

p. Rosenfeld Dezső izr., n 
25 Sarudy István ág. h. ev., m 

Scsavnitczky András rk., m 
Siegelmann József izr., n 
Szepessy Ernő ág. h. ev., m 

p. Szilárd Imre rk., m. .
30 Terray Elek ág. h. ev., m 

p. Tornai László izr., m. 
p. Tornai Pál izr., m. 
p. Venetianer Gusztáv izr., n 

Vircsik József ref., m.
35 p. Zahler Jenő izr., m, .

Születés helye és ideje

Kassa, Abaúj-T.vm., 1895. máj. 12. 
Eperjes, Sáros vm, 1896. jún. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. márcz. 30. 
Szepesújvár, Szepes, 1896. júl. 18. 
Jolsva, Gömör vm., 1896. okt. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. máj. 30. 
Lucsivna, Szepes vm., 1895. júl. 22. 
Oölniczbánya, Szepes vm., 1895. jún. 21. 
Gerla, Sáros vm., 1897. jan. 18. 
Keczerkosztolán, Sáros,1896. júl. 9.

Varannótnező, Zemplén, 1896. márcz. 8. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1895. jan. 18. 
Sztrizs, Gömör vm., 1895. febr. 11. 
New-York, Amerika, 1895. júl. 8. 
Dargó, Zemplén, 1895. máj. 15. 
Eperjes,Sáros vm., 1896. márcz. 29. 
Abaújszepsi, Abaúj-T., 1896. okt. 15. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1894. okt. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. febr. 16. 
Grácz, Stájerország, 1896. jan. 14. 
Gyalu, Kolozs vm., 1894. okt. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. decz. 20. 
Cselej, Zemplén vm., 1895. júl. 25. 
Szucsány, Túrócz, 1894. máj. 16. 
Eperjes, Sáros, 1896. márcz. 21. 
Tarkő, Sáros vm., 1893. nov. 22. 
Berzenke, Sáros vm., 1894. jan. 6. 
Héthárs, Sáros vm., 1895.szept.23. 
Pusztakokasd, Fehér, 1895. máj. 15. 
Szepesolaszi, Szepes, 1895. okt. 14. 
Girált, Sáros vm., 1896. jún. 7. 
Girált, Sáros vm., 1895. jún. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. aug. 15. 
Pályin, Ung vm., 1895. febr. 11. 
Töltszék, Sáros vm., 1896. máj. 8.

O SZTÁLY.

Coll. Ért. 1911—12. 18
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Születés helye és ideje

OSZTÁLY.
Bártfa, Sáros vm, 1895. jan. 9. 
Varaimé, Zemplén, 1894. márcz. 30. 
Bártfa, Sáros vm., 1895. decz. 22. 
Hardicsa, Zemplén, 1895. ápr. 8. 
Kijó. Sáros vm., 1894. júl. 18. 
Nagysáros, Sáros 1894. febr. 11. 
Pécsújfalu, Sáros, 1894. ápr. 17. 
Kassa, Abaúj-T., 1895. júl. 21.

Név, vallás, anyanyelv

VII.
Bartsch Béla ág. h. ev., m 

p. Blum Pál izr., n. . .
Bolgár Sándor izr., m. 

p. Bruck Hermann izr., m.
5 p.Cinner Samu izr., n. . 

Collas Dezső br. rk., m. 
Csekan Lajos rk., m. . 
Dancz István ág. h. ev., m 
Dobronyovszky Jenő ág

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

Fried Ernő izr., n. . . 
Fúria Zoltán ág. h. ev., m 
Oojdics János gk., r. . 
Gottlieb Jenő izr., n. .

15 Grossmann Elek izr., m 
p.Grün Jenő izr., m. . . 
p. Grünstein Lajos izr., m.

Ilkovits Ottó izr., m. . 
p.Jancsó Gyula ref., m. .

20 p.Jászay László ref., m. . 
Kapisinszky Jenő gk. r. 
Késniárszky Lajos ág. h

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

Kutsinszky Béla ág. h. ev., m 
25 p. Liptai Sándor ág. h. ev., m 

Marencsin Zoltán ág. h
ev., m........................

Merényi Oszkár ág.h.ev., m 
p.Moskovics Frigyes izr., m 
p.Ökrös Tihamér ref., m. 

30 Schudich Gusztáv rk., m 
p. Soltész Zoltán ág. h.ev.,m 
p. Spiegel Rezső izr., m. 
p. Strompf Rezső ág. h. ev., m 
p.Szenes Pál izr., m. . .

35 Szóvá Péter gk., r. . . 
p. Szlavkovszky Károly rk., m 

Tauszk László izr., m ..

Péteri, Pest vm., 1892. márcz. 10. 
Qölniczbánya, Szepes, 1894. jan. 29. 
Sebeskellemes, Sáros, 1893. decz. 9. 
Komlóskeresztes, Sáros, 1895. ápr. 13. 
Kosárvágás, Zemplén, 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, 1896. jún. 10. 
Érköbölkút, Bihar vm., 1895. decz. 26. 
Kassa, Abaúj-T., 1895. máj. 8. 
Kecskőcz, Sáros, 1895. okt. 28.

Kassa, Abaúj-T., 1895. decz. 14. 
Magyarjakabfalva, Sáros, 1895. aug. 15. 
Budapest, 1894. decz. 9.
Eperjes, Sáros, 1895. márcz. 5.

Radvány, Sáros, 1894. jan. 18. 
Sóvár, Sáros vm., 1895. jún. 28. 
Kassa, Abaúj-T., 1894. aug. 6. 
Ond, Zemplén, 1893. nov. 20. 
Kojsó, Szepes vm., 1895. jan. 12. 
Losoncz, Nógrád, 1893. szept. 15. 
Nagybiccse, Trencsén, 1894. júl. 22. 
Varannó, Zemplén, 1895. febr. 28. 
Miskolcz, Borsod, 1896. márcz. 4. 
Hajtóka, Sáros, 1894. júl. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. nov. 30. 
Nagybiccse, Trencsén, 1895. decz. 31.
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Név, vallás, anyanyelv

p.Weiszberg Ferencz izr., m.
Zahler Artúr izr., m. . .

40 Zahler Leó izr., m. . .
Magántanulók :

p.Maixner János ág. h.ev., m.
Német Márton rk., m.

VIII.
Bálint Dániel ref., m. . . 

p. Baulovics Andor gk., m.
Beszkid István gk., m. . .

p. Bojárszky Dezső rk., m. .
5 Chotvács József ág. h. ev., m.

Cséri Jenő izr., m. . . . 
p. Czirbesz Tamás á. h. ev., m. 
p. Dessewffy Miklós á. h. ev., m. 
p. Feldmann Elek izr., m.

10 Frohmann Béla ág. h. ev., m. 
p. Gallotsik Imre rk., m. . . 
p. Groszmann Gyula izr., m. 
p. Grünstein Jenő izr., m. 
p. Hajdú Árpád ág. h. ev., m.

15 p. Hromják Vladimir gk., m. 
p. Kálnássy István rk., m.

Keresztfalvy Oszkár rk., m. 
p. Klein Béla izr., m. . . .

Kovály György gk., m.
20 p.Lamparter Jenő rk., m.

Lefkovics Ede izr., m. . . 
p. Lengyel Gyula gk., m. 
p. Lengyel József gk., m. . .

Lippay József ág. h. ev., m.
25 p. Mayer Béla izr., m. . . .

Medzihradszky Adorján ág.
h. ev., m..........................

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

p. Mitske Márián ág. h. ev., m.
Pálesch Árpád ág. h. ev., m.

30 p. Rosenthal Adolf izr., m. . 
p.Sardagna Béla báró rk., m.

Születés helye és ideje

Rudlyó, Zemplén, 1896. jan. 8. 
Töltszék, Sáros vm, 1894. nov. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. nov. 14.

Poprád, Szepes, 1895. ápr. 12. 
Pusztafáczánkert, Tolna, 1885. okt. 26.

OSZTÁLY.
\

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., 1894. febr. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1892. márcz. 1. 
Felsőelefánt, Nyitra, 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.

Turóczszentmárton, 1894. ápr. 28.

Kissáros, Sáros vm., 1894. jún. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. febr. 13. 
Nagyida, Abaúj-T., 1895. márcz. 8. 
Eperjes, Sáros vm., 1894. decz. 8. 
Hernádvécse, Abaúj-T. 1894. júl. 22.

1 4 *



1 4 0

Név, vallás, anyanyelv

p.Sarudy 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., m. 
p.Venetianer Oszkár izr., m. 

Vojtovics Gyula gk., m. . 
Wallrabenstein Ferencz

ág. h. ev., m...................
p. Weinberger Gusztáv ág.

h. ev., m..........................
40 Weiner László izr., m. . .

Születés helye és ideje

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, 1894. aug. 18.
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E ) Adatok az 1911—12. iskolai év történetéhez.

A Collegium ezévi története a főgymnasium ezévi történetét is magá
ban foglalja. (L. 30. old.)

E helyütt még a következőkről kell megemlékeznünk:

1. Iskolalátogatás. Dr. Mázy Engelbert, a kassai tankerület kir. fő
igazgatója 1912. évi márczius hó 18 —21-ikén, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek megbízásából, a legfelsőbb felügyeleti jog gyakorlása végett 
iskolánkat meglátogatta; márczius hó 21-ikén értekezletet tartott a főgym
nasium tan ári-karával.

2. Az új épület. A tanévet még a régi épületben kezdtük. Csak 
miután a főgymnasium új épülete ünnepélyesen átadatott rendeltetésének 
(1. 15. old.), költöztünk át véglegesen új otthonunkba, a hol november 1-jén 
kezdődött a tanítás. Az épület új volta semmi kellemetlenséget nem okozott. 
A falak, a melyek már egy év óta készen állottak és száradtak, a termek 
levegőjét egészségtelen kigőzölgésükkel nem rontották. A központi fűtő
szerkezet bevált. A tantermek mellett a folyosók is fűthetők lévén, a tanulók 
óraközökben a legzordabb időben is itt tartózkodhattak, miáltal a termek 
óraközi szellőztetése is lehetővé vált. A tantermek jó elosztása (minden 
folyosón négy tanterem) megkönnyítette az ifjúságnak óraközi ellenőrzését. 
Különösen megkedvelte ifjúságunk a tágas, napos udvart, a hol kedvező 
idő esetén a tornaórák is megtarthatók voltak. Oraközökben három tanár 
felügyelt a két folyosón és az udvaron tartózkodó ifjúságra. Gondot fordí
tottunk arra is, hogy a nem protestáns vallású tanulók vallásórái számára 
meglegyen a szükséges tanterem. A természetrajzi és fizikai előadó-termek 
modern felszereléseikkel lényegesen hozzájárultak a tanítás sikeréhez. A torna- 
csarnok mintaszerű berendezése csak január hóban készült el, de ettől 
kezdve a tornatanárok rendelkezésére állott. A mellékhelyiségek tisztán
tartására nagy gondot fordítottunk. Egyáltalán örömmel konstatálhatom, 
hogy ifjúságunk az új épületben tisztaság- és rendszeretőnek bizonyult. 
Az osztálytanárok egyébként nagy buzgalmat fejtettek ki abban, hogy az 
ifjúságot rendre és tisztaságra neveljék. A tantermekben kifüggesztett házi
rend betartását szigorúan ellenőrizték. E házirend a következő:

1. Mindenki úgy induljon el hazulról, hogy 3U8 és 8 óra között 
érkezzék az intézetbe. SU8 óra előtt az intézetbe senki sem léphet s az intézet 
környékén való csatangolás szigorúan tilos.

2. Az intézetbe jőve mindenki — miután czipőjét a bejáratoknál kitett
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lábtörlőkbe megtisztította — osztályába megy, elfoglalja rendes helyét s 
előkészül a kitűzött órára.

3. Idegen osztályba belépni szigorúan tilos.
4. A tanítás ideje alatt kikéredzkedni, a folyosókon járkálni, ajtókat 

csapkodni, avagy hangosan beszélni szigorúan tilos.
5. A rend és tisztaság fenntartásában mindenki vegyen részt. Szennyet 

okozó dolgokat, ú. m. gyümölcs-, papírdarabokat stb., sem az osztályban, 
sem a folyosón, sem az udvaron eldobálni nem szabad. Szemetet okozó 
dolgok a folyosókon elhelyezett ládákba gyűjtendők. Az illemhelyek tiszta
ságára kettős gond fordítandó, mert azok tisztasága a tanulók műveltségé
nek jelképe.

6. Az utolsó órák után mindenki azonnal elhagyja az intézetet. Viszont 
a tanítás ideje alatt az intézetből senki sem távozhatik.

7. Kalap, kabát, esőernyő mindig a folyosón elhelyezett fogasokon és 
esőernyőtartókon helyezendő el.

8. Az intézet bútorzatáért mindenki felelős. Az okozott kárt a kárttevő 
tartozik megtéríteni. Ha a kárnak nincs gazdája, az illető osztály testületileg 
felelős érte.

9. A kathedra pódiumára lépni s azon tartózkodni tilos.
10. A lépcsőkön, folyosókon szaladgálni, kergetődzni tilos.
11. Az udvarra csak a hátsó lépcsőn lehet lemenni.
12. Az ablakokat nyitogatni, vagy azokon kinézegetni tilos. Ablakhoz 

nyúlni csak a szellőztetéssel megbízott tanulónak szabad.
13. Becsengetés után mindenki azonnal osztályába siet s csendben 

várja a tanárt. Ha valamely intézkedés szüksége forogna fenn, a felügyelő 
tanuló tesz jelentést az osztályfőnöknek.

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 foglalkozott a tanári testület: 1. Az Evangélikus 
Tanárok és Tanítók Országos Egyesülete középiskolai szakosztályának 
munkaprogrammjával. (Az egyesület idei közgyűlésén résztveft: Gömöry 
János igazgató, Szutórisz Frigyes és Saguly József; Szutórisz Frigyes mint 
előadó is szerepelt.) 2. A kassai tankerületi igazgatók értekezletének munka
programmjával. 3. A vallástanítás ellenőrzéséről szóló szabályzattal, a melyet 
az egyházkerület véleményadás végett küldött le. 4. Mint minden évben, 
úgy ezidén is a tanulók szállásviszonyaival. Ez értekezleten az osztály
tanárok beszámoltak tapasztalataikról, a melyeket a tanulók látogatása 
alkalmával tettek.

4. Ifjúsági istenitiszteletek s az ifjúság vallás-erkölcsi neve
lése. Az ifjúság vallásos nevelésére kiváló gondot fordít a főgymnasium
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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 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 154. 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.

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 8-ikán, 
az egyházkerület képviseletében Korbély Géza eperjesi lelkész elnökölt. 
Elismeréssel nyilatkozott az elért eredmény felől.

A főgymnasium áj épületében az ifjúsági istenitiszteletek czéljára külön 
terem áll rendelkezésünkre, a melyben legközelebb oltárt szándékozunk állí
tani. Az oltár czéljára Ballá Auré, lintézetünk rajztanára egy, Krisztust a 
Oetsemane-kertben ábrázoló olajfestésű képét ajándékozta, az Eperjesi Ev. 
Gyámintézeti Nőegylet pedig díszes művű feszületet adott nekünk ugyanerre 
a czélra. Fogadják a nemesszívű ajándékozók e helyen is intézetünk hálás 
köszönetét!

5. A fegyelm i 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.

6 . Nyilvános vizsgálatok. Az 1912. évi május hó 20 — 22-ikén meg
tartott írásbeli érettségi vizsgálatnak tételei: a) Magyar nyelvből: Kisfaludy 
Károly irodalmi jelentősége, b) Latin nyelvből: Livius, Ab urbe condita. 
Lib. XXII. Cap. 24. 1 — 12. c) Mennyiségtanból:

1. Egy koczkának minden lapjára olyan gúlát állítunk, melynek min-



den éle egyenlő a koczka élével, egy csillagos test keletkezik. Kiszámítandó 
ezen test felülete és térfogata.

Először általánosan, azután azon különös esetre, ha a koczka éle e 2'5 dm.
2. Egy vállalat következőleg rendezhető e l: Előre befizetendő 12,480 kor., 

azután minden év kezdetén 6 évig még 2400 kor. fizetendő be. Vajon 
előnyös-e ezen vállalkozás, ha a kamatokat 5%-al számítjuk és a vállalat 
csak a 7. évtől kezdve ad évenkint 1500 kor. hasznot?

A június hó 4—8-ikán megtartott szóbeli érettségi vizsgálaton Loysch 
Ödön, rimaszombati protestáns főgymnasiumi tanár elnökölt, a kormány 
képviseletében Wiesinger Károly, balassagyarmati állami főgymnasiumi r. 
tanár volt jelen. Az évvégi vizsgálatok június hó 11 —19-ikén folytak le; 
az ifjúságot június hó 22-ikén bocsátottuk el. A magánvizsgálatok június 
hó 24 —25-ikén voltak.

7. 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. Távolabb fekvő vidékre, többnapos 
kirándulást ezidén nem rendeztünk, mivel a tanári-kart az új épület belső 
berendezésével járó munkálatok ebben megakadályozták.

Hálás köszönettel és elismeréssel emlékezünk meg arról a kellőképen 
nem méltányolható buzgalomról, a melyet a Magyarországi Kárpát egyesület 
Eperjesi Osztálya a túrisztikának a tanuló-ijúság körében való megkedvel- 
tetése érdekében kifejt. Az Osztály kirándulásain ifjaink tanári felügyelet 
mellett résztvehetnek.

Örömmel emeljük itt ki, hogy Soltész Zoltán VII. osztályba járó ta
nulónk a Magyar Turista Egyesület országos pályázatán az első díjat 
nyerte el. A múlt tanévben hasonló kitüntetés érte intézetünket.

Kirándulás Opálbányára. A VI. oszt. tanulói június hó 5-ikén kirán
dulást rendeztek Szutórisz Frigyes és Ludmann Ottó tanárok vezetése mellett 
Opálbányára; a 24 tagból álló csapat három szekéren reggel ő órakor indult 
Eperjesről s szép tavaszi időben, gyönyörű erdőségeken át haladva 1/210 
órakor ért Opálbányára. Primer Róbert főmérnök szívesen fogadta a kirán
dulókat s több altiszttel együtt bevezette a társaságot a 3000 méter hosszat 
magábafoglaló bányába, a hol nemcsak a nemes-opál bányászása és fejlő
dése, hanem — a mi még érdekesebb — a vulkanikus hatás igen tanul
ságosan szemlélhető. A vulkáni bombák óriási halmaza, a lávafolyamok és 
a vulkáni hamu mély hatást gyakoroltak a kirándulókra, a kik — miután 
még a nemes-opál csiszolását is megszemlélték — d. u. 3 órakor vissza
indultak Eperjesre, a hol V, 7 órakor, egy szép és tanulságos kirándulás 
emlékével meggazdagodva, megérkeztek.
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Tanulmányi kirándulás Máriavölgyre. Intézetünk 42 tanulója, Peskó 
Ödön és Teltseh Kornél tanárok vezetésével, június hó 4-ikén kirándult a 
máriavölgyi üveghutába, hogy az üveggyártást szemlélje és tanulmányozza. 
Egy hivatalnok kalauzolása és magyarázó szavai mellett megtekintették azon 
agyagedényeket, a melyekben a kvarcz és a szükséges keverékanyagoknak 
az olvasztása történik. Szép látvány volt az üveg fuvása, a különböző üveg
alakoknak az elkészítése, majd pedig az elkészített daraboknak a csiszolása. 
Majd fölkerekedett a társaság s a Tapoly szép völgyén áthaladva a bártfai 
fürdőre ment, melynek szépsége egyaránt megragadta a kirándulókat. Este 
8 órakor fölült a társaság a bártfai vonatra s egy kellemesen és tanulságosan 
eltöltött napnak az emlékeivel este 10 órakor megérkezett Eperjesre.

Kirándulás Sósújfalura, Tarkőre, Hőnigvárra és Nagysárosra. A IV. oszt. 
növendékei májusban egy vasárnapot arra szántak, hogy Saguly József tanár 
vezetésével kirándultak a sósújfalusi várromhoz. Az itt szerzett tapasztalatokat 
iskolai dolgozatban leírták. Június 4-ikén vonatra ültek és így mentek Hét- 
hársig, hogy megtekintsék Sárosmegyének két más várromját, t. i. Tarkőt 
és Hőnigvárát. Héthársról már gyalogszerrel tették meg az utat előbb Tar
kőre, onnan pedig étkezés és pihenés után Hőnigre. Hőnigről körülbelül 
három órai gyaloglás után elérkeztek Kisszebenbe s itt várták meg a vonatot, 
mely már az esti órákban visszahozta őket Eperjesre. Június 5-ikén ugyan
csak Tarkőre és Hőnigvárra, dr. Wallentínyi Samu osztálytanár vezetésével, 
a II. osztály is kirándult. A kirándulás menete ugyanolyan volt, mint a
IV. osztályé. Az I. osztály pedig Schöpflin Géza osztálytanár vezetésével 
június 4-ikén Nagysárosra rándult ki, a hol Rákóczi kastélyát és a nagy- 
sárosi várromot tekintette meg.

Kerületi tornaverseny. Május 16-ikán és 17-ikén folyt le Kassán 
az ifjúsági kerületi tornaverseny, mely minden tekintetben szépen és jól 
sikerült. A versenyen intézetünk 35 tanulója vett részt, a kik az összes 
versenyszámokban megállták helyöket. Május 16-ikán d. u. volt a füleslabda- 
mérkőzés, melyben a sors a szarvasi ág. h. ev. főgimnázium erős csapatával 
hozott össze. A játék eredménye 11:1 volt a mi csapatunk javára.

Május 17-ikén kora reggel hangos trombita- és dobszóval a játszó
térre vonultak a csapatok, a hol a szabadgyakorlatok próbája folyt le. Ezek 
után következtek az előmérkőzések és egyes versenyek. A magasugrás csapat- 
versenyében az 5-ik helyre kerültünk s az ugró-csapat 10 tanulója (Hajdú 
Árpád VIII., Frohmann Béla VIII., Feldmann Elek VIII., Beszkid Elek VIII., 
Grünstein Jenő VIII., Ökrös Tihamér VII., Grün Jenő VII., Kemény László 
VI., Szilárd Imre VI. és Prekop Simon V. o. t.) egy-egy bronzérmet nyert.

A távolugrás egyéni versenyében Csendes Sándor V. o. t. 5'48 cm. 
ugrásával, mint első, ezüst-érmet kapott.

A súlydobás egyéni versenyében Hajdú Árpád VIII. o. t., mint 3-ik, 
bronz-érmet nyert.

A stafétafutás elő- és középmérkőzésében csapatunk (Prekop Simon, 
Lengyel Péter, Jászay László és Grünstein Jenő) első volt s így a döntőbe került.
Coll. Ért. 1911—12.
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A délutáni tulajdonképeni verseny a legpéldásabb rendben folyt le. 
Az 1200 tanuló által végzett szabadgyakorlatok gyönyörű látványt nyúj
tottak. Majd következtek a szergyakorlatok, a melyekben intézetünk korlát
csapata (Frohmann Béla VIII., Furia Zoltán VII., Grünstein Jenő VIII., Jászay 
László VII., Medzihradszky Adorján VIII., Ökrös Tihamér VII., Szepesy 
Ernő VI. és Wallrabenstein Ferencz VIII. o. t.) szép tornázásáért oklevél
ben részesült.

Izgató látványt nyújtottak az egyéni futások, melyekben Prekop Simon
V., Jászay László VII. és Grünstein Jenő VIII. o. t., mint elsők, ezüst-érmet 
nyertek. Nagy érdeklődéssel várta a közönség és ifjúság a döntő staféta
futást, a melyben a négy futó-csapat közül a mi csapatunk akadályoztatás 
következtében csak Il-ik helyre jutott.

A versenymászásban Prekop Simon V. o. t., mint Ill-ik, bronzérmet 
és a függeszkedésben Wallrabenstein Ferencz VIII. o. t., mint első, ezüst
érmet kapott.

A verseny Mázy Engelbert kassai tankerületi főigazgató úr szép és 
lelkes szavaival ért véget.

F) I s ko l a i  i n t é z m é n y e k .

I. M úzeumok.

a) A természetrajzi chemiai szertár az elmúlt iskolaévben az új helyi
ségeket foglalta el. A hurczolkodás nemcsak fáradságos, hanem igen kényes 
munka is volt, még pedig annál inkább, mivel ugyanakkor az összes szek
rényeket kívül-belül ki kellett festetni s néhány új szekrényt — a szükség- 
séghez mérten — a berendezkedés folyamán csináltatni. így eltartott a 
munka 1911. szeptember közepétől 1,912. február közepéig. Ezalatt elkészült 
az egész szertár. A hurczolkodásnál a tanulók szives-örömest segítettek 
közre, e munkánál a II., IV. és V. osztály nagy szorgalmat és buzgóságot 
fejtett ki, a rendezésnél pedig egyes tanulók, így Télessy István V., Weiszer 
Ernő V., Elischer Viktor VII., Szóvá Péter VII. és Elischer Béla IV. o. t. 
nagy segítségére voltak a szertár őrének. — A természetrajz-chemiai szertár 
a tanév folyamán következő tárgyakkal szaporodott: vétel útján: 1. Faggyú
opál breccián 1 kor.; 2. Occulus mundi 10 kor.; 3. Tejopál 10 kor.; 
4. Hydrophan 10 kor.; 5. Tejopál 10 kor.; 6. vízszintes lerakodású opál 
10 kor.; 7. Öpálodu 50 kor.; 8. Kristályos szóda 0’50 kor.; 9. Szóda- 
bicarbona 0’20 kor.; 10. Chlorbarium 0‘50 kor.; 11. Ammoniumhydroxid 
0'50 kor.; 12. Légenysavas ammonium 050 kor. Ajándék útján: Szutórisz 
Frigyes Pyroxen-andesit breccia és cseppkő; Zsigmond Árpád IV. o. t. rostos 
kősó, szürke agyag a sóvári sóbánya aljából, timsókristály; Strompf Rezső 
VII. o. t. Amethyst, Pyrit, Quarcz; Demeter Géza VI. o. t. Magnesit; Blazsofszky 
Ferencz I. o. t. vascsillám, Markasit; Paszternák Tivadar II. o. t. Amethyst; 
Kónya Sándor I. o. t. cseppkő; Gótsch János VI. o. t. egy- és kétéves őz
agancs; V'enetianer Gusztáv VI. o. t. Pyrit; Bohrandt Lajos Vespa media
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fészke; Herz Lajos mammuth-csont; Neusinger Aurél I. o. t. higgany-ércz; 
dr. Tarczay Márga-kavicsok; Fleischer Vilmos I. o. t. darázsfészek; Frisch 
Jenő IV. o. t. Pyrit; Molcsán Kálmán tengeri csiga; Ficker Quirin V. o. t. 
Uniobatavus; llkovits Sándor V. o. t. tengeri csiga.

A szertár állapota 1912. május 12-ikén a következő: Az A) leltár szerint 
135 drb embertani eszköz, 133 drb (gyarapodás 3) emlősállat és praeparatum, 
363 madár, 97 hüllő és kétéltű, 149 hal, 4152 drb (+  3) puhatestű, 5490 
drb (-j- 2) Ízeltlábú, 211 egyéb gerincztelen állat, 175 táblázat és egyéb 
taneszköz, összesen 11,215 drb (-j- 8), 9282'61 kor. (-f- 8'50 kor.) becsértékben. 
A B) szertár nem gyarapodott, állapota tehát a régi: 4717 növény 57 cso
móban, 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 246620 kor. becsértékben. A C) leltárba van 
foglalva: 1704 drb ásvány (-j- 24), 534 drb (-j- 2) kőzet és 287 drb egyéb 
tanítási eszköz, összesen 2525 drb (gyarapodás 26), 10209'50 kor. (gyarapodás 
128'50 kor.) becsértékben. A D) szertárban van 581 drb (gyarapodás 8), 
75F00 kor. (-J- 3'20 kor.) becsértékben. A négy szertár összes állapota 
21,637 drb (42 gyarapodás), 22,709'31 kor. (140'20 kor. -)-) becsértékben. 
A gyarapodás vétel útján: 15 drb 10570 kor. becsértékben, ajándék útján: 
27 drb 3650 kor. becsértékben.

b) A természettani szertár állapota:
Az 1910/11. évi értesítőben részletesen kimutatott 385 drb 6315'37 kor. 

értékű állományhoz járul az új épületben felállított
1. elektromos kapcsoló-tábla és egyenáramú transformator .. 1740- — „
2. kisebb kapcsoló márványlap a vetítőgéphez ....................  12'— „
3. zsinóros-vezeték......................................................................  22'32 „
4. a tanulók fizikai gyakorlatai számára Hermann H ahn:

Physikalische Schülerübungen utasításai nyomán műszerek
és eszközök............................................................................ 300'— „

A fizikai szertár ezidőszerint .................................. 838969 kor.
értéket képvisel.

A rajzszertár állapota:
1. Gipszminták 53 d a ra b ........................................... 117'60 kor.
2. Fa-modellek 36 „ .. ...................................  105'50 „
3. Egyéb modellek 37 „   1620 „
4. Könyvek és lapminták 18 „   200'— „

Összesen: 144 darab 439'30* kor.
Az 1910/11. tanévi gya

rapodás :
1. Gipszminták 15 darab .. .. ............................. 83'50 kor.

Összesen: 159 darab 522'80 kor.

19
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A történelem-földrajzi és filológiai szertár állapota :
Képek a történelem tanításához 83 darab .. . .. 272-80 kor. értékben.
Képek a földrajz tanításához '18 11 . .. 80-40 11 11
Képek a filológiai tanításhoz 91 11 . .. 122-60 11 t i

Művészettörténeti faliképek 82 11 . .. 64-40 l i 1)

Történelmi térképek 27 11 . .. 490-50 11 t i

Földrajzi térképek 17 11 . .. 320-20 n ti

Földgömbök
Szemléltető-eszközök a filológiai

2 t i . .. 20-- t i t i

tanításhoz 14 11 .. 32-40 t i t i

Bronz- és vaskori leletek 48 11 . .. 50-- t i 11
Különféle érmek 584 1) . .. 200-- valószínű ér- 

»  tékben.
Összesen: 966 darab .. . .. 1653-30 kor. értékben.

A szertár gyarapodása 
ország közigazgatási térképe, 
a török hódoltság korából. 
Terézia korából. — Ilkovics 
Klein Dezső VII. o. t . : Két 
VII. o. t.: Egy rézpénzdarab 
légiói érem.

II.

ajándék útján : Kogutowitz Manó: Magyar-
— Dobronyovszky Jenő VII. o. t . : Egy gyűrű

-  Strompf Rezső VII. o. t.: Ezüstérem Mária 
Ottó VII. o. t . : Pecsétnyomó 1750-ből. — 
pénzdarab 1500—1600-ból. — Soltész Zoltán 
1815-ből. -- Grün Jenő VII. o. t . : Egy római

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 1911 — 12. tanév végén a következő volt: 
a) szépirodalmi könyvtár: 1292 kötet 3212 kor. 20 fill, értékben; b) tudo
mányos könyvtár: 650 kötet 2137 kor. 22 fill, értékben c) régi becses 
könyvek: 440 kötet 3500 kor. értékben; összesen 2382 kötet 8849 korona 
42 fillér értékben.

A könyvtár 1911 — 12. évi gyarapodása: Gárdonyi Géza: Dávidkáné 
(1 '20), Hosszúhajú veszedelem (4-—), Két menyasszony (F20), Az én falum 
(2' — ) 2 köt., Fekete nap (2-—); Molnár Ferencz: Józsi (3 —), Pál-utczai fiúk 
(4' — ), Ördög (250); Herczeg Ferencz: A királyné futárja (4' —), Kaland (4- —), 
Szerelmesek (4' — ); Lőrinczy György: Magam földjén (2' — ), Falusi poten
tátok (2 50), Gereblyém alól (3’-) ,  Megtépett fészkek (1 '20), A vétek lelke (3 —); 
Tömörkény István: Förgeteg János mint őserő (3'50), Különféle magyarok 
(2'80); Móricz Zsigmond: Két krajczár (3' — ), Falu (3‘ —), Sári bíró (2’50), 
Isten háta mögött (4' —); Diplomata: Hannoveri huszárok (5-—); Szomaházy 
István: Mesék az írógépről (3 —), A Sas-utcza (6-- )  2 köt.; Biró Lajos: 
Fekete ostor (350), Vízözön (4—), Családi tűzhely (2'80); Heltai Jenő: írók 
és művészek (3' — ), Színes kövek (3'50); Földes Imre: A kuruzsló (2’50), 
Császár katonái ( — ‘60); Dotojewsszky: Bűn és bűnhődés (4 — ); Sienkievitz 
Henrik: Quo vadis? (5' — ) 2 köt., Bródy Sándor: Medikus (2'50); Abonyi 
Lajos: Itt a szép Alföldön (4-- ) ;  Ambrus Zoltán: Budapesti mesék (4É50),



149

Furcsa emberek (4*50); Eötvös Károly: A nagy év (4'50), A nagy per(13'50) 
3 köt.; Lengyel Menyhért: Taifun (2'50); Mikszáth Kálmán: Világít este 
a szentjános-bogár is (4' —); Kenedi Géza: Az élet könyve (6 —); Jókai 
Mór: Eget vívó asszonyi szív (5‘ —); Szabolcska Mihály: Csendes dalok 
(2’50); Lövik Károly: Okosak és bolondok (3-- ) ;  Madách összes művei 
(20' — ) 3 köt.; Serényi —Visnya: A levegő meghódítása (2' —); Szélyi Aladár: 
A repülő technika (4’—); Ágai Adolf: Utazás Pestről —Budapestre (104 —); 
W.Archibald: Korunk találmányai (8‘— ), A modern technika vívmányai (8- —); 
Várdai B.: Mikszáth (2 50); Vojnovich : Báró Eötvös József (L50); Divald 
Kornél: Művészettörténeti korrajzok (5'20); Zsigmondi: Lévai József élete 
és költészete; Palágyi: Madách élete (7' — ).

Az Olvasókör gyarapodása: Műveltség könyvtára (24' — ); Budapesti 
Szemle (24' — ) 2 köt.; Magyar írók élete (3 '-); Farkas Imre költeményei 
(320); Beöthy Zsolt: Művészetek története (24' — ).

A könyvtárak összes szaporodása:
1. Szépirodalmi könyvtár: 47 mű 53 kötetben 18L80 kor. értékben;
2. Tudományos „ : 10 , 10 „ 51'20 „ „
3. Olvasókör : 5 » 6 „ 78'20 „ „

Összes gyarapodás: 62 mű 69 kötetben 31L20 kor. értékben.
3. Ifjúsági könyvtár. A könyvtárt a gymnasium négy alsó osztályának 

növendékei használták. A könyvtár állapota az 1911 — 12. tanév végén a 
következő volt: 379 mű 380 kötetben 528 kor. 80 fill, értékben. A könyv
tárnak gyarapodása az 1911 — 12. tanévben : Alvinczy Sándor : A Szaharában. 
Bulwer: Pompéji utolsó napjai. Dingha Béla: A kis tüzér. Oaál Mózes •’ 
Siralmas Erdély. Oauss Viktor: Hegyen-völgyön. Gyökössy Endre: Haza
vándorlók. Jókai Mór: A rózsák szigete. Krúdy Gyula: A dévényi fazekas; 
A czirkuszkirály. Lőrinczy: Mikszáth Kálmán élete. Mikszáth: Magyarország 
lovagvárai. Molnár Ferencz: Pál-utczai fiúk. Rákosi Viktor: Bécsi diákok. 
Szeghy Ernő : Japán. Verne: A hódító Robur; Utazás a tenger alatt. Csengey 
Gusztáv : A mocsarak királya. Szutórisz Frigyes: A növényvilág és az ember. 
A könyvtár őre: Vöröss Sándor.

4. Házi-olvasmányok könyvtára. E könyvtár állapota az 1911 — 12. tanév 
végén a következő volt: 98 mű 740 kötetben 432 korona 80 fillér értékben. 
A könyvtárnak gyarapodása az 1911 — 12. tanévben: Gyöngyösi: Ének 
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról (10 péld.). Herczeg Ferencz: 
Pogányok (3 péld.). Jósika Miklós: Abafi (5 péld.). Kisfaludy Károly: 
Csalódások (10 péld.). Szigligeti: Csikós (10 péld.), Szökött katona (6 péld.). 
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, 132 kor. 20 fillérért az intézeti segélyegylet terhére
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tankönyveket. Fogadják mindazok, kik könyvtárunk gyarapodását elősegítik, 
e helyen is őszinte köszönetünket! Segítő-könyvvel elláttunk 44 tanulót 
249 könyvvel. A könyvtár állapota az 1911 — 12. tanév végén a következő 
volt: 361 mű, 361 kötet, 484 korona 30 fillér értékben. A könyvtár őre: 
Klemens János.

A segítő-könyvtárból a következő tanulók kaptak tankönyveket egy
évi használatra: Berzsenyi György, Friedrich Vilmos, Neusinger Aurél, 
Zsugyel Bertalan I. o. t.; Bortnyik Lajos, Javorniczky Ervin, Klinczkó Aladár, 
Koncsek Jenő, Kózslai György, Öhlschläger Andor, Raab György, Székely 
László, Szlávik Rezső II. o. t.; Herskovics Sándor, Javorniczky Aladár, 
Klemens Rezső, Koncsek Béla, Székely Lajos III. o. t.; Horváth Lajos, 
Kézsmárszky Árpád, Kulifay Tibor, Marencsin Albert, Öhlschläger Ödön, 
Székely Károly IV. o. t . ; Bartos Gyula, Bodnár Zoltán, Boldizsár István; 
Mátray István, Róth Ágost, Tahy Béla V. o. t . ; Klinczkó István, Lengyel 
Péter, Markovics Jónás, Órián Árpád, Scsavniczky András, Szepessy Ernő
VI. o. t.; Dancz István, Fried Ernő, Fúria Zoltán, Jászay László VII. o. t . ; 
Chotvács József, Lengyel József, Pálesch Árpád, Weiner László VIII. o. t.

O) I f j ús ág i  e g y e s ü l e t e k .

I. Magyar-Társaság.
(Alapíttatott 1827-ben.)

A dicső múlttal biró „Magyar-Társaság" 1911. szeptember 14-ikén 
tartotta 85-ik alakuló-gyűlését. Az elnöki tisztet ez évben is dr. Wallentínyi 
Samu főgimn. tanár töltötte be. A tisztikar következőképen alakult meg: 
alelnök: Lippay József VIII. o. t.; titkár: Venetianer Oszkár VIII. o. t.; fő
jegyző: Pálesch Árpád VIII. o. t.; főpénztáros: Feldmann Elek VIII. o. t . ; 
tud. főkönyvtáros: Medzihradszky Adorján VIII. o. t . ; szépirodalmi fő- 
könyvtáros: Cséri Jenő VIII. o. t . ; aljegyző: Grosszmann Elek VII. o. t.; 
alpénztáros: Kucsinszky Béla VII. o. t . ; szépirodalmi alkönyvtáros: Szóvá 
Péter VII. o. t.; laptáros: Moskovits Frigyes VII. o. t.

A rendes-tagok száma 52, a pártoló-tagoké 34. Az eddigi szokáshoz 
híven, vasárnap délelőttönként tartották a tagok gyűléseiket, melyeken sza
valtak, felolvastak, bíráltak, előadtak.

A szabadelőadások közül dicsérendő lett: Lippay József VIII. o. t. két 
szabadelőadása; méltánylandó: Frohmann Béla VII. o. t., Grosszmann Elek
VII. o. t. egy-egy szabadelőadása; jobb: Cséri Jenő VIII. o. t. két, Grosszmann 
Gyula VII. o. t, Frohmann Béla VIII. o. t., Groszmann Elek VII. o. t. és 
Moskovits Frigyes VIII. o. t. egy-egy szabadelőadása.

A felolvasások közül dicsérendő érdemfokot nyert: Lippay József VIII. 
o. t. egy; méltánylandó: Venetianer Oszkár VIII. o. t. két; jobb: Wall- 
rabenstein Ferencz VIII. o. t. egy felolvasása.

A szavalatok közül dicsérendő lett: Cséri Jenő VIII. o. t. öt, Hajdú 
Árpád VIII. o. t., Frohmann Béla VIII. o. t., Moskovits Frigyes VII. o. t.
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egy-egy szavalata; méltánylandó: Cséri Jenő VIII. o. t. négy, Moskovits 
Frigyes VII. o. t. három, Hajdú Árpád VIII. o. t. két, Frohtnann Béla VIII. 
o. t., Klein Dezső VII. o. t., Rosenfeld Dezső VII. o. t. egy-egy szavalata; 
jobb: Qrünstein Jenő VIII. o. t., Frohmann Béla VIII. o. t., Klein Dezső
VII. o. t., Tauszk László VII. o. t., Barts Béla VII. o. t., Böhm Jenő VI. o. t., 
Mayer György VI. o. t., Demeter Géza VI. o. t. egy-egy szavalata.

Az aradi tizenhárom dicső emlékezetét hagyományos kegyelettel ünne
pelte meg a társaság. Az ünnepélyt Lippay József VII. o. t. nyitotta meg, 
a nagy nap jelentőségét Venetianer Oszkár VIII. o. t. ismertette. Szavaltak: 
Frohmann Béla VIII. o. t. és Moskovits Frigyes VII. o. t.

Szép és magasztos ünnepet ült 1911. október 17-ikén a coll. főgym- 
nasium ifjúsága. E napon szentelte fel ugyanis új ifjúsági zászlaját. A minden 
részletében sikerült ünnepélyt nagyrészt a „Magyar-Társaság" rendezte. 
(L. zászlóavatás, 24. old.).

Szokásos kéthónapi cziklusát a kör ezidén Madách Imre emlékének 
szentelte. E kéthavi munkásságról nyilvános ünnepélyen is beszámolt a 
következő műsorral: 1. Nyitány a „Hugenották" czímű operából. Előadta 
a főgymn. Zeneköre, Nedved Vilmos karmester vezetése mellett. 2. Megnyitó- 
beszéd. Tartotta Lippay József VIII. o. t., a Magyar-Társaság alelnöke.
3. Nebukadnézár álma. Irta Madách Imre. Szavalta Cséri Jenő VIII. o. t.
4. „A jövendő az Ember Tragédiájában." írta és felolvasta Lippay József
VIII. o. t. 5. Bériót: II. gyakorlat. Hegedűn előadták: Bolgár Sándor VII. 
o. t., Kemény László VI. o. t. 6. Részlet az Ember Tragédiájából (XIII. szin). 
Előadták: Frohmann Béla VIII. o. t. (Ádám) és Hajdú Árpád VIII. o. t. 
(Lucifer). 7. Dalegyveleg. Előadta a főgymn. Dalkör, Borsody Károly tanár 
vezetése mellett.

A collegiumi intézetek márczius 15-iki ünnepélyén Cséri Jenő VIII. 
o. t. szavalt.

Dr. Flórián Károly úr, jogakadémiai r. tanár két ródlit és két túrista- 
zsákot volt szives a kör rendelkezésére bocsátani egy túristapályázat díjaiul. 
A pályázat első díját Soltész Zoltán VII. o. t. nyerte.

Mint minden év végén, úgy ezidén is tűztünk ki pályatételeket. 
A pályázatok eredménye a következő: Az irodalmi pályázaton első Lippay 
József VIII. o. t., a ki 15, második Cséri Jenő VIII. o. t., a ki 5 kor. juta
lomban részesült. Dicséretet nyert Grosszmann Elek VII. o. t. A történelmi 
és fizikai pályázatok első díját, 15 — 15 kor.-t Lippay József VIII. o. t. nyerte. 
A legjobb Madách-munka szerzői: Lippay József VIII. o. t. és Venetianer 
Oszkár VIII. o. t. 15, illetve 10 korona jutalomban részesültek. A legjobb 
szabadelőadás díját, 10 kor.-t Lippay József VIII. o. t. kapta. A kör legjobb 
szavalóját, Cséri Jenő VIII. o. t. 10 kor.-val jutalmazta. A komoly szavalatból 
pályadíjat nyertek: Frohmann Béla VIII. o. t. 10 kor.-t, Hajdú Árpád VIII. 
o. t. 6 kor.-t. A víg szavalat első díját, 5 kor.-t Venetianer Oszkár VIII. o. t. nyerte.

Ezidén is tartottunk olvasó-órákat, melyeken politikai, szépirodalmi, mű
vészeti és tudományos hírlapok állottak a tagok rendelkezésére. Körünk gazdag 
könyvtára is nagyon látogatott volt, melyet ezidén is hathatósan gyarapítóit.
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A pénztár forgalma következő volt:
Összes bevétel ..............................  823 kor. 01 fill.

» kiadas...................................  593 » 52 »
Maradvány 229 kor. 49 fill.

Dr. W a l l e n t ín y i  S a m u , 

II. M arkovits-kör/ eln°k
(1864-1912.)

A collegiumi Markovits-kör 1911. szeptember 25-ikén tartotta alakuló
gyűlését Saguly József főgymn. tanár elnöklése mellett. A Körnek 35 rendes
tagja volt. Tisztviselő-kara következőképen alakult meg: jegyző Lippay 
József VIII. o. t., titkár Frohmann Béla VIII. o. t., pénztáros Bálint Dániel 
Vili. o. t., könyvtáros Mitske Márián VIII. o. t. Mind a kezdők, mind a 
haladók csoportját Lippay József VIII. o. t. vezette. Ügyeit a Kör három 
gyűlésen intézte el.

A november 13-iki közgyűlésen a Kör dísztagjává választotta Teltsch 
Kornél főgymn. tanárt, a ki elnöki minőségben 9 éven át nagy ügyszere
tettel vezette a Kör ügyeit.

Az év végén lefolyt gyorsíró-verseny eredménye a következő: a hala
dók versenyén (170-es fokon) első Rosenberg Jenő VI. o. t., második Bálint 
Dániel Vili. o. t., Frohmann Béla pedig oklevelet kapott.

A kezdő-haladók versenyén (120-as fokon) első Lefkovits Ede VIII. o. t., 
második Szepessy Ernő VI. o. t., oklevelet kapott Neumann Ernő V. o. t.

A kezdők versenyén első Pongrácz Qyula VI. o. t., második Bodnár 
István V. o. t., harmadik Roth Ágost V. o. t. Oklevelet Lefkovits Dezső V. o. t., 
jegyzőkönyvi dicséretet Demeter Géza V. o. t. kapott.

A Körnek öt tagja résztvett a miskolczi országos gyorsíró-versenyen.
A Kör vagyoni állapota a következő volt:

Bevétel..............................  84 kor. 34 fill.
K iadás..............................  74 _»__89 »

Maradvány .. .. 9 kor. 45 fill.
A jövő évi alakulás előkészítésével a Kör Szóvá Péter VII. o. t.-t bízta meg.
Előfizetője volt a Kör a Magyar G yorsírási Újság, Az Írás és a 

Szegedi Gyorsíró czímű folyóiratoknak.
A Szegedi Gyorsírók Egyesületének politikai tárgyú, szabatos vitaírási 

versenyén Rosenberg Jenő VI. o. t. könyvjutalmat és oklevelet nyert.
Sa q u l y  J ó z s e f ,

elnök.
III. D a l k ö r .

(1887-1912.)

A Dalkör 1911. szeptember 15-ikén tartotta alakuló-gyűlését. A Kör 
elnöke és egyúttal karmestere- Borsody Károly főgymn. tanár volt. Az 
alakuló-gyűlésen a Kör következőképen választotta meg tisztikarát: jegyző 
lett Czirbesz Tamás Vili. o. t., pénztáros Chotvács József VIII. o. t., kotta
felügyelők lettek: Vojtovics Gyula VIII. o. t., Szóvá Péter VII. o. t., Bernáth
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László VI., Mayer György VI. o. t.; bizottsági tagok: Télessy József VIII., 
Dobronyovszky Jenő VII., Sarudy István VI., Csendes Sándor V. o. tanuló.

A Körnek 68 tagja volt; 60 rendes- és 8 pártoló-tag. Gyakorló-órát 
hetenként kétszer tartott, olykor a szükséghez képest többet is. Folyóügyeit 
két gyűlésen intézte el. Nyilvánosság előtt a Kör négy ízben szerepelt, és 
pedig: október 17-ikén, az ifjúsági lobogó felavatása alkalmával rendezett 
hangversenyen; október 19-ikén, az új gymnasiumi épület avató-ünnepén; 
márczius 10-ikén, az ifjúsági körök Madách-matinéján és május 5-ikén, 
a körök záró-ünnepén.

A Kör vagyoni állapota a következő volt:
Bevétel.............................  93 kor. 90 fill.
K iadás.............................  2 „ — „

Ezévi maradvány .. .. 91 kor. 90 fül.
A Kör jövő évi újjászervezésével Dobronyovszky Jenő VII. o. és 

Mayer György 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 .
(1890-1912.)

A Zenekör 1911. szeptember 27-ikén tartotta alakuló-gyűlését Borsody 
Károly főgymn. tanár elnöklete alatt. Tisztikarát következőképen választotta 
meg: jegyző lett Lippay József VIII. o. t., felügyelő Pálesch Árpád VIII. o. t., 
pénztáros Ilkovics Ottó VII. o. t.

A Körnek összesen 44 tagja volt, és pedig 28 rendes- és 16 pártoló
tag. Gyakorló-órát, régi derék karmesterének, Nedved Vilmosnak vezetése 
mellett, hetenként kétszer, olykor a szükséghez képest többet is tartott. 
Ügyeinek elintézésére a Kör az alakuló- és zárógyűlésen kívül egy gyűlést 
tartott. Nyilvánosan négy ízben lépett fel, ú. m.: október 17-ikén, az ifjúsági 
lobogó felavatása alkalmából rendezett hangversenyen, ez alkalommal a 
Széchenyi-kör zeneiskolájába járó tanulóinkkal megerősítve, a mikor is a 
betanítást Hoffmann Ferencz katonai karmester úr volt szives végezni; márczius 
10-ikén, az ifjúsági körök Madách-matinéján; márczius 15-ikén, a közös 
collegiumi ünnepélyen és május 5-ikén, az ifjúsági körök záró-ünnepén.

A Kör vagyoni állapota a következő volt: bevétel 149 kor. 10 fill. 
(100 kor. a tanári-kar segélye, a többi tagsági díjak- és büntetésekből), 
kiadás 109 kor. 90 fül. Ezévi maradvány tehát 39 kor. 20 fül.

A Kör jövő évi újjászervezésével Klein Dezső VII. o. és Kemény 
László VI. o. tanulók bízattak meg. B o r s o d y  K á r o l y ,

elnök.

V. T o r n a k o r .
(1898-1912.)

A főgymnasiumi Tornakor 1911. évi szeptember hó 16-ikán tartotta 
alakuló-gyűlését Peskó Ödön tanár elnöklete alatt. Az alakuló-gyűlésen el
határozta a Kör, hogy oly tagokat is vesz fel, a kik csak sportot űznek, az 
utóbbiak külön csoportot képeznek. Ezen határozathoz képest a tisztikar
Coll. É r t .  1911 — 12.* 20
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következőképen alakult meg: titkár Hajdú Árpád VIII. o. t., footballcsapat- 
kapitány Medzihradszky Adorján VIII. o. t.; előtornászok : az első csapatban 
Frohmann Béla és Wallrabenstein Ferencz, a második csapatban Pálesch 
Árpád VIII. o. t. és Ökrös Tihamér VII. o. t., majd Pálesch Árpád lemon
dása után Fúria Zoltán VII. o. t., a harmadik csapatban Marencsin Zoltán
VII. o. t. és Prekop Simon V. o. t.

A tornászcsapat szerdán és szombaton d. u. 4 J/2 órakor tartotta gya
korló-óráit Peskó Ödön és Teltsch Kornél tanárok vezetése alatt.

A sportcsoport különösen a footballjátékot karolta fel s hetenkint 
szintén kétszer űzte a játékot az ifjúsági játszótéren.

A Kör április hó 28-ikán házi-versenyt rendezett belépti-díj mellett 
a kerületi tornaversenyben résztvevők támogatása czéljából. A verseny pontjai 
a következők voltak: Felvonulás, svéd szabadgyakorlatok, csapattornázás 
lovon és korláton; magasugrás; mintac'sapattornázás a nyújtón; távolugrás 
és súlydobás. A magasugrásban nyertes lett: 1. Feldmann Elek VIII. o. t.
162 cm. 2. Kemény László VI. o. t. és Hajdú Árpád VIII. o. t. 160 cm.
ugrásával. A főversenyben (nyújtó és távolugrás) 1. Grünstein Jenő VIII. o. t.
2. Jászay László VII. o. t. 3. Ökrös Tihamér VII. o. t. A súlydobásban 
egyéni győztes Hajdú Árpád VIII. o. t.; handikapversenyben 1. Kemény 
László VI. o. t. 2. Frohmann Béla VIII. o. t. A háziverseny tiszta jövedelme 
43 kor. volt, ebből 30 kor.-t adott a Kör a fentemlített czélra.

A Körnek 46 rendes-tagja volt, az első csoportban 31, a másodikban 15.
A Kör vagyoni állapota:

Bevétel ............  88 kor. 98 fill.
Kiadás .. .. .. 63 „ 30 »
Maradvány .. .. 25 kor. 68 fill.

A Kör ügyeinek elintézésére az év folyamán négy gyűlést tartott s az 
1912. május 2-ikán tartott zárógyűlésén Grün Jenő VII. o. t. és Kemény 
László VI. o. t.-t bízta meg a Kör jövő évi szervezésével.

A Kör tagjai örömmel jártak el a gyakorló-órákra s hogy mily lelke
sedéssel és odaadással karolták föl a testgyakorlást és a játékot, mutatja az 
a szép eredmény, a melyet a Kör tagjai a Kassán tartott kerületi tornaver
senyen értek el. Erről az Értesítő más helyen számol be.

P e s k ó  Ö d ö n ,
elnök.

VI. Thököly Imre-kör.
(1907 -1912.)]

A főgymnasiumi protestáns ifjúság Thököly Imre-köre 1911. szeptem
ber 22-ikén alakult meg. Elnöke volt Frenyó Lajos főgymnasiumi vallás
tanár, titkára Wallrabenstein Ferencz VIII. o. t., jegyzője Czirbesz Tamás
VIII. o. t., pénztárosa Dobronyovszky Jenő VII. o.t., könyvtárosa TerrayElek 

/  VI. o. t. Tagjainak száma 60, kik közül 30 rendes, 30 pártoló volt.
A Kör az alakuló- és záró-gyűlésen kívül tíz rendes összejövetelt tar

tott. Minden összejövetel közénekkel s egy-egy tag által elmondott imával
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kezdődött és záródott. Minden összejövetelen volt bibliamagyarázat, jnely- 
nek különös tekintettel kellett lennie a tanulók életére. A tagok a Szentírás
sal való foglalkozás alapján igyekeztek a Kör nemes czélját megvalósítani, t. i. 
hogy Krisztusban vetett hitöket erősítsék, vallás-erkölcsi érzésöket ápolják.

Felolvasások, szabadelőadások, szavalatok, változatossá tették az össze
jövetelek műsorát s alkalmat adtak különböző kérdések tárgyalására. Meg
emlékezett a Kör a reformáczió évfordulójáról, Wallaszky Pál, Berzeviczy 
Gergely életéről és munkásságáról. Fontosabb felolvasásokat, illetve szabad
előadásokat tartottak egyes tagok még a következő tételekről: A protestáns
kor vitázó-irodalma; Miért tudott a róm. katholicismus oly nagy eredmé
nyeket elérni hazánkban a Protestantismus ellen a XVII. és XVIII. század
ban?; Az 1848. évi XX. t.-cz. története; Schönherr Károly: Hit és szülőföld 
ez. drámájának ismertetése; Miért szorult háttérbe a többi nemzeti felkelő 
fejedelmek mellett Thököly Imre emléke. Ezenkívül Hajdú Gyula I. é. theol. ak. 
hallgató, múlt évi titkárunk az 1911. évi július hóban Eperjesen tartott kér. 
diák-konferenczia lefolyását ismertette, a miért neki e helyen is köszönetét 
mondunk, ezévi titkárunk pedig a budapesti téli konferencziáról számolt be.

Nevezetesebb bibliamagyarázatokat a következő bibliai szakaszokról 
tartottak egyes tagok: A gonosz szőlőmívesekről, Saul megtéréséről, A ke
resztyén szeretetről, Jézus beszélgetéséről a samáriai asszonynyal stb.

Deczember 12-ikén a helybeli prot. iskolai ifjúság számára a Collegium 
dísztermében adventi estét rendeztünk, a mely alkalommal ének, szavalat 
kíséretében Jézus életét mutattuk be színes vetített-képekben.

Körünk négy tagja résztvett a Magyar Ev. Kér. Diákszövetség téli kon- 
ferencziáján Budapesten, a hol alkalmuk nyilt a szövetség nemesirányú 
munkájáról személyesen meggyőződni.

A Kör a következő lapokat járatta: a SzövÉTNEKet, a D iákvilágoí és a 
Harangszót. — A Kör tagjai a könyvtárt is szorgalmasan használták. A könyv
tár a következő művekkel gyarapodott: Petrovics: Újkori apostolok, Fenyves: 
A gályarabok, Horváth: Wallaszky Pál élete, Gyurátz F.: A gyermekek 
imája, Jézus Krisztus hatalma a diák életében, A keresztyén diákmozgalom, 
Jézus a tökéletes eszmény, Taníts minket imádkozni, A legkeményebb küz
delem a diák életében, Mayer E.: Vandrák András az eperjesi Collegium 
tanára, Mészöly Gy.: A jezsuitarend feloszlatása, Pethes I.: Melanchthon 
élete, Forgács E.: A szocziálista, Bitay B.: Az angyalok Mamréban, Béri 
Gyuláné: Az öreg pap hagyatéka, Klárika neveltjei, Vajda F.: Barcsay Ágnes, 
Grátz M .: Zsugori Peti végrendelete, Juhász S.: Cserey Ilona, Barsi L.: Tar 
Gábor históriája, B. Kun Anna: Az aranyásó, Sántha K.: Romlásfalva, 
Moravcsik Gyuláné: Róth-Teleky Johanna, Bányai G .: Angyal és ördög, 
Kecskeméthy István: A hatvágás, Az ezüst szív, Rajzok és elbeszélések, 
Dorner S.: Az élet családja, ifj. Porkoláb Gy.: Hitet szerelemért, Stromp L.: 
Gusztáv Adolf élete, Moravcsik Gyuláné: A ki a hitét eladta, Rexa Dezső: 
Az első máglya, Fidesz: Egy új apostol, Moravcsik Gyuláné: A jó tett 
áldást hoz, Ludvig E.: Enyém a bosszúállás, PaulikJ.: A válaszúton, Paulik J.: 
Luther 95 tétele, S.: Szózat a jó magyar néphez, Schönherr K.: Hit és szülőföld.

2 0 *
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Bartsch Béla tagunk adományából: Gyurátz: Istenért, hazáért, Paulik J.: 
Jeruzsálem pusztulása, Kovács S.: Két vértanú a XVII. századból, Payr S.: 
A vadosfai artikuláris egyházközség, Sztehlo K.: A nő hivatása a magyar 
prot. egyház életében, Kovács S.: Hitetlen Tamás, Ládonyi P .: Ha szeretet 
nincsen bennem, Gyurátz F .: Bibliás Máté, Kapi B.: Kovács Balázs, Algen- 
städt L : Kévésén mult, Raffay S .: Légy hű mindhalálig, Payr S.: Kanizsai 
Orsolya, Paulik J.: Gerhard Pál. Bortnyik Lajos II. o. t. ajándékából: Fa J.: 
Jézus élete.

Az ajándékozóknak e helyen is köszönetét mondunk.
Összes gyarapodás 53 mű, 53 füzetben.
A Kör a jótékonyságot is szem előtt tartván, 5 koronát a helybeli 

épülő ev. elemi és polgári leányiskola, 5 koronát pedig a Magyar Ev. Kér. 
Diákszövetség czéljaira szavazott meg.

A Kör jövő megalakításával Fúria Zoltán VII. s Mayer György VI. o. 
tanulókat bízta meg.

A Kör bevétele volt ........................  54 kor. — fül.
K iadása.................................... .. .. 18 » ló »
Maradvány.......................................... 35 kor. 84 fill.

F r e n y ó  L aJo s ,elnök.
H) A főgymnasium ifjúságának segélyalapjai és gyűjtése.

1. A kirándulási alap vagyona ..............................  2027 kor. 87 fill.
Ebből az alapból segélyben részesültek:

A Markovics-kör.................................... 25 kor.
Lippay József VIII. o. t..............  5 kor.
Bálint Dániel Vili. o. t............  5 „
Frohmann Béla Vili. o. t.........  5 »
Venetianer Oszkár VIII. o. t. .. 5 „
Rosenberg Jenő VI. o. t. .. .. 5 »_________

Összesen .. .. 25 kor.
2. Tornaverseny-alap ...............................................  1378 „ 38 „

Ebből az alapból segélyben részesültek:
A kassai tornaversenyre:
Hajdú Árpád Vili. o. t..............  5 kor.
Frohmann Béla Vili. o. t.........  5 »
Grünstein Jenő VIII. o. t. .. . 5
Wallrabenstein Ferencz VIII. o.t. 4 „
Feldmann Elek VIII. o. t.........  4 „
Medzihradszky Adorján VIII. o.t. 4 „
Szilárd Imre VI. o. t..................  3 „
Klinczkó István VI. o. t........... 3 „
Lengyel Péter VI. o. t........ 4 ,,
Prekop Simon V. o. t........ 4 »
Csendes Sándor V. o. t...........  4 „
Grün Jenő VII. o. t.................... 3 »
Ökrös Tihamér VII. o. t...... 3 »
Jászay László VII. o. t. .. .. .. 4 „ ___

Összesen .. .. 55 kor.
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3. Zenekör ................................................................  227 kor. 63 fill.
4. T o rn ak o r................................................................  43 » 94 „
5. Qyámintézet ...........................................................  32 „ 51 »
6. Ifjúsági segélypénztár:

Tőkevagyon 1910/11. tanév végén......................... 9386 „ 71 „
Követelés kötvényben ....................  600 „ — „

Gyűjtés 1911/12. tanévben :
I. osztály ............. ............  62 kor. 65 fill

II. II ............. ............  47 ;; 04 u

III. II ............ ............  52 ti 72 M
IV. II ............ ............  26 n 70 V
V. II . • - '............  49 u 60 II

VI. II ............ ...........  43 u 28 II

VII. f i ............. ............  29 u 84 II

VIII. // ............ ............  40 j/ 02 II

Összesen .. .. 351 kor. 85 fill. 351 » 85 »
Segélyezésben részesültek:

Ruhát kaptak: Bortnyik Lajos II. o.t, Friedrich Vilmos
I. o. t., Nagy Dezső I. o. t.; Szlávik Rezső II. o. t.,
Bodnár Dezső I., Zsungyel Bertalan I.o.t. 120 kor.

Kozslej György, la k á s .............................  60 „
Konviktusi segélyben:

Bortnyik Lajos II. o. t., Koncsek Béla
II. o. t, Roth Ágost Ili. o. t., Fúria 
Zoltán VII. o. t., Lippai József
VIII. o. t...................................... 120 kor. -  fill.

Az ifjúsági segélykönyvtárnak .. .. 132 „ 20 „
Jutalmat kaptak: Bally S. II. o .t.20,

Bodnár Dezső I. o. t, Friedmann 
Hugó I. o. t., Kónya M. I. o. t.,
Antal Z. II. o. t., Nagy Á. III. o. t. ■
10—10 koronát, Kuliffay Tibor 
IV. o. t. 20, Nagy Jenő V. o. t.
10 koronát ..............................100 ,, — „

Összesen .. .. 562 kor. 20 fill.
Vagyoni állapot........................................ * ............. 9770 „ 36 „
7. Zászlóalap:

A zászlóavatás alkalmából rendezett hangversenyen
1. jegyekből befolyt......................................................833 kor. — fill.
2. felülfizetésekből b e fo ly t...................................  219 „ — „

Összesen .. .. 1052 kor. — fill
A hangverseny kiadásai.........................................  397 „ 28 »

Maradvány .. .. 654 kor. 72 fill.
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A tanulók általános áttekintése.

1. A tanulók számának alakulása az iskolai év folyamán
N y i l v á n o s  t a n u l ó k Magántanulók
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370 1 2 — — — - - 4 354 — 354 1 — 1

2. A felvett nyilvános tanulók megbetegedései s az igazgatói és tanárkari
megrovások száma.

M e g b e t e g e d é s e k M e g r o v á s o k

A könnyű A súlyos A fertőző (eset- Az igazgatói A tanári
nem  f e r t ő z ő leg járványos)

m egbetegedések szám a megrovások száma
1 2 3 4 5

665 45 — 5 3

3. Az osztályvizsgálatot tett tanulók megoszlása honosság és szülőik (gyám
juk, illetőleg más törvényes gondviselőjük) állandó lakóhelye szerint.

Az osztályvizsgálatot tett nyilvános és magántanulók

k ö z ü l száma, a kiknek szülője (gyámja, illetve más 
törvényes gondviselője) állandóan
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4. Az osztályvizsgálatot tett tanulók megoszlása vallás és anyanyelv szerint.

Azosztály- vizsgalatot tett tanulók összes száma

Az osztályvizsgálatot tett tanulók közül

,á.g-hitv.
evang.

refor- római görög
mátus -------- J - - - - - - -

katholikus

görög
keleti

uni
tárius

izra
elita

bap
tista

v a l l á s ú  v o l t
i 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

355 115 25 53 22 — 140 —

Az osztályvizsgálatot tett tanulók közül

magyar német tót oláh ruthén horvát szerb olasz angol lengyel összesennemmagyar

a n y a n y e l v ű  v o l t
13 14 15 1 16 17 18 19 1 20 1 21 22 23 24

279 52 15 — 8 — — 1 — 76

5. Ismétlők, a görög-pótló tárgyak tanulói, magaviselet és mulasztások szerint.

Az o s z t á 1 y v i z s g á 1 a t o t t e t t
nyilvános és 

magántanulók 
közül

n y i l v á n o s  t a n u l ó k

— k ö z ü l által
magaviseletből

4. oratsem
csakigazoltan

igazolatlanul
igazol

tan
igazo

latlanulismétlő
volt

a görögpótló tárgyakat tanulta
1. 2. 1 3.

osztályzatot kapott mulasztott mulasztott 
órák száma

1 2 3 4 1 5 6 7 8 1 9 10 ii

16 84 332 21 2 — 86 266 i 7912 2
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6. Az osztályvizsgálatot tett tanulók előmenetele.

7. A tanév végén tartott érettségi vizsgálat eredménye.
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Első ízben tett teljes vizsgálat 40 :| “ — io

— 40 _ 2 14 17 7 — -

Ismétlő teljes vizsgálat 2 - 2 ■- — 2 — — 2 — — -

8. Az érettségi vizsgálatot tett tanulók pályaválasztása.
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TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET.
IV.

1. Tanári testület.
a) R endes és rendkívüli tan á ro k .

So
rs

zá
m

 
■

A tanár neve

M
űk

öd
és

i 
í 

év
ei

ne
k 

sz
ám

a 
I

*oe
>“U QJ C 
G ̂  N

Tantárgy, osztály, óraszám 'O £
<L> e/3

X

Egyéb, intézeti 
elfoglaltsága

i Beeilt József
r. tanár

5 5
Magyar nyelv II., IV. o. 7 ó. 
Német „ I — IV. o. 8ó. 
Hegedűlés I — IV. o. 4ó. 
Gyak. tanítás IV. o. 2 ó.

21 Az I. o. főnöke.
A zenekar vezetője. 
A zeneszerek őre.

2 Ganiauf György
r. tanár

33 33
Neveléstan I — IV. o. 8ó. 
Történet I — III. o. 8 ó. 
Alkotmánytan IV. o. 2 ó.

18
Az önképző- és 
önsegélyző-körök 
elnöke.

3 Gerhard Béla
igazgató

17 12 Mennyiségi I — IV. o. 11 ó. 
Gyak. tanítás Ili, IV. o. 4 ó.

15 A coll. igazgató
választmány tagja.

4 Kapy Gyula
r. tanár

23 15
Zenei tárgyak I—IV. o. 13 ó. 
Gazdaságtan IV. o. 2 ó. 
Szépírás I., II.0 . 2Ó. 
Karének I—IV. o. 2 ó.

19 A IV. o. főnöke. 
A zeneszerek őre.

5 Liptai Lajos
rkívüli tanár

14 14 Ev. vallástan l—IV. o. 12ó. 
Tót nyelv I — IV. o. 4ó.

16

6 Molitor Gusztáv
r. tanár

6 5
Természetrajz I — III. o. 8 ó. 
Term.-tan III., IV. o.4 ó. 
Rajz II—IV. 0.7 ó. 
Gyak. tanítás IV. o. 2 ó.

21
A III. o. főnöke. 
A természetrajzi és 
természettani sze
rek őre.
Értekezleti jegyző.

7 Reményik Lajos
gyak.-isk. tanító

21 13 Módszertan III. o. 2ó. 
Bírálat Ili, IV. o. 4 ó. 
Gyak.-iskolai tárgyak 24 ó. •

30

8 Woháner Dezső
r. tanár

5 2
Magyar nyelv I — III. o. 7ó. 
Földrajz I — III. o. 6 ó. 
Rajz I. o. 3 ó. 
Torna I — IV. o. 4ó. 
Gyak. tanítás IV. o. 2ó.

22 A II. o. főnöke. 
Tanári könyvtáros.

Coll. Ért. 1911—12. 21
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b) H itoktatók, ó ra a d ó k .
1. Oönczy Gábor ref. lelkész, tanította a ref. vallástant, heti 4 órában.
2. Paskovits Ferenc rk. lelkész, tanította a róm. kath. vallástant, heti 

2 órában.
3. Petrík Miklós gór. kath. tképző-int. tanár, tanította a gór. kath. 

vallástant, heti 2 órában.
4. Dr. Holénia Gyula városi főorvos, intézeti orvos, tanította az egész

ségtant és életmentést a IV. osztályban, heti 1 órában.
5. Reményik Lajosné, tanította a gyakorlóiskola leánynövendékeit a női 

kézimunkára, heti 4 órában.

2. A tanítóképző-intézet növendékei.
A rövidítések magyarázata: ref. =  református, rk. róm. kath., gk. =  gör. szert, 

kath., tm. tandíjmentes, jt. jótéteményes, ö. =  ösztöndíjas, ism. ismétlő, i. inter
nátusbán lakó, sz. — szüleinél lakik, k. =  kintlakó.

Név, vallás Születés helye és ideje

I. O S Z T Á L Y *

Bernáth Sándor tm., i. .. 
Bohus László tm., jt., i. .. 
Bolner Gyula tm., jt., i. .
Brezina Pál tm., jt., i.......

5 Chlebus Pál tm., jt., i. .. 
Emericzy Géza tm., jt., i.
Kapy Jenő tm., jt., sz.......
Knodt Ottó tm., i............
Konrád Béla tm., i...........

10 Kretovits István rk., sz. .. 
Marschalkó Jenő tm., jt., 
Meskó Emil tm., jt., i. .. 
Meskó Frigyes tm., jt., i. 
Mispál Zoltán tm., jt., i.

15 Nagy Zoltán ref., i..........
Páter Jenő tm., sz............
Spiesz József tm., jt., i. .. 
Szabó Sándor tm., jt., i. .. 
Tinschmidt Árpád tm., jt., 

20 Varga József tm., jt., i. .. 
Zselló Lajos tm., jt., i. ..

Sződ, Pest vm, 1896. jún. 4.
Apácza, Brassó vm., 1894. júl. 6. 
Tokaj, Zemplén vm., 1895. dec. 31. 
Runya, Gömör vm., 1894. dec. 20. 
Lehelfalva, Gömör vm., 1895. dec. 5. 
Ménhard, Szepes vm., 1895. okt. 9. 
Rimaszombat, Gömör vm., 1897. jan. 15. 
Leibicz, Szepes vm., 1894. dec. 26. 
Lassúpatak, Szepes vm., 1896. jan. 17. 
Lengyelfalva, Abaúj vm., 1893. jún. 5. 
Rákoskeresztúr, Pest vm., 1896. okt. 24. 
Felsőkubin, Árva vm., 1896. okt. 4. 
Felsőkubin, Árva vm., 1894. febr. 18.
S.-A.-Újhely, Zemplén vm., 1897. júl. 14. 
Botfalva, Úng vm., 1891. jan. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. júl. 27. 
Bodókatelep, Abaúj vm., 1895. okt. 31. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1895. nov.4. 
Kisszeben, Sáros vm., 1897. febr. 25. 
R.-Tamá^falva, Gömör, 1894. okt. 21. 
Czinkota, Pest vm., 1894. nov. 15.

* Az I. osztály 21 tanulója közül a gymn. IV. osztályát sikerrel végezte 9, 
a nolvári iskola IV. osztályát sikerrel végezte 12.
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Név, vallás Születés helye és ideje

II. O SZTÁLY.

Babka József tm., jt., i. Németlipcse, Liptó vm, 1895., máj. 11
Czelder Oyula tm., jt., i. ..
Elek Pál ref., k....................
Fidler Ferenc tm , jt., i. .. 

5 Friedrich Fászló tm., sz. . .
Oajdár Jenő rk., i................
Garay József tm., jt., i.........
Jánócsik András ref., i........
Kántor Fajos ref., i..............

10 Kisfaludy Fajos tm., jt., i. ..
Kovály Árpád rk., sz...........
Krecsák Gyula tm., jt., i. .. 
Kutsinszky József tm., sz. ..
Magdó Jenő tm., jt., i.........

15 Mercs Samu tm., jt., i.........
Ponicsán Ádám tm., jt., i. .. 
Rumann Kornél tm., jt., i. ..
Scholtz Béla tm., jt., i.........
Sintaj Pál tm., jt., i..............

20*Stromp Gusztáv tm., jt., i . .. 
**Szutorisz Károly tm., jt., i. ..

Tury Zoltán ref., i...............
Wildner Fászló tm., jt., i. . 
Zorkóczy Ernő tm., jt., i. .. 

Magántanulók:
Biró Antal ref......................
Boczkó Károly....................

Rákosbánya, Gömör, 1896. okt. 24. 
Parasznya, Borsod vm., 1895. ápr. 3. 
Tállya, Zemplén vm, 1894 nov. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. szept. 6. 
Nagyszuha, Gömör vm., 1896. ápr. 9. 
Makó, Csanád vm., 1895. okt. 11. 
Szalók, Zemplén vm., 1894. febr. 7.

. Karcsa, Zemplén vm., 1894. márc. 3. 
Kishalom, Nógrád vm., 1893. okt. 4. 
Magyarjakabfalva, Sáros, 1896. máj. 9. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1896. okt. 12. 
Budapest, 1896. júl. 10.
Turjamező, Ung vm., 1895. nov. 8. 
Mateócz, Szepes vm., 1895. nov. 1. 
Lajosfalva, Torontál, 1895. nov. 16. 
Kokava, Liptó vm, 1894. ápr. 28. 
Nagylomnicz, Szepes, 1894. szept. 29. 
Dovalló, Liptó vm, 1894. júl. 24. 
Körmend, Vas vm, 1895. máj. 13. 
Szügy, Nógrád vm, 1895. jan. 18. 
Hubó, Gömör vm, 1893. nov. 25. 
Leibicz, Szepes vm, 1896. márc. 31. 
Dobrocs, Nógrád vm, 1895. jan. 17.

Hernád-Sz.-Andr, Abaúj, 1892. szept. 22. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm, 1891. nov. 1.

III. O SZTÁLY.

***Ablonczy László ref, k.......
Bartsch Béla tm, jt, i.........
Bellán Andor tm, jt, i.......
Benczo András tm, jt, i. ..

5 Bohus Emil tm, jt, i..........
Borköles Béla gk, i............
Gallay András tm, jt, i. ..

Alsószuha, Gömör vm, 1893. jún. 15. 
Durand, Szepes vm, 1893. márc. 5. 
Tóthegymeg, Gömör vm, 1894. okt. 8. 
Csetnek, Gömör vm, 1894. máj. 10. 
Kisszeben, Sáros vm, 1895. jún. 1. 
Iloncza, Bereg vm, 1894. jan. 11. 
Ratkó, Gömör vm, 1894. febr. 14.

* Kimaradt 1912. jan. 11-ikén.
** Kimaradt 1911. szept. 15-ikén.

*** Kimaradt 1912. ápr. 15. Magántanuló lett.

21 ’
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Név, vallás

*Halát Pál tm., jt., i..............
Klimo Péter tm., jt., i.........

10 Kontra János tm., jt., i........
Kovács Dezső ref., i............
Lengyel József ref., i...........
Mikulás András tm., jt., i. .. 
Oravszky Rezső tm., jt., i. ..

15 Reichmann Tivadar rk., sz...
Roszik Gyula tm., jt., i.......
Rumann Aurél tm., i...........
Rúzsa László tm., jt., i........
Scholcz Jenő tm., jt., i., ö . .. 

20 Sztrehárszky János tm., jt., i.
Them Oszkár tm., jt., i.......

**Tornyai Mátyás ism., tm., k. 
***Tóth Kálmán ism., tm., jt., i. 

Varga András tm., jt., i.
Magántanulók:

Ablonczy László ref.............
Borzi Barna ref....................
Friedmann Henrik izr.........
Tornyai Mátyás .................
Tóth Kálmán........................

IV.
Bálint Géza tm., sz...............
Czeglédi István tm., jt., i. ..
Czékus István tm., jt., i......
Dóbisz Károly tm., jt., i.......

5 Elischer Sándor tm., i.........
Engler András tm., jt., i., ö.

****Fábján Izidor izr., k.............
Gál Lajos tm., jt., i..............

***** Horváth Zoltán ref., k.........
10 Huszty József ref., i.............

Madách József rk., sz..........

* Kimaradt 1912. jan. 30-ikán. 
** Kilépett 1911. dec. 16-ikán.

*** Eltanácsoltatott 1912. febr. 10 
**** Eltanácsoltatott 1912. febr. 

***** Kilépett 1912. ápr. 16-ikán.

Születés helye és ideje

Libetbánya, Zólyom, 1892. dec. 22. 
Liptószentmiklós, Liptó, 1893. júl. 14. 
Szirk, Gömör vm, 1894. márc. 7. 
Szemere,- Abaúj vm., 1894. dec. 27. 
Tiszasztmárton, Szabolcs, 1893. márc. 7. 
Rozsnyó, Gömör vm., 1894. febr. 28. 
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, 1894. jan. 22. 
Kisszeben, Sáros vm., 1895. aug. 17. 
Liliomos, Bács-Bodrog, 1893. okt. 22. 
Szomolnok, Szepes vm., 1893. dec. 29. 
Nyíregyháza, 1893. febr. 22.
Tatrang, Brassó vm., 1891. jún. 15. 
Baráttelke, Gömör vm., 1893. máj. 14.

Alsószuha, Gömör vm., 1893. jún. 15. 
Tornallja, Gömör vm., 1891. febr. 15. 
Ólubló, Szepes vm., 1880. máj. 5. 
Nyíregyháza, Szabolcs, 1893. febr. 22. 
Tatrang, Brassó vm., 1891. jún. 15.

OSZTÁLY.

Eperjes, Sáros vm., 1892. nov. 13. 
Jolsva, Gömör vm., 1893. dec. 21. 
Kassa, Abaúj vm., 1891. dec. 2.
Goes, Gömör vm., 1893. szept. 21. 
Gölniczbánya, Szepes, 1891. aug. 22. 
Rimabrézó, Gömör vm., 1892. dec. 8. 
Miskolcz, Borsod vm., 1894. febr. 6. 
Sajógömör, Gömör vm., 1891. okt. 5. 
Rakaczaszend, Borsod, 1891. márc. 28. 
Beregszász, Bereg, 1893. márc. 1. 
Kassa, Abaúj vm., 1892. márc. 19.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Makatura János tm., sz........
Meskó Béla ref., i................
Molnár Miklós ref., k..........

15*Podhradszky Imre tm., jt., i... 
Polgár Ede tm., jt., i., ö. ..
Steller Ernő tm., jt., i.........
Székely Gyula tm., jt., i., ö. 
Visnyai György ref., i.........

Tarkő, Sáros vm., 1890. júl. 30. 
Szűrte, Ung vm., 1891. aug. 5. 
Belsőböcs, Borsod vm., 1889. jan. 3. 
Beszterczebánya, Zólyom, 1892. jún. 26. 
Szomolnok, Szepes vm., 1893. jan. 18. 
Szepesváralja, Szepes, 1894. ápr. 4. 
Nagylomnicz, Szepes, 1894. jan. 9. 
Miskoicz, Borsod vm., 1892. szept. 10.

Magántanuló: 
Horváth Zoltán ref., .. Rakaczaszend, Borsod, 1891. márc. 28.

* Eltanácsoltatott 1912. febr. 10.
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3. A tanulókra vonatkozó statisztikai adatok.

a )  Rendes tanulók.

I. 11. III. IV. Összesen

a) Általános áramlat szerint
volt:

Beiratkozott.............................. 21 24 24 19 88
Alsóbb osztályból átlépett 21 24 22 19 86
Ism étlő ................................... — — 2 — 2
Más tanítóképzőből jött .. .. — 7 2 1 10
Évközben kimaradt ............ — 2 2 — 4

» eltanácsoltatok: .. .. — — 2 3 5
Vizsgát tett az év végén .. .. 21 22 20 16 79

b) Vallás szerint volt az év
végén:

Ág. hitv. evang........................ 19 16 16 11 62
Ev. ref....................................... 1 4 2 4 11
Róm. katli................................. 1 2 1 1 5
Qör. kath.................................. — — 1 — 1

Összesen 21 22 20 16 79

c) Anyanyelv szerint volt az
év végén:

M agyar................................... 15 22 20 16 73
Német ................................... 3 — — — 3
Tót ......................................... 3 — — — 3

Összesen 21 22 20 16 79

d )  Korszerint volt az év végén:
1889-ben született, tehát 23 éves — — — 1 1
1890-ben » » 22 » — — — 1 1
1891-ben » » 21 » 1 — — 4 5
1892-ben » » 20 » — — 1 4 5
1893-ban » » 19 » 1 2 9 4 16
1894-ben » » 1 8  » 6 6 8 2 22
1895-ben » » 1 7  » 5 7 2 — 14
1896-ban » » 1 6  » 4 7 — — 11
1897-ben » » 15 » 4 — — — 4

Összesen 21 22 1 20 16 79



167

I. II. III. IV. Összesen
e) Illetőség szerint volt az év

végén:
Sáros vármegyei ............ 4 3 3 3 13
Gömör » ............ 3 2 7 4 16
Szepes „ ............ 2 3 2 4 11
Liptó „ ............ — 3 2 — 5
Borsod „ ............ 2 2 1 3 8
Zemplén » ............ 3 3 —' — 6
Szabolcs » ............ 1 2 2 _ 5
Ung „ ............ — 1 — 1 2
Bereg „ ............ — — 1 1 2
Árva » . . . 2 _ _ _ 2
Brassó „ . . . . 1 — _ _ 1
Abaúj-Torna „ ............ — - — 1 — 1
Nógrád „ ............ — 2 — — 2
Pest „ 3 — — _ 3
Bács-Bodrog „ .. .. — — 1 — 1
Torontál » ............ - 1 — — 1

Összesen .. 21 22 20 16 79

/ )  A szülők polg. állása szerint
volt az év végén:

Lelkész f i a ............................. 1 1 1 _ 3
Tanító, tanár fia .................. 5 7 5 3 20
Egyéb értelmi foglalkozású fia 2 1 2 3 8
Iparos és kereskedő fia .. .. 5 6 7 5 23
Kisbirtokos „ 4 3 4 2 13
Egyéb állású „ .. .. 4 4 1 3 12

Összesen 21 22 20 16 79

g) Illetőség szerint ág. h. ev.
volt az év végén:

1. Tiszakerületbeli, és pedig:
Sáros vármegyei .. .. 3 2 2 2 9
Szepes . « . . . . 2 3 2 4 11
Liptó » .. .. — 3 2 — 5
Gömör „ 3 1 7 4 15
Trencsén „ — _ _
Borsod „ 1 — 1 1 3
Zemplén „ .. .. 3 1 — 4
Szabolcs ff 1 2 1 _ 4
Ung „ .. .. — 1 — _ 1
Brassó „ 1 . — _ _ 1
Árva „ 2 — _ _ 2

2. Bányakerületbeli ............ 3 1 1 — 5
3. Dunáninneni kerületbeli — 2 _ _ 2
4. Dunántúli kerületbeli .. .. — — — —

Összesen 19 16 16 11 62
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b) M agántanulók.

II. III. IV. Összesen

a) Általános áramlat szerint:
Alsóbb osztályból átlépett .. .. 1 3 1 5
Ismétlő......................................... 1 2 — 3
Vizsgát tett az év végén .. .. 2 5 1 8

b) Vallásra nézve:
Ág. h. ev...................................... 1 2 — 3
Ref................................................. 1 2 1 4
Izr.................................................. — 1 — 1

c) Anyanyelv szerint:
Magyar......................................... 2 4 1 7
N ém et......................................... --; 1 1

d) Kor szerint:
1880-ban született, tehát 32 éves — 1 — 1
1891-ben „ „ 21 » 1 2 1 4
1892-ben ,, » 20 » 1 — , — 1
1893-ban „ » 1 9  » — 2 — 2

e) Illetőség szerint:
Abaúj vármegyei........................ 1 — — 1
Brassó « ........................ —- 1 — 1
Borsod » ........................ — - 1 1
Qömör v ........................ — 2 — 2
Szabolcs » ........................ 1 1 - 2
Zemplén „ . .................. — 1 1

f) A szülők polg. állása szerint: 
Lelkész fia.................................... 1 1
Tanító f i a .................................... 1 1 — 2
Kereskedő f ia .............................. — 1 — 1
Kisbirtokos fia ........................ 1 2 — 3
Egyéb-állású fia ........................ — 1 — 1



4. Tanulók segélyezése, ösztöndíjak.
1. A fentartó egyházkerület részéről: 
a) Tandíjmentességben részesült:

Tiszakerületi ág. h. ev. 
Máskerületi »

I. oszt. 
16 
3

II. oszt. 
14 
4

III. oszt. 
18 
1

IV. oszt. 
11 

1

Ossz.
59

9

Segély értéke 
590 K.

90 „

Összesen .. 19 18 19 12 68 680 K.
b) Lakás, fűtés, világítás, takarítás jótéteményében részesült:

I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt. Ossz. Segély értéke
Tiszakerületi ág. h. ev. 12 12 14 8 46 3073 K.
Máskerületbeli „ 2 3 — 1 6 392 „

Összesen .. 14 15 14 9 52 3465 K.
c) Konviktusi elengedésben részesült:

I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt. Ossz. Segély értéke
Tiszakerületi ág. h. ev. 10 9 13 6 38 2664-50 K.
Máskerületbeli „ 1 2 1 1 5 3 2 4 - -  „

Összesen .. 11 11 14 7 43 2988-50 K.
A konviktusi elengedésben a collegiumi tápintézet által adott 833 K. 

is benfoglaltatik.
2. Egyes könyvkiadók különböző értékben küldöttek tankönyveket 

szegény tanulóink között való ingyenes kiosztás céljából.
3. Intézeti, collegiumi ösztöndíjban s egyéb segélyben részesültek:
1. Jánócsik András II. o. t. a Gamauf-félében .. .. 20' — K.
2. Engler András IV. o. t. a „ „ . . . .  20’— „
3. Polgár Ede IV. o. t. a Fabriczy-félében ............  8‘— „
4. Bellán Andor III. o. t. a Kubinyi-félében............  4- — „
5. Scholtz Jenő III. o. t. a Jelenik-Almássy-félében .. 100- — „
6. Polgár Ede IV. o. t. a Kubinyi-félében ............  40’— „
7. Engler András IV. o. t. az Újházy-félében..... 8 '-  „
8. Kisfaludy Lajos II. o. t. az » „ ............  8-— „
9. Polgár Ede IV. o. t. az Önsegélyzőtől ............  10’— „

10. Czeglédi István IV. o. t. „   10'— »
11. Ponicsán Ádám II. o. t. » ............  10- — „
12. Kisfaludy Lajos II. o. t. „   5-— »
13. Steller Ernő IV. o. t. „   15'— „
14. Brezina Pál I. o, t. „   5 '— „
15. Rúzsa László III. o. t. Nyíregyháza várostól .. .. 100'— „
16. Czeglédi István IV. o. t. jolsvai ev. egyházközségtől 100'— „

" 463'— K.
Segélyek és ösztöndíjak főösszege .......................  759650 „
Egy-egy tanulóra esik átlag ...................................  8632 „
4. Jutalomkönyveket kaptak: Engler András IV., Huszty József IV., 

Benczó András III., Czelder Gyula II., Kisfaludy Lajos II., Chlebus Pál I. o. t.
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5. Intézeti épület, kert, internátus.
Intézetünk a tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának egyik 

alkotórésze; hat tanterme, igazgatói és tanári szobája, egy szertári, egy 
ifjúsági könyvtári 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 73 tanuló volt elhelyezve, 9 tanuló szüleinél lakott, 
6 tanuló több családnál bérelt alkalmas lakást. A szobák tisztántartására 
és a rendre szobafelügyelők ügyeltek, a kik e célból naplót vezettek s 
nap-nap mellett jelentést tartoztak tenni a felügyelő tanárnak.

6.  Könyvtárunk és a tanszerek gyarapodása.
a) Könyvtárunk a jelen tanévben a következő művekkel gyarapodott:
1. Vétel útján: Evang. Őrálló, Nemzeti Iskola, Magyar Tanítóképző, 

Ev. Népiskola, Magyar Kisdednevelés és Népoktatás c. tanügyi lapokkal,
„Az elemi népoktatás encziklopédiája" I. kötetével, Sárosmegyei Kalauz, 

A jövedelemadóról ez. művekkel.
2. Ajándék útján: Néptanítók Lapja, Hivatalos Közlöny, Akadémiai 

Értesítő c. folyóiratokkal.
Vallás- és közokt.-ügyl minisztertől: Tanterv és tantervi Utasítások áll. 

tanítóképző-intézetek számára, Az áll. elemi tanítóképző-intézetek Képesítő
vizsgálati Szabályzata, Magyarország közoktatásügye 1910. évben, A köz- 
oktatásügy Magyarországon, Vezérfonal a nemzetgazdaságtannak és a szociális 
ismereteknek oktatásához, Magyar Nemzetgazdaságtan, Ossian költeményei c. 
művekkel. Sárosvármegye közönségétől: Sárosvármegye Monográfiájának 
1 —II. kötetével. Egyes könyvkiadók a kiadásukban megjelent tképző-intézeti 
tankönyveket, a tképző-intézetek évkönyveiket, isk. értesítőiket bocsátották 
rendelkezésünkre.

Tanszerek vásárlására 828'24 koronát fordítottunk. És pedig rajz
tanszerekre 109 54 kor.-t, történeti tanszerekre 40 kor.-t, földrajzi tanszerekre 
231 kor.-t, fizikai tanszerekre 41770 kor.-t, ásványtani tanszerekre 30 kor.-t.

Gyűjteményeink gyarapításához hozzájárultak: Legányi Dezső, Madách 
József, Marschalkó Jenő, Meskó Béla, Polgár Ede, Steller Ernő, Konrád Béla.
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ii. A tanítóképző-intézet működése.
1. Az iskolai év rövid történeté.

Az elmúlt 1911/12. isk. évnek azon adatain kívül, a melyek a coll. 
igazgató jelentésében foglalnak helyet, itt még a következőket említjük meg:

1. Aug. 6-ikán jelenti a püsp. hivatal, hogy Oamauf György r. tanár 
nyugdíjigénye 5568 kor.-ra, Gerhard Béla igazg. nyugdíjigénye 5168 kor.-ra 
emeltetett.

2. Aug. 7-ikén tárgyalta a tanárkar a felvételért folyamodók kérvényét, 
s javaslatát a püsp. hiv.-hoz felterjesztette.

3. Aug. 17-ikén püspök úr meghatalmazása alapján az igazgatói szoba 
részére egy angol bőrgarnitúra (egy dívány, két fotel), egy díszes asztalka, 
egy irodai karosszék, futószőnyeg (634'40 kor.), a tanári szoba részére egy 
ingaóra (36 kor.), az internátus részére 20 drb vaságy (600 kor.) meg
rendeltetett, s az internátusi fabutorzat 257 kor. költséggel kijavíttatott, ill. 
megújíttatott.

4. Szept. 1—3-ikán eszközöltetett a felvett tanulóknak a püspök által 
megszabott feltételek melletti beírása, ugyanakkor voltak a javítóvizsgálatok.

5. Szept. 4-ikén a tanévet ünnepélyesen megnyitottuk. A megnyitást 
megelőzőleg a tanári-kar az ifjúsággal templomi istentiszteleten vett részt, 
a mely alkalommal nt. Korbély Géza lelkész úr beszédében a tanítói pálya 
fontosságára s az arra való előkészülésre is kiterjeszkedett.

6. Szept. 4-ikén tartottuk meg a javító oszt.-kép. vizsgálatot, a melyen 
Korbély Géza lelkész, egyházker. jegyző elnökölt, s dr. Masznyik Endre 
theol. igazg. mint miniszteri biztos vett részt.

7. Szept. 1 — 5-ikéig történt a gyak. isk. tanulók felvétele.
8. Szept. 10-ikén alakult meg az intézeti Önképző- és Önsegélyző-kör. 

Tanárelnöke Gamauf György, a ki 33 év óta irányítja és vezeti a Kör 
működését. Ez időben kezdette meg működését az intézeti zenekar Becht 
József tanár vezetésével.

9. Szept. 27. és 28-ikán Kassán megtartott egyh. kér. közgyűlésen a 
tanítóképző-intézetet az igazgató képviselte, a kinek jelentése és javaslatai 
alapján a kér. gyűlés a) „örömmel és megnyugvással vette tudomásul, hogy 
a tanítóképző tanári-kara, a kir. tanfelügyelő és a kormánybiztos bizonyság- 
tétele szerint is, hivatása magaslatán áll, s a valláserkölcsi, hazafias nevelés 
és jellemképzés, valamint a szakszerű tanítás terén a nehéz viszonyok között 
is, a midőn az internátus, a szertárak és a megfelelő felszerelések hiánya 
nagy akadály, sikeres eredményt tud elérni"; b) Reményik Lajos gyak.-isk. 
tanító alapfizetését 1911. febr. 1-től 1400 kor.-ra, ugyanez időtől Gamauf 
Gy., Gerhard B. és Reményik L. lakbérét a IV. lakbéroszt.-nak megfelelő 
összegre emelte; 1911. júl. 1-től kezdődőleg az összes tanárok lakáspénzét 
a III. lakbérosztálynak és törzsfizetésüknek megfelelő összegekben állapította 
meg. Molitor Gusztávnak az első, Reményik Lajosnak a negyedik ötödéves 
korpótlékot az 1911. évi szept. l-jétől folyósította. Gerhard Béla igazgató-
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nak 600 kor. igazg. tiszteletdíját, ad personam, arra az időre, míg igazgatói 
teendőket, végez megszavazta, c) Az önálló vallástanár alkalmazásának szük
ségességét újból kimondotta, az állás szervezését elsőrendű erkölcsi köteles
ségei közé sorozta. Liptai Lajos rk. tanárnak tiszteletdíját óránkint 100 k o r
ban állapította meg. d) A tanítóképző igazgatójává harmadízben megválasz
totta Gerhard Béla rendes tanárt bizalommal és áldáskivánással üdvözölte 
s megengedte neki, hogy az intern, épületből kiköltözzék; az internátusbán 
lakó 40 tanuló feletti közvetlen felügyelettel Woháner D. s.-tanárt bízta meg, 
a kinek ezért kétszobás lakás, fűtés és világításból álló javadalmazást bizto
sított. e) Az áll. tanítóképző-intézetek számára az 1911. évi 78,000. sz. miniszt. 
rendelettel kiadott tanterv életbeléptetését szükségesnek mondotta ki, s 
elhatározta, hogy a rajz- és szlöjd-, valamint a gazdaságtani tanszernek 
állami segélylyel való szervezhetése érdekében felterjesztéssel fordul a nm. 
vall.- és közokt.-ügyi miniszterhez./) A tanítóképző-intézetnek az 1911/12. 
isk. évtől átengedett coll. helyiségek átalakítására és karbahozatalára egy
előre 1000 kor.-t szavazott meg, a bútorozást és a szertár-anyagoknak be
szerzését arra az időre halasztotta, a mikor a felemelt államsegélyből eme 
kiadás is törleszthető lesz. g) Elhatározta, hogy a tanítóképző-intézet részére 
a modern követelményeknek megfelelő intézeti és internátusi épületet emel
tet és az építési és berendezési költség 50 évi amortizációjára szükséges évi 
mintegy 26,250 kor. egy részének elvállalását a vall.- és közokt.-ügyi minisz
tertől kikérelmezni fogja, h) A vall.- és közokt.-ügyi miniszternek a fizetés
kiegészítő államsegély felemeléséért s a földmívelésügyi miniszternek a ked
vezményes árban engedélyezett tűzifáért köszönetét szavazott.

10. Szept. 28 — 29. napjain a Aáagas-Tátrába (Csorba, Csorba-tó, Poprád- 
tól Oszterva és Tengerszem-csúcshoz rendezett kiránduláson Becht József, 
Molitor Gusztáv, Woháner Dezső és 26 intézeti növendék vett részt. A részt- 
vett ifjúság e kiránduláson fegyelmezettségének és kitartásának fényes bizo
nyítékát szolgáltatta.

, 11. Okt. 6. napján, az aradi 13 vértanú emlékére rendezett coll. ünne
pélyen intézetünk dalköre egy énekszámmal vett részt.

12. Okt. 16-ikán közli a püsp. hivatal, hogy a vall.- és közokt.-ü. minisz
ter úri ntézetünk felszerelési stb. költségeire 800 kor. államsegélyt folyósított.

13. Okt. 31-ik napján az ág. h. ev. vallású tanulók a tanári-karral együtt 
az Úr asztalához járultak. Ez alkalommal az intézet dalkara egy énekszámot 
adott elő.

14. Nov. 28-ikán költözött be a tképzőintézet a coll. II. emeletén ré
szére átengedett helyiségekbe, a melyeknek átalakítására, jókarbahozatalára 
püspök úr összesen 1201'47 kor-.t folyósított. (Kőműves 125 kor., asztalos 
39798 kor., festő 239'60 kor., villamos v. 375'63 kor., üveges 33'46 kor., tisz
togatás 29'80 kor.)

Ez időtől kezdve a tképző-intézet céljaira a következő helyiségek 
szolgálnak: 1. Igazgatói iroda, alapterülete 20 ma. 2. Tanári szoba, alapt. 
44 m3. 3. Zeneterem, alapt. 91 m2. 4. Rajzterem, alapt. 66 m3. 5. Az I. o.



tanterme, alapt. 43 m2. 6. A II. o. tanterme, alapt. 43 m2. 7. A UI. o. tan
terme, alapt. 47 m2. 8. A IV. o. tanterme, alapt. 40 rn2. 9. Szertár, alapt. 
44 tn2. 10. Ifj. könyvtár, alapt. 10 m2. 11. Qyak.-iskola tanterme, alapt.
60 m2. A helyiségek a szükséges bútorzattal el vannak látva.

15. Dec. 5-ikén tartottuk meg az ellenőrző értekezletet.
16. December 6-ikán megtartott javító-képesítővizsgálaton KorbélyOéza 

egyházker, főjegyző, lelkész és Schmidt Gyula coll. v. felügyelő elnököltek, 
mint miniszteri biztos Szabó Elemér kir. tanfelügyelő volt jelen.

17. Dec. 14-ikén jelenti a püspöki hivatal, hogy a vallás- és közokt.- 
ügyi miniszter a rajz- és szlöjd-tanszék szervezéséhez hozzájárul, s a meg
választandó segédtanár részére 1000 kor. fizetéskieg. államsegélyt engedélyez.

18. Dec. 11—15-ik napjain a kir. tanfelügyelő meglátogatja a tanító
képző-intézetet, s a tapasztaltakra vonatkozólag teljes megelégedését fejezte 
ki, a tanárok munkáját teljesen korrektnek jelentette ki.

19. Dec. 23-ikán jelenti a püspöki hivatal, hogy az intézeti orgoná
nak pneumatikus rendszerre való átépítését s az internátusi orgonának 
megújítását a pénzügyi bizottság engedélyezte, s a szükségelt összesen 
2255 kor.-t folyóvá tette. A munkálatok teljesítésével Angster József pécsi 
orgona-építő cég bizatott meg.

20. Dec. 24, — jan. 7. karácsonyi szünet.
21. Dec. 30-ikán tudomásunkra hozza a püspöki hivatal a vallás- és 

közokt.-ügyi min. 151,548. sz. rendeletét, a mely szerint az osztály osztály- 
képesítő- és bef. képesítő-vizsgálatokért folyamodó jelöltek kérvényeit a 
tanártestület az illetékes egyházi főhatóság útján terjeszti fel végleges dön
tés, illetve a vizsgaengedélynek kieszközlése céljából a vallás- és közokt.- 
ügyi miniszterhez.

22. Febr. 1-ső napján az 1. félévi értesítő kiosztatott.
23. Febr. 10-ikén jelenti a püspöki hivatal, hogy a földmívelésügyi 

miniszter tképző-intézetünkben a gazdaságtan előadásával Szemere Márton 
gazd. szaktanárt bízta meg.

Febr. 24-ikén tartottuk meg a gyak.-iskolában az elrendelt »alkohol- 
ellenes napot".

24. Febr. 19-ikén jelenti a püspöki hivatal, hogy Becht József r. tanár 
2600 kor., Molitor Gusztáv r. tanár 2800 kor., Woháner Dezső 2000 kor. 
nyugdíjigénynyel az orsz. tanári nyugdíj-intézet kötelékébe felvétetett.

25. Febr. 23-ikán jelenti a püspöki hivatal, hogy Gamauf Görgy r. tanár 
nyugdíjigénye 5800 kor., Gerhard Béla igazgató nyugdíjigénye 5400 kor
ban állapíttatott meg.

26. Febr. 28-ikán és március 1-ső napján Gerhard Béla igazgató és 
Molitor Gusztáv r. tanár az iglói és stubnya-fürdői áll. tanítóképző-intéze
teket meglátogatják.

27. Febr. 27-ikén jelenti a püsp. hivatal, hogy Kapy Gyula r. tanár 
a VII. osztály 3. fokozatába, Woháner Dezső r. tanár a IX. fizet, osztály
3. fokozatába előléptek.

173
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28. Márc. 15-ikén rendezett coll. ünnepélyen intézetünk dalkara egy 
énekszámmal szerepelt s az Önképző-kör a nagy nap emlékéhez méltó 
díszülést tartott.

29. Márc. 18-ikán jelenti a püsp. hivatal, hogy Szemere Márton gazd. 
szaktanár gazdaságiam előadásait a f. tanévben nem fogja megkezdeni.

30. Márc. 26-ikán kapjuk kézhez az egyetemes ev. egyház által el
fogadott és kötelezővé tett kép.-vizsg. szabályzatot.

31. Ápr. 1-jétől ápr. 14-ikéig húsvéti szünet.
32. Ápr. 9-ikén jelenti a püsp. hivatal, hogy tképző-intézetünk tanszer- 

és butorbeli felszerelésére a nm. vallás- és közokt.-ügyi miniszter 800 kor. 
államsegélyt engedélyezett.

33. Ápr. 12-ikén jelenti a püsp. hivatal, hogy Kapy Gyula r. tanár 
nyugdíjigénye 5072 kor.-ra emeltetett.

34. Ápr. 16-ikán jelenti a püsp. hivatal, hogy a f. tanévi osztály- és 
bef. képesítő-vizsgálatokhoz dr. Masznyik Endre theol. igazgató küldetett 
ki miniszteri biztosul.

35. Ápr. 27-ikén jelenti a püsp. hivatal, hogy Kapy Gyula r. tanár 
nyugdíjigénye 5200 kor.-ra, Woháner Dezső r. tanáré pedig 2600 kor.-ra 
emeltetett.

36. Máj. 3-ikán a püsp. hivatal a 30,000. sz. kép.-vizsg. szabályzathoz 
kiadott pótrendelethez való alkalmazkodást kötelezővé teszi.

37. Máj. 3-ikán elrendeli püspök úr, hogy a III. és IV. o. ev. vallású 
tanulók csakis az osztályukhoz kötött vallástani tárgyakból tesznek osztály-, 
illetve befejező képesítő-vizsgálatot.

38. Máj. 4-ikén jelenti a püsp. hivatal, hogy a f. tanévi oszt.- és bef. 
képesítő-vizsgálatokhoz Korbély Géza kér. főjegyző, lelkészt küldötte ki.

39. Máj. 16-ikán a tképző ev. vallású tanulói tanáraikkal együtt az 
Urasztalához járultak. Ez alkalommal az intézeti dalkar egy' énekszámot 
adott elő.

40. Máj. 20-ikán jelenti a püsp. hivatal, hogy Korbély Géza helyett 
Halmi Aladár laposi lelkészt küldötte ki a tanévvégi vizsgálatokhoz elnökül. 
Ugyané napon volt a II. f. é. ellenőrző értekezlet.

41. Máj. 21—23-ikán tartottuk meg a IV. o. tanulók írásbeli osztály- 
képesítő-vizsgálatait.

42. Máj. 26—29-ikén pünkösdi szünet.
43. Máj. 28., 29-ikén tartotta meg az Országos Ev. Tanár- és Tanító- 

egyesület évi közgyűlését Budapesten, a melyen Gerhard B. igazgató és 
Woháner D. r. tanár vett részt. Az igazgató által az ev. tképző-intézetek 
részére készített Rendtartást a közgyűlés elfogadta s az egyetemes tanügyi 
bizottsághoz felterjeszteni elrendelte.

44. Máj. 27. —jún. 3-ikán a vallás- és közokt.-ügyi miniszter által a 
tanítóképző-intézeti tornatanárok részére Budapesten rendezett tanfolyamon 
Woháner Dezső r. tanár vett részt.

45. Máj. 30., jún. 1-jén tartottuk a IV. o. r. és magántanulók osztály- 
és osztályképesítő-vizsgálatait.
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46. Jún. 3. és 4-ikén tartottuk a IV. osztályt sikerrel elvégzett tanulók 
bef. írásbeli képesítő-vizsgálatát a neveléstanból és zeneszerkesztésből.

47. Jún. 12-ikén tartotta ülését a coll. igazgató-választmány s a tképző- 
intézet jelentéseit és javaslatait a kér. gyűléshez felterjeszteni határozta el.

48. Jún. 18-ikán volt az I. o. tanulók oszt. vizsgálata, a II. o. ev. vall. 
tanulók osztályképesítő-vizsgálata vallástanból.

Jún. 19-ikén a II o. r. és mt. osztályvizsgája, a III. o. ev. vallású ta
nulók osztályképesítő-vizsgálata vallástanból s a IV. o. r. kath. vallású ta
nulók vallástani bef. képesítő-vizsgálata.

Jún. 20-ikán a II. o. r. és mt. osztályképesítő-vizsgája.
Jún. 21-ikén a III. o. r. és mt. osztályképesítő-vizsgája, a IV. o. ref. 

vallású tanulók vallástani képesítő-vizsgálata.
Jún. 22-ikén a III. o. r. és mt. osztályvizsgája.
Jún. 23-ikán a gyakorlóiskola záró-ünnepélye.
Jún. 24—27-ikén a bef. képesítő-vizsgálatok és kántori kép.-vizsgálatok.

49. A tanéven át az értelem fejlesztése mellett különös gondot fordí
tottunk tanulóink vallásos és hazafias érzelmeinek ápolására és fejlesztésére, 
a természet és a művészet szeretetére, megbecsülésére. Nagy segítségünkre 
voltak e tekintetben az Eperjesi Széchenyi-kör, s az általa rendezett képző- 
művészeti kiállítás, a melyet tanulóink több ízben meglátogattak, a Tanár- 
egyesület, a Népakadémia, a Kárpát-Egyesület Eperjesi Osztálya, a theologia 
Belmissiói Egyesülete, a Joghallgatók Testületének Irodalmi Osztálya stb., 
a melyek által rendezett felolvasó- és zenee^télyeken a lehetőség szerint 
résztvettünk és közreműködtünk. Fogadják az intézet hálás köszönetét!

Egész éven át 20 értekezletet tartottunk, ezen értekezleteken a f. tanév 
tanulmányi és fegyelmi ügyeinek elintézésén kívül foglalkoztunk az új tan
terv és képesítő-vizsgálati szabályzattal s a jövő 1912/13. isk. évnek azok
nak megfelelően való előkészítésével.

Három értekezleten kizárólag fegyelmi ügyekkel foglalkoztunk. Az 
internátusi szabályok súlyos áthágása miatt öt tanulónak csendes úton való 
eltávolítását határozta el a tanári-kar.

50. 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 ügyeskedésük czéljából 
az igazgató és a szaktanárok vezetése mellett több ízben hospitáltak az ág. 
h. ev. egyházközség 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 céllövészetben és 
a tűzoltásban is kiképeztetést nyerjenek, nagy elfoglaltságukra való tekintettel 
a lefolyt tanévben eleget nem tehettünk.
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51. Az iskolai év zavartalanul folyt le. Úgy a tanárkar, mint az ifjú
ság egészségi állapota jó volt, minek következtében a tanítás folytonos, 
megszakítás nélküli lehetett:

Egyesületeink ez évben is áldásos tevékenységet fejtettek ki. Gyűjtést 
rendeztünk a rozsnyói árvaházra (22 kor.), a coll. gyámintézetre (10 kór.).

2. A tanítás anyaga.
Az ág. hitv. ev. vallású tanulók vallástani anyagát az „Egyetemes vallás

iam 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 vallás- és közoktatásügyi miniszter 1902. évi 
40,181. sz. alatt kelt rendeletével) alapján, ennek 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 . Tollbamondás. 3. Költemény emlékezetből. 4. Zivatar. 

Tompa M. költeménye alapján. 5. Kérőlevél a szülőkhöz. 6. Téli esték falun. 
7. Keveháza. 8. A tél örömei. 9. Miért léptem a tanítói pályára? 10. Milyen 
legyen a tanító stílusa. 11. Szülőföldem leírása. 12. Szabadon választott tétel. 
13. Ny ugtatvány, bizonyítvány. 14. Folyamodvány. 15. Jegyzőkönyv. 16. Üdvözlő
levél. 17. Szerződés. Iskolai és házi olvasmányok kivonata.

II. osztály. 1. Mire intenek bennünket a lehulló falevelek? 2. Arany 
János: Az első lopás. 3. Egy hóvár ostroma. 4. Mit tehet a magyar ifjú a 
magyar iparért? 5. Arany János: Vojtina Ars poeticája. 6. Vörösmarty: Szép 
Ilonka. 7. A magyar nevelés állapota a XVIII. sz. elején, Mikes Kelemen 
szerint, levelei alapján. 8. Arany János: A fülemile. A szatíra szempontjá
ból. 9. Egy természetrajzi kirándulás. 10. A művészetek s azok felosztása.
11. A disztichon. (Kisfaludy K.: Mohács.) 12. A ditiramb és az elégia. 
13. A lírai költés jelentősége a tanításban. 14. Arany János: A hegedű. 
(Emlékezetből.) 15. A ballada és a románc. 16. Tárkányi B.: Coriolán.
17. Szalay: A tatárjárás Magyarországon. (Szerkezettan.) 18. A történetírás 
segédtudományai. 19. Ballagi Aladár: Vándor-nyomdák a XVI. században. 
(Szerkezettan.) 20. Hebel: A szegringeni borbélylegény. (Stílusgyakorlat.) 
21. A szép feltételei.

III. osztály. 1. „A haza minden előtt!" 2. Deli Vid és Demirhám viadala.
3. Zrínyi és Szolimán jelleme. 4. Buda halála. 5. Lakóhelyem néprajza. 6. Téli 
vásár. 7. Bánk bán tragikuma. Coriolanus tragikuma. 8. A dráma szerke
zete. 9. Jókai regényhőseinek jelleme. 10. Az utazás haszna. 11. Alkalmi 
beszéd. 12. A gyermek érdeklődése. (A gyakorlóiskolában szerzett tapasz
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talataim alapján.) 13. A balladáról. Greguss Ágost értekezése alapján. 14. Emlék
beszéd Eötvös József felett. Gyulai P. tanulmánya alapján. — Költemények, 
értekezések, beszédek és házi olvasmányok kivonata.

IV. osztály. 1. Széchenyi István és Kossuth Lajos küzdelmei a nemzeti 
reformok érdekében. (Házi.) 2. Rousseau nevelési elvei a gyermekek testi 
nevelését illetőleg. (Házi.) 3. A munka szeretetének jelentősége és kifejlesz
tésének eszközei a népiskolában. 4. Iskolai beszéd; tárgya Petőfi Sándor.
5. A népiskolai történettanítás a hazafias nevelés szempontjából.

3. Az 1911—1912. isk. évben használt tankönyvek jegyzéke.
I. OSZTÁLY. K. f.

Magyar szent Biblia ................................................................................  1 60
Bereczky, Bibliai történetek, 5 k............................................................. — 70
Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés, 4 k., ev. és ref. r....................... 1 60
Győry, Luther kis-kátéja, 6 k..................................................................— 60
Demény-Baumann, Kath. hittan r. k. t. r..............................................  1 60
Ref. énekes, ref. r................................................................................  .. 1 —
Murányi, Bibliai szemelvények ref. r....................................................  3 20
Schermann, Test- és egészségtan, 7. kiadás...........................................  4 —
Weszely, Rendszeres magyar nyelvtan, 3. k............................................. 1 40
Bánóczy-Weszely, Magyar stilisztika, 3 k.............................................. 2 60
Horvay, Német nyelvtan s olv.-könyv, I. rész, 2. k..............................2 40
Tipray, Magyar-német zsebszótár, 3. k..................................................  1 60
Ahn-Glósz, Gyakori, tót nyelvtan, 4. kiad., kötve .............................  2 40
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 50
Dékány-Simkó, Számtan, tk. I. o.............................................................  2 60
Dékány, Mértan, 3. k................................................................................  3 60
Szterényi, Növénytan, 6. k........................................................................  3 —
Szterényi, Állattan, 4. k............................................................................. 4 —
Hohmann-Bloch, Hegedűiskola, I. . . .    4 —
Berecz-Ernei, Zene alapelmélete, 7. k...................................................  1 20
Reinhard, Harmoniumschule ................................................................  3 —
Sztankó, Daloskönyv, I., 4. k...................................................................... — 70
Kapy, 80 énekdallam .............................................................................. — 50
Vajda, Szépírási minták ...................................., ........................  .. — 80

II. OSZTÁLY.
Magyar szent Biblia.................................................................................  1 60
Bereczky, Bibliai történetek, 5 k*.............................................................. — 70
Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés, 4. k., ev. ref. r...........................  1 60
Coll. Ért. 1911—12. ‘23



K. f.
Matuszka, Katii, erkölcstan, 2. k., r. k. t. r............................................  1 20
Murányi, Bibliai szemelvények ref. r.....................................................  3 20
Kiss és Öreg, Lelkiélet ismertetése .............   2 —
Bánóczy-Weszely, Poétika, rhetorika, II. oszt, 2. k..............................  3 60
Horvay, Német nyelvtan és olvasókönyv, II.........................................  2 40
Tipray, Magyar-német zsebszótár, 3. k...................................................  1 60
Ahn-Glósz, Gyakori, tót nyelvtan, 4. kiad., k ö tv e .............................  2 40
Novy Zákon, kötve.....................................................................................— 50
Sebestyén-Bellosits, Egyet, történet, II. k................................................. 3 20
Farkas, Egyetemes földrajz, I. rész .....................................................  3 —
Kogutowicz, Földrajzi atlasz, 9. k......................................................  .-. 2 50
Dékány-Simkó, Számtan, II. k..................................................................  2 40
Dékány, Mértan, 3. k................................................................................. 3 60
Szterényi, Állattan, 4. kiadás .................................................................  4 —
Hohmann-Bloch, Hegedűiskola, 1............................................................ 4 —
Moyzes, Orgonaiskola 1............................................................................  3 —
Kapy, 80 énekdallam ...............................................................................— 50
Sztankó, Daloskönyv, I., 4. k........................................................  .. .. — 70

III. OSZTÁLY.

Pálfy-Bereczky, Kér. egyháztörténet, 7. k..............................................  2 —
Raffay, Vallástanítás módszertana...................................................... . — 60
Aubermann, Kath. egyháztörténet r. k. t. r...........................................  2 —
Szőts, Ref. hit- és erkölcstan.................................................................  1 80
Baló, Nevelés- és oktatástan .. .. •.....................................................  2 50
Baló, Magyar népokt. szervezete, 3. k. ..   2 —
Reményik, Mintaleckék ....................................................................... 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
Glósz, Gyakorlati tót nyelvtan, 4. kiadás, kötve .............................  2 40
Novy Zákon, kötve.....................................................................................— 50
Sebestyén, Magyarok története, 4. k.......................................................  2 50
Farkas, Egyetemes földrajz, II. rész .....................................................  2 —
Kogutowicz, Földrajzi atlasz, 9. k...........................................................  2 50
Dékány-Simkó, Számtan, II. r..................................................................  2 40
Dékány, Mértan, 3. kiadás....................................................................... 3 60
Koch-Kovács, Kémia és ásványtan, 2. k.................................................  3 80
Kovács, Fizika, 7. kiadás ..........................................................  .. •• 4 20
Hohmann-Bloch, Hegedűiskola, 1............................................................  4 —
Palme, Der praktische Organist, k ö tv e ...............................................  3 —
Sztankó, Daloskönyv, II. r., 4. k.................................................................— 70
Kapy, 80 énekdallam .......................................................................  .. — 50
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IV. OSZTÁLY. K. f.
Raffay, Vallástanítás módszertana............................................................. — 60
Bereczky, Kér. hit- és erkölcstan, 4. kiadás......................................... 1 —
Fonyó, Hitelemzéstan elemei, 6. k., r. katli. tan. r..............................  1 80
Kiss, Vallástanítás módszertana, 2. k., ev. ref. t. r................................ 1 —
Kiss-Kolumbán, Nevelés- és oktatástörténet, 7. k................................. 3 —
Szőts, Ref. hit- és erkölcstan, ref. r........................................................  1 80
Bánóczy-Weszely, Irodalomtörténet ....................................................... 4 50
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. o.........................................................    2 —
Dékány, Mértan, 3. k...............................................................................  3 60
Kovács, Fizika, 7. kiadás ......................................................................  4 20
Kiss-Véniss, Mezőgazdaság- és kertészettan, 4. k. ..' ........................ 3 40
Palme, Angehende Organist, I., kötve .............................................. 3 —
Rinck, Orgelschule I....................................................   — —
Hohmann-Bloch, Hegedűiskola, 1.......................................................... 4 —
Kapy, 80 énekdallam ...............................................................................— 50
Sztankó, Daloskönyv, II., 4. k..............   — 70
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4. A tanítóképző-intézet óraterve az IQ11 /12. iskolai évben.

T a n tá rg y a k
Az osztályok heti órái '03>_'O CD ÖjO S s'03 oS

I. II. III. IV.
<U N irí </>■—1 C/>
< °

c — s
8 '< 'c

Vallástan ................................... 3 3 3 3 12 12

Neveléstan:
a) elmélet ................................. 2 3 3 2 10 10
b) gyakorlat .......................... - - 2 6 8 10

Magyar nyelv és Irodalom .. .. 4 4 3 3 14 14
Német nyelv .............................. 2 2 2 2 8 8
Tót n ye lv ................................... 2 2 2 2 8 4

Mennyiségtan:
a) szám tan ................................. 3 2 1 1 7 7
b) méréstan..........................  .. 1 1 1 1 4 4

Történeti tárgyak:
a) fö ld ra jz ................................ 2 2 2 — 6 6
b) történelem s alkotmánytan 3 3 2 2 10 10

Természettudományok:
a) természetrajz .................... 2 2 4 — 8 8
b) fizika....................................... — — 2 2 4 4
c) gazdaságtan .......................... — — — 2 2 2

Ének és zene:
a) egyházi ének .................... 1 1 1 1 4 4
b) k a ré n e k ................................. 2 2 2 2 8 2

c) harmonium és o rg o n a .. .. 2 2 2 2 8 8
d) zeneszerkesztés.................... — — — 1 1 1
e) hegedűlés .......................... 1 1 1 1 4 4

Rajz és szépírás:
a) rajz ....................................... 3 3 2 2 10 10
b) s z é p írá s ................................. 1 1 — — 2 2

Testgyakorlás................................. 2 2 2 2 8 4

Összesen .. .. 36 36 37 37 146 134



5. A tanítóképző-intézet órarendje az 19n/i2. iskolai évben.
Órák Osztály Hétfő Kedd Szerda C sütörtök Péntek Szom bat

I. Vallástan Lip Történet Ga. Magyar Woh. Neveléstan Ga. Ének Ka Történet Ga.
8 - 9 II. Neveléstan Ga. Magyar Be. Vallástan Lip. Földrajz Woh. Neveléstan Ga. Számtan Ge.

III. Számtan Ge. Magyar Woh. Szerv.-tan Ga. Fizika Mól. Német Be. Magyar Woh.
IV. Orgona Ka. Fizika Mól. Orgona Ka. Mértan Ge. Vallástan Lip. Magyar Be.

I. Neveléstan Ga. Földrajz Woh. Harmonium Ka. Számtan Ge. Vallás Lip. Magyar Woh.
9 -1 0 II. Harmonium Ka. Történet Ga. Neveléstan Ga. Történet Ga. Körírás Ka. Magyar Be.

III. Vallástan Lip. Fizika Mól. Földrajz Woh. Magyar Woh. Történet Ga Mértan Ge.
IV. Számtan Ge. Magyar Be. Vallástan Lip. Fizika Mól. Német Be. Alkotmánytan Ga.

I. Harmonium Ka. Szépírás Ka. Történet Ga. Földrajz Woh. Német Be. Számtan Ge.
10-11 II. Földrajz Woh. Német Be. Rajz Mól. Rajz Mól. Ének Ka. Történet Ga.

III. Történet Ga. Kémia Mól. Ének Ka. Orgona Ka. Tanítás Ge. Földrajz Woh.
IV. Tanítás Ge., Mól. Neveléstört. Ga. Tanítás Woh. Alkotmányta n Ga. Neveléstan Ga. Tanítás Be.

I. Rajz Woh. Számtan Ge. Növénytan Mól. Rajz Woh. Növénytan Mól. Vallástan Lip.
11-12 II. Hegedű Be. Rajz Mól. Magyar Be. Harmonium Ka. Magyar Be. Mértan Ge.

III. Kémia Mól. Német Be. Vallástan Lip. Kémia Mól. Vallástan Lip. Kémia Mól.
IV. Vallástan Lip. Gazdaságtan Ka. Bírálat Woh. Magyar Ee. Egészségtan Hol. Bírálat Be.

I. Magyar Woh. Német Be. Rajz Woh. Magyar Woh. Hegedű Be. Mértan Ge.
12-1 II. Vallástan Lip. Számtan Ge. Állattan Mól. Német Be. Vallástan Lip. Állattan Mól.

III. Hegedű Be. Rajz Mól. Módszertan Rém. Rajz Mól. Bírálat Ge. Módszertan Rém.
IV. Rajz Mól. Gazdaságtan Ka. Német Be. Ének Ka. Rajz Mól. Hegedű Be.

2 - 3 Ref. vallástan 
I., II. 0. Gö.

R. k. vallástan Pa. 
Karének Ka. Karének Ka. Ref. vallástan 

III., IV. o. Gö.
Tót a haladók

nak Lip. Önképzőkör

3 -4
I.

II.
III.
IV.

Tót a haladók
nak Lip. 

Ref. vallástan 
III. —IV. o. Gö.

J  Torna
Orgona 
Bírálat Ge.

Woh.
Ka.

Mól. Orgona Ka.

1 Ref. vallástan 
1 I., II. o. Gö.

1 Tót a kezdők- 
1 nek Lip.
} Torna Woh.

Zenekör

I.
II.

- j Torna Woh.
4 - 5 III.

IV.
1 Tót a kezdők- 
j nek Lip. j Torna Woh.

Be. Becht, Oa. Gamauf, Ge. - Gerhard, Ka. Kapy, L íp.=  Liptai, Mol.= Molitor, Rem. =  Reményik, Woh. Woháner, Gö.= Gönczy, Pa. Paskevits, Hol. dr. Holénia.
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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 Ill-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 alkalmá
val ők kezelték a haladási-, előmeneteli- és mulasztási naplót. Elintézték a 
gyermekek között felmerült fegyelmi eseteket.

Az 1907. évi XXVII. t.-c. részletesen ismertetve lett s ez szolgált 
alapul a nem-magyar nyelvű tanulók oktatásánál.

A IV-ed éves tanítójelöltek időrendben a következő tárgyakból tanítottak:

I. Félórás tan ítá so k .
Szeptember hónap

9-ikén: Történelem: A mohácsi vész. V—VI. o. Tanító: Visnyai György, 
IV. év. tj.

11-ikén : Természetrajz: A kukorica termése. V — VI. o. Tanító: Engler András.
„ Besz.- ésértelemgyak.: Rendgyakorlatok. I — II.o.Tanító: Meskó Béla. 

18-ikán: Mértan: Az egyenes vonalak iránya. V —VI. o. Tanító: Bálint Géza 
„ írás-olvasás: Kis- és nagy horogvonal. I. o. Tanító: Czeglédi István.

20-ikán: Nyelvtan: A hangzók felosztása. V —VI. o. Tanító: Czékus István. 
„ Besz- és értelemgyak.: A testrészek ismertetése. I —II. o. Tanító: 

Dóbisz Károly.
23-ikán: Nyelvtan: István öcsémhez. Költemény-tárgyalás. IV. o. Tanító: 

Elischer Sándor.
„ Számtan: A hármas szám képzete. I. o. Tanító: Engler András. 

25-ikén: Természettan: A forralás, a gőz. V —VI. o. Tanító: Fábián Izidor.
v Számtan: Tárgyszámolás 1—4-ig. I. o. Tanító: Gál Lajos.

27-ikén: Történelem: I. Ferdinánd, János Zsigmond. V—VI. o. Tanító: 
Horváth Zoltán.

„ Nyelvtan: Személynévmások. III. o. Tanító: Huszti József.

Október hónap
2-ikán: Számtan.-Tizedestörtek összeadása.V-VI.o.Tanító: Lechniczky Gyula.

„ Számtan: Tárgyszámolás 1 —5-ig. I. o. Tanító: Madách József. 
7-ikén: Besz.- és értelemgyak.: A fej részei. I —II. o. Tanító: Makatura János.

„ Olv.-tárgy alás: Attila temetése. V —VI. o. Tanító: Meskó Béla.
9-ikén: Számtan: Tárgyszámolás 1—6-ig. I. o. Tanító: Pollák Ede.

„ Földrajz: Ausztria fölosztása. V —VI. o. Tanító: Podhradszky Imre.
14-ikén Számtan: Egészszámok összeadása. IV. o................

,, írás-olvasás: „z" hang és betű ismertetése. I. o.
16-ikán: Földrajz: Tantermünk alaprajza. III. o. Tanító: Steller Ernő.

Mintatanítás.
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16-ikán: Besz.- és értelemgyak.: A tanterem bútorzata. I —II. o. Tanító: 
Visnyai György.

18-ikán: Olv.-tárgyalás: Szt. László nemesei. IV. o. Tanító: Elischer Sándor. 
a Földrajz: A község főbb épületei. III. o. Tanító: Bálint Géza.

21- ikén: Történelem: Zrínyi Miklós. V —VI. o. Tanító: Czeglédi István. 
» írás-olvasás: „v" hang és betű. I. o. Tanító: Czékus István.

25-ikén: Földrajz: Bosznia ismertetése. V —VI. o. Tanító: Engler András. 
n Besz.- és értelemgyak.: A tanterem bktorzatának színe. I -  II. o.Tanító: 

Gál Lajos.
28-ikán: Nyelvtan: Szótani elemzés. V—VI. o. Tanító: Huszti József.

„ írás-olvasás: „d" hang és betű. I.o.Tanító: Lechnitzky (Székely) Gyula.
30-ikán: Mértan: A szögek mérése. V —VI. o. Tanító: Madách József. 

n Számtan: Tárgyszámolás 1 —10-ig. I. o. Tanító: Makatura János.

November hónap
1-jén : írás-olvasás-, „c" hang és betű ismertetése. I. o. Tanító: Meskó Béla.

n Földrajz-. Hajdúmegye ismertetése. IV. o. Tanító: Molnár Miklós. 
4-ikén: Beszéd- és értelemgyakorlat-. A tárgyak alakja. I —II. o. Tanító: 

Podhradszky Imre.
a Nyelvtan: Főnév összetétele. IV. o. Tanító: Pollák (Polgár) Ede. 

6-ikán. Természettan-. Köd, felhő, eső. V —VI. o. Tanító: Steller Ernő.
„ Számtan-. Hozzáadás 2—3-ával 20-30-ig. II. o. Tanító: Visnyai 

György.
8-ikán : Besz.- és értelemgyak.: A szék leírása. I -  II. o. Tanító: Horváth Zoltán.

a Nyelvtan: Főnévképzés képzőkkel. IV. o. Tanító: Bálint Géza. 
11-ikén: Besz- és értelemgyak.-. Az írótoll leírása. I — II. o. Tanító: Czeglédi 

István.
„ Olv.-tárgyalás: A halász és a kis halacska. III. o. Tanító: Steller Ernő. 

13-ikán: Számtan: Egészszám osztása tizedestörttel. V—VI. o. Tanító: 
Dóbisz Károly.

"V Besz.- és értelemgyak.-. Az ablak ismertetése. I —II. o. Tanító: 
Czékus István.

15-ikén: Alkotmánytan-. A polgári törvénykezés. V—VI. o. Tanító: Engler 
András.

a Földrajz-. Sziget, félsziget. III. o. Tanító: Elischer Sándor.
18-ikán: Nyelvtan-. A mondat. II. o. Tanító: Gál Lajos.

a Földrajz: Görögország ismertetése. V — VI. o. Tanító: Horváth Zoltán. 
20-ikán: Számtan-. 4-es körben összeadás. I. o. Tanító: Huszti József.

„ Természetrajz-. A vízi sikló. V —VI. o. Tanító: Székely Gyula.
22- ikén: Besz- és értelemgyak.: A könyv leírása. I — II. o. Tanító: Madáchjózsef. 

i, Történelem-. I. Lipót uralkodása. V —VI. o. Tanító: Makatura János.
25-ikén: Világi ének-. Ötödlépcsők, hangjegy után.V-VI. o.Tanító: Meskó Béla.

a Olv.-tárgyalás: Ferenc-csatorna. IV. o. Tanító: Molnár Miklós. 
27-ikén: Számtan: Q-es alapon összeadás 1 -30-ig. II. o. Tanító: Podhradszky 

Imre.



27-ikén: Számtan-. Kamatszámítás. V —VI. o. Tanító: Polgár Ede.
29-ikén: Besz- és értelemgyak.: Az irka leírása. I —II. o. Tanító: Steller Ernő.

,i Földrajz: Oroszország összefoglalása. V — VI. o. Tanító: Visnyai 
György.

December hónap
2- ikán : Besz - és értelemgyak.: A szék leírása. I —II. o. Tanító: Bálint Géza.

„ Történelem : Buda visszafoglalása. V — VI. o. Tanító: Czeglédi István.
4-ikén: Beszéd- s értelemgyakorlat: A kutya ismertetése. I —II. o. Tanító: 

Fábián Izidor.
„ Földrajz: Sopronmegye ismertetése. IV. o. Tanító : Elischer Sándor. 

6-ikán: Számtan: Hármas körben kivonás. I. o. Tanító: Czékus István.
„ Természettan : A hang keletkezése. V —VI. o. Tanító: Dóbisz Károly.

16- ikán : Beszéd- s ért.-gyak.: A sas ismertetése, i — II. o. Tanító: Engler András.
„ Történelem: II. Rákóczi Ferenc. V —VI. o. Tanító: Fábián Izidor.

18-ikán: Számtan: Osztás a 6-os körben. I. o. Tanító: Horváth Zoltán.
„ Természettan: A hang terjedése. V —VI. o. Tanító: Gál Lajos. 

20-ikán : írás-olvasás: „sz“ hang és betű ismertetése. I. o. Tanító : Huszti József.
„ Földrajz: A Collegium alaprajza. III. o. Tanító: Székely Gyula.

Január hónap
13-ikán : Beszéd- és értelemgyakorlat: A galamb leírása. I —II. o. Tanító: 

Makatura János.
„ Olvasmány-tárgyalás: II. Rákóczi Ferenc hű kísérője. V —VI. oszt. 

Tanító: Madách József.
15-ikén: Számtan: Összeadás a 7-es körben. I. o. Tanító: Meskó Béla. > 

„ Számtan: Kerestetik a tőke. V —VI. o. Tanító: Molnár Miklós.
17- ikén : Nyelvi.: A főnév egyes s többes száma. IlI.o.Tanító: Podhradszkylmre.

„ Nyelvtan: Az ige, mint állítmány. IV. o. Tanító: Steller Ernő.
20-ikán: Olvasmány-tárgyalás: A méh és a galamb. II. o. Tanító: Polgár Ede.

„ Földrajz: Liptómegye ismertetése. IV. o. Tanító: Visnyai György. 
22-ikén: Mértan: Magasságmérés. V —VI. o. Tanító: Czeglédi István.

„ Számtan: Benfoglalás a 7-es körben. I. o. Bálint Géza.
24-ikén: Fogalmazás: Egy elmondott mese tartalma. V —VI. o. Tanító: 

Czékus István.
„ Nyelvtan: Mondat, szó, hang. II. o. Tanító: Dóbisz Károly.

27-ikén: Történelem : III. Károly uralkodása. V —VI. o. Tanító: Engler András.
„ Nyelvtan : Kijelentő-, kérdőmondatok. II. o. Tanító: Elischer Sándor. 

29-ikén: Számtan: 1 X  8 — 80-ig. II. o. Tanító: Fábián Izidor.
„ Természetrajz: Az elefánt. V —VI. o. Tanító: Gál Lajos.

31-ikén: Rajz: Kovács-kalapács. I —II. o. Tanító: Horváth Zoltán.
„ Földrajz: Járás, megye. III. o. T anító : Székely Gyula.

Február hónap
3- ikán: Történelem -. Mária Terézia. V -V l. o. Tanító: Madách József.

„ Nyelvtan: Többalanyú mondat. III. o. Tanító: Makatura János.

184
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5-ikén : Mértan: Különféle négyszögek. V—VI. o. Tanító: Podhradszky Imre.
» Számtan-. Összeadás a 9-es körben. I. o. Tanító: Molnár Miklós. 

7-ikén : Alkotmány tan : A véderőről általában. V —VI. o. Tanító: Polgár Ede.
» Beszéd- és ért.-gyak. : A kovácsműhely. I — II. o. Tanító: Steller Ernő. 

10-ikén: Beszéd- és értelemgyakorl.: A kerékgyártó-műhely. I —II. o. Tanító: 
Visnyai György.

» Nyelvtan-. Az állítmány-kiegészítő. IV. o. Tanító: Bálint Géza.

II. Folytatólagos tanítások.

Február hónap
19. és 26-ikáti: Számtan-. Közösnevezőre hozás. V —VI. o. Tanító: Czeglédi 

István.
„ ,i Vallástan-. Az irgalmas szamaritánus. IV. oszt. Tanító:

Dóbisz Károly.
14. és 21-ikén: Vallástan-. A samariai asszony. III. o. Tanító: Engler András. 
>, „ Földrajz-. Északkeleti Felföld. IV. o. Tanító: Elischer Sándor.
17-ikén és március 2-ikán: Vallástan-. A prot. egyháztörténete hazánkban.

V—VI. o. Tanító: Gál Lajos.
» ti a Beszéd- és ért.-gyak. : A fazekas-műhely. I —II. o.

Tanító: Horváth Zoltán.
Március 4. és 11-ikén: Természetrajz-. A növények alaktana. V —VI. oszt.

Tanító: Engler András.
*» a a Számtan -. 9-es alapon összeadás 1 —20-ig. I. oszt.

Tanító: Visnyai György.
a 6-ikán: Földrajz: Sárosvármegye. III. o.Tanító: Huszti József.
a 9. és 16-ikán: Földrajz-. Orosz-Ázsia. V—VI. o. Tanító: Madách

József.
a a a Ének: Te világ szép ékességed. I—VI. o. Tanító:

Makatura János.
a 13-ikán: Történelem: I. Ferenc. V—VI. o. Tanító: Meskó Béla.
a „ Ütenyírás: P,R,B.III — VI. o. Tanító :Molnár Miklós.

Márc. 25.ésápr. 15-ikén : Beszéd- és ért.-gyak.: Az ibolya. I —II. o. Tanító.-
Steller Ernő.

a a a a Természettan: A szivárvány. V —VI. o. Tanító:
Polgár Ede.

a 23. és 30-ikán: Történelem: Kossuth Lajos. V—VI. oszt. Tanító:
Czékus István.

a a a Egyházi ének: E szomorú napot. I —VI. o. Tanító:
Bálint Géza.

III. Egyórás tanítások.

Ápr. 20-ikán: Számtan: M., dm. ismertetése. I. o. | 
a a Történelem : A kiegyezés. V —VI. o. } Tanító: Bálint Géza.

Coll. Ért. 1911—12. 24
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Ápr. 22-ikén : Beszéd-sért.-gy. A kősó leírása. I-II. o. | Tanító:
» „ Földrajz: Keletindia. V—VI. o. j Czeglédi István.
„ 24-ikén: Számtan.-. 1-, 2-, 10- és 20-filléres |

ismertetése. I. o. Tanító : Czékus István.
« « Természettan: A szem s a látás. V-VI.o. j
ii 27-ikén: Számtan: L., dl. ismertetése. I. o.
ii ii Történelem-. I. Ferenc József uralko- Tanító: DóbiszKároly,

dása. V -V I. o.
ii 29dkén: Számtan-. Dgr., gr. ismertetése. I. o. |  Tanító:
ii „ Mértan-. A kocka felülete. V—VI. o. J Elischer Sándor.

Május 1-jén: Földrajz: Zalamegye ismertetése. IV. oszt. ) Tanító:
ii ii Alkotm.-tan: A végrendeleti örökösödés. V — VI.o. | Gál Lajos.
„ 4-ikén: Mértan: A kocka köbtartalma. V — VI. o.
„ i, Olv.-tárgyalás: Az állatok indulata. IV.o. Tanító: Huszti József.
ii 6-ikán: Vallástan: A paradicsomi élet. I —II. o.
„ „ Természettan: A mágnességről. V — VI. o.Tanító: Székely Gyula.
„ 8-ikán: Besz- s értelemgyak.: Az érzékszervek. I —II. o.
„ „ Alkotmánytan: Közegészségügy. V-VI. o.Tanító: Madách József.
ii 11-ikén: Vallástan: A gazdagról és Lázárról. IV. o. 
i, „ Földrajz: Afrika általános leírása. V —VI.o.Tanító:MakaturaJ.
ii 13-ikán: Mértan: Kerületszámítás. IV. o.
„ „ Természettan: A lencsék. V —VI. o. Tanító: Meskó Béla.
ii 18-ikán: Vallástan: A nagy halfogás. IV. o.
„ „ Természetrajz: A csírázás. V — VI. o. Tanító: Molnár Miklós.

A Ill-ad évesek próbatanításainak anyaga ez volt: Mesék, regék: 
Eperjes története. A fehér ló regéje. Bótond. Ne legyünk elbizakodottak! A 
nemes tett. Munkácsvár regéje. A bojtár. A véreskő. Szapári nemes bosszúja. 
Ne légy rest! A hű szolga. Lopott jószágon nincs Isten áldása. A hazugság 
bűn. Ne légy fösvény! A kígyó és a favágó. A róka és a favágó. A gyer
meki hála. A róka, kutya és a kakas. Diósgyőr mondája. Az okosabb enged. 
A rest kétszer fárad. Vegyes tárgyak: A ceruza. Az özönvíz. A toll. Leánykő. 
iiL" hang és betű. A család. A szántás. H, K ütemes írása. A három test
vér. A seregély. Igekötők. Értelmező jelző. hS" hang és betű. A cselekvés 
tárgya. A korona egységei. Köbmértékek. Háromszögek területe. Kettős
tételű számtani példák megfejtése. Halom, domb, hegy. Szepesmegye. Botond. 
Ónodi gyűlés. A burgonya. A káposztalepke. Az ablak körrajza. Kicsi vagyok én.



7. A tanítás eredménye a) az egyes tantárgyakban.
Vizsgálatra bocsáttatott az I. o. 21, a II. o. 24, a III. o. 25, a IV. o. 17 tanuló.
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k itű n ő  ................ 6 2 _ 2 4 _ 2 1 _ _ 2 _ _ 1 _ 5 3 2 30
je les  ........................ 8 2 — 2 4 3 6 1 — 2 2 — — 7 4 5 5 5 56

I. j ó ............................... 5 12 — 11 Ó 15 6 12 — 12 8 — — 6 11 8 10 9 131
e lé g sé g e s  .. .. 2 5 — 6 7 3 7 5 — 4 9 — — 6 5 3 3 5 70
e lé g te le n  .. .. — — — — — — — 2 — 3 — — — 1 1 — — 7

k itű n ő  ................ 6 _ _ _ 4 2 4 1 _ _ 1 _ _ 2 2 5 3 3 33
je les  ....................... 6 4 — 3 3 3 4 4 — 3 5 — — 7 4 7 5 6 64

II. j ó ............................... 5 4 — 6 4 8 7 1 — 9 7 — — 9 10 8 6 9 93
e lé g sé g e s  .. .. 6 9 — 12 10 8 7 8 — 8 9 -- — 6 6 4 9 6 108
e lé g te le n  .. .. 1 7 — 3 3 1 2 10 — 4 2 — — — 2* — 1 — 36

k itű n ő  ................ 7 1 _ _ 3 2 4 3 _ 1 3 2 _ 3 3 _ 4 6 42
je le s  ........................ 7 1 2 6 3 4 — 4 — 1 8 1 — 8 4 — 3 5 57

III. j ó ............................... 3 9 8 5 4 4 8 8 — 8 6 7 — 7 4 — 14 7 102
e lé g sé g e s  .. .. 8 7 15 12 13 11 13 9 — 14 8 12 — 7 9 — 4 7 149
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k itű n ő  ................ 7 4 2 3 3 1 _ _ 5 2 _ 3 4 5 5 4 4 2 54
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IV. j ó ............................... 2 2 4 6 4 6 — — 3 6 — 7 6 6 5 6 5 5 73
e lé g sé g e s  .. .. 2 4 7 5 7 2 — — 4 7 — 4 1 4 5 — 4 2 58
e lég te len  .. .. — — — — — —
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b) Magaviselet, szorgalom , írásbeli külalak tekintetében.
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I. 20 i — —  ' 1 13 3 4 7 9 5 —-

11. 14 7 1 — 2 5 6 9 4 8 8 2

III. 14 4 2 — — 7 5 8 2 14 3 1

IV. 9 7 — 2 9 5 — 4 6 6 —

Javító-vizsgálatra utasíttatott az I. osztályban: egy tárgyból 3, két 
tárgyból 2; a II. osztályban: egy tárgyból 2, két tárgyból 7; 111. osztály
ban egy tárgyból 4, két tárgyból 4 tanuló.

Osztályismétlésre utasíttatott az 1. osztályban —; a II. osztályban 2; 
a III. osztályban — tanuló.

A magántanulók közül egy tárgyból javító-vizsgálatra utasíttatott 2; 
két tárgyból 5 tanuló.

8. Az 1Q11/i2. tanévi képesítő-vizsgálatok.
a) Tanítóképesítő-vizsgálat.

Az 1911/12. évi tanítóképesítő-vizsgálaton résztvett 16 intézeti rendes
és 2 magántanuló. Ág. h. ev. 12, ref. 5, róm. katli. 1.

írásbeli tételek voltak:
Neveléstanból: A lírai költészet fejlődése irodalmunkban.
Eredmény: kit. 1, jeles 4, jó 7, elégs. 6.
Mértanból: 1. Egy derékszögű háromszög két befogójának különbsége 

19 cm., az egyik befogó a másik kétszeresénél 4 cm.-rel hosszabb. Mekkora 
a háromszög és a köréje írt körnek a területe? 2. Egy kocka, egy gömb 
és egy egyenlő - oldalú henger felülete egyenlő, mindenik test felülete 
140 dm.2. Mekkora mindenik test köbtartalma? Egy 3'42 m. magas, henger
alakú edény alaplapjának kerülete 5'60 m. Hány perc alatt telik meg, ha 
mpercenként 068 dm.3 víz ömlik belé?

Eredmény: kit. 2, jeles 2, jó 6, elégs. 5, elégt. 3.
Német fordításból: Die alten Deutschen c. szöveg fordítása.
Eredmény: kit. 1, jeles 3, jó 4, elégs. 5, elégt. 4.
Német és tót próbatanítási tétel: Luther Wormsban. V —VI. o.
Eredmény: jeles 2, jó 1, elégs. 2.
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b) Kántorképesítő vizsgálat.

Z e n e s z e r k e s z té s i  t é t e l : „Jézus Istennek báránya'1 c. choral vegyes-karból 
átírandó férfikarra. A hangzatok és hangnembeli helyzetek megjelölendők.

Eredmény: kit. 1, jeles 5, jó 1, elégs. 4, elégt. 1.
A kép.-vizsg. bizottság, a mely nt. Halmi Aladár és dr. Schmidt Gyula 

társelnöklete alatt Bellányi János és Kintzler Árpád bizotts. tagok és a 
tképző tanári-karából állott, a kép.-vizsgálat eredményét a következőkben 
állapította meg:

E le m i n ép lsk . ta n í tó s á g r a  k é p e s í t te te t t  kit. ált. oszt.-tal 3, jeles ált. 
oszt.-tal 3, jó ált. oszt.-tal 8, elégséges ált. oszt.-tal 4.

K á n to r i  k é p e s í té s t  n y e r t 12 tanító. Kit. ált. oszt.-tal 2, jeles ált. oszt.- 
tal 2, jó ált. oszt.-tal 6, elégs. ált. oszt.-tal 2.

c) Osztályképesítő-vizsgálat.

A II. oszt. osztálykép.-vizsgálatait június 18. és 20. napján, a III. oszt. 
oszt.-kép.-vizsgálatait jún. 19. és 21. napján tartottuk meg.

Az oszt.-képesítővizsgálatok Halmi Aladár elnök, Bellányi János és 
Kintzler Árpád bizotts. tagok és a tanári-kar jelenlétében tartattak meg.

A II. oszt. osztályképesítő-vizsgálatán résztvett 22 r. és 2 mt.
Eredmény: Ev. vallástanból: 5 kit., 4 jeles, 4 jó, 3 elégs., 1 elégt. 

Általános és leíró földrajzból: 4 kit., 4 jeles, 7 jó, 7 elégs., 2 elégt. 
Egyetemes történetből: 1 kit., 4 jeles, 1 jó, 8 elégs., 10 elégt.

A III. oszt. osztályképesítő-vizsgálatán résztvett 20 r. és 5 mt. 
Eredmény: Ev. vallástanból: 5 kit., 6 jeles, 2 jó, 4 elégs., — elégt 
Biológiából: 2 kit., 8 jeles, 10 jó, 5 elégs., — elégt. Ásványtan-kémiából: 
3 kit., 8 jeles, 6 jó, 8 elégs., — elégtelen.

Az osztály- és befejező képesítő-vizsgálatokon miniszteri biztosi minő
ségben dr. Masznyik Endre theol. akad. igazgató vett részt, a ki a tapasztaltak 
felett teljes megelégedését fejezte ki.

in. Ifjúsági egyesületek.

1. Önképző- és Önsegélyző-kör.
Az Önképző- és Önsegélyző-kör 1911. szept. 10-ikén alakult meg 

83 rendes- és — olvasótaggal. Tanári elnöke Gamauf György lett, kit — miután 
mandátuma lejárt — a kör tagjai igaz lelkesedéssel újabb három évre vá
lasztottak meg elnökül s a ki immár a 33. évet töltötte az einöki székben. 
Ifjúsági elnöknek egyhangúlag Engler Andrást, főjegyzőnek ugyancsak 
egyhangúlag Visnyai Györgyöt, az intézet IV. éves növendékeit válasz
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tották meg. Pénztáros lett Steller Ernő IV. éves, jegyző Kisfaludy Lajos, 
könyvtárosok Czeglédi István IV. éves és Them Oszkár III. éves. Évköz
ben a Jókai-könyvtár Székely Gyula IV. évesre bízatott. Az alakuló- és 
záró-üléseken kívül volt 29 rendes és egy díszülés márc. 15-ikén, a mikor 
igaz lelkesedéssel áldoztunk nagy őseink emlékének. Megbírált a kör 75 
szavalatot, 9 dolgozatot. Meghallgatott ezeken kívül 2 felolvasást és 1 sza
badelőadást. Beérkezett 3 pályamunka, melyek közül egy (Visnyai Györgyé) 
kapott 6 kor. jutalmat. A versenyszavalatra 4 jelentkező közül az első díjat 
(7 kor.) Visnyai György IV. éves, a másodikat (6 kor.) Jánócsik András
II. éves, a harmadikat (5 kor.) Fidler Ferenc II. éves növendékek kapták; 
Oravszky Rezső III. éves szavalata megdicsértetett.

Az évközben beérkezett legjobb pedagógiai munkáért Engler András 
kapott 8 kor. jutalmat. A Fabriczy-alap kamatját (8 kor.) a legjobb szám
tantanításért Polgár Ede kapta. Ugyanilyen címen kapott 8 kor.-t, mint 
önképző-köri jutalomdíjat Visnyai György. A Gamauf-alap kamatját Engler 
András IV. éves (20 kor.) és Jánócsik András II. éves (20 kor.) kapták mun
kálkodásuk elismeréséül. A Kubinyi-alap kamatját (4 kor.) Bellán András 
kapta. Az Önsegélyző ez évben 6 tanulót segélyezett: 10—10 koronával 
Polgár Edét, Czeglédi Istvánt és Ponicsán Ádámot; 5 — 5 koronával Brezina 
Pált és Kisfaludy Lajost, Steller Ernőt 15 koronával.

A kör a következő lapokat járatta: Az Újság, Vasárnapi Újság, V ilág- 
krónika, P rotestáns Szemle, Kisdednevelés és N époktatás, Eperjesi 
Lapok és a Jó Pajtás.

1. A z  Ö n k é p z ő -k ö r  v a g y o n i  k im u ta tá s a .

Bevétel:
1910/11. évi pénztári maradvány..........................................
Ezévi tagsági-díjak ....................................  13470 K.
Régibb tagsági hátralék .. .. ...................  17770 „
Újságpapír eladásából...........................................................

Összesen
Kiadás:

Hírlapok, folyóiratok .................. í ..............  62-80 K.
Könyvek...........................................................  243’— »
Könyvkötés...................................................... 51'80 »
Könyvszekrény................................................  80' — „
Különfélék ...................................................... 3444 .
Jutalomdíjak...................................................... 40’— „

Összesen

606 11 K.

312-40 „ 
3-06 „ 

921-57 K.

Pénztári maradvány
51174 K.

409-83 K.
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1. Fabriczy-alap.
Bevétel:

1910/11. évi maradvány (betét) ...................................  3675 K.
Egyévi kamat ................................................................ P37 „
2 drb szelvény ä 4 kor....................................................  8‘ — „

Összesen..........  4612 K.
Kiadás:

Ösztöndíj............    %8‘— „
Marad .. .. 3842 K.

Alap, 200 kor.-ás 4°l0-os koronajáradék...................... 193’34 „
Összesen .. .. 231'46 K.

Gyarapodás 137 kor.

2. Gamauf Oyörgy-alap.
Bevétel:

Pénztári maradvány (betét) ...........................................  471 K.
Néhány tanítvány gyűjtése ......................................... 20 — „
Neupauer M. adománya ..............................................  20 — „
Egyévi kamat ................................................................  —'88 „
Két drb szelvény ä 20 kor.............................................  40’— »

Összesen .. .. 8559 K.
Kiadás:

Két 20-koronás ösztöndíj.................................... 40'— K.
Marad .. .. ” 4559 K.

Alap: 1000 kor. 4%-os kor.-járadék..................  969'87 „
Összesen ..............101546 K.

Gyarapodás 40 88 kor.

3. Az Önképzőkör vagyona.
Készpénzmaradvány .............................. 40983 K.
Ezévi tagsági-díjak hátraléka .................. 207-40 K.
Régibb tagsági-díjak hátraléka* ............  9705 » 304‘45 »
A két alap .....................................................................  124692 „
Könyvtár, zeneszerek, szekrények stb................... 3500'— «

Összesen 5461'20 K.
* A kétes és behajthatatlan tételek törlése után.

II. Az Önsegélyző-kör.
Bevétel:

Múlt évi maradvány ............................. 576'66 K.
Ezévi tagsági-díjak...................................  4P80 K.
Régibb tagsági-díjak ........................ ^___ 40'90 „ 8270 „
Kötelezvény visszafizetése....................................  12‘— „
A dom ányokból.....................................................  18’— ,,

Összesen .. .. 68936 K.
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Kiadás:
Segélyek............................................................................. 40 — K.
Jutalom .......................................................................  -_____ 15'— »

Összesen .. 55' — K
Maradvány 634-36 kor.

1. Kubinyi-alap.
Bevétel:

Múlt évi maradvány ..................................................... ő’57 K.
Egyévi kamat .................................................................  —'25 »
2 drb szelvény ä 2 kor...............................................  4‘— »

Összesen 1082 K.
Kiadás:

Ösztöndíj .................................................................  -j______ 4~— K.
Marad ............  6’82 K.

Alap: 100 kor. 4%-os koronajáradék ........................   93~57 ,,
Összesen .. .. 100’39 K.

Gyarapodás 025 kor.

2. Az Önsegélyző vagyona.
Pénztári maradvány .............................  63436 K.
Ezévi tagsági-díjak hátraléka........................ 4470 K.
Régibb tagsági-díjak hátraléka* .. .. „_____22'40 » 6740 „
Kubinyi-alap ...........................................................   10039 »

Összesen .. .. 801 '85 K.
* A kétesek és behajthatatlanok törlése után.

III. Összes vagyon.
Az Önképző v ag y o n a .................................  714‘28 K.
Az Önsegélyző vagyona ..................  70P46 ,, 141574 K.
A három alap .................................................................  1347'31 »
Könyvtár, zeneszerek stb............................................. 3500'— „

Összesen 6263-05 K.
Eperjes, 1912. május hó 11.

Qamauf György Engler András Steller Ernő
elnök. titkár.- pénztáros.

2. Dal kar.
A dalkar — mint az énektanítás kiegészítő része -  heti 2 órában 

kötelező volt a II., III. és IV. éves növendékekre általában. Az egyes szóla
mok betanítását a IV. é. növendékek végezték felváltva, ilyenkép gyakorolván 
magukat a karvezetésben. Begyakorlás után a teljes karokat is dirigálták.

A dalkar a folyó iskolai tanévben a következő ünnepélyeken működött 
közre: 1. Az eperjesi Tanítók Háza felavatási ünnepélyén a Szózat-tal;
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ugyanannak esti hangversenyén, Révfy: »Föl a zászlót" c. műdallal. 2. Az 
aradi vértanúk emlékünnepén, Révfy: „Október 6-ikán" című gyászdallal. 
3. Okt. 31-ikén a deprekáció alkalmával, ifj. Kapy Gyula: „Az Úr házába 
jöjjetek" c. úrvacsorái énekkel. 4. Dec. 18-ikán az Eperjesi Széchenyi-kör 
háziestélyén, Révfy G .: „Föl a zászlót" és Révfy: „A szellőhöz" c. műdallal. 
5. Kósch Árpád koll. igazgató választmányi tag elhúnytával, Kárász: „Gyász
kar" című darabjával. 6. A Széchenyi-kör zeneestélyén, ifj. Kapy Gyula: 
„Magányban" c. műdallal. 7. Március 15-ikén, ifj. Kapy Gyula: „Honfidal" 
című hazafias műdalával. 8. A tavaszi deprekáció alkalmával, Borsodi Emil: 
„Dicsőség az Istennek" c. egyházi műdalával.

A dalkar vezetője: ifj. Kapy Gyula tanár.

3. Zenekar.
Vonóskvintett-zenekarunk ez évben is megalakult és több, kizárólag 

klasszikus művet tanult be. Tagjai voltak: I. hegedű: Engler A., Visnyai Gy., 
Them O., Lengyel 1., Madách J., Bohus E., Borköles B. — II. hegedű: 
Bálint G., Meskó B., Polgár E., Steller E., Benczo A., Scholtz J. Brácsa: 
Huszti J., Jánócsik A., Zorkóczy E., Kisfaludy L. Gordonka: Székely Gy., 
nagybőgős Rúzsa L. A zenekari tagok száma 19.

A zenekar vezetője: Becht József tanár.

ív. Gyakorlóiskola.

1. Adatok az Í9n/i2. 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. Február 24-ikén alkoholellenes előadás. Május 1-jén ma
darak és fák napja.

A tanítás az egész tanévben zavartalanul folyt s a június 23-ikán megtar
tott vizsgálattal fejeződött be.

A vizsgálat a következő programm szerint folyt le: Hymnus. Üdvöz
lés; elmondta Hovan Erzsébet VI. o. t. Vallástani vizsgálat I —VI. o. Egy
házi ének: „Erős vár a mi Istenünk". Olvasás vizsgálata I —VI. o. Szabad
ság, egyenlőség, testvériség. Gyermek-színjáték. Személyek: Árpád: Ham- 
borszky Ferenc VI. o. t., Endre: Kuhlöffel Béla VI. o. t., Béla: Friedmann 
Sándor VI. o. t., Jenő: Márton János IV. o. t., Dezső: Nádel Lajos V. o. t., 
Rózsi: Friedberger Karola VI. o. t., Ilona: Friedmann Frida V. o. t., Erzsi: 
Perzsely Erzsébet V. o. t. A száműzött dala. Kéthangú ének. Szavalás I —VI. o.
Coll. É r t .  1911— 12. 25
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Számolás, mértan vizsgálata I —VI. o. Földrajz, történelem, term.-tud. vizs
gálata HI —VI. Búcsúszó; elmondta Kozák András VI. o. t. Szózat.

A gyakorlóiskola leánytanulóinak a kézimunkát az elmúlt tanévben is 
Reményik 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 6 leánytanulót ruhával 
látott el. Az Első Eperjesi Gyermekfelruházó-asztaltársaság 7 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 58 rendes tanuló vétetett fel. Bejárt 
rendesen 55 tanuló; évközben, eltávozás miatt, kimaradt 3 tanuló. A fölvett 
tanulók közül 43 ág. h. ev., 2 ref., 4 róm. kath., 9 izr., ezek közül 34 fiú és 
24 leány; eperjesi 46, sóvári 10, eperjesenyiczkei 1, dubravapusztai 1; magyar 
anyanyelvű volt 15, tótul beszélő 43. Az egész évben a mulasztás 235 fél
napot tett ki.

A gyakorlóiskola tanításanyagát a tanártestület az új állami és egyház
kerületi tantervekre, valamint a gyak.-isk. sajátlagos helyzetére és céljára 
való tekintettel állapította meg.

2. Végzett tananyag.

3. A gyakorlóiskolai tanulók névsora.
I. OSZTÁLY.

Andraskó József Márton Anna 
Olejár Elemér 
Partilla Anna 
Pollacsek Irén.

Engler Károly 
Hovan Péter
Kusnyír Aranka

5 Lenhard Imre

II. OSZTÁLY.

10 Csizsek Károly 
Köpöczi Bertalan 
Lászka Béla 
Márton János 
Pribulla Ferenc

15 Ribár József 
Richtarik Emma
Solcz Győző 
Stefusz Mária

III. OSZTÁLY.

20 Kónya Miklós 
Lénárd János 
Mizsik Anna

Hovan Ferenc Olejár István 
Paczkó András

25 Perzsely István 
Prokop Anna.



1 9 5

IV. OSZTÁLY.
Engler Irén 
Hajdú Antal
Hajdú Mária 35

30 Karsai Jenő 
Klinczkó Valéria 
Ludrovszky Gusztáv

V. OSZTÁLY.
Friedberger Anna 
Friedmann Frida

40 Kubecskó Mária 45
Nádel Lajos 
Partilla Irén

VI. OSZTÁLY.

Cinn Margit 
Friedberger Karola 
Friedmann Sándor 55

50 Fuchs Margit 
Goldstein Regina 
Hamborszky Ferenc

Márton János 
Petrik Ilona 
Prokop János 
Solcz József 
Szent-Iványi József.

Perzsely Erzsébet. 
Ribár Anna 
Szedlák Bertalan 
Werther Dezső.

Hovan András 
Hovan Erzsébet 
Kovaly György 
Kozák András 
Kuhlöffel Béla 
Jeglinger Margit.

25*



196

V. A jövő iskolai évre vonatkozó értesítés.

A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi koll. tanítóképző
intézetének I. osztályába az 1912-1913. 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 felvehetők, a kik a 
közép- vagy polgári iskola IV. osztályát sikerrel végezték és a tanítóképző 
I — II. osztályáról különbözeti vizsgálatot tesznek. (A különbözeti vizsga tárgya- 
és anyagáról szívesen ad felvilágosítást az igazgató.)

Minden tanuló iskolai díj címén 20 koronát fizet. Ez alól senki föl 
nem menthető.

A tiszai egyházkerületbeli ág.h.evangélikusok tandíjmentesek, más egyház
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 koll. convictusba minden rendes tanuló felvétetik, a hol jó ebédet és 
vacsorát évi 180 kor.-ért kap. Felszerelés címén minden tanuló 2 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 cím, lakóhely, utca, házszám, utolsó posta fel legyen tüntetve) 
lehetőleg június 30-ikáig 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 
2 kor. fölszerelési díjat és a félévi (szeptember—december) 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 kapcát, 5 törülközőt, 12 zsebkendőt, 1 szalmazsákot, 1 párnát 
2 huzattal, 1 paplant 2 paplanlepedővel, 2 ágylepedőt, 1 ágytakarót, fésűket, 
fog-, ruha- és cipőkeféket.

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 magán osztályvizsgálat díja: ev. vallásúaknak 76 kor., másvallásúak- 
nak 108 kor., VI. oszt. középisk. tanulók különbözeti vizsgálatáért 24 kor., 
VIII. oszt. tanulók különbözeti osztályképesítő-vizsgálatának díja 36 kor. 
Képesítővizsgálati díj magántanulóknak 40 kor.

Az 1912 — 1913. tanév szeptember l-jén kezdődik. Szeptember 2-ikán 
tartjuk a javítóvizsgálatokat, szeptember 2 —3-ikán beiratkozás. A tanítást 
szeptember 4-ikén kezdjük meg.

Figyelmeztetem a tanulóifjúságot, hogy csakis a legújabb kiadású 
könyveket vásárolják, s hogy volt tanulóink könyveinek használatát a tanári- 
kar nem fogja megengedni.

A tanítóképző-intézet osztatlan, vegyes gyakorló népiskolájában a be
iratások f  é. szept. hó 2 —4. napjain fognak megtartatni. A tanítás szept. 
5-ikén kezdődik.

Az első osztályba felvétetnek oly éptestű fiú- és /m«ygyermekek, kik
6. életévöket betöltötték és himlő ellen sikeresen beoltattak.

Bárminő felvilágosítást szívesen ad: Gerhard Béla, igazgató.
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Áttekintés a Collegium ifjúságáról. 3oo
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COLLEGIUMI KÖZÖS INTÉZMÉNYEK.

1. A collegium! nagykönyvtár.
Gyarapodott az 1910/11. iskolai évben:
a) Vétel útján. Walther, Joli.: A föld és az élet története 1 k., Rein, 

W .: Encyclopaedisches Handbuch der Paedagogik 1 k., Mayer E .: Vandrák 
András 1 k., Raffay S.: Magyarázatos Újtestamentom 1 k., Weszerle J.: 
Hátrahagyott érmészeti táblái 1. k., 1 k., Erdős J .: Újszövetségi bevezetés 
1 k., Magyar prot. egyháztört. adattár X. évf., 1 k., Műveltség könyvtára
II. r. 4., 1 k., Luther Márton művei V. 1. k., gróf Dessewffy Miklós: 
Barbár pénzei II. 1. k. 10 kötet.

Euripides drámái. Ford. Csenged J. 1 k., Szigetvári Iván: A komikum 
elmélete 1 k., Gardner A. E.: A régi Athén 1 k., Gyulai Pál: Bírálatok 
1861 — 1903. 1 k., Révai Nagy Lexikona III —IV. 2 k., Ortt, F .: Levél kis 
húgomhoz 1 k., Ortt, F.: Alkoholismus és felvilágosítás 1 k., Schwartzer 
Ottó: A gyermek lelki világából 1 k., Komócsy J.: A gyermekek nemi 
felvilágosítása 1 k., Fournier A.: Fiainknak, ha majd tizennyolcz évesek 
lesznek 1 k., Kemény F.: A nemi probléma 1 k., Bloch Iván: Korunk nemi 
élete 1 k., Berget A.: Léghajózás és repülés 1 k., Richard J.: Oceanografia 
1 k., Hain Gáspár: Lőcsei krónikája II. f., Beöthy Zsolt: A művészetek 
története III. 1 k., Révai Nagy Lexikona V. 1 k., Mikola Sándor: A physikai 
alapfogalmak kialakulása 1 k., Dr. Hankó Vilmos: A chémiai kísérletezés 
módja 1 k., Dr. Philipp Kálmán: A direkt módszer 1 k., Finot Jean: A 
fajok problémája 1 k., Kienitz-Gerloff, Felix: Botanisch-mikroskopisches 
Praktikum 1 k., Leiek, Erich: Die biologischen Schülerübungen 1 k., Schulz, 
Paul F. F .: Unsere Zierpflanzen 1 k., Soergel, Albert: Dichtung und Dichter 
der Zeit 1 k., M. O. Kárpátegyesület Évkönyve 1 k., Böhtlingk, Arthur: 
Bismarck und das päpstliche Rom 1 k. 27 kötet, 1 füzet.

Akadémiai Értesítő 1911.1 k., Archeológiái Értesítő 1911.1 k., Athenaeum 
1911. 1 k., Budapesti Szemle 1911. 4 k., Egyet, philologiai közlöny 1911. 
1 k., Ethnographia 1911. 1 k., Evangélikus Őrálló 1911. 1 k., Irodalom- 
tört. közlemények 1911. 1 k., Magyar filozófiai társaság közleményei 1911. 
1 k., Magyar Középiskola 1911. 1 k., Magyar Nyelv 1911. 1 k., Magyar 
Nyelvőr 1911. 1 k., Magyar Paedagogia 1911. 1 k., Mathematikai és ter
mészettud. Értesítő 1911. 1 k., Numizmatikai Közlöny 1911. 1 k., Nyelv- 
tudomány 1 k., Nyelvtudományi közlemények 1 k., Petermanns geogr- 
Mittheilungen 1911. 2 k., Protestáns egyházi és iskolai Lap 1911. 1. k.,

V.



200

Protestáns Szemle 1911. 1 k., Századok 1911. 1 k., Természettudományi 
Közlöny 1911. 1 k., Tornaügy 1911. 1 k., Történelmi Tár 1911. 1 k., Zeit
schrift für oesterreichische Gymnasien 1911. 1 k., Zeitschrift für den
physischen und chemischen Unterricht 1911. 1 k., Történelmi Életrajzok 
1911. 1 k., M. Tud. Akad. Almanach 1911. 1 k. =  33 kötet.

Conrad: Handwörterbuch der Staatswissenschaften VI. 1 k., Corpus 
Juris 1910. 1 k., Kossuth Lajos: Iratai XIII. 1 k., Lloyd, John: London mu
nicipal government. History of a great 1880 — 1888. 1 k., Schwarz Gusztáv 
dr.: Újirányok a magánjogban 1 k., Az 1911. évi orsz. jogászgyűlés Iro
mányai I. 1 — 3., 3. f., Kincs István: Magyar ég. alatt 1 k., Solymosy S.: 
Útirajzok 1 k., Tarczai György: Szent-Margit legendáskönyve 1 k., Tarczai 
György: Német világ Budán 1 k., Sienkiewicz H .: Quo vadis? 2 k., Sien- 
kiewicz H .: Keresztes lovagok 2 k., Sienkiewicz H .: Kisebb elbeszélések 
2 k., Manzoni A.: A jegyesek 2 k., Sziklay János: A testvérek 1 k., Krúdy 
Gyula: Ifjúság 1 k., Spencer, Herbert: Die Principien der Sociologie 4 k., 
Mensi, Fr. Frh. v.: Die Finanzen Oesterreichs von 1701 — 1740.1 k., Mischler — 
Ulbrich: Oesterreichisches Staatswörterbuch 4 k., Engels, Friedr.: Die Lage 
der arbeitenden Klasse in England III. Aufl. 1 k.f Bernstein, Ed.: Die Vor
aussetzungen des Socialismus und die Aufgaben der Socialdemokratie 1 k., 
Klamaf, Karel: Das Papiergeld in Oesterreich seit 1848. 1 k., Diehl, K.: 
Über Sozialismus, Kommunismus, Anarchismus 20 Vorlesungen. II. Aufl. 
1 k., Linden, Jos.: Die Grundsteuerverfassung in den deutschen und italie
nischen Provinzen der oesterreichischen Monarchie 2 k.( Brentano, Lujo: 
Wie studiert man Nationaloekonomie 1 f., Freiberger, Gust.: Handbuch 
der oesterr. directen Steuern 1 k., Mangoldt, H. v .: Grundriss der Volks
wirtschaftslehre, II. Aufl. 1 k., Damaschke, Ad.: Geschichte der National
oekonomie, V. Aufl. 1 k.. Menger, Carl: Die Irrthümer des Historismus in 
der deutschen Nationaloekonomie 1 f., Deák Ferencz: Beszédei 6 k., Jaures, 
J .: L’armeé nouvelle 1 k., Biermann, W. E .: Staat und Wirtschaft 1 k., 
Zoványi J.: Puritánus mozgalmak a magyar ref. egyházban 1 k., Festschrift 
zur Jahrhundertsfeier des alig. bürgerlichen Gesetzbuches^ 1 k., Esmein: 
Précis de l’histoire du droit 1 k., Sagnac: La législation civile de la in
volution 1 k., Les methodes juridiques 1 k., Tarde: Soziale Gesetze 1 k., 
Lorand: Rationelle Ernährungsweise 1 k., Michels: Sociologie des Partei
wesens 1 k., Társadalmi fejlődés iránya 1 k., A középiskola reformja 1 k., 
Smith, Adam: Reichthum der Nationen 1 k., Grünwald B.: Régi Magyar- 
ország 1 k., Tierschutz. Zusammengestellt durch Fischer-Sigwart 1 f., Müller, 
E.: Eine rein demokratische Republik der Kanton Zürich zu Anfang des 
XX. Jahrhunderts 1 f., Schollenberger, J .: Die schweizerische Eidgenossen
schaft von 1874. bis auf die Gegenwart 1 k., Hochfeldt, H .: Psychologisches 
und Physiologisches aus der deutschen Schweiz 1 k., Jöhr, Adolf: Zur 
Frage der Errichtung einer schweizerischen Hypothekenbank 1 f., Moszkovszki, 
Max.: Vom Wirtschaftsleben der primitiven Völker 1 f., Lange, F .: Die 
Arbeiterfrage, ihre Bedeutung für Gegenwart und Zukunft 1 k., Diehl, Karl: 
P. J. Proudhon, seine Lehre und sein Leben 1 k. 61 kötet, 8 füzet.
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Kovalevszky, Maxim : Die oekonomische Entwicklung Europas bis zum 
Beginn der kapitalistischen Wirtschaftsreform 5 k., Herzog-Hanck: Real- 
encyclopaedie für prot. Theologie und Kirche, III. Aufl. 22 k., Filozófiai 
írók tára XXI —XXIV. 4 k., Hampel József: Az antik szobrászat története
1 k., Imre Sándor: A nevelés sorsa és a szocialismus 1 k., Neményi Imre: 
Szemelvények Apáczai Csere János paedagogiai műveiből 1 k., Riedl Frigyes: 
Arany János III. kiad. 1 k., Bánóczi József: Kisfaludy Károly és munkái
2 k., Imre Sándor: Irodalmi tanulmányok 2 k., Rousseau J. J .: Emil, vagy 
a nevelésről. Ford. Schöpflin A. 1 k., Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza 3 k., 
Alexander Bernát: Shakespeare Hamletje 1 k., Szinnyei Ferencz: Arany 
János 1 k., Váczy János: Kazinczy Ferencz 1 k., Radó Antal: Dante 1 k., 
Scott Elliot G. F .: A primitiv ember hajdan és most 1 k., Stein L.: Homokba 
temetett városok 1 k., Scott R. F .: Angolok a déli sarkvidéken 1 k., Conrad 
Elster — Lexis— Loening: Handwörterbuch der Staatswissenschaften V., VII., 
VIII. 3 k., Fodor: Polgári perrendtartás 1 k., Gotti: Polgári perrendtartás 
1 k., Kovács: Polgári perrendtartás 1 k., Helbing: Armenpflege 1 k., Lorenz: 
Heimarbeit 1 k., Curti: Resultate des schweizerischen Referendums 1 k., 
Acsády: Műszaki szótár 1 k., Festschrift für Carl Binding I — II. 2 k., 
Magyar Iparművészet 1911. 1 k. 63 kötet.

Webersik G .: Geographisch-statistisches Weltlexikon 1 k., Ferrol: Das 
Ferrol’sche neue Rechnungsverfahren 1 k., BorovszkyS.: Torontál vármegye 
1 k., Gulyás P ál: A népkönyvtárak szervezése, fentartása és kezelése 1 k., 
Schwarz Gusztáv: Kodificationalis dolgozatok 1 k., Schwarz G.: Újabb 
magánjogi fejtegetések 1 k., Kolozsváry Bálint: Magánjog I — II. 2 k., Bier- 
ling: Kritik der juristischen Grundbegriffe 1 k., Wieland: Schweizerisches 
Sachenrecht 1 k., Ihering: Der Besitzwille 1 k., Kornfeld: Sociale Macht
verhältnisse 1 k., Jäger: Das englische Recht zur Zeit der klassischen 
Nationaloekonomie 1 k., Speyer: Allgemeine Rechtslehre 1 k., Schiermeister: 
Das Recht Englands I. 1 k., Jacobi: Theorie der Willenserklärung 1 k., 
Zeerlesler: Schweizerisches Obligationenrecht 1 k., Verhandlungen des 
ersten deutschen Sociologentages 1 k., Wieland: Die historische und 
kritische Methode der Rechtwissenschaft 1 k., Radbruch: Der Handlungs
begriff 1 k., Damaschke: Der Bodenreform 1 k., Gutherz: Studien zur 
Gesetzestechnik 1 k., Seeler: Entwurf eines russischen Gesetzbuches 1 k., 
Breit: Geschäftsfähigkeit 1 k., Dubs: Wesen des Begriffs 1 k., Meyer: Das 
Publicitätsprincip 1 k., Isay: Die Willenserklärung 1 k., Arányi: A jog
ügyletekről 1 k., Márkus: Magyar törvénytár, 1911. évi t.-czikkek 1 k., 
Navratil Ákos: A gazdasági élet elemi jelenségei 1 k., Navratil Á.: Köz
gazdaságtani és pénzügytani jegyzetek 1 k., Láng Lajos: A vámpolitika az 
utolsó száz évben 1 k., Malthus T. R.: Tanulmány a népesedés törvényéről 
1 k., Toynbee Arnold: Anglia gazdasági forradalma a XVIII. században 1 k., 
Fellner Fr.: A nemzetközi fizetési mérleg alakulása Magyarországon 1 k., 
Fellner Fr.: A valuta rendezése Magyarországon 1 k., Cairnes J. E.: Vezér
elvek a közgazdaságtan köréből, újból kifejtve 1 k., Berényi Pál dr.: Pénz
intézetek üzletvitele 1 k., Baumgarten—Meszlény: Kartellek, trösztök 1 k.,
Coll. Ért. 1911—12. 26
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Kudora Károly: Jogi könyvtár 1 k., Exner Kornél d r.: Dolgozatok a magyar 
pénzügyi jog köréből 1 k., Jancsó György: A magyar házassági és házas
társi öröklési jog 1 k., Balogh Jenő: A büntető perjog tankönyve I. f., 1 f., 
Rósa Ferencz: A biztosítási szerződésről szóló német törvénytervezet főbb 
alapelvei 1 k., Králik Lajos d r.: A csődtörvény, III. kiad., 1 k., Dóczi 
Sámuel dr.: Főnök és alkalmazott jogviszonyai 1 k., Löw, Tibor d r.: Das 
ungarische Handelsgesetz II. Aufl., 1 k., Magyary Géza dr.: Kritikai tanul
mányok a polgári törvénykönyv tervezetéről, VI., 1 f., Buchwald Lázár: 
A csődtörvény kérdés- és feleletekben 1 k., Márkus Dezső dr.: Felső- 
bíróságaink elvi határozatai 8 k., Lukács Ferencz : A konyhasó ismertetése 
és a magyar sójövedéki törvények és szabályok gyűjteménye 1 k., Salamon 
Ferencz: Budapest története 3 k., Jászi Oszkár: A nemzeti államok kiala
kulása és a nemzetiségi kérdés 1 k. 61 kötet, 2 füzet.

Schneller István: Paedagogiai dolgozatok, I —III. 3 k., Fináczy Ernő dr.: 
Az ó-kori nevelés története 1 k., Peres Sándor: Neveléstana 1 k., Comenius 
A. János: Nagy oktatástana 1 k., Hughes I. L .: Tanítók hibái 1 k., Nádai 
Pál: Könyv a gyermekről 2 k., Fejes A.: Az akaratszabadság problémája 1 k., 
Veszély Ödön: Népiskolai neveléstan, tanítástan és módszertan 1 k., Baló 
József dr.: A magyar közoktatásügy szervezete 1 k., Nagy László : A gyermek
tanulmányozás mai állapota 1 k., Békefi Rémig: A marosvásárhelyi ref. iskola 
XVII. századi törvényei 1 f., Békefi Rémig: A sárospataki ref. főiskola 
1621-iki törvényei 1 f., Krausz Sándor: A Herbart—Ziher—Rein-féle didak
tikai elmélet és gyakorlat 1 k., Spencer Herbert: Értelmi, erkölcsi és testi 
nevelés 1 k., Réz László: Vallás és művészet 1 k., Prohászka O .: Isten és a 
világ 1 k., Kmosko Mihály d r.: Hammurabi törvényei 1 k., Zoványi Jenő: 
Theologiai ismeretek tára 3 k., Jánosi Zoltán: Papi dolgozatok I - IV. 4 k., 
Prohászka O .: Elmélkedések az evangéliomról 1 k. 26 kötet, 2 füzet.

b) Ajándék útján. A vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól: Nyáry 
Albert br. dr.: A bécsi udvar a XVII. század végén 1 k., Ossián költeményei 
magyar versekben Kálmán Károlytól, 1 k:

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségétől: Fabó Ber
talan: Erkel Ferencz-emlékkönyv 1 k., Takács Zoltán: A pápai ref. főiskola 
br. Baldacci Antal-féle metszetgyűjteményének katalógusa 1 k., Fromentin 
Eugéne: A régi mesterek; ford. Erdey Aladár, 1 k., Borovszky S.: II. Rákóczi 
Ferencz a szécsényi országgyűlésen kiállított szövetséglevele 1 drb.

A M. Tud. Akadémiától: A M. T. Akadémia kiadásában megjelent 
munkáknak és a folyóiratok tartalmának betűrendes czímjegyzéke I — II. 2 k.

A m. kir. Földtani Intézettől: A m. kir. Földtani Intézet betűrendes 
czímjegyzéke 1 k., A m. kir. Földtani Intézet könyvtárának szakcsoportok 
szerinti czímjegyzéke 1 k.

A Szépművészeti Múzeumtól: Takács Zoltán v .: Die Neuerwerbungen 
des Museums für bildende Kunst in Budapest 1 f.

A Váczi Múzeumegyesülettől: A Váczi Múzeumegyesület Évkönyve 
1911-ről 1 k., Duray Kálmán: A váczi czéhek 1 k.
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A Szepestnegyei Tört. Társulattól: Hain Gáspár Lőcsei krónikája 2 f.
Sárosvármegyétől: Tóth S.: Sárosvármegye monográfiája 2 k.
Szemere Miklóstól: Zarándy A. G .: Huba vére Szernere 1 k.
Szerzőktől-, eöttevényi Nagy Olivér dr.: A hágai két békekonferenczia 

(1899., 1907.) 1 k., Nagy József d r.: A görög atomista fizikusok filozófiájá
nak alapvonalai 1 f., Nagy József dr.: A tudomány értéke 1 f., Darnay K.: 
A sümegi Darnay-műzeum naptára 1912-re 1 k., Tschackert Pál dr.: Rövid 
tanulmányi kalauz hittanhallgatók számára; ford. dr. Szlávik M. (ford, aj.) 1 f.

A pápai ref. főiskolától: Borsos István : Görög, barbár és római érmek, 
A pápai főiskola éremgyűjteményének leírása, II. 1 k., 12 kötet, 6 füzet.

Fogadják a nemes ajándékozók a Collegium hálás köszönetét!

3. Csere útján-. 170 iskolai Értesítő.
i. ,
Összes gyarapodás — az Értesítőkön kívül — 293 kötet, 19 füzet.
Kivettek a könyvtárból 1911-ben 248 kötetet.
Könyvtári czélokra a Collegium 1911-ben 3549 kor. 13 fill.-t fordított.
A czédulák revíziója az elmúlt nyáron is tovább folyt; úgy a betű

rendes katalógus készítése is. Folytatólagosan elkészült: a vegytan, földtan, 
földisme, földrajz, statisztika, bölcselet, nevelés, jog- és államtudomány 
betűrendes szakjegyzéke.

1912. márczius elején megnyílt a könyvtár Olvasóterme, a melyben 
egyelőre folyóiratok és encziklopedikus tartalmú könyvek állanak a láto
gatók rendelkezésére. Az Olvasóterem már eddig is szép látogatottságnak 
örvend, a mely a jövőben, ha az intézmény ismertebb lesz, remélhetőleg 
emelkedni fog.

2. Szirmay-könyvtár.
Alapította Szirmay János 1835-ben, a mikor azt, mint hitbizományt, 

nyilvános könyvtárnak szánva, a Collegiumnak adományozta, s fentartására 
és gyarapítására 8000 kor. alapítványt tett. A könyvtár a collegiumi dísz
terem karzatán van elhelyezve nyitott polczokon; s használhatja a coll. 
tanárokon s tanulókon kívül a művelt közönség. Legközelebbi jövőben a 
coll. könyvtárnak állami segélylyel nyilvános könyvtárrá való átalakítása 
folytán ez is könnyebben hozzáférhetővé fog tétetni, a mennyiben a karzat
ról lekerül s megfelelő módon fog elhelyeztetni.

A könyvtár az 1911—12. isk. évben a következő művekkel gyarapodott: 
Engler & Prantl: Die natürlichen Pflanzenfamilien 243— 4. füzet; Dr. Cholnoky 
Jenő: Földrajzi közlemények 1911—12. isk. évben megjelent számai; Heinrich 
Gusztáv: Egyet, irodalomtörténet IV. köt.; Ernst Bierling: Juristische Prin- 
cipienlehre 1894 —1911. 4 kötet; Mugden : Die gesammten Materialien zum 
bürgerlichen Gesetzbuch für das deutsche Reich, 1899. év, 5 kötet; gróf 
Andrássy Gyula: A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabad
ságának okai 3. kötet.

26*
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3. A collegiumi tápintézet.

Az elmúlt iskolai évben convictusunk, küzdve a nagy drágaság által 
okozott nehézségekkel, igyekezett betölteni azt a fontos hivatást, a melyet 
Collegiumunkban betöltenie kell úgy egészségügyi, mint pedagógiai tekintet
ből. Ifjúságunk az ország minden részéből és a Collegium négy taninté
zetének növendékei közül kerül; különféle igényekkel lép föl s így termé
szetszerűleg igen nehéz mindenkit kielégíteni. Jótékony intézménynek szánták 
őseink; ilyenül tartjuk fenn s ilyennek kell maradnia ezentúl is. Ennélfogva 
igazi hivatása nem lehet más, mint a szegényebbsorsú tanulóknak lehetővé 
tenni a tanulást és azok szerényebb igényeinek megfelelő élelmezést biztosítani.

Szupplikánsainkat is csak addig küldhetjük szét adománygyűjtés céljá
ból, a míg azokat szegénysorsú tanulóknak fölsegítésére használjuk föl. 
A convictusi díjak fölszámításánál is tekintettel kell lennünk a szegény- 
sorsúakra, s mindazoknak, a kik tehetősbek, annyit kellene fizetniük, a 
mennyibe kerülnek; lévén már az is nagy előny a szülőkre, ha'gyermekeik 
előállítási áron kaphatják a nekik megfelelő, egészséges élelmezést. A mitől 
tartottunk, az a lefolyt iskolai évben bekövetkezett: a nagy drágaság miatt 
hiánynyal zárultak múlt évi számadásaink, annak ellenére, hogy mindent 
megtettünk az élelmicikkeknek minél olcsóbb beszerezhetése céljából. 
S miután most már nincsen kilátás arra, hogy az árak kisebbednének, ismét 
azon kényszerhelyzetbe jutottunk, hogy az áraknak mérsékelt s most már 
lehetőleg hosszú időre szóló emeléséről gondoskodjunk. Ugyanaz a baj más 
iskolák élelmezőinél is; ugyancsak foglalkoznak az élelmezési díjak emelésével

A convictusi díjak a következők voltak: Reggeli-díj tejért és egy 
süteményért (zsemlye vagy kifli) havonta 3 kor., kávéért hasonlóan egy 
süteménynyel 5 kor.; ebéd és vacsora díja az első félévre szept. 1-jétől 
dec. 31-ikéig 74 kor.; csupán az ebéd díja 40 kor.; ebéd és vacsora díja 
a második félévben január —június hónapokra 108 kor.; csupán az ebéd 
díja 60 kor. Ezenkívül minden belépő, az egész évre szóló kötelezettséggel, 
fölszerelés címén fizetett 2 kor.-t. Csupán reggelire vagy vacsorára beirat
kozni nem lehetett. A joghallg. ebben az évben is részesültek abban a ked
vezményben, hogy havonta is beiratkozhattak és kiléphettek; az ilyenek ebéd- 
és vacsoráért havonta 19 kor.-t, ebédért 11 kor.-t fizettek s díjelengedésben 
nem részesülhettek.

Az előírt díjak fizetése alól elengedésnek is volt helye; de csak azon 
ág. h. ev. szegénysorsú tanulóknál s hallgatóknál, a kik szorgalom, ered
ményes tanulás és jó magaviselet által arra érdemeseknek bizonyultak.

Az elmúlt isk. évben a következő elengedésben részesültek a convictus 
tagjai: a theol. akadémián 2365 kor., a jogakadémián 360 kor., a főgytnna- 
siumban 1140 kor. s a tanítóképzőben 3048 kor.; összesen 6913 kor., a mely 
összegből a conv. pénztár 3595 koronát, a főgymn. segélyalap 120 koronát, 
Ludmann-alap 40 koronát, 3158 koronát pedig a tiszai ev. egyházkerület 
pénztára fedez. Ezen kívül esik az ökonomus, széniorok, portáns-feliigyelő 
és portánsok jótéteménye. Ezek a mosáson kívül teljes ellátást kaptak s
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fizettek: az ökonomus 50 koronát, a 2 szénior ä 100 koronát 200 koronát 
és 2 portáns ä 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 ezeknek nyújtott kedvezmény 2420 koronát tesz. 
A jótétemények főösszege tehát 9333 kor.

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 és húst, kétszer búzadarával, kétszer rizskásával, 
kétszer pirított zsemlyével s egyszer tésztával. Ezenkívül, a vasárnappal 
kezdve, következő ételek voltak: sertéssült káposztával, savanyú burgonya, 
káposzta, marhapecsenye rizskásával, borsó, bab és marhapecsenye burgo
nyával. Vacsorára pedig a következő ételek voltak: marhasült burgonyával, 
bab, borsó pecsenye-feltéttel, bab, pecsenye, esetleg pörkölt burgonyával, 
galuska és lencse pecsenye-feltéttel. Sertésöléskor hurka, olykor kolbász vagy 
disznósajt is volt. Tavasszal egyes esetekben borjúpecsenyét, ősszel pedig 
ürűgulyást is adtunk. A káposztát ősszel tökkáposzta és kelkáposzta helyette
sítette; míg tavasszal szárazfőzelék helyett olykor salátafőzeléket is adtunk. 
Beneficiumok alkalmával az ebédi pecsenyéhez rendesen szilvát, ürTnep- 
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 megtartottuk a 
szokásos beneficiumokat. Ősszel, nov. 30-ikán, Keczery András alapítványából 
az alapító nevenapján, a mikor is az ifjúság délben sertéspecsenyét kapott 
szárított szilvával; márc. 15-ikén Dessewffy István családi alapítványából 
a márciusi nagy napok emlékére, a mely napon pecsenyén kívül bort is 
kapott az ifjúság; s végül márcz. 19-ikén, József napján, Oanczaugh József 
alapítványából. Áldott legyen az alapítók emléke, a kik ily módon örökítették 
meg nevöket!

A convictus kiadásainak fedezésére szolgáltak az 1911. évben a követ
kező bevételek:

1. convictusi díjakból befolyt...........................  23,396 K. — fill.
2. a tiszai egyházkerület segélye...................... 3,325 » — „
3. az 1911. évi szupplikáció ...................................  2,951 „ 52 „
4. a régi hátralékosok befizetései ..................  942 » 25 „
5. adományok, időközi kamatok s vegyesek .. .. 1,042 » 97 »
6. 1910. évi maradvány ......................................... 19,317 „ 25 »

Összesen .. .. 50,974 K. 99 fill.
A kiadások te t te k ............................................. 31,949 » 01 „
Marad átvitelnek az 1912. évre .............................  19,025 K. 98 fill-
vagyis hiány................................................................ 291 „ 27 »
Az 1911. évi szupplikáció jövedelme:
1. Máczay Lajos 1. th. Eperjesen gyűjtött 98 kor. 90 fill, (a neki járó 

résszel együtt 113 koronát); 2. Kuszy Adolf II. th. Gömör vm.-ben 179 kor.
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27 fill, (a neki járó */,-ad résszel 268 kor. 90 fill.); 3, Markusovszky András 
I. th. Bács-Bodrog, Temes, Torontál és Krassó-Szörény vm.-ben 152 kor. 
10 fill. (228 kor. 10 fill.); 4. Szklenár Pál II. th. Zólyom vm.-ben 174 kor. 
(261 kor.); 5. Hronyecz Pál II. th. Szepes vm. 274 kor. 03 fill. (411 kor. 05 fill.);
6. Hatvanszky Andor II. th. 116 kor. 20 fill. (174 kor. 30 fill.); 7. Fröhlich 
Győző II. th. Pozsony, Nyitra, Trencsén vm. 80 kor. 67 fill. (121 kor.);
8. Lábossá Lajos II. th. Budapesten 178 kor. 47 fill. (313 kor. 70 fül.);
9. Kehler Béla IV. tkp. Pest-Pilis-Solt-Kiskún, Tolna, Somogy, Baranya vm. 
398 kor. 74 fill. (598 kor. 10 fill.); 10. Fúria Károly VIII. o. t. Nógrád, 
Esztergom vm. 159 kor. 40 fill. (239 kor. 10 fill.); 11. Kozlay Béla VIII. o. t. 
Jász-Nagykún-Szolnok, Borsod, Heves vm. 101 kor. 40 fill. (152 kor. 10 fül.);
12. Czlrbesz Tamás VII. o. t. Arad, Hajdú, Csanád, Csongrád vm.-ben 131 kor. 
27 fill. (196 kor. 90 fill.); 13. Lippay József VII. o. t. Szabolcs, Szatmár, 
Szilágy, Bihar vm. 150 kor. (225 kor.); 14. Chotvács József VI. o. t. Zemplén, 
Ung, Ugocsa, Bereg, Máramaros vm. 32 kor.; 15. ScholtzJenő II. tkp. Abaúj- 
Torna vm. 57 kor. 54 fill. (86 kor. 30 fill.); 16. Bohus Emil II. tkp. erdély- 
részi déli megyék 271 kor. 55 fill. (543 kor. 10 fill.); 17. Halát Pál III. tkp. 
erdélyrészi északi- megyék 177 kor. 90 fill. (355 kor. 80 fill.); 18. Fngler 
András III. tkp. Árva, Liptó, Túrócz vm. 50 kor. 14 fill. (75 kor. 20 fill.);
19. Varga András II. tkp. dunántúli megyék 20 kor. 50 fill. (41 kor.);
20. Nikelszky Ödön II. tkp. Bars, Hont, Komárom vm. 115 kor. 34 fill. 
(173 kor.); 21. Schmidt János I. th. Sáros vm. 157 kor. 74 fill. (236 kor. 
60 fill.); összesen: 3077 kor. 16 fill. (4845 kor. 25 fill.)

Szupplikáció megváltása címén adtak: a mosonyi esperesség 14 kor.; 
pozsonyi esperesség 27 kor. 82 fill.; kőszegi egyház 4 kor.; az Eperjesi 
Takarékpénztár 50 kor.; a Dessewffy István-féle ösztöndíj-alap kamatából 
65 kor. 56 fill.; a Keczery Károly-féle alapítvány kamata 92 kor. 02 fill.; 
Ludmann Ottó-alap kamata 40 kor.; a főgymn. segélyegylettől 120 kor.; 
összesen: 413 kor. 40 fillér.

Miként a szupplikáció eredménye, úgy az adományozók nevei is fényesen 
bizonyítják, hogy a nehéz viszonyok dacára számosán találkoznak, akik 
akarnak és szivesen áldoznak főiskolánk ezen jótékony intézete részére. S ha 
szupplikánsaink tisztességes magaviselet és kellő műveltség tanúsítása mellett 
szorgalmasan járják be a nekik kijelölt területeket, mindig szép eredménynyel 
jár a munkájok; s a mellett, hogy ismereteiket gyarapíthatják, önállóságot 
tanulnak és világot látnak, azonfelül jótékonyságot gyakorolnak s anyagi 
haszonra tesznek szert.

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 szupplikánsainkat, sokszor a legalkalmatlanabb időben, magyaros vendég- 
szeretettel s kér. türelemmel és elnézéssel fogadják, gondosan ellátják és jó
tanácsaikkal s útbaigazításaikkal fáradságos munkájokban szivesen támogatják.
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Kérjük őket, hogy a mennyiben valamely kiküldöttünk ellen kifogásuk van, 
azt tudomásunkra juttatni szíveskedjenek. Közigazgatási hatóságainknak is 
köszönettel tartozunk, mert most már csak kivételesen fordulnak elő esetek, 
hogy egyes közigazgatási tisztviselők nehézségeket okoznak s akadályokat 
gördítenek a szupplikánsok 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 föl 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, százszorosán 
visszatérítse az egyháznak és a társadalomnak, a mit tőle e címen kapott.

Az 1911/12. isk. évben összesen 203 tagja volt a convictusnak, a kik 
közül csupán ebédre 10 tanuló járt; reggelire 65 tanuló iratkozott. Havonta 
belépő s kilépő tagja volt a convictusnak 11 joghallgató.

A 203 convictusi tag a Collegium 4 tanintézete között vallásra való 
tekintettel is következőleg oszlik meg (a zárójelben levő számok a múlt évi 
állapotot mutatják):

ág. h. ev. ref. r. kath. g. kath. g. kel. izr. Összesen
Theologus .. 45  (36) i - — — — — 46 (36)
Joghallgató .. 14 (19) 2 (4) 2  (8) 1 (3) 1 0 ) 1 (3) 21 (38)
Főgymn. tan. 4 2  (45) 8 (8) 3 (5) 2 (3) — 3 (1) 58 (62)
Tanítókp. tan. 6 7  (71) 9 (8) 2 (3) — — — 78 (82)

Összesen 168(171) 20 (20) 7 (16) 3 (6) 1 0 ) 4 (4) 2 0 3 (2 1 8 )

A convictusi tagok száma 15-tel kevesebb volt, mint az előző évben, 
a mi főleg annak tulajdonítandó, hogy a joghallgatók közül ez évben is 
jóval kevesebben iratkoztak be, mint az előző években.

Ha ezen adatokat összehasonlítjuk a Collegium egyes intézeteinek 
létszámával, mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a theologiai akadémia 
hallgatóinak 7/s része, a jogakadémia hallgatóinak körülbelül Vis-e, a fő- 
gymnasiumi tanulók 1f6-a (ezeknek egy nagy része eperjesi), végül a tanító
képző növendékéinek mintegy 90°/0-a látogatja a convictusi: az egész ifjú
ságnak körülbelül '/4 része. Ha azonban a helybenlakók számát az ifjúság 
egész létszámából levonjuk, akkor az arányszám természetszerűleg tetemesen 
emelkedik.

Vallásfelekezeti és nemzetiségi különbséget nem teszünk, sem a föl
vételnél, sem a fizetésnél. Minden collegiumi, rendesen beírt tanuló s hall
gató 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.
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Kedvezményekben, illetőleg az előírt díjakból való elengedésekben csak 
ág. h. evangélikusok részesülhetnek, ha kellő szorgalom és haladás mellett 
jó erkölcsi magaviseletét tanúsítanak s szegénységökről hatósági bizonyít
ványt mutatnak föl.

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 címén, egész évre szóló érvénnyel, 2 kor. 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 díjelengedésre nem 
számíthatnak. Megkezdett hónap egésznek számíttatik; a miből következik, 
hogy a hó elején inkább tanácsos beiratkozni.

Mivel egyes tanulók s hallgatók, a kiknek az efortis 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. collegíumi 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 20—55 kor. 
erejéig történhetik. Az erre vonatkozó kérvények a convictusi eforusnál, a 
ngos s nt. collegíumi igazgató-választmányra címezve nyújtandók be. A 
benyújtás határideje szept. 30., illetőleg jan. 31.; később benyújtott kérvények 
nem jönnek figyelembe. A kérvények mellékletei: hatóságilag kiállított szegény
ségi bizonyítvány és megfelelő iskolai bizonyítvány, vagy leckekönyv. Ez alól 
kivételek a tanítóképző tanulói, a kik folyamodványaikat aug. 20-ikáig 
küldhetik föl a tanítóképző igazgatóságához, egyidőben a fölvétel iránt 
beküldött kérvénnyel.

A convictusban való rendnek fentartása- s az ételek kiosztásánál való 
közreműködés és felügyelet s ételek kiosztása céljából szervezve van az 
ökonomusi, két széniori és egy portáns-felügyelői s végül öt portánsi állás, 
a melyeknek betöltése az eforusnál való kérvényezés alapján történik.

Az ökonomusi, széniori s portáns-felügyelői állások bizalmi és kitün
tető tisztségek és csak ev. vallásé akadémiai hallgatók (a portánsok felügyelője 
lehet felsőosztályú főgymn. tanuló is) által tölthetők be.

Az ökonomus kötelességei közé tartozik: a hús fel vágása és kiosztása 
az étkezők között, valamint gondoskodás arról, hogy mindenkinek elegendő 
étel jusson; ő nyilvántartja az étkezők számát, vezeti a kenyér-könyvet és 
beszámol róla 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.
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A két szénior felügyel az étkezőhelyiségben a rendre, csendet tart az 
étkezés folyamán, ügyel a tisztaságra, az ételeknek az asztalra, való rendes 
tálalására, kiosztja a kenyeret, s imádkozik étkezés előtt és után. Szükség 
esetén helyettesítik az ökonomust, a miként viszont ez helyettesítheti a szé- 
niorokat. Az ételek minősége, vagy mennyisége, a tisztaság és a 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 ügyelnie, 
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 széniorokat, vagy ökonomust. Mindannyioknak 
kötelességök békében s egyetértő közreműködéssel a convictusban étkező 
ifjúságnak s a eonvictusnak javán közremunkálni.

A portánsok kötelessége az asztalok megtérítése, az ételek feltálalása, 
kiszolgálás az étkezés alatt, az asztalok letakarításában való segédkezés és 
ehhez hasonló, könnyebb munka.

Az ökonomus s a két szénior a convictusi ebédlő mellett, külön szobában 
laknak s a mosást kivéve, teljes ellátásban részesülnek s azért az ökonomus 
50 kor.-t, a széniorok 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 széniorok 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 nemcsak az eforus, hanem a portáns-felügyelő közvetlen 
felügyelete alatt állanak s így teljesen megbízható gondozásban részesülnek. 
Szegény ev. szülők gyermekei, kiket az eforus választ s alkalmaz a főgymn. 
alsó osztályába járó tanulók közül, a kik kellő szorgalmat tanúsítanak s jó 
magaviseletűek. 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 kötelességeiknek. 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 Langos János IV. é. theol.; széniorok: Mikulás Jenő
III. é. theol. és Klaniczay Gyula II. é. jh.; portánsok felügyelője: Lábossá 
Lajos III. é. theol.; portánsok: Szlávik Dezső II. o. t. díjmentes, Horváth 
Lajos IV. o. t. és Marencsin Albert IV. o. t. féldíjasok; Javorniczky Ervin 
II. o. t. I. félév, Javorniczky Aladár III. o. t. II. félév és Koncsek Jenő II. o. t. 
egész díjasok.

A convictus tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak s úgy
Coll. Ért. 1911—12. 27
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az étkezés, mint fegyelem tekintetében az eforus rendelkezéseinek vannak 
alávetve, a ki a collegiumi hatóságnak előírása szerint vezeti az intézetet. 
Az ökonomus, széniorok 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, 
ezt követeli 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: délben 1 2 V4-kor 
theologusok és joghallgatók; 11 l i - kor pedig a főgymn. és tanítóképezdei 
tanulók ebédelnek. A vacsora ideje télen-nyáron 7 órakor — a mikor főgymn. 
és tanítóképezdei tanulók — és félnyolckor van, a mikor a theologusok és 
joghallgatók vacsoráznak. A reggelit félnyolckor adjuk.

A csendzavarókat, lármázókat, rendetlenkedőket s engedetleneket jogá
ban áll az eforusnak büntetnie; s ha az egyszerű figyelmeztetés, intés s dor
gálás nem használ, tőlük az ételt is megtagadnia; sőt súlyosabb esetekben 
az intézetből való rövidebb vagy hosszabb időre terjedő kizárással is sújtania. 
Fegyelmezési joguk van az eforus helyetteseinek is, miről azonban jelentést 
kell tenniök; de súlyosabb esetekben közvetlenül csak az eforus intézked
hetik. Az eforus fölöttes hatósága a collegiumi közös tanári értekezlet.

A jövő évi étlap a következő: Ebédre rendesen marhahúsleves és 
marhahús lesz kétszer búzadarával, kétszer pirított zsemlyével, egyszer tésztá
val s kétszer rizskásával; szerdán és szombaton rántott-, illetőleg zöldséges
leves lesz; ezenkívül, a vasárnappal kezve, a következő ételek: sertéssült 
káposztával (esetleg töltöttkáposzta, ősszel tök- vagy kelkáposzta helyettesíti), 
savanyú burgonya, káposzta (tök- vagy kelkáposzta), marhapecsenye rizs
kásával, felváltva galuskával, borsó, bab és marhasült burgonyával. Vacsorára 
pedig a következő ételek lesznek: sertés- vagy marhasült burgonyával, bab, 
borsó sertéssült-feltéttel, bab, marhasült rizskásával (esetleg pörkölt, gulyáshús 
vagy székelygulyás), galuska s végül lencse pecsenye-feltéttel. Sertésöléskor 
hurka szokott leni; a pecsenyét olykor kolbászféle helyettesíti.

A convictus minden tagja úgy az ebéd, mint a vacsora idején egy-egy 
negyedkenyeret is kap.

Az étlapot évközben változtatni nem lehet; de kisebbszerű eltérések s javí
tások történhetnek az évszakokhoz viszonyítva, az eforus rendelkezése alapján.

A kik ennél bővebb felvilágosítást óhajtanak, forduljanak a convictus új 
eforusához: Teltsch Kornél főgymn. tanárhoz, vagy pedig a coll. igazgató
sághoz, illetőleg az egyes coll. intézetek vezető-tanáraihoz.
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4. Collegium!
A theol. akadémia gyűjtése ............
A jogakadémia „ ............
A főgymnasium „ ............
A tanítóképző » ............

Ebből kapott:
a) A Theol. Otthon .......................
b) Az eperjesi ev. polg. leányiskola .
c) A gyámintézet .............................

gyámintézet.
.............................. 27 kor. -  fill.
.............................. 41 „ -  „
.............................  40 „ -  „
...._ . 12 „ - ,

Összesen: 120 kor. — fill.
. 45 kor. -  fill.
.. 50 „ -  „

25 it — a
7 m  kor. -  fill.

5. A kerületi árvaház.
A theol. akad. gyűjtése..........................................................  27 kor. — fill.
A jogakadémia „   40 „ — „
A főgymnasium „   20 „ — „
A tanítóképző „   20 „ — „

Összesen: 107 kor. — fill.

Tand íj elengedések.
1. A theol. akadémián.

Az összes hallgatók tandíjmentesek, a mi 54 hallgatónál, 
a régi, eltörölt tandíj felszámítása szerint ä 40 kor., tenne összesen 2160 K. — f

2. A jogakadémián.
a) Az /. félévben: Teljes tandíjmentességben részesültek:

Bölcsházy Zoltán III. é., mint dékáni Írnok 78 kor.; Perényi
Béla III. é., mint coll. tanár fia 50 kor........................................  128 K. — f.

/5?7-tandíjmentességben (egyenként 25 kor.) részesültek: 
Andrejkovics József, Schütze József, Tóbiás Gyula I. é., Klaniczay 
Gyula, Komáromi Ottó, Lengyel János, Rosenthal Artur II. é.,
Rozlosnik Miklós III. é., továbbá Baloghy Elek I. é., Bolla Béla,
Illgenn Aurél II. é., Korbély Géza IV. é., Nemes Géza, Szereday
Szilárd III. é. és Szlabey Rezső I. é., mint ev. lelkész—tanár—
tanító fiai ............................................................................ >. .. 375 K. -  f.

b) A II. félévben: Teljes tandíjmentességben részesültek:
Bölcsházy Zoltán III. é., mint dékáni írnok 62 kor.; Perényi
Béla III. é., mint coll. tanár fia 50 kor........................................  112 K. — f.

Fél-tandíjmentességben (egyenként 25 kor.) részesültek: 
Adamovits János, Böhm József, Jung Aladár, Löwy Vilmos, 
Szedlák Elek I. é., Klaniczay Gyula, Komáromi Ottó, Lengyel 
János, Rosenthal Artúr, Tóbiás Gyula II. é., Rozlosnik - Miklós
III. é., továbbá Baloghy Elek I. é., Illgenn Aurél II. é., Szereday
Szilárd III. é., mint ev. lelkész, illetve tanító fiai ..................  350 K. — f.

A jogakadémián összesen elengedtetett .. .. 965 K. — f.
27 '
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3. A főgym nasium ban.
I. oszt.: Zsugyel Bertalan egész-, Bodnár Dezső, Elischer 

Zoltán, Hanzély Antal, Frauwirth Mihály, Kónya Miklós, Neu- 
singer Aurél, Papp Elek fél-, Friedrich Vilmos, Schwarz Gyula 
Ví-résznyi elengedésben részesültek. =  300 kor.

II. oszt.: Bortnyik Lajos, Durst Aladár, Halmi Aladár, 
Kozslej György, Öhlschläger Andor, Raab György, Slajchó 
Mihály, Szlávik Rezső egész-, Antal Zoltán fél-, Bally Sándor, 
Németh András, Székely László 1/4-résznyi elengedésben része
sültek. =  555 kor.

III. oszt.: Bodnár József, Guttmann Manó, Nagy Árpád, 
Zeman Jenő egész-, Kopp Salamon */o Nagy Dezső, Oszvald 
Dániel fél-, Urbach Miklós, Bertalan Béla Vi-résznyi elengedés
ben részesültek. 375 kor.

IV. oszt.: Kuliffay Tibor, Öhlschläger Ödön s/o  Elischer 
Béla, Goldmann Béla, Horváth Lajos, Marencsin Albert fél-, 
Grünstein Béla, Késmárszky Árpád ^-résznyi elengedésben 
részesültek. =  240 kor.

V. oszt.: Bodnár István, Csendes Sándor, Neumann Illés, 
Róth Ágost, Tahy Béla egész-, Bartos Gyula s/ o  Nagy Jenő 
fél-, Gajdos József V4-résznyi elengedésben részesült. =  390 kor.

VI. oszt.: Orián Árpád egész-, Grünstein Ede, Siegelmann 
József V^résznyi elengedésben részesültek. =  90 kor.

VII. oszt.: Bartsch Béla, Dancz István, Elischer Viktor,
Fúria Zoltán, Kutsinszky Béla, Szóvá Péter egész-, Fried Ernő, 
Marencsin Zoltán s/4-, Gottlieb Jenő, Grünstein Lajos fél-, Kapi- 
sinszky Jenő, Klein Dezső, Tauszk Jakab V4-résznyi elengedés
ben részesültek. - 560 kor.

VIII. oszt.: Lippay József, Wallrabenstein Ferencz, Weiner 
László egész-, Bojárszky Dezső, Feldmann Elek fél-, Chotvács J., 
Pálesch Árpád l/4-résznyi elengedésben részesültek. 270 kor.

Összesen
Tandíjelengedésben részesült 69 tanuló.

4. A tanítóképző-intézetben
az évi tandíjelengedések összege ..............................................

Tandíjelengedések összesen .. ..

2780 K. -  f.

680 K. — f. 
6585 K. -  f.



Tápd íj elengedések.
1. A theologiai akadémián.

a) Az első félévben: I. évesek: Dzurik Gyula 30, Egyed 
Bertalan 30, Hönsch Miklós 50, Kéri János 30, Matulcsik Gyula 
30, Ponyiczky Pál 30, Szabó Gábor 40, Szolkovy János 30, 
Tavassy Zoltán 30 kor.; II. évesek: Baron János 50, Fábry 
Ernő 40, Jurányi Lajos 40, Markusovszky András 40, Máczay 
Lajos 40, Stadtrucker Gyula 30 kor.; III. évesek: Derner Gusztáv 
35, Fröhlich Győző 40, Hatvanszky Andor 40, Kuszy Adolf 40, 
Marcsek János 50, Matyuga Kamill 30, Szklenár Pál 30, Tur- 
csányi László 50 kor.; IV. évesek: Heinz Lajos 60, Moravcsik 
Jenő 20 kor. =  935 kor.

b) A második félévben : I. évesek: Dzurik Gyula 30, Egyed 
Bertalan 60, Hönsch Miklós Ede 50, Kéri János 60, Kiss István 
60, Matulcsik Gyula 60, Szabó Gábor 50, Szelezsán János 20, 
Szolkovy János 40, Tavassy Zoltán 40 kor.; II. évesek: Bánszky 
György 20, Baron János 50, Fábry Ernő 40, Jurányi Lajos 50, 
Máczay Lajos 25, Markusovszky András 70, Mikula Zoltán 20, 
Stadtrucker Gyula 60 kor.; III. évesek: Derner Gusztáv 35, Egyed 
Aladár 30, Fröhlich Győző 50, Hatvanszky András 50, Hronyecz 
Pál 20, Kuszy Adolf 60, Marcsek János 80, Matyuga Kamill 40,
Mohr Gyula 30, Szklenár Pál 40, Turcsányi László 50 kor.;
IV. éves: Heinz Lajos 80 kor. =  1370 kor.............. Összesen 2305

2. A jogakadémián.
a) Az első félévben: Baloghy Elek I. é., Klaniczay Gyula 

11. é., Bölcsházy Zoltán, Buna János és Rozlosnik Miklós III. é., 
egyenként 35 kor. 175 kor.

b) A második félévben: Baloghy Elek I. é., Bölcsházy Zol
tán, Rozlosnik Miklós III. é., Buna János IV. é., egyenként
55 kor. =  220 kor................................  ..................  Összesen 395

3. A főgymnasiumban.
I. félév: I. oszt.: Zsugyel Bertalan 30, Elischer Zoltán 10.

II. oszt.: Halmi Aladár 15, Bortnyik Lajos 30. III. oszt.: Javor- 
niczky Aladár 20, Marencsin Béla 10. IV. oszt.: WohánerGéza 15, 
Elischer Béla 10. V. oszt.: Gajdos József 15, Roth Ágost 30,
Tahy Béla 30, Wächter Vilmos 15. VI. oszt.: Jesztrebényi Ernő 10, 
Priscsák János 15. VII. oszt.: Bartsch Béla 15, Fúria Zoltán 30, 
Marencsin Zoltán 10, Elischer Viktor 15. VIII. oszt.: Czirbesz 
Tamás 10, Chotvács József 15, Lippay József 30, Mitske Marián 
15 kor. =  395 kor.
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II. félév: I. oszt.: Zsugyel Bertalan 40, Elischer Zoltán 20.
II. oszt.: Halmi Aladár 20, Bortnyik Lajos 30. III. oszt.: Ma- 
rencsin Béla 20, Koncsek Béla 20, Horváth András 20. IV. oszt.: 
Elischer Béla 20, Woháner Oéza 20. V. oszt.: Wächter Vilmos 30, 
Tahy Béla 50, Roth Ágost 40, Gajdos József 25. VI. oszt.: Jesztre- 
bényi Ernő 20. VII. oszt.: Bartsch Béla 30, Fúria Zoltán 30, 
Marencsin Zoltán 30, Elischer Viktor 30. VIII, oszt.: Czirbesz 
Tamás 20, Chotvács József 30, Lippay József 30 kor. 575 kor.

Összesen

Convictusi segélyek: A Ludmann-alapból: Elischer Viktor 
VII. o. 40, Zsugyel Bertalan I. o. 20 kor. =  60 kor.

Az ifjús. segítőalapból: Bortnyik Lajos II. o. 30, Koncsek 
Béla III. o. 20, Roth Ágost V. o. 20, Fúria Zoltán VII. o. 20, 
Lippay József VIII. o. 30 kor. 120 kor.................  Összesen

4. A tanítóképző-intézetben.

a) Az első félévben: I. oszt.: Bolner Gyula 18, Brezina 
■ Pál 36, Chlebus Pál 18, Emericzy Géza 18, Kapy Jenő 20,

Marschalkó Jenő 28, Meskó Frigyes 36, Spiesz József 18, Szabó 
Sándor 36, Zselló Lajos 18 kor. — II. oszt.: Czelder Gyula 36, 
Fidler Ferencz 18, Garay József 36, Kisfaludy Lajos 36, Krecsák 
Gyula 18, Mercs Samu 18, Ruman Kornél 18, Scholcz Béla 18, 
Sintaj Pál 18, Stromp Gusztáv 64, Zorkóczy Ernő 18 kor. —
III. oszt.: Bellán Andor 36, Benczo András 18, Bohus Emil 36, 
Gallay András 36, Halát Pál 36, Klimo Péter 18, Kontra János 
18, Oravszky Rezső 36, Roszik Gyula 18, Rúzsa László 36, 
Scholcz Jenő 36, Sztrehárszky János 18, Them Oszkár 36, Varga 
András 36 kor. — IV. oszt.: Czékus István 18, Dóbisz Károly 
18, Engler András 36, Polgár Ede 72, Steller Ernő 48, Székely 
Gyula 36, Podhradszky Imre 36 kor. 1222 kor.

b) A második félévben: I. oszt.: Bohus László 20, Bolner 
Gyula 27, Brezina Pál 74, Chlebus Pál 72, Emericzy Géza 27, 
Kapy Jenő 30, Marschalkó Jenő 62, Meskó Frigyes 54, Spiesz 
József 47, Szabó Sándor 72, Tinschmidt Árpád 20, Zselló Lajos 
27 kor. — II. oszt.: Czelder Gyula 54, Fidler Ferencz 27, Garay 
József 54, Kisfaludy Lajos 54, Krecsák Gyula 27, Mercs Samu 
27, Ruman Kornél 27, Scholcz Béla 27, Sintaj Pál 27, Stromp 
Gusztáv 16, Zorkóczy Ernő 27 kor. — III. oszt.: Bellán Andor 
54, Benczo András 27, Bohus Emil 54, Gallay András 54, Klimo 
Péter 27, Kontra János 27, Oravszky Rezső 54, Roszik Gyula 
27, Rúzsa László 54, Scholcz Jenő 54, Sztrehárszky János 27, 
Them Oszkár 54, Varga András 54 kor. — IV. oszt.: Czékus

970 K. -  f.

180 K .- f .



István 27, Dóbisz Károly 27, Engler András 54, Podhradszky 
Imre 18, Polgár Ede 108, Steller Ernő 72, Székely Gyula 
54 kor. 1826 kor.....................................................  Összesen 3048 K. — f.

Ezen 3048 koronához járult a convictusi pénztár 833 koronával, az 
egyházkerület 2215 koronával.

Oeconomus jótéteménye: teljes ellátás lakással stb. (fizet 100 kor.-t) 230 K. — f.
Két szénior teljes ellátása (fizetnek a 100 kor.-t)........................  460 „ — „
Portánsfelügyelő teljes e llá tása ....................................................  330 „ — »
Egy díjmentes portáns teljes e llá tása .........................................  330 » — „
Két portáns ellátása (fizetnek ä 50 kor.-t) .............................. 560 » — »
Két portáns ellátása (fizetnek ä 100 kor.-t) .............................. 460 „ — »

Összesen .. 2370 K. — f.
A convictusi elengedések összesítése:

A theol. akadém ián ......................................................................  2305 K. — f.
A jogakadémián ............................................................................ 360 „ — „
A főgimnáziumban .........................................................................1160 „ — „
A tanítóképzőben............................................................................  3048 „ -- »
Öeconomus, széniorok stb..................................................  .. .. 2370 „ — »

Összesen .. 9243 K. — f.
Mely összegből az egyházkerület pénztárának terhére esik (theol.

883 kor., tkpző 2215 kor.) ...............................................  3098 K. — f.
Főgimnáziumi segélyegylet és Ludmann-alap ........................ 180 „ — „
A conv. pénztár terhére esik ..................................................... 5965 „ — „

Összesen .. 9243 K. — f.

Ösztöndíjasok az 1Q1,/12. évben.
1. A theologiai ak ad ém ián :

Heinz Lajos IV. é., Hunfalvy Pál-féle* .........................  1000 kor. — fill.
Heinz Lajos IV. é., Roth — Teleky-féle............................  65 „ — »
Kuszy Adolf III. é., „ „ „   65 „ — »
Lábossá Lajos III. é., » » »   65 » — „
Mikulás Jenő III. é., » » „ ................................ 65 » — „
Baron János II. é., „ » „ .............................. 65 ,, „
Jurányi Lajos II. é., » „ » ................................  65 » — »
Hönsch Ede Miklós I. é., Roth—Teleky-féle..................  65 — »
Matulcsik Gyula I. é., „ „ „ ...................  65 » — »
Kiss István I. é., » « » .. ............. 65 „ — ,,
Hatvanszky Andor III. é., Sárossy-féle ......................... 18 » — »

Átvitel 1603 kor. -  fill.

Ezen iskolai éven kívül még két évig húzza külföldi egyetemi tanulmányai alatt.
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Áthozat 1603 kor. — fill.
Markusovszky András II. é., Benczur-féle ...................  100 ,, —
Stadtrucker Gyula II. é., Ehn-féle..................................... 80 „ — „
Derner Gusztáv Adolf III. é., Wagner-féle ...................  32 „ — »,
Hajdú Gyula I. é., VI sz. kir. v á ro s i ............................... 40 „ — „
Fröhlich Győző III. é., Roskoványi-féle (kettő) ............. 32 „ — >,
Lángos János IV., Schwartz-féle ..................................... 98 „ — „
Szklenár Pál III. é., Ehn-féle ..........................................  80 « — »
Matyuga Kamill III. é., Paur-féle ....................................  50 „ — »
Turcsányi László III. é., E hn-fé le ..................................... 80 » — „
Kozlay Kálmán III. é., Újházy-féle..................................... 120 „ — »
Marcsek János III. é., Kaczián-féle..................................... 200 » — «
Lábossá Lajos III. é., Szentgyörgyi-pályadíj...................  40 „ — »
Baron János II. é., Schwartz-féle ..................................... 98 „ — „
Kéri János I. é., Sohajda-féle ..........................................  40 „ — „
Hajdú Gyula I. é., egyházkerülettől ............................... 40 „ — »
Egyed Bertalan I. é., „   60 » — ,,
Egyed Aladár III. é., »   40 „ — „
Szolkovy János I. é., „   40 „ — «.
Tavassy Zoltán I.é., >»   40 „ — „
Schmidt János I. é., „ ..................................... 60 „ — »
Derner G. Adolf III. é., bácsmegyei esperességtől .. .. 200 „ — „
Máczay Lajos II. é., Nyíregyháza várostól kölcsönsegély 100 » — „
Máczay Lajos II. é., Suták-féle (Nyíregyháza) ............  62 „ 04 »
Marcsek János III. é., Reguly-féle (Nyíregyháza)............  52 » — „
Kuszy Adolf III. é., esperességi........................  ^__.. ■■ 40 » — »

Összesen: 3447 kor. 04 fill.

Jegyzet. Külföldre szóló ösztöndíjat ez évben, jogosult pályázók hiányában, nem osz
tottunk ki.
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2. A jogakadémián.
Voloszynovich Zoltán II. é., Bezeghy Antal-félét .. .. 500 kor. — fill.
Zsagora Mihály II. é., „ „ „ 300 11 — 11
Zsagora Mihály II. é., váczi Mária Terézia-félét (segély) 60 11 — 11
Kempelen Rezső IV. é., Mária Terézia-félét .. .. 240 11 — ll
Baloghy Elek I. é., Roth —Teleky-félét ............ 65 11 — 11
Bölcsházy Zoltán III. é., Roth-Teleky-félét 65 11 11
Illgenn Aurél 11. é., „ „ „ . . 65 11 — ll
Klaniczay Gyula II. é., ,, „ „ .. .. 65 11 11
Rozlosnik Miklós III. é., „ » „ .. .. 65 11 11
Szereday Szilárd III. é., „ „ „ .. .. 65 ;; — 11
Teltsch Géza II. é., „ » » .. .. 65 ;; — 11
Bölcsházy Zoltán III. é., Újházy-félét.................. 120 ii — ll
Szereday Szilárd III. é., ............ 100 it 11
Rosenthal Artur II. é., Propper Elek-félét .. .. 100 ii — 11
Rozlosnik Miklós III. é., dr. Meliorisz Béla-félét 90 ii — 11
Baloghy Elek I. é., „ „ „ „ 90 ii — ll
Kőszeghy László II. é., dr. Horváth Ödön-félét .. 40 it 11
Rosenthal Artur II. é., » „ „ „ .. 40 ii — ll
Klaniczay Gyula II. é., Wagner-félét .................. 32 ii ll
Teltsch Géza II. é., dr. Máriássy Béla-félét .. .. 40 ti ll
Illgenn Aurél II. é., Roskoványi-félét.............................
Rozlosnik Miklós III. é., a jogász segély - egylettől

64 ii — ll

az I. félévben ................................................... 68 ti ll
Bölcsházy Zoltán III.é.,ajogászsegély-egylettőlazI. félévben 60 ii — ll
Buna János III. é., „ » „ „ „ „ 60 ii ' ll
Kontra János III. é., „ ,, „ „ „ „ V 55 ii — ll
Klaniczay Gyula II. é., „ „ „ „ „ „ 45 ti ll
Tóbiás Gyula I. é., ajogász-segélyegylettőlazl.félévben 40 ii — 11
Szereday Szilárd III. é., „ „ „ „ „ w 55 ti — ll
Rozlosnik Miklós III. é., „ „ „ a II. )) 68 n — ll
Bölcsházy Zoltán III. é., „ „ „ „ „ i) 60 ii  — IJ

Szereday Szilárd III. é., „ „ „ „ „ V 60 11 — ll

Kontra József III. é., „ „ ,, „ „ n 60 ii  — ll

Tóbiás Gyula II. é., » „ „ „ „ V 45 n — 11
Klaniczay Gyula II. é., „ „ „ „ „ V 45 II — 11
Teltsch Géza II. é., „ „ „ „ „ n 40 ii  — ll

Löwy Vilmos I. é., » „ „ „ „ ii 32 ii  — 11
Összesen: 2064 kor. — fill
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3. A főg im názium ban :

Dessewffy Miklós VIII. o. t. a Dessewffy I.-alapítványból 1123 kor. 47 fill.
Jancsó Aladár II. o. t. a Sartory-alapítványból ............  1000 „ — „
Papp Elek I. o. t. az erdészeti ösztöndíjat ................... 200 » — »
Berzsenyi György I. o. t. a jövedéki bírságalapból .. . 200 » — »
Neusinger Aurél I. o. t. » » » .. .. 200 » — „
Bertalan Béla III. o. t. a Magyar Mezőgazdák Országos

Szövetkezetétől................................................. 400 » — »
Böhm Jenő VI. o. t. a Böhm N.-féle családi alapítványból 200 » — »
Lippay József VIII. o. t. a Roth-Teleky-ösztöndíjat 65 » -  »
Kutsinszky Béla VII. o. t. a » » » ■ 65 » — »
Neusinger Aurél I. o. t. a Bánóczy-ösztöndíjat 35 » — «
Öhlschláger Ödön IV. o. t. a » »   35 » — »
Sarudy István VI. o. t. a « »   35 „ — »
Chotvács József VIII. o. t. a » »   35 » — »
Elischer Zoltán I. o. t. a Clementisz-ösztöndíjat............. 11 » — »
Szlávik Rezső II. o. t. a » » ..........  11 » — «
Öhlschláger Andor II. o. t. a » » ..........  11 » — »
Elischer Viktor VII. o. t. a Duka-ösztöndíjat................... 85 » — »
Draskóczy Lajos I. o. t. a Furmann János-ösztöndíjat .. 15 „ — »
Grünstein Jenő VIII. o. t. a Hazslinszky Frigyes-emlék-

alapítványból ...........................................................  80 „ — ,,
Zsugyel Bertalan I. o. t. a Holleganz-ösztöndíjat .. .. 12 » — »
Lefkovics Ede VIII. o. t  az Izraelita-ösztöndíjat .. .. 100 „ — „
Késmárszky Árpád IV. o. t. a Kacziányi-ösztöndíjat 200 „ — „
Dancz István VII. o. t. a Kalavszky-ösztöndíjat............  80 » — ,,
Durst Aladár II. o. t. a Keczer Miklós-ösztöndíjat .. .. 9 ■» — »
Slajchó Mihály II. o. t. a „ « » ■■ .. 9 » — »
JavorniczkyAladár III. o. t. a » » » .. 9 » — «
Oszvald Dániel III. o. t. az özv. Kuksz I.-né ösztöndíjat 20 „ — «
Kutsinszky Béla VII. o. t. a Kükemezey S.-ösztöndíjat .. 28 ,, — „
Bartsch Béla VII. o. t. a Löffelholz-ösztöndíjat ............  24 „ — »
Fúria Zoltán VII. o. t. a « » ............  24 „ — „
Merényi Oszkár VII. o. t. a Ludmann Ottó-ösztondíjat 20 » — »
Hanzély Miklós I. o. t. a dr. Meliórisz Béla-ösztöndíjat 8 „ — »
Bodnár István V. o. t. a Református-ösztöndíjat............  40 ,, — »
Bortnyik Lajos II. o. t. a Roskoványi-ösztöndíjat .. .. 16 » — »
Raab György II. o. t. a » » .. .. 16 » — »
Pálesch Árpád VIII. o. t. a Sárossy-ösztöndíjat............  18 „ — „
Frohmann Béla VIII. o. t. a „ „ ............  18 » — «
Roth Ágost V. o. t. a » » ............  18 » — »»
Lippay József VIII. o.t. a Szmik Gyuláné—Hoffer Klára-

ösztöndíjat .................................................................  400 „ — »
Átvitel 4875 kor. 47 fill.
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Áthozat
Csendes Sándor V. o. t. a Szmik Oyutáné —Hotter Klára-

ösztöndíjat ...........................................................
Marencsin Zoltán VII. o. t. a Szontagh-ösztöndíjat .. 
Halmi Aladár II. o. t. a „ ,,
Quttmann Manó III. o. t. a Takarékpénztári jutalmat 
Szlávik Rezső II. o. t. a „ „
Qrünstein Béla IV. o. t. a „ „
Frauwirth Mihály I. o. t. a „ „
Zeman Jenő II. o. t az Újházy Árpád-ösztöndíjat . 
Kozsley György II. o. t. a Sárosvárm. Közm. Egyes.-től 
Horváth Lajos IV. o. t. az Újházy Dániel-ösztöndíjat 
Koncsek Béla III. o. t. az „ „ „
Wallrabenstein Ferencz VIII. o. t. a Vandrák-ösztöndíjat 
Bally Sándor II. o. t. az Ifjúsági segélyalapból .. 
Bodnár Dezső I. o. t. az „ „
Friedmann Hugó I. o. t. az » „
Kónya Miklós I. o. t. az » „
Antal Zoltán II. o. t. az « „
Nagy Árpád III. o. t. az „ „
Kuliffay Tibor IV. o. t. az „ „
Nagy Jenő V. o. t. az „ „
Roth Ágost V. o. t. egy hálás szülő adományából

Összesen:

4875 kor. 47 fill.

400 „ -  „
lö ,, — »
16 „ — „ 
20 „ -  „ 
20 „ -  „ 
20 „ -  ,, 
20 „ -  „ 

120 „ -  „ 
100 „ -  „

8 n — a 
8 a — a

50 a -  „
20 „ -  „

• 10 „ -  „ 
10 „ -  ,, 
10 a — a 
10 i i  —  ii 

10 „ -  „ 
20 a — a 
10 „ -  „ 
60 „ — „ 

5837 kor. 47 fill.

Jutalmazások. A neolog izraelita hitközség és mások adományaiból az 
izr. hittanban tanúsított szorgalmukért a következő tanulók kaptak könyv- 
jutalmakat: Gerő Ödön és Székely László II. o., Déri György és Venetianer 
Nándor III. o., Lefkovics Artur és Schwarz Sándor IV. o., Nagy Jenő V. o., 
Rosenfeld Dezső VI. o., Moskovics Frigyes, Grün Jenő, Spiegel Rezső és 
Tauszk László VII. o. tanulók.

4. A tanítóképzőben.

1. Jánócsik András II. o. t. a Gamauf-félében............  20 kor. — fill.
2. Engler András IV. o. t. a » ,, ............  20 » — ,<
3. Polgár Ede IV. o. t. a Fabriczy-félében................... 8 — „
4. Bellán Andor III. o. t. a Kubinyi-félében ............  4 „ — „
5. Scholtz Jenő III. o. t. a Jelenik-Almássy-félében 100 » — „
6. Polgár Ede IV. o. t. a Kubinyi-félében ................... 40 » — »
7. Engler András IV. o. t. az Újházy-félében ............. 8 „ — „
8. Kisfaludy Lajos II. o. t. az „ ............  8 » — «
9. Polgár Ede IV. o. t. az Önsegélyzőtől ..................  10 » — „

Átvitel 218 kor. -  fill.
28*
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Áthozat 218 kor. — fill.
10. Czeglédi István IV. o. t. „   10 » — „
11. Ponicsán Ádám II. o. t. »   10 » — »
12. Kisfaludy Lajos II. o. t. »   5 » — »
13. Steller Ernő IV. o. t. «   15 » — »
14. Brezina Pál I. o. t. » ...................  5 « — »
15. Rúzsa László III. o. t. Nyíregyháza várostól.............  100 » — »
ló. Czeglédi István IV. o. t. jolsvai ev. egyházközségtől 100 „ — »

Összesen: 463 kor. -  fill.

Lakbér-elengedés a tanítóképző 52 tanulójánál 3465 kor. — fül.

Az élvezett jó té tem én y ek  összegezése .

I. Tandíjelengedések:

1. A theologián (a 40 kor.) 2160 K. — fill.
2. A jogakadémián.. 965 » — »
3. A főgymnasiumban .. .. 2780 » — »
4. A tanítóképzőben .. 680 » — » 6585 K. — fill.

tánsfelügyelő és portánsok 2370 » — » 9268 K. — fill.

4. A tanítóképzőben .. 463 » — » 11811 „ 51 »

Összesen .. .. 31129 K- 51 fill.

3. A főgymnasiumban .. .. 2780 „ — „

II. Convictusi elengedés:

1. A theologián................  2305 K. — fill.
2. A jogakadémián..........  395 „ -— »
3. A főgymnasiumban .. .. 1150 » — »
4. A tanítóképzőben .. .. 3048 » — »
5. Oeconomus, senior, por- 

tánsfelügyelő és portánsok 2370 „ — »
\

III. Ösztöndíjak:

2. A jogakadémián............. 2064 » — »
3. A főgymnasiumban .. .. 5837 » 47 »

IV. Lakbér

elengedés a tanítóképzőben 52 tanulónál 34^5 » —
Összesen .. .. 31129 K- 51

»
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Adományok és hagyományok.

1911. szept. 3. Dr. Breyer Adolf hagyománya az Eperjesi Jogász
Segélyegyletnek .........................................  200‘— K.

1911. szept. 4. Dr. Glósz Károly a »Vandrák ösztöndíjalap"-ra 20'— »
» nov. 11. Sárosi ev. egyházmegye adománya a «Theo!.

Otthon" alapjára .........................................  643'34 „
« decz. 31. Berger Samu «Izraelita ösztöndíjalap"-ra .. .. 20’— «

1912. febr. 21. Eperjesi Bankegylet, az Eperjesi Jogász Segély
egyletnek ....................................................  50'— «

« márcz. 1. Özv. Kósch Árpádné adománya a Convictusnak 200'•— »
» « 9. Nagysárosi Műmalom, az Eperjesi Jogász Segély

egyletnek ....................................................  50— «
« « 9. Dr. Propper József, édesatyja emlékére, ösztön-

díjalapítv. gyanánt az eperjesi jogakadémián 1000'— «
« » 9. Eperjesi Takarékpénztár ösztöndíj-adománya .. 100'— «

Összesen ............  2283-34 K.

I. Kimutatás a «Vandrák András emlékalapítvány>-ról.

Kö telező  nyilatkozat. Alulírtak, a kik 1873. év folyamán az eperjesi 
ág. h. evang. Collegiumtól 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 Cöllegium igazgatóságához 20—20 kor.-t 
küldünk be; 100 K. ebből egy nyolczadosztálybeli jó magaviseletű, jeles 
előmenetelt tanúsító szegény fiúnak adassék 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 egybegyűltejí hoznak.

Kelt Eperjesen, 1898. július 3-ikán.

B e r g m a n n  E r n ő . D r . E i s n e r  Jó z s e f . F i e d l e r  S z i l á r d . D r . F l e g m a n n  J e n ő . G o n d a  

Jó z s e f . G l ó s  K á r o l y . D r . Ja n c s ó  G y ö r g y . D r . K u x  V i l m o s . S t e i n h ü b e l  La j o s .

T a h y  M i h á l y . T ö r z s  K á l m á n . W ü r s c h i n g  F r i g y e s .
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N é v
A lá ír t 1 898 . 1 8 9 9 . 1900. 1 9 0 1 1 9 0 2 1 9 0 3 -  1 9 0 4 1 9 05 . 1906 1907. 1908- 1 9 1 1

K -b a n é v e k b e n f  i  Z e  t e  t t k o r o n í k b a ti

Bergmann Ernő máv. 
főmérnök, Komárom .. .. 2 0 0 20 20 2 0 2 0 4 0 2 0 20 4 0
Dr. Eisner József 
orvos, Felsővízköz ........ 2 0 0 40 60
Fiedler Szilárd
Kassa ............................... ; 3 0 0 30 30 2 4 0
Dr. Flegmann Jenő
ügyv., Nyíregyháza........ 2 0 0 2 0 20 20 2 0 2 0 2 0 2 0 20 20 20
5Gonda József ....... 2 0 0 20
Olós Károly ügyvéd,
Miskolcz........................... 2 0 0 2 0 20 20 2 0 4 0 60 _ 2 0
Dr. Jancsó György 
egyet, tanár, Kolozsvár f 2 0 0 2 0 4 0 2 0 4 0 2 0 20 4 0
Dr. Kux Vilmos kir. 
közjegyző, Rózsahegy.. .. 2 0 0 2 0 20 4 0 60 _ 6 0 __
Steinhübel Lajos
K assa............................... 2 0 0 20 20 20 _
10Dr. Tahy Mihály k ú ria i

b í r ó ,  B p e s t, IX ., K in iz sy -u . 25. 2 0 0 2 0 20 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 20 20 _
Törzs Kálmán nyug. 
erdőtan., Bártfa ............ 2 0 0 2 0 20 2 0 4 0 1 0 0 _
Wiirsching Frigyes 
erdőmester, Orsóvá........ 2 0 0 2 0 _ _ ___ ___ 6 0 6 0 20 20 20 ____ —

Az ösztöndíj-alapítvány tőkéje 1912. jan. 1-jén 1957 kor. 91 fi 11.-4 tett ki, 
és az 50 kor.-nyi ösztöndíjat az 1911 — 12. tanévben Wallrabenstein Ferencz 
Vili. o. t. kapta.

II. Kimutatás a «Hazslinszky Frigyes emlékalapítvány»-ról.
A la pító - levél. Alulírottak, a kik 1874-ben az eperjesi ág. hitv. ev. 

Collegiumban érettségi vizsgát tettünk, 25 év elmúltával a mai lentírt napon 
itt Eperjesen a Collegiumban találkozót tartván, hálás elismerésül a nagy- 
multú főiskola iránt, melyben kiképzésünket nyertük, szeretetteljes ragasz
kodásunk jeléül velünk együtt ünneplő egykori tanáraink: Flórián Jakab, 
Húsz Ármin és Ludmann Ottó urak személye iránt; végül kegyelétes hálás 
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 adassék, ki úgy a VII., mint a Vili. 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,
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I

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-emlékalapítvány". 
Minek hiteléül sajátkezű aláírásaink.
Kelt Eperjesen, a Collegium tanácskozó-termében 1899. évi augusztus hó 27-ikén. 

D r . A r d ó  A l f r é d . D r . B r ó s z  L á s z l ó . C z ö l d e r  J á n o s . E l i s c h e r  V i k t o r . F u h r m a n n  
G y u l a . H a z s l i n s z k y  G u s z t á v  A d o l f . K r a m e r  G y u l a . D r . M á g ó c s y - D i e t z  S á n d o r . 
M e l i o r i s z  L a j o s . M é r e y  Lá s z l ó . D r . P h i l i p p y  Ö d ö n . P ó l y ik  Im r e . D r . R o s e n f e l d  

S a m u . S c h o l c z  R ó b e r t . D r . V a l k ó  Z s i q m o n d .

N é v
Aláírt
összeg

kor. ban
1899. 1900. 1901. 1902. 1903. CD O

években fizetett koronákban

D r .  A r d ó  A l f r é d  ü g y v éd ,
Budapest, V., Sas-utcza 3................................. 2 0 0 5 0 50 50 50
D r .  B r ó s z  L á s z l ó  ü g y v é d , K assa 2 0 0 5 0 5 0 50 — 5 0 —
D r .  C z ö l d e r  J á n o s  m áv. jo g ta n .,  
Budapest, I., Dísztér 10.................................... 2 0 0 2 0 0
E l i s c h e r  V i k t o r  O rsz. B an k  felügy.,. 
Budapest, V., Hold-u. 2................................... 2 0 0 50 50 50 5 0

f,F u h rm a n n  G y u la  bizt. h iv a ta ln o k ,
Miskolcz f  ....................................................... luO 20 20 20 20
H a z s l i n s z k y  G u s z t á v  A d o l f  ta n á r , 
Budapest, VI., Teréz-körút 71......................... 100 2 0 2 0 20 20 2 0
K r a m e r  G y u l a  ........................................... 5 0 5 0 — — — — —
D r . M á g ó c s y - D i e t z  S á n d o r  e g y . tan., 
Budapest, VIII., Illés-utcza 25......................... 2 0 0 5 0 50 5 0 5 0
M e l i o r i s z  L a j o s , E p erjes  ................... 2 0 0 2 0 0 — — — — —

10M érey  L á s z ló .n y u g . a ljb író , P u c h ó 100 — — — — — —
D r .  P h i l i p p y  Ö d ö n  kir. ít .- tá b l. b író , 
Budapest, VII., Jávor-utcza 3........................... 100 2 0 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 d- — —

1BDr. Valkó Zsigmond ügyvéd, 
Gölniczbánya f ..................................... 100 20 — — — — —

Az ösztöndíj-alapítvány tőkéje 1912. jan. 1-jén 2237 kor. 39 fill.-t tett 
ki, és a 80 kor.-nyi ösztöndíjat az 1911 — 12. tanévben Grünstein Jenő VIII. 
oszt. tanuló kapta.
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III. Kimutatás a «Ludmann Ottó emlékalapítvány»-ról.
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 leányisk. ny. igazgató, Krayzell 
Aladár eperjesi polgármester, dr. Lorencz Gyula megyei kórházigazgató 
Nyíregyházáról, dr. Róth Vilmos egyetemi tanár és orvos Bécsben s Wald 
Henrik orvos Newyorkban. A találkozón résztvevők Ludmann Ottó tanár 
nevére alapítványt tettek, melynek rendeltetése az, hogy annak kamataiból 
évenként egy szorgalmas, szegény sorsú, jóviseletü VII. vagy VIII. gymn. 
osztályú tanuló ösztöndíjat élvezzen, mely ösztöndíj odaítélésének joga a 
collegíumi 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 nyug. elnöke, 
25 koronával hozzájárult.

N é v Aláírt összeg 
kor.-ban

1906 . 1907 . 1908 .

években fizetett

Dr. Dirner Lajos, Budapest, ni!,”'ky-u’ 24 50 50 _ _
Dr. Wald Henrik, New-York .. .. 50 50 — —
Klein Samu, Dobsina 50 50 — —
Dr. Róth Vilmos, Bécs .................. 50 50 — —

6Krayzell Aladár, Eperjes ............ 50 ' — 50 —
Baán Oéza, Eperjes........................ 50 50 — —
Dr. Lorencz Gyula, Nyíregyháza .. 50 — — 50
Dr. Glück Samu, New-York .. .. 100 — 100 —
Seyfried József, Szeged .................. 25 — — 25

Az alapítvány tőkéje 1912. jan. 1-jén 531 kor. 86 fill.-t tett ki, és a 
20 kor.-nyi ösztöndíjat az 1911 — 12. tanévben Merényi Oszkár VII. o. t. kapta.
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IV. Kimutatás a «Ludmann Ottó tápintézeti alapítvány»-ról.
(Az 1867-ben érettségit tett raaturánsok 1907. július 4-ikén 40-éves találkozóra gyűltek össze 
s ez alkalommal Ludmann Ottó volt tanáruk nevére alapítványt tettek, melynek kamatjai 
szorgalmas, szegény, jóerkölcsű főgymnasiumi tanuló tápintézeti díjainak részben való 
fedezésére fordítandók. Ehhez az összeghez az 1869-ben érettségit tett és 1909-ben 40-éves 

találkozóra összegyűlt maturánsok újabb adománynyal járultak hozzá.)

N é v A lá írt ö s sz e g  
k o r .-b a n

1907. 1908. 1909.

években fizetett

Lehoczky István, Budapest, köíút s°zsef' t o o 1 0 0 — —
Szmik Lajos, Budapest, II., Főutcza 8. t o o 1 0 0 —- —
Riszely János, Beszterczebánya .. .. 50 5 0 — —
Dr. Polacsek Bódog, Abaújszepsi 50 5 0 — —

bRáth Arnold, Budapest, I.,Verpeléti-út8. t o o 1 0 0 — —
Tardy József, E perjes........................ 50 5 0 — —
Hazslinszky Gyula, Budapest .. .. 50 5 0 — '  —
Both Miklós, Kassa ........................ 50 5 0 — —
Czibur Imre, Jolsva ........................ 100 1 0 0 — —
10Dr. Winter Géza, W ie n .................. t o o 1 0 0 — —
Seyfried József, Szeged .................. 25 — 25 —
Néhai Ráth Géza emlékére ............ 2 0 0 — 2 0 0 —
Az 1868—69. évi maturánsok .. .. 7 5 0 — — 7 5 0
Melitsko Frigyes, Kolozsvár ............. 50 — — 5 0

Az alapítvány tőkéje 1912. jan. 1-jén 2171 kor. 30 fill.-t tett ki.
Az 1911 —12. tanévben ebből az alapból Elischer Viktor VII. o. t. 40 kor. 

és Zsugyel Bertalan I. o. t. 20 kor. tápintézeti díj elengedésben részesült. 
Fogadják a tisztelt adakozók ez úton is a Collegium hálás köszönetét!

V. Kimutatás az eperjesi vértanúk emlékművére beérkezett
adományokról.

Az eperjesi vértanúk emlékének megörökítésére az elmúlt évi Értesítő
ben nyugtázott 6674 kor. 94 filléren kívül 1911. decz. 31-ikéig még a követ
kező adományok érkeztek be:

Békésvármegye alispánjának gyűjtése..........  — kor. 50 fill.
Összesen .. — kor. 50 fill.

Ehhez hozzáadva a fent kitüntetett ............  6674 kor. 94 fill.
6675 kor. 44~fiTT.

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 .. .. 1100 kor. 73 fül.
C o ll. É r t .  1911— 12. 29
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A Collegium igazgató-választmánya azzal a kéréssel fordult a tiszai 
ág. h. ev. egyházkerülethez, hogy a hiánynak legalább felerészét vállalja 
el. A tiszai ág. h. ev. egyházkerület 1909. évi szeptember 16 — 17. napjain, 
Debreczenben megtartott közgyűlésén 9. jkvi pont alatt „méltánylandónak 
ismerte föl a kérelmet és felhatalmazta az elnökséget, hogy a vértanúk 
emlékalapjára vonatkozó részletes számadások beérkezése után az alapnál 
mutatkozó hiány apasztására szükséges intézkedéseket megtehesse". Itt je
lezzük, hogy a részletes számadásokat kellő időben rendeltetési helyére 
juttattuk.
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A jövő iskolai évet illető tudnivalók.

Collegiumunk theol. akadémiáján a beiratások a jövő tanévben is 
szeptember 1 —8-ikáig tartanak s az előadások szept. 9-ikén kezdődnek.

A theol. akadémia minden hallgatója tandíjmentes; beiratási díj 4 kor. 
40 fill., kórház 1 kor., könyvtár 3 kor., testületi és önsegélyezési s egyéb 
egyesületi díjak 7 kor., illetőleg 8 kor., leczkekönyvi-lap 60 fill. A fölvétel 
érettségi bizonyítvány, esetleg a multévi index alapján is történik.

A Theol. Otthonba való felvételre nézve 1. a theol. akad. Értesítő 
illető szakaszát; jelentkezni kell aug. 25-ikéig a theol. dékánnál.

A jogakadémián a beiratások ideje szept. 1 —12-ikéig tart; szept. 
12 — 15-ikéig dékáni, azontúl tanárkari engedélylyel lehet beiratkozni. Az 
önkéntesek okt. 1—8. napjain iratkozhatnak be. 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., könyvtárra 4 kor., jogász- 
segélyegyletre 2 kor., értesítőre és szervezetre 1 kor., kórházra 1 kor., 
index 40 fill., rendőri-igazolványért 20 fillér fizetendő. A 2-ik félévben 
50 kor. tandíj, 5 kor. beiratási dij, 4 kor. könyvtári díj, 4 kor. az alapra és 
20 fill, a rendőri-igazolványért. A hallgatók vallásfelekezeti különbség nélkül 
tandíjelengedésben részesülhetnek s igénybe vehetik a Convictust; evang. 
lelkészek, tanárok és tanítók fiai — szorgalom-tanúsítás esetén — külön folyamo
dás nélkül féltandíjmentességben részesülnek. A fölvétel érettségi bizonyítvány, 
vagy pedig a multévi index és távozási bizonyítvány alapján történik.

A theol. Otthonban féldíj fizetés mellett, avagy félévenként 60 koro
náért mintegy 15, prot. vallású joghallgató nyerhet lakást, fűtést, világítást 
és kiszolgálást.

A főgymnasiumban a beiratások szeptember 2., 3. és 4. napjain tör
ténnek, s a tanítás szept. 5-ikén kezdődik. A javító- és fölvételi vizsgálatok 
augusztus 31-ikén d. e. 8 órakor kezdődnek. Fölvételi 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 föl. 
Minden gymnasiumi tanuló, a 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,

VII.
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vagy hogy a törvény értelmében föl 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.

A főgymnasiumban a 13 kor.-nyi, illetve az először beiratkozóknál 
17 koronányi apró díjakon kívül 60 kor. évenkint a tandíj. Ev. lelkészek, 
tanárok és tanítók fiai — minden külön folyamodás nélkül — féltandíjat 
fizetnek, ha jó  erkölcsi magaviseletét tanúsítanak. Nem evang. vallású 
tanulók is részesülhetnek tandíjelengedésben.

A tanítóképző-intézetbe való fölvételre nézve a tanítóképző értesítőjé
nek V. p. ad kimerítő útbaigazítást; a javító-vizsgálat és a beiratás szept. hó 
2. és 3-ik napjain tartatik; a tanítás szept. 4-ikén veszi kezdetét.

A tanítóképző-intézetben a tiszakerületi ev. növendékek tandíjmentesek, 
más kerületbeli ev. növendékek 10 kor., másvallásúak 40 kor. tandíjat fizetnek. 
Ezenfelül egyéb díjakra (országos tanári nyugdíj, gyógykezelés, fölszerelés 
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; joghallgatók havonként is beiratkozhatnak. 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 1912 — 13-iki tanév ünnepélyes megnyitása szeptember 15-ikén 
délelőtt 11 órakor a coll. nagyteremben lesz.

Eperjes, 1912 július 1. Dr. O betkó Dezső,
collegiumi igazgató.
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