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H  E R N Á D V É C S E I

D R .  V É C S E Y  T A M Á S
E M L É K E Z E T E .

A Collegium föntartó hatóságának és közös tanári-karának megbízá
sából az 1Q12/i3-il< tanévet megnyitó ünnepen az egybegyűlt nagyközönség 
előtt, nagynevű tanárunk érdemeinek megörökítésére Ludmann Ottó coll. 
tanár a F. J.-rend lovagja, a következő, nagyhatású emlékbeszédet mondotta e l:

Mélyen tisztelt Közönség!
A collegiumi igazgatónak most elhangzott beszédével megnyitott új 

iskolai év a legjobb auspiciumok közt kezdődik: az ősi Collegiumnak 
régi épülete tágul, szépül; hivatásának magaslatán álló tanári-kar fogadja 
a tanulnivágyó ifjúságot, mely az ország minden vidékéről ide sereglett; 
buzgó, a közjóért hevülő nemes pártfogóság és elöljáróság gondoskodik, 
hogy intézetünk mindinkább fejlődjék és virágozzék.

De önkénytelenül vissza is pillantunk azon nehéz viszonyokra, melyek 
többször teljes megsemmisítéssel fenyegették a Collegiumot és a melyek 
közt csak lelkes férfiak önfeláldozó működésének sikerült intézetünket a 
viharból kimenteni és nemcsak megtartani, hanem tovább is fejleszteni.

Hálatelt szívvel gondolunk mindezen nagy férfiakra, a kik fényes 
példák gyanánt állnak előttünk. A mai napon szívünk főként egy kiváló 
férfinak alakja felé fordul kegyelettel, kit a halál legutóbb ragadott el tőlünk.

Midőn az évnek tavasza új életre ébresztette a természetet, akkor 
azon megdöbbentő hír érkezett hozzánk, hogy dr. Vécsey Tamás udvari 
tanácsos, a budapesti egyetem tanára és kiérdemesült Rectora, a Magyar 
Tud. Akadémia tagja, hosszabb szenvedés után kimúlt. E megdöbbentő 
hír a legmélyebb fájdalommal érintette mindazoknak a szívét, kika Colle- 
giumhoz tartoznak, a Collegium történetének utolsó évtizedeit ismerik és 
főiskolánk sorsát szívükön hordják. Mert Vécsey Tamás évtizedek óta 
ugyan tőlünk távol folytatta áldásos működését, de ő mégis a miénk volt, 
Collegiumunk falai között szívta magába mindazon elveket, melyek őt az 
életben vezették, későbben mint lelkes tanár, majd mint jogkari dékán, 
mint collegiumi igazgató válságos viszonyok közt jeles érdemeket szerzett
C"ll. É rt. 1912—13. 1
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főiskolánk felvirágoztatása körül; és midőn a sors innen elhívta, mindig a 
Collegiumnak legmelegebb barátja maradt életének legutolsó pillanatáig.

E férfi iránti kegyeletünknek és hálánknak adóját akarjuk ez ünne
pélyes órában leróni, midőn mindazok, kik a Collegiumnak tagjai: párt- 
fogóság, tanári-kar és ifjúság, emelkedettebb hangulatban összegyűltek.

A dr. Vécsey Tamás emlékezetének szentelt ezen órában nem az ő 
egész életének rajzát szándékozom vázolni, tudományos működését méltatni; 
erre egyrészt nagyon rövid volna a rendelkezésemre álló idő, másrészt 
pedig gyenge és hiányos a tehetségem, hiszen avatottabb erők fogják ezt 
tenni. Feladatom csak az, hogy a Collegiumban kifejtett munkálkodásának 
áldásos voltát rajzoljam, a mint erre, mint akkori munkatársa, élénken 
visszaemlékszem.

Dr. Vécsey Tamás született Szikszón, Abaújmegyében, 1839. február 
24-ikén régi nemesi családból. Iskoláit 1845-ben kezdte meg szülővárosá
ban, de az 1848-tól 1850-ig lefolyt viharos idők ismételten félbeszakították 
tanulását. 1852/’3-ban a miskolczi gymnasiumba járt, hol Lévay József, mint 
a magyar irodalom tanára, lelkesítő hatást gyakorolt a fogékony gyermekre. 
Akkor a kis Vécsey ódát is írt a Magyarok Istenéhez.

1853. év őszén apja a hírneves eperjesi Collegiumba hozta, a hol a 
VI., VII. és Vili. osztályt végezte. A Collegiumban töltött tanulói évek a 
legmélyebb nyomokat hagyták Vécsey Tamás lelkében. Midőn majdnem 
egy félszázaddal későbben a budapesti egyetem Rectorává megválasztatott 
és én ebből az alkalomból a collegiumi tanárok nevében üdvözöltem, 
feleletében a következőleg nyilatkozott: „1853-ban, tehát már 43 éve, hogy 
a Collegium VI. osztályába beiratkoztam. Vandrák, Hazslinszky, Herfurth, 
Krayzell, Cunczius, Flórián s több nagyérdemű tanárok lelkes működése 
következtében igazi Schulpforte volt a Collegium, megbecsülhetetlen szín
tere a paedagogiai s didaktikai erők és képességek bölcs és áldott műkö
désének". E visszaemlékezésében Schulpforte-nak nevezi a Collegiumot, 
egyrészt czélozva a híres philanthrop paedagogus Salzmann által Schnepfen- 
thal-ban alapított tanintézetre, melyben a jellemképzésre, a jó és szépnek 
megkedvelésére fektették a fősúlyt, egy olyan irány, melylyel Vandrák 
rokonszenvezett, ki ez intézetet meg is látogatta volt; de másrészt annak 
is kifejezést adott Vécsey a „Schulpforte" jellemző szóval, hogy a collegiumi 
tanárok szakavatottságukkal, a tudományok valódi szellemébe beható alapos
ságukkal, lelkesedésükkel, tanításukkal, növendékeikbe nemcsak az ismeretek
nek bőségét csepegtették be, hanem lelkesíteni is tudták azon igazságokért, 
a melyeket hirdettek és ily módon kinyitották előttők a tudásnak fényes 
kapuját — „portáját". Az eperjesi Collegium tanítási szellemét s módszerét 
híven tünteti fel Vécsey Tamás amaz emlékbeszédben, melyet Vandrák 
András felett mondott 1885-ben az Akadémiában és a melyben különösen 
azt emeli ki, hogy a Collegium nemcsak tanító, hanem nevelő-intézet is volt.

Ilyen tanárok vezetése alatt minden irányban művelődött a fiatal 
Vécsey azon 3 év alatt, melyet Eperjesen mint gymnasiumi tanuló töltött.
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Vandráknak éthikai előadásában magába szívta és mélyen leikébe véste az 
erkölcsi elveket, melyek egész későbbi életén keresztül vezércsillagai voltak. 
Krayzelltől nemcsak classicus latinságot tanult annyira, hogy a római 
auctorokat már akkor minden nehézség nélkül olvashatta és későbben szép 
és tiszta latin nyelven értekezéseket is írt, hanem megismerte a régi népek
nek, főleg a rómaiaknak életét, gondolkozásmódját is. Herfurthnak lelkes 
elragadó előadásaiban elvonultak szemei előtt a történelemnek eseményei, 
a népeknek hullámzó sorsai, a hazai történetnek majd fényes, majd sötét 
képei, megvilágítva a legforróbb hazafiasságnak és szabadságszeretetnek 
lángjával. De a természet magasztos szépségeinek felismerésére és meg
kedvelésére is a tanárok vezették, kik a szorgalmas, buzgó, finom erkölcsű 
fiút csakhamar megszerették és vele közelebbről is sokat foglalkoztak. Vandrák 
a tiszta őszi estéken a csillagos égnek csodáit mutatta és magyarázta neki 
és tanulnivágyó társainak, és a botanikus Hazslinszky Frigyessel bejárta 
a dús növényzetű hegyeket, völgyeket. Behatóan foglalkozott a magyar 
irodalom tanulmányozásával az iskolai feladatokon kívül is és buzgó tagja 
volt a „Magyar Társaságinak. Hogy majd a nyugateurópai műveltséggel 
is megismerkedhessék, magánszorgalomból francziául tanult; a német nyelvet 
részint az iskolában, részint pedig gyakorlatilag sajátította el, minthogy 
akkor városunkban a társalgási nyelv a művelt családokban nagyobbrészt 
a német volt.

így folyt le Eperjesen tanulási idejének 3 éve és minthogy épen 
akkor 1855-ben a kormány hosszú zaklatások és üldözések után megadta 
a Collegiumnak a nyilvánossági jogot és 1856-ban az első érettségi vizs
gálat tartatott: Vécsey Tamás is megjelent a bizottság előtt és mindenből 
kitűnő érettségi bizonyítványt nyert.

1856. aug. 2-ikán hagyta el Vécsey az eperjesi Collegiumot, hálával 
telten az itt nyert szellemi kincsekért. Fentidézett, 1901-ben kelt levelében 
azt írja: „tanulói éveimben szeretni, becsülni tanultam a tanári pályát" ; 
de viszont a tanárok is, midőn őt elbocsátották, lelkök mélyében óhajtották 
és remélték, hogy a művelt, minden szép- és jóért hevülő ifjú a tanári 
pályára lépjen, melynek bizonyosan díszére leend.

Ugyanez év őszén belépett Vécsey a budapesti egyetem jogi facul- 
tásába. Itt buzgón hallgatta tanárainak előadásait, de legnagyobb benyo
mással volt reá Wenzelnek eszményi felfogása a jogtanári hivatásról. 
E kiváló jogtudós jelesebb tanítványait, köztük Vécseyt is, tudományos 
légkörbe vezette, oda, a hol a lelkesedés terem; megkedveltette velők a 
források keresését, olvasását; buzdította a könyvtárak szorgalmas látogatására, 
kutató szellemet, búvárlati ösztönzést adott számos tanítványának és így 
Vécsey Tamásnak is.

Pauler ajánlására báró Eötvös József, a későbbi miniszter Vécseyre 
bízta fiának Lórándnak nevelését. A nagytudományú és európai látkörű 
férfiú körében töltött évek páratlan jó alkalmat nyújtottak sokoldalú műve
lődésre a fenkölt gondolkodást becsülő, az eszményi czélokért lelkesülő 
ifjúnak. Báró Eötvös családi köre is nemesítőleg hatott a fogékony lelkületre.

í*
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Már ezidőben, főleg br. Eötvös figyelmeztetésére a római jog tanul
mányozásához fogott Vécsey. Az actiókról írt dolgozata alapján a magán
tanári colloquiumra bocsáttatott, próbaelőadást tartott a jogtanárok előtt a 
litis contestatio ról és a kar ajánló felterjesztésére 1863. szept. 24-ikén 
kelt kir. udvari rendelettel magántanárrá képesíttetése jóváhagyatott. Az 
1863/64. tanév második felében körülbelül 200 hallgató előtt megkezdte elő
adásait és a Cancellaria kinevezte őt a jogtörténeti államvizsgálati bizott
ság tagjává is.

Vécseynek jó hírnevét csakhamar széthordták figyelmes hallgatói és 
midőn 1864-ben az eperjesi Collegium pártfogósága az 1861-ben ismét 
életre feltámasztott jogakadémiában új tanszéket állított fel, Vécsey ünne
pélyes vocatorral meghívatott. Ő a meghívást elfogadta ily szavakkal: „mert 
most és örökre Eperjesen csüng háladatos szívem“ (lásd az 1864. júl. 16-ikán 
tartott pártfogósági gyűlés jegyzőkönyvét). Ugyanez év augusztus havában 
ide jött édesanyjával és árvaságra jutott hét kis testvérével, a kiknek neve
léséről és iskoláztatásáról ő gondoskodott.

Itt meg kell emlékeznem azon viszonyokról, melyek közt az eperjesi 
Collegiumot találta, hogy annál jobban méltányolhassuk a Collegium fel
virágoztatását czélzó működését.

A szabadságharcz után beállott szomorú idők súlyosan nehezedtek a 
Collegiumra is: a gymnasiumnak — mint már említém — folytonos üldözé
sekkel kellett küzdeni, a theologiának kevés hallgatója volt, a jogi facultást 
pedig 1852-ben — miután a híres Csupka András az előző évben meghalt 
és az utódjául választott Schulek Gusztáv a kormány által a tanítástól 
eltiltatott — „tanárok és tanulók hiányában" (így szól a jegyzőkönyvi hatá
rozat) beszüntettetett. Majdnem 10 évig tartott a szünet. De midőn 1860-ban 
a magyar alkotmány visszaállíttatott, az ország a lidércznyomástól felszabadult 
és minden régi intézmény új életre kelt: akkor a pártfogóság nagy lelke
sedéssel a jogakadémiának újra való megnyitását határozta el, még pedig 
kétévi tanfolyammal. A szükséges pénz a Collegiumnak lelkes barátai közt 
folytatott gyűjtés által teremtetett elő és az 1861. év őszén megkezdődtek újra 
a jogi előadások 43 hallgatóval. 1863. évi szeptemberben az állam vizsgá
lati bizottság tagjait is kinevezte a m. kir. helytartótanács.

A 1863/64. tanévvégével lemondott Glósz Károly egyik rendes jogtanár 
és helyébe megválasztatott dr. Vécsey Tamás, kinek az a feladat jutott, hogy 
az elméleti jogtanokat adja elő, míg Schulek Gusztáv a tételes jog tanítását 
vállalta. E két rendes tanár mellett Vandrák András, Herfurth József, Schmidt 
Gyula, Irányi István adták elő a többi jogtudományokat.

A collegiumi pártfogóság akkor, az új fellendülésnek éveiben, azt a 
nemes feladatot tűzte maga elé, hogy főiskoláját, mely már 200 éven ke
resztül a művelődés zászlóhordója volt, külsőleg és belsőleg kiépítse, szellemi 
és anyagi erőit gyarapítsa és megújítsa a megváltozott viszonyoknak 
megfelelően. Ebben e munkában résztvett a tanári-karnak minden egyes 
tagja, ki-ki egyéni tehetségei szerint. Míg Hazslinszky Frigyes, ki az akkori
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években Vandrák Andrással váltakozva vitte a collegiumi igazgatóságot, 
figyelmét főképen főiskolánk anyagi viszonyainak rendezésére fordította és 
Bánó József lelkes pártfogó és vidéki felügyelővel együtt fáradhatatlan buz- 
gósággal gyűjtéseket folytatott a Collegium közeli és távoli barátainál, még 
pedig oly örvendetes eredménynyel, hogy nemcsak az ősi épületnek már 
1846-ban tervbevett átépítéséhez és kibővítéséhez lehetett fogni, hanem az 
újonnan életre ébresztett jogakadémiának fennállása is némileg biztosít
tatott: addig Vécsey Tamásnak tanári és majdan igazgatói működése fő
iskolánknak szellemi életét emelte és fejlesztette, képessé tette arra, hogy a 
haladó korral lépést tartson és megmaradjon hazánknak művelődés-terjesztő 
intézeteinek az élén.

Midőn Vécsey Eperjesre jött, szives szeretettel fogadták a fiatal tanárt, 
ki 1864. évi szept. 1-jén tartott székfoglaló beszédével rendkívül kedvező 
hatást gyakorolt a pártfogó gyűlésre és mindenkit megnyert. Buzgón meg
kezdte azután tanári előadásait. Híványa szerint heti 16 órában adta elő a 
római jogot, statisztikát, közgazdaságtant és a politikát. A nagy halmaz 
tárgygyal behatóan foglalkozni csak az alig 25 éves lelkes fiatal tanár volt 
képes, ki a már szerzett gazdag tudását bővítendő külföldi könyveket ho
zatott és tovább tanulmányozott, vigaszt merítve Eötvös egyik hozzáintézett 
leveléből, melyben azt írta a tudós báró, hogy »a több tárgygyal való fog
lalkozás megóv az időelőtti egyoldalúságtól, a tudományok kölcsönös ha
tása és összefüggése iránti érzéketlenségtől". Néhány év múlva a Collegium 
szaporította a jogkari tanszékeket és így a római jog és a közgazdaságtan 
maradt Vécseynek főtantárgyául.

Legelső feladatának tartotta Vécsey azt, hogy tanári hivatásának 
mennél teljesebben megfeleljen, hogy hallgatóival necsak egyes ismereteket 
közöljön, hanem hogy beléjök a tudomány iránti szeretetet és tiszteletet 
oltsa, hogy eszmékkel gazdagítsa leiköket, a melyeknek vezetése mellett tudo
mányosan művelt férfiakká váljanak. Lelket tudott önteni minden tantárgyba 
és lekötni a figyelmet egyszerű, világos, könnyen érthető, de a mellett 
mégis szép és vonzó előadásával. Jellemző az ő felfogására a jó előadás 
és tanítás kellékéről az, a mit egy beszédben mondott, melyet 1868-ban 
az újonnan választott Újhelyi Boldizsár tanárhoz ennek beiktatása alkal
mával intézett: »a tételes jogok tanárának a Corpus jurisba — ezen nagy 
testbe — szellemet kell lehelnie"; kérte, hogy ne legyen pusztán tanára a 
jognak, hanem a /Adósságnak.

Mintaszerűek voltak különösen előadásai a római jogtanból, mely fő
tárgyát képezte és ő előtte nem taníttatott Eperjesen. Ő a római jogot, azt 
az alapvető jogi tudományt azon szempontból tárgyalta, hogy az Európa 
uralkodó nemzeteinek jogfejlődésére idomítólag hatott, jogi gondolkodását 
iskolázta és kihatott az emberi művelődés előmozdítására. A római jogtan 
ily tárgyalására Vécsey kiválóan képes volt, mert ő nemcsak az ó-világot, 
annak életét és szellemét ismerté, hanem jártas volt a népek történetében 
is és az államok fejlődésében s berendezésében. Szellemes felfogása és szép 
előadása vonzókká tett oly tantárgyakat is, a melyek különben mint szá-
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razak és fárasztók ismeretesek, így pl. a statisztikát. O maga mondta, hogy 
még a jogi tudományokban is virágokat tudott találni és e virágokkal tette 
kedvesekké a hirdetett igazságokat.

De ő nemcsak tanított, hanem önmunkálkodásra, kutatásra is ösztö
nözte az ifjakat. Már 1866-ban alapította hallgatóinak törekvőbb részével 
a Kölcsey-kört, melyet ő mint elnök évről-évre vezetett. Buzdítására a jog
hallgató ifjak az 1863-ban Olósz Károly tanár által alapított könyvtárakat 
oly gyorsan szaporították, hogy az már 1870-ben 500 kötetet számlált. 
A nemes ízlést, a szép iránti érzést is iparkodott Vécsey az ifjúságban felköl- 
teni és ébreszteni, és ebből folyólag alapították 1869-ben a collegiumi 
dalkört és már 1867-ben a collegiumi zenekört, melynek állandó elnöke 
Vécsey volt.

Valódi mentorként őrködött a tanulóifjak jó erkölcse fölött. Intő sza
vait intézte hozzájok nemcsak ünnepélyes órákban, midőn mint Rector a 
tanévet megnyitotta vagy deprecatio alkalmával beszédet mondott, hanem 
minden kínálkozó alkalommal úgy az iskola falain belül, mint azokon kí
vül, a hol sűrűn érintkezett hallgatóival és atyai módon társalogva műve- 
lőleg, nemesítőleg hatott reájok. Főképen kötelességteljesítésre és törvénytisz
teletre szoktatta az ifjúságot. A hol mulasztást látott, letérést a jó útról, ott 
szelíd, jóakaró szavakkal visszavezette a megtántorodottakat a helyes vise
letre. A legtöbb esetben egy elszomorodott pillantás, egy rosszaló meg
jegyzés, derült homlokának és barátságos arczának elhomályosodása elég 
volt arra, hogy a hibás megbánta botlását és feltette magában, hogy nem 
fog többé olyat tenni, mi a szeretett tanárt elszomorítaná. Nyugodt mara
dott ő mindig, akkor is, mikor dorgálni kellett; felhevülten, indulatosan 
sohasem láttam, minden körülmények közt megtartotta az aequus animust.

Vécsey szerette az ifjúságnak vidámságát, ártatlan szórakozását és gyak
ran maga is vegyült közéjök ilyen alkalmakkor, nem egyszer családi kö
rébe is meghívta kiválóbb tanítványait. De megvetett minden durvaságot, 
nyerseséget, a finom műveltséggel össze nem férő viselkedést. Éber szem
mel kisérte — különösen mint igazgató — az ifjúságnak magánéletét is, 
és ha egyes esetben a törvénynek súlyosabb megsértéséről értesült, nem 
habozott a Collegium jó hírnevének megvédése és fenntartása érdekében 
ilyen kihágásokat megtorolni.

A hallgatók szoros kötelességének hirdette a szorgalmas és hézag
nélküli leczkelátogatást; az indokolatlan óramulasztás iránt nem volt elné
zéssel. Az ő indítványára szigorú intézkedések vétettek fel erre vonatko
zólag az iskolai törvényekbe és ezeket alkalmazta is a tanári-kar.

Hogy milyen fontosnak tartotta Vécsey az előadások pontos látogatását 
és áltáljában az ifjaknak érdeklődését az iskolai élet iránt, azt abból is lát
hatjuk, hogy ő nagyon ellene volt a magántanulóskodásnak, mely akkor 
mindinkább nagy mérveket kezdett ölteni. Az 1871/72. évi Értesítőben Vécsey 
ezt írja: „Zsibbasztólag hat akadémiánkra'a tisztelt kormány által engedé
lyezett, minden nyilvános tanodát feleslegessé tevő korlátlan magántanulós- 
kodás, mi idővel azon téves gondolatra fogja vezetni a gymnasiumból ki
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kerülő növendékeket, hogy a leczkelátogatás, figyelem, jegyezgetés feles
leges, hogy a szaktanári vezetés, buzdítás, a könyvtárak használata, a társak 
közti verseny, szóval a tanulmányozási törekvés élénkítői — mind túlhala
dott álláspontok".

Hogy ilyen lelkiismeretes tanítás és gondos vezetés mily áldásos ha
tással volt, azt a vizsgák eredményéből is látjuk: Az 1871/72. tanév 1. felé
ben a beiratkozott 161 jogász közül csak öt vizsgázott elégtelen eredmény
nyel és kilencz maradott vizsgálatlanul, — a többi nagyrészben kitűnő, dicséretes 
vagy legalább túlnyomólag kielégítő előmenetelt tanúsított. Az 1864 —1869-ig 
terjedő időben, tehát 6 évben bírói vizsgára jelentkezett 232 jelölt; közülök 
kilencz bizonyult nem képesítettnek, vagyis nem egészen 4°/0, mely kedvező 
arány mutatja, hogy az ifjúság éretté és a szaktudomány iránt érdeklődővé lett.

Az ily módon szép fejlődésnek indult collegiumi jogakadémia híre 
mindinkább terjeded és természetes következménye az volt, hogy hallgatói
nak száma, mely 1861-ben történt újra-megnyitása idejében 43 volt, már 
a negyedik évben — Vécsey itteni működésének első esztendejében — 
megkétszeresedett, kilenczedik évben pedig (1869/70.) megnégyszeresedett. 
Ezt ugyan némileg az is okozta, hogy itt a jogi tanfolyam csak két éves 
volt és a szorgalmas és törekvő ifjú egy évvel rövidebb időben érhette el 
ugyanazt a czélt, mint a többi akadémiákban, hol mindenütt 3 éves cursus 
volt, — de mégis legnagyobb részben a tanári-karnak vonzó előadásai és 
az ifjakra fordított gondja bírta a szülőket arra, hogy fiaikat Eperjesre 
küldjék, még pedig nemcsak Sárosmegyéből és a szomszéd vármegyékből, 
hanem az ország legtávolabb vidékeiről is; 1869/7o-ben például a beirat
kozott 152 joghallgató közt volt 19 sárosmegyei (Eperjest is beleértve), a 
többi mind más megyékből való.

A jogakadémiának ilyen fellendülése főképen Vécsey Tamásnak az 
érdeme, mert igaz, hogy mellette tudós férfiak, kiváló paedagogusok mű
ködtek mint jogtanárok, úgy Vandrák, Herfurth, Tillisch, Schulek és mások, 
de ezek már nehány év múlva visszahúzódtak és fiatalabb erők léptek 
helyeikbe, — a jogakadémiának és nemsokára az egész Collegiumnak 
vezetése pedig egészen Vécseyre maradott, kit a pártfogóság 1868-ban jog
kari dékánná választott, midőn a collegiumi intézetek újabb fejlődése követ
keztében ezen állásnak szervezése a jogakadémia sajátos ügyeinek vezetésére 
szükségesnek mutatkozott. Vécseynek elnöklete alatt a jogi kar javaslatot 
is dolgozott ki a jogi dekanatus hatáskörének kijelölésére, mely javaslatot 
a pártfogóság elfogadott.

Bár ezen sokoldalú tanári foglalkozás nagyon igénybe vette Vécseyt, 
ki a mellett irodalmilag is működött, mégis mindenütt és minden időben 
kész volt a Collegium érdekében fáradni és a főiskolának fényes tehetsé
geivel jó szolgálatokat tenni.

Itteni működésének legelső idejétől kezdve élénken érdeklődött a 
Collegium minden ügye iránt és szerzett magának bepillantást annak régibb 
történetébe és újabb viszonyaiba. Minden pártfogósági és — miután nem
sokára az állandó választmány tagjává választatott — e választmánynak
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sűrűn tartott ülésein résztvett és jogi tudásával, az újabb kor követelményei
nek ismerésével, meggyőző érvekben gazdag szavaival igen gyakran döntő 
befolyást gyakorolt a tanácskozás menetére. Nem egyszer mint kisegítő, 
alkalmi jegyző működött, mígnem 1866-ban rendes collegiumi jegyzőnek 
megválasztatott, és ő e tisztséget egészen 1868-ig vitte. Ugyanakkor tevé
keny részt vett azokban a tanácskozásokban, melyek az akadémiai (theol. 
és jogi) tanári-karban az akadémiai törvények módosítására vonatkozólag 
Vandrák akkori igazgató elnöklete alatt folytak: a Vécsey által szerkesztett 
javaslatot a pártfogóság elfogadta.

Sok gond, serény munkálkodás és fokozott tevékenység uralkodott 
akkor a Collegiumban : megkezdődött a Collegiumnak átépítése, előkészü
leteket kellett tenni az 1867. évben megtartandó 200 éves jubileumra. Ebből 
a munkából minden tanár kivette a maga részét, de Vandrák akkori igaz-- 
gató és Hazslinszky Frigyes collegiumi ephorus mellett különösen Vécsey 
Tamás, a ki felé már akkor kartársainak tisztelete és szeretete, valamint a 
pártfogóságnak teljes bizalma fordult. Nem sorolhatom fel mindazt, mit 
Vécsey akkor nagy munkabírásával, finom tapintatával végzett.

A mozgalmas jubileumi év után ismét teljes figyelmét a jogakadémia 
fejlesztésére fordíthatta. Indítványára és sürgetésére a jogakadémia pénztá
rának külön kezelése határoztatott, valamint a jogtanárok fizetésének javítása 
a tandíjban való részesedése útján.

Ismételten képviselte a Collegiumot a kerületi és az egyetemes gyűlé
seken, a hol nemcsak főiskolánk ügyeiben szólalt fel, intézetünknek az egy
ház részéről való támogatását kieszközlendő, hanem egyéb kérdésekben is 
szívesen meghallgatott felvilágosításokat és irányító tanácsokat adott. Bár 
Vécsey református volt, mégis ág. h. ev. intézetnek szentelvén erőit, ezen 
egyház munkás fia gyanánt fogadták és édes testvérüknek tekintették, — a 
mint viszont ő is tevékeny részt vett az evang. egyház ügyeiben. Szép 
példája az egyetértésnek és a valódi protestáns szellemnek!

E fáradhatatlan munkálkodásával a Collegium szellemi fejlődése körül 
oly mértékben érdemelte ki a főtanoda bizalmát, hogy 1869-ben az egész 
Collegium rectorátusával tisztelték meg.

A collegiumi Rectornak tiszte a régibb időkben sokkal több felelősség- 
teljes munkálkodással volt összekötve, mint az újabb időkben. Az ő kezé
ben összefolytak a pártfogóság megbízásából úgy az adminisztratív, mint 
a tanügyi intézkedéseknek összes szálai; ő volt szellemi középpontja az 
egész főiskolának. Ez az idők folyamán megváltozott ugyan, de sokban 
még Vécsey idejében is fennállottak e viszonyok. A theológiának és a jog- 
akadémiának volt ugyan dékánja, de igen sok fontos ügy közösen intéz- 
tetett el az igazgató elnöklete alatt, a gymnasium vezetése pedig egészen 
a collegiumi igazgatóra volt bízva, a mi csak 1883-ban változott meg.

Az így felszaporodott munkát bámulatos munkabírással és lelkiisme
retességgel végezte Vécsey. Beírta a jelentkező összes növendékeket, beszedte 
a tandíjakat, elnökölt nemcsak a közös tanári gyűléseken, hanem a majdnem 
hetenkint tartott gymnasiumi gyűléseken is, behozta ott a didaktikai kérdé-
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sek megvitatását, látogatta a tanárok előadásait, résztvett a tanulók classi- 
ficálásában, vezette az anyakönyvet és az érdemjegyek táblázatait, őrködött az 
összes ifjúságnak viselete és a Collegium jó híre fölött, és a hol csak tehette, 
támogatta az ifjúságot és azon volt, hogy könnyítse itteni megélhetésöket.

A tanároknak javát is mindenképen szívén hordta: látta, hogy a 
gymnasiumi tanszékek nincsenek kellően javadalmazva és azért az ő indít
ványozására és sürgetésére a pártfogóság 1873. aug. 5-ikén Vécsey által 
szerkesztett folyamodványban a gymn. tanárok fizetésének javítása végett 
segélyt kért a magyar kormánytól, — de a kerületi elnökség akkor nem 
volt hajlandó e folyamodványt felterjeszteni.

Mint igazgatói működésére kiválóan jellemző vonást ki kell emelnem 
azt a lelkesítő hatást, melyet az egész collegiumi tanári-karra gyakorolt és 
a melynek következtében mind a három collegiumi intézetnek tanárai baráti 
együttérzésben körülötte sereglettek. Hiszen a három intézet akkor már a viszo
nyoknál fogva szorosabban volt egymáshoz fűzve: nem egy tanár 2, sőt 
3 intézetben is tanított és ha bármelyik intézetnek fennállása kérdésbe jött, 
akkor minden tanár kész volt azt szellemi erejével és — ha kellett — 
anyagilag is támogatni. És midőn ezen tanári-karba az idealizmustól heví
tett, a Collegiumhoz már ifjúkorától fogva szeretettel ragaszkodó fiatal 
tanár lépett, akkor öregebb collegái — volt tanárai — kedves társul fogadták, 
a fiatalabbak pedig látva fényes tehetségeit és üdvös fáradozásait, készséggel 
csatlakoztak hozzá mint vezérökhöz. így lett ő nemsokára középpontja az 
egész tanári-karnak, melynek minden egyes tagját nemes barátsággal és 
a közös feladatért való lelkesedéssel magához lánczolta.

A munka után szívesen pihent tanártársainak körében és legnagyobb 
öröme telt abban, ha barátaival városunk gyönyörű vidékén bolyongva a 
szabad természetnek szépségén gyönyörködhetett. Gyakran nagyobb kirán
dulásokat is tett velők, így majdnem évenként őszszel a messzelátós 
Simonka csúcsára.

A milyen odaadással szentelte Vécsey minden idejét és erejét kedvelt 
tanári pályájának, ép oly váratlan volt a késmárki választókerületnek szava
zása 1871. évi aug. 12-ikén, melylyel Vécseyt országgyűlési képviselővé 
választotta egykori tanítványainak lelkes ajánlatára, a kik ünnepelt kedves 
tanáruk híveivé tették a választók többségét a legcsekélyebb költekezés 
nélkül. A Collegium három éven keresztül a képviselőház tanácskozásának 
idejére szabadságolta igazgatóját; tárgyait ellátták azalatt collegái és a 
tudományosan képzett ügyvéd, Mosánszky Győző. A mint pedig tavaszszal 
az országgyűlés elnapolásakor visszajött Budapestről, híven teljesítette tanári 
és igazgatói kötelességeit. Munkakedve és képessége megtalálta ugyan a 
kellő tért a Házban is, de szíve csak az eperjesi tanszékhez vonzotta.

Azonban a sors mégis elvitte tőlünk, mert midőn 1874. évi február
ban egyetemi tanárrá nevezte ki Ő Felsége, Vécsey kötelességének tar
totta a sors hívásának engedni és azt a helyet elfoglalni, hol tágabb tér 
és több alkalom volt tudományos foglalkozásra és műveltség-terjesztő mű-
C oll. É r t . 19 i2 - 1 3 . 2
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ködésre. A collegiumi elöljáróság oly távozási bizonyítványt adott a bú
csúzó Vécseynek, mely a közvéleményt híven kifejezte, nagy érdemeit mél- 
tánylóan elismerte és élénk sajnálkozás érzetét nyilvánította a felett, hogy őt 
mint tanárt és igazgatót el kellett veszíteni.

Nehéz szívvel vált el Eperjestől. Majdnem 30 évvel későbben hozzám 
intézett levelében azt írja: „Bár sorsom úgy hozta magával, hogy a felejt
hetetlen Eperjesről eltávozzam, szívembe zárva magammal hoztam az oltárt, 
melyen azóta mindig hálával áldozom a Collegium Geniusának s legked
vesebb emlékeim közt őrzöm eperjesi összeköttetéseim aranyszálait".

Ilyen érzésnek ád ő kifejezést minden levelében, melyet eperjesi 
barátaihoz intézett. Vécsey Tamás a mienk maradott a távolban is. „A 
Collegium volt az én nevelő édes anyám és Ti, a kik őt szeretitek, az én 
kedves testvéreim vagytok s az anyai háznál töltött szép napokat ugyan ki 
felejthetné el" — írja 1898-ban.

Hogy milyen szeretettel gondolt Vécsey mindig a Collegiumra, annak 
megható bizonyítéka az a levél, melylyel az 1912. márcz. 3-iki collegiumi 
ősi pártfogósági közgyűlésre szóló meghívást megköszönte, csak néhány 
héttel halála előtt. „Megtisztelve érzem magamat — így írja —, hogy mint 
„az ősi pártfogóság tagja" kaptam meghívót. Fájdalom, a betegszobához 
vagyok lánczolva már egy év óta, így csak gondolatban vehetek részt a 
fényes múltú közgyűlésen, hol az Inclyti Status et Ordines Hungáriáé Supe
rioris hatalmas, független, hazafias családjai szerepeltek valaha" — azután 
visszapillantást tesz azon nehéz viszonyokra, melyek közt a Collegium volt, 
mikor idejött, valamint az akkori pártfogóság nemes viselkedésére, és így 
végzi: „Isten áldja meg és virágoztassa fel a fényes múltú és szép jövőjű 
Collegiumot! Fogadja Felügyelő Úr és a tekintetes közgyűlés mély tiszte
letem kifejezését, melylyel maradok alázatos szolgája, a nagybeteg Vécsey 
Tamás patronus, a ki büszke arra, hogy valaha a Collegiumot szolgálhatta 
és igazgathatta".

Vécsey Tamás fényesen működött az országgyűlésen, az egyetemen, 
az irodalom terén, és nagy elismerésben és kitüntetésben részesült. Mi 
innen a távolból is szeretettel és büszkeséggel kisértük őt áldásos, hosszú 
pályáján, örültünk a kivívott elismerésnek, részvéttel értesültünk az őt ért 
bajokról, szomorúsággal fogadtuk az értesítéseket hosszú betegségéről és 
gyászba borult a lelkünk, mikor halálának hírét vettük. A Collegium koszo
rút helyezett az elhúnyt jeles férfi ravatalára, ki a távolban is a miénk volt.

Az ő emléke élni fog köztünk és Collegiumunk körül szerzett érdemei 
aranybetűkkel maradnak feljegyezve főiskolánk történetében.



Az eperjesi evangélikus Collegium öröksége.

Éles Henrik ügyvéd, budapesti lakos, volt országgyűlési képviselő két 
évvel ezelőtt Eperjesre jött, hogy meglátogassa szülővárosát. Meglepetve 
látta városunknak szép fejlődését. A boldog gyermekévek, a régen eltűnt 
ifjúkor feléledő kedves emlékeinek sokasága rajzotta be szívét. Elnézte 
hosszan a Kossuth Lajos-utczában kicsiny szülőházát. El-elnézegette a Colle
gium rongált falait. Szívében nagy érzések születtek néhány órai ittléte alatt.

Otthon néhány tagból álló környezetének el-elmondogatta, hogy meg
változott Eperjesen minden, milyen szép kulturépületek nőttek ki azóta a 
kedves honi föld rajongással szeretett ősi talajából... É s... 1910-ben meg
írta végrendeletét újra, megsemmisítve a főváros őrizetére bízott előbbeni 
rendelkezéseit. Meghagyta, hogy olvasatlanul égessék el pecsétes levelét és 
most, a látogatás után, 500,000 koronát kitevő vagyonának általános örö
kösévé Collegiumunkat tette meg.

Legátumokat hagyott a budapesti ev. egyháznak és az egyház árvaházának. 
A Magyar Tudományos Akadémiának és két keresztgyermekének. Az összeg, 
a mit Collegiumunk négy tanintézetének gyámolítására hagyott, meghaladja 
a 300,000 koronát. Bár a hagyaték a tápintézet javára évi 1000 korona, a 
coll. tanárok segélyezésére évi 2000 korona kiutalandó segélylyel és egy 
4000 koronát kitevő életjáradékkal van megkötve, mégis kitűnik, hogy a 
nagylelkű, ritka szép hagyományból Collegiumunk hazafias kulturczéljainak 
megvalósítására most is tekintélyes erőforrás nyílik.

Éles Henriknek ez a ténye oly rendkívüli, oly magasztos tény, hogy 
ahhoz glosszákat fűzni tiltja kegyeletünk.

Beszél ez a tény magamagától szívrehatóan, ékesszólással, örökre szép 
példaadással.

Természetes, hogy a végrendelet híre városszerte osztatlan elismerést, 
Collegiumunk iránt való rokonszenves, igaz örömet keltett.

Collegiumunk nagy halottjának sírja szélén a budapesti kerepesi-temető- 
ben Draskóczy Lajos coll. igazgató a következő búcsúbeszédet mondotta el:
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»Éles Henrik! Mi nagy jóltevőnk! Dicsőült Halottunk!
Oly váratlan, oly lélekemelőén fönséges a mi találkozásunk. íme, a 

felsőmagyarországi Rendek és szab. kir. városok által alapított Thököly-, 
Rákóczi-Collegium nevében állok itt, nyitott sírod szélén, hogy szülővárosod 
harmadfélszázados ősi intézetének nevében tegyem kihűlt szíved fölé a forró 
hála, a virrasztó kegyelet, az örök emlékezet szerény pálmaágát. Hálás Col- 
legiumod koszorújának leveleire a meghatottságtól remegő kézzel írom fel 
a vallás angyalának vigasztaló szavait:

»Boldogok a halottak, mert az ő cselekedeteiknek jutalma követi őket!...“
Mi nagy jóltevőnk!
A mi Benned por volt, az — íme — porrá lett, de tiszta lelked jobb 

honába szárnyal. Szenvedéseidnek kínos nyoszolyáján olyan voltál magános 
lakodban, mint a tőrében vergődő fogoly madár. De, íme, Istened jósága 
irgalmas kezével szétvágta tőrödet s szabaddá vált lelked, kibontva tépett 
szárnyait, az — égbe repült...

Porrá vált szívednél« munkás életében egy szentháromsága volt: az 
istenfélelem, a hazaszeretet, és eperjesi Collegiumod bálványozása, mely 
odaadó szeretetnek örökszép gyümölcse: fejedelmi nagy hagyományod.

Itt, dicsőült Szellemed előtt teszek fogadást, hogy a mint volt a múlt
ban, az eperjesi Collegium a jövőben is a humanizmus erős vára, a tudo
mány világítótornya, az istenfélelem temploma, a jognak lakása, a lelki- 
ismereti szabadság oltára és a tettekre nevelő hazaszeretet viharálló bás
tyája lesz időtlen időkön át!

E tudatban aludd békén síri álmodat.
De bocsáss meg nekünk, ha egyszer akkor majd zavarni fogjuk békés 

nyugovásod, hogy oda... Eperjesre vigyük drága poraidat, hogy az Őrhegyek 
tölgyeinek lombkoszorújával, a Tarcza völgyének virágaival boríthassuk a Te 
sírhalmodat, hogy nagyjainkkal édes szülőföldben pihenj, hogy velünk s a 
mienk légy teljesen, egészen!

Mi megbecsüljük nagy adományodat. Nemzedéket nemzedék után 
nevelünk a Te ideálod szerint.

Éles Henrik! Mi nagy jóltevőnk!
Te elfáradtál — de megpihentél. Beteg voltál — de meggyógyultál. 

Meghaltál — de élsz! . . . Élni fogsz a Dessewffyekkel, Szirmayakkal, 
Ganczaughokkal, Joób Vendelekkel, Rochlitzokkal; élni fogsz dicső emlékű 
pártfogóinkkal együtt — örök időkön át!... Mert: »áldott és örök az igaz 
emlékezet!" ...

Isten Veled!
Mi hűséggel járunk sírodhoz el.
Éles Henrik, mi nagy jóltevőnk: jó éjszakát!
Boldog fölébredést!"
Collegiumunk, nagy jóltevőjének elhúnytáról a következő gyászjelen

tést adta k i:
A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület eperjesi Collegiuma a fön-

tartó hatóság és tanári testület nevében kegyeletes szívvel jelenti, hogy
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É le s  H e n r ik  ügyvéd, budapesti lakos, a budapesti evang. egyház 
presbytere, volt országgyűlési képviselő, zajtalanul, csöndben folyó mun
kás életének 78-ik évében, október hó 23-ikán, az Úrban elhunyt.

Fáradhatatlan munkával szerzett tekintélyes vagyonának általános 
örökösévé Collegiumunkat tette s ezáltal ősi pártfogóink fényes név
sorába iktatta örökké áldott nevét; követendő szép példát hagyva hit
testvérei számára, hogy e »gonosz időkben" kövessék ők is az apostoli 
intést: „Egymásnak terhét hordozzátok".

„Mindenekkel jót tegyetek.“
„Legyetek szives adakozók, kincset gyűjtvén jó  alapul a jövőre, 

hogy elnyerhessétek az örök életet!"... (Qal. 6., 1. Tim. 6.)
Legyen üdvöt hozó dicső halottunk példaadása!
Legyen áldott és örök az igaz embernek emlékezete!
Eperjes, 1912. október 27.

Éles Henrik végrendeletének szövegét, kegyeletünk és hálánk jeléiül, 
e helyen is megörökítjük a következőkben:

VÉGRENDELET.
Előbbi végrendeletemet, mely — ha jól emlékszem — a fővárosnál 

van letéve és mely felbontatlanul tanúk előtt elégetendő, hatályon kívül 
helyezem és halálom esetére ezennel következőleg rendelkezem:

I. Jelenlegi vagyonom állása, mely azonban időnként változik:
a) Az Erzsébetvárosi (t. i. budapesti) takarékpénztár 40 (negyven) 

darab részvénye;
b) a Budapest —belvárosi takarékpénztár 125 (egyszázhuszonöt) darab 

részvénye;
c) a Budapesti takarékpénztár és orsz. zálogkölcsön r.-t. 200 (kettő

száz) darab részvénye;
d) a Kisbirtokosok földhitelintézetének 220,000 (kettőszázhúszezer) 

korona értékű részint 5%-os, részint 4 1l2°l0-os záloglevelei.
Ezen papírok a megfelelő intézeteknél vannak letéve tehermentesen;
e) egy 9000 koronás követelés a „Nordcroatische Kohlengewerkschaft 

Rasin"-ja ellen, mely már jogérvényesesen meg van ítélve s a kielégítés 
stádiumában van. Az iratok Goldman Dragutin zágrábi ügyvédnél vannak;

f)  bútorok, zongora, ruhaneműek, csekély ékszer és értékpapírok, köny
vek, kotta és egyéb ingóságok, melyek lakásomon vannak;

g) időnként változó számlakövetelések a fentnevezett takarékpénztáraknál.
II. Általános örökösömül az eperjesi evangélikus Collegiumot nevezem, 

melynek kiképeztetésem alapjait köszönöm és mely iránti hálámat azzal 
akarom részben leróni, hogy erejét fokozzam és azon szép, nagy, nehéz 
hivatás teljesítésében támogassam, melyet a sors neki szánt azon az exponált 
helyen, a hol van. Remélem, hogy ezen derék tanintézet, a mint eddig volt, 
úgy ezentúl is mindig lesz a felvilágosodottság, a lelki szabadság és hazafi- 
ság hű és tántoríthatlan buzgó bajnoka. A jövedelemből minden körülmé
nyek között 1000, azaz egyezer korona az intézeti tápintézetre és 2000, azaz
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kettőezer korona oly intézeti tanárok segélyezésére fordítandó évenkint, ter
mészetesen a rendes fizetésükön felül, kik a segélyre leginkább reászorul
tak. Az örökség alapítványilag kezelendő és ha valamikor Magyarország 
helyzete úgy alakulna, hogy az összes tanintézetek s így a Collegium is 
államosíttatnék, az esetben az örökség egyharmadrészben az eperjesi evang. 
hitközségre, egyharmadrészben a budapesti magyar evang. hitközségre, 
egyharmadrészben Budapest szék- és fővárosra szálljon, ez utóbbira azon 
kötelező utasítással, hogy a hagyomány kamatai kizárólag csak szegény
sorsú gyerekek támogatására és ápolására fordítandók.

III. A hagyatékból következő hagyományok szolgáltatandók ki ter
mészetben :

1. Könczöl Margit keresztleányomnak, néhai Könczöl János volt ügy
véd és bíró leányának 20, azaz húsz darab Budapest —erzsébetvárosi taka
rékpénztári részvény. (Lakik Ercsiben.)

2. Fejér László keresztfámnak, Fejér Dániel uradalmi gazdatiszt fiának 
(lakik jelenleg tudtomra Szentkúton, Qyőrmegyében) ugyancsak 20, azaz 
húsz darab Budapest —erzsébetvárosi takarékpénztári részvény.

3. A budapesti magyar evang. hitközségnek 50, azaz ötven darab 
Budapest —belvárosi takarékpénztári részvény.

4. Ugyanazon hitközség árvaházának 25, azaz huszonöt darab szintén 
Budapest —belvárosi takarékpénztári részvény.

5. A Magyar Tudományos Akadémiának 50, azaz ötven darab szintén 
Budapest—belvárosi takarékpénztári részvény.

IV. Készpénzbeli hagyományok::
1. Joó Teréz hajadonnak, ki időközben elhúnyt szüleivel és Anna 

nővérével több mint 35 év óta viszi szerény háztartásomat, betegségemben 
valóságos samaritánus jószívűséggel ápolt és gondozott és ezen egész hosszú 
idő alatt páratlan becsületességet, önzetlenséget és fáradhatlan szolgálat
készséget tanúsított, negyedévenkint előre fizetendő 1000 kor., azaz egyezer 
koronát, évenkint tehát 4000 kor., azaz négyezer koronát hagyok élte fogy
táig. Ha Teréz kisasszony előbb halna meg, mint Anna nővére, az élet
járadék Anna kisasszonyra száll ugyanazon módozatok és cautelák mellett, 
de fele, negyedévi 500, azaz ötszáz, évenkint tehát 2000, azaz kettőezer 
korona összegben élte fogytáig.

Ezen kétrendbeli életjáradék pontos fizetésének biztosításául rendelem, 
hogy a Kisbirtokosok Földhitelintézeténél őrzött jelzáloglevelekből 130,000, 
azaz egyszázharminczezer korona az intézet által visszatartassék, mint hagya
tékom ezentúl is végrendeletem szellemében érintetlenül kezeltessék s az 
örökös Collegiumnak csak az életjáradékok megszűnése után szolgáltassák 
ki. Rendelem továbbá, hogy az általam megállapított havi részletek minden
kor minden formalitás nélkül közvetlenül az illető kezeihez kiszolgáltassa
nak, esetleg oda szállíttassanak, hova az illetők kívánni fogják és hogy a 
járadékok minden költség és bármi néven nevezendő levonás nélkül az 
általam megállapított egész összegben tisztán kifizettessenek. A mennyiben
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az ezidő szerint adómentes kamatok idővel adó alá vettetnének és a jára
dékok általában a kamatokból ki nem telnének, az örökös Collegium, illetve 
a hagyaték köteles lesz a hiányt pótolni, valamint viszont joga van az 
örökösnek a járadékok kielégítése után fennmaradó többletet felvenni. Azon 
esetben, ha a földhitelintézet ezen ügynek a végrendelet szellemében leendő 
lebonyolítására nem vállalkoznék, eziránt egy budapesti elsőrangú pénz
intézettel kell megállapodni. Megjegyzem még, hogy miután a hagyomá
nyosok életjáradéki joga halálom napján megnyílik, a földhitelintézeti szel
vények pedig csak május és november hó elsején váltatnak be, az időközi 
járadékok a hagyaték által fizetendők, és pedig pontosan előzetes havi 
részletekben. Remélem és elvárom, hogy az örökös Collegium kellő mél
tánylásban fogja részesíteni rendelkezéseimet, különösen a hagyományo
sokkal szemben is.

V. A lakásomon levő összes ingóságokat, beleértve az értékpapírokat 
is, Joó Teréz kisasszonynak hagyom a lakással együtt, melyből őt kiboly
gatni nem szabad s melyben a hagyaték terhére bentmaradhat mindaddig, 
míg a törvényes felmondás útján lakhatási jogom le nem jár.

Budapest, 1910. évi október 31-ikén.
É les H enri s.' k.

Alulírottak, mint evégre felkért s egyidőben jelenvolt tanúk bizo
nyítjuk, hogy Éles Henri úr együttes jelenlétünkben — általunk értett 
nyelven — kijelentette, miként ez az okirat az ő végrendeletét tartalmazza 
s hogy az általa önkezűleg íratott és azt előttünk írta alá.

Budapest, 1910. évi október 31-ikén.

1912. Pv. IX. 924.
Kihirdettem. 

Budapest, 1912. október 24.
Olvashatatlan aláírás s. k., 

jegyző.

Szabó A lbert s. k.,
mint felkért tanú.

G aras A lbert s. k.,
mint felkért tanú.

1910-ik évi október hó 31-ikén kelt végrendeletem kapcsán pótlólag 
rendelem:

A végrendelet IV. pontjában említett pénzbeli hagyományokat illetőleg 
— lehető külömbözetek kikerülése s a lebonyolítás egyszerűsítése czéljá- 
ból — rendelkezésemet akként módositom, hogy a járandóságok ne havon- 
kint fizettessenek, hanem a helyett Joó Teréz kisasszony, esetleg (t. i. ennek 
halála esetében) nővére, Joó Anna kisasszony a Kisbirtokosok Földhitel- 
intézeténél őrzött jelzáloglevelek után a májusban és novemberben esedékes 
4 , / 20/ o- o s  kamatokat a Kisbirtokosok Földhitelintézetétől közvetlenül, min
den további formalitás mellőzésével felvehessék. Ezen inkább formális mó
dosítástól eltekintve, a végrendelet minden további rendelkezései (különö
sen a záloglevelek visszatartása és őrzésére nézve is) változatlanul érvényben 
maradnak. Halálom után az időközi kamatok az első esedékes szelvényekig 
azonnal megfizetendők.

Végrendeletem végrehajtásával Lovrich Gusztáv budapesti ügyvéd és
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bankigazgató urat, régi jóbarátomat, bízom meg, kinek fáradozásáért a 
hagyatékból 2000 kor., azaz kettőezer korona honorárium fizetendő, a 
hagyományosok érdekeinek megóvását különös figyelmébe ajánlván.

Budapest, 1911. május 29-ikén.
Éles H e n r i s. k.

Alulírottak, mint evégre felkért s egyidőben jelenvolt tanúk bizonyít
juk, hogy Éles Henri úr együttes jelenlétünkben, általunk értett nyelven 
kijelentette, miként ez az okirat az ő pótvégrendeletét tartalmazza s hogy 
az általa önkezűleg íratott s azt előttünk írta alá.

Budapest, 1911. május 30-ikán.
Szabó Albert s. k.,

1912. Pv. IX. 924. m. kir Curia ny. tanácselnöke,

Kihirdettem. mint felkért tanú-
Budapest, 1912. október 24. GARAS ALBERT S. k.,

, ny. m. kir. állam vasúti főfelügyelő,
Olvashatatlan alairas s. k., (P. H.) mint felkért tanú.

jegyző.

E végrendelet alapján, a coll. igazgató-választmány külön Szabályzat
ban állapította meg a coll. tanárok segélyezésének módozatait.



Kubányi Béla síremléke.

Már múlt évi Értesítőnkben megemlékeztünk arról, hogy Kubányi 
Bélának, a Collegium főgymnasiumának b. e. tanárának sírhantja fölé a 
tanártársak és a tanítványok kegyelete gyűjtés útján síremléket óhajt 
emelni. Örömmel jelenthetem, hogy a szeretet e munkája eredményre 
vezetett. Múlt év őszén, a halottak napjára, elkészült a díszes síremlék, a 
melyet Kobilicz Frigyes eperjesi kőfaragó szürke gránitból készített. A gyűj
tésről, valamint a síremlék költségeiről a következőkben számolunk el:

Bevétel:
1. Tavalyi gyűjtés eredménye (1. a tavalyi Értesítőt):

a) a tanárok gyűjtése ......................................  122 kor. — fill.
b) a tanítványok gyűjtése .. .   255 „ — »

2. E tanévben adakoztak:
Kasztriner Árpád 5 K., Weiszer Róbert 5 K. .. 10 — ,,
Kamat ...........................................................  13 » 98 „

Összesen 400 kor. 98 fill.
Kiadás:

1. Sírkő ................................................................. 320 kor. — fill.
2. F e lira t.........................................................  25 » 80 »
3. Sírfedőlemez...............................................  „_____50 „ — »

Összesen 395 kor. 80 fill.
A fennmaradt 5 kor. 18 fill, összeget a „Régi tanárok arcképei'1 alap

jának gyűjtéséhez csatoltuk.



Adatok a Collegium 1912/13. tanévének történetéhez.

» Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak, a kik azt építik; ha 
az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak az őrizők11...

Az elmúlt tanév története igazolja, hogy sem az építők, sem az őrállók 
munkája nem volthiábavaló, mert a letűnt évben is az ,, Úr építette Jeru
zsálemünket“, ő nem engedte, hogy annak »faragott köveit a közöny fej
széjével és a rosszindulat pörölyével rontsák" azok, a kik velünk nincse
nek; ő nyitott újabb erőforrásokat; ő ihlette újabb áldozatkészségre Colle- 
giumunk nemes barátait, áldozatkész föntartóit és hű munkásait egyaránt; 
ő  erősítette meg kapuink zárait; ő áldotta meg a kapukon belül a mi fiain
kat; ő szentelte meg örömünket; ő ajándékozott enyhítő balzsamot vérző 
szívünknek mélységes gyászunkban... mindezekért az ő nevére térjen 
dicsőség és neki adjunk hálát nagymultú intézetünk élettörténetének ez 
újabb határkövénél, melynek lapjaira hűséggel igyekszünk följegyezni a 
lefolyt iskolai év nevezetesebb eseményeit.

A Collegium  gyásza és öröm e.

Elmondhatjuk a prófétával mi is, hogy a letűnt évben »az egyik 
romlás a másikra jött" s „az egyik megdöbbentő hír után a másik" 
sebezte újra gyászoló szívünket.

Október 2-ikán Tahy József collegiumi felügyelőnk édesanyját, özv. 
tahvári és tarkeői Tahy Ferdinándné szül. trócsányi Tivadar Amáliát, a tün
döklő nőerények tisztes Nagyasszonyát temette, a Collegium, a vármegye 
osztatlan mély részvéte kíséretében. A föntartó-hatóság és közös tanári-kar 
közgyűlése jegyzőkönyve lapjain is megörökítette szeretett vezére bánatá
ban osztozó részvétét.

Deczember 13-ikán Húsz Árminná, márczius 4-ikén Szlávik Aranka, 
április 27-ikén Oamauf Györgyné ravatalára helyezték a collegiumi taná
rok feleségei az igaz kegyelet virágait végső üdvözletül. A közös tanári
kar pedig minden alkalommal testületileg és jegyzőkönyvében adott kifeje
zést a gyászbaborult családokat vigasztalni óhajtó mély részvétének.

A közös tanári-kar jegyzőkönyvében örökítette meg kegyeletes rész
vétét dr. Mágócsi-Dietz Sándor ev. orsz. tanár- és tanító-egyesületi elnökünk
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édesanyjának; Peskó Ödön és Gerhard Béla kartársunk fivérének; ősi párt
fogónk, agölniczbányai egyház lelkészének: Zitnmermann Andornak elhunyta 
alkalmából. Őszinte kegyelettel emlékezett meg jegyzőkönyvében tanári
karunk Gallé Gábor kir. kath. főgitnn. tanár elhúnytáról, mely alkalommal 
a testvérintézet igazgatósága előtt Draskóczy Lajos coll. igazgató élőszóval 
is tolmácsolta a Collegium együttérző fájdalmas részvétét.

Márczius 26-ikán a tanítóképezde I. oszt. növendéke, Chotvács Viktor 
szívenlőtte magát. Hiábavaló lett a tanári-kar atyai szeretete, a szerencsét
len ifjú gyönge kis lélekvesztőjét sziklához zúzta a túláradó szenvedély 
hulláma. Szolgáljon hiteimül ez a megrendítő eset arra, hogy minden ifjú 
így jár, ha szívében nem lesz elég erős a vallásos remény mentő horgonya.

A közös tanári-kar megilletődéssel fogadta a gyászjelentést gróf 
Andrássy Dénes Palermóban történt elhúnytáról. A magyar kultúra hatal
mas támogatójának, a nemzeti czélokra fejedelmi bőkezűséggel adakozó 
tipikus magyar főúrnak emlékét a közös tanári-kar jegyzőkönyvében is 
megörökítette a tudatban, hogy a boldogult több evangélikus kultúrintéz
ményünknek is fenkölt szívre mutató támogatója volt. A temetésen intéze
tünket dr. Markó János kir. közjegyző képviselte, a ki az e czélra kitett 
íven Collegiumunk hazafias részvétét megörökítette.

Az igaz honszerelem hazafias kegyeletével emlékeztünk meg jegyző
könyvünk lapjain gróf Csáky Albin volt főrendiházi elnök elhúnytáról is, 
a ki mint vall.- és közokt.-ügyi miniszter elévülhetetlen érdemeket szerzett, 
magyar protestáns iskoláink mindig nemzeti eszményeket szolgáló érde
keinek támogatásával.

Collegiumunk pótolhatatlan veszteséggel sújtott vezérét és munkásait 
a próféta szavával kérjük: „a gyászban vigasztalódjatok meg, ne enged
jétek búnak szíveteket; ne feledkezzetek el róla, hogy ők vissza nem térhet
nek, nekik nem használtok; magatok kárt vallótok a sorvasztó bánattal"...

Vigasztalódva, őrizzétek meg Kedveseitek emlékét, — ml is megőrizzük!
De az Úr jóakarata érvényesült mi fölöttünk is, mert Istenünk jósága 

„leoldozta gyászruhánkat", „siralmunkat vígságra fordította" és „körülöve
zett örömmel" bennünket két feledhetetlen öröm-ünnepünkön.

Örökké emlékezetes fénynyel, megható bensőséggel folyt le az „Eper
jesi Széchenyi-kör" 1912. október 20-ikán tartott díszközgyűlésének kere
tében: Csengey Gusztáv theol. akad. tanár ötvenéves írói jubileumi ünnepe.

Az üdvözlők sorában résztvettek Berzeviczy Albert, a Magyar T. Aka
démia elnöke, kinek alkalmi megnyitó-beszédét Gömöry János, az irodalmi 
szakválasztmány elnöke olvasta fel; Geduly Henrik, a tiszai ev. egyház- 
kerület püspöke; Jakab Ödön, a „Kisfaludy-Társaság", Pakots József, a 
„Petőfi-Társaság" tagja; Krayzell Aladár, Eperjes szab. kir. város polgár- 
mestere; Balogh Bertalan, a „Borsod-Miskolczi Közművelődési Egyesület"; 
Clair Vilmos, a „Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület"; Lekly 
Gyula, a „Kassai Kazinczy-kör"; dr. Popini Albert, a „Nyíregyházi 
Bessenyei-kör"; Bruckner Károly, a „Szepesmegyei Történelmi Társulat" 
tagja. Kitörölhetetlen nyomokat hagyott lelkűnkben az ősz költő s tanár
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ifjú tanítványának, Fábry Viktor kolozsvári lelkésznek üdvözlete, melynek befe
jeztével könny csillogott az egész közönség szemében s tetőfokára hágott az 
ünnepi lelkesedésnek szárnyalása, melynek zárómozzanata volt Draskóczy 
Lajos coll. igazgató üdvözlete, a ki a föntartó-hatóság és a közös tanári-kar 
nevében, továbbá az „Országos Evang. Tanár Egyesület" és a tiszakerületi 
középiskolák megbízásából, az ünnepelthez a következő beszédet intézte:

„Méltóságos Elnök úr! Mélyen tisztelt Díszülés!
Végtelenül boldog vagyok, hogy az avatott kezekkel font érdem

koszorúba, mely immár Csengey Gusztáv tisztes homlokát övezi, én fűz
hetem az utolsó levelet.

Kedves Ünnepeltünk! Szeretett Kartársunk!
Midőn annyi küzdelemmel és dicsőséggel teljes életpályád ősi tűz

helyének, az eperjesi evang. Collegiumnak nevében üdvözöllek, őszinte 
szívvel teszek vallomást e fényes gyülekezet előtt, hogy a Te dicsőséged a 
mi büszkeségünk; hogy a hírneves író, a kiváló tudós, a lánglelkű kurucz- 
költő félszázados jubileumának fénye visszasugározik a felsőmagyarországi 
Rendek és szab. kir. városok által alapított Thököly-, Rákóczi-Collegium 
harmadfélszázados ódon falaira.

Őszinte szívvel teszek vallomást, hogy látva, előttünk oly kedves, 
szelíd próféta-arczodon a meghatottság, az emberileg elérhető legnagyobb 
boldogság visszatükrözését: meghatottság, örömláng gyulád a mi lelkűnkben 
is és Feléd dobbanó szívünk áldja a Mindenhatót, hogy „mindezideig meg
segített Téged“; hogy lelked gyémántja „nem lett salakká"; hogy imádott 
Hazánk magyar nemzeti étliosza a Te szíved érzelmeiben, a Te szellemed 
gondolatvilágában, a Te jellemed akarati életében: oly egyéni éthoszszá 
változott, melynek homálytalan ragyogása tündöklő példaként fog lebegni 
Collegiumunk lelkes ifjúsága előtt örök időkön á t ! . . . Mert »gyomláltad 
és irtottad" a szívnek vadonjait, mint kertész, mert „romboltad" az elő
ítéleteknek szabadságot, egyenlőséget gátló falait, mint tudós; mert 
„építetted“ a hitnek a templomát, a hazafiság erős várait, mint tanító- 
mester; mert „plántáltad“ a szépnek, jónak, igaznak hervadhatatlan virágait, 
mint költő: azért szeretnek oly rajongó hűséggel mostani és volt tanít
ványaid, a melynek könnyeket fakasztó, feledhetetlen bizonyságát csak az 
imént láttuk. Azért szeretnek és becsülnek oly osztatlan tisztelettel kartársaid 
és elöljáróid, a mely nagyrabecsülés oly bensőséggel sugárzott Feléd 
főpásztorunk lelkes szavaiból!

Midőn e változhatatlan szeretet üdvözletét ősi Collegiumunk nevében 
tolmácsolni szerencsém volna, kérlek, fogadd szivesen Evangélikus Országos 
Tanáregyesületünk, kerületünk főgymnasiumi tanári-karának üdvkivánatait 
is ama tudatban, hogy e testületnek is féltve őrzött klenódiuma, édes 
büszkesége Te vagy!

Fogadd szivesen üdvözlésünket ama tudatban, hogy itt Hozzád közel 
és távol az országban egy szívvel kérjük a Mindenhatót, hogy a jubilált 
ősz költő, az odaadással szeretett pályatárs örökifjú szivének tüze közöttünk 
még soká melegítsen; hogy Csengey Gusztáv, mint az istenfélelem és izzó
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honszerelem tűzoszlopa, vezérlő Mózese, előttünk még soká . . . soká 
ragyoghasson!"

A jubiláns ünnep emlékét úgy az igazgatóválasztmány, mint a közös 
tanári-kar jegyzőkönyve lapjain is megörökítette.

Az országosan tisztelt jubilált költőnek szívből kívánjuk, hogy a 
magasztos ünnep fénye sugározza be élete alkonyát s a boldogító, édes 
emlékek örömét a mi körünkben még soká élvezhesse!

A másik örömünnep, a melyen Tahy József coll. felügyelő vezetésével 
a Collegiutnnak minden tényezője résztvett, a helybeli evang. /. egyház 
elemi és polgári leányiskolája díszes hajlékának fölavatási ünnepe volt.

A fölavatás lélekemelő aktusának befejezése után, a föntartó-hatóság 
és a közös tanári-kar képviseletében a coll. igazgató a következő üdvözlő
beszédet mondotta:

Főtiszteletű és Méltóságos Püspök úr!
Nagytiszteletű és Nagyságos Egyházi Elöljárók!
Mélyentisztelt ünneplő közönség!
Evang. Egyházunk ez új korszakot jelző, történeti jelentőségű emlék

ünnepén az eperjesi evang. Collegium üdvözlete, áldáskivánata nem 
maradhat el. Közös történetünk ez örömteljes, nemzedékekre kiható moz
zanatának, évkönyvünk lapjain hirdetnie kell az utókor előtt, hogy az a 
Collegium, mely hűséggel osztozott Evang. Egyházunk sorsával az Ínséges 
sanyarú napokban; hogy az a Collegium, mely a zsarnoki önkényuralom 
megsemmisüléssel fenyegető támadásai között egyik mentő patronusát 
evang. egyházunkban látta; hogy az a Collegium, mely viszont, menedéket 
adott az evang. egyház iskoláinak hosszú időkön át, most, az evangéliumi 
szellem, szeretet és áldozatkészség e [diadalünnepén, teljes szívvel és 
lélekkel osztozik az evang. egyház tiszta, szent örömében . . .  Ez ünnep 
történetének hirdetnie kell az utókor előtt, hogy az a Collegium, mely 
mint kicsi rajokat bocsátotta ki ősi falai közül az evang. egyház egy-egy 
iskoláját, időnként, az erősödés, a fejlődés mértéke szerint: az a Collegium: 
most vallásos örömmel, hazafias büszkeséggel látja az evang. egyház 
iskoláinak, a mai korban szinte csodás áldozatkészségből készült szép 
csarnokát. . .

Mélyentisztelt Közönség!
E lélekemelő, fönséges avató-ünnepen, a Collegium nevében, a 

bölcseség könyvéből írom föl az épület homlokára e szavakat:
„Élet és hálál ván az ember előtt, a melyiket akarja, az adatik néki“ . . .  

Forró óhajom, lebegjen e jelszó a Mesterek és Tanítványok lelkiszeme 
előtt örök időkön át!

Ez figyelmeztessen arra kicsinyt és nagyot, hogy az élet sorsában, 
vagy a halál végzetében az akarat a döntő tényező.

Az egyén pedig — ez a csodálatos kis universum —, legyen az nő 
vagy férfi, az iskola működése révén jut e döntő hatalomnak birtokába.

Ez új iskolának, mely honleányokat és honfiakat nevel; ez új iskolának, 
magyar evang. népoktatásunk új tűzhelyének avató-ünnepén, Coliegiumunk
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nevében kifejezett üdvkivánatom az, hogy: vessen ez iskola mindig olyan 
alapot az itt tanulók lelki életének, a melyre bizton építhetnek a felsőbb 
intézetek; a mely alapon, a vallásos érzelemtől lievülő, a józan értelem 
által vezetett, ingadozást, csiiggedezést nem ismerő erős akarat: az egyén, 
a család, a társadalom, a nemzet számára: halált meggyőző életet biztosít!...

Éljen és viruljon a magyar nőnevelésnek, a nemzeti népművelésnek 
ez a régi tűzhelye, ez új hajlékban is.

Addig éljen és addig viruljon, míg az evangeliom szellemének és a 
magyar hazának szolgálatában áll; de ha addig élhet, akkor tudom, hogy 
ez intézetnek — örök élete lesz ! . . .

Hogy az legyen, ez a hő óhajtás Collegiumunk nevében, az én 
üdvözletem, az én avató, áldó imádságom — Amen.“

De fájdalom! Ez a mi örömünk, még ugyanezen iskolai évben; 
szívetrázó siralomra fordult.

1913. május 12-ikének borzalmas éjszakája után május 13-ika, a 
helybeli két evang. egyház örökös gyásznapja, megrendítő gyásznapja lett 
Collegiumunknak i s ! ...

Az emberi végzetes vigyázatlanság ugyanis „tüzet vetett a Úr szent
ségének helyére" és az égve feledett gyertya tüzétől elhamvadt az oltár, 
elhamvadt az oltárkép és mi a névtelen fájdalom poraiba sújtott evangé
likus nép, mi halottszínű, sáppadozó arczczal, visszafojtott lélegzettel, föl- 
föltörő csöndes zokogással néztük május 13-ikának reggelén, az iszonyú 
pusztulás szívettépő sötét üszkeit. . .

Apáink áldozatkészségéből emelt remekmívű oltárunkat Isten segítsé
gével még csak helyreállíthatja az áldozatkész hívek kicsiny serege, de hogy 
mit vesztettünk el az elhamvadt oltárképben, mit veszített velünk az egész 
magyar kultúra, azt kiolvashatja minden következő nemzedék, a magyar régi 
műremekek fáradhatatlan kutatójának, Divald Kornélnak1 következő soraiból:

»Az eddig felsorolt emlékeket arányai, művészi értéke és mesterének 
kiválóságánál fogva mind felülmúlja Brocky Károly2 hatalmas oltárképe. 
A kép eredetéről, az oltár hátsó oldalán olvasható föliraton kívül semmi 
sem tájékoztat. E fölirat a következő: »Pinxit Londini annis MDCCCXLV 
et MDCCCXLVI Carolus Brocky Pictor celeberrimus Temesvarino Hun- 
garus, excitante Mauritio Kolbenheyer ab anno MDCCCXXXV1 usque 
MDCCCXLVI Ecclesiae Evangelicae Fragopolitanae abhinc Sempronii 
V. DM." E bádoglapra festett fölirat szerint tehát az oltárképet Londonban 
Brocky Károty, az igen híres temesvári születésű magyar festő 1845—1846-ban 
festette, Kolbenheyer Mór biztatására, a ki 1836—1846-ig az eperjesi, ezután 
pedig a soproni ág. hitv. evang egyházközség lelkésze volt.

A kép 197 cm. széles és 246 cm. magas vászonra festett olajkép s 
Krisztust és a samáriai asszonyt ábrázolja a Jákob kútjánál. 1860-ban, a 
mikor a mostani foglalatául szolgáló oltárépítményt fölállították, a négy- 
szögletes vásznat egy félkörű vászondarabbal toldották meg, hogy a portál-

1 V. ö. Díváid Kornél: Eperjes templomai ez. tanulmánya 54., 55., fő —71. lapjaival.
a Született: 1807. máj. 22. Temesvárott. Meghalt: 1855. július 8. Londonban.
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szerű oltárfal félköríves mezejébe harmonikusabban beilleszkedjék. Az így 
megtoldott kép felső félkörű részére a Brocky-kép hátterének megfelelő 
tónusokban egy sóvári műkedvelő kék eget festett elég ügyesen s a nélkül, 
hogy ecsetével a Brocky-kép felületébe tévedt volna.

Mesterünk bibliai compositiójának tárgyát János evangéliumából merí
tette s a IV. rész 5 — 27. verseinek tartalmát tárja elénk csodás összefoglaló 
erővel, de a nélkül, hogy a kommentátor, vagy illusztrátor szerepére vállal
koznia még csak eszébe is jutna. Krisztus típusában Lionardóra emlékez
tető fenséges alakja Jákob kútjának kőből faragott alacsony káváján ül s a 
mint jobbját fölemeli, balkezével pedig szívére mutat, szinte hallani véljük, 
mint lebben el ajkáról a szózat, a keresztyén hit egyik színes metáforába 
burkolt alapigazsága: „Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok 
neki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én 
adok neki, örökéletre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne... (v. 14.)

Krisztus köntöse vörös; palástja, mely rendkívül kifejezően megrajzolt 
kezeinek beszédes mozdulata közben lecsúszott válláról, kék s térdein 
általvetve pompás, festői hatású redőkben omlik alá. A samáriai asszony, a 
ki összekulcsolt kezeit korsóján nyugtatva, tekintetében a csodálat és rajon
gás végtelenül közvetlen hatású kifejezésével csüng a Megváltó ajakán, 
típusával és viseletével egyaránt a délvidéki magyar asszonyokra emlékeztet. 
Hollószín haját kendő köti át, mintha csak imént perdült volna ki a kony
hából, hogy vizet merítsen. Hófehér ingválla alatt piros öv szorítja dere
kához kék ruháját, a melyen keresztül szintén érvényesülnek az arányaiban 
classicus s merő harmóniát visszatükröztető test formái. A szélesen redőzött 
kék ruha alatt kivillan a fehér szoknya keskeny sávja s a meztelen láb, a 
mely, különösen azonban a balláb, leheletszerű finomsággal van meg
rajzolva s a classicus nyakhoz hasonlóan rózsás testszínben tündöklik. 
A gyönyörű táj keretében ábrázolt kompozicziót, a búcsúzó nap jobbfelől 
szétáradó fénye világítja meg. Ragyogása egész erejével ömlik el Krisztus 
alakján; ennek vörös ruhájáról visszaverődve, rózsás színt vet az asszony 
árnyékba olvadó arczára s bájos vonásainak még csodásabb lágyságot 
kölcsönöz. A kút mögött széjjelterjedő s buján zöld bokrok mögött terebélyes 
fa lombjai terjesztik árnyékukat a három tanítványra, a kik a városból, a 
hol élelmet vásároltak be: „eközben megjövének és csodálkozának, hogy 
asszonynyal beszélt; mindazáltal egyik sem mondá: Mit keresel? vagy: 
Mit beszélsz vele?" (v. 27.) Tisztes távolságból nézik a mestert, a ki nem 
átall a zsidóknál gyűlölt samariabeliek egyik asszonyával szóba állani. 
Péter őszhajú, fehér szakállas, téglavörös palástba burkolt alakja mégis 
nyugtalan, János meggyszín palástjában oldalt fordulva, csöndesen mereng el 
a látottakon, tudatában lévén annak, hogy minden helyes, a mit a mester 
tesz. A harmadik tanítványnak csak a feje látszik, ez is az árnyékba vész, 
arcza mégis tele van a higgadt elmélyedésnek az első pillanatban közöm
bösnek tetsző kifejezésével. A kép háttere a csillogó fehér felhőkkel tarkí
tott zöldeskék ég, a melynek jobbfelén ott a hegy, a melyen a samária- 
beliek az Istent imádják. Ennek alján egy alacsonyabb domb mögött az
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alkonyati napfény bágyadt sugaraiban Sikár városa látszik a távolban elmo
sódó lapostetejű házaival, kupoláival, kaputornyával. Miként az alakoké, 
úgy a méla kedvvel áthatott szépséges, szelíd táj színezése is tele van a 
természet közvetlenségével. Színeit semmiféle galeria-tonus, hanem a kép 
pompás, ragyogó levegője olvasztja össze harmonikusan. A levegő a gon
dosan rajzolt emberi formáknak is csodás lágyságot kölcsönöz s ragyogá
sában a legerősebb árnyék is merő szín és elevenség. Szívünket megragadó 
s merőben festői felfogással elénk tárt mélységes tartalmánál, keresetlenül 
egyszerű, mégis oly hatásos kompozicziójánál, alakjai kitűnő jellemzésénél, 
pompás harmóniába olvadó szín- és fényhatásainál fogva Brocky Károly 
eperjesi oltárképét bízvást a java bibliai kompozicziók közé sorolhatjuk, a 
melyeket valaha festettek..."

íme, ez a kép vált május 12-ikének éjszakáján hamuvá!
így lön az Úr „becsületben tartott szent sátora", az „imádságnak háza“, 

a umennynek kapuja“, Isten „dicsőségének hajléka", könyörületének „királyi 
széke“, égi kegyelmének földi tárháza, a legfőbb tudomány iskolája végzetes 
szerencsétlenségből tűz martaléka s így vált az eperjesi evangélikusok 
temploma, e hívságos világban egyetlen gazdagságunk, apáinktól nyert 
drága örökségünk, a mi kincsesbányánk pusztává, üressé, szegénynyé!

Akad-e jószívű olvasó, a ki e veszteséget látva, a porig sújtott, veszte
ségét sirató szegény evangélikus egyház iránt, édes Hazánk messze vidékein, 
a hova e sorok eljutnak: megsegítő, adakozó, áldozatkész szeretetre indul?...

Akad-e a magyar művészek közt még egy ihletett lángelme, még egy 
áldozatkész Maecenas, még egy Brocky Károly, a ki pótolhatná részben 
az egyház veszteségét?... annak tudója a jó Istenen kívül senki sem lehet! 
A mi Collegiumunk csak avval vigasztalhatja egykori patronusának, az 
Egyháznak kesergő népét, a mire őt múltja tanította, hogy a kik Istenben 
bíznak, meg nem csalatkoznak!

Mozzanatok.

A Collegium központi épületének belső átalakítási munkálatai miatt 
a folyó tanévet csak október 4-ikén nyithattuk meg. Tahy József coll. 
felügyelő kezdeményezésére az ünnepélyen, mely Vécsey Tamás nagyemlékű 
coll. igazgató érdemeinek méltatásával volt egybekapcsolva: a nagyközönség 
is résztvett. Ez ünnepélyes alkalomra a collegiumi igazgató írta és Matyuga 
Kamill theol. akad. hallgató mondotta el a következő tanévet megnyitó 
imádságot:

„Örökkévaló Isten! Jóságos mennyei Atyánk!
Téged keresünk, Hozzád emelkedik szívünk a bizonytalan jövőnek, 

ez új iskolai évnek küszöbén.
Érezzük, hogy ha út nélkül indulunk jövő czélunk felé: bizton elve

szünk, hiába küzködünk, mélységek szélére jutunk, ingoványba kerülünk, 
sűrű vadonba tévedünk, magas hegyekbe ütközünk s a lélek szakadéka, az 
erkölcsi romlás ingoványa, a szenvedélyek buja erdőségei, a közöny és
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nyerseség kemény kősziklája zárja el előttünk a boldogulás, a haladás 
ösvényét! . . .

Oh azért fiúi bizodalommal esdünk Tehozzád, jó Atyánk: őrizz min
ket ez új iskolai évben is. A Te jó lelked vezessen az egyenes úton s 
akkor nem félünk, meg nem lankadunk, mert ha Te lész velünk: nem 
botlunk meg; ha a Te vigyázó szemed kisér: az ifjúi vétkek: engedetlen
ség, dacz, versengés, restség, erkölcsi rútság örvényébe el nem merülünk!

Megváltó Jézusunk! Te vagy az út, a világosság és az élet. Lakozzál 
mibennünk, hogy járhassunk mi is ösvényeden, és élhessünk Te benned. 
A Te igéd legyen lábunk szövétneke és ösvényünk világa!

Szentlélek Isten! Adj erőt nekünk, hogy erőtlenségünkben is vezes
sen győzelemre Istennek hatalmas ereje. Adj erőt nekünk, hogy a mit 
elkezdettünk Isten nevében, elvégezhessük azt szent Nevének dicsőségére!

Atya, Fiú, Szentlélek egy igaz Isten!
Áldd meg a mi bemenetelünket, hogy áldott lehessen kijövetelünk !
Áldd meg Collegiumunk növendékeinek ifjú seregét, hogy egyenként 

és összesen: szeressük szüleinket, becsüljük tanítóinkat, tiszteljük elöljáróin
kat, hálásak legyünk ez ősi intézet föntartói iránt, hű emlékezetben őrizzük 
nagyjaink emlékét, hogy kötelességérzet, hűség, erkölcsi tisztaság, egyház- 
és hazaszeretet legyenek vezércsillagaink s vezessenek biztos czél felé.

Áldd meg Siónunk viharálló várát, ősi Collegiumunkat.
Áldd meg azok porait, a kik vértanúhalált szenvedtek érette.
Áldd meg azoknak emlékét, a kik érte éltek.
Áldd meg vezérlő Mózeseinket, tanító bölcseinket, ihlető prófétáinkat, 

hogy miként a csillagok, homálytalan fénynyel ragyoghassanak!
Áldjad meg azokat, a kik idejöttek e mai ünnepre s a kik messze 

jövendőn át ide sereglenek; áldjad meg azokat mindenható Isten szent 
fiad, a Jézus érdeméből most és mindörökké: Amen."

Ezután Draskóczy Lajos coll. igazgató a következő, tanévet megnyitó 
beszédet mondotta:

„Mély tisztelettel üdvözlöm évmegnyitó-ünnepünkön Nagytiszteletűsé- 
gedet, mint egyházi elnökünket s igazgatóválasztmányunk megjelent tagjait.1-

Mély tisztelettel köszöntőm vendégeinket.
Szeretettel szorítok kezet kartársaimmal az új tanév küszöbén.
És megindult szívvel üdvözöllek téged is, egyházam jövője, hazám 

reménye, nemes Ifjúság.
Kedves Hallgatóim!
Az újkor legcsodáltabb hadvezére, Napoleon, az ötödik nagyhatalom

nak nevezte a sajtót.
Igaza lehetett a maga korában, a XIX. század pirkadó hajnalán. De 

ma, a mikor betű szerint teljesül a prédikátor szava (Préd. 12. 4.): „ű sok 
könyvek Írásának nincsen vége és a sok tanulás elsenyveszti a testet" . . .  
a mikor egész légió a naponként megjelenő folyóiratoknak, újságoknak

1 Tahy József coll. felügyelő, mély gyásza miatt, mindnyájunknak őszinte, nagy 
fájdalmára, nem vehetett részt az ünnepélyen.
Coll Ért. 1912-13 4



26

tankönyveknek, röpiratoknak, tudományos és népszerű füzeteknek a száma; 
ma már kétségtelen, hogy a sajtó: tóó'nagyhatalommá küzdötte föl magát, 
ezer áldást hintve, vagy százezer átkot szórva a betűt emésztő emberiségre 
a szerint, a milyen a tartalma annak a nyomtatott írásnak, a mi az olvasó
nak kezébe kerül. Az pedig bizonyos, hogy sokezerszer több azoknak a 
betűknek, azoknak a könyveknek a száma, melyeket a Sátán keze írt, a 
melyekből Belzebub lelke szól, mint azoké, a melyek igaz bölcseségre, 
Isten ismeretére, félelmére, szeretetére, imádására vezetnek bennünket.

Ebben a tényben látom én a mérhetetlen nagy veszedelmet, mely 
téged környez, eszményekért hevülő, de tapasztalatlan, lelkes Ifjúság. Mert 
óriási nagyhatalom az, kedves ifjú barátom, a mi a te olvasmányodban 
elhatározó, sokszor végzetes befolyást gyakorolhat: kedélyedre, gondolko
zásodra, akaratodra, meggyőződésedre, jellemedre, vallásos hitedre! Bár mi 
tisztán látjuk a betűnek sokszor romboló hatalmát: mégsem akarjuk (de 
ha akarnók se tudjuk) gúzsba kötni a ti kezeteket.

Szabadok vagytok, egészen szabadok! Azt a könyvet olvassátok, a 
melyik vonz, a melyik érdekel, a melyik hatalmába kerít. Nos tehát, a 
mérgező mételytől, így, megóvni téged kedves Ifjúság, én képes nem 
vagyok!

De áldom a jó Istent, képes vagyok arra, hogy ez új iskolai év kü
szöbén a jövendőre, sőt egy egész életre szóló vezérfonal gyanánt megmu
tassam nektek azt a három könyvet, azt a három kútfőt, a mely változat
lan örök forrása, biztos próbaköve a világ minden jó könyvének!

Minden írás, minden tanítás, minden tudomány, mely e három könyv 
szellemével egyezik: jó,belőle erő, élet, boldogság fakad.

Minden írás, minden tanítás, minden tudomány, mely e három kútfő 
szellemével ellenkezik: gonosz-, belőle gyöngeség, halál, kárhozat fakad. 
Tőletek függ, hogy azt a három könyvet megismerve, megszeretve, benne 
búvárkodva: megismerjétek a jó  és gonosz tudásának fáját, annak a fának 
minden ágát, minden hajtását, minden levelét, hogy aztán választani tud
jatok saját üdvötökre mindig a jó  és gonosz között!...

Az első könyv sok ezer év előtt, egyetlen egy kiadásban és egyetlen 
egy példányban jelent meg, de lapjai el nem avultak.

Betűi a világ minden nyelvén olvashatók ma is; tartalomjegyzéke 
megszámlálhatatlan, benne föllelhető minden, a mi a földön él, létezik.

Ez a könyv: a természet könyve.
E nagy könyv csodás lapjait szemlélve borult a porba a királyi költő 

az imádat szavával: „Áldjad én lelkem az Urat, a ki világosságot, fen
séget öltözött magára és kiterjesztette az eget mint fényes kárpitot, a ki 
vizeken építi fel palotáit, a felhőket rendeli szekerévé, jár a szeleknek szár
nyain és a lángoló tűz is neki szolgál.

Áldjad én lelkem az Urat, a ki elbocsátja a forrásokat, megöntözi a 
hegyeket, völgyeket, fiivet sarjaszt, kenyérrel erősít, borral vidámít, olajjal 
teszi fényessé arczodat, az eszterágnak fészket, az embernek boldog haj
lékot ad" . . .
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Oh áldja hát a ti lelhetek is az Urat és minden benső részetek az Ő 
szent nevét!

Idézhetném előttetek a nagy tudósok: Franklin, Foucault, Humboldt, 
Newton, Pascal, Schubert, Muncke, Wagner és a többi szellemóriások 
példáit, a kik bejárták a tejút millió világát, leszálltak a conchiliák rémes 
szörnyeihez, a kik elolvasták a természet könyvének minden egyes lapját 
é s ... mégis hittek... sőt éppen azért hittek s mint Dávid, leborulva imád
koztak ők is ! . . .  De minek hoznám messziről a képet, mikor megtalálom 
a ragyogó, lelkesítő, szívreható példát itt, e Collegium nagy tanítójának, 
áldott emlékű Vécsey Tamásnak eme szavaiban: „Sok szép órát szereztek 
nekem a felföld virágai, ott a Tarcza vidékén, melyre az Őr-hegyek vi
gyáznak. A kikelet pompája, vagy a minden színt játszó ősz beköszöntvén, 
jártam hegyen, völgyön, erdőn, mezőn. A mit a harmat növelt, a verőfény 
érlelt, raktam gyűjteménybe. Kártya, kávéház s egyéb idegrontó szórako
zás nem kellett. Imádtuk a természetet. Háladatos vagyok a virágok iránt. 
Talán nekik köszönhetem, hogy komoly jogi könyvekben is találok virá
gokat". ..

Collegiumunk büszke ifjúsága!
Légy hű ez intézet traditioihoz, kövesd nagy tanítóid nyomdokait, 

szeresd a természetet és akkor a fanatikus, babonás, vak természetimádók 
természetellenes szertelenségei el nem kápráztatnak, meg nem mételyeznek, 
mert akkor megérted a nagy természetbölcselő fölséges jelszavát:

Summa mentis bonum est Dei cognitio; summa mentis virtus est Deum 
cognoscere !

így szeressed a természet világát s akkor: tanulmányaid nehéz mun
kájában, jövendő hivatásod rögös utain, virág fog nyílni a Te számodra is!

A második könyv is nagyon régi.
Végtelen sok, de mindig változatlan kiadást ért meg. Millió és billió 

példányban,, több mint 300 nyelven forog közkézen: egyszerű és pompás 
díszkötésben. Az első levelek Arábia pusztaságairól, Kánaán határairól va
lók. Tovább Íródott az Jeruzsálem fényes templomában, Ráma és Jericho 
iskoláiban, Babilon vizei mellett; a római fogság sötét börtönében, míg 
le nem zárult az Aegei-tenger félreeső kicsiny szigetén. Több mint negyven 
auctor írt bele. Királyok és pásztorok, halászok és kárpitosok; vámszedők 
és tanítványi nők, hadvezérek és egyszerű vitézek, orvosok és bölcsek, 
papok és próféták dolgoztak a nagy mű szerkesztésén. . .

E könyv elpusztítására összeesküdött sokszor egy fél világ. Tűzbe 
dobták, leveleit viharzó szélnek eresztették, meglánczolták, penészes pin- 
czébe temették... De a gyűlölet tüze, a szenvedély vihara, a zsarnokság 
láncza, a sötétség penésze nem ártott neki! Mikor már azt hitték, hogy 
régen megsemmisült: halottaiból mégis föltámadott, mert benne nem a 
véges szellem pislafénye ég, hanem Isten lelke él! . . .  mert ez a könyv 
az Isten igéje, a : Biblia...

Szeressétek ezt a könyvet, mert benne az élet van. Az élet: viharai
val, verőfényével; bűneivel, erényeivel; salakjával, kristálygyöngyeivel; múló

*•
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szenvedélyeivel, örök eszményeivel; csüggedéseivel, diadalával; örökös küz
delmeivel és örök békéjével.

Szeressétek ezt a könyvet: mert „az Úrnak törvénye tökéletes, mely a 
modern dissolutio halálos ágyán is „megeleveníti a lelket“...  a tépelődés 
válaszutain „bölcscsé teszi az egyiigyűt is“. .. a szomorúságban „meg
vidítja a szivet“ . . .  s az élet nagy problémáival szemben »megvilágosítja a 
szemeket!“

Szeressétek ezt a könyvet az édes méznél, a szinaranynál jobban, 
ismerjétek meg, tudakozzátok az írásokat s akkor meghallgathattok minden 
beszédet, elolvashattok minden könyvet, az nem fog megszédíteni, mert a 
csábító szirénhangok ellen felvértez az apostoli jelszó: »Mindeneket meg
próbáljatok s a mi jó, azt megtartsátok! “ .. .

A harmadik könyv, melyből Dávid király olvasott, tulajdon szívének 
életkönyve volt.

Sajátságos egy könyv, levelenként készül. Az egyik levél a másikat 
adja ki naponként, tekintet nélkül arra, hogy tele vannak-e írva a lapok, 
vagy üresen állanak. Mire pedig megjelenik az utolsó sor, a szív dobogása 
is megszűnik örökre.

Ez a könyv több kiadást nem ér, javítani sem lehet rajta a halál után!...
Sajátságos egy könyv!
Rá se gondoltok... pedig mindig veletek van, pedig ezt a könyvet: 

gyermeknek, ifjúnak, aggastyánnak, mindenkinek saját magának kell tar
talmassá tenni, pedig a szív könyve a másik kettő megértésének nélkülöz
hetetlen feltétele! Hiába a szín bájos szimfóniája, a vak nem gyönyörköd
hetik benne; hiába a zene szívreható hangja, a süket nem hallja a szép 
melódiát!

Hiába a természet fönséges világa, ha szívedben nem tükröződik an
nak kicsinyített képe; hiába a Biblia, ha szívedbe nincs írva Isten szere- 
tete! Jaj annak, a kinek életkönyve üresen, vagy bűnnel fertőzött lapokkal 
kerül Isten ítélő kezébe!

Boldog ember az, a ki a szív könyvének minden lapjára egy-egy 
jeligét ír a bölcsek nagy gondolataiból, a Bibliából, vagy a természet 
könyvéből, a kinek életkönyve az első kettőnek hű visszatükrözése! . . .

Boldog ember, boldog ifjú az, a kinek életkönyve a hűségnek, szor
galomnak, nemes érzésnek, az erős akaratnak, Isten dicsőségét, a haza és 
emberiség czéljait szolgáló jó tettekben gazdag. A kinek életkönyve Isten 
előtt kedvet fog találni, mert szívének hite már itt megalkotta a békés 
összhangzatot a nagy mindenség Istenével, az emberekkel és önnönmagával!

Collegiumunk e dicső czélra nevelt a múltban.
E dicső czélra nevelünk Téged a jelenben is, nemes Ifjúság!
Munkára föl! Szeressétek, imádjátok a természetet. Kutassátok az 

írásokat. Gazdagítsátok életkönyveteket.
Mi veletek dolgozunk, nemes Ifjúság! Mi segítjük az erőtelent. Szent

lélek Isten jöjj! Légy segedelmünk a közös munkában.
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„Láttassák meg a Te mív ed a Te szolgáidon, és a Te dicsőséged a mi 
fiainkon" . . .

„És legyen az Úrnak jó  kedve mirajtunk és a mi kezünknek munkáját 
tegye állandóvá nékünk!“

E buzgó fohásszal, az 19,2/i3-ik évi iskolai évet a Collegium négy 
tanintézetében, e gyülekezet színe előtt is, Isten nevében ezennel meg
nyitom."

A megnyitó-beszéd elhangzása után Ludmann Ottó, a F. J.-rend 
lovagja, tartolta meg dr. Vécsey Tamás érdemeit méltató, nagyhatású 
emlékbeszédét,1 a mely beszédnek nagy történeti értékéért az igazgató
választmányi ülés jegyzőkönyvileg fejezte ki köszönetét és elismerését, a 
collegiumi közös tanári-kar még mindig friss szellemű Nesztorával szem
ben ; egyben elhatározta, hogy dr. Vécsey Tamás életnagyságú arczképét 
a collegiumi nagyterem számára megfesteti és a határozat kivételével a 
végrehajtó-bizottságot bízta meg.

A tanévet megnyitó ünnepély Korbély Géza, az igazg.-választmány 
egyházi elnöke eszmékben gazdag, lendületteljes, magával ragadó záró
szavával és a Hymnus eléneklésével fejeződött be.

Dr. Horváth Ödön, m. kir. közigazgatási ítélőbíró, kir. tanácsos, 
Collegiumunk volt tanítványa, jeles tanára, a jogakadémia dékánja, intézete 
fellendülésének megalapozója, táviratilag üdvözölte a Vécsey-emlékünnepen 
megjelenteket, a föntartóhatóságot és a tanári-kart, bizonyítva ezzel Colle- 
giumunk iránt érzett, a távolban sem csökkenő, mindig önzetlen, áldozat
kész hű szeretetét. Az intézet nevében a coll. igazgató táviratilag mondott 
köszönetét a kedves megemlékezésért.

Az október 5-ikén tartott „ősi pártfogósági gyűlés“ keresztülvitte az 
„ősi pártfogóság“ és a „tiszai ág. h. ev. egyházkerület“ között létesült 
„szerződésnek“ a szervezeti szabályok megújítása folytán szükségessé vált 
módosítását. Az ugyané napon tartott „coll. igazg.-választm. gyűlés“ pedig 
a módosított „Szervezeti Szabályokat“ az egyházkerületi elnökség útján 
fölterjesztette az egyetemes közgyűléshez jóváhagyás czéljából.

Az okt. 5-iki pártfogósági gyűlés és az ugyancsak e napon megtartott 
igazg.-választmányi ülés jegyzőkönyvbe iktatja köszönetét Tahy József coll. 
felügyelővel szemben, a ki „minden idők elismerését érdemli meg“ azért, 
hogy „hazafias és egyházat szerető lelke teljes energiával munkál“, a 
Collegium belső átalakításával kapcsolatos „nagy és felelősségteljes föladatok 
korszerű megoldásán “...

Osztatlan elismerését fejezi ki Faragó József h.-polgármester, városi 
tanácsossal szemben, a ki, mint ellenőrző műszaki tanácsos, fáradhatatlan 
munkásságával az „ősi pártfogóság« nagyrabecsülését vívta ki.

Hasonló elismerését iktatja jegyzőkönyvbe dr. Flórián Károly coll. 
pénztáros iránt, a ki nyári szünidejét, főiskolánk érdekeit szolgáló munká
ban áldozta föl, a kinek az építési munkálatok legapróbb részleteire is 
naponként kiterjedő vigyázata nélkül alig lehetett volna várható a műszaki

1 A beszéd teljes szövegét értesítőnk első lapjain közöljük.
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tanácsos utasításainak oly pontos betartása, az építkezés oly czélszerű és 
gyors befejezése.

Az okt. 5-iki igazg.-választm. ülés, a tanítóképezdében rendszeresített 
rajz- és szlöjd-tanszékre, egyhangú bizalommal Bartus Ödön középiskolai 
rajztanárt választotta meg.

U. e. igazg.-vál. ülés hatalmazza fel a coll. felügyelőt a jogakadémián 
a 8-ik tanszék fölállítása érdekében szükséges lépések megtételére.

U. e. igazg.-vál. ülés ad dr. Hebelt Ede jogakad. tanárnak újólag egy 
esztendei határidőt képesítésének bemutatására.

U. e. igazg.-vál. ülés veszi tudomásul, hogy az új főgymnasiumi épület 
elszámolása megtörtént, melynek végösszege a következő: Államsegély
434.000 kor., építési költség: 459,217 kor. 54 fill. A még szükséges
66.000 kor. államsegély kiutalására az 1914-iki költségvetés keretén nyert 
biztatást a főgymnasium. Az igazgató-választmány „az építőbizottságnak, 
különösen Tahy József coll. felügyelőnek és Oömöry János főgymn. igaz
gatónak mond köszönetét azon fáradhatatlan és lelkes buzgóságért, melylyel 
az építkezéssel járó nagy munkát elvégezték s megállapítja, hogy a siker 
elsősorban az ő érdemük".

A cultusminister 1912. évi 31,970. számú rendeletével a Collegium 
könyvtára számára, könyvbeszerzésre, részben beruházásokra 800 koronát 
utalványozott.

Ugyancsak a cultusminister 1912. évi 31,157. sz. rendeletében a Colle
gium könyvtárának beruházására 4000 koronát utalványozott, évenként 
kiutalandó 1000 koronás részletekben 1912—1915. évekre.

A Collegium az új beruházások következtében fölöslegessé vált iskola
padokat a sárosi evang. egyházmegyének ajándékozta. Korbély Géza 
esperes köszönettel fogadta az adományt és intézkedett a padok megfelelő 
elhelyezéséről.

Okt. 24-ikén a collegiumi igazgatóhoz Lovrich Gusztáv budapesti 
hírneves ügyvéd, végrendeleti végrehajtó a következő táviratot intézte: 
»Éles Henrik tekintélyes vagyonát végrendeletileg a Collegiumnak hagyta, 
temetése péntek délután van". A Collegiumnak nagy jóltevőjével szemben 
tanúsított kegyeletéről, valamint az örökhagyó végrendeletéről értesítőnk 
11 — 16. lapjain emlékezünk meg.

Okt. 31-ikén, a reformatio emléknapján, ez évben is megtartottuk 
deprecatioi ünnepünket. Imádkozott: Izsó Sándor theologus. Az ifjúság 
nevében Pálesch Ervin joghallgató beszélt. A tanári-kar nevében Draskóczy 
Lajos coll. igazgató válaszolt, a ki a következő beszédet mondta:

„Szeretett Kartársaim!
Kedves Ifjak!
Mi, a reformáczió népének késő ivadékai, a világot újító szellemi 

magvetés 395. évfordulóján, elődeink kegyeletes szokását követve: abból a 
világból jöttünk ide, mely hinni rostéi, mely hinni nem akar, mely hinni 
nem tud; melyben az ész önbálványozása sokszor szemünk láttára, fülünk 
hallatára kigúnyolja azt, a mit évezredek lángelméi, reformátorai, a mit az
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emberiség nagy tanítói igaznak tartottak; a mihez ragaszkodtak híven, ha 
úgy kellett, ragaszkodtak híven mind a vérpadig! .. .

Abból a világból jöttünk ide, a melynek egynémely természettudósa 
fölnéz az állatra és lenézi az Istent; a melynek népvezérei, erkölcsrendőrei 
a XX-ik században is űzhető emberkereskedés, a képekben, szóban és 
cselekedetekben jelentkező erkölcsi züllés mételyének nemzetközi törvé
nyekkel akarnak gátat emelni, de ugyanakkor ki akarják küszöbölni az 
iskolából a vallás tanítását...

Abból a világból jöttünk ide, a melyben az értelem dölyfe tagadja 
az Istent, a szív keménysége nem ismer vallást; a lélek rideg önzése nem 
érzi — bár ajakán hordozza, — de nem érzi a szeretet ihletét; melynek 
kíméletlen dulakodásában a vallásos remény reszkető csillagfény, mely 
már-már belevész az érzékiség körülöttünk kavargó szennyes örvényébe...

Abból a világból jöttünk ide, a mely tőrt vet, vermeket ás, hálókat 
feszít a te lábaidnak is, a te lelked számára is, Reformáczió késő ivadéka, 
nemes Ifjúság!...

Ide jöttünk a Jákob kútjához, hogy az élet vizének szomjat oltó tiszta 
forrásából merítsünk új erőt.

Ide jöttünk a Golgotha fájához, hogy a ki rajta meghalt: Vele 
egyesülve: életünkké váljék!

Ide jöttünk lelki szükségből lelki magvetésre, hogy vetésünkből lelki 
fegyverek nőjenek a lélektelen világnak meggyőzésére, hívő szívünk 
békéje, üdve biztosítására abban a tudatban, hogy az Isten nem csúfoltatik 
meg. A mit az ember vet, azt aratja is ! A ki vet az ő testének, a testből 
arat örök veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök 
életet!

A ki az érzékiség rózsás felhőin át kancsalul festett egekbe néz, a 
ki a testnek vet: az a testből arat örök veszedelmet.

Ez a test mibennünk a szellem gőgje, a vér alacsony ösztönei, 
melyek árral fizetik az aljasságot, kultuszt űznek a magasabb javak meg
vetéséből.

Ez a test az önfejű dacz, mely föllázad a tanító, az atya, az Isten 
akarata ellen; a mohó élvezetvágy, a szenvedélyek hullámai, melyek úgy 
elborítanak, hogy azt cselekeszszük, a mit nem akarunk, és a mit akarnánk: 
cselekedni nem vagyunk képesek. . .  Az ő testének vet mindenki, a ki 
dicséret, kitüntetés, jutalom után sóvárog, a ki gőgösen tekint a tudo
mányban mögötte levőre, a ki irigykedve nézi az előtte állót, a ki maga
viseletében kihívó, nyegle, pöffeszkedő; a ki összeférhetetlen; a ki gyanúsít, 
vádaskodik, vagy árulkodik a maga társára, vagy őt megüti és szidalmazza.

Ifjú testvéreim!
Nézzétek azt a szerencsétlent, a kit a kor léha szelleme, a felvilágo- 

sodottság szabadossága könnyelműségre visz; a kit könnyelműsége bűnbe 
ejt, a kit bűne örvénybe sodor, a kitől elfordul a világ, mely azelőtt arany 
hegyeket ígért; nézzétek a haragra lobbanót, a kinek lelkén a késő meg
bánás férge rág; a fukar zsugorit, a kinek kincseit tolvaj lopja el; az
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istentagadó demagógot, a ki a népszerűség magaslatáról a feledés mély
ségébe hull: azoknak lelkét tépi, mardossa a késő csalódás, a késő belá
tása annak, hogy a ki vet az ő testének, a testből arat örök veszedelmet!

Meg ne csalatkozzunk, Testvéreim! Az Isten nem csúfoltatik meg!
Azért buzgóságunk e szent órájában : Vessünk a léleknek!
E szellemi magvetésre hívnak bennünket a bibliával együtt az 

emberiségnek jobbjai, nagy tanítói!
Imádkozzatok Salamon királylyal: „Adj Isten a te szolgádnak értelmes 

szívet, hogy tudjon választást tenni jó és gonosz, a lélek és test között".
Hallgassatok a Példabeszédek könyvének intésére: «Eredj a hangyához 

te rest, nézd meg az ő utait és légy bölcs. Meddig fekszel? Mikor kelsz 
fel a te álmodból? Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis 
kézösszefonás, még egy kis pihenés... és kész a bukás, a testnek aratása!

Hogy lelkednek vethess, írd elméd táblájára, a mit I. Rákóczy György 
fiának mondott: „A tunyaságot, mint a lélek ragályát kerüld!" Higyj a 
magyar bölcselőnek: „Emberek, az közietek a legboldogabb, a ki legtöbbet 
dolgozik." Legyen vezércsillagod a nagy norvég drámaírónak (Ibsen) 
jelszava: „Legyünk igaz beszédüek és legyünk igazságosak". Ám legyen a 
te vezércsillagod a halhatatlan orosz költőnek életaxiomája: »Legyünk jók, 
igénytelenek, önmegtartóztatók". Ha szívetekbe vésitek e jelszavakat és 
gondolkoztok felettük, akkor be fogjátok látni, hogy a világ nagy bölcseinek 
eszményeit isteni tökéletességgel fejezi ki a Krisztus parancsa: „Legyetek 
tökéletesek, mint az én mennyei Atyám tökéletes!"

Igen !
Tökéletesedni ; napról napra gazdagodni az ismeretekben, erősbödni 

a jóban, bízni Isten kegyelmében, közösségben élni legfőbb mesterünkkel 
a Krisztussal, kerülni a bűnt, követni az erényt: ez a Reformáczió népének 
örök ideálja! Érezni a lélek áramlatát, melynek ihletése bennünket rokonná 
tesz a jók jobbjaival; érezni a gyönyört, mely gyümölcse a törekvésnek, 
kitartó munkának és nemes tetteknek; aratni hálát, hol önzetlenül vetettük 
a szeretetet, érezni Istenünk jóságát a boldog napokban; benne bízni a 
nehéz időkben, túláradó öröm és sújtó balszerencse közt; az ifjúság 
csábító varázsával szemben s a férfikor küzdelmeiben: megőrizni lelkünk 
egyensúlyát: ez amaz égi aratás, ez a lélek aratása, ez a tanító és tanít
vány együttműködésének megdicsőülése; ez a mennyország kezdete, 
egyház és haza felvirulásának biztos alapja e földön, a mi életünkben. Ez 
a dicső czél méltó a Reformáczió népéhez.

Hogy e dicső czélt megközelíthessük, örök megújulásnak kell végbe
menni a mi életünkben!

Szüntelen kell vetni a léleknek, hogy erősek lehessünk az Úrban és 
az ő hatalmas erejében. Hogy megállhassunk a világ ravaszságával szemben, 
öltözzük fel az Istennek minden fegyverét. Övezzük körül derekunkat igaz- 
lelkűséggel, forduljunk el attól, a mi alattomos. Borítsa keblünket az igazság 
mellvasa, hogy hazugság mibennünk ne találtassák. Saruzzuk lábunkat a 
békesség evangéliumának készségével, hogy a visszavonás átka meg ne
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semmisítse a béke áldásait! A hitnek paizsát fordítsuk a hitetlen világnak, 
a melyről visszapattannak a gonosznak tüzes nyilai tehetetlenül... Vegyük 
fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, mely az Istennek beszéde s a 
mikor lankadunk, mikor érezzük, hogy a bűnök súlya nyom, mikor észre
vesszük, hogy a testnek vetünk, akkor az Isten beszédéből tudjuk meg, 
hogy a kik megfáradtak odakünn, azoknak ide kell jönni az új erő forrá
sához, a hibát, a vétket és a bűnt bocsátó szeretet örök kútfejéhez.

íme, mi követtük az Isten beszédének útmutatását.
Az ifjúság szónokának ajkáról elhangzott a bocsánatkérő szó, a szép 

lélekre valló beismerés, a megújulásra valló buzdítás szava.
A hozzánk intézett kérésre az egész tanári-kar nevében azt felelem, 

hogy az atyai szív nem ismer haragot, elfeledi a hálátlanságot, ha fáj is a 
fiú meggondolatlansága, de a szeretet tengerének mélyébe veti a vett 
bántalmakat és nem emlékezik meg többé azokról.

Jer hát nemes ifjúság, együtt imádkozunk : Atyánk bocsásd meg a mi 
vétkeinket, a mint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Jer, térjünk meg az Úrhoz, és ő könyörül mirajtunk, mert a mi 
Istenünk bővölködik a megbocsátásban: Amen.

A nov. 2-iki coll. végrehajtó-bizottsági ülésben, a föntartó-hatóság 
az Éles Henrik hagyatékára vonatkozólag a következőképpen intézkedett: 
„A végrehajtó-bizottság hálás örömmel vette tudomásul a fejedelmi alapít
ványt; a hagyatéki tárgyalásokon a Collegium képviseletével Klefner Gyula 
coll. ügyészt bízza meg azzal az utasítással, hogy a mennyiben helyettesre 
lenne szüksége, helyetteséül dr. Lovrich István bpesti ügyvédet kérje föl. 
Minthogy pedig a hagyatéki tárgyalások lebonyolítása után alapító-oklevelet 
kell majd készíteni, felhívja a végrehajtó-bizottság a coll. igazgatót, pénz
tárost, az ügyészt és a vezető tanárokat, hogy a coll. tanári testület meg
hallgatásával, annak idején tegyenek javaslatot az igazgató-választmánynak 
az alapító-levélre és a végrendelet alapján a coll. tanárokat megillető évi 
segély kiosztási módozataira vonatkozólag.

Deczember 9-lkl közös tanári-kari értekezletünkből hálával és lelkese
déssel üdvözöltük táviratilag Berzeviczy Albert és Szász Károly országgyű
lési képviselőket, a nyugdíjügyi törvényjavaslatok tárgyalása alkalmából, 
a képviselőház pénzügyi bizottságában, illetőleg a képviselőházban: az 
állami és felekezeti tanárok s ezzel a magyar kultúra érdekébeu mondott, 
mély államférfiúi bölcseséget tanúsító, nagyszabású beszédükért.

Az üdvözlő sorokra Berzeviczy Albert orsz.-gyűlési képviselő a követ
kező levélben válaszolt:

„Tisztelt Igazgató úr!
Őszinte örömmel vettem az eperjesi ev. collegiumi tanártestület üdvözlő 

táviratát s biztosíthatom Nagyságodat, hogy habár az uralkodó áramlattal 
szemben felszólalásomnak sikere nem volt, ezért azt a képviselőházban már 
meg nem újítottam, jól esett tudnom, hogy ebben a fontos kérdésben 
Magyarország tanárvilágával szolidaritásban állottam. Fogadja őszinte tisz
teletem kifejezését, melylyel vagyok Nagyságod híve: Berzeviczy Albert."
Coll. Ért. 1912-13. 5



3 4

Szász Károly orsz.-gyűlési képviselő válasza a következő:
»Nagytiszteletű Igazgató úr!
A nyugdíj-törvényjavaslat képviselőházi tárgyalásakor mondott beszé

dem alkalmából Eperjes híres ősi Collegiuma részéről kifejezett meleg 
üdvözletükért fogadják kérem őszinte, hálás köszönetemet.

Méltóztassanak róla meggyőződve lenni, hogy én ezután is mindig 
ott leszek, a hol — szerény működésem körében — síkra lehet szállani a 
magyar tanárok, s ezzel a magyar iskola és — a mi ezzel egyértelmű — a 
magyar kultúra érdekében. Hazafias üdvözlettel, mély tisztelettel: Szász 
Károly orsz. képv."

A míg a magyar tanárság igaz, jogos érdekeinek ilyen politikai 
súlylyal bíró, ilyen fenkölt lelkületű támogatói vannak, addig a magyar 
tanárvilág küzdelmeiben elhagyatva nem lesz s bizton remélheti a nemzet 
érdekében álló nehéz munkája sikerét, annak méltó elismerését nemcsak 
a társadalom, hanem az állam részéről is.

Deczember 12-ikén szállítottuk át a Collegium központi épületéből a 
főgymnasium új épületébe a Herfurth-éremgyűjteményt. Az átadásnál és 
átvételnél jelen voltak: dr. Flórián Károly coll. pénztáros, Oömöry János 
coll. főgymn. igazgató, Borsody Károly a főgymn. történelmi szertárának őre 
úgy is mint az éremgyűjtemény jövendő őre, Draskóczy Lajos coll. igazgató.

Az igazg.-választmány 1913. febr. 20-iki ülésében, a nagyértékű érem- 
gyűjtemény őrzésére vonatkozólag a következő szabályzatot léptette életbe:

Szabályzat
Herfurth József éremgyűjteményének őrizéséről, gondozásáról és használatáról.

1. A Herfurth József collegiumi tanár által 1893. évi május hó 30-ikán 
adományozott éremgyűjtemény, — a nagyértékű éremgyűjtemény 1893. máj. 
30-ikától, 1912. decz. 12-ikéig a Collegium ősi épületében az archívumban 
volt elhelyezve, — állandóan a collegiumi főgymnasium új épületének vala
melyik megfelelő helyiségében őriztessék.

2. Az éremgyűjtemény elhelyezésére szolgáló helyiséget a collegiumi 
felügyelő, a collegiumi igazgatóval és a collegiumi főgymnasiumi igazga
tóval egyetértve jelöli ki.

E helyiségnek ajtaja wertheim-zárral és a zár két kulcscsal látandó 
el. E kulcsok közül az egyik a főgymnasiumi igazgatónál, a másik az érem
gyűjtemény őrénél legyen állandóan.

3. Az éremgyűjtemény a követelményeknek megfelelő szekrényben, 
illetőleg szekrényekben helyezendő el. Mindegyik szekrény wertheim-zárral 
és mindegyik wertheim-zár két kulcscsal látandó el és mindegyik kettős 
kulcs közül az egyik az éremgyűjtemény őrénél legyen, a másik pedig 
a Collegium pecsétjével lezárt borítékban a Collegium wertheim-szekrényé- 
ben őriztessék minden időkön át.

4. Az éremgyűjtemény betörés és tűzkár ellen biztosítandó.
5. Az éremgyűjtemény őre a főgymnasium történeti szertárának őre, 

a ki az éremgyűjteményt leltár mellett veszi át. Az átvételről, mely minden-
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kor a collegiumi igazgató, a dékánok, illetve igazgatók jelenlétében és 
közreműködésével történik, jegyzőkönyv veendő fel.

6. Az éremgyűjtemény őre köteles az ajándékozás, vagy vétel útján 
szerzett új érmek leltári száma alatt, külön rovatban jelezni, hogy az újabban 
szerzett érmek, a Herfurth-gyűjteménybe végleg beolvasztattak, vagy pedig 
azon collegiumi tanintézet tulajdonát képezik, a mely tanintézet az újabb 
érmeket szerezte, vagy a melynek közvetítésével azok a Herfurth-gyűjte
ménybe kerültek.

7. Az éremgyűjtemény régi leltára megőrizendő.
8. Az éremgyűjteményről a modern követelményeknek megfelelő szak

leltár készítendő.
9. Az éremgyűjtemény fentartásával, fejlesztésével és megőrzésével 

kapcsolatban felmerülendő költségek a Collegium négy tanintézetének pénz
tárát terhelik.

10. Az érmek az éremgyűjtemény helyiségéből ki nem adhatók. A ki 
az érmek tanulmányozását óhajtja, a leltárból kijelölt érmeket az éremgyűj
temény őrétől megkaphatja és a kivett érmeket az éremgyűjtemény őrének 
jelenlétében az éremgyűjtemény helyiségében, az erre a czélra szolgáló 
asztalon tanulmányozhatja.

11. Minden tanév végén köteles a collegiumi igazgató a dékánokkal, 
illetve igazgatókkal együtt az éremgyűjteményt megvizsgálni, annak teljes
ségéről kémpróbák útján meggyőződni s az éremgyűjtemény leltári állapo
táról az igazgató-választmánynak jelentést tenni.

12. E szabályzat az éremgyűjtemény helyiségében keretbe foglalva 
kifüggesztendő.

E szabályzatot a collegiumi igazgató-választmány alulírt napon tar
tott ülésében elfogadta.

Eperjes, 1913, február 20.

T ahy  J ó zsef , D raskóczy Lajos,
coll. felügyelő. coll. igazgató.

Ko rbély  G éza,
az igazg. vál. egyházi elnöke.

D r. W allentínyi Sam u ,
coll. jegyző.

A febr. 20-iki igazg.-választmányi ülés figyelembe véve az egyetemes 
közgyűlés által kívánt módosításokat, a coll. Szervezeti Szabályzat végle
gesen megállapított szövegét, jóváhagyás czéljából a püspöki hivatal útján 
az egyetemes felügyelőhöz felterjesztette. Az egyetemes közgyűlés határozata 
szerint, az egyetemes felügyelő által aláírt új «Szervezeti Szabályzat“ a 
folyó évi (1913.) egyházkerületi közgyűlésen leendő kihirdetése után lép 
életbe.

U. e. ülésen határozza el az igazgató-választmány, hogy a coll. központi 
levéltárat a collegium régi épületében állítja fel; a helyiségek kijelölé
sével a Coll. felügyelőt, igazgatót és vezető-tanárokat bízza meg. A meg
választandó levéltáros a régi levéltárat rendezi, az országban előforduló, 
a Collegiumot érdeklő okleveleket, legalább másolatban összegyűjti, az

5*
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egyes intézetek vezetőitől a történeti jelentőségű okmányokat, elhelyezés 
megőrzés czéljából átveszi.

U. e. ülésen az ig.-választmány Raffay Sándor budapesti ev. lelkész 
számára, a ki Éles Henrik temetésén fungált, 300 kor. tiszteletdíjat utal ki 
az Éles-hagyaték terhére.

U. e. ülésen az ig.-választmány Lovrich István budapesti ügyvédnek 
szives közbenjárásáért 600 koiona tiszteletdíjat ajánl fel, az Éles-hagya
ték terhére.

U. e. ülésen, az ig.-választmány dr. Hebelt Ede jogtanárnak szabad
ságot ad az 1912/13. tanév második felére.

U. e. ülésen az ig.-választmány a következőképpen állapítja meg 
a coll. tanárok napidíjait: „ha a kiküldetés meghálással jár, akkor a napidíj 
16 kor., egyébként 10 kor. A napidíjon kívül felszámítható a 11. osztályra 
szóló fél vasúti (gyorsvonat) menetjegy ára is, és a kocsifuvarok díjai".

U. e. ülésen az ig.-választmány megállapítja, hogy „a coll. főgynma- 
sium tanulói közül fél, vagy egész tandíjmentességre csak azok számít
hatnak, a kik:

a) már egy félévet intézetünkben töltöttek, szegénysorsűak, jótnaga- 
viseletűek és legalább általános jó osztályzatuk van;

b) tisztán féltandíjmentességre számíthat az a tanuló, a kinek atyja 
evang. lelkész, tanár, vagy tanító, továbbá az, a kinek egy, vagy több 
testvére jár intézetünkbe és tandíjmentességért folyamodnak.

Febr. 24-ikén, a collegiumi közös tanári-kar nevében, a coll. igazgató 
levélben üdvözölte Ghillány Imre bárót, valóságos belső titkos tanácsossá 
történt kineveztetése alkalmából, kifejezve Előtte a coll. tanári-kar szerencse- 
kivánatait, üdvözölve Őt, mint közéletünk olyan tényezőjét, a ki városunk 
kulturális fejlesztése terén már eddig is, városunk történetében szinte párat
lanul álló, rendkvíüli eredményeket felmutató szolgálataival Eperjes szab. 
kir. város minden polgárának 5 az eperjesi kultúrintézmények minden ténye
zőjének örök háláját és változhatatlan tiszteletét érdemelte ki.

Báró Ghillány Imre v. b. t. t., országgyűlési képviselő, a hozzá jutta
tott üdvözletre a következőképpen válaszolt:

„Mélyen tisztelt Igazgató úr! A Collegium tanári-karai nevében hozzám 
juttatott szerencsekivánatokért hálás köszönetemet küldöm. Mély inegillető- 
déssel fogadtam e megemlékezést, mert tudom, hogy e kiváló intézet számos 
munkása nem híve azon politikai iránynak, melyhez tartozom. Részemről 
azonban mindig azt vallottam, hogy: a politikai keretek mulandók, de a 
a magyar kultúra és a magyar állam erősödését czélzó alkotások, kihatá
sukban állandók. Oda törekedtem tehát, hogy felülemelkedve a kicsinyes 
pártérdekeken, minden igaz és méltányos ügyet tőlem telhetőleg támogassak.

Szives megemlékezésükből azt látom, hogy ebbeli törekvésem, önök 
előtt sem ösmeretlen és ez az, a mi oly jól esett nekem. Fogadják azon 
ígéretemet, hogy mindenkor a legnagyobb készséggel fogok minden igaz 
és méltányos ügyet tőlem telhetőleg támogatni" . . .
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A collegium! tanári-kar benső örömmel, őszinte lelkesedéssel fogadta 
e megtisztelő választ s évkönyvének lapjain is biztosítja a Collegium igaz 
barátját, hogy a tanári-kar mindegyik tagja szerény, de hű munkása lesz 
minden időkön át annak a magyar kultúrának, a melynek békét, boldogságot, 
egyetértést, haladást biztosító eszménye marad, korunk zavaros eszmeáram
latai között, a régi, az ősi jelszó: dolgozzál és imádkozzál! Ez az ösvény 
az, a melyen haladva, a Collegium hű marad múltjához, és biztosítja a 
maga számára közéletünk nagyjainak támogató, hazafias, igaz rokonszenvét.

Márcz. 2-ikán a Collegium nevében üdvözölte a collég, igazgató 
ifj. Meliorisz Kálmán egyházi felügyelőt, a kit a helybeli Eperjes-városi 
és vidéki egyházközség e napon iktatott be egyházfelügyelői székébe.

Collegiumunk ifjúságának úgy október 6-iki, mint márczius 15-iki 
nemzeti ünneplése méltó keretben, lendületes, hazafias szellemben folyt le. 
Az ifjúság jól kiérdemelt erkölcsi jutalma a közönség, a föntartó-hatóság 
és tanári-kar osztatlan elismerése volt. Április 11-ikén az előadások szüne

teltek a Collegium minden tanintézetében.
A cultusminister 27,795. sz. leiratában a coll. könyvtár számára 1916- 

ban folyósítandó újabb 1000 koronát volt kegyes adományozni.
Április 19-ikén és 20-ikán folyt le a Róth —Teleky-ösztöndíjra pályázó 

coll. ifjúság latin- és magyarnyelvű zárthelyi dolgozatainak elkészítése.
Április 30-ikán tartottuk meg tavaszi deprecatioi ünnepünket. Imád

kozott: Derner Gusztáv theologus. Az ifjúság nevében Matyuga Kamill 
theologus beszélt. A tanári-kar nevében Vöröss Sándor főgimn. tanár vála
szolt a következőképpen:

„Mélyen tisztelt Kartársak!
Kedves Ifjúság!
Nemzetünk életéből két kisebb esemény emlékét újítom fel. Az egyik 

régen történt, ezer évvel ezelőtt, a mikor őseink mai hazánk földjének 
meghódítása után nem tudtak megnyugodni, hanem a harczi kedvük, 
szenvedélyük vitte őket nyugatra és a merre csak megfordultak, ijedten 
menekültek előlük és borzasztó meséket mondtak a kalandozó magyarokról. 
Kóborlásaik közben eljutottak a mai Svájcz Szt.-Gallen városkájában. 
Jöttük hírére itt is mindenki biztos búvóhelyre menekült, csak a bolondos 
Heribald barát fogadta őket egyedül...

A másik esemény nem régen történt, csak pár évvel ezelőtt. Kálvin 
születésének 400-éves fordulója alkalmával Svájczba zarándokoltak a 
magyarországi református és evangélikus egyházak kiváló vezérei, lelkes 
hívei és a merre csak jártak-keltek, mindenütt nagy örömmel és lelkese
déssel, sőt hódolattal fogadták őket.

Mily különbség van a régi és az új fogadtatás között! Hogy mi 
idézte elő ezt a különbséget, egy szóval megmondhatom: a kultúra. Az a 
szívből jövő elismerés nemcsak a magyar hitrokonoknak szólott, hanem 
szólott a magyar kultúrának, a melyet a higgadtan gondolkozó, velünk 
érző külföldiek már kellő méltánylásban részesítenek.
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Evvel azonban nem azt akarom mondani, kedves ifjúság, hogy a 
magyar művelődés fejlődésének tetőpontjára emelkedett, hogy most már 
dicsekedjünk és diadalmi ünnepet üljünk, hanem inkább azt vallom, hogy 
bár szépen fejlődik nemzetünk kultúrája, de még sok tekintetben mögötte 
van a művelt Nyugaténak. Elmaradtunk, mert évszázadokon át fennmara
dásunkért kellett küzdenünk; míg más népek előbbre haladtak a művelődés 
terén, mi vérünket ontottuk, hogy ki ne törüljenek a nemzetek sorából.

Kedves Ifjak! Minden nemzedéknek megvan a maga feladata. Reátok 
is sok és nagy munka vár. „Csak a gyenge szereti önmagát — mondotta 
Széchenyi —, az erős nemzeteket hord szívében." És lángoló szeretetével 
a kultúra útjára vezette a magyart. Kossuth Lajos egész erejét odaadta a 
nemzetnek, hogy az vállain magasra emelkedjék. Lelketekbe óhajtom 
plántálni azt az erős elhatározást, hogy éltetek minden tettével szolgáljátok 
az igazi művelődés ügyét.

Szónokotok azt a kérdést fejtegette, hogy a tudomány és a vallás 
nincsenek egymással ellentétben. Helyeslem e felfogást, és ez alkalommal 
azt iparkodom kimutatni, hogy a műveltségnek két feltétele: 1. az igazi 
tudás és 2. az elfogulatlan, meleg érzés.

I. A mai korban tudás nélkül nem élhetünk. Minden téren óriási a 
haladás, a fejlődés. Csak az nem látja, a ki behunyja a szemét. A technika, 
a mely már a múlt században csodálatos alkotásaival gazdagította az 
emberiséget, a huszadik században újabb meglepetésekkel szolgál. Szinte azt 
hiszszük, hogy már nincs semmi lehetetlen, az emberi elme szolgálatába 
hajtja a természet minden erejét. A tudományok rohamosan fejlődnek; új 
módszerek keletkeznek, a melyek egyrészt élesen megvilágítják a multat, 
másrészt a jelen feladataival, az egyén és a társadalom életének fontos 
kérdéseivel foglalkoznak. Az irodalom és a művészetek terén új irányok 
bontakoznak ki, a melyek gondolkodásra serkentenek bennünket.

A mai korban tehát az ismeretek nagy bősége áll rendelkezésünkre. 
A tudományok minden ágában teljes jártasságot szerezni: hiú reménység; 
de az egyes tudományokban minél több ismeretet elsajátítani: mind- 
annyiunk feladata. Az élet telve küzdelemmel és a példák azt mutatják, 
hogy csak helyes ismeretek és kellő tudás birtokában vívhatjuk meg az 
élet harczait. Keresd a szépet, a jót, az igazat! Ez a gondolat hangzik 

.. felénk az emberiség legjobbjainak a tanításából. És e munkánkban a szépnek, 
a jónak és az igaznak keresésében a bíráló ész lehet a legjobb vezetőnk; 
mert a lángész kevés embernek jut osztályrészül, de a gondolkodni akaró 
ember helyesen ítélni megtanulhat tanulás és tapasztalat útján.

Ha a tudásunkat gyarapítjuk, nem szabad figyelmen kívül hagynunk, 
a múltak világát. A mai nemzedékben egyre jobban terjed az a felfogás, 
hogy a múlttal foglalkozni hiábavalóság. Megvetik a multat, a melynek 
eszméi már avultak. Pedig ha elmélyednek a múlt világába, sok olyan 
tanulságot meríthetnek, a melyek a mai kor tévedéseire is világot derítenek. 
Találnak igazságokat, a melyek a mai korban is igazságok. Csak a görög 
Homéros és Sophoklés, Pláton és Aristotelés, Pythagoras és Euklidés oly
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fontos alapul szolgálnak a kultúrában, hogy nélkülök a költészetet, bölcsé
szetet és mennyiségtant elképzelni se tudom. A mai kor titánjai meg
feledkeznek egy dologról, — a mit különben büszkén hordanak ajkukon 
és gondolkodásuk rendszerének alapjául hirdetnek, — a fejlődésről; hogy 
fejlődik az egyén, az emberiség és fejlődik a tudomány minden ágában. 
Maga a fejlődés kívánja meg, hogy a jövő érdekében ismerjük meg 
a multat.

XIV. Lajos Vendome herczegével kiment az épülő Versaillesba és 
megmutatta neki a fényes palotákat. „Nézd ezeket a tündöklő épületeket, 
ezek helyén még nem régen szélmalmok vitorlái kerengtek, s most semmi 
sem zavarja a festői kép nyugalmát.'1 »Igaz, felelte a herczeg, hanem a 
szél mégis megmaradt." Kedves ifjak! Gyors egymásutánban váltják fel 
egymást az emberi nemzedékek; mi most jelen vagyunk, de a jövő nem
zedék szemében már múlt leszünk. Az egyes emberek elmúlnak, de a 
kiváló írók műveiben és a művészet alkotásaiban fennmarad a kor szelleme, 
a mely itt lengedez, itt zsong körülöttünk és arra figyelmeztet bennünket, 
hogy becsüljük meg és őrizzük meg a múlttól, a mi értékes és becses az 
emberiségre nézve.

És ha a kultúra érdekében fáradunk, elsősorban nemzetünk művelődé
sére kell gondot fordítanunk. Minden kultúra — kezdve az ősi assziriai 
és babiloni kultúrán, folytatva a görögön és a rómain, meg a mai kultúrán 
— mindegyik egy-egy egyéniségének tudatára ébredt, erősen lüktető, 
fölfelé törekvő nemzeti élet eredménye. Hevít bennünket az emberiséggel 
való kapcsolat, de a nemzeti érzés, a nemzeti tudatosság tart össze ben
nünket. A kultúra munkája az egyes nemzetek körében folyik; így szol
gálják a nemzetek az emberiség kultúráját, mint ahogy Széchenyi mondotta: 
saját erőiknek teljes kifejtésével.

A műveltség egy nemzet kebelében nemcsak az intelligens osztályok 
joga, hanem a népé is. A kultúra az igazi nemzeti vagyon, a melyben a 
haza minden polgára részesülhet. Minél jobban megoszlik a művelődés az 
egyes társadalmi osztályok között, annál gazdagabb és hatalmasabb a 
nemzet.

Ebből a munkából vegyük ki a részünket mindannyian; meg kell 
értenünk, hogy a munka szerez anyagi jólétet, az anyagi jólét pedig 
kultúrát teremt. Szerezzünk jártasságot a tudományok világában, mert az 
igazi tudás egyik alapja a műveltségnek.

II. A kultúrának azonban van még egy másik feltétele is, hogy meg
legyen az ember szívében az elfogulatlan, meleg érzés.

Látjuk, hogy mily rohamosan fejlődnek a tudományok, terjed a tudás 
és amellett bizonyos kimerültség, vagy nyugtalanság fogja el az embereket. 
Mintha a haladás vívmányaitól kifáradt elme sóvár tekintettel kutatna 
valami után, a mi fáradt lelkének megnyugvást és örömtelen szívének 
vigasztalást nyújtana. A merre tekintünk, a lét keserves harcza folyik: a 
kenyérért, a megélhetésért. Ember ember ellen tör, nemzet nemzet ellen



40

harczol. Ha a múlt század nagy ideális alakjai feltámadnának és látnák a 
mai korszellemet, hogy hová sülyedt az egyenlőség, testvériség és a 
szabadság nemes eszméje, elkeseredve térnének vissza sírjukba.

Szükség van az emberiség érzelmi világának megújhodására. Töltse 
be lelkünket az igaz hit világa; az igaz hité, a mely messze van a vallási 
elfogultságtól. Lehetek én buzgó protestáns, egyházamnak hű fia, de az 
én vallásos érzésem sohasem kívánja tőlem, hogy lenézzem, vagy éppen 
gyűlöljem a más felekezethez tartozókat. De másrészről nem tudom meg
érteni a mai kor gyermekét, a ki resteli bevallani, hogy Krisztus követője. 
Félti természettudományos gondolkodásmódjának jó hírnevét, a mely 
egyetlen büszkesége, és hogy a vallásosság gyanújába ne essék, ha Péter 
apostol megtagadta a Krisztust háromszor, a mai kor gyermeke meg
tagadja harminczháromszor. És azután abban a boldog illúzióban ringatja 
magát, hogy ez a cselekedete a tudomány érdekében bátor cselekedet 
volt. Nagy tudósok, lángelméjű írók meghajolnak a világegyetem nagy 
Alkotója előtt, de az elbizakodott, tudákos, gyarló ember tagadja létezését.

Kedves Ifjak! Töltse be szívünket az igaz hit világossága, de hevítse 
a testvéri szeretet melege. A szeretet vezessen bennünket, a mikor a tudást 
terjesztjük és az igazságért harczolunk. Hassa át mindannyiunknak a szívét 
az a tudat, hogy nemcsak magunkért, hanem embertársainkért is kell 
dolgoznunk. „Nem azért gyújtjuk meg a gyertyát — mondja Jézus —, 
hogy véka alá rejtsük, hanem hogy az asztalra tegyük és onnan világoljon 
mindenkinek."

Hogy mily nagy az összetartás ereje, erre nézve egy ismert mesét 
hozok fel például. Az atya széthúzó gyermekeinek egy csomó vesszőt 
adott, hogy próbálják azt eltörni. Egyik se tudta. Azután a vesszőket 
egyenként adta fiainak, akik külön-külön mindegyiket könnyen eltörték. 
Külön-külön bennünket is meggátolhat munkánkban az elénk gördülő sok 
akadály, jie ha egyetértünk, ha meglátjuk a közös nagy czélokat és felada
tokat s vállvetve buzgólkodunk azok megvalósításában, az elért nagyobb 
siker csakis társadalmunk és nemzetünk erejét fogja gyarapítani. így jön 
létre az igazi kultúra, amely az egyénben egyesíti a tudomány világát az 
érzés melegével.

Kedves Ifjúság! Tanártársaim nevében hirdetem nektek őszinte bocsá
natunkat és hozzátok, irántatok való nagy szeretetünket. Meg kell tanul
notok azt a legnagyobb igazságot, az ember lelki életének azt a legnagyobb 
törvényét, hogy tartós boldogságot az élvez, aki másokért is él és szívünk
nek az a legnagyobb boldogsága, a melyet másnak szereztünk.

A mi tanításunk, a mi szeretetünk legyen buzdító társatok a mun
kában és legyetek mindannyian a kultúra buzgó harczosai! — Amen.“

Június 8-ikán folyt le Késmárkon Hunfalvy Pál emléktáblájának le
leplezési országos ünnepe. A XIX. század legnagyobb evangélikus tanára, 
a kiváló jogtudós, az európai hírű magyar nyelvész emlékének hódolt a 
Főrendiház és a Képviselőház, a M. T. Akadémia, a Kisfaludy- és Luther-



41

Társaság. Az ág. hitv. evang. Tanárok és elemi iskolai Tanítók Országos 
Egyesületének nevében dr. Flórián Károly, az egyesület ügyvivő-alelnöke 
helyezett koszorút. Coll. főgymnasiumunk részéről Szutórísz Frigyes főgymn. 
tanár volt jelen. A coll. ősi-pártfogóság és föntartó-testület, va'amint a coll. 
közös tanári-kar nevében Draskóczy Lajos coll. igazgató koszorúzta meg a 
szép emlékművet a következő beszéd kíséretében:

„Hunfalvy Pál!
Te nagy Szellemóriás!
Ezelőtt több mint hét évtizeddel a jövőbe néző próféta-leiked jóslata 

valóra vált e magasztos ünnepen.
íme a hálás nemzedék nemcsak tisztelettel tekint a Te korodra vissza, 

hanem az áldó kegyelet, a lelkesülő csodálat himnuszával zengi nagy szel
lemed apotheosisát: Hunfalvy P á l!... nem hiába éltél, mert megtanultuk 
Tőled, hogy a valláserkölcsi és nemzeti élet jövőjének építése biztosíthat 
csupán a rohanó időben — örök életet! . . .

Az eperjesi Tököly-Collegium nevében, ama szent fogadással koszo
rúzom meg emlékszobrodat, hogy ősi Almamaterünk mind a négy facul- 
tása küzd a Te példádat követve, a Te eszményeidért, azaz, a magyar nem
zet jövendő, dicső, nagy czéljáért, a mi nem lehet más, mint e hazában 
mindenütt: a szellem uralma az anyag fölött; az igazság kultusza a hazug
sággal szemben; a tökéletesedés hódító ereje a maradiság felett; a szabad
ság diadala a szolgaiasságon; a szeretet mindent átölelő békéje a gyűlölet 
véres csatáinak kizajlása után; a tiszta erkölcs világot újító hatalma a zül
lés chaoszának posványái felett és a minden poklokon diadalmaskodó hon
szeretet tisztító tüze, a világpolgáriasság czinikus, zavaros eszmeáradatában!

Ez eszmék szolgálatára buzdított a tanár, a tudós, az író egyaránt!
Az eperjesi Tököly-Collegium ünnepi fohásza:
Hunfalvy Pál!
Eszméid győzedelme legyen örök emlékjeled! «
Theologiai akadémiánk fejlődésének történetében korszakalkotó, szebb 

jövővel biztató mozzanatot jelent a letűnt esztendő. A föntartó-hatóságnak 
lelkes áldozatkészsége, a kor égető szükségeit meglátó kormányzati bölcse- 
sége, theologiánk életsorsán csüggő éber őrgondja lehetővé tette, hogy a 
coll. főgymnasium hatalmas új hajlékába való költözése után, a Collegium 
központi épületének belső átalakításával, a második emeleten, theol. akadé
miánk számára három előadótermet, egy kézikönyvtárral egybekapcsolt 
tágas seminariumi helyiséget és szintén megfelelő, kézikönyvtár elhelyezésére 
alkalmas tanári-szobát kaphattunk.

Nincs kétség benne, hogy egyházkerületünk további áldozatkészsége, 
az evangéliumi hit erejével, czéltudatosan meg fogja teremteni azon föl
tételeket, a melyeknek valósítása lehetővé teszi theologiai akadémiánknak 
fakultássá való kifejlődését. A mint dicső elődeink, úgy mi is cselekedeteink
ben mutassuk meg, hogy az élő Isten bennünk lakozik. Munkáljuk a jövőt 
a jelenben. Kövessük lánglelkű vezéreink nyomdokait, ragaszkodjunk az 
i,Eszméhez" a meggyőződés, kishitű vagy kicsinylő gúnymosolylyal nem
Coll. É i t .  1 9 1 2 -1 3 . 6



4'2

törődő törhetetlenségével, a „mi" vértanúink életet áldozó hűségével, s akkor 
ősi Collegiumunkon biztosan nem múlik, hogy az »Ige" testté váljon 
falain belül!

Másik biztató, örvendetes esemény a »zólyomi evang. egyházmegye“ 
ragyogó példát mutató négyezerkoronás alapítványa, mely az eperjesi theol. 
akadémiával kapcsolatos >,Ev. Theologus-Otthon“-ban ingyenhelyet biztosít 
„egy arra érdemes, jómagaviseletű, buzgó, szorgalmas és hazafias érzelmű 
akad. hallgató részére, ki a zólyomi egyházmegye kötelékébe tartozik. Ha 
azonban az alapítványi tőke évi jövedelme meghaladná azt az összeget, 
mely ingyenes hely biztosítására szükséges, úgy a többlet egy másik, 
hasonlókép érdemes, zólyomi egyházmegyebeli theologus helyének részbeni 
ellátására fordítandó . . ." „A mennyiben pedig zólyomi egyházmegyebeli 
theologus nem találtatnék, vagy az alapítvány jótéteményére érdemtelennek 
ítéltetnék, az alapítványi hely más, érdemes theologusnak adható."

íme, ez a cselekedet, ez az alapítvány a zólyomi ev. egyházmegye 
vezéreinek és híveinek lelkületében mutatja meg, hogy van még e materialis 
világban önzetlen szeretet, hithűség, mely mások terheit hordozza, segítő 
testvéri kéz, mely »nem ad keveset, hogy sokat hánytorgasson; mely nem 
kéri vissza holnap, a mit ma kölcsön ad“ ; van még atyafiságot érező szív, 
meiy „meghallgatja a szegényt és felel neki vigasztalóig" tettekben nyilvá
nuló segítséggel; van még olyan apostoli hit, a melyen az anyagelvűség 
poklainak kapui sem vehetnek diadalt! . . .

Ezért csak természetes, hogy Collegiumunk igazgató-választmánya 
jegyzőkönyve lapjain is kifejezést adott a nemeslelkű alapítók iránt érzett 
hálájának és köszönetének, ama buzgó fohász kíséretében, hogy a „zólyomi 
egyházmegye“ találja meg egyházat építő áldozatkészsége legszebb jutalmát 
abban, hogy adományával nem fövenyre épített, abban, hogy a tündöklő 
példaadás találjon nemes követőkre azoknak szívében, a kik megértik az 
apostoli intést: „Egymásnak terhét hordozzátok. A jótéteményben pedig ne 
restüljiink meg, mert a maga idejében aratunk, ha meg nem restülünk. 
Azért, míg időnk vagyon, mindenekkel jót tegyünk, kiváltképpen pedig a mi 
hitünknek cselédeivel. . . "

Oeduly Henrik püspök, tisztelettel és szeretettel környezett főpásztorunk 
is meglátogatta főiskolánkat a letűnt évben, a legteljesebb megelégedését 
nyilvánítva akadémiánk új berendezése felett. Hitéből erőt, szavából reményt 
meríthettünk e nehéz időkben is a küzdelmes, de biztos jövendőre.

Akadémiánk jeles képzettségű tanára, dr. Obál Béla, harmadízben 
végzett tanulmányújáról még a tanév elején hazatért, hogy ezentúl itthon 
végezze Isten országának építését.

Akadémiánk másik jeles képzettségű tanára, Deák János pedig az 
iskolai év elején indult tanulmányútra. Kiemeljük, hogy a cultusministerium 
részéről mint dr. Obál, úgy Deák János is állami ösztöndíjban részesült. 
Deák Baselben a keleti nyelveket tanulmányozza s beható ismeretet óhajt 
szerezni a svájczi könyvtárak állapotáról is.

Akadémiánk tanárainak fizetése korszerű rendezése czéljából, az
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..Otthon'1 és „Convictus" államsegélyéért, az akad. hallgatók ingyenes okta
tása érdekében, 26,000 koronát kitevő évi segély folyósításáért kormányzó- és 
föntartó-hatóságaink útján kérvényt nyújtottunk be a cultusministeriumhoz.

A lefolyt évben is igyekeztünk „jó fundamentomot vetni", hogy arra 
bizton építhessenek az Úr segedelmével az — építők!

A collegiumi jogakadémia 1912/13. tanévi történetének több mozzanata 
bizonyságot tesz arról, hogy a Collegiumnak ez a ma már erőteljes inté
zete közel jutott ahhoz a czélponthoz, a mely az áldott emlékezetű ősöknek, 
sőt alig pár évtizeddel ezelőtt az ideális lelkesedésben és áldozatkészségben 
egyaránt tündöklő új alapítóknak lelki szemei előtt lebegett csupán. Más
részt meggyőzően beszélnek ezek az adatok aról, hogy a kormányzó
hatóságnak lankadatlan fáradozása, éber őrködése, helyi közhatóságainknak, 
közgazdasági tényezőinknek és a társadalomnak el nem apadt áldozat- 
készsége daczára még mindig szívós kitartással s előrelátással kell szol
gálnunk jogakadémiánk felvirágoztatásának szent ügyét, hogy a jogi 
oktatásügy terén úgy az országos szervezet, mint a tanulmányi és vizsgálati 
rend tekintetében várható mélyreható reformok: életképes, sőt az egyetemi 
rendszer győzelme következtében megszaporodó egyetemi fakultásokkal 
szemben is versenyképes jogakadémiát találjanak Eperjesen.

E helyütt elsősorban ezekről a jelentős mozzanatokról, majd a jog
akadémia e tanévi életének más kiemelkedőbb eseményeiről óhajtok röviden 
megemlékezni.1

A collegiurr: főgimnáziumnak új otthonában való elhelyezésével az 
ősi Collegiumban maradt három tanintézet újabb helyiségekhez jutott s a 
jogakadémia a coll. könyvtárral, igazgatói és pénztári hivatalokkal együtt 
az egész első emeletet elfoglalta. Ezt a korszakalkotó eseményt már az elmúlt 
tanévi Értesítő is méltatta; most csupán arra szorítkozunk, hogy az elren
delt munkálatok megtörtént foganatosítását a legbensőbb örömmel jelentjük. 
A dísztermen és a könyvtári helyiségeken kívül most már tíz helyiség áll 
kizárólag a jogakadémia rendelkezésére. A múlt tanévet követő nyári 
szünidőben ezek a helyiségek minden igényt kielégítő módon renováltatok, 
felszereltettek, illetve bebútoroztattak, úgy, hogy az a jogakadémia, a mely 
még csak néhány évvel ezelőtt mindössze négy helyiséget vallhatott 
magáénak, ma már elhelyezés tekintetében méltóan sorakozhatik bármely 
hasonrangú főiskolánk mellé.

Az 1912/13. tanév kezdetével lépett hatályba a tudományegyetemek és 
jogakadémiák tanulmányi és vizsgarendjéről szóló s 128,000 — 1911. sz. 
miniszteri rendelettel kibocsátott szabályzat. Köztudomású, hogy ez a 
rendeleti intézkedés nem jelenti a jogi oktatás széleskörű, mindenre kiter
jedő reformját, hanem annak csupán legérezhetőbb s legsürgősebben 
orvoslandó fogyatkozásait iparkodik kiküszöbölni addig is, a míg a 
gyökeres reform törvényhozási úton nyer elintézést.

Bár tanulmányi szempontból való és a jogakadémiák jövőjét érintő 
hatásáról egy évi tapasztalat alapján határozott véleményt nem mondhatunk,

1 Dr. Mikler Károly jogkari dékán közlése.
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mindamellett nagy jelentőségét el kell ismernünk, mert azáltal, hogy a 
büntető perjogot heti öt órás főcollegiumként iktatja be a kötelező tan
tárgyak sorába, továbbá az által, hogy a hatodik félév végére a magyar 
magánjog, magyar anyagi büntetőjog és magyar büntető perjogból har
madik alapvizsga letételét írja elő — egyrészt a közigazgatási, bírói és 
ügyvédi kar kiképzésének intenzitását emeli, másrészt a harmadik évfolyam
ban a leczkelátogatási szorgalmat és állandó munkálkodást fokozza. Végül 
talán azt is előmozdítja ez a részleges reform, hogy a harmadéveseknek 
a jogakadémiákon való megmaradása következtében az egyetemek rendkívüli 
zsúfoltsága alábbszáll s ekként a jogakadémiák népessége szaporodni fog.

A jogakadémia kormányzó-hatóságai és tanári-kara tudatában lévén 
annak, hogy úgy a jogi oktatásnak fentebb érintett s még várható reformja, 
valamint a két új egyetemnek megnyílta a jogakadémiák szervezetének 
fejlesztését s versenyképességük fokozását teszik szükségessé: a tanév 
folyamán több irányban tettek lépéseket az iránt, hogy a jogakadémia 
eddigi erőforrásai necsak megtartassanak, hanem gyarapíttassanak is. 
Ebből az okból az igazgató-választmány — főként hogy az eddig még 
hiányzó nyolczadik tanszéket is szervezhesse — az eddig nyújtott támo
gatás megtartása, kiterjesztése s illetve fokozása czéljából kérvényt intézett 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz, az évang. egyetemes 
egyházi közgyűléshez, Sárosvármegye közönségéhez, Eperjes sz. kir. város 
képviselőtestületéhez, az „Eperjesi Bankegylet“ igazgatóságához. Bár elő
terjesztett kérelmeink teljes mérvben való meghallgatásra nem találtak, 
részben pedig végleges elintézést még nem nyertek, mindamellett örömmel 
s hálás köszönetünk nyilvánításával közölhetjük, hogy a megkeresett ható
ságok és testületek általában véve méltányolták Collegiumunk kérését.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium azt a kérésünket, 
hogy a nyolczadik tanszék szervezhetése érdekében a meglévő tanszékek 
fenntartói javadalmát alábbszállíthassuk s az ekként csökkentett javadalom
nak kiegészítését az állam vállalja el, nem teljesítette ugyan, ellenben 
129,947 —1912. sz. rendeletével kilátásba helyezte, hogy a fenntartó hatóság 
által szervezendő nyolczadik tanszék javadalmát állami szinvonalra kiegészíti 
s a tanszék mielőbbi betölthetését tanulmányi ösztöndíj folyósításával is 
elősegíteni kész.

Az ev. egyetemes közgyűléshez az eddig adott évi segély felemelése 
iránt benyújtott kérvényünket a múlt évi egyetemes közgyűlés fedezet 
hiányában érdemileg el nem intézte, hanem a jövőben való netáni 
figyelembevétel czéljából a pénzügyi bizottságnak adta ki.

Sárosvármegye közönsége 1912. évi őszi közgyűlésében hozott hatá
rozatával — a jogakadémia iránti változatlan bizalmának s a főiskola 
további virágzását biztosító áldozatkészségének adván kifejezést — eddigi 
évi segélyét újabb tíz évre folyósítani határozta, fdasonló szellemben járt 
el az Eperjesi Bankegylet igazgatósága, a midőn 1913. április 21-ikén tartott 
üléséből a jogakadémiának eddig is nyújtott évi segélyét az 1913-ik évre 
felemelt összegben folyósította.
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Tagadhatatlan, hogy kulturális és közgazdasági szempontból a colle- 
giumi jogakadémia erős szálakkal van fűzve Eperjes sz. kir. város közön
ségéhez. Ezt a köteléket mindenkor híven ápolta városunk s mert a 
Collegium patronusainak sorában a jogakadémia biztosítása érdekében a 
legjelentékenyebb anyagi áldozatot hozta meg eddig is, teljes bizalommal 
fordult hozzá a Collegium kormányzó-hatósága most, a mikor a jog
akadémia megtartása és fejlesztése erejét messze túlhaladó áldozatokat 
követel a fenntartó-hatóságtól. Előterjesztett kérelmünkre Eperjes sz. kir. 
város képviselőtestülete 1913. április 19-ikén tartott rendkívüli közgyűlésében 
hozott határozatával messzemenő áldozatkészségnek adta tanújelét, mely 
határozat, illetve az abban foglalt ajánlatnak a fenntartó-hatóság részéről való 
elfogadása lehetővé tenné nemcsak a nyolczadik, hanem a kilenczedik és 
tizedik tanszéknek is rövid időn belül való felállítását. Minthogy azonban 
az ajánlat, főként pedig az abban foglalt kikötések elfogadása tekintetében 
a Collegium fenntartó és felettes egyházi hatóságai vannak hivatva érdem
leges határozatot hozni, ennélfogva a nagyjelentőségű ajánlat részletes 
ismertetésétől és méltatásától ezúttal még el kell tekintenünk.

A jogakadémiák jövőjének biztosítása szempontjából figyelmet érdemel 
a Jogakadémiai Tanárok Országos Egyesületének Budapesten, 1912. nov. 
6-ikán történt megalakulása. Az egyesület czélja: az összes hazai jog
akadémiák egyetemes érdekeinek előmozdítására összhangzatos munkál
kodás kifejtése, a kartársi szellem ápolása, a jogtanári állás színvonalának 
emelése, illetve a jogtanárok szellemi és anyagi érdekeinek felkarolása, 
valamint a jogi szakoktatás reformjának feladatainál való hathatós közre
működés. Mindezen nagyfontosságú ügyek sikeres munkálása czéljából az 
egyesület súlyt helyez a közoktatásügyi kormánynyal való érintkezésre s 
tisztelgése alkalmából Ígéretet is nyert, hogy a jogi oktatást és annak 
szervezetét érintő rendeletek és tervezetekre vonatkozólag a jövőben a 
kormány az egyesület véleményét kikéri. Az egyesület elnökségébe 
dr. Mikler Károly, jogakadémiánk dékánja is beválasztatott; dr. Flórián 
Károlyt pénztárossá, dr. Obetkó Dezsőt választmányi taggá választották.

A felekezeti jogakadémiák versenyképességének a közoktatásügyi 
kormány részéről való fokozása tekintetében is egy újabb mozzanatról 
számolhatunk be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr ugyanis 
— a költségvetési törvényben nyert felhatalmazás alapján — 1908-ban a 
felekezeti jogakad. tanárok törzsfizetésének állami színvonalra való kiegé
szítését rendelte el. Minthogy időközben az állami és kir. jogakadémiák 
tanárai részére megnyittatott a VI. fizetési osztály is, ennélfogva a felekezeti 
jogakad. tanárok törzsfizetésének a VI. fizetési osztály erejéig való kiegé
szítése vált szükségessé. A kiegészítés feltételeit és módozatait az 1913. évi 
április hó 19-ikén, 38,025. sz. a. kibocsátott miniszteri rendelet intézményesen 
szabályozta s az egyetemi m.-tanári képesítéstől számítva, nyilvános rendes 
tanári minőségben tíz év óta működő felekezeti jogakadémiai tanárok 
részére biztosította ugyan a törzsfizetésnek a VI. fizetési osztály színvonalára 
való kiegészítését, azonban nem gondoskodik a rendelet az 1908. évi
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szabályzat szellemének megfelelő átmeneti intézkedésekről; másrészt a 
felekezeti és az állami szolgálat közötti viszonosság kérdésében a törvé
nyesen bevett egyházakkal szemben sérelmesnek mondható olyan állás
pontra helyezkedik, a melyet az állam legutóbb a néptanítók illetményeit 
szabályozó törvényben is teljesen elejtett. A coll. igazgató-választmány és 
a felettes egyházi hatóságok feladata lesz, hogy illetékes helyen észrevéte
leiket megtegyék s a jogos kívánalmak méltán remélhető érvényesítésével a 
remorm értékét betetőzzék.

E helyütt említjük fel, hogy a lefolyt tanévben a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. minisztérium véleményadásra hívta fel a jogakad. tanári-kart 
az osztrák közjog és a bostiyák jog  előadása tárgyában; 174,300—1912. sz. 
rendelettel újonnan szabályozta a vizsgadíjakat; 5200—1912. sz. a. kibo
csátott rendeletével megengedte, hogy ezentúl a 16-ik életévüket betöltött 
és négy középiskolai osztály, vagy annak megfelelő tanintézetek sikeres 
elvégzését igazoló nők a jogakadémián a Il-ik félévben tartani szokott 
államszámviteltani tanfolyamra a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
esetről-esetre kikérendő előzetes engedélye alapján felvétessenek; 5286—1912. 
sz. min. rendelettel dr. Flórián Károly ny. r. jogakad. tanár részére a 
VII. fizetési osztály első fokozatának megfelelő állami fizetéskiegészítés 
utalványoztatok; 180,132—1912. sz. min. rendelettel dr. Hebelt Ede ny. r. 
jogakad. tanár az országos tanári nyugdíjintézet kötelékébe felvétetett.

A jogakadémia lefolyt tanévi működését nem zavarta meg semmi 
sem s bár a 8-ik tanszék hiánya — tekintettel a magyar büntető perjognak 
heti 5 órában külön főcollegiumként való kötelező előadására — érezhető 
volt, az előírt kötelezettségnek eleget tettünk olyképen, hogy ennek a 
főtárgynak a Il-ik félévben való előadását — a coll. igazgató-választmány 
megbízása alapján — dr. Ereky István látta el. Ugyancsak az igazgató
választmánytól nyert megbízatást dr. Obetkó Dezső arra, hogy a Il-ik fél
évben tanulmányi okokból szabadságolt dr. Hebelt Ede tantárgyait előadja.

Főbb vonásokban méltatva a coll. jogakadémia 1912/13. tanévének 
eredményes s egészben véve örvendetesnek mondható történetét; viszont 
mély sajnálattal kell megemlékeznünk Sztarna János 111. éves joghallgató
nak 1913. márczius havában bekövetkezett elhúnytáról. Benne törekvő, 
szép reményekre jogosító ifjút veszítettünk el.

A collegium! tanárok közhatósági, társadalm i és irodalmi
tevékenysége.

Ballá Aurél az Eperjesi Széchenyi-kör zene- és képzőművészeti szak
választmányának tagja, törvényszéki írásszakértő. A budapesti Szalon tárlatán 
több festményt állított ki.

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

Borsody Károly az Eperjesi Széchenyi-kör zene-szakválasztmányának 
h.-elnöke.
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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.

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. 1. egyház 
tanácsának, iskolaszékének, adókivető- és temetőügyi-bizottságának, az Ev. 
Tanárok és Tanítók Orsz. Egyesületének, a M. Kárpátegyesület tagja; az eper
jesi Collegium ezidei igazgatója; az 1875: XXXII. t.-cz. 40. §-a értelmében 
alakított, néptanítókat nyugdíjazó, állandó nyugdíjbizottság tagja, az Eperjesi 
Társadalmi Egylet, az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmányá
nak, Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének választott tagja. »A kato- 
licziztnus és protestantizmus elvi álláspontja a szocziális kérdésekkel szemben. 
Ez elvi felfogásból eredő szocziális feladataink egyházban és iskolában" czí- 
men szabad előadást tartott az 1912. évi Orsz. Tanár- és Tanító egyesület köz
gyűlésén Budapesten. Szerkesztette a Collegium Értesítőjét.

Dr. Freky István képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok 
tudora, oki. bíró, Sárosvármegye tb. főjegyzője, a magyar közigazgatási jog 
és a statisztika nyilv. rendes tanára. Az első alapvizsgálati bizottság h.-elnöke 
és rendes tagja, az államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke és a 
jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja.

Dr. Flórián Károly az államtudományoknak — »sub auspiciis regis" 
felavatott — és a jogtudományoknak tudora; az Evang. Tanárok és Tanítók 
Orsz. Egyesületének ügyvezető alelnöke, a palonczai evangélikus egyház- 
község felügyelője; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, központi
választmányának, igazoló-választmányának s Eperjes szab. kir. város képviselő- 
testületének tagja; a Társadalomtudományi Társaságnak és a Törvényes 
Munkásvédelem Magyarországi Egyesületének választmányi tagja; a köz- 
gazdaságtan, pénzügytan és a magyar pénzügyi jog nyilv. rendes tanára. 
A második alapvizsgálati és az államtudományi államvizsgálati bizottságnak 
rendes tagja; a Collegium pénztárosa és igazgató-választmányának tagja, 
az Eperjesi Lapok, a Közgazdasági Szemle és a müncheni Hochsghul- 
nachrichten munkatársa. »Az adóreform" czímen írt a Magyar Figyelő 
1913. évfolyamába, az Evang. ŐRÁLLÓba és az Evangélikus LAPba.

Frenyó Lajos az eperjesi ág. hitv. ev. 1. egyház tanácsának és iskola
székének tagja, collegiumi könyvtáros, a coll. olvasóterem őre, a főgimnázium 
»Thököly lmre“-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.
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írt az Ifjú ÉvEKbe, a Luther-Naptárba. A középisk. V. o. számára írt: 
„A keresztyénség megalapításának története", czímű tankönyve bírálat alatt 
van. Az eperjesi áll. tanítónőképző evang. növendékeinek vallásvizsgáin 
mint kér. biztos elnökölt. A nyíregyházi kér. gyűlésen mint előadó vett részt.

Oamauf György az Orsz. Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület választmányának 
tagja, az eperjesi, államilag segélyezett kereskedő-tanoncziskola igazgatója, 
Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes szab. kir. város 
képviselőtestületének tagja. A tanítóképzőbeli Önképző-körnek 34 év óta elnöke.

Gerhard Béla a sárosi ev. egyházmegye számvevőszékének és az eper
jesi ev. I. egyház iskolaszékének tagja, az Ev. Tanárok és Tanítók Orsz. 
Egyesülete tanítóképzői szakosztályának elnöke, több kultur-egyesületnek 
tiszteletbeli, illetve választmányi tagja.

Götnöry 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, az eperjesi állami 
óvoda felügyelő-bizottságának és az eperjesi gyermekmenhely-bizottságnak 
tagja. Szerkesztette az Orsz. Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület Évkönyvét. Jelen 
volt az Evang. Tanárok és Tanítók Orsz. Egyesületének közgyűlésén Szarvason, 
választmányi ülésein Budapesten és Szarvason, a tiszai ev. egyházkerület 
közgyűlésén és az egyházkerületi iskolai bizottság ülésén Nyíregyházán, az 
egyetemes egyházi közgyűlésen Budapesten; az egyházkerület képviseletében 
elnökölt a rozsnyói főgymnasium érettségi vizsgálatán, a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter megbízásából mint miniszteri biztos jelen volt a 
selmeczbányai tanítóképző-intézet képesítővizsgálatán stb.

Dr. Hebelt Ede a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd; a magyar 
magánjog, az osztrák magánjog és a bányajog nyilv. rendes tanára; a har
madik alapvizsgálati bizottság elnöke, a jogtudományi államvizsgálati bizottság 
rendes tagja. A kar jegyzője.

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, a magyar 
anyagi büntető-jog és a magyar büntető perjog nyilv. rendes tanára. A „Magyar 
Jogász-Egylet" tiszteleti tagja. A jogtudományi államvizsgálati bizottság elnöke, 
a harmadik alapvizsgálati bizottság h.-elnöke, az első és a harmadik alap- 
vizsgálati bizottság rendes tagja.

Kapy Gyula a magyarországi ág. hitv. ev. egyetemes egyház énekügyi 
és chorálkönyv-szerkesztő-bizottságának tagja és jegyzője.

Liptai Lajos tanítóképezdei vallástanár, az Eperjes városi és vidéki 
ev. egyház lelkésze, a sárosi ev. egyházmegye alesperese és tanügyi bizott
ságának egyházi elnöke, Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének választott 
tagja és a N asa Z a s t a v a  czímű lapnak főmunkatársa, a theol. akadémián a 
tót nyelv tanára.



Ludmann Ottó a F. J.-rend lovagja, a Collegium igazgató-választmá
nyának és számvizsgálóbizottságának, az eperjesi ág. h. ev. I. egyház taná
csának és iskolaszékének tagja, a tiszai ág. h. ev. egyházkerület törvényszéké
nek bírája, Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének tagja.

Mayer Endre theol. dékán, Sárosvármegye törvényhatóságának s Eperjes 
szab. kir. város képviselőtestületének, a Collegium igazgató-választmányának, 
végrehajtó-bizottságának s pénzügyi bizottságának, az eperjesi ev. egyház 
tanácsának s iskolaszékének tagja. Az Eperjesi Kölcsönös Segélyző Szövet
kezet ügyvezető igazgatója, az eperjesi ev. gyámintézeti Nőegylet titkára, a 
kér. ifjúsági egyesületek magyar nemzeti bizottságának tagja, a Luther- 
Társaság irodalmi osztályának s választmányának tagja, az Orsz. Ev. Tanár- és 
Tanítóegyesület tudományos szakosztályának s igazgató-választmányának 
tagja. A theol. akadémiai ifjúság belmissziói egyesületének elnöke, a collegiumi 
Szirmay-könyvtár őre; a tiszai ev. egyházkerület tanügyi bizottságának és 
az egyetemes ev. egyház közoktatásügyi bizottságának tagja, az ev. egyetemes 
theol. akadémiai nagybizottság tagja. Felolvasást tartott Lőcsén, 1912. évben 
rendezett Luther-társasági országos díszgyűlésen: „Ki volt Krisztus" Czím 
alatt és Eperjesen, a belmissziói egyesület 1913. évi május hó 21-ikén 
tartott vallásos estélyen: „Pál apostol működéséről". Előbbi megjelent nyom
tatásban a Szövetnek  Luther-társasági folyóirat 1. számában. Dolgozik e 
kérdésben: „A tudomány harcza Jézus személye körül".

Dr. Mikler 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 jegyzője, egyház- 
megyei törvényszéki bíró, a hernádvécsei evang. egyházközség felügyelője, 
az eperjesi evang. I. egyházközség iskolaszékének elnöke; Sárosvármegye 
törvényhatósági bizottságának, állandó-választmányának s központi-választ
mányának és Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének tagja; a magyar 
alkotmány- és jogtörténet és az egyházjog nyilv. rendes tanára. Az első 
alapvizsgálati bizottság elnöke, az államtud. államvizsgálati bizottság h.-elnöke 
és rendes tagja.

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

Dr. Obál Béla az eperjesi I. egyház tiszt. s.-lelkésze, a Magyar Történelmi 
Társulat és a hallei Thüringisch-Sächsische Oeschichtsverein, a Comenius- 
Verein és a Gesellschaft für Hochschulpädagogik, és Ges. f. Schulhygienie 
r. tagja, a hallei Magyar-Egylet tiszt, tagja. írt az Ev. LAPba, a ViLÁoba, „Prot. 
tanulmányi alap" czímen s az Ev. ŐRÁLLÓba „Az eperjesi egyetemről".

Dr. Obetkó Dezső képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok 
tudora, köz- és váltó-ügyvéd, oki. bíró, volt kir. törvényszéki bíró; Eperjes 
szab. kir. város képviselőtestületének tagja; a magyar kereskedelmi és váltójog
Coll. lír t. 1912—1918. 7
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és a magyar polgári törvénykezési jog nyilv. rendes, valamint a franczia 
nyelv előadó tanára. A második alapvizsgálati bizottság elnöke, a jogtudo
mányi államvizsgálati bizottság h.-elnöke és rendes tagja. Mint dékán
helyettes, a dékán akadályoztatása esetén a jogakadémia vezetője. írt jogi 
czikkeket a szaklapokba s egyéb közleményeket az Ev. ŐRÁLLÓba, a  ViLÁoba, 
a FELSŐMAGYARORSZÁoba. Elnöke az Eperjesi Széchenyi-kör idegennyelvi 
szakválasztmányának, a magyar irodolmi szakválasztmánynak s az igazgató
választmánynak tagja. A Felvidéki írók és Hírlapírók Országos Szövetségé
nek ügyésze és választmányi tagja. Az eperjesi evang. egyház jogügyi 
bizottságának jegyzője. A Jogakad. Tanárok Orsz. Egyesületének választ
mányi tagja. A jog- és áll.-tud. kar s az igazgató-választmány megbízásából 
helyettesítette dr. Hebelt Ede szabadságolt jogtanárt Szabadelőadást tartott 
„London" czímen, vetített képekkel Nyíregyházán, a Bessenyei-kör szabad- 
liceumában. Az aradi és lippai felső keresk.-isk. érettségi vizsgálatain mint 
miniszteri biztos elnökölt. Részt tett a Jogakad. Tanárok Orsz. Egyesületé
nek választmányi és közgyűlésén Budapesten ; a nyíregyházi kerületi és a 
budapesti egyetemes gyűlésen.

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. 
Résztvett az Orsz. Középisk. Tanáregyesület 1912. évi budapesti közgyűlésén.

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. 
Részt vett a sárosi ev. egyházmegye közgyűlésén.

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" cz., népiskolai tankönyve. Több napilap
nak tudósítója.

Dr. Réz Mihály képesített egyetemi magántanár, az államtudományok 
tudora, a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja, Kis-Küküllővár- 
megye tb. főjegyzője; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja; 
a magyar közjog, a politika, a nemzetközi jog, az európai államok legújabb 
története és a jog- és államtudományi bevezetés nyilv. rendes tanára. 
A második alapvizsgálati bizottság h. elnöke és rendes tagja, az állam- 
tudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja. A Budapesti H írlap, a 
Magyar F igyelő és a M. Társadalomtud. Szemle állandó munkatársa.

Saguly József az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-nyelvi és irodalmi 
szakválasztmányának jegyzője és igazgató-választmányának tagja, a coll. 
közös tanári-kar értekezletének jegyzője. Résztvett az Orsz. Tanáregye
sület 1913. évi szarvasi közgyűlésén. írt az Evangélikus ŐRÁLLÓba.
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Schöpflin Oéza Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének és az Eperjesi 
Széchenyi-kör irodalmi szakválasztmányának tagja. Felolvasást tartott az 
Eperjesi Széchenyi-kör és az Eperjesi Leányegyesület irodalmi estéin. Sajtó 
alatt a Franklin-Társulat kiadásában megjelenendő műve: Wieland Oberon- 
jának fordítása.

Dr. Szlávik Mátyás a Theol. Otthon felügyelő-tanára, Sárosvármegye 
törvényhatósági bizottságának és egészségügyi választmányának, Eperjes 
sz. kir. város képviselőtestületének s egyik szakosztályának, a Collegium 
igazgató-választmányának, az eperjesi ev. I. egyház tanácsának és iskola
székének, a Prot. írod. Társaság igazgató-választmányának, az eperjesi állami 
tanítónőképzőintézet igazgató-tanácsának, az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató
választmányának, a Felvidéki írók és Hírlapírók Orsz. Szövetsége választ
mányának, a Magyarorsz. Kárpátegyesület eperjesi osztályának és központi 
választmányának, a Luther-társaság, az Orsz Ev. Tanáregyesület tagja, s az 
eperjesi kereskedő-egyesület s a gölniczbányai ipartestület tiszteletbeli tagja. 
A lefolyt tanévben is állandó munkatársa volt a P rotestáns SzEMLÉnek, 
ahol több tanulmányon kívül csaknem minden füzetben hazai és főleg 
külföldi theol. és bölcseleti szakmunkákat ismertetett. Továbbá rendes 
munkatársa volt a Theol. Szaklap, a P rot. Egyházi és Iskolai Lap, 
Evang. Lap és az Evang. Ő rálló cz. folyóiratoknak, illetve időszaki szak
lapoknak, a melyekben koronkénti hazai és főleg német külföldi szemléken 
és ismertetéseken kívül külföldi mesterek nyomán több dogmatikai, ethikai 
és bölcseleti kérdést fejtegetett s végül állandó munkatársa, főleg vezér- 
czikkírója volt az Eperjesi LAPOKnak, EPERjEsnek, Szepesi LAPOKnak s a 
Dobsina és ViDÉKÉnek. Nagyobb tanulmányt írt „Az örök békéről" az 
ATHENAEUMba és lefordította Halevy „Jób és Faust" cz. tanulmányát a 
P rot. SzEMLÉben. Divald Tátraalbumába megírta magyar és német nyelven 
a tátrai fürdőtelepeket s a szomszédos kirándulóhelyeket és magaslatokat 
ismertető s tájékoztató szöveget. Végül a tanév folyamán február 24-ikén 
Nyíregyházán az ev. templom-egyesület estélyén „Modern bajainkról" és 
május 17-ikén a Theol. Otthon javára Gölniczbányán rendezett irodalmi 
estélyen „A keresztyén-szoczializmus főbb igazságairól" tartott felolvasást. 
A közoktatásügyi kormány a tanév végével az e. i. éretts. vizsgálatokhoz 
kormányképviselőnek a budapesti ev. főgymnasiumhoz és a tanítóképzőint. 
képesítő-vizsgálatokhoz miniszteri biztosnak Szarvasra küldötte ki.

Szutórisz Frigyes az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház tanácsának és 
iskolaszékének, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes 
szab. kir. város képviselőtestületének tagja, a Kir. M. Természettudományi 
Társulat alapítótagja, a sárosmegyei nemzeti munkapárt egyik alelnöke, a 
M. Kárpátegyesület eperjesi osztályának ügyvezető-alelnöke, az Eperjesi 
Kölcsönös Segélyszövetkezet felügyelő-bizottsági tagja. írt az Eperjesi 
LAPOKba, FELSŐMAGYARORSZÁGba és Szepesi HiRNÖKbe.

Teltsch Kornél az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-nyelvi és irod. szakvá
lasztmányának tagja. Előadást tartott az eperjesi népakadémián Róma városáról.

7*
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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. Résztvett az Ev. Tanárok és Tanítók 
Orsz. Egyesületének 1913. évi szarvasi közgyűlésén.

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, az Eperjesi Lapok 
belső munkatársa, az Evang. O rálló munkatársa; Sárosvármegye bártfai 
múzeumának bizottsági jegyzője, a coll. Magyar-Társaság elnöke, a Magyar 
Tudósító cz., budapesti kőnyomatosnak sárosi levelezője. Résztvett a sárosi 
ev. egyházmegye, a tiszai kerület közgyűlésén, a Kisfaludy-Társaság Lévay- 
ünnepén Miskolczon; a Felsőmagyarországi Kulturegyesület miskolczi 
értekezletén.

Wohaner Dezső az eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmá
nyának tagja.
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A) A Collegium kormányzata.

a) Elnökség: Korbély G éza eperjesi lelkész, a sárosi egyházmegye 
esperese 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; Hajdú János ev. lelkész, 
a Ferencz József-rend lovagja, Zsegnyén; Kubinyi G éza földbirtokos, orsz. 
képv., Gömörpanyiton; Materny Lajos tiszavidéki ev. esperes, Debre- 
czenben; Mayer Endre theol. akad. dékán, Eperjesen; Münnich Kálmán 
m. kir. udvari tanácsos, orsz. képviselő, főbányatanácsos és a szepesi városi 
egyházm. felügyelője, Iglón; Radvány István kir. tanácsos, keresked. és 
iparkamarai elnök és a hegyaljai ev. egyházmegye felügyelője, Miskol- 
czon; Szlabey Mátyás ev. lelkész, Bártfán; dr. Szlávik Mátyás theol. 
akad. tanár, Eperjesen; Terray Gyula udv. tanácsos, gömöri ev. esperes, 
Rozsnyón. A coll. párt/ogóság képviseletében: Bánó Aladár vármegyei 
főjegyző, ev. egyházfelügyelő, Eperjesen; Bánó Á rpád főszolgabíró, Osztó
patakon; Bielek László nyug. műmalmi igazgató, Eperjesen; Farkas Lajos 
takarékpénztári vezérigazgató, Eperjesen; dr. Flórián Károly jogakad. 
tanár, coll. pénztáros, Eperjesen; G ömöry János főgym-n. igazgató, Eperje
sen; dr. Kakúsz Béla ügyvéd, Eperjesen; Klefner G yula városi főügyész, 
coll. ügyész, Eperjesen; Ludmann O ttó, a Ferencz József-rend lovagja, főimn. 
tanár, Eperjesen; dr. Mikler Károly jogakad. dékán, Eperjesen; Schön- 
wiesner János az eperjesi ev. egyház gondnoka, bankegyleti főtisztviselő, 
Eperjesen; dr. Sztehlo János ügyvéd, Eperjesen. Póttagok: Szakmáry G éza 
főszolgabíró, Bártfán; Vogel Béla az Eperjesi Takarékpénztár helyettes 
igazgatója, a sárosi egyházmegye számvevőszékének vil. elnöke, az eperjesi Nő
egylet titkára, 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, Münnich Kálmán, Szlabey Mátyás; a 
coll. pártfogósági igazgató-választmányi tagok sorából: Bielek László, 
Ludmann O ttó és dr. Sztehlo János.
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d) Pénzügyi bizottság: Elnök: dr. Sztehlo JÁNOS; tagjai: Bielek 
László, Mayer Endre; póttag: Bánó Aladár, Schönwiesner János; hi
vatalból tagjai: a coll. jegyző, ügyész és pénztáros.

e) Számvizsgáló-bizottság: Elnök: Schönwiesner János; jegyzője: 
dr. Wallentínyi Samu; tagjai: Bielek László, Ludmann Ottó és dr. 
Sztehlo János.

A bizottságokat az igazg.-választmány, a „Szervezet“ 12-ik §-a értel
mében, 3 évre alakította meg 1912-iki, júniusi igazg.-választmányi gyűlésben.

B) A Collegium tisztviselői.
i

1. Collegiumi igazgató: Draskóczy Lajos theol. akad. tanár.
2. A collegiumi tanintézetek dékánjai, illetőleg igazgatói:

a) Theologiai dékán: Mayer Endre.
b) Jogakadémiai dékán: dr M ikler Károly.
c) Főgimnáziumí igazgató: OÖMÖRY 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 Gyula, ügyvéd.
6. Könyvtáros és az olvasóterem őre: F renyó Lajos, főgimn. tanár.
7. A Szirmay-könyvtár őre: Mayer Endre, theol. akad. dékán.
8. Tápintézeti gondnok: Teltsch Kornél, főgimn. tanár.
9. Főgimnáziumi tandíjkezelő: Perényi V ilmos, 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 Gyula, városi főorvos.

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

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

Collegiumi iskolaszolga: F erencz Já n o s .
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E) A Collegium ősi pártfogói.
Ez az összeállítás a collegiumi Szervezet 15. §-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.

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

a Collegium fentartásához hozzájárultak, illetvejhozzájárulnak:

A magyarországi ág. hitv. ev. egyház 
Egyetemes ev. Gyám intézet 
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 EleE családja (képviseli: 

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

Elamborszky Bertalan gyáros, Eperjes 
Hazslinszky Géza törvsz. elnök, 

Szekszárd
Ménnél 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, Növi- Banovci, u. p. 

Vinkovce
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 
Koós Ernő, Eperjes 
Kósch Artur családja (képviseli: 

Kósch Elemér ügyvéd, Budapest
I., Atilla-kőrút 2/a.)

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

Árvaváralja
dr. Kuzmik Pál orvos, egyet. ny. rk.

tanár, Bpest (IV., Múzeum-k. 37.) 
dr. Kux Vilmos kir. közjegyző, 

Zsolna
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.)
Szöntagh 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 földmív. min. 

fogalmazó, Budapest (VII. kér., 
Rákóczi-u. 30.)

Zombory Győző magánzó, Eperjes 
Zsedényi Ede családja (képviseli: 

Zsedényi-Okolicsányi Ede, Lőcse).

II. csoport: a) Collegiumi tisztviselők:

Draskóczy Lajos coll. igazgató 
Mayer Endre theol. akad. dékán 
dr. Milder Károly, jógák, dékán 
Gömöry János, főgimn. igazgató 
Gerhard Béla, tanítóképző-int. igazg. 
dr. Flórián Károly, pénztáros 
dr. Wallentínyi Samu, coll. jegyző 

és levéltáros
Klefner Gyula, coll. ügyész

Bartus Ödön 
Becht József 
Balló Áurél 
Borsody Károly 
dr. Bruckner Győző

Frenyó Lajos, coll. könyvtáros
Teltsch Kornél, ephorus
Mayer Endre, a Szirmay-könyv- 

tár őre
Perényi Vilmos és Szutórisz Frigyes 

múz.-őrök
Saguly József, közös tanárértekezleti 

jegyző
dr. Holénia Gyula, iskolaorvos.

b) Tanárok:
Csengey Gusztáv 
Deák János 
Draskóczy Lajos 
dr. Ereky István 
dr. Flórián Károly
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Frenyó Lajos 
Gamauf György 
Gerhard Béla 
Gömöry János 
dr. Hebelt Ede 
dr. Horovitz Imre 
dr. Horovitz Simon 
Kapy Gyula 
Klemens János 
dr. Körtvélyessy Dezső 
Liptai Lajos 
Ludmann Ottó 
dr. Maiéter István 
Mayer Endre 
Máriássy Béla 
dr. Milder Károly 
Molitor Gusztáv

dr. Obál Béla 
dr. Obetkó Dezső 
Petényi 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, fe l
ügyelők és az egyháztanácsok tagjai:

A) Az eperjesi ág. hitv. ev. egyházközség.
Bánó Aladár
Korbély Géza ev. lelkész
Schönwiesner János egyh. gondnok
dr. Mikler Károly
Klefner 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 
Gömöry János 
Hartmann Albert iparos 
Hennel Zsigmond 
Ludmann Ottó 
Mayer Endre
Molitorisz István gyógyszerész
Peskó Ödön
dr. Schmidt Gyula
Schustek Nándor iparos
dr. Szlávik Mátyás
Szutórisz Frigyes
Tally József alisp. coll. m.-felügy.
Thrór Gyula kereskedő
Vogel Béla takarékp. h.-igazgató.

B) Eperjesi I/. ev. egyházközség:
dr. Kakúsz Béla ügyvéd 
Liptai Lajos ev. lelkész 
Hamborszky Bertalan 
Hajdú Lajos

Hajdú Bertalan 
Lutocska Dániel 
Ravasz Mihály.
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THEOLOGIAI AKADÉMIA.
——:-ooo:——

AJ A SUBIECTIVISMUS A VALLÁSBAN.
Évnyitó-beszéd. Tartotta: Mayer Endre, dékán.

A vádak között, melyekkel a protestantismust ellenfelei illetik, leg
erősebbnek s legelterjedtebbnek s ez okból legalaposabbnak látszik az a vád, 
a mely szerint a protestánsoknál a legszélsőbb subiectivismus uralkodik. 
A protestánsoknál, úgy mondják, a dogmák nem kötelezők, mindenki azt 
hiszi, a mit meggyőződése szerint jónak lát. Itt a korlátlan szabadság s 
liberalismus uralkodik; mindenki a saját hite szerint megigazul s üdvözül; 
a protestánsok a szabad kutatásnak s haladásnak hívei lévén, mindent 
lerombolhatnak, a mi a múltból hagyományként, mint értéktelen lom, 
reájok maradt.

Ezen vádaknak további következtetései, hogy a protestantismus nem 
is vallás, hanem önző politikai, hatalmi és gazdasági érdekekből való 
tömörülés s közösség, a minek legfőbb bizonyítéka azoknak a kath. egyházi 
javaknak elszedése, melyeket a reformatio kezdetén egyes államokban 
tényleg elkoboztak.

Mint evang. protestánsokat, természetesen minket is ér ez a támadás 
és vád, s a mennyiben büszkék vagyunk liberális felfogásunkra, a kutatás 
szabadságára, a folytonos előrehaladásra s egyáltalán azon értékes tulajdo
nokra, a melyeket e váddal kapcsolatban felhozni szoktak és lehet, ez okból 
nem lesz érdektelen, ha ezt a kérdést közelebbi vizsgálat tárgyává tesszük 
s megállapítjuk, hogy vájjon tényleg uralkodik-e nálunk ez a szertelen 
subiectivismus, mely ellenfeleink állítása szerint s az ő örömükre a protes
tantismus szétzüllésére vezet? S ha uralkodik, van-e jogosultsága s mily 
mértékben? Vagy ha nincs jogosultsága, mit kell tennünk kiirtására, vagy 
korlátozására ?
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Közelebbről megfigyelve a kérdést, nem kell messze mennünk, hogy lássuk, 
miszerint a Protestantismus ellen felhozott ezen s hasonló vádaknak nemcsak a 
látszat szerint, hanem a valóság szerint is van alapja, s ez annál nagyobb
nak s reánk protestánsokra lesújtóbbnak tűnik fel ellenfeleink szemében, 
minél nagyobb hierarchikus tendentiáknak hódolnak s minél nagyobb hívei 
és terjesztői az egy akol és egy pásztor elv gyakorlati megtestesítőjének, 
a római pápaságnak. A ki abban a szellemben nevelkedett, hogy a vallás 
terén csak egy akarat érvényesülhet s parancsszóra mindenki, mint a fétis- 
imádó a maga babonás hitében a fetis előtt, gondolkozás nélkül aláveti 
magát vélt feje s legfőbb tekintélye előtt, az — nem csodálkozom rajta — 
megütközik azokon az istenteleneknek tartott elveken és szokásokon, a 
melyeket a protestánsoknál feltalálni vél. Ezeket pedig elég sűrűn talál
hatják, mert úgy a protestáns theologiai tudományos kritika, mint a gyakor
lati élet sok példát szolgáltatnak igazolására.

A Protestantismus a szentírást tartja azon fundámentomnak, a melyre 
egész világnézetét alapította, s mégis kritikájában oly szertelenségekre 
akadunk, a melyek teljesen lerombolják az épületet s felforgatják az ala
pokat. A midőn egyes kritikusok az evangéliumokat mythosoknak nyilvá
nítják, a melyekből csak itt-ott csillan ki egy-egy történeti adat s igazság, 
vagy a mikor az apostoli leveleket megfosztják hitelességüktől s oly késő
kori álszerzők műveinek tekintik, a kik az apostoli korral már alig voltak 
szellemi közösségben, akkor bizonyára semmi mást nem tesznek, mint 
teljesen megfosztják a bibliát attól a tekintélyétől, a melyre századok óta 
lépten-nyomon hivatkozunk. Ha dogmáinkat ócsároljuk s a bennök kife
jezett hitigazságokat kicsinyeljük, vagy elvetjük s ha a Protestantismus jövő 
fejlődésének ideáljává a dogmanélküli keresztyénséget tesszük, akkor mi 
egyebet teszünk, mint hogy fegyvert adunk ellenfeleinknek az ellenünk 
való hadakozásra s igazolását annak a vádnak, mely szerint kétségesekké 
teszszük vallásunk alapigazságait.

Ha azt látjuk, hogy az egyik szószék régen elavult elveknek terjesztője, 
a melyek ma már fogékonyságra nem találnak az emberek lelkében, a 
másik ennek ellentéteként a legmodernebb eszméknek tüzes hirdetője, a 
melyek magukkal ragadják ugyan a közönséget, de nem a vallásnak s 
keresztyénségnek javára; ha azt látjuk, hogy az egyik lelkész nem a Krisztust 
prédikálja, hanem a Krisztusról oktat ki bennünket, ha a vallásnak meg
nyugtató, vigasztaló s erősítő szavai helyett a komor erkölcsprédikátori 
hangokat halljuk, a melyek feddni s korholni tudnak, de bűnbánatra ösztö
nözni s bűnmegbocsátó kegyelemről meggyőzni nem képesek; ha az ige
hirdetők szíveibe a modern materialismus elvei lopóztak be s még a mate
rialis monismust is összeegyeztethetőnek gondolják a keresztyén világ- 
nézlettel: akkor ne csodálkozzunk, hogy a subiectivismus vádjával illetik 
a protestánsokat s a különböző protestáns felekezeti, tudományban s egyház
ban egyaránt mutatkozó széttagozódás s széthúzás láttára közeli elzüllését 
s elpusztulását jósolják a római kath. keresztyénség dicsőséges diadalára s 
világuralmára.
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Ezek alapján tehát jogosultnak látszik az ellenünk emelt vád s nekünk 
legelső s legnagyobb kötelességünk lenne megszabadítani a protestantismust 
a különböző hamis tanításoktól s tanítóktól, és meg kellene állapítanunk 
— a mennyiben megállapítva nem volnának — azokat a tanokat, a melyeket 
elcsűrni-csavarni s elvetni nem szabad. Követnünk kellene a róm. kath. 
egyházat, a mely következetes szigorúsággal s különféle fegyelmi bünte
tésekkel sújtja az egyház tanítása ellen vétőket.

De ha ezt teszszük, a legértékesebb kincseitől fosztjuk meg a protes
tantismust, a melyekkel az egész emberiségnek kulturális s üdvözítő boldog
ságát lehetővé tette s előbbre vitte. Nem lenne egyéb, mint a «medicina 
peior morbo", sőt megsemmisítése lenne a reformatio nagy elvének.

Nézetem szerint ugyanis a vallás nem képzelhető subiectivismus nélkül. 
Bármint határozzuk is ugyan meg a vallás fogalmát, lehetetlenség azt úgy 
megalkotni, hogy abban egyéni subiectiv elem ne legyen. Hiszen ha valami, 
úgy a vallás a lehető legbensőbb egyéni, azaz legsubiectivebb sajátja az 
emberi léleknek.

Hogy mi, vagy mennyi a subiectiv elem a vallásban, azt nem lehet 
egykönnyen megállapítani. Hiszen nagyon különbözők a vallásnak meg
határozásai is. Ismeretes előttünk, hogy Kant az ész vallásának hirdetésében 
a vallást az erkölcsiséggel azonosította s az akarati képességben találta 
forrását, viszont Schleiermacher az ember függési érzésével azonosította, 
míg Fries s vele Vandrák az emberi lélek esztétikai s kedélyvilágában 
kereste a vallást.

A modern szoczializmus egyes szóvivői a vallást oly emberi köz- 
gazdasági találmánynak tekintik, melylyel a hatalmasok a tömegek felett 
uralkodhattak, azokat szolgaságban tarthatták s a maguk önző czéljaikra 
felhasználhatták.

Ezen, főképpen spekulativ úton alkotott s valóban subiectiv jellegű 
meghatározásokhoz hozzá kell vennünk mindazt, a mit a vallástörténeti 
kutatások az egyes, a keresztyénségen kívül létező különböző vallásokban, 
mint a zsidó, mohamedán, buddha, brahma, sinto, fetis stb. vallásokban 
találtak s történetpsychologiai methodussal a vallás lényegére vonatkozólag 
jellegzetesnek s közösnek találtak. E vizsgálatban nemcsak azt tapasztalták, 
hogy minden népnek van vallása, hanem azt is, hogy a vallás elválaszt
hatatlan minden népek kulturfejlődésétől s mindegyiknek közös vonása az 
embernek viszonyba lépése az Istenséggel. Kezdődik az emberi öntudatra 
ébredéssel, mert a mikor az ember tudatára jő saját emberi mivoltának, 
ugyanakkor támad benne az Istentudat is. Hogy ez az öntudat s Istentudat 
nem egyszerű, hanem nagyon komplikált lelkifolyamat, azt könnyen be
láthatja mindenki, a ki az emberi lélek szövevényes életmegnyilvánulásáról 
hallott. Az a tudat egyéni tapasztaláson alapul, s így ez a tapasztalás fel
tétlenül beletartozik a vallás fogalmába. Ezen tapasztalás alapján fejlődik ki 
a bizalom, hit s az Isten akarata előtt való megalázkodás, melyek nélkül 
a vallás legfeljebb üres formaságnak s élettelen czeremoniák sorozatának 
tekinthető.
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Végelemzésben a. hit, a görög t u g t i c  s latin fides képezik a vallás 
subiectiv elemét s a vallásos meggyőződés erejét. Bensőbb s egyénibb 
lelki tulajdonsága nincs az embernek a hiténél, s boldogítóbb nincsen 
semmi a hit világánál. A milyen az embernek a hite, olyan az ő világnézete 
s olyan a vallása; a mennyire őszinte, tiszta s határozott a hite, olyan erős 
s meggyőződéses a vallása is, a mely nem egyéb, mint az egyéni subiectiv 
hitnek a családban, társadalomban, egyházban s államban való társulási s 
társadalmat szervező megnyilatkozása. A hitnek ugyanis az a jellemző 
vonása, hogy obiectivvé akar lenni. Az én hitemet más ember hitévé is 
akarom tenni s az én hitem tárgyát mások hitével is elfogadtatni s a minő 
formák között juttatom kifejezésre az én hitemet, az istenség iránt való 
tiszteletemet, ugyanazokat a formákat törekszem elfogadtatni mások által is.

A szentírás nem is ismeri azt a fogalmat, a melyet mi a vallás alatt 
értünk, vagy a melyet a latin religio szó kifejez. A szentírásban éppen a 
vallás subiectiv elemei szerepelnek a vallás helyett. Istenfélelem, istentisztelet, 
vágyakozás az Istenhez vagy az ő házába, engedelmesség, szolgálat {Jutqeíai, 
O'QilGy.sía, íhuidg ihjns, tpoßo'g d'sov) stb. azok a szavak, a melyek meg
közelítőleg vannak hivatva kifejezni azt, a mit a vallás fogalmába tartozónak 
vélünk. Ez a subiectivismus jellemzi Jézus vallását s egész egyéniségét, mert 
a mit tanít s kortársai között terjeszt, a mit cselekszik és a mire példát 
mutat tanítványainak, az nem másoktól elsajátított tudás s tanulás által 
szerzett ismeretek tömege, hanem legbensőbb s e szerint legsubiectivebb 
élettapasztalás. Egyéniségének varázsa, hatása s magával ragadó hatalma a 
közvetlen s szívében élő istentudatban, illetőleg Istennek, mint az egész 
emberiség szerető atyjának általa való kinyilatkoztatásában rejlik, a ki őt 
nemcsak mesterré, prófétává s csodatevővé tette, hanem az emberi nem 
megváltójává, a ki életét a legnagyobb készséggel feláldozta az emberiség 
boldogításáért. Ezt a teljes s tökéletes subiectivismust legszebben kifejezi 
János evangéliumának ez a jézusi nyilatkozata: „én és az atyám egy vagyunk". 
Ugyanez a subiectivismus tette oly hatalmas egyéniséggé Jézus legnagyobb 
apostolát, Pált, a hitnek ezt a rendíthetetlen bajnokát. Ez jellemzi az ókori 
keresztyénség legnagyobb theologusát, Augustinust az ő dogmatikai alko
tásaiban s főleg a predestinatiói tanban; ez jellemzi Luthert, Kálvint s egy
általán mindazokat a kiváló keresztyén egyéniségeket, kik vallásos téren 
nagyot alkottak s prófétai működésükkel világítottak nemcsak koruknak, 
hanem a késő századoknak is.

S ez a subiectivismus megvan minden vallásban, megvan a róm. 
kath. egyházban is, annak daczára, hogy tekintélyhitét minden egyháztagra 
igyekszik ráoktrojálni s szigorú fegyelmével, büntetésekkel, elnémítással s 
kiátkozással elhallgattatni s lehetetlenné tenni azokat, a kik az egyház taní
tásával nem tudnak megbarátkozni s lelkiismeretűket megnyugtatandók, 
máskép mernek tanítani, írni s cselekedni. A kath. egyház szigorú dogma- 
tismusával szemben, mint hamu alatt a tűz, lappang az emberek lelkében 
a subiectivismus, a saját hitbeli meggyőződésre való törekvésnek vágya, 
mely szét akarja törni a dogmák bilincseit s a lelkiismeret szavára hallgatva
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új világot kér s új eget ígér. Hitem'szerint semmiféle hierarchikus egyház- 
szervezet és semmiféle politikai hatalom, vagy vagyoni bőség nem képes 
ezt a subiectivismust kiirtani, mert a természetesség mindig győz a természet- 
ellenesség felett s a reformationak el kell következnie odaát is.

A mondottakból nyilván az következik, hogy a vallás terén az egyé
niség, a subiectivismus a legkülönbözőbb vallásos közösségekre, testületekre 
s egyházakra vezet. S hogy ez a különböző felekezetekre oszlás ennek folyo
mánya, világosan mutatja maga a keresztyénség, melynek számos felekezetei 
kiváltképen Északamerikában uralkodnak és sokszor képtelen, valóban 
krisztusellenes tanításaikkal már csak a subiectivismus paródiáját mutatják.

Ezt a subiectivismust én nem helyeslem, s ez nem is lehet a vallá
sosság ideálja.

Mint az emberi fejlődés minden terén csak azok vezetnek, a kiknek 
szellemi képességei másokat messze felülhaladnak s a kiknek erkölcsi jelleme 
biztosítékot nyújt eszméik tisztasága, komolysága s hivatottsága tekintetében, 
épúgy vallás terén is csak a vallásilag nagy lelkek lehetnek másoknak 
vezetői s útmutatói. Ha valahol, úgy a vallás terén van helye a tekintély
nek s a tekintély követésének. Nem mindnyájan lehetünk Mózesek, hogy 
törvényt adhassunk a népnek, s nem mindenki lehet próféta, hogy előre 
lássa az új idők gyors közeledését, népének megszabadítását, s hirdesse 
az Isten akaratának megvalósulását. Jézus csak egy volt, az Isten fia, a ki 
mennyei atyjától küldve hirdette, hogy maga az Isten jön az embernek 
segítségére, mert kiöntötte szívébe a szeretetnek lelkét, hogy megalakítsa 
a maga országát itt e földön, mely kebelébe fogadja s szeretettel átöleli az 
összes népeket, testvérekké s az egyenlőség és lelki szabadság kincseivel 
gazdagítva, boldogokká teszi őket. Az ő evangéliumának le kell rombolnia 
azokat a választófalakat, melyeket politikai s hatalmi érdekek, nemzetiségi, 
faji, gazdagsági s foglalkozási különbségek állítanak közöttük, hogy legye
nek egy akol s egy pásztor a mennyei atyának vezetése alatt. Fenségesebb 
s tisztább eszményiséget az emberi nemről senki sem alkotott, boldogítóbb 
reménységet senki sem palántáit az emberek szivébe, mint Jézusnak ezen 
isteni eszménye, a mely a lehető legsubiectivebb forrásból fakadt, az egyesek 
szívében a legsubiectivebb érzelmeket s gondolatokat támasztotta, s annak 
daczára mégis a legobiectivebb módon valósul nap-nap mellett az emberi 
nem között. Az igazi, józanul vett subiectivismus éppen természeténél fogva 
keresi azokat a szálakat, a melyek segítségével az egyenlő s hasonló vallásos 
nézetűek összeállanak, egyesülnek közös eszményeiknek ápolására s vallásuk 
gyakorlására. A józanul vett subiectivismus a vallásban tudja valóban 
becsülni mások vallásos meggyőződését, mert érzi, minő nagy kincs saját 
vallási világa. Ez a helyesen értelmezett subiectivismus tanítja az embert 
arra, hogy a köztünk lévő különbségek vallási okoskodásban nem lehetnek 
okai annak, hogy egy testületbe, egy közösségbe, egy egyházba ne tar
tozzunk. Ez vezet közös hittételek, hittani rendszerek megállapítására s ez 
tanít meg arra is, hogy bár egyes hittételek megfogalmazása egyéniségünk
nek nem felel meg, vagy többé nem felel meg, mi mégis tiszteletben tartjuk
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azokat; s ha bennük ugyanazt a szellemet, gondolatot s eszmét találjuk, a 
melyet mi is helyeselünk, melyet századok megszenteltek s műveltségünkkel 
nem áll ellenmondásban, mégis megtartjuk s terjesztjük őket.

Ezt a subiectivismust tartom én helyesnek s ezt találom a protestan- 
tismusban. A protestáns egyháznak egyes hittételei s hittani magyarázatai már 
nem elégítik ki a mi modern tudományos észjárásunkat. A hitczikkek között 
találunk olyanokat, melyeket a mai tudomány már nem talál helyesek
nek, azért azokat könnyelműen elvetnünk mindaddig nem szabad, míg 
azoknak formája mögött s a háttérben oly igazságokat észlelünk, a melyek 
krisztusi vallási igazságok s az emberek boldogítására szolgálnak. Talál
hatunk olyanokat, a melyek egyáltalán fel nem tarthatók; azokkal kíméle
tesen s óvatosan kell bánnunk, mert könnyen megesik, hogy durva kézzel 
való megérintésük megbotránkoztató a gyengébbekre nézve. Ha valahol, 
úgy az ilyen kérdésekben áll Pál apostolnak a nézete: „Minden szabad, 
de nem minden használ; minden szabad, de nem minden épít; senki se 
keresse a maga érdekét, hanem a másét" (I. Kor. 10., 23.). Úgy kell csele
kednünk, úgy kell élnünk, hogy minden életmegnyilvánulásunk Istennek 
dicsőségét szolgálja és senkit meg ne botránkoztasson, minélfogva az 
erősebbnek a gyengébbekre való figyelemmel szeretetből elnézőnek kell 
lennie s felvilágosítás, meggyőzés, nevelés által megszabadítani egyes elő
ítéletektől, hamis s téves nézetektől.

A szabad kutatás, az írásmagyarázat szabadsága, a tudomány vívmá
nyai ezen felfogás mellett s ily szellemben folytatott élet mellett nem lesznek 
a keresztyénségnek ártalmára, mert mindig meg fogják találni az áthidalást. 
A keresztyénség nem tudomány tehát, a tudománynyal nem jöhet ellentétbe, 
de a tudomány lehet keresztyén, s mikor azzá lesz, nem vét önmaga ellen.

Kedves ifjúság! Most tartják Bécsben az eucharistikus kongresszust. 
Eucharistia jelenti az úrvacsorái, a szeretetlakomáért való hálaadást. Ez a 
kongresszus azonban tüntetés azokkal a keresztyén egyházakkal szemben, 
a melyek másként vélekednek, másként gondolkoznak s másként folytatnak 
keresztyén életet, mint a pápás egyház római előírásai azt követelik.

A megcsontosodott s kegyetlen dogmatismus jelenik itt meg, a mely
nek nyomait vérfürdők jelzik. A vallásnak azt az obiectivitását hirdeti s 
képviseli, a mely nem ismer más subiectivismust, mint feltétlen alávetett
séget. Annak az egyházfelekezetnek dicsőségét szolgálja, a mely nemcsak 
magát kizárólag egyedül üdvözítő egyetemes keresztyén egyháznak vallja, 
hanem a coge intrare elv alapján isteni joggal kényszeríti az embereket arra, 
hogy az ő tagjaivá váljanak Istennek nagyobb dicsőségére 1

Ilyen obiectivismus kizár őszinte, öntudatos egyéni vallásosságot. Ilyen
től óvjon minket az isteni gondviselés! De viszont a szertelen, ábrándos 
s minden tekintélyt sárba tipró, a multat ok nélkül elvető subiectivismustól 
is óvakodjunk, mert ez nemcsak széthullásra vezet, hanem megtagadása 
a protestantismusnak s könnyen Krisztustól való elszakadásba ránt.

Kövessük azt az apostoli intést: Tibennetek is ugyanazon lélek lakoz
zék, mely volt a Jézus Krisztusban.
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Igyekezzünk minél tisztább egyéni vallásosságra, hogy az a Krisztus 
szellemi vezetése alatt erős meggyőződést, igazi karaktert neveljen bennünk. 
Adja Isten, hogy a most megnyíló új iskolai év biztos léptekkel vigyen 
ez irányban előre!

B) A theol. akadémia szervezete s kormányzata.
Theologiai akadémiánk egyetemes nemcsak jellegénél fogva, hanem 

a fenntartó-testületi szempontból is, a mennyiben az egyetemes egyház tetemes 
összeggel járul fenntartásához, a mi természetes s helyénvaló, mert akadé
miánk nemcsak a tiszai egyházkerület, hanem az egész magyar ev. egyház 
részére nevel lelkészeket s tanítványait is az ország minden részéből kapja.

Mindazáltal kiegészítő alkotó része a tiszakerületi egységes Collegium- 
nak s innen át nem helyezhető, sem meg nem szüntethető azon szerződésből 
kifolyólag, melyet az egyházkerület, mint társfenntartó, a Collegiummal 
kötött s melynek alapján a Collegiumnak új szervezete is készült.

Ennek folyománya, hogy kormányzati tekintetben úgy az egységes 
Collegium és az egyházkerület, mint pedig az egyetemes egyház hatósága 
alá tartozik, mely főképen az egyetemes theol. akadémiai nagybizottság 
által, mint a három theol. akadémiának legfőbb kormányzó szerve által, 
gyakorolja jogait.

Legközvetlenebb hatósága a collegiumi igazgató-választmány, illetőleg 
az egyházkerületi közgyűlés.

A coll. igazgató-választmány az ősi pártfogóságnak s az egyházkerü
letnek megbízott szerve s a közvetlen felügyeleten s kormányzáson kívül 
jogaihoz tartozik két rendes theol. tanszéknek, u. m. a rendszeres theol. 
és a gyakorlati theol. tanszéknek betöltése. Ő választja a theol. akad. tanári
karnak ajánlatára háromévenként a dékánt, gondoskodik megfelelő tanter
mekről, azok felszereléséről s fenntartásáról, átveszi az akadémiáról szóló 
jelentéseket további intézkedés czéljából s hoz határozatokat és javaslatokat 
az akadémia belső életének fejlesztése végett. Akadémiánkat az igazgató
választmányban Mayer Endre dékán és dr. Szlávik Mátyás tanár képviseli.

Tanulmányi tekintetben különösen az egyházkerület lelkes püspöke: 
ft. mtgos Qeduly Henrik gyakorolja a közvetlen felügyeletet, a mit főképen 
a szak- és lelkészi vizsgálatokon való elnökösködése, illetőleg az akadé
miának gyakori látogatásai által eszközöl.

Fegyelmi ügyekben a legfőbb felebbezési forum az igazgató-választ
mány által kiküldött végrehajtó-bizottság, a mely tanácsadó, előkészítő s 
egyes esetekben végrehajtó közege az igazgató-választmánynak.

Pénzügyi tekintetben a tiszai egyházkerület intézkedései alá tartozik 
akadémiánk.

Didaktikai s pedagógiai kérdésekben az 1904. évben megalkotott 
theol. szervezet szabályainak figyelembevételével a tanári-kar közvetlenül 
s függetlenül intézkedik a rendszerint megtartott tanári értekezleteiben és 
megbízottja, a dékán által.
Coll. í l r t .  1912—1913. »
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A sok és nagy áldozat, melyet tiszai egyházkerületünk theol. akadé
miánk fenntartása s felvirágoztatása érdekében sokszor önmegtagadással hoz, 
különösen azóta, hogy a tanári fizetéseket rendezte, illetőleg a rendezést 
lehetővé tette és a Theol. Otthont felépítette, nemcsak törvényeink (Egyh. Alk. 
132. és 133. §) előírásaiból kifolyólag, hanem a dolog természeténél fogva 
is érthetővé teszi azt a belső viszonyt, mely egyházkerületünk nagyérdemű 
püspöke és theol. akadémiánk között van. Ezen viszonynak hasznát látja 
úgy az egyházkerület, illetőleg ev. egyházunk, mint pedig akadémiánk, 
mert minél közelebb áll egymáshoz az akadémia, mint lelkésznevelő és az 
egyházkerület, annál sikeresebb lesz a tanárok s hallgatók munkája s jobb 
az iskolából kikerülő lelkészi kar. Kívánatos, hogy e viszony termékenyí
tése czéljából a theol. tanárok az egyház gyakorlati kérdéseinek megvita
tásában s intézésében minél több részt vehetnének, hogy elmélet és gya
korlat egymást kiegészítse s a lelkésznevelés az élet követelményeinek 
megfelelő legyen.

Hálás szívvel gondolunk Geduly Henrik püspök úr Öméltóságára, 
mert benne oly vezetőt és ellenőrzőt kaptunk, a ki éles szemeivel látja a 
czélt, mely felé haladnunk kell s szívesen és örömmel megtesz minden 
lehetőt, a mi akadémiánk felvirágoztatása érdekében szükséges. Jóindulata 
és a vele való harmonikus közreműködés a legszebb reményekre jogosít 
bennünket, hogy theol. tanügyünk jelenleg zavaros s kétséges állapotából 
mihamar kikerülünk, a mi az akadémia tanárainak legfőbb törekvése.

C) Adatok az akadémia 1912/i3. évi történetéhez.
1. A tanári-kar. A theol. akadémián hat theol. tanári tanszék van rend

szeresítve, melyek közül négy rendes, két rendkívüli tanszék. Ezeken kívül 
négy kisegítő tanár működött, egyes melléktárgyakat adva elő. A tanárok 
közül az elmúlt isk. évben Deák János rendkívüli tanár egyévi szabadságot 
kapott, melyet keleti nyelvek tanulmányozására és a svájczi könyvtárügynek 
közelebbi megismerése végett külföldön, főleg pedig a baseli egyetemen 
tölt. A magas kormány e czélból 1000 korona ösztöndíjat utalványozott 
neki. Theologiánk abban a szerencsés helyzetben volt, hogy mind a két 
rendkívüli tanára állami ösztöndíjjal tökéletesíthette tanulmányait külföldi 
egyetemeken — dr. Obál Béla rendkívüli tanár három ízben —, ami nemcsak 
a két tanárra nézve fontos, hanem theol. akadémiánk fejlesztése s színvona
lának emelése érdekében is nagyjelentőségű. Azt tartjuk, hogy szakképzett 
lelkes tanárok s kellőleg felszerelt akadémia legnagyobb biztosíték arra 
nézve, hogy a lelkésznevelés jó kezekben van.

A kisegítő-tanárok egyike: dr. Horovitz Imre törvényszéki orvos, a 
jogakadémiának magántanára,a közegészségtant volt szives előadni; Szemere 
Márton pedig a nm. földművelésügyi m. kir. minisztérium rendelkezéséből 
kifolyólag a mezőgazdaságtant tanította. Mindkettőnek hálás köszönetünket 
fejezzük ki ezúton szives fáradozásukért.

A külföldön tartózkodó Deák Jánost héber s ó-szövetségi tárgyaiban
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Csengey Gusztáv helyettesítette, kitől viszont az egyháztörténeti órák egy 
részét dr. Obál Béla vette át.

A tanári-kar a lefolyt iskolai évben igyekezett zavartalan s lelkiisme
retes munkássággal betölteni tanítói és nevelői hivatását s azt az isteni 
gondviselés kegyelméből — egyes rövidebb ideig tartó betegségektől 
eltekintve — zavartalanul tehette. Csupán dr. Szlávik Mátyás kartársunkat érte 
súlyos csapás, mert egyik legkedvesebb leányát, Arankát, kora tavasszal ragadta 
el tőle a kegyetlen halál. Őszinte részvétünknek itt is kifejezést adunk.

Ellenben megtisztelő kitüntetés érte Csengey Gusztáv kartársunkat, a 
midőn a helybeli Széchenyi-kör országos ünnepség keretében üdvözölte 
50-éves írói jubileuma alkalmából 1912. okt. 20-ikán. Akadémiánk tanári
kara s ifjúsága okt. 19-ikén ünnepelte családi körében az ifjúlelkű jubilánst. 
Itt is kívánjuk neki, tartsa meg az Isten sokáig jó egészségben egyházunk
nak, hazánknak s ifjúságunk javára.

Volt theologus tanítványai ebből az alkalomból gyűjtést indítottak 
egy Csengey Gusztáv nevét megörökítő alapítvány létesítése czéljából, a 
mely eddig több mint 500 koronát eredményezett. Draskóczy Lajos kar
társunkat az a kitüntetés érte, hogy a collegiumi tanári-karnak egyhangú 
bizalmából az igazgató-választmány őt választotta collegiumi igazgatónak 
az 1912/i3. isk. évre. Mayer Endre a Luther-Társaság megbízásából a Lőcsén
1912. október 12-ikén tartott luthertársasági vallásos estélyen felolvasást 
tartott ezen czím alatt: »Ki volt Jézus?"

Egyébként azonban a tanárok társadalmi s irodalmi tevékenységéről 
számot ad Értesítőnk általános része s más megfelelő rovatai. Itt csak 
azt jegyezzük még meg, hogy minden tanár kivette részét úgy a helyi 
társadalmi intézményekben való közreműködésből, mint pedig egyes orszá
gos jellegű egyházias és hazafias mozgalmakból. Collegiumunk többi inté
zeteivel és tanáraival igyekeztünk a testvéri egyetértést fenntartani s harmo
nikus együttműködéssel főiskolánkat szolgálni s felvirágoztatni.

2. Az iskolai év lefolyása. Isten segítségével megkezdett munkánkat 
új s modern helyiségekben végeztük. Új helyiségekbe vonultunk fel a 
Collegium első emeletéről a második emeletre, a hol az átalakítás foly
tán akadémiánk megfelelő, szép, világos s újonnan felszerelt három tan
termet, egy seminariumi termet, mellette levő szakkönyvtári helyiséggel 
és egy tanári s dékáni termet kapott. Hosszú küzdelmes évek múltán a 
főgymnasium kivonulásával sikerült megszüntetnünk a teremhiányt. Az 
új helyiségekbe azonban magunkkal hoztuk a régi jó szellemet, a munka
kedvet, az ifjúság szeretetét és a tudományokkal való serény foglalko
zást. Hogy a modern főiskolai tanítás követelésének megfelelhessünk, nagy 
gondot fordítunk arra, hogy az újonnan megnyílt seminariumi termet minél 
tökéletesebben felszereljük a szükséges tudományos művekkel.

A modern főiskolai tanítás egyik helyes s legfontosabb követelése 
ugyanis az, hogy a tanár a reábízott ifjakat saját példájával vezesse be a 
tudományok műhelyébe s mutassa meg nekik, miképpen kell tudományos 
munkát végezni, figyelmeztesse, irányítsa s lelkesítse a tudományos foglal
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kozásra. A mit a budapesti egyetem egyes részein még csak bevezetni 
akarnak, theol. akadémiánk azt, ha nem is tökéletesen, már megvalósította. 
Hátra van, hogy szakkönyvtárunkat minél rövidebb idő alatt az összes szüksé
ges művekkel gyarapítva, seminariumi czélokra teljesen használhatóvá tegyük 
és mindenkor nyitva s rendelkezésére álljon a tudománnyal foglalkozni akaró 
theol. akad. hallgatóknak. Egyházkerületünk mintegy 8000 koronát költött 
akadémiánk átalakítási s felszerelési munkáira; meg vagyunk róla győ
ződve, hogy a könyvtárnak első felszerelésére kért s kilátásba helyezett 
mintegy 2000 kor. összeget is meg fogja adni. Egyes szakjai nagyon szegé
nyesen vannak képviselve, nevezetesen történeti forrásművek hiányát érez
zük. Kellő felszerelése esetén remélhetjük, hogy az egyházkerület lelkészei 
is igénybe fogják venni.

A sárosi egyházmegye 1912. június hó 11-ikén Eperjesen tartott köz
gyűlésén theol. akadémiánkat Mayer Endre képviselte, de resztvettek benne 
az akadémia többi tanárai is. Ezen gyűlés újból megszavazott 200 koronát 
egy díjmentes helynek biztosítására a theol. Otthonban. A theologiai aka
démiák egyesítése, ev. theol. fakultásnak a pozsonyi egyetemen való léte
sítése tárgyában, előző évek határozatához ragaszkodva, akadémiánk kíván
ságára sürgette az eperjesi ev. egyetem felállítása ügyében szükséges akczió 
megindítását, mert helyteleníti káros hatása miatt a theologiák czentralizá- 
lását, a mit semmivel megokoltnak nem talál.

A Nyíregyházán 1912. július 10. és 11-ikén tartott egyházkerületi köz
gyűlésen, Mayer Endre dékánon kívül dr. Szlávik Mátyás és dr. Obál Béla 
vettek részt. A közgyűlés elismerőleg vette tudomásul a theol. akadémia 
és az Otthon állapotáról szóló jelentést s ismételve biztosította a tanári-kart 
a maga jóindulatáról. Pártolólag terjesztette fel az egyetemes közgyűléshez 
azt a kérelmet, hogy a megszavazott drágasági pótlékot az 1913. év január 
1-jétől nyugdíjba is beszámítható rendes fizetésként utalványozza ki. Öröm
mel vette tudomásul dr. Obál Bélának külföldi tanulmányairól szóló jelen
tését s Deák János és dr. Obál Béla szabadságára vonatkozó kérelmének 
végleges elintézését a tanári-karra s a püspök úrra bízta, melynek folytán 
Deák János kapott egyévi szabadságot.

A theol. akadémia átalakítására és felszerelésére 4000 koronát, a theol. 
Otthon javítására 800 kor., a könyvtár fenntartására s gyarapítására 800 kor., 
Draskóczy Lajos tanárnak 400 kor. fizetésemelést, Deák János, Draskóczy 
Lajos és dr. Obál Béla részére pedig 400 — 400 kor. korpótlékot szavazott 
meg az egyházkerületi közgyűlés.

Az 1912. év nov. 6 -9 . napjain tartott egyetemes gyűlésen Mayer Endre 
dékán képviselte theol. akadémiánkat, mely gyűlést megelőzőleg az egyetemes 
theol. akad. bizottságban a dékánon kívül dr. Szlávik Mátyás képviselte 
főiskolánkat. Ezen gyűléseken újból szóba került a theol. akadémiák egye
sítésének, theol. fakultásnak a pozsonyi egyetemmel kapcsolatosan való szer
vezésének ügye. Nagy sajnálatunkra három kerület az egy tiszai ellenében 
elvileg helyesnek találta az egyesítést s a theol. fakultásnak Pozsonyban való 
felállítását. Hogy miért kelljen épp mostan ősrégi főiskoláinkat egyesíteni,

68



6 9

más szóval kettőt megszüntetni, a mikor az ostrom ellenünk katholikus 
részről jóval nagyobb, mint csak félszázaddal előbb volt, a materialismus 
pedig a vallástalanságot terjesztve írtó hadjáratot folytat a keresztyénség 
ellen, s a mikor az állam végre kénytelen az 1848. évi 20. t.-cz. végrehaj
tását foganatosítani s főiskoláink s lelkészképzésünk fejlesztése érdekében 
a szükséges anyagi eszközöket megadni, azt valóban nehéz megérteni. 
Ennek nem lehet más következése, hogy őrálló helyeinket feladva ismét 
tért veszítünk s a lelkészhiányt nagyobbítjuk a nélkül, hogy tudományi s 
műveltségi tekintetben nyernénk.

A theol. akadémiák napirendre hozott szervezési kérdése s didaktikai 
fejlesztése egy lépéssel sem haladt előre; még a vizsgálatokra vonatkozó 
eperjesi javaslat is elvettetett, mely a legégetőbb hibákat lett volna hivatva 
javítani.

Fizetésrendezésünk ügye azonban örvendetesen előbbre haladt, mert 
a m. kir. közoktatásügyi kormány e czélból 37,620 kor.-val emelte az állam
segélyt, mely összeg egyelőre drágasági pótlék czímén utaltatott ki a három 
theol. akad. tanárai javadalmazásának javítására.

Az egyetemes gyűlés határozatából kifolyólag az egyetemes theol. 
akadémiai bizottság van megbízva azzal, hogy a három theol. akadémia 
tanárainak fizetése egységes alapon rendeztessék, a mire nézve az elő
munkálatok folyamatban vannak.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a felekezeti és községi taná
rok nyugdíjintézetének revíziója alkalmából akadémiánktól is bekérte a 
tanárok nyugdíjigényeire vonatkozó adatokat, nyilván azzal a szándékkal, 
hogy a theol. tanárok is felvétessenek ezen nyugdíjintézetbe, a minek lehe
tősége az új javaslatban tudomásunk szerint meg is van. Úgyszintén be 
kellett szolgáltatni adatokat theol. akadémiai hallgatóink díjmentes tanítására 
és eltartására s tanári fizetésekre vonatkozólag is. Remélhetőleg most már 
komolyan foglalkozik a magyar kormány az 1848. évi XX. t.-cz. végrehaj
tásával s ha egyházunk ez irányban megteszi a szükséges lépéseket kell 
hogy meglegyen a kívánt eredménye. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük» 
hogy a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz felterjesztést intéz
tünk, a melyben segélyt kérünk a theol. tanárok fizetésének korszerű ren
dezésére s akadémiai hallgatóink díjmentes kiképzése s eltartása czéljából. 
Tekintettel arra, hogy Collegiumunk tetemes vagyonát az állam lefoglalta 
s az 1848. évi 20. t.-cz. szerint a segélyadásra kötelezve van, hiszszük, hogy 
ezen lépésünk sikerrel fog járni.

A válságos háborús állapot arra késztette a hadügyminisztériumot, 
hogy kérdést intézett egyházhatóságunk útján és közvetlenül arra vonatko
zólag, mikép lehetne végzett theologusainkat háború esetén az egészség- 
ügyi csapatoknál s kórházakban felhasználni. Az erre vonatkozó részletes 
válaszban kifejtetett, hogy ezen humanus s hazafias kötelesség teljesítésé
ben végzett theologusaink résztvehetnek az államkincstár részéről folyó
sítandó díjazás s ellátás ellenében.

Végül felemlítjük, hogy a f. é. május 13. és 14-ikén Szarvason tartott
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evangélikus egyetemes tanári és tanítóegyesületi közgyűlésen akadémiánkat 
Mayer Endre dékán képviselte, a hol különösen a theol. fakultásnak bécsi 
mintára való szervezése ellen foglalt határozott állást.

3. Evnyitás, hallgatók száma és statisztikája. A Collegiumban folyó 
átalakítási munkálatok miatt a beiratások szeptember 12 —15-ikéig tartottak 
s az évet szeptember 16-ikán nyitottuk meg énekkel, imádsággal s a dékán 
által tartott s itt közölt beszéddel. Az első félévet január 31-ikén fejeztük 
be s a másodikat február 10-ikén kezdtük és június 15-ikén végeztük. Hall
gatóink száma 59 volt. Ezek közül 14 első-, 18 másod-, 7 harmad- és 15 
negyedéves volt. Utóbbiakhoz azonban hozzáveendő 3 negyedéves hallga
tónk, a kik külföldi egyetemen végzik a 4-ik évfolyamot. Tanfolyamon kívül 
beirt hallgatónk egy volt piarista tanár és egy hitjelöltünk, a ki a 4-ik év
folyam elvégzése után a Hunfalvy Pál-féle ösztöndíjjal 2 évig tartozik foly
tatni theol. tanulmányait. Évközben 1 belépett, 2 kilépett s 1 eltávolítta
tott, maradt tehát az év végén 54. A hallgatók közül ez évben is feltűnő 
sok volt olyan elsőéves, a kik mint görögpótlósok végezték a főgymnasiumot 
s a görög-érettségi megszerzéséig rendkívüli hallgatókként szerepeltek. Egy 
okleveles tanító még a múlt isk. év végén, a másik az isk. év folyama alatt 
megszerezte a görög érettségit s lett rendes hallgatóvá. Hogy az ilyen hall
gatók előhaladása sok nehézséggel jár s a  nehézségek csak erős kitartással 
győzhetők le, könnyen belátható.

Sajnálattal kell megjegyeznünk, hogy a lefolyt isk. évben egy erdélyi 
szász sem iratkozott be theol. hallgatónak. A szász konzisztorium ugyanis 
visszavonta azt a régebbi rendelkezését, a mely szerint leendő lelkészeit 
utasította, hogy legalább egy évet valamely magyarországi evang. theolo- 
gián töltsenek. Ezen újabb rendelkezésnek közelebbi okai ismeretlenek 
előttünk.

Egy volt róm. kath. lelkész, Arany Nándor, a ki egy félévig hallgató
ként szerepelt, más theologiai akadémiába távozott, mivel czéljait akadé
miánkon nem tudta elérni.

Hallgatóink száma ez évben is emelkedett, a hiány azonban lelké
szekben még mindig nagy. Megszűnését csak attól várhatjuk, ha a lelkészi 
fizetéseket az egész vonalon modernül szabályozzuk s kinek-kinek megadja az 
egyház, a mit a lelkész műveltségéhez s állásához képest joggal megkövetel.

Buzdításul s irányításul ez évben is küldünk „Tájékoztató“-kát, hogy 
a lelkészi pálya iránt hajlammal biró ifjakat felvilágosítsuk s a theol. tudo
mányoknak megnyerjük. Különösen a vallástanár urakat kérjük, hogy ez 
irányban szíveskedjenek Egyházunk érdekeit képviselve, az arravaló ifjakat 
a lelkészi pályára serkenteni.

4. A theol. akad. ifjúság tanulmányi haladása és magaviseleté. Az el
múlt iskolai évben is nagy gondot fordított a tanári-kar arra, hogy hallgatói 
komolyan készüljenek magasztos hivatásukra úgy tudományi, műveltségi, 
mint erkölcsi tekintetben. Ismeretes dolog, hogy hazánk főiskoláiban a tan- 
szabadság örve alatt az órák nem-látogatását szokták érteni.

Ifjúságunkkal azonban meg tudjuk értetni, hogy az akadémiák rendelte
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tése a szabad elhatározásból való tanulást és tudományos önművelést elő
segíteni. Ez okból az órák látogatásában s a colloquiumok leadásában nem 
észleltünk feltűnő hanyagságot, jóllehet a sok tárgy, melyet hallgatniok 
kell s a sok colloquium, melyeket követelünk, erősen próbára teszi különösen 
a nagy számmal jövő gyengébb tehetségű ifjakat.

A colloquiuinokat kötelezőknek tartjuk s kevés kivétellel minden hall
gató a kitűzött időre szokott lecolloquálni. A ki ebben és az órák látoga
tásában rendetlen, az nem részesülhet semmiféle jótéteményben.

A tanárok hallgatóikkal szemben nemcsak mint előadók, hanem mint 
pedagógusok is szerepelnek s atyai szeretettel és szigornál vezetik őket. 
Akadémiánk ugyanis nemcsak tudományos főiskola, hanem egyúttal lelkész
nevelő, minélfogva nagy súlyt helyezünk a vallásosságra, testi és erkölcsi 
tisztaságra és hazafiasságra. Már itt meg kell szokniok a példaadó vallás
erkölcsi életet, mert csak így remélhető, hogy az életben jó példát mu
tató lelkipásztorokká válnak. Kiváló jó szolgálatot tesz ez irányban a theo- 
logiai Otthon s a tanároknak a hallgatósággál való gyakori érintkezése. 
Akadémiánk hallgatóira nézve kötelező az istentiszteletek látogatása; e tekin
tetben nem volt panasz az egész év alatt. Hallgatóink közül többen az or
szág különböző vidékein szónokoltak a karácsonyi s húsvéti ünnepek alatt 
mint egyes lelkészek helyettesítői s mindenütt közmegelégedésre teljesítet
ték ebbeli tisztöket. Nyárasdombon segédlelkészhiány miatt a püspök lú 
Öméltósága kívánságára Szklenár Pál IV. é. theol. 4 hónapon át helyettesítette 
a beteg lelkészt egyes lelkészi teendőkben, Matyuga Kamill pedig 1 hó
napra rendeltetett Nyíregyházára az egyik hirtelen beteggé lett lelkésznek 
kisegítésére, illetőleg helyettesítésére. Eperjesen a vasárnap délutáni magyai 
istenitiszteleteket, a nagysárosi fiókegyházban pedig havonta végeztek írás- 
tnagyarázatos istentiszteleteket az eperjesi ev. egyház lelkészi hivatalánál 
felügyelete alatt.

Az Úrvacsorájában kétszer vett részt hallgatóságunk a collegiumi közös 
deprecationalis ünnepélyek alkalmával: őszszel október 31-ikén és tavaszszal 
április 30-ikán, a mikor az ifjúság szónoka Matyuga Kamill IV. é. theol. volt

A collegiumi ifjúság közös hazafias ünnepélyein mint közreműködők 
is elsősorban kivették részüket, nevezetesen okt. 6-ikán és márczius 15-ikén 
A reformáczió emlékünnepét okt. 31-ikén pedig külön rendezték. Dr. Szlávik 
Mátyás tanárnak úgy is mint az Otthon felügyelőjének vezetése alatt társas 
kirándulásokat tettek a Tátrába s vallásos estélyekben vettek részt, az Eper
jesi Széchenyi-körben pedig mint szavalok több ízben szerepeltek.

Az ifjúság élénk egyesületi életéről az illető egyesületek alább követ
kező jelentései számolnak el.

Testületi közszellemük ellen panasz nem tétetett. Egyes esetektől el
tekintve, békében s testvéri szeretetben éltek egymással az ifjak, mint a 
hogy az leendő lelkészektől el is várható. Ifjúi meggondolatlanságból s 
heveskedésből eredő megbánásoknak s vétségeknek _ elbírálására s meg
büntetésére szolgál a theol. akad. becsületbíróság, a melynek az autono- 
mikus életre való szoktatáson kívül az a nagy hivatása van, hogy egyes,
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személyeskedésből folyó s magánügyekre tartozó sértéseket, nemkülönben 
a theol. akadémiai testület jó hírét veszélyeztető eseteket elbíráljon s a theol. 
tanári-kar beavatkozása nélkül békés vagy peres eljárás útján elintézzen. 
Ifjúságunk elődeitől örökölt jó szelleme nem engedi, hogy politikai tor
zsalkodások s nemzetiségi viszálykodások pártoskodásokat s szakadásokat 
idézzenek fel, mert hazafias s a nemzetiségekkel szemben concilians maga
tartása legbiztosabb záloga a helyes irányú hazafias, valláserkölcsileg ki
fogástalan s nyugodt társaséletnek úgy itt az iskolában, mint később kint 
az életben.

Mégis volt egy megtévedt ifjú, a kit az akadémiából el kellett távo
lítani theologushoz nem illő életmódja miatt.

Ifjúságunk közegészségi állapota normális volt. Egyes kisebbszerű s 
múló bajoktól eltekintve, súlyosabb betegedési esetek nem fordultak elő, 
a mit nemcsak Eperjes város kitűnő vízvezetékének, csatornázásának s ked
vező éghajlati viszonyainak köszönhetni, hanem az e tekintetben kifogás
talan theol. Otthonnak is. Hallgatóink ingyen gyógykezelésben részesülnek 
a helybeli kórházban, illetőleg a collegiumi orvos részéről. Ingyen orvos
ságot kap minden theol. akad. hallgató helybeli gyógyszertárakban, ha 
a coll. orvos által kiállított reczept a dékán által láttamoztatott.

Oyámintézetre befolyt 27 kor. és a rozsnyói árvaházra 27 korona. 
Reformácziói jubileumi-alapra pedig 21 kor. 60 fill, folyt be.

5. Jótétemények. Akadémiánk minden hallgatója jótéteményes. A ki 
semmiféle kimondott jótéteményben nem részesül, annyiban jótétemé
nyes, hogy fel van mentve a tandíj fizetése alól, melyet már évek előtt 
törölt egyházi hatóságunk. A tandíjmentesség, személyenként 40 koronával 
számítva, 53 eperjesi hallgatónál 2120 koronát tesz ki. Az Otthon lakói szintén 
mind jótéteményesek, még azok is, a kik a teljes 100 kor. évi díjat fizetik, 
a mennyiben az egyházkerületnek egy-egy lakónak ellátása az Otthonban, 
legkisebb számítással 160 koronába kerül. Ehhez képest

5 díjmentes lakó elengedése tesz .. .. 800 kor.
15 ‘/2 féldíjas kedvezménye tesz ............. 1677 „
21 egész-díjas » „ ............. 1260 „

Összesen .. .. 3737 kor.
Az összes bennlakók pedig tartoztak fizetni lakásdíj czímén 3150 koronát. 
A convictusi jótétemények 2340 koronát tesznek; a convictusi ökonomus, 
senior és portans-felügyelő jótéteménye 840 kor.; összesen 3180 kor. Az ez 
évben részint collegiumi, részint más alapokból adott ösztöndíjak összege 
8018 kor. Theol. hallgatóink e szerint az elmúlt iskolai évben különböző 
czínieken összesen 14,035 kor. jótéteményben részesültek.

A jótétemények s adakozások részletezése megfelelő czímek alatt 
olvasható. Legfőbb jótevőink voltak az elmúlt évben is Collegiumunk, 
tiszai egyházkerületünk s az egyetemes egyház, a miért nekik e helyütt is 
hálás köszönetét mondunk.

A theologiai Otthon ingyenes és kedvezményes helyeinek fenntartá
sához a tiszai egyházkerület 400 kor., a collegiumi pénztár 200 kor., a sárosi
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egyházmegye s egyet, gyámintézet 200—200 kor.-val járult. Alapítványaink 
száma egygyel gyarapodott, a mennyiben a zólyomi ev. egyházmegye 
4000 kor. alapítványt tett abból a czélból, hogy annak évi kamatjai egy 
zólyomi ev. egyházmegyei theol. akad. hallgató díjmentes eltartására for- 
díttassék. Az egyházmegye fenntartotta magának a jogot a hely betöltésére. 
Zólyommegyei illetőségű ifjú nemlétében más megyebelinek adományozható.

A tanári-kar által létesített Zelenka-féle alapra fizettek: Mayer Endre 
50 kor.-t, Draskóczy Lajos 40 kor.-t, Deák János 20 kor.-t, dr. Obál Béla 
20 kort.-t és Liptai Lajos 10 kor.-t, összesen 140 koronát, kamatban 43 kor. 
59 fill. Az alap ezidőszerinti készpénzvagyona 839 kor. 05 fill., s a folyó évi 
40 kor. kamatja a theol. Otthon javára fordíttatott.

Az egyetemes egyház 1908. évi határozatából kifolyólag Otthonunk 
a folyó évtől kezdve négy éven át 400 kor. évi segélyben részesül. A lassan 
erősbödő érdeklődés Otthonunk s akadémiánk intézményei iránt a mint 
további lelkiismeretes munkára ösztönöz, úgy másfelől azzal a reménynyel 
biztat, hogy a jövőben is fogunk fejlődhetni.

6. Tanári értekezletek. Értekezleteket sűrűn tartottunk s ezekben a 
rendes s igazgatási ügyeken kívül foglalkoztunk a hallgatóság tanulmányi 
haladásával s erkölcsi magaviseletével, s javaslatokat tettünk a coll. közös 
tanári értekezletek, igazgatóválasztmányi ülések, illetőleg az egyházkerületi 
s egyetemes közgyűlések elé terjesztett tárgyakban. Nevezetesen pedig az 
Otthon és konviktus kedvezményeinek megállapításában s az ösztöndíjak 
kiosztásában. Ezen rendes tárgyakon kívül tárgyaltuk a theol. akadémia 
felszerelési ügyét, a theologiák szervezeti, egyesítési s fakultási kérdését, az 
Éles Henrik-féle végrendeletet, a reformatio négyszázados jubileumát s a 
zsinati javaslatot, melyek mindegyike beható megvitatásban részesült. Mint 
fegyelmi hatóság egyszer járt el, a mikor is egy IV. éves theologusnak az 
akadémiából való eltávolítását kellett elhatároznia.

Összesen 11 rendes értekezletet tartottunk. Értekezleti jegyzőnk dr. Obál 
Béla rendkívüli tanár volt, lelkiismeretes munkájáért elismerésünket vívta ki.

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

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

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

Tanárok :
1. Csengey Gusztáv, az ó-szövetségi írásmagyarázati és történeti theol. 

tudományok nyilvános rendes tanára.
2. Deák János, az ó-szövetségi írásmagyarázati theol. tudományok 

képesített, nyilvános rendkívüli tanára. Az elmúlt isk. év alatt szabadságolva, 
állami ösztöndíjjal külföldi egyetemen Baselben tartózkodik.
Coll. Ért. 1912-13. 10
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3. D raskóczy Lajos, a gyakorlati theol. tudományok nyilvános rendes 
tanára, e. i. coll. rektor.

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

nyilvános rendkívüli tanára.
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, 

alesperes, a szláv nyelv tanára.
8. Szánik E rnő , az eperjesi evang. I. egyház elemi iskolai tanítója, 

az egyházi és liturgikus ének akadémiai tanára.
9. Dr. H o ro v itz  Im re , az összes orvostudományok tudora, oki. kir. 

törvényszéki orvos s jogakad. magántanár, a közegészségtan előadója.
10. Szem ere  M á r to n , a Sárosvármegyei Gazdasági Egylet gazdaság- 

tani szakelőadója, a földm. magas kormány intézkedése folytán a gazdaságtan 
előadó tanára.

2. V izsgáló-b izottságok :
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) Szak vizsgálati 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 új sző v. görög nyelv ismertetése, 

válogatott újszöv. szakaszok olvasásával. Előadta Mayer Endre.
2. Latin nyelv. Az Aug. conf. 23 — 27. szakaszai, olvasva s fordítva,

I —IV. évf., heti 1 óra. Előadta Mayer Endre.
3. He'ber nyelv. I. évf., heti 3 órában. Hangtan, szótan, kapcsolatban 

fordítási gyakorlatokkal. Előadta Csengey Gusztáv.
4. 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.
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5. Németnyelvi gyakorlatok. I. évf., h. 1 órában. Tanította dr. Obál Béla.
6. Bölcsészet története. Ó- és középkori bölcsészet. I. évf., heti 4 óra. 

Előadta dr. Szlávik Mátyás.
7. Neveléstan. I —II. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
8. Synibolika. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta dr. Obál Béla.
9. Theologiai encyclopaedia. I. évf., heti 3 óra. Előadta dr. Obál Béla.
10. Hermeneutika. I. évf., heti 1 óra. Előadta Mayer Endre.
11. Izrael története. I —II. évf., heti 3 óra. Előadta Csengey Gusztáv.
12. Egyet, egyháztörténet. Az Ókor korszak. I —II. évf., heti 4 óra. 

Előadta dr. Obál Béla.
13. Ószöv. exegesis. II —IV. évf., heti 3 óra. Előadta Csengey Gusztáv.
14. Újszöv. exegesis. János evangéliuma (1—8. fej.). II —IV. évf., heti 

4 óra. Előadta Mayer Endre.
15. Ószöv. bibliai theologia. Ill —IV. évf., heti 4 óra. Előadta Csengey 

Gusztáv.
16. Jézus élete. Ill-IV . évf., heti 4 óra. Előadta Mayer Endre.
17. Kér. erkölcstan. Ill —IV. évf., heti 4 ó. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
18. Egyházi jogtan. III. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
19. Gyakorlati exegesis. I —IV. évf., heti 1 óra. Vezette Draskóczy Lajos.
20. Egyházi és liturgikus ének. I —IV. évf., heti 2 óra. Tanította 

Szánik Ernő'.
21. Mezőgazdaságtan. I —IV. évf., heti 2 óra. Tanította Széniére Márton.

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

könnyebb összefüggő szakaszok olvasása és fordítása. Előadta Csengey 
Gusztáv.

2. Újszöv. görög nyelv. (Szabad tárgy.) I —II. évf., heti 1 óra. Tanította 
Mayer Endre.

3. Latin nyelv. Az Aug. conf. 23 — 27. szakaszai folytatólag olvasva s 
fordítva. Előadta Mayer Endre.

4. Tót nyelvtan és gyakorlatok, mint az első félévben. Tanította 
Liptai Lajos.

5. Németnyelvi gyakorlatok. I. évf., heti 1 óra. Tanította dr. Obál Béla.
6. Bölcsészét története. Az új- és legújabb kor bölcs, irányai. I. évf., 

heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
7. Izrael története. I —II. évf., heti 2 óra. Előadta Csengey Gusztáv.
8. Nevelés története. I —II. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos
9. Ószöv. exegesis. II —IV. évf., heti 3 óra. Előadta Csengey Gusztáv.
10. Újszöv. exegesis. A hegyi beszéd magyarázata. I. évf., heti 3 óra. 

Előadta Mayer Endre.
10*
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.11. Újszöv. exegesis. János evangéliuma (8 — 21. fej.). II-IV . évf., heti 
4 óra. Előadta Mayer Endre.

12. Újszöv. bibliai theologia. Ill —IV. évf., heti 4 óra. Előadta 
Mayer Endre.

13. Kér. egyháztörténet: közép- és renaisance-kor. I —II. évf., heti 4 óra. 
Előadta dr. Obál Béla.

14. Egyetemes vallástörténet. I — II. évf., heti 3 óra. Előadta dr. Obál Béla.
15. Symbolika. Ill — IV. évf., heti 3 óra. Előadta dr. Obál Béla.
16. Kér. erkölcstan. Ill — IV'. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
17. Katechetika. I —II. évf., heti 2 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
18. Egyházi jogtan. III. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
19. Gyakorlati exegesis. I —IV. évf., heti 1 óra. Tanár Draskóczy Lajos.
20. Egyházi és liturgikus ének. I — IV. évf., heti 2 óra. Tanította SzánikErnő.
21. Közegészségtan. I. évf., heti 2 óra. Előadta dr. horovitz Imre orvos.
22. Mezőgazdaságtan. I —IV. évf., heti 2 óra. Tanította Szemere Márton.

b) Seminariumok.
(Első és második félév.)

Főiskolánkban mindig nagy súlyt helyeztünk úgy az elméleti, mint 
a gyakorlati theol. tudományokkal kapcsolatos seminariumok gondos 
vezetésére. A f. isk. évben külön e czélra berendezett seminariumi terem 
s mellette közvetlenül a theol. szakkönyvtár állott rendelkezésünkre, a 
melyet a jövőben fokozott mértékben gyarapítani s az eddiginél használ
hatóbb állapotba helyezni lesz legfőbb feladatunk. Sajnos, hogy ifjúságunk 
évről-évre kevesebb nyelvismerettel birs ez okból az idegennyelvű műveket 
csak korlátoltan használhatja. Évről-évre nagyobb szükségét látjuk magyar 
theol. irodalom megteremtésének, hogy a theol. szakoktatás megkönnyíthető 
s eredményesebb legyen.

Hogy a seminariumoknak nagy jelentőségét szélesebb körökben is 
kezdik elismerni, fokozottabb figyelmet fordítunk arra, hogy theol. akad. 
hallgatóinkat a tudományok műhelyébe bevezessük s irányítást adjunk 
tudományos munkálkodáshoz.

Minden főszaknak volt egy-egyseminariuma. A gyakorlati seminariumok 
mindenkire kötelezők; a többi közül egyet feltétlenül kell választani.

1. Ótestámentomi exegetikai seminarium. Heti 1 óra a II —IV. éves 
hallgatók számára. Vezetője Csengey Gusztáv. A következő tételeket dolgoz
ták ki s bírálták meg: A sírontúli élet képzete a hébereknél. Az írópróféták 
jelentősége. Az 51. zsoltár jelentősége. Az 51. zsoltár jellemzése. Amos és 
Jesaias jelentősége. Az írópróféták. A Josiás-féle nagy reform. A Példa
beszédek könyvének ethikai tanításai. A Példabeszédek könyvének jellem
zése. A héber királyság megalakulása. Az Ebed-Jahve jelentősége a 
Deuterojesaias alapján. A frigyláda története. Jesaias IX. 1—6. és XI. 1—9. 
kritikája és keletkezési ideje. Illés próféta. Jób könyvének problémája.
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2. Újszövetségi exegetikai seminarium. Heti 1 óra, II —IV. évf. Vezetője 
Mayer Endre. Olvastatott cursorius módon: A kolossei és efezusi levél 
a nagy rokonsági viszony feltüntetése czéljából. A syn. ev.-okból olvas
tattak azok a helyek, a melyek az Isten országáról szólanak, annak meg
világítása és megmagyarázása czéljából, hogy az Isten országa apokalyptikus 
fogalom-e s földi életünkben valósul-e meg, vagy csak a túlvilágban. 
Az erre vonatkozó különböző elméletek kritikája. Magántanulmányul a 
következő tárgyak szolgáltak: A marig Pál apostolnál; a iir/jtioavvij fogalma 
Pálnál, Pálnak christologiája és predestinatiói tana.

3. Egyháztörténeti seminarium. Heti 1 óra a II. évfolyam számára. Vezetője 
dr. Obál Béla. A történetírás módszerének és segédtudományainak meg
ismertetése után a résztvevők önálló dolgozatok készítésében gyakorolták 
magukat. Feldolgozásra kerültek az egyetemes egyháztörténetből a 15. 
század reformzsinatai: a pisai (1409.), konstanczi (1414-1418.), sienna— 
páviai (1423.) és a baseli zsinatok (1430—1449.), valamint Wald, Wicklif és 
Húsz reformtörekvései, Húsz ügye a konstanczi zsinaton; a magyar 
egyháztörténetből a linczi békének, az 1790/gi-iki országgyűlés vallásügyi 
tárgyalásainak és a pátensnek története.

4. Rendszeres theol. seminarium. Heti 1 óra. Ill —IV. évf. Olvastatott 
s magyaráztatott az Augustana confessio főképpen tartalmi tekintetből.

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

lebegett 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
ségük mélyítésére, szociális és néppsychologiai ismereteik gyarapítására 
gyakorlati érzékük nevelésére, hogy képesek legyenek 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 
három magyar, három tót és négy német nyelvű egyházi beszédet készítettek, 
a melyek közül volt egy-egy óév-esti, tavaszi, újévi, virágvasárnapi, húsvéti 
és tizenkét közönséges egyházi beszéd. A szabadon előadott beszédeket 
írásban elkészített bírálatban és élőszóval méltattuk a munkahozó és a 
hallgatók közös okulására.

b) Liturgikai seminarium. Heti 1 óra. Negyedéves hallgatóink végeztek 
alkalmi functiókat. S bizony-bizony elmondhatjuk, hogy a gyakorlati kiképzés 
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. 
Beható bírálat tárgyát képezte a seminarium tagjai által készített és elmon
dott egy-egy: toronyóra- és templomavatási beszéd (Efez.5. 15 — 17. I. Krón. 
29. 1 — 3, 5, 10, 16-18), három gyermek - istenitisztelet (Hóseás 10.
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12. Zsolt. 34. 12. III. Móz. 6,9, 12, 13). Egy ifjú convertita megkeresztelése 
és fölvétele. (Róm. 8, 1 — 10.) Reform, eml.-beszéd. (Ján. 8. 32.) Óév-esti 
beszéd. (Zsolt. 39. 5 — 8). Egy keresztelési beszéd. (I. Sám. 1. 27, 28.) 
Deprecatio. (Péld. 19. 2). Úrvacsorái beszéd. (Ján. 5. 14.) Esketési beszéd. 
(Jel. 21. 3.) Húsvéti istentiszt. (Márk. 16. 1—8.) E seminariumokban nem 
az iskolának, hanem az életnek tanultunk. Az elmondott beszédek közül 
nyolcz magyar, három tót és kettő német nyelvű volt.

c) Egyházjogi seminarium. Heti 1 óra. A vezető-tanár szabadelőadást 
tartott az anyaegyházközségek képviseleti és a nők választói jogáról az 
egyháztársadalmi életben. A IV. é. hallgatók írásbeli dolgozatokat hoztak a 
következő témákról: /. A püspöki, területi, társulati egyházkorm. rendszerek 
egybehasonlító bírálatos ismertetése. 2. Az egyházközségi háztartás. 3. Az 
1848: XX. t.-cz. ismertetése, tekintettel a történeti előzményekre, a t.-cz. 
tartalmára, annak megvalósítására. 4. A lelkészválasztási szabályrendelet 
ismertetése és bírálata. 5. A »Ne temere" előzményeinek, czéljának és a 
»jus placetum“-nak ismertetése. 6. A zsolnai és szepesváraljai zsinatok 
kánonai. Az 1907:XXVI1. t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott „Utasítás" 
ismertetése és bírálata. 7. Az 1608:1. t.-cz. és az 1791: XXVI. t.-cz. meg
hozatalának módja, történeti összehasonlítása, a két t.-cz. tartalmának 
ismertetése. 8. Az 1894. évi t.-cz. a gyerm. vallásáról (XXXI.) és az állami 
anyakönyvekről (XXXIII.). 9. Az egyetemes papság eszméje és a lelkészi 
hivatal. 10. Az 1868: XXXVIII. t.-cz. ismertetése, tekintettel a vonatkozó 
miniszteri rendeletekre és utasításokra. 11. Az egyházi alapítv. egyet, szabály- 
rendelet és a rávonatkozó utasítások ismertetése. 12. Az 1905. évi, a kir. 
tanfelügyelők részére kiadott cult.-min. Utasítás részleges ismertetése és 
bírálata, különös tekintettel a felekezeti népiskolával kapcsolatos kérdésekre.
13. Az E. A. 201—203. §§-val kapcsolatosan az 1891: XV. t.-cz. ismertetése-

4. T heologiai akadémiai hallgatók.

I. évfolyam.
1. Engler István............ ..................  Klenócz, Gömör vm. 1892.
2. Falvai Jenő ............ ..................  Gömörpanyit, Gömör vm. 1893.
3. Galgon-Jaske Ádám .. .................. Sörkút, Szepes vm.......... 1891.
4. Hajdú Á rp ád ............ ..................  Eperjes, Sáros vm........... 1893.
5. Honéczy Árpád ..................  Egyházasdengeleg, Nógr. 1890.
6. Karbiner Lajos .. .. ..................  Szabadka, Bácsbodrogvm. 1892.
7. Komlovszky Ferencz .. ..................  Szarvas, Békés vm.......... 1893.
8. Nandrássy Elek .. .. ..................  Németjakabvágás, Sáros 1894.
9. Síkos Kálmán .. .. ..................  Tamási, Tolna vm.......... 1893.

10. Szilárd G yula............ ..................  Domony, Pest vm........... 1894.
11. Szirotka Gusztáv .. .. ..................  Kisbobrócz, Liptó vm. .. 1894.
12. Szuchovszky Gyula .. ..................  Káva, Pest vm................. 1893.
13. Zeman Zoltán .. .. ..................  Lapos, Sáros vm............. 1894.
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14. Bánszky G yörgy...........
II. évfolyam.

.................  Békéscsaba, Békés vm. .. 1891.
15. Biró László ref........... ..................  Guraszáda, Hunyad vm. 1891.
16. Dzurik G yula............ ..................  Kapinémetfalu, Sáros vm. 1892.
17. Egyed Bertalan ........... .................  Sajóarnót, Borsod vm. .. 1893.
18. Hajdú G y u la ............ ..................  Zsegnye, Sáros vm......... 1892.
19. Hönscli Miklós Ede .. .................. Nagyszalók, Szepes vm... 1891.
20. Farkas Győző................. .................  Késmárk, Szepes vm. 1892.
21. Kiss István ................. .................  Miskolcz, Borsod vm. .. 1893.
22. Matulcsik G yula........... .................  Zólyom, Zólyom vm. .. 1893.
23. Mikula Zoltán ........... .................. Ipolyróna, Nógrád vm. . 1891.
24. Polomszky László .................  Csetnek, Gömör vm. 1889.
25. Reppert F rig y es ........... .................. Óverbász, Bácsbodrog .. 1889.
26. Schmidt János** .. ...................  Gyönk, Tolna vm........... 1891.
27. Szabó G á b o r................. .................  Alsóhutka, Abaújtornavm. 1892.
28. Szelezsán János ........... .................  Békés, Békés vm............. 1891.
29. Szolkovy János ........... .................. Budapest, Pest vm......... 1893.
30. Tavassy Zoltán ........... .................  Miskolcz, Borsod vm. .. 1890.
31. Zólyomi P á l ................. .................  Cserencsény, Gömör vm. 1891.

32. Baron János .................
Hl. évfolyam.

.................  Kuczora, Bácsbodrog vm. 1890.
33. Boratko Rudolf Lajos" .................  Batizfalu, Szepes vm. 1891.
34. Fábry Gusztáv Ernő .. ..................  Felka, Szepes vm. . .. 1890.
35. Jurányi L ajos................. .................  Kisapostag, Pest vm. 1890.
36. Kettenbach Jakab........... .................  Novibanovci, Szerém vm. 1889.
37. Markusovszky András .................  Zólyomlipcse, Zólyom .. 1890.
38. Máczay Lajos................. .................  Nyíregyháza, Szabolcs .. 1891.
39. Stadtrucker Gyula .. ..................  Zólyom, Zólyom vm. .. 1892.

40.
IV. évfolyam.

Bartholomeidesz László****............  Csetnek, Gömör vm. .. 1891.
41. Derner Gusztáv Adolf .................. Pécs, Baranya vm........... 1891.
42. Egyed Aladár................. .................  Vadkert, Pest vm............ 1890.
43. Fröhlich Győző ........... .................  Késmárk, Szepes vm. 1889.
44. Hatvanszky Andor .. ..................  Sajóháza, Gömör vm. .. 1887.
45. Hronyecz P á l................. .................  Rozsnyó, Gömör vm. .. 1890.
46. Huber János** ............ .................  Nemeskér Sopron vm. .. 1886.
47. Izsó Sándor ................. .................  Eperjes, Sáros vm........... 1890.
48. Lábossá Lajos................. .................  Rozsnyó, Gömör vm. .. 1891.
49. Matyuga K am ill........... .................  Liptóujvár, Liptó vm. .. 1890.
50. Mikulás Je n ő ................. .................  Gesztes, Gömör vm. 1890.
51. Mohr G y u la ................. .................  Gölniczbánya, Szepes vm. 1884.
52. Stollmann Kornél........... .................  Béld, Hont vm................ 1887.
53. Szklenár P á l ................. .................  Csáklyó, Zemplén vm. .. 1890.
54. Turcsányi László............ .................  Sebespatak, Gömör vm. 1890.

* Kilépett az első félév elején. -  ** Kilépett az első félév végén. — *** Eltávolíttatott. 
**** A második félévben iratkozott be.
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Külföldi egyetemeken tanuló theologiai ak. hallgatóink.

a) A negyedik évfolyamot hallgatják:
55. Kozlay Kálmán...................................  Nyárasdomb, Bereg vm. 1890.
56. Kuszy Adolf...........................................  Németlipcse, Liptó vm. .. 1888.
57. Marcsek János......................................  Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1890.

b) Mint lelkészjelölt folytatja tanulmányait:
58. Heinz Lajos ......................................  Bácstopolya, Bácsbodrog 1890.

Tanfolyamon kívül, mint volt piarista tanár, hallgatónk:

59. Dr. Kelecsényi J á n o s .......................  Beregszász, Bereg vm. .. 1883.

5. Theologiai vizsgálatok.

a) Alapvizsgálatok. A m. é. június 20-ikán tartott alapvizsgálatok alkalmá
val 3 hallgató jeles, 2 jó, 1 elégséges és 1 elégtelen eredménynyel vizsgázott, 
mely utóbbi két hónap múlva javított; a szeptember 25-ikén megtartott 
alapvizsgálatokon 3 jelölt az egész vizsgálatnak egy év múlva ismétlésére, 
kettő pedig két hónap múlva teendő javítóvizsgálatra utasíttatott, a mely 
kielégítő eredménynyel sikerült.

b) Szakvizsgálatok. A m. é. június 17-ikén tartott szakvizsgálatokon 16 
hallgató jelent meg, kik közül 2 jeles eredménynyel tette le a vizsgát, 5 jelölt 
két hó múlva teendő javítóvizsgálatra utasíttatott, a többi jó és elégséges 
eredménynyel állotta meg a vizsgálatot. Szept. 16-ikán egy hallgató elégtelen 
eredménynyel vizsgázott, minélfogva javításra utasíttatott, végül január 
29-ikén egy hallgató tett eredményes szakvizsgálatot. A javításra utasítottak- 
nak ismétlővizsgája sikerrel járt.

A folyó isk. évi szakvizsgái dolgozatoknak tételei: „A viszonzás tana 
Jób könyvében" és „Krisztus halálának jelentősége Pál theologiája szerint" 
exegetikai, „A keresztyén jellem fejlődésének alapfeltételei" a rendszeres 
theologiából.

c) Lelkészt vizsgálatok. A m. é. jún. 19-ikén tartott lelkészi vizsgálatokon 
3 jelölt közül kettő jelesen, egy pedig jó eredménynyel tette le a vizsgálatot; 
szeptember 17-én egy theol. akad. hallgatónk s végül január 29-én szintén 
egy hallgatónk tett lelkészi vizsgálatot eredményesen.

A f. é. lelkészi vizsgálatokra egyházi beszéd tételeiül a következő 
szentírási helyek tűzettek ki: Máté 20, 1 — 16. Máté 5, 33—39 (alkalom- 
szerű); II. Kor. 6, 1 — 10; Jerem. 31, 31—34 (I. adv. vas.)

Összes ez év végén tartandó vizsgálatokról s azok eredményéről csak 
a jövő évi értesítőnkben fogunk elszámolhatni. Alapvizsgára jelentkeztek a
II. é. th., szakvizsgálatokra az összes III. é. és lelkészi vizsgálatokra a IV. é. 
th. hallgatóink.
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E) Theologiai akadémiánk intézményei.
1. Ev. Theol. Otthon.

A tanévnek szept. 16-ikán az Otthon imatermében 
énekkel, imával és dékáni beszéddel való ünnepélyes 
megnyitása után másnapon a rendes könyörgéssel kap
csolatban a teljes számmal egybegyűlt ifjúság előtt a 
felügyelő-tanár meggyőző hangon kifejtette azokat az 
irányelveket és vezérlő eszméket, a melyek őt az Otthon
ban lakó ifjúsághoz való viszonyában ebben a tanévben 

is irányítani és lelkesíténi fogják. Emelte ennek a megnyitó, felügyelő
tanárra s a lakókra vonatkozó alkalmi könyörgésnek — a melyet igen szép 
előadással Stadtnicker Gyula tartott — az ünnepi komolyságát az az örven
detes körülmény, hogy azon szeretve tisztelt püspökünk: Oeduly Henrik is 
megjelent. A felügyelő-tanár a püspöknek tiszteletteljes, meleg és szívélyes 
üdvözlése után ismételten megfogadta, hogy ebben a tanévben is tiszai 
ev. egyházkerületünk e legújabbi és legkiválóbb hivatású intézményében az 
evang. vallásos egyházi és magyar hazafias érzés mellett a családias együtt
élés és békés együttműködés erényének, nemkülönben a rend, pontosság 
és tisztaság érzékének az ifjúságba való átplántálására fog törekedni. Ki
fejtette közelebbről, hogy művelt és tudományosan képzett, hivatását be
csületesen teljesítő, testileg és lelkileg tiszta s erős karú és akaratú, tehát 
jellemestheologus-ifjak nevelésére fog törekedni, akik majdan tiszteletreméltó, 
sikeres munkát végezzenek a Gondviselés bölcs vezérlete mellett egyházban, 
hazában és társadalomban egyaránt. Ma — úgymond — minden helyen erős 
emberekre van szükségünk, a kik ellátva a vallás, tudomány, erkölcs és 
műveltség minden eszközeivel, helyt tudjanak állani mint nemesen ver
senyző őrszemek korunk forrongó elemeivel szemben. Széchenyivel szólva, 
„kiművelt emberfőkre'1 van szükségünk azzal a zúgó és zajongó lármával 
szemben, mely az egyházban, államban, társadalomban, tudományban és a 
közéletben Nietzsche módjára a régi értékek devalválására és új értékek 
forgalombahozatalára törekszik. Épp azért hangoztatta, hogy érett és ön
álló keresztyén személyiségükkel erősek legyenek e hamisan modern jel
szavakkal és törekvésekkel szemben. Végül fejtegetéseit összefoglalva han
goztatta, hogy az akadémia és az Otthon szentélyében erőslelkű, egymást 
támogató és ellenőrző s egymásban örömöt és boldogságot lelő ifjak legye
nek, kik vallásos-erkölcsi és magyar hazafias jellemmel testük és lelkűk 
tisztaságára, a vallás és tudomány szeretetére, egyszerű, természetes élet
módra, az élet megbecsülésére, a törvény tiszteletére, nemes életczélok meg
teremtésére, embertársaik szeretetére, hűséges kötelességteljesítésre, haza- 
és egyházszeretetre és egészséges sociabilitásra és solidaritásra törekszenek 
egyéni és társas-közösségi életünk összes vonatkozásaiban.

E megnyitóbeszédre válaszolva a püspök magvas gondolatokkal a 
keresztyén ember erkölcsi szabadsága értelmében a felügyelő-tanár iránti
Coll. É r t . 1912—13. l i
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megbecsülésre és engedelmességre s az Otthon szabályainak pontos be
tartására hívta föl az ifjúságot.

S ezeknek a lelkesítő és eszméltető gondolatoknak, főleg a püspök 
intő és buzdító szózatának a hatása az ifjúságra az egész tanidő alatt volt 
észlelhető. Ebben az évben is egy lépéssel közelebb jutottunk ezeknek a 
vezéreszméknek a lehető megvalósításához, a melyre a felügyelő-tanár az 
Otthon fölavató-ünnepén s az új püspök előtt is hűséget fogadott, sőt 
ahhoz egész egyéni és tanári ambiczióját, sőt testi és lelki erői legjavát 
kötötte. A tanidő lefolyására visszatekintve, örömmel jelenthetjük, hogy az 
Otthon tlieol. és jogász lakóinak magaviseleté az egész tanéven át önön- 
magukhoz és a felügyelő-tanárhoz való viszonyukban csaknem kifogás
talan, sőt bizonyos tekintetben példás volt. S ha elő is fordultak nagy
ritkán egyes vétségek az engedélynélküli s időntúli kimaradások terén 
vagy kisebb-nagyobb összetűzések az egyes ifjak között, úgy azok az Otthon 
naplójának tanúsága szerint sohasem voltak szándékosak, vagy makacs 
természetűek, — rendszerint a felügyelő-tanár azokat békésen intézte el 
s a tanári-karnak beavatkozását egyetlenegy esetben sem tették szükségessé. 
A kölcsönös megbecsülés, békülékenység, engedelmesség, sőt szeretet szel
leme lebegett a felügyelő-tanár és az ifjúság magaviseleté fölött. És ezt 
annyival is inkább kívánjuk hangsúlyozni, mivel ettől a tanévtől kezdve, 
a házmester nagy elfoglaltságára és pihenésére való tekintettel — a püs
pök előzetes beleegyezésével s a tanári-kar határozatából — hetenként 
csak három napon, u. m. szerdán, szombaton és vasárnapon volt kimara
dás; minden más napon, rendkívüli alkalmakkor, pl. a szinészeti idény 
alatt külön felügyelőnek felelőssége mellett maradhattak ki, legkésőbb 
éjfélig, külön kapukulcscsal az ifjak. A felügyelő-tanár ebben az évben is 
meggyőződött arról, hogy mily nevelő hatása van egy jól szervezett és 
helyesen vezetett Otthonnak az akad. ifjúságra s hogy minden tekintetben 
bevált a szabályzatnak az az intézkedése, a mely szerint „minden theol. hall
gató az Otthon kötelezett tagja". Hogy pedig az egész tanidő lefolyása 
az Otthonban oly síma volt, abban — és azt elismeréssel honorálom — 
nagy része volt az Otthon szoba-, különösen hálófelügyelőinek (Szk/enár P. 
és Rozlozsnik M. az I., Móhr Gy. és Stadtnicker Gy. a II. félévben s 
Matyuga K  és Derner G. mindkét félév alatt).

Az elmúlt tanévben is a naponkénti munkát a felügyelő-tanár min
denkori személyes részvételével és felügyelete mellett az Otthon olvasó- 
és imatermében reggeli könyörgéssel kezdtük, mely alkalommal a könyör
gést a theol. bennlakók igen komoly hangon és vallásos érzéssel felváltva 
végezték. Az éneket harmóniumkisérettel az egész év folyamán igen nagy 
buzgósággal és hozzáértéssel Egyed Aladár IV. s az ő akadályoztatása 
esetén Derner Gusztáv IV., Fábry Ernő III., Reppert Frigyes II. és Po- 
lomszky László II. éves theologusok végezték. Ezek a reggeli könyörgések 
komoly, ünnepélyes és vallásos lefolyásukat s főleg Egyed Aladár valóban 
művészi harmónium-játékát illetőleg az egész tanidő alatt oly magas szín
vonalon állottak, hogy valósággal a felügyelő-tanárnak s a theol.- és jogász-
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lakóknak úgyszólván lelki szükségletét képezték s a jelenvolt püspök 
úrnak is több ízben az elismerését vívták ki. Az azoktól való indokolatlan 
elmaradás alig fordult elő. Különös figyelemmel voltunk már az I. évesek
nél is a komoly, épületes és igazán benső imaszerű előadásra s egyesek, 
p. o. Stadtrucker Gyula, Derner Gusztáv és Zólyomi Pál kiváló imádkozók- 
nak bizonyultak.

A lakók szórakozására szolgált a múlt évben is a billiárddal és sakk
táblával fölszerelt ú. n. szórakozó-szoba, a melynek felügyeletében és ügyei
nek pontos vezetésében Markusovszky, majd Derner mint elnök és Máczay 
majd Szelezsán mint pénztáros teljesített hű szolgálatot. A játékokból be
folyó csekély évi jövedelmet külön takarékpénztári könyvecskében kezel
jük. Ez a szórakozó-szoba külön szabályzat mellett s egy napibiztos fel
ügyeletével naponként este 5 — 9 óráig állott mérsékelt díjazás mellett a 
lakók rendelkezésére.

A felügyelő-tanár előzetes engedélyével szombatonként, főleg az őszi 
és téli hónapokban nyolczan díjtalanul a fürdőszobát (4 kád és 1 zuhany) 
is használhatták.

Kedvesebbé és főleg nyáron kellemesebbé vált az Otthon eddigelé 
nagyon is szűknek bizonyult udvara azáltal, hogy a theol. tanári-kar 
kezdeményezésére, a collég, tanári-kar hozzájárulásával s főleg a püspök 
úr hathatós közbenjárására s a coll. igazgató-választmány határozatából a 
konviktusi udvar egy részének, a szórakozószoba ajtajáig terjedő földterü
letnek nagylelkű átengedésével megnagyobbodott. A felügyelő-tanár Roz- 
lozsnik Miklós és Bozzay Miklós jogh. és Zólyomi Pál theologus példás 
szorgalmú segítségével a nyert udvarterület egy részét befásította, Dob- 
sináról hozatott kemény vörösfenyőfadeszkákkal és czölöpökkel elkerítette 
s egy szép virágágygyal és két darab hosszabb lóczával is ellátta. Még 
most is kisebb keretben ugyan, de azért mégis lényegesen megnagyob
bodott és ezzel kényelmesebbé vált az udvar e terület nagylelkű átenge
désével. Mint a falat kenyér, úgy kínálkozik a jövőben úgy az Otthon 
épületére, mint csinos udvara részére a szomszédos főgymn. tornacsarnok
nak a tiszai ev. egyházkerület által való megszerzése. Ezzel az Otthon 
jogászok számára való megnyitásának s udvara megnagyobbodásának a 
kérdése is a jövőben lényegesen megoldatnék. A legmelegebben ajánlom 
e kérdést az illetékes jogakad. tanári-kar és általa a coll. igazgató-választ
mány s az egyházkerület nagybecsű figyelmébe és hathatós támogatásába-

A lakók száma a múlt tanév mindkét felében 46 volt s így a létszám 
kezdettől fogva megtelt. Ezek között: Markusovszky Endre, Szirotka Gusz
táv, Szelezsán János, Komlovszky Ferencz, Bánszky György, Honéczy 
Árpád, Matulcsik Gyula, Dzúrik Gyula, Engler István, Derner G. Adolf, 
Zólyomi Pál, Farkas Győző, Falvay Jenő, Galgon Ádám, Matyuga Kamill, 
Egyed Aladár és Bertalan, Szolkovy János, Kiss István, Stadtrucker Gyula, 
Szklenár Pál, Hajdú Gyula, Hronyecz Pál, Fábry Ernő, Hönsch Ede, Szilárd 
Gyula, Hatvanszky Andor, Mikula Zoltán, Jurányi Lajos, Karbiner Lajos, 
Szuchovszky Gyula, Turcsányi László, Polomszky László, Bíró László, Síkos

n*
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Kálmán, Móhr Oyula, Máczay Lajos, Reppert Frigyes, Stollmann Kornél, 
Tavassy Zoltán, Nandrássy Elek és Fröhlich Győző theologusok, — Bihary 
Béla, Baloghy Elek, Bozzay Miklós, Buna János, Stromp Iván és Rozlozsnik 
Miklós joghallgatók voltak.

Köztük szobafelügyelők voltak: Markusovszky Endre, Derner G. Adolf, 
Turcsányi László, Bánszky György, Matyuga Kamill, Hatvanszky Andor és 
Máczay Lajos mindkét félévben, Szklenár Pál és Rozlozsnik Miklós csak 
az I. félévben és Stadtrucker Gyula, Baloghy Elek és Mikulás Jenő csak a
II. félévben. Az Otthon irodai teendőit nagy pontossággal és teljes meg
bízhatósággal Zólyomi Pál látta el. E lakók — nagyobbára lelkész- és 
tanító-ifjak — a múlt tanévben is tetemesebb lakbérelengedésben része
sültek. így a tiszai ev. egyházkerület 400 s a Collegium Rochlitz-alapítvá- 
nyának 200, nemkülönben a sárosi ev. egyházmegye ugyancsak 200 kor. 
adományából évenként 50—50 kor. elengedésben: Dzúrik Gyula, Matyuga 
Kamill, Szuchovszky Gyula, Nandrássy Elek, Falvay Jenő, Markusovszky 
Endre, Jurányi Lajos, Matulcsik Gyula, Móhr Gyula, Szolkovy János, Hajdú 
Gyula, Szklenár Pál, Egyed Aladár, Turcsányi László és Mikulás Jenő; 
a Kubinyi Albert örökösei alapítványából s a theol. tanárok Zelenka püspök 
nevére tett alapítványából és részben adományából 80 kor.-ban Farkas 
Győző; a Leopoldiánum évi 200 kor. adományából 100 kor.-ban Polomszky 
László; a nyíregyházai ev. egyházközség s Szentiványi Árpád tiszakerületi 
felügyelő 4000—4000 kor. alapítványából 100—100 kor. lakbérelengedésben 
Máczay Lajos és Egyed Bertalan; a zólyomi ev. egyházmegye alapítvá
nyának kamatjából 100 kor.-ban Szirotka Gusztáv s végül a bácsi ev. egy
házmegye 100 kor. adományából 50 kor.-ban Derner Gusztáv, mely ada
tokból kitűnik, hogy a Theol. Otthonnak immár 5 teljesen ingyenes és 
14 félingyenes hely áll rendelkezésére. Hálásan említjük, hogy a magyar
honi ev. gyámintézet a Leopoldiánumból ez évben is 200 kor. adomány
ban részesítette Otthonunkat, valamint örvendetes tényként jelezzük, hogy 
a Theol. Testület az Önsegélyző Egyesület adományából ez évben is 25 
kor.-t juttatott Hatvanszky Andornak a lakbérfizetésre, a jogakadémiai tanári
kar a Propper-féle 1000 koronás alapítványból Baloghy Elek jogász lakót 
a folyó tanévre 40 kor. lakbérkedvezményben részesítette.

Intézményünknek egyházközségeinkkel való behatóbb megismertetése 
és megkedveltetése czéljából a lefolyt tanév alatt is a felügyelő-tanár az 
Otthon theol. lakóival május hó 17-ikén Gölniczbányán úgy anyagilag, 
mint főleg erkölcsileg fényesen sikerült irodalmi estélytrendezett az Otthon 
javára. Az estély műsora a következő volt: 1. Pácius F .: Finn dal. Éne
kelte Egyed Aladár vezetése mellett a Theol. Otthon alkalmi énekkara.
2. Schiller: „Handschuh'1. Szavalta Farkas Győző. 3. Műdalok. Énekelte 
Matyuga Kamill. 4. „Eine grosse Frage und ihre Antwort.'1 Felolvasta 
dr. Szlávik Mátyás. 5. Tavaszi dal. Énekelték Koscs Angela és Zwiebel 
Matild. 6. a) Händel: „Largo“ ; b) Schumann: „Träumerei“. Hegedűn 
előadta Szolkovy János, harmóniumon kisérte Egyed Aladár. 7. Csengey 
Gusztáv: „Keczer Karaffa előtt". (Tetralóg.) Előadták: Matyuga Kamill
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(Karaffa), Izsó Sándor (Keczer), Farkas Győző (hadsegéd), Egyed Bertalan 
(Íródeák). 8. Versek. Felolvasta Bíró László. 9. „Kis harang meséje.“ Melo
dráma. Szövegét írta Egyed Miklós. Zenéjét szerezte Egyed Aladár. Elő
adták: Izsó Sándor (szavaló), Szolkovy János (hegedű), Egyed Aladár (har
monium) és a Theol. Otthon alkalmi énekkara. 10. Vegyes-kar. Miiek Sán
dor igazgató vezetése mellett előadta a .gölniczbányai daloskor.

Másnap, május 18-ikán délelőtt 9 órakor a Hoffmann Károly új lel
készt beiktató ünnepi istentiszteleten az evang. templomban a Theol. Otthon 
alkalmi kara énekelte Schubert F .: „Áldd meg az új pásztort" és Szolkovy 
János hegedűn játszotta Boch J. „Andante“-ját s Egyed Aladár orgonáit.

Úgy a felügyelő-tanár magyar és német nyelven tartott előadása, 
a melyben a keresztyén-szoczializmus alapelveiről és az evangéliumnak a 
gazdasági életre is gyakorolt hatásáról értekezett, mint különösen a szava
latok és az Egyed Aladár által mesterileg vezetett zene- és énekpontok 
magukkal ragadták a közönséget és általános tetszést arattak. Az estély 
jövedelme és másnapon a templomi offertorium tiszta jövedelme 250 ko
ronát eredményezett az Otthon javára. Előkészítése dr. Wolf Károly egyház
felügyelő érdeme. Ezeket a mi felvidékünkön népszerűekké vált irodalmi 
estélyeket a jövő tanévben is folytatni fogjuk.

Bennlakó theologusaink és jogászaink szellemi szórakozására az Otthon 
olvasóterme mellett a felügyelő-tanár tekintélyesebb magánkönyvtára s 
a theol. tanári-kar és a testület által megrendelt lapok és folyóiratok állottak 
naponkint este 8 óráig a bennlakók rendelkezésére.

De gondolt a felügyelő-tanár, mint ismert turista arra is, hogy az 
Otthon lakóival majd minden évszakban a természetet és ritka szép fel
vidékünket megkedveltesse és megismertesse. A lefolyt tanév alatt két 
nagyobb kirándulást rendezett, ú. m. decz. 8-ikán egy télit Oölniczbányára, 
Thurzófüredre, a bányákban gazdag Thurzóhegyre, Alsószalánkra és Korom
pára és ápr. 11-ikén egy tavaszit a Kárpátegyesület eperjesi tagjainak be
vonásával is az iglói területen levő Rosztoka- és Bindtbányára. Utóbbi 
helyen a porosz-sziléziai bányatársulat magyaros vendégszeretettel látta el 
a kirándulókat, kik viszonzásul ebéddíjukat, névszerint 25 koronát a társulat 
nevére az Otthon javára ajánlották fel. A téli kiránduláson szép, tiszta, 
verőfényes időben elragadó kilátásunk volt a Tátrára, Királyhegyre és a 
Szepességre. Többekkel ródlizással egybekötött kirándulásokat Tátrafüredre 
és Lomniczra is rendezett. Előnyös összeköttetéseinél fogva a felügyelő
tanár a felvidéki nyári és téli tátrai turisztikának az Otthon lakóival való 
megkedveltetésére évek óta igen nagy gondot fordít. E kirándulások mara
dandó hatással voltak az ifjakra.

Egy véghetetlen szomorú esemény zavarta meg a tanév alatt az 
Otthon belső életét, a felügyelő-tanár Aranka nevű III. éves állami tanítónő- 
képzőint. növendék leányának hosszas betegeskedésével s márczius 3-ikán 
bekövetkezett gyászos és fájdalmas elhalálozásával. Az Otthon lakóinak lekö
telező figyelme úgy a betegség alatt, mint halála és eltemettetése alkalmából 
városszerte elismert impozáns módon nyilatkozott meg a felügyelő-tanárral
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és mélységes gyászba jutott családjával szemben. Komoly és csendes 
magaviseletükkel az elhunyt kedves leány többheti súlyos betegsége alatt 
az Otthont valóságos templommá avatták. Lakói a fekete zászló kitű
zésével is a maguk halottjának tekintették; a szomorú temetést márczius 
5-ikén délután Egyed Aladár mesteri vezetése mellett alkalmi énekkar 
közreműködésével is példásan megrendezték, sőt elhúnyta alkalmából a 
reggeli könyörgésen Stadtrucker Gyula és a temetés utáni napon már a 
felügyelő-tanár jelenlétében Zólyomi Pál mélyérzésű fohászukban kérték 
a kegyelmes Isten vigasztaló erejét a gyászbaborult családra. Mély rész
vétük kifejezéséül úgy a theol., mint a jogász lakók koszorút is helyeztek 
a ravatalra. Hálás köszönet és elismerés illesse őket mindnyájukat! Találóan 
mondja az elhúnytról a gyászjelentés, hogy „csak szenvedéseivel és halá
lával szomorított meg bennünket". Áldás emlékezetére!

Szives előzékenységgel viseltetett az Otthon nagyhivatású intéz
ményével szemben ez évben is a magy. kir. földmívelésügyi kormány 
150 in8 sóvári tűzifának féláron való átengedésével, valamint örvendetes 
körülménynek jelezzük, hogy Eperjes sz. kir. város képviselőtestülete 
egyelőre 6 évre évi 24 m3 kedvezményes tűzifát engedélyezett az Otthonnak. 
Scholtz Albert mateóczi gyára ez évben is néhány darab edénynyel ajándé
kozta meg az Otthont. Ez adományokért fogadják a tiszai egyházkerület 
nevében is hálás köszönetünket.

Üdvös újításnak bizonyult az Otthonban a másodemeleti folyosónak 
rúgós ajtóval való elzárása, a melynek fedezésére és — a felügyelő-tanár 
indokolt javaslatára — a szobák és a kályhák festésére, illetve javítására, 
nemkülönben a megnagyobbodott udvar elkerítésére, homokolására és 
berendezésére az egyházkerület külön 800 kor. segélyt szavazott meg.

Végül még megjegyezzük, hogy az Otthon helyiségei, főleg szobái 
és hálói — a miről a püspök úr több ízben személyesen is meggyőző
dött — úgy tisztasági, mint egészségi tekintetben a legszigorúbb követel
ményeknek is megfeleltek. Nagyobb betegség ezidén sem fordult elő. 
Örvendetes újítás áll be a jövő tanévben azzal, hogy tiszai egyházkerületünk 
— a mire égető szükség is van — külön orvosi állást létesít az Otthonban. 
Ennek rendszeresítése a felügyelő-tanár javaslatára, püspökünk szerető és 
körültekintő gondoskodásának az eredménye.

Az Otthon „Kérő szózatjára három egyházkerületi közgyűlés hatá
rozatából a lefolyt tanévben is — bár kissé gyérebben — folytak be 
adományok. A házipénztárban Eperjesen befolyt: Ózdi ev. egyház 20, 
tátraaljai ev. egyház 10, nagyszalóki ev. egyház 10, pazdicsi templomi 
hangverseny 26, rimaszombati egyes. prot. főgymn. ifj. gyámint. 20, lőcsei 
ev. egyház 10, bácsi ev. egyházmegye 100, nandrási ev. egyház 5, pesti 
ev. egyházmegye 20, albertiirsai takarékpénztár 20, Jeszenszky Nándor 
nagybecskereki ev. lelkész 10, tfudaméri ev. egyház 10, sárosi ev. egyház
megye 200, zólyomi ev. esperesség 80, nyíregyházi ev. egyház 200, fancsali 
ev. egyház 5, Eperjes városi és vidéki egyház 20, Leopoldiánum 200, 
laposi ev. egyház 10, Hajdú János 20, Körtvélyessy Dezső 20, Kakúsz
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Béla 10, Toperczer Qéza 10, krizbai ev. egyház 10, korompai ev. egyház 
10, batizfalvai ev. egyház 15, Oalgon Mihály sörkúti egyházfelügyelő 20, 
szepesbélai ev. nőegylet 10, szepesmerényi ev. egyház 10, kisszebeni II. ev. 
egyház 5, Zavatzky Szilárd eperjesi kereskedő 10, Izsó Sándor ev. theol. 4 
sókúti ev. egyház 9, hybbei ev. egyház 5, gölniczbányai ev. egyház 20, 
zsegnyei ev. egyház és lelkésze Hajdú János 20, resiczabányai ev. egyház 10, 
Öt felföldi városi takarékpénztár 5, Nyíregyháza városa 50, kishonti ev. 
egyházak 25, Felsősziléziai bányatársaság Rosztokán 25, szepesszombati ev. 
egyház 5, nagylajosfalvi ev. egyház 25, Moravcsik Jenő lelkész lakodalmáról 
1004, pilisi ev. egyház 10, zólyomi ev. esperesség 80, svedléri ev. egyház 
474, Rochlitz-alap lakbérsegélye 200, Novák-alap jövedelme 35, Kubinyi- 
alap jövedelme 40, sárosi ev. esperess. alapítv. kamatja 25, margonyai ev. 
egyház offert. 4 s a gölniczbányai irod. estély tiszta jövedelme 243 kor. 82 fill. 
A központi pénztárba Nyíregyházán befolyt: Kassai ev. I. egyház 50, Öt 
felf. vár. takarékpénztár 5, nyárasdombi egyház 3, sárosi ev. egyházmegye 
2, rozsnyói ev. főgymnasium 20, tatrangi egyház 10, nagyváradi egyház 20, 
bártfai I. ev. egyház 40, kladzányi egyház 5, tokaji egyház 1, hosszúfalusi 
egyház 10, türkösi egyház 10 s a nyíregyházai egyház 35 korona. Mivel 
nagyobbára ezekből az évi adományokból fedezzük a theologusok és 
joghallgatók lakbérével együtt az Otthon évi fenntartásának, tatarozásának és 
berendezésének újabban folyton emelkedő költségeit, ismételten ajánljuk 
ez áldásos intézményünket — egyházkerületünk újabbi nyíregyházai köz
gyűlése egyhangú határozatából is — lehetőleg öt évre való megajánlássá’ 
egyházközségeink és tehetősebb híveink szives figyelmébe és hathatós 
támogatásába, a mint azt legújabban kiváló püspökünk, Geduly Henrik is 
tette püspöki körlevelében s egyházközségenként liptói hivatalos egyházi 
látogatása alkalmából. S erre szükség is volt, a mennyiben immár 4 egyház
kerületi közgyűlés határozata ellenére még mindig vannak — és pedig 
nagy számmal — tiszai egyházkerületünkben olyan községek, sőt egyház
megyék, a melyek mai napig sem vettek tudomást az Otthonról. 
Pedig oly találóan mondja a püspöki körlevél, hogy „mindenekelőtt az 
Otthon fenntartásának és fejlesztésének évről-évre való állandó biztosítása 
volna legméltóbb előkészülete a mi tiszai egyházkerületünknek és ebben 
egyházközségeinknek a reformáczió 400-éves jubileumának méltó meg
ünnepléséhez'1. Reméljük tehát, hogy legújabb egyházker. közgyűlésünk 
határozata értelmében a jövőben „az egyházkerület minden egyházközsége 
és minden egyházmegyéje szives anyagi és szellemi támogatója lesz a 
Theologiai Otthonnak".

A jövő tanévre az Otthonba való fölvétel tekintetében tájékoztatásul 
megjegyezzük, hogy a mennyiben azt a bennlakó theologusok létszáma 
megengedi, az eddigi gyakorlathoz híven, néhány ev. és ref. vallású jog
hallgató is fölvehető. A fölvétel az egész tanévre kötelező. Egy-egy theolo
gus egész tanévi lakbére 100, a joghallgatóé 120 korona, a mely négy 
részletben fizetendő le, s a miben a lakás, fűtés, világítás és kiszolgálat 
foglaltatik. Augusztus 25-ikéig elfogad a tiszakerület püspökéhez czímzett
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kérvénynyel a theol. és jogakadémia dékánja, vagy maga a felügyelő-tanár, 
dr. Szlávik Mátyás. A fölvétel kellékei : érettségi bizonyítvány, az"előző 
tanévről vagy félévről szóló index, esetleg elbocsátó- s minden esetben 
egészséget igazoló orvosi bizonyítvány.

Végül tájékoztatásul közöljük a minden tekintetben helyesnek ismert, 
gyakorlatilag kipróbált és bevált s pontos és lelkiismeretes betartásra hiva
tott „házirend11-ti a következőkben :

1. Az Otthon lakói vasárnap kivételével mindennap pontosan s/48 óra
kor az imateremben, a felügyelő-tanár jelenlétében tartandó reggeli könyör
gésen megjelennek, a mi alól csak igazolt betegség esetén van kivétel.

2. A bennlakók fölkelése csengetyűszóra télen 6'/2, nyáron 6 órakor 
történik. A közös reggelízés ideje a convictusi épület étkező-termében 
Va8 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 lakószobák
ban 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 enge
délyezi.

ö. 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 pléli- 
tartókba dobandók. Nemdohányzó bennlakók, ha kívánják, együtt lak
hatnak.

7. Kapuzárás télen esti 9, nyáron 10 óra. Kapukulcsa csak a fel
ügyelő-tanárnak és a szolgának van. Az időn túl való kimaradás csak a 

felügyelő-tanár tudtával és előzetes engedélyével s legfeljebb éjjel 12 óráig 
lehetséges. A szolgát megillető kapunyitás díja a zárórán túl (a kimaradá- 
sos napokon) egyenként fizetendő 20 fillér.

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

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

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

11. Minden bennlakó a tanév elején magával hoz nevének kezdő
betűivel ellátott egy-egy paplant, ágytakarót, párnát, nemkülönben elég
séges számú lábravalót, inget, törülközőt, lepedőt, harisnyát, czipőt, fésűt s



89

ruha- és czipőkefét. Ruhája mosatásáról a bennlakó költségére a felügyelő 
fog gondoskodni.

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

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

Eperjesen, 1913. június 1-jén. D r. SZLÁVIK MÁTYÁS,
az „Ev. Theol. Otthon" felügyelő-tanára.

2. Theologiai akadémiai szakkönyvtár.
Az elmúlt 1912—13. isk. évben a következő művekkel gyarapodott:

a) Vétel útján: Drews: Die Christusmythen, 2 k. W endland: Die hellen- 
röm. Religion, 1 k. Lietzmann: Handbuch zum Neuen Testament, I., III. 
és V. k., összesen 3 k. Sellin: Die alttest. Religion, 1 k. Wernle: Anfänge 
unserer Religion, 1 k. Jülicher: Paulus und Jesus, 1 k. Kaftan: Jesus 
und Paulus, 1 k. Oressmann —Gunkel: Die Schriften des A. Test. I., II.,
111., 4 köt. Soden: Schriften des N. T., I —III., 3 köt. R. Gregory: Text
kritik d. N. Test., I —II., 2 kötet. Gregory: Einleitung in d. N. Test., 1 k. 
Ficker: Anfänge reformatorischer Schriftauslegung, 2 k. Krüger: Helle
nismus und Judentum, 1 k. Weinei: Biblische Theol. des N. T., 1 k. 
Stade: Biblische Theol. des Alten Test., 2 köt. Wernle: Renaissance und 
Reformation, 1 k. Bousset: Jesu Predigt, 1 k. Gunkel: Wirkungen des 
Heil. Geistes, 1 k. O. Schmiedel: Jesu Person, 1 k. Kolbing: Die geistige 
Einwirkung Jesu auf Paulus, 1 k. Nestle: Einführung i. d. griechische 
Neue Testament, 1 k. Eucken : Geistige Strömungen, 1 k. Wendland: Der 
Wunderglaube im Christentum, 1 k. Spitta: Streitfragen der Geschichte 
Jesu, 1 k. Clemen: Erklärung d. Neuen Testament, 1 k. Lhotzky: Das 
Buch der Ehe, 1 k. és Die Seele deines Kindes, 1 k. Domes: Erklärung 
des kl. Katechismus Luthers, 2 k. Sammlung gemeinverständlicher Vor
träge und Schriften aus d. Gebiete der Theologie u. Religionsgeschichte,
68., 71., 72. füzet. Dr. Erdős: Bevezetés az újszövetségbe, 1 k. Debreczeni 
tár, X., 1 k. Todt Sozialismus, 1 k. Naumann: Briefe über Religion, 
Traub der Pfarrer u. die sociale Frage, 1 k. Lhotzky: Die Zukunft der 
Menschheit és Der Weg zum Vater, 4 k. Kutter: Wir Pfarrer 1 k. és Sie 
müssen, 1 k. Ragaz: Dein Reich komme, 1 k. Daab —Wegener Das 
Suchen der Zeit, 6 köt. Bassermann: Praktische Theologie, 1 k. Meier: 
Jesu frohe Botschaft im Unterricht, 1 k. Kabisch: Wie lernen wir Reli
gion, 1 k. Religionsbuch für ev. Lehrer, 3 füzet. Rickert: Handbuch für den 
Religionsunterricht, 1 k. Wurstler: Die Bibelstunde, 1 k. b) Ajándék útján: 
Dr. Horváth Károly fővárosi tanár egy héber bibliát; Schirlitz: Griechisch
deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament; Hornyánszky Aladár: Héber 
nyelvtan; dr. Masznyik Endre: Evangélikus dogmatika; Kovács Sándor: 
„Székács-Emlékkönyv", a pozsonyi theol. Székács József-kör adománya.
Coll. Ért. 1912—13. 12
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Az E. M. K. E. adománya: Sándor József: „ Az E.M.K.E. megalapítása és negyed- 
százados működése, 1912.“ és »Az E. M. K. E. negyedszázados örömünnepé
nek leírása s a kapcsolatos kolozsvári országos közművel, kongresszus leírása".

Úgy a tanárok, mint hallgatók használatára a következő egyházi s 
theologiai szaklapokat és folyóiratokat járattuk: Zeitschrift für Theologie 
und Kirche, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaften, Zeitschrift 
für die neutestamentliche Wissenschaften, Allgemeine evang. lutherische 
Kirchenzeitung, Die christliche Welt, Theol. Literaturblatt, Zeitschrift für 
wissenschaftliche Theologie, Theol. Studien und Kritiken, Evangelische 
Freiheit, Theol. Rundschau, Monatsblätter für den ev. Religionsunterricht. 
Theologiai szaklap, Evangélikus Őrálló, Evangélikus Lap, Protestáns egy
házi és iskolai lap, Sárospataki lapok, Debreczeni protestáns lap, Keresztény 
magvető, Evang. Kirchen-Zeitung für Österreich, Kirchliche Blätter aus 
der ev. Landeskirche Siebenbürgens, Igehirdető, Evangélikus népiskola, 
Katholikus Szemle, Egyházi Közlöny (kath.), Gyámintézet s a kultuszminiszter 
kiadásában megjelenő Hivatalos lap.

F) 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 
helyénvalónak 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 össze
tartozásnak, befelé pedig a testvéries együvétartozásnak fentartása és ápolása. 
Gzélja elérésében eszközei: a kebelében fennálló becsületbíróság; önsegélyző
egyesület; Olvasó-kör; theol. testületi énekkar.

A Testület hatásköre és fontossága a hozzátartozó ügyék elintézése 
végett összehívott közgyűlésekben nyilvánul. Az elmúlt iskolai évben az
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alakuló- és zárógyűléseken kívül hat rendes és két rendkívüli gyűlést 
tartott. Alakuló-gyűlését 1912. szept. 18-ikán tartotta, mivel az előadások a 
Collegium renoválása miatt csak szept. ló-ikán kezdődtek. Ekkor válasz
totta meg tisztikarát. Elnök lett: Matyuga Kamill IV. é.; jegyző : Stadtrucker 
Qyula III.é.; pénztáros: Markusovszky Endre III. é; becsületbírósági elnök: 
Móhr Gyula IV. é.; becsületbírósági jegyző: Kiss István II. é .; az önsegélyző
egyesület elnöke: Jurányi Lajos III. é .; főkönyvtáros: Hronyecz Pál IV. é.; 
alkönyvtáros: Hönsch Ede II. é.; majd ennek évközben történt lemondása 
után: Farkas Győző II. é.; laptáros: Karbiner Lajos 1. é.; tornacsarnoki 
háznagy: Hajdú Árpád I. é. theol. akad. hallgató.

A testület, a múlthoz híven, közreműködött a collegiumi ifjúság 
által együttesen rendezett hazafias ünnepélyeken. így okt. 6-ikán Matyuga 
Kamill testületi elnök ünnepi beszéddel, a már ez. 15-iki nemzeti ünnepélyen 
pedig Stadtrucker Gyula testületi jegyző megnyitó-beszéddel, Máczay Lajos 
és Izsó Sándor szavalattal.

A lelkiismereti szabadság s a protestantizmus hajnalhasadását a testü
let a következő műsorra! ülte meg: 1. Ima. (Domby A.) Énekelte a 
coll. tanítóképző énekkara, Hallát Pál IV. é. tanítójelölt vezetésével.
2. „Október 31.“ írta Porkoláb Gyula. Szavalta Farkas Győző, theol. akad. 
hallgató. 3. „Romance." (Bloch I.) Hegedűn előadta Szolkovy János theol. 
akad. hallgató. Harmóniumon kisérte Fábry G. Ernő theol. akad. hallgató. 
4. Ünnepi beszéd. Tartotta Bánszky György theol. akad. hallgató. 5. „Uram, 
maradj velünk!" (Gáspár—Goll.) Énekelték: Derner Gusztáv, Szelezsán 
János, Máczay Lajos és Szklenár Pál theol. akad. hallgatók, Reppert^ Frigyes 
theol. akad. hallgató vezetésével. 6. „Reformáczió emlékünnepén." írta Bíró 
László theol. akad. hallgató. Szavalta Izsó Sándor theol. akad. hallgató. 
7. „Erős vár a mi Istenünk." (Közének.) Énekelte a közönség.

A testület tagjai ez évben Gölniczbányán működtek közre nagy 
sikerrel a theol. Otthon ottani irodalmi estélyén. Egyes tagok pedig a 
Széchenyi-körnek a közművelődést szolgáló munkájában vettek részt, a 
mikor sikerült szavalataikkal igyekeztek ez ismeretterjesztő előadásokat 
vonzóbbakká tenni.

Többen nagyobb irodalmi tevékenységet fejtettek ki az Eperjesi 
LAPOKban és a „Harangszó" c z . heti néplapban.

Tagja volt a testület ez évben is a Széchenyi-körnek s annak zene- 
és irodalmi estélyeit buzgón látogatta. Szeretett tanárának, Csengey Gusztáv
nak 50-éves írói jubileuma alkalmából okt. 20-ikán, a Széchenyi-kör által 
rendezett ünnepélyen és bankettjén a testületi elnök és jegyző által kép
viseltette magát.

Szellemi tevékenység mellett a test ápolására is volt gondja a Testü
letnek, a mennyiben heti 2 órában igénybe vette a collegiumi főgym. 
tornacsarnokát.

Visszatekintve az elmúlt tanévre, a testület belső élete nyugodt, 
csendes együttmunkálkodásban telt el.

Gyászeset, hála Istennek, ez évben sem fordult elő a testületben;
12*
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mindamellett mégis nagy gyászunk volt. Szeretett felügyelő-tanárunk, 
dr. Szlávik Mátyás kedves leányának, Arankának homlokára lehelte a halál 
hideg csókját. Gyászunk mélységes volt, mert együtt éreztünk, együtt sírtunk 
mi is a megtört családdal a tizenhétéves viruló leányka virággal borított 
ravatala fölött. A sok szép koszorú között ott volt a Theol. Testület „Ne sírja
tok, nem halt meg, hanem aluszik'1 feliratú, hófehér virágokból font koszorúja.

A Testület azáltal tette magáévá a gyászesetet, hogy a temetés ren
dezését teljesen elvállalta.

Utolsó rendes gyűlését a Testület 1913. május 7-ikén tartotta, mely 
alkalommal a következők tették le a szokásos hazafias fogadalmat: Egyed 
Aladár, Derner G. Adolf, Fröhlich Győző, Hatvanszky Andor, Hronyecz 
Pál, Izsó Sándor, Lábossá Lajos, Mikulás Jenő, Matyuga Kamill, Móhr 
Gyula, Stollmann Kornél, Turcsányi László IV. é. theol. akad. hallgatók s 
Jurányi Lajos, Markusovszky Endre és Stadtrucker Gyula III. é. theol- 
akad. hallgatók, a kik a IV. évfolyamot külföldön óhajtják tölteni.

A távozó theol. akad. hallgatók mindegyike 10—10 K.-t adott a 
Theologusok Csengey-alapítványa javára.

Évközben a következő adományok folytak be ez alapra: Hajdú János 
zsegnyei ev. lelkész 5 korona, Barthó András girálti és Hamar János 
ipolymagyarii ev. lelkész 10—10 korona. A nemesszívű adakozóknak, a 
hálás tanítványoknak ezúton is köszönetét mond a Testület! A Theol 
Csengey-alapítvány tőkéje ezidő szerint 33077  korona.

Zárógyűlését 1913. május 26-ikán tartotta a Testület, mely alkalommal 
Baron János III. é. theol. akad. hallgatót választotta meg szünidei elnöknek.

A testület alá tartoznak a következő egyesületek:
a) 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 — 
jóindulattal és szeretettel való elintézése, a netalán erkölcsileg botlottak 
irányában a javításukat czélzó testvéri megintés, nagyobb vétségek esetén 
megbüntetés. így feladata egyrészt a theologusok Testületének tekintélyét 
sjó hírnevét, másrészt egyes tagjainak becsületét s személyes jogait megvédeni.

A lefolyt tanévben négy ügy került a becsületbíróság elé, melyek 
közül kettő békés elintézést nyert, a másik kettő pedig a testületi jogok 
élvezetétől egy negyedévre való megfosztással, illetőleg az egész theol. 
cursus idejére a testületi jogoktól való megfosztással, az inzultus helyén, 
valamint a testületi gyűlés előtt nyilvános bocsánatkéréssel végződött, azon 
figyelmeztetés kapcsán, hogy netáni visszaesés esetén — minden külö
nösebb eljárás nélkül — az illetőnek a theol. akadémiáról való kizárását 
fogja kérelmezni a tanári-kartól.

b) A theol. akad. Önsegélyzó'-egyesület.
A Theol. Testület kebelében fennálló Önsegélyző-egyesület a maga 

ügyeit állandó választmány által intézte. A választmány tagjai: Jurányi Lajos
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öns. elnökön kívül Matyuga Kamill (test. elnök), Stadtruckei* Gyula (test. 
jegyző), Markusovszky Endre (test. pénztáros), Egyed Aladár, Szklenár Pál, 
Máczay Lajos, Matulcsik Gyula, Farkas Győző, Falvay Jenő és Szirotka 
Gusztáv theol. akad. hallgatók.

Az Öns.-egyesület vagyona az 1913. máj. 26-ikán eszközölt kimutatás
szerint a következő:

Államkötvényekben..................................................... 2200’— K
Követelés a tagoktól....................................................  1247'51 „
Az Eperjesi Bankegylet 23,341. sz. könyvében .. 156'19 „
Készpénz ...................................................................... 12298 »

Összesen . .. 3726 68 K
Múlt évben v o l t .......................................  3538'29 „
G yarapodás................................................ 18839 K

c) A 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: Pesti Hírlap (2 pél

dányban), Az Újság, Budapest, Világ, Az Est, Új Idők, Tolnai Világlapja, 
Úttörő, Eperjesi Lapok, Kakas Márton, Harangszó, Evangélikus Őrálló, 
Protestáns Szemle, Evangélikus Közérdek, Közlöny.

Azonkívül rendelkezésére állottak a theol. akadémia czímére járó összes 
folyóiratok s lapok, a belmissziói egyesületnek és az Otthon felügyelő
tanárának lapjai.

Tiszai egyházkerületünk ebben az évben is 50 koronát adott az 
Olvasókör czéljaira, a miért ezen alkalommal is hálás köszönetét mondunk 
ezen mindenkori nagy pártfogónknak s mélyen tisztelt elnökségének.

d) A theol. akad. testület Énekkara.
Czélja a theol. akad. hallgatóknak egyházi és műénekben való kép

zése és gyakorlása, a Testület ünnepélyein, esetleg azonkívül is való nyil
vános szereplés.

Az énekkar díszelnöke dr. Szlávik Mátyás, az Otthon felügyelő-tanára.
Az énekkar karmestere Egyed Aladár IV. é. theol., majd pedig Reppert 

Frigyes II. é. theol. volt. Tagjai: Derner Gusztáv, Hronyecz Pál, Matyuga 
Kamill, Turcsányi László, Matulcsik Gyula, Egyed Bertalan, Dzúrik Gyula, 
Szolkovy János, Izsó Sándor, Máczay Lajos, Szabó Gábor, Szklenár Pál, 
Reppert Frigyes, Fábry Ernő, Jurányi Lajos, Falvay Jenő, Polomszky László 
Több ízben fellépett az iskolai év alatt s mindenkor megállotta helyét.

2. A theol. akadémia Belm issziói Egyesülete.
Feladata a belmissziót megismertetni a theol. akadémia hallgatóival 

s őket — a mennyire lehetséges — ezen munkába bevezetni, hogy az 
életben ily irányban munkálkodjanak Isten országa érdekében. Evégből az 
egyesület ápolja s fejleszti a vallásos érzést is és elősegíti az öntudatos 
keresztyén jellemfejlesztést a theologiai akadémiai ifjúság között. Czélját
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szeretetteljes és családias összejöveteleivel igyekszik munkálni, ahol ide
vágó előadásokkal, illetve szabadelőadásokkal kapcsolatos eszmecsere által 
a tagok egymást nevelve buzdítják.

Az egyesület alapszabályainak értelmében, a titkár egybehívása foly
tán, az egyesület alakuló-gyűlését 1912. szeptember 23-ikán tartotta meg 
Mayer Endre theol. akad. dékán — az elmúlt évben megválasztott elnök 
— vezetése mellett, ki az egyesületnek ez évben is önfeláldozó, atyai ve
zetője volt.

Tisztikara következőképen alakult: titkár maradt a múlt évben meg
választott Szklenár Pál IV. é. theol., főjegyzőjének választatott Hajdú Gyula
II. é. theol., aljegyzőnek Szirotka Gusztáv I. é. theologus, pénztárnoknak 
Jurányi Lajos III. é. theol.

A februári titkárválasztó-gyűlésen pedig a lemondott titkár helyébe 
egy évre választatott Hajdú Gyula II. é. theol., főjegyzőnek Farkas Győző
II. é. theol., laptárosnak Szelezsán János II. é. theol., az Evangélikus Köz
érdek tudósítójának pedig Bíró László II. é. theol.

Az egyesület rendes tagjainak száma ez évben 47 volt. Dísztagjai; 
dr. Baltik Frigyes és Gyurátz Ferencz. Tiszteletbeli tagja Csengey Gusz
táv theol. akad. tanár.

Az egyesület ez évben 11 gyűlést, illetőleg összejövetelt tartott; ezek 
közül 1 alakuló-, 1 titkárválasztó-, 8 rendes összejövetelt és 1 zárógyűlést.

Az összejövetelek énekkel s imával kezdődtek, mire egy-egy komoly 
írásmagyarázatot tartott valamelyik tag, azután rendesen felolvasás vagy 
szabadelőadás s annak tárgyalása és szavalat következett. Az összejövetelt 
ima fejezte be.

Szabadelőadást tartott az egyesületben Mayer Endre egyesületi elnök 
„A protestáns népirodalom terjesztése és felkarolása" czímen. Benkő István, 
a „Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség" utazó titkára, a ki no
vember első felében hosszabb ideig tartózkodván Eperjesen, az Egyesü
letben is tartott előadást ily czímen: „Tegyétek királylyá Jézust", végül 
Tóbiás Gyula joghallgató az állat- és madárvédelemről.

Felolvasásokat az év folyamán a következők tartottak: Szklenár Pál: 
„Néhány szó a debreczeni conferenciáról". Lábossá Lajos IV. é. theol.: 
„Theológia és Diakónia". Farkas Győző: „Luther három alapvető irata". 
Polomszky László II. é. theol.: „Belmissziói tevékenység a gyakorlati élet
ben". Farkas Győző: „Leibnicz Theodiciája s Voltaire Candide-ja". Der- 
ner Gusztáv Adolf IV. é. theol.: „Közösségi mozgalmak".

írásmagyarázatot tartottak: Szklenár Pál IV., Stadtrucker Gyula III. és 
Hajdú Gyula II. é. theol.

Vallásos estét ez évben csak egyet tartott, f. é. május 31-ikén a követ
kező műsorral: 1. Közének. 2. „A proletár fiú karácsonya." Irta Bíró László 
II. é. theol. Szavalta : Izsó Sándor IV. é. theol. 3. Egyed Aladár IV. é. theol.: 
„Fohász". Énekelte az ev. polg. leányisk. növendékeiből és a Theol. Test. 
énekkarának tagjaiból alakult alkalmi vegyeskar. 4. „Pál apostol működése." 
Előadta Mayer Endre theol. akad. dékán. 5. Schumann: „Áhitat". Hegedűn
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előadta Szolkovy János II. é. theol. 6. Ivánfy: „Az Úr hatalma". Énekelték 
Nagy Vally úrleány és Derner Gusztáv Adolf IV. é. theol.

Az egyesület mindazoknak, kik önzetlen fáradozásukkal az estély 
sikerét és fényét lehetővé tették, ezúton is hálás köszönetét mond.

Az egyesület tagjai a helybeli ev. egyházban is igyekeztek belmissziói 
munkásságot kifejteni. Nevezetesen nt. Korbély Géza helybeli lelkész úr meg
bízása folytán a délutáni magyar nyelvű istentiszteleteket az egyesület tagjai 
végezték.

Végül Nagysároson havonként egyszer tartottak istentiszteletet magyar- 
és németnyelvű beszéddel.

Lapok közül a következőket járatta az egyesület: Evangélikus Őr
álló, Evangélikus Lap, Evang. Közérdek, Igehirdető, Az ösvény, Pastoral- 
blätter, Monatschrift für die innere Mission, Die evangelische Mission, 
Stráz na Sione, Cirkevné Listy, Evanjelicky Posol.

Fontos feladata az egyesületnek még a tankönyveket pótló kézifüze
tek sokszorosítása és azoknak a hallgatók közt jutányos áron való eladása. 
Ez évben Csengey Gusztáv „Ó-szöv. theologia", Mayer Endre „Jézus 
élete", „Hermeneutika", „Új-szöv. görög nyelvtan"-át sokszorosította az 
egyesület.

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 .. 471 kor. 25 fill.
füzetek értéke ......................................... 1355 „ 52 lt
készpénzben s betéti könyveken........... 163 „ 94 n

Összesen .. .. 1990 kor. 71 fill.
Tartozás .. .. 736 „ 45 i)
Marad .. .. 1254 kor. 26 fill.

Múlt évben volt .. .. 1203 „ 91
Gyarapodás ............ 50 kor. 35 fill.
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I I .

JOGAKADÉMIA.

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

D r. 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 jegyzője, 
egyházmegyei törvényszéki bíró, a hernádvécsei evang. egyházközség fel
ügyelője, az eperjesi evang. I. egyházközség iskolaszékének elnöke; Sáros
vármegye törvényhatósági bizottságának, állandó-választmányának s köz
ponti-választmányának és Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének 
tagja; a magyar alkotmány- és jogtörténet és az egyházjog nyilv. rendes 
tanára. Az első alapvizsgálati bizottság elnöke, az államtud. államvizsgálati 
bizottság h.-elnöke és rendes tagja. Lakik: Kerényi-utcza 1. sz.

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

tanára.
Dr. Ereky István, képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok tudora, 

oki. bíró, Sárosvármegye tb. főjegyzője, Eperjes sz. kir. város képviselő- 
testületének tagja, a magyar közigazgatási jog és a statisztika nyilv. rendes 
tanára. Az első alapvizsgálati bizottság h.-elnöke és rendes tagja, az 
államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke és a jogtudományi állam
vizsgálati bizottság rendes tagja. Lakik: Kerényi- u. 2. sz.

Dr. F lórián Károly, az államtudományoknak — „sub auspiciis regis" fel
avatott — és a jogtudományoknak tudora; az Evang. Tanárok és Tanítók 
Orsz. Egyesületének ügyvezető alelnöke, a palonczai evangélikus egyház- 
község felügyelője; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, központi
választmányának, igazoló-választmányának s Eperjes szab. kir. város kép
viselőtestületének tagja, az eperjesi áll. tanítónőképző-intézettel kapcsolatos 
mintaóvoda felügyelő-bizottságának rendes tagja; a Társadalomtudományi 
Társaságnak és a Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesületének 
választmányi tagja; a közgazdaságtan, pénzügytan és a magyar pénzügyi 
jog nyilv. rendes tanára. A második alapvizsgálati és az államtudományi 
állam vizsgálati bizottságnak rendes tagja; a Collegium pénztárosa és 
igazgató-választmányának tagja. Lakik: Árok-utcza 26. sz.
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D r. H ebelt Ede, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd; a magyar 
magánjog, az osztrák magánjog és a bányajog nyilv. rendes tanára; a 
harmadik alapvizsgálati bizottság elnöke, a jogtudományi államvizsgálati 
bizottság rendes tagja. A kar jegyzője. Lakik: Felső-körűt 2. sz. A má
sodik félévben szabadságon volt.

D r. Horovitz Imre, az orvostudományok tudora, oki. kir. törvényszéki orvos, 
Eperjes szab. kir. város tiszteletbeli főorvosa; az orvosi tudományok köré
ből vett special-collegiumok magántanára. Lakik: Fő-utcza 81. sz.

D r. H orovitz 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, a magyar anyagi 
büntető-jog és a magyar büntető perjog nyilv. rendes tanára. A „Magyar 
Jogász-Egylet" tiszteleti tagja. A jogtudományi államvizsgálati bizottság 
elnöke, a harmadik alapvizsgálati bizottság h.-elnöke, az első és a har
madik alapvizsgálati bizottság rendes tagja. Lakik: Csatorna-utcza 1. sz.

Dr. Körtvélyessv Dezső, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
kir. tvszéki bíró, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja; a 
tételes-jogi special-collegiumok magántanára. A jogtudományi államvizs
gálati bizottság kültagja. Lakik: Kerényi-utcza 3. sz.

D r. Maléter István, az államtudományok tudora, az államtudományok 
köréből vett special-collegiumok magántanára.

D r. Máriássy Béla, a jogtudományok tudora, Sárosvármegye árvaszékének 
elnöke, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes szab. 
kir. város képviselőtestületének tagja; a magyar közigazgatási jog köré
ből vett special-collegiumok magántanára. Az államtudományi és a jog- 
tudományi államvizsgálali bizottság kültagja. Lakik: Fő-utcza 94. sz.

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

előadó tanára. Lakik: Felső-körűt 2. szám.
D r. 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 magyar kereskedelmi 
és váltójog s a magyar polgári törvénykezési jog nyilv. rendes, valamint 
a franczia nyelv előadó tanára. A második alapvizsgálati bizottság elnöke, 
a jogtudományi államvizsgálati bizottság h. elnöke és rendes tagja. 
Mint prodékán, a dékán akadályoztatása esetén a jogakadémia vezetője. 
Lakik: Bethlen Gábor-utcza 10. szám.

D r. Réz M ihály, képesített egyetemi magántanár, a államtudományok 
tudora, a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja, Kis-Küküllővár- 
megye tb. főjegyzője ; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja; 
a magyar közjog, a politika, a nemzetközi jog, az európai államok leg
ifjabb története és a jog- és államtudományi bevezetés nyilv. rendes tanára. 
A második alapvizsgálati bizottság h. elnöke és rendes tagja, az állam- 
tudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja. Lakik: Lőcsei-űt 14. sz.

Coll. É r t .  1912—13. 13
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D r. Szlávik Mátyás, bölcselettudor, theologiai akadémiai tanár; Sáros
vármegye törvényhatósági bizottságának, Eperjes sz. kir. város képviselő- 
testületének, a Collegium igazgatóválasztmányának, a Protestáns Irodalmi 
Társaság igazgatóválasztmányának és az eperjesi m. kir. állami tanítónő- 
képző-intézet igazgató-tanácsának tagja. A történeti és bölcseleti special- 
collegiumok 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 szabad kir. város 
képviselőtestületének, a Collegium igazgató-választmányának tagja, az 
eperjesi ügyvédi kamara titkára; a tételes-jogi special-collegiumok magán
tanára. A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik : Kovács- 
utcza 10. szám.

B) Vizsgálati bizottságok.

Első alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. M ikler Károly. Helyettes elnök dr . Ereky István. Rendes 

tagok dr. Ereky István és dr. Horovitz S im on . Póttagok dr. Flórián 
Károly, dr. Hebelt Ede, dr. O betkó Dezső és dr. Réz Mihály.

Második alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. O betkó Dezső. Helyettes elnök dr. Réz M ihály. Rendes tagok 

dr. Flórián Károly és dr . Réz Mihály. Póttagok dr. Ereky István, 
dr. H ebelt Ede, dr. H orovitz Simon és d r . M ikler Károly.

Harmadik alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. H ebelt Ede. Helyettes elnök dr. H orovitz Simon. Rendes 

tagok dr. Horovitz Simon és dr. Ereky István. Póttagok dr. Flórián 
Károly, dr. Mikler Károly, dr. O betkó D ezső és dr. Réz Mihály.

Államtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Ereky István. Helyettes elnök dr. M ikler Károly. Rendes 

tagok dr. Flórián Károly, dr. Mikler Károly és dr. Réz Mihály. 
Póttagok dr. Hebelt Ede, dr. Horovitz S imon  és dr. O betkó 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.- s közokt.-ügyi m. kir. miniszter, országgyűlési képviselő, a jog
akadémiának volt tanára,

dr. Horváth Ö dön, kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság ítélő- 
bírája, a jogakadémiának volt tanára és dékánja,

Hoffmann Mór, kir. tanácsos, ny. pénzügyigazgató,
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Janik Ferencz, m. kir. pénzügyi tanácsos, kir. pénzügyigazgató, 
dr. Máriássy Béla jogakadémiai m.-tanár, Sárosvármegye árvaszékének 

elnöke,
P ehovits Ágoston, ny. m. kir. pénzügyitanácsos, pénzügyigazgató-helyettes, 
dr. Rosenberg Teofil, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi kamara alelnöke, 
dr. Schmidt G yula, volt országgy. képv., ügyvéd, 
dr. Szlávik Mátyás, coll. theol. akad. tanár,
Tahy József, Sárosvármegye alispánja, a Collegium felügyelője.

Jogtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr. H orovitz Simon. Helyettes elnök dr. O betkó Dezső. Rendes 

tagok dr. Ereky István, dr. H ebelt Ede és dr. O betkó Dezső. Pót
tagok dr. Flórián Károly, dr. M ikler Károly és dr. Réz Mihály.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Balpataky József, kir. törvényszéki bíró,
Fuhrmann Imre, kir. ügyész,
dr. H orovitz G yula, Sárosvármegye alügyésze,
dr. Horváth Ö dön, kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság ítélő- 

bírája, a jogakadémiának volt tanára és dékánja,
Kádas M iklós, ny. kir. ítélőtáblái bíró,
Klefner G yula, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi kamara elnöke, a Collegium 

ügyésze, Eperjes sz. kir. város főügyésze, Sárosvármegye tb. főügyésze, 
dr. Körtvélyessy Dezső, jogakad. m.-tanár, kir. tvszéki bíró,
Legeza István, kir. ítélőtáblái bíró,
Lehoczky Sándor, kir. törvényszéki elnök,
dr. Máriássy Béla, jogakad. magántanár, Sárosvármegye árvaszékének 

elnöke,
dr. Müller Bertalan, ügyvéd, Sárosvármegye tb. főügyésze, 
dr. O szvald T ivadar, ügyvéd,
P échy P ál, kir. ítélőtáblái bíró, 
dr. P ropper József, ügyvéd,
Raisz Béla, kir. ítélőtáblái bíró,
dr. Rosenberg T eofil, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi kamara alelnöke, 
dr. Sztehlo János, jogakadémiai magántanár, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi 

kamara titkára, a coll. igazgató-választmány tagja,
U hlarik Mátyás, kir. törvényszéki elnök.
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C) Előadott tantárgyak.
Első félév.

A) Kötelező tantárgyak.
I. évfolyam.

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

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

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

II. évfolyam.
Jogbölcsészet, 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.
Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. Szom

bat kivételével naponta d. e. 9 —10-ig, a II. sz. tanteremben.
Közgazdaságtan, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Kedden, 

szerdán és csütörtökön d. e. 8 —9-ig, hétfőn d. e. 10 —11-ig és 11 —12-ig, 
a II. sz. tanteremben.

III. , vagyis jogtud. évfolyam.
Magyar anyagi büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr Horovitz 

Simon. Csütörtök kivételével 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.
Magyar 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. Szom

bat kivételével naponta d. e. 10 —11-ig és csütörtökön d. e. 11 —12-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. e. 8 -9 -ig  és 9 -10-ig, kedden d. e. 11 —12-ig, szombaton d. e. 
10—11-ig és 11 —12-ig, a IV. sz. tanteremben.

Egyházjog, heti 7 óra. Előadó tanár: dr. Milder Károly. Kedden és 
szerdán d. e. 1 0 - 11-ig, pénteken d. e. 11 —12-ig, szerdán, csütörtökön 
d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, a IV. sz. tanteremben.

Magyar pénzügyi jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Kedden, szerdán d. e. 9 —10-ig, szerdán d. e. 11 —12-ig és csütörtökön 
d. e. 1 0 - 11-ig és 11-12-ig, a IV. sz. tanteremben.

100
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B) Special-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 2 óra. Előadó tanár: dr. Milder Károly. 

Kedden 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 végrehajtási eljárás, 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. 10—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.
A kivándorlásról, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. Pénteken 

d. u. 2 —3-ig, a IV. sz. tanteremben.
Az ó-görög államról, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. 

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

Pénteken és szombaton d. e. 8—9-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. Hétfőn 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. Naponta
d. e. 9 —10-ig, pénteken és szombaton 10 —11-ig, az I. sz. tanteremben.

Magyar alkotmány és jogtörténet, különös tekintettel a nyugateurópai 
jogfejlődésre, heti 7 óra. Előadó tanár: dr. Milder Károly. Péntek és szombat 
kivételével naponta d. e. 10 —11-ig, kedden d. e. 11-12-ig, hétfőn és 
szerdán d. e. 12 —1-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. Obetkó Dezső. Hétfőn, 

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

Pénzügytan, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Hétfőn, 
kedden, szerdán és csütörtökön d. e. 9 —10-ig, a II. sz. tanteremben.
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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 anyagi büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz 

Simon. Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön d. e. 10—11-ig és szombaton 
11 —12-ig, a III. sz. tanteremben.

Magyar büntető perjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. 
Szombaton d. e. 9—10-ig, pénteken s szombaton d. e. 10 —11-ig, csütörtökön 
d. e. 11 —12-ig és 12 —1-ig, a III. sz. tanteremben.

Magyar polgári törvénykezési jog, heti 5 óra. Előadó' tanár: dr. 
Obetkó Dezső. Szombat kivételével naponta d. e. 8 —9-ig, a III. sz. tan
teremben.

Magyar állam statisztikája, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Ereky 
István. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken d. e. 11 —12-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 óra
számot főkép a tételes-jogi tárgyakból választandó spezial-collegiumok 
sorából hallgatják.

B) Special-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. tan
teremben.

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

Az angol alkotmány története, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter 
István. Hétfőn d. u. 2 —4-ig, a II. sz. tanteremben.

Magyar közigazgatási jog, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. 
Kedden, szerdán és pénteken d. e. 9 —10-ig és kedden 10—11-ig, a IV. sz. 
tanteremben.

Magyar pénzügyi jog, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Hétfőn és csütörtökön d. e. 10 —11-ig és 11 —12-ig, a IV. sz. tanteremben.

Magyar kereskedelmi és váltójog, heti 6 óra. Előadó tanár dr. Obetkó 
Dezső. Szombat kivételével naponta d. e. 9 —10-ig és csütörtökön d. u. 
3—4-ig, a III. sz. tanteremben.

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

Bányajog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Csütörtökön 
d. e. 7 —8-ig és 8 —9-ig, a II. sz. tanteremben.
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Állcimszámviteltan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Kedden és szerdán d. e. 8 —9-ig, a II. sz. tanteremben.

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

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

Az új véderőtörvény, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István- 
Hétfőn és kedden d. u. 2—3-ig és 3 —4-ig, a IV. sz. tanteremben.

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

Magánjogi repetitorium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. 
Kedden d. u. 4 —6-ig, a II. sz. tanteremben.

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

A vármegye, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Máriássy Béla. Csütörtökön 
és pénteken d. u. 3 —4-ig, a IV. sz. tanteremben.

Franczia 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. Obál Béla. Hétfőn d. u. 
3 —4-ig, a theol. tanteremben.

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

H. 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 special- 
collegiumok sorából szabadon választva pótolandó. Az élő nyelvek a 20 órába be nem 
számíthatók. (Vall.- és közokt.-ü. min. rend. 128,000- 1911. sz., 42. §.)

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 igazol
ják, hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évöket tanfolyamuk befeje
zésének idejére halasztották, a mennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg előszabott 
tantárgyakat hallgatták, ezen hét félévök alapján végbizonyítványt nyerhetnek s tanfolyamuk 
bevégzettnek tekintendő. (1889 : XXVI. t.-czikk 1. §.)

A hallgatandó hét félév összes óraszámának legalább is 150 órát kell kitennie, 
olyképp, hogy az utolsó három félévre legalább is 66 óra essék. (Vallás- és közoktatásügyi 
min. rend. 128,000-1911. sz., 47. §.)

f  A seminariumba való felvételre az előadó tanár előzetes engedélye szükséges 
mert a résztvevők száma korlátolt.
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D) Jogakadémiai hallgatók.

Név, vallás Születés helye és ideje

I. ÉVFOLYAM.

Andrasovszky Zoltán ág. ev. Jekelfalva, Szepes vm. 1891.
Andrásy László ág. h. ev. Jolsva, Gömör vm. 1892.
Balázsy József r. kath. Czabaj, Nyitra vm. 1885.
Barcsa Endre ref. . . . Ibrony, Szabolcs vm. 1882.

5 Bálint Dániel ref.................. Merőczát, Borsod vm. 1893.
Bálint Dezső ág. h. ev. . . Budapest, Pest vm. 1894.
Beér Gyula r. kath. . . . Csáktornya, Zala vm. 1894.
Bertóthy Zsigmond ref. . . Perecseny, Ung vm. 1891.
Bilinszky Ferencz r. kath. . Sarasnya, Borsod vm. 1891.

10 Blumenfeld Sámuel izr., rkív.,
I. f. é.................................. S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1883.

Bojárszky Dezső r. kath. Girált, Sáros vm. 1894.
Bolner István, ág. h. ev. Tokaj, Zemplén vm. 1892.
Brünn Sándor izr., 11. f. é. . Nagymihály, Zemplén vm. 1894.
Br. Collas Tibor r. k., 11. f. é. Nagysáros, Sáros vm. 1892.

15 Dessewffy Miklós ág. h. ev. Eperjes, Sáros vm. 1894.
Dékmár Károly ref. . . . Besenyőd, Szabolcs vm. 1892.
Dortsák László r. k., II. f. é. Trsztena, Árva vm. 1892.
Draskóczy Béla á. h.ev., Il.f.é. Gyürki, Hont vm. 1882.
Egreczky Béla g. k., II. f. é. Nagymihály, Zemplén vm. 1888.

20 Ferderber Viktor izr., I. f. é. Eperjes, Sáros vm. 1890.
Ferjencsik Géza ág. h. ev. . Zólyom, Zólyom vm. 1889.
Forster Imre ág. h. ev., rkív.,

II. f. é................................. Körmöczbánya, Bars vm. 1890.
Halmay Gyula r. kath. . . Miskolcz, Borsod vm. 1877.
Herz Ottó izr........................ Eperjes Sáros vm. 1894.

25 Hetessy Sándor ref. . . . Mihályháza, Veszprém vm. 1874.
Hibján Tivadar ág. h. ev. . Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1889.
Hlatky-Schlichter Miklós r.

kath., I. f. é....................... Győr, Győr vm. 1889.
Holländer Anna izr., rkív.,

II. f. é................................. Késmárk, Szepes vm. 1892.
Homa Gyula r. kath. . . Eperjes, Sáros vm. 1894.

30 Hucskó Ödön g. kath. . . Szeszta, Abaúj-Torna vm. 1892.
Huszovszky Lajos r. kath. . Aranybánya, Sáros vm. 1894.
Hysko János ág. h. ev. . . Rózsahegy, Liptó vm. 1886.
Jalsoviczky István ref. . . Budapest, Pest vm. 1894.
Kelemen Jenő izr.................. Beszterczebánya, Zólyom 1894.
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Név, vallás

35 Kéler Artur r. kath., I. f. é. 
Keresztfalvy Oyula r. kath. . 
Keresztfalvy Oszkár r. kath.
Kosiner Imre izr...................
Kossuth Károly ág. h. ev. . 

40 Kovács József János ref. 
Kovács József izr., I. f. é. . 
Körösi Margit r. kath., rkív.,

II. f. é................................
Kulcsár Lajos ág. h. ev. 
Kurovszky Péter ref., II. f. é.

45 Kun Béla r. kath...................
Künsztlinger Jenő izr. . . 
Laczák Dezső ref., II. f. é. . 
Lamparter Jenő r. kath. . .
Lemberger Albert izr. . . 

50 Lengyel József g. kath. . . 
Levendovszky Mária r. kath.,

rkív., II. f. é......................
Licskó Oyula r. kath. . . 
Makoviczky Emil ág. h. ev.
Mayer Béla izr.....................

55 Mederly Károly r. kath. . . 
Medzi hradszkyAdorj án ág. ev. 
Meliórisz Kálmán ág. h. ev. 
Mitske Marián ág. h. ev. . 
Moravcsik Jenő ág. h. ev. . 

60 Müller János ág. h. ev. . . 
Nagy László ág. h. ev. . . 
Nitsche Alfréd r. kath. . .
Osváth Árpád ref.................
Papp László g, kath. . . . 

65 Pálmán Emil r. kath. . . . 
Pillér Gedeon r. kath., rkív. 
Plech Aladár ág. h. ev., II. f. é. 
Poós Miklós r. kath., II. f. é. 
Poputh Viktor ág. h. ev. .

70 Rév József izr.......................
Rochlitz Béla ág. h. ev. . . 
Sailer László ág. ev., beikt. h. 
Schmidt János ág. ev., II. f. é.

Születés helye és ideje

Kassa, Abaúj-Torna vm. 1885. 
Bártfa, Sáros vm. 1893.
Bártfa, Sáros vm. 1894. 
Rimaszombat, Oömör vm. 1894. 
Túróczszentmárton, Túrócz 1892. 
Fülek, Nógrád vm. 1888. 
Debreczen, Hajdú vm. 1884.

Bártfa, Sáros vm. 1896.
Miskolcz, Borsod vm. 1869. 
Beregszász, Bereg vm. 1894. 
Budapest, Pest vm. 1894. 
Nagyazar, Zemplén vm. 1894. 
Eradony, Bihar vm. 1882. 
Felsőelefánt, Nyitra vm. 1893. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1890. 
Beregszentmiklós, Bereg vm. 1890.

Eperjes, Sáros vm. 1892. 
Sárosszentimre, Sáros vm. 1893. 
Zólyom, Zólyom vm. 1884. 
Eperjes, Sáros vm. 1894. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1887. 
Túróczszentmárton, Túrócz 1894. 
Kissáros, Sáros vm. 1894. 
Eperjes, Sáros vm. 1893.
Szarvas, Békés vm. 1888. 
Alczina, Szeben vm. 1893, 
Nagysáros, Sáros vm. 1889. 
Budapest, Pest vm. 1883. 
Tornallja, Gömör vm. 1889. 
Abód, Borsod vm. 1894. 
Nagybiccse, Trencsén vm. 1892. 
Jekelfalva; Szepes vm. 1885. 
Zólyom, Zólyom vm. 1892. 
Győr, Győr vm. 1881.
Dobsina, Gömör vm. 1895. 
Nagymihály, Zemplén vm 1892. 
Fenyvesvölgy, Ung vm. 1889. 
Békéscsaba, Békés vm. 1894. 
Gyönk, Tolna vm. 1891.

Coll. Ért. 1912-13. u
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Név, vallás

Schwerer István r. kath., 11. f. é 
75 Singer Artur izr., II. f. é. 

Sitányi Ernő r. k., rkív., II. f. é 
Spernovics Gyula r. k., II. f. é 
Stefanyák József r. kath. 
Stromp Iván ág. h. ev. .

80 Sváby Gizella, rkív., II. f. é 
Szász Ödön ref., II. f. é. 
Székely Andor g. kath., II. f. é 
Szémán István g. kath., I. f. é 
Szilágyi Jenő r. kath. . .

85 Szontagh Bertalan ág. h. ev 
Sztavrovszky Elek g. kath. 
Szutórisz Gyula ág. h. ev. 
Tárnái Ferencz izr., I. f. é. 
Thomka László ág. h. ev. 

90 Tóth József ág. h. ev. 
Trillhaas Lajos ág. h. ev. 
Vadász Kálmán r. kath., I. f. é 
Venetianer Oszkár izr. .
Vértes E d e ...................

95 Vojtovich Kálmán . . .

Születés helye és ideje

Hódság, Bács-Bodrog vm. 1878. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1894. 
Eperjes, Sáros vm. 1885.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1894. 
Eperjes, Sáros vm. 1891.
Kisújszállás, Jász-N.-K.-Szolnok vm.1894. 
Eperjes, Sáros vm.
Magyar-Régen, Maros-Torda vm. 1874. 
Hajdúböszörmény, Hajdú 1894. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna 1880. 
Zalaszentmihály, Zala vm. 1891. 
Királyi, Gömör vm. 1894.
Boró, Zemplén vm. 1891. 
Szielnicz, Liptó vm. 1895. 
Budapest, Pest vm. 1895. 
Folkusfalva, Túrócz vm. 1892. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna 1882. 
Miskolcz, Borsod vm. 1873. 
Jalsó, Nyitra vm. 1891.
Eperjes, Sáros vm. 1894. 
Sebeskellemes, Sáros vm. 1883. 
Eperjes, Sáros vm.

II. ÉVFOLYAM.

Adamovits János ág. h. ev 
Altmann Elek ág. h. ev. 
Andrejkovics József g. kath 
Árkosy Károly unitárius 

100 Baloghy Elek ág. h. ev.. 
Barthó András ág. h. ev. 
Bavolyár Bertalan g. kath. 
Beszkid Sándor dr. g. kath. 
Bihary István ref. . . .

105 Bíró Zoltán izr., I. f. é. . 
Boleratzky Gedra Gyula ág

h. ev.............................
Bóczáti Árpád izr., I. f. é. 
Böhm József r. kath. . .
Csapó Gyula ref., I. f. é. 

110 Csarnogurszky Antal r. kath

Zólyom, Zólyom vm. 1893. 
Kisszeben, Sáros vm. 1890. 
Csicsvaalja, Zemplén vm. 1890. 
Körmöczbánya, Bars vm. 1892. 
Margonya, Sáros vm. 1893. 
Likér, Gömör vm. 1885.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1892. 
Szántó, Abaúj-Torna vm. 1887. 
Nagyenyed, Alsófehér vm. 1881.

Súr, Veszprém vm. 1885. 
Hernádszölled, Abaúj-T orna 1893. 
Eperjes, Sáros vm. 1893. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1891.
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Név, vallás

Csatáry János r. kath. 
Csipkés Albert r. kath. . 
Debróczky János . . .
Gál János ref...................

115 Goldman Géza izr. . . 
Grieger Jenő r. kath.. . 
Grossmann Zoltán 11. f. é. 
Hamuth János r. kath. . 
Haraszthy Gyula r. kath., I.f. é 

120 Havas Jenő izr., I. f. é. . 
Honéczy Gyula ág. h. ev. 
Ilkanics Ferencz g. kath. 
Janisch Tivadar 1. f. é. . 
Jaross Gyula r. kath. . . 

125 Jung Aladár ág. h. ev. . 
Kiss Lajos Aladár ág. h. ev 
Kopp Sándor izr., I. f. é. 
Kosiner Sándor izr. . .
Kotunovitsjános r.kath.,II.f.é 

130 Kovalik István r. kath. . 
Kozlay Béla ág. h. ev. . 
Kozma Miklós r. kath. . 
Kövér Dezső ág. h. ev. . 
Lővy Vilmos izr. . . . 

135 Magdó György ág. h. ev. 
Merza László r. kath. 
Némethy Béla r. kath., I. f. é 
Niki Gábor ág. h. ev. . 
Orosz István r. kath., 1. f. é 

140 Pattantyús Ábrahám I. f. é 
Pásztor Géza g. kath.
Pór Ernő izr., II. f. é.
Roll Béla ág. h. ev. . . 
Rosenberg Béla izr. . .

145 Ruttkay Ödön ág. h. ev. 
Szabó István r. kath. . . 
Szakáll András ref. . . 
Szedlák Elek g. kath. 
Thóbiás Gyula ref. . . 

150 Vidor Gyula izr., 1. f. é. 
Báró Wardener Mihály r 

kath., I. f. é..................

Születés helye és ideje

Budapest, Pest vm. 1892. 
Székesfehérvár, Fehér vm. 1878. 
Kemecse, Szabolcs vm. 1888. 
Jászapáti, J.-N.-K-Szolnok 1890. 
Lublóváralja, Szepes vm. 1890. 
Eperjes, Sáros vm. 1892. 
Ungvár, Ung vm. 1893. 
Mármarossziget, Mártnaros 1883. 
Ungvár, Ung vm. 1893.
Pásztó, Heves vm. 1882. 
Rimakokova, Gömör vm. 1885. 
Munkács, Bereg vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1885. 
Kistapolcza, Bars vm. 1879. 
Balassagyarmat, Nógrád 1893. 
Világos, Arad vm. 1892.
Héthárs, Sáros vm. 1891. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1890. 
Sóbánya, Sáros vm. 1887. 
Verebély, Bars vm. 1891. 
Nyárásdomb, Bereg vm. 1891. 
Nagyvárad, Bihar vm. 1884. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1892. 
Sátoraljaújhely, Zemplén 1892. 
Tarjamerő, Ung vm. 1889. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1893. 
Királyhelmecz, Zemplén 1889. 
Dobsina, Gömör vm. 1893. 
Mezőtúr, J.-N.-K.-Szolnok 1885. 
Sóvár, Sáros vm. 1888.
Bácska, Zemplén 1877.
Leibicz, Szepes vm. 1889. 
Túróczszentmárton, Túrócz 1892. 
Sebeskellemes, Sáros vm. 1893. 
Alsókubin, Árva vm. 1893. 
Mezőpanit,Maros-Torda vm.1880. 
Tamásfalva, Gömör vm. 1892. 
Istvántelke, Zemplén vm. 1892. 
Felsőláncz, Abaúj-Torna vm.1892. 
Ungvár, Ung vm. 1890.

Marosújvár, Alsó-Fehér vm.1891.
14'
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Születés helye és ideje

ÉVFOLYAM.

Név, vallás

III.
Angyal István ref. . . . 
Bernáth Gyula izr. . . 
Bihary Béla ref.. II. f. é.

155 Biszterszky Lajos r. kath. 
Blazek Gusztáv r. kath. . 
Bolla Béla ág. h. ev. . . 
Cserpák György g. kath. 
Csornyák Mátyás r. kath. 

160 Dapsy Árpád ref. . . . 
Dezső Lajos r. kath. . . 
Dlugolinszky Tibor r. kath. 
Drottner Arzén ág. h. ev.,

I. f. é.................................
Fábry Zoltán ág. h. ev. . .

165 Feuermann Mihály izr, . . 
Feledi Aladár izr., I. f. é. . 
Ferschin Emil r. kath. 
Flegmann Jenő izr. . . . 
Friedrich Gyula izr. II. f. é.

170 Gottlieb Rezső izr...............
Grimm Rezső r. kath. . . 
Handelsmann Manó izr. 
Hartstein Zsigmond izr., I. f. é 
Havrillay Béla r. kath. . . 

175 Heinrich Nándor r. kath.
I. f. é........................  . .

Hellinger Sándor izr. . . . 
Horváth Gyula r. kath. . . 
lllgenn Aurél ág. h. ev. . .
Jeney Kálmán ref.................

180 Jesztrebényi Lajos ág. h. ev.
Karsa Sándor izr..................
Kemény György dr. izr. 
Komáromi Ottó g. kath. 
Kontsek Jenő ág. h. ev. . . 

185 Kőszeghy László r. kath. 
Kőszeghy Tibor r. kath. 
Krausz István ág. h. ev., 

i. f. é.................................

Rimaszombat, Gömör vm. 1883. 
Almány, Gö'mör vm. 1892. 
Kissáró, Bars vm. 1890.
Léva, Bars vm. 1891.
Budapest, Pest vm. 1890.
Újpest, Pest vm. 1891.
Tarczafő, Szepes vm. 1890. 
Pécsújfalu, Sáros vm. 1888. 
Szkáros, Gömör vm. 1893. 
Tornallya, Gömör vm. 1891. 
Ólubló, Szepes vm. 1889.

Zólyom, Zólyom vm. 1893. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1877. 
New-York, Amerika 1890. 
Edelény, Borsod vm. 1892. 
Pribócz, Túrócz vm. 1889. 
Abaújszántó, Abaújtorna 1892. 
Tőketerebes, Zemplén vm. 1885. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1890. 
Kisszeben, Sáros vm. 1892. 
Turjaremete, Ung vm. 1892. 
Balázs vágás, Sáros vm. 1891. 
Kisszeben, Sáros vm. 1893.

S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1892. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1892. 
Kassa, Abaújtorna vm. 1891. 
Gyönk, Tolna vm. 1892. 
Legyesbénye, Zemplén vm. 1892. 
Ránk, Abaújtorna vm. 1892. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1893. 
Kaposvár, Somogy vm. 1888. 
Havaj, Zemplén vm. 1892. 
Kelemenfalva, Turócz vm. 1892. 
Zombor, Bácsbodrog vm. 1892. 
Eperjes, Sáros vm. 1893.

Rozsnyó, Gömör vm. 1891.
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Név, vallás

Kribel Dezső ág. h. ev. . 
Kurján Samu ág. h. ev. . 

190 Liberman Ernő izr., I. f. é. 
Makucz Jenő r. kath. . . 
Mikó Pál r. kath. . . . 
Moskovics Ábrahám izr. 
Moskovitz Béla izr. II. f. é. 

190 Nagy Dezső r. kath., I. f. é 
Nikolic Dobrivoj J. g. kel 
Pollák Sándor izr. . . . 
Ravasz Antal ág. h. ev. . 
Rosenthal Artur izr. . . 

200 Sarvay Győző r. kath. . 
Schönfeld Péter izr. . . 
Sebej István r. kath** 
Sperling Henrik izr. . . 
Székely Ernő izr. . . . 

205 Szentmiklóssy Kálmán ág
h. ev..............................

Szentmiklóssy Zoltán ág
h. ev.............................

Sztarna László r. kath.f . 
Sztehlih Károly r. kath. . 
Toperczer János ág. h. ev. 

210 Toron szky István g. kath. 
Vaskó József r. kath. . . 
Vay László báró ref., I. f. 
Vecsey-Oláh Károly ref.. 
Veress Lóránd ref.. . .

215 Voloszynovich Zoltán g. kath 
Weisz Aladár izr. . . . 
Widder Mór izr. . . .
Ziner Hugó izr., 1. f. é. . 
Zsagora Mihály g. kath.

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Gölniczbánya, Szepes vm. 1876. 
Tokaj, Zemplén vm. 1893.
Székelyudvarhely, Udvarhely vm. 1892.
Héthárs, Sáros vm. 1890. 
Ungvár, Ung vm. 1892.
Eperjes, Sáros vm. 1892.
Pécs, Baranya vm. 1888.
Karlova, Torontál vm. 1873. 
Eperjes, Sáros vm. 1893. 
Orosháza, Békés vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1890. 
Kisvárda, Szabolcs vm. 1892. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1890. 
Sóvár, Sáros vm. 1884. 
Csorsztyn, Galiczia 1889. 
Ungvár, Ung vm. 1890.

Mikóháza, Gömör vm. 1891.

Mikóháza, Gömör vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1889. 
Trencsén, Trencsén vm. 1890. 
Szepesolaszi, Szepes vm. 1887. 
Homonna, Zemplén vm. 1892. 
Budamér, Sáros vm. 1890. 
Tiszalök, Szabolcs vm. 1890. 
Tokaj, Zemplén vm. 1891. 
Rimaszombat,, Gömör vm. 1892. 
Eperjes, Sáros vm. 1891.
Lucska, Gömör vm. 1890. 
Ungvár, Ung vm. 1892.
Tokaj, Zemplén vm. 1893. 
Tótsoóvár, Sáros vm. 1890.
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Név, vallás Születés helye és ideje

IV. ÉVFOLYAM.

220 Alfay Zoltán, II. f. é. . . . 
Andráscsin János r. kath.,

I. f. é . * ...........................
Antal F e r e n c z ..................
Autón György g. kath., I. f. é.* 
Ardó Gyula izr.** . . . . 

225 Belyus Mihály r. kath., I.f.é* 
Berenkey Attila ág. h. ev. . 
Berzeviczy András r. kath. . 
Bornemisza Miklós r. kath.,

1. f. é * ............................
Bozzay Miklós ág. h. ev.**. 

230 Bölcsházy Zoltán ág. h. ev.,
I. f. é * ............................

Brózik Engelbert r. kath.,
I. f. é.............................

Buna János ág. h. ev., í. f. é* 
Danielovich Zsigmond g.

kath., I. f. é.......................
Demeter Lénárd ág. h. ev.,

1. f. é* . . . . *. . . 
235 DemcsikKároly r. kath., I.f.é.* 

Demszky Vilmos r. kath.**. 
Dreiling József izr., I. f. é. 
Dudás György r. kath. . .
Falvi Aladár izr...................

240 Färber Viktor izr., I. f. é* . 
Fekete György ág. h. ev. . 
Földi József izr.** . . . .  
Gál István ág. h. ev.** . . 
Glauber Sándor izr. . . . 

245 Gregor Béla r. kath. . . . 
Grimm Pál r. kath. . . . 
Grün Vilmos izr., I f. é* . 
Grünfeld Jenő izr., I. f. é. . 
Kahán Dezső izr., I. f. é* . 

250 Kempelen Rezsőr.kath.,I.f.é. 
Kesselbauer Lajos r. kath. . 
Kizák Bertalan g. kath, I. f. é.

Rózsahegy, Liptó vm. 1885. 
Kúp, Veszprém vm. 1885. 
Naszód, B.-Naszód vm. 1887. 
Kapi, Sáros vm, 1891.
Varannó, Zemplén vm. 1888. 
Győr, Győr vm. 1890. 
Berzevicze, Sáros vm. 1889.

Krivány, Sáros vm. 1890. 
Magyarkeresztúr, Soprcn m. 1888.

Rozsnyó, Gömör vm. 1891.

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

Gombász, Bereg vm. 1880.

Túrán, Túrócz vm. 1892. 
Bártfaújfalu, Sáros vm. 1889. 
Liptótepla, Liptó vm. 1890. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1888. 
Zenta, Bács-Bodrog vm. 1882. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1891. 
Ragyócz, Szepes vm. 1891. 
Varjúfalva, Sáros vm. 1889. 
Siroka, Sáros vm. 1892.
Rozsnyó, Gömör vm. 1889. 
Budapest, Pest vm. 1889. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Kisszeben, Sáros vm. 1889. 
Bolyár, Sáros vm. 1892. 
Miskolcz, Borsod vm. 1891. 
M.-Sziget, Máramaros vm. 1889. 
Budapest, Pest vm. 1888. 
Lemberg, Galiczia 1885. 
Nagybukócz, Zemplén vm. 1889.
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Név, vallás

Kontra József r. kath. . .
Kúrák Miklós r. kath.** . .

255 Landa Vilmos izr................
Lévay Imre r. kath., I. f. é* 
Ludván Sándor ág. h. ev.,

I. f. é * ............................
Nádaskay Géza r. kath., I. f. é.** 
Öhlschläger István ág. h. ev. 

260 Paksy Kálmán ref. . . . 
Palecskó Aladár ág. h. ev.**
Papp V ik to r.......................
Pálesch Károly Ervin ág. h.

ev., I. f. é . * ...................
Perényi Béla ref., I. f. é.* . 

265 Petheő Jenő ág. h. ev., I. f. é* 
Petrovay György r. kath. . 
Posewitz Ottó ág. h. ev.,

I. f. é * ............................
Rajtik Miklós g. kath. . . 
Rakovszky Dezső g. kath. . 

270 Roskovics Emánuel g. kath.,
I. f. é * ...........................

Rozlosnik J. Miklós ág. h. ev.,
I. f. é * ...........................

Rozmann Dezső ág. h. ev.,
I. f. é * ............................

Röszner Vilmos r. kath.** .
Salm Jenő r. kath................

275 Schneider Viktor I. f. é* . 
Schwarcz Lajos izr. . . . 
Schwartz Bernát izr., I. f. é. 
Spányi Artur izr.**. . . . 
Stolcz Jenő r. kath. . . .

280 Strausz Miklós izr., I. f. é.*.
Szabó Géza ref....................
Szacsvay Ágoston r. kath.,

> I. f. é.................................
Szent-Iványi Ferencz ág. h. ev. 
Szereday Szilárd ág. ev., I. f. é* 

285 Szillaba Sándor r. kath. . . 
Szmoligovics Pál g. kath. .

Születés helye és ideje

Mogyorós, Zemplén vm. 1886. 
Ungvár, Ung vm. 1891. 
Budapest, Pest vm. 1888. 
Eperjes, Sáros vm. 1890.

Kispécz, Győr vm. 1890.
Eperjes, Sáros vm. 1888.
Halmi, Ugocsa vm. 1887. 
Mezővári, Bereg vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1889. 
Dragomérfalva, Máramaros 1887.

Hegybánya, Hont vm. 1891. 
Vágújhely, Nyitra vm. 1890. 
Budapest, Pest vm. 1884. 
Miskolcz, Borsod vm. 1888.

Szepesolaszi, Szepes vm. 1888. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1890. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1888.

Ungvár, Ung vm. 1887.

Szomolnokhuta, Szepes vm. 1890.

Abaújszántó, Abaúj-Torna 1889. 
Putnok, Gömör vm. 1887. 
Boksánbánya, K.-Szörény 1883. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1889. 
Karos, Zemplén vm. 1887. 
Ungvár, Ung vm. 1887.
Eperjes, Sáros vm. 1892. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1891. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1892. 
Záhony, Ung vm. 1881.

Nagysurány, Nyitra vm. 1885. 
Szentiván, Liptó vm. 1890. 
Vörösvágás, Sáros vm. 1889. 
Németiad, Somogy vm. 1879. 
Antalfalva, Torontál vm. 1891.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Szutórisz Dezső ág. b. ev., 
I. f. é * ............................ Eperjes, Sáros vm. 1891.

Tolnay Lajos ref., I. f. é* . Surány, Abaúj-Torna vm. 1882.
Tóth Géza ref...................... Komádi, Bihar vm. 1889.

290 Tóth László ág. h. ev. . . Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1885.
Voloniszovics Győző g. kath., 

1. é. f.................................. Eperjes, Sáros vm. 1888.
Werner Elemér izr. . . . S.-A.-Újhely, Zemplén vm. 1891.
Zaffiry Z o l t á n .................. Füzér, Abaúj-Torna vm. 1893.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL, MINISZTERI ENGEDÉLYLYEL

VIZSGÁZÓK.***

Blaskó Sándor r. kath.1 . . Ungvár, Ung vm. 1886.
295 Faragó József ref.2 . . . . Nagykőrös, Pest vm. 1876.

Jóba Elek ref.3 ................... Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1881.
Lakner Ödön ág. h. ev.4 . Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1875.
Márton Elek r. kath.6 . . Szerencs, Zemplén vm. 1885.
Radányi Lajos r. kath.6 . . Szombathely, Vas vm. 1884.

300 Riedt István ág. h. ev.7 . . Kisczell, Vas vm. 1879.
Saárossy-Kapeller Oszkár8 . Budapest, Pest vm. 1883.

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

*** A miniszteri engedély kelte és száma: 1 1908. okt. 13., 107,350. szám;
3 1901. febr. 8., 1810. szám; 8 1909. okt. 13., 101,459. szám; 4 1909. márcz. 20., 35,065.
szám; 5 1912. jan. 26., 3078. szám; 6 1910. május 3., 45,412. szám; 7 1911. június
21., 73,919. szám; 8 1910. aug. 11., 86,013. szám.
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E) Vizsgálatok.
Az 1912. évi június hó 1-jétől 1913. évi május hó 31-ikéig megtartott 

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

II Jelen tkezett K épesíttetett Nem képesíttetett

í c'5
Vizsgálatok gf1 C J=
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Első alapvizsgálat. . .  55 55 i 13 28 42 6 7 13
Második alapvizsgálat 97 — 97 6 18 53 77 13 7 20
Harmadik alapvizsgálat-; 4 — 4 — 4 4 — — —
Államtud. államvizsg. 12 — 12 — 2 8 10 1 1 2
Jogtud. államvizsgálat 2 1 3 1 1 1 3 — — —

Összesen j 170 1 171 8 34 94 136 20
•

15 35

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 Csatáry János; a második alapvizsgálatot Kőszeghy László, 
Lengyel János, Rosenthal Artur, Sperling Henrik, Szafir Miklós és Thóbiás Gyula; a 
jogtudományi államvizsgálatot Ruttkay Ernő tette le kitüntetéssel. Ezeknek neveit — a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium H i v a t a l o s  KözLÖNYében leendő közzététel végett — 
a nevezett minisztériumhoz föl terjesztettük.

2 -Jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1899. október 3-i kán 
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 Bornemisza Miklóst, Perényi Bélát, 
Rozlosnik I. Miklóst, Szereday Szilárdot és Bozzay Miklóst találta.

3- Jegyzet. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül és közelebbi tájékoztatás czéljából 
közöljük, hogy az első félévben 26 tantárgy 101 heti órában; a Il-ik félévben pedig 30 
tantárgy 106 heti órában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián összesen 301 hallgató 
volt beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai tíz jog
akadémia között az első volt. A hallgatók között volt I-ső éves 95; 11-od éves 56;. III-ad 
éves 68; IV-ed éves 74; tanfolyam hallgatása nélkül, miniszteri engedélylyel vizsgázó 8. 
Több joghallgató részesült ösztöndíjban, a segélyegylet támogatásában, tandíj- és tápintézeti- 
díj elengedésében stb. Erről az Értesítő végén közölt „Tandíjelengedések", „Convictus; 
elengedések" és „Ösztöndíj" rovatok nyújtanak részletes felvilágosítást. Az Értesítőt a jog- 
akadémia dékáni hivatala 20-filléres levélbélyeg beküldése ellenében bárkinek készséggel 
megküldi. A városban egészséges és nem drága lakások elegendő számmal állanak rendel
kezésre, az ifjúság ellátása jutányos. E mellett a tápintézettel egy telken lévő collegiumi 
theol. Otthonban mintegy 15 evangélikus vagy református vallású joghallgató féldíj mellett, 
avagy félévenként 60 koronáért lakást, fűtést, világítást és kiszolgálást kaphat; ez esdben 
tehát teljes internátusi ellátást élvez. Az Otthon szabályai az Értesítő iheologiai részében 
közölve vannak. Tekintve a rendelkezésre álló internátusi helyek csekély számát, kívánatos, 
hogy az érdeklődök az Otthon felügyelő-tanáránál fölvételi kérelmüket még a szünidő 
folyamán bejelentsék.
Coll. krt. 1912—13. 15
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F) Jogakadémiai ifjúsági egyesületek.

1. Joghallgatók T estü leté.
Dicső dolog a jövő! A reménység mozaikjaiból van összerakva. 

Biztos azonban a múlt, legalább mindenkor való dolgokról regél. Fordítsuk 
hát szemünket mi is a múltra és vizsgáljuk Testületünk 1912—1913. évi 
történetét.

Az Eperjesi Joghallgatók Testületé ebben az évben is megalakult azzal 
a kitűzött czéllal, mely a „munka" jelszóban jut kifejezésre, azzal a czéllal, 
hogy a jogászság szocziális, társadalmi érdekeit védve közös erővel emeljen 
magasra, vigye ügyeinket előre, hogy félretéve minden egyéni érdeket, 
előítéletet, szem előtt tartva az örök igazságot: „Összetartásban az erő", 
úgy lobogtassa fennen zászlónkat, hogy azt mindenki meglássa, mindenki 
meghajoljon előtte. Ez az együvétartozás, a közös érdeknek intenzivebb és 
öntudatosabb megvédelmezését czélzó akarat, vezérfonálként húzódik végig 
az év történetén.

Mindenkor megvolt a Testületben az a törekvés, még pedig ered
ményes törekvés, hogy a város társadalmát a komoly munka és tanul
mányok fegyverével győzze meg arról, hogy a jogászifjúságban még 
mindig megvan az erő arra, hogy nevét, hírét ismertté tegye az egész 
ország jogászai előtt.

Hogy a vezetőség hivatásának miképen felelt meg, annak fényes 
tanúsága a záróközgyűlés, melynek ítélete szerint a tisztikar a Testületnek 
legteljesebb megelégedését vívta ki lelkiismeretes, odaadó munkásságáért.

A tisztikar a két félévben a következőképen alakult meg:
I. félév. Elnök Pálesch Ervin, alelnök Makucz Jenő, főjegyző Tóth 

Géza, aljegyző Homa Gyula, pénztáros Szedlák Elek, ellenőr Bőhm József, 
könyvtáros Bavolyár Bertalan. Irodalmi osztály elnöke Pálesch Ervin, 
titkára Rosenthal Artur.

A becsületbíróság tisztikara: elnök Ruttkay Ödön, titkár Csarnogurszky 
Antal, főügyész Komáromi Ottó, alügyész Papp László.

II. félév. Elnök Szentmiklóssy Zoltán, alelnök Fekete György, főjegyző 
Komáromi Ottó, aljegyző Bálint Dániel, pénztáros Adamovits János, ellenőr 
Mikó Pál, könyvtáros Bavolyár Bertalan. Irodalmi osztály elnöke Hellinger 
Sándor, lemondása után pedig Kőszeghy László, titkára Szentmiklóssy 
Kálmán.

A becsületbíróság tisztikara: elnök s alelnök Demeter Lénárd és 
Voloszynovich Zoltán, illetve lemondásuk után Csatáry János és Bálint 
Dezső, titkár Andrejkovics József, főügyész Zsagora Mihály, alügyész 
Roll Béla.

A Testületnek e tanévi működéséről a következő adatok számolnak be:
A Testület ebben az évben is tagja volt az Eperjesi Széchenyi-körnek 

s ezen az alapon a tagok igénybe vehették a Körnek könyvtárát, látogat
hatták olvasótermét és élvezhették mindenkor művészi színvonalon álló 
zeueestélyeit.
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A sport terén szintén lelkesen működtek a testületi tagok, általában 
a jogászifjúság a sportegyesületben számottevő tényezőként szerepelt.

A turisztika híveinek is nagy tábora volt a testületi tagok között, 
a kik legnagyobbrészt dr. Flórián Károly és dr. Szlávik Mátyás jogaka
démiai tanárok vezetésével tettek számos kirándulást.

Kegyelettel emlékezett meg a Testület — a Collegium többi inté
zeteivel karöltve — október 6-ikán a haza nagy halottairól, hazafias 
ünnepély keretében. Képviseltette magát a Testület a Széchenyi-kör által 
a Csengey-jubileum alkalmából rendezett díszünnepélyen és az azt követő 
banketten. Halottak napján megkoszorúzta elhúnyt tanárainak sírját, szere
tettel emlékezve meg róluk.

A második félévben megünnepelte a Testület márczius 15-ikét, nem
zetünk újjászületésének évfordulóját, az 1848-iki korszakos reformok 
emlékét. A nagy nap előestéjén pedig a szokáshoz híven fáklyásmenetet 
rendezett, mely alkalommal a városi színház erkélyéről Merza László 
szavalt, Szentmiklóssy Zoltán testületi elnök pedig beszédet mondott. 
Testületileg vett részt a jogászság Sztarna László kollegájának temetésén, 
a mikor is fáklyásmenettel kisérte ki szeretett barátját utolsó útjára. Pünkösd 
másodnapján egy minden tekintetben kiváló, kedélyes és fényes erkölcsi 
sikerű majálist rendezett a Testület Kisszebenben a Svablyufka-fürdőben.

A Testület tagjai közül számosán nyilvános és nagysikerű előadásokat 
tartottak városunk kulturális és tudományos egyesületeiben, többen pedig 
hírlapírói működést fejtettek ki részben fővárosi, részben helybeli lapokban.

2. A Jogász-Segély egy let.
A Jogász-Segélyegylet alakuló-közgyűlését 1912. október 16-ikán 

tartotta, melyen egyhangú választással elnökké Pálesch Ervin, titkárrá 
Bozzay Miklós, pénztárossá Böhm József lett megválasztva.

Áldásos működését, minthogy nagyobb összeg került kiosztás alá, 
fokozott mérvben, részrehajlás nélkül teljesítette, a mennyiben az I. félévben 
15, a II. félévben 12 szegénysorsú, jóelőmenetelű s erre érdemes jog
hallgatót részesített segélyben.

Az egyesület 1 rendes és 2 választmányi ülést tartott.
Segélyben részesültek az I. félévben: Rozlosnik Miklós 50 K., 

Buna János 50 K., Kontra József 50 K., Hellinger Sándor 50 K., Baloghy 
Elek 25 K., Thóbiás Gyula 25 K., Rosenthal Artur 25 K, Pálmán Emil 
33 K, Stromp Iván 15 K., Adamovits János 15 K., Rosenberg Béla 15 K., 
Lővy Vilmos 15 K., Venetianer Oszkár 15 K., Huszovszky Lajos 15 K., 
Goldmann Géza 15 K.; a II. félévben Kontra József 50 K., Hellinger 
Sándor 50 K., Rosenthal Artur 45 K., Pálmán Emil 45 K., Baloghy Elek 
30 K-, Thóbiás Gyula 25 K., Stromp Iván 20 K., Rosenberg Béla 20 K., 
Huszovszky Lajos 25 K-, Lővy Vilmos 20 K., Venetianer Oszkár 25 K., 
Goldmann Géza 20 K. Baloghy Elek segélyében bennfoglaltatik a néhai 
„dr. Propper Adolf" emlékére dr. Propper József eperjesi ügyvéd úr által 
tett 1000 koronás alapítvány kamata.

15*
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A néhai dr. deménfalvi Meliórisz Béla eperjesi jogtanár nevét viselő 
alap kamatját mindkét félévben Pálmán Emil joghallgató kapta. Ez az 
összeg a fenti összegekben bennfoglaltatik.

■ '  . . j

3. Jogakadém iai ifjúsági könyvtár.

Az eperjesi joghallgatók könyvtára a jelen tanév első felében a colle- 
giumi nagykönyvtár új elhelyezése miatt rendezés alatt állott s ennélfogva 
— és pedig most már a coll. nagykönyvtárban elhelyezett letétként s 
annak felügyelete alatt — csak a második félévben állott rendelkezésére a 
hallgatóknak.

Mindkét félévben Bavolyár Bertalan volt a könyvtáros. Nem hagyható 
szó nélkül Bavolyár Bertalannak semmi fáradságot nem kímélő munkás
sága, hogy a könyvtárt a legteljesebb rendbe hozza. Ezért a legnagyobb 
elismerés illeti meg őt.

A könyvtár hét csoportban 832 kötetet számlált.
A Testület testületi bevételének 10°/0-át fordította a könyvtár gyarapí

tására, úgyszintén a Hubay-alap 36 kor. kamatát.
Gyarapodás a jelen tanévben, részint a Testület irodalmi osztályának, 

részint a könyvek vásárlására kiküldött bizottság ajánlata folytán: Szász 
Károly: István vezér, 1 k. Hevesi —Hetényi: Tavasz, 1 k. Tóth Kálmán: 
A király házasodik, 1 k. Szigligeti Ede: A mama, 1 k. Kazaliczky Antal: 
A kard becsülete, 1 k. Jókai Mór: Keresd a szíved, 1 k. Herczeg Ferencz: 
A dolovai nábob leánya, 1 k. Szász Károly: Attila halála, 1 k. Gr. Fredró 
Sándor: Az egyetlen leány, 4 k. Gúthi Soma és Rákosi V.: A képviselő 
úr, 9 k. Kisfaludy Károly: A kérők, 1 k. Almási Tihamér: A miniszter- 
elnök bálja, 1 k. Corpus Juris Hungarici: 1901., 1902., 1903., 1906., 1907.,
1908., 1909., 1910., 1911., 1912. évi 10 k. Összesen 33 kötet, 175 kor. 
értékben.
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FŐGYMNASIUM.
III.

A) Tanári testület s az előadott tantárgyak.

Sor
szám A tanár neve T a n t á r g y  é s  o s z tá ly

Heti T i.ora_ Jegyzetszám 1

1. Balló Aurél............
r . t a n á r

Rajzoló-mért. I — IV. 
Gör. pót. r. V—VIII.

1 8  , A  r a j z s z e r t á r  ő re .

i

2. Borsody Károly . ..
r . t a n á r

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

VII.
1 7

A z  V . o s z tá ly  fő n ö k e .
A  D a l-  é s  Z e n e k ö r  e ln ö k e . 
A  f i lo ló g ia i  s z e r tá r  ő re .

3. Frenyó Lajos
r . t a n á r

Vallástan 1—VIII. 
Szépírás I. 1 7

A  c o l le g iu m i  N a g y k ö n y v 
t á r  ő re .  A z  i f jú s á g i  is te n 
t i s z te le te k  é s  a  T h ö k ö ly -  

I m r e - k ö r  v e z e tő je .

4 . Gömöry János . ..
r . t a n á r

Történelem VI., VIII. 
Philos. propaed. VIII. 9 I g a z g a tó .

A z  ig a z g .- v á la s z tm . ta g ja .

5. Klemens T. János ..
r .  t a n á r

Latin V.
Görög VII.
Göröpót. irod. V., VI.

1 7 |
A  t a n á r i  é r te k e z le t  je g y 

z ő je .
•

6. Ludmann Ottó........
r . t a n á r

Görög V., VI., VIII. 
Német VII. 1 7

Az igazg.-választmány tagja.
A Ferencz József-rend lov.
Az Ev. Tanítók és Tanárok 
Egyesületének tiszteletbeli tagja.

7. Perényi Vilmos .. ..
r . t a n á r

Mennyiségtan I., III., 
V., VII.

Természettan VII.
1 7

A  V I I .  o s z tá ly  fő n ö k e . 
A  f iz ik a i  m ú z e u m  ő re . 
T a n d í jk e z e lő .

8. Peskó Ödön ........
r . t a n á r

Mennyiségtan II., IV., 
VI., VIII.

Természettan VIII.
1 7 A  V I .  o s z tá ly  fő n ö k e .

9 . Saguly József........
r . t a n á r

Magyar I.
Latin I, VIII. 
Történelem III.

1 8

A z  I. o s z tá ly  fő n ö k e .
A  M a rk o v i ts -k ö r  e ln ö k e . 
A  c z é l lö v é s z e t i  t a n f o ly a m  

v e z e tő je .

1 0 . Schöpflin Géza .. ..
r . t a n á r

Magyar II., VII. 
Latin II, VII. 1 9

A  II. o s z tá ly  fő n ö k e .
A  s e g í tő - k ö n y v tá r  ő re .
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Sor
szám A tanár neve Tantárgy és osztály H e ti

óra
szám

Jegyzet

11. Szutórisz Frigyes ..
r. tanár

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

1 7 A terniészetr. szertár őre.

1 2 . Teltsch Kornél . .
r. tanár

Magyar VIII.
Német III., IV., VI., 

VIII.
1 6 A VIII. osztály főnöke. 

A Tornakor elnöke.

1 3 . Vöröss Sándor . ..
r. tanár

Magyar IV., V.
Latin IV.
Gör. p. Írod. VII., VIII.

1 7 A IV. osztály főnöke.
Az ifjúsági könyvtár őre.

1 4 . Dr. Wallentínyi Samu
r. tanár

Magyar III., VI. 
Latin III., VI. 1 8

A III. osztály főnöke.
A Magyar Társ. elnöke. 
A coll. ig.-választm. jegyz.

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

tant heti 4 órában.
Szémán István kir. kath. főgymn. r. hittanár. Tanította a gör. kath. 

vallástant heti 5 órában.
Neuwirth Dávid az eperjesi hitközség h. rabbija és Székely Adolf izr. 

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

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

A játékdélutánok vezetője volt Teltsch Kornél a III., IV. oszt.-ban, dr. Wallen
tínyi Samu az I., II., VII., VIII., Peskó Ödön az V., VI. 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 a g u l y  J ó z s e f .

1. Vallástan. Ószövetségi élet- és jellemképek s tanítások. Ádám és 
Éva, Kain és Ábel, Noé, Ábrahám, Lót, Izsák, Ézsau, Jákob, József, Józsué, 
Gedeon, Sámson, Ruth, Éli, Sámuel, Saul, Dávid, Absálom, Salamon, Illés, 
Elizeus, a próféták, Jób. Minden élet- és jellemképből az erkölcsi tanulság. 
A tízparancsolat magyarázata. Öt egyházi ének ismertetése és emlékeltetése. 
Az énekórákon tanult dallamok gyakorlása. Kézikönyv: Bereczky S., Bibliai 
történetek. Hetvényi Jausz—Adorján, Bibliai olvasókönyv. Poszvék S., Egyházi 
énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára. Hetenkint 2 óra. — 
Frenyó Lajos.
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2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: Hangtan. A szavak. Az egyszerű mondat 
fajai és részei, b) Olvasmányok : Az Igazság és Hamisság. Az angyalbárányok. 
A Kaczor király. A szürke ló. A kerek kő. A Tisza eredete. Miért lett 
szamár a szamár ? A holló és a róka. A szamár és a terhe. A hiú szarvas. 
A fiatal daru. Lehet-e mindenkinek kedvére tenni? A számkivetett fülemüle. 
A fösvény és a majom. A tücsök és a hangya. A szél és a nap. Falusi 
templom télen. Mezei munkások. A puszták fia. A befagyott Balaton. Hunor 
és Magyar. A hunok bejövetele. Atilla, Isten ostora. A catalaunumi csata. 
Aquileja ostroma. Atilla halála. A fehér ló. Botond. Korona és kard. Szent 
László és a kunok. A tatárjárás. — Költemények: A  szarka és a gilicze. 
A gonosz mostoha. A tücsök és a hangya. A szél és a nap. Kis-Kúnság. 
Szülőföldem szép határa. A rab gólya. Hadnagy uram ! Téli világ. Füstbe 
ment terv. Anyám tyúkja. Szülőföldemen. Három fiú. A gazdag. Himnusz. 
Szózat. A költemények könyvnélkül is. Havonkint két írásbeli dolgozat. 
Tk.: Szinnyei József: Magyar olvasókönyv I. és Magyar nyelvtan I. Heti 
5 óra. — Saguly József.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: Latin olvasás, írás. A declinatiók. Az ige 
activumi alakjai. — b) Olvasmányok : De agricolis. De Italia et de Romanis. 
De schola. De templis Romanorum. Amulius elűzi testvérét. Rofnulus és 
Remus születése. Isten megmenti az ikreket. Remus fogságba jut. Remus 
Numitor előtt. Róma alapítása. Romulus államot alkot. Numa trónralépte. 
Az olvasmányok alapján magyar mondatoknak latinra való fordítása. 11 ol
vasmány könyvnélkül. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Csengeni János, 
Latin olvasó- és gyakorlókönyv és Latin nyelvtan, I. r. Heti 6 óra. — 
Saguly József.

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

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

6. Számtan. Számolás. Hosszúságmérés. Az egész számokkal való alap
műveletek. Súly mérés. 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. Hetenkint 
4 óra. — Perényi Vilmos.

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.
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8. Szépírás. Magyar írás: kis és nagy betűk. Hetenkint 1 óra. — 
Frenyó Lajos.

9. Ének. Elmélet: előismeretek, zöngjelek, vonalrendszeri kulcsok, hang
közök, méreti, szün- és dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 
12 (adventi, karácsonyi, böjti, húsvéti és reggeli énekek). Világiak közül 
14 komoly és víg dal. Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

10. Torna. 1. Testgyakorlat: a) Arcz- és oldalsorok alakítása; járás, 
kanyarodás, rendek és kettősrendek alakítása helyben, b) Szabadgyakorlatok: 
fej- és törzsfordítások, hajlítások, kar- és láblendítések és -lökések, guggolás.
c) Szertornázás: egyszerűbb gyakorlatok a svéd tornaszereken, lebegőfán, 
nyújtón, korláton, mászórúdon, vízszintes és ferde létrán, lovon; magas- és 
távolugrás. Heti 2 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

2.Játék. Fehér és fekete. Üsd a harmadikat! Kézreütősdi. Rabló és 
pandúr. Lánczszakítás. Frissítő. Longa méta. Heti 2 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

II. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Sc h ö pfl in  G éza .

1. Vallástan. Az újszövetségi könyvek rövid ismertetése bibliai történe
tekkel kapcsolatban. Jézus születése, tanítása, tettei, szenvedése, halála, fel
támadása, mennybemenetele. Az összes történetekből az erkölcsi tanulság 
levonva. A hegyi-beszéd s az apostoli hitvallás magyarázata. Négy egyházi 
ének ismertetése és emlékeltetése, az énekórákon elsajátított dallamok gyakor
lása. Tk.: Bereczky Sándor, Bibliaismertetés, bibliai történetekkel. 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. Falusi udvar. Aesopus 
és Fáy András tanító meséi. A magyar föld. A magyar alföldi puszta. 
A puszta télen. A Tisza. A Balaton partján. A magyar nemzet történetéből: 
Nagy Lajos és a nápolyi hadjáratok. Az első török háborúk. Kont. Hunyadi 
János. Hunyadi László. Mátyás anyja. Költemények a fentieken kívül: 
Szüretünk. Éji látogatás. A megfagyott gyermek. A jó öreg korcsmáros. 
A szegény asszony könyve. A rab oroszlán. A rab. A keresztútról. Az obsitos. 
A vámosújfalusi jegyző. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Szinnyei, 
Magyar nyelvtan, II., Magyar olvasókönyv, II. Heti 5 óra. — Schöpflin Géza.

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. A gyakrabban előforduló 
határozók és igeneves szerkezetek (ace. cum. inf.; abl. abs.; part. coni. stb.). 
b) Olvasmányok: Tabellarius. Mare. Naves longae. Piscator. Deo donaria. 
Navicula. Toga virilis. Iter Roma Pompeios factum. Poetae recitatio. Sexti 
carmen. Publii carmen. Vesuvii incendium. Domus Romana. Triclinium. 
Quintus. Picturae parietinae. Cenantium nomina et mores. Cicero et Milo.
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Servus dives factus. De Orpheo fabula. Aeneae arma. Quintus et vilicus. Quinti 
et Titi colloquium. Valamennyi olvasmány könyvnélkül is. Fordítani való 
mondatok magyarból latinra. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Kis latin 
nyelvkönyv, Alkinson és Pearce latin olvasókönyve alapján szerkesztette 
Geréb és Morvay. Csengeri, Latin nyelvtan I. Heti 6 óra. — Schöpflin Géza.

4. Földrajz. Európa, Ázsia, Afrika országainak részletes leírása. Tk.: 
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. T k .: Horti, Számtan
II. rész. Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

7. Rajzoló geometria. A testekről általában. A testek általános tulajdon
ságai. Szögletes testek (hasábok, gúlák). Vegyes felületű testek (henger, kúp). 
Gömbölyű testek (gömb). Szabályos testek. A testek felszínének és köb
tartalmának a kiszámítása. A sík származtatása és térbeli helyzetei. Az 
egyenes a térben. Az egyenes és a sík kölcsönös helyzete. Két és több 
síknak a kölcsönös helyzete. A testszög. A testek egybevágósága, hasonlósága 
és szimmetriája. Mértani és díszítményei 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, szün- és 
dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 12 (adventi, karácsonyi, 
böjti, húsvéti és reggeli énekek). Világiak közül 14 komoly és víg dal. 
Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

10. Testgyakorlat, a) Torna, mint az I. osztályban. Heti 2 órában. — 
Dr. Walientínyi Samu.

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

II I .  OSZTÁLY.

Osztályfőnök: d r .  W a l l e n t í n y i  S a m u .

1. Vallástan. A keresztyén, különösen a magyar prot. egyháztörténete. 
Luther élete részletesen. A német és a 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.: Hetvényi Lajos, A keresztyén egyház rövid története. Hetvényi-Jausz-
C o ll.  Ű rt. 1912— 1913. 16
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Adorján, Bibliai olvasókönyv. Poszvék Sándor, Egyházi énekek és imádsá
gok ev. középiskolai ifjúság számára. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: A nyelvtani ismeretek rendszeres 
összefoglalása; nyelvjárások, hangtan, szótan, mondattan. — b) Olvas
mányok : Buda török kézre kerül, Drégely eleste, Török világ Magyar- 
országon, Szigetvár ostroma, Bocskay, Bethlen, Thököly és a bujdosók, 
Buda visszafoglalása, II. Rákóczi Ferencz fölkelése, Periklés, A görög em
ber lakása, Athéni élet, Az olympiai játékok, A nagyenyedi két fűzfa, Egy 
régi udvarház. — Költemények (valamennyi könyvnélkül is): Rákosi szántó 
a török alatt, István öcsémhez, Szüleim halálára, Kurucz dalok, A haza, 
A mi házunk, A bujdosó, Hazámhoz, A távozó, Ki volt nagyobb? Csata
dal, A huszár, Csatában, Himnusz, Szózat. Havonkint két írásbeli dolgozat. 
Tankönyv: Szinyei, Magyar olvasókönyv, III. Rendszeres magyar nyelvtan. 
Heti 4 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: Az egyszerű mondat és részei; részletesen 
az egyes mondatrészek; főleg a határozók. Az egyszerű mondat nemei; 
az igeidők használata. — b) Olvasmányok: Castrorum descriptio, Quintus 
ad castra pervenit, Hostes a castris repelluntur, Captivi interrogantur, 
Quintus in Germaniam mittitur, Quintus aciem instruit, Proelium, Bellum 
civile oritur, Concilium, Quintus oppugnationem parat, Oppugnandi ratio, 
Urbis oppugnatio, Urbis expugnatio, Triumphus, Triumphi descriptio, 
De lupo et agno, De leone sene, De rana rupte et bove, De vulpe et uva, 
De Miltiade. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Geréb —Morvay, Kis 
latin nyelvkönyv; Csengeri, Latin olvasó, III.; Csengeri, Latin nyelvtan, II. 
Heti 6 óra. — Dr. Wallentinyi Samu.

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

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

6. Földrajz és physikai 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. — Perényi Vilmos.

8. Rajzoló geometria. A constructiv planimetria alapfeladatai. Távol
ságok és szögek alapmíveletei. Merőleges és párhuzamos egyenesek szer
kesztése. A háromszögre, négyszögre és sokszögre vonatkozó szerkesztések 
adott alkotórészek alapján. Adott idomok átalakítása velők egyenlő területű 
másféle idomokká. Területek osztása. Távolságok középarányosa. Az 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 — Adventtól 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-Uristen; Jehova csak neked éneklek; Én lelkem, 
mire csüggedsz el; Erős vár a mi Istenünk; Jertek hozzám, Krisztus mondja; 
Dicsőség mennyben Istennek; Eljött hozzánk az üdvösség; Gályarabok 
éneke. Hetenkint 1 óra. — Szánik Ernő.

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, vala
mint az ugró-zsámolyokon. Jó időben az intézet tágas udvarán labdáztak, 
ugrottak és társasjátékokat játszottak a tanulók. Hetenkint 2 óra. — Teltsch 
Kornél.

b) Tornajátékok-, a IV. osztálylyal együtt játszottak: longa-métát, 
footballt és más labdajátékokat. Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: VÖRÖSS SÁNDOR.

1. Vallástan. Hittan és erkölcstan. Az evangéliumi prot. egyház főbb 
hit- és erkölcstani elvei, tekintettel más egyházak főbb tanaira. Szentírási 
helyek olvasása, magyarázása. Négy egyházi ének magyarázata és emlékel- 
tetése. Tk.: Hetvényi Lajos, Evangélikus vallástan; Hetvényi-Jausz-Adorján, 
Bibliai olvasókönyv; Poszvék Sándor, Egyházi énekek és imádságok ev. 
középiskolai ifjúság számára. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Stilisztika: A szóképek és alakzatok. A stílus 
tulajdonságai. Verstan: A hangsúlyos és időmértékes verselés. A fontosabb 
polgári ügyiratok. Arany János Toldija; néhány ének könyvnélkül is. — 
Olvasmányok: Heltai Gáspár meséiből. Mikes Kelemen törökországi levelei
ből. Jakli. Vörösmarty életéből. A két Wesselényi Miklós. Mátyás deák. — 
Költemények: A magyarokhoz. Magyar vagyok. Az én osztályrészem.

16'
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A közelítő tél. Sóhajtás. Szondi. A megfagyott gyermek. Rózsavölgyi halá
lára. A dűlt betűvel nyomottak könyvnélkül is. Havonkint két iskolai írás
beli dolgozat. Kötelező háziolvasmányok. T k.: Góbi Imre, Stilisztika és 
verstan. Lehr Albert. Arany Toldija. Hetenkint 4 óra. — Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv. Mondattan: Az összetett mondat. A latin prozódia. 
Olvasmányok: C. Julius Caesar De bello Gallico-jából: Gallia leirása; 
a helvetiusokkal viselt háború. Publius Ovidius Naso Metamorphosisából: 
Az emberi nemnek négy korszaka. Icarus. Baucis és Philemon. A fordított 
latin szöveget mind könyvnélkül is. A végzett olvasmányokkal kapcsolat
ban stílusgyakorlatok. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Csengeri János, 
Latin nyelvtan, II. r. Dávid István, Latin olvasókönyv. Kemp-Csengeri- 
Cserép, Latin stílusgyakorlatok, I. r. Hetenkint 6 óra. — Vöröss Sándor.

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

5. Történelem. Magyarország története a mohácsi veszedelemtől a 
kiegyezésig. A jelenkori Magyarország politikai földrajza, tekintettel a közös 
ügyekre és Ausztriára. Tk.: Szigethy, Magyarok története, II. Heti 3 óra. — 
Borsody Károly.

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

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

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

9. Ének a III. osztálylyal együtt.
10. Testgyakorlás, a) Torna. Rendgyakorlatok. Szabadgyakorlatok kézi-
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szerek nélkül, botokkal, súlyzókkal és buzogányokkal. Szergyakorlatok. 
Ugrások. Játékok. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

b) Tornajátékok: A III. osztálylyal együtt játszottak: longa-métát, 
footballt és más labdajátékokat. Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

V. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Borsody Károly.

1. Vallástan. A keresztyénség megalapításának története. A patriarchák 
vallása, a Jehova tiszteletének megalapítása, a zsidó nép vallása a bírák, 
az első három király idején, a vallásos élet válsága, a vallás erkölcsi tar
talmának erősebb kidomborodása, Júda prófétái mint a Jehova vallásának 
fenntartói, hanyatlás Manasse alatt, Jósiás reformjai, Jerémiás jelentősége, 
a fogság hatása a vallásra, vallási irányok a fogság után. Az idők teljességé
nek előkészítése. Az Ószövetség főbb törvényei, vallásos szokásai, költészete, 
az Ószövetség könyveinek rövid ismertetése. Jézus korának jellemzése, Jézus 
élete, tanítása és személyének jellemzése. Az apostolok jelentősége. Péter, Jakab, 
Pál, János. Az újszövetségi könyvek rövid ismertetése. A biblia fordításai, 
szövegének felosztása, terjesztése. Kézikönyv : Frenyó L, a keresztyénség meg
alapításának története. Szentírás. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Rhetorika. Az általános szerkezettan után a prózai 
műfajok: a történetírás, a szónoki beszéd, az értekezés, leírás és a levél 
elmélete a legjellemzőbb olvasmányok fejtegetése és részletes tárgyalása 
alapján. Kötelező háziolvasmányok, a melyekből a tanulók kivonatot készí
tettek és beszámoltak a tartalmukról. Havbnkint egy dolgozat. Hetenkint 
3 óra. — Vöröss Sándor.

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. Gabii 
elfoglalása. A Fabiusok veszte. Feralia, Caristia. Terminalia. Arion. Nyelv
tani összefoglalás. Stílusgyakorlatok. Havonkint két írásbeli dolgozat. T k .: 
Köpesdy Sándor: Cicero két beszéde, Csengeti J .: Szemelvények Ovidius- 
ból, Csengeri : 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. Tk.: 
Dr. Maywald József Oörög nyelvtana és Görög gyakorló- és olvasókönyve. 
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 sze
melvényekben. Szemelvények Herodotos történeti művéből. Költői szemel
vények Gyöngyösi műveiből. Prózai szemelvények Kemény, Bethlen, Apor 
műveiből. Tankönyvek: Dr. Csengeri János, Homeros Iliasa. Dr. Gyomlay
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Gyula, Homeros Odysseiája. Dr. Geréb József, Szemelvények Herodotos tör
téneti műveiből. Dr. Badics Ferencz, Magyar irodalmi olvasókönyv, I. rész. 
Heti 3 óra. — Klemens János.

b) Rajz: Szemléleti rajz modellként beállított mértani testek, majd 
testcsoportok után. Lepkék rajzolása és festése. Magyar stílű ornamentek 
tervezése. Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv, a) Olvasmányok: Der Bau des Hauses. Der Pilger. 
Das Gewerbe. Alle Menschen müssen arbeiten. Der Schmied. Die drei 
Brüder. Sparsam ist nicht geizig. Verkehr und Handel. Der höfliche Knabe. 
Einrichtungen unserer Post. Brief des Schülers Karl Müller. Antwort Franzens 
Das gesellige Leben der Menscher. Das Kind und die Familie. Die Schule. 
Die Gemeinde. Bezirk, Komitat und Land. Vaterlandsliebe. Kindesdank u. 
Undank. Auf dem Berge. Das Riesenspielzeug. — b) Nyelvtan: Az alaktani 
ismeretek kiegészítése és begyakorlása. Példatár. Fordítás magyarból németre. 
Beszélgetési gyakorlatok. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Schuster 
Alfréd, Német nyelvkönyv, II. rész. Hetenkint 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

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

8. Mennyiségtan, a) Algebra. 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. Kk.: Wagner, Algebra és 
geometria. Hetenkint 3 óra. — Perényi Vilmos.

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

10. Testgyakorlás, a) Torna. Svéd rendszerű szabadgyakorlatok kézi
szerek nélkül, botokkal és súlyzókkal. Szergyakorlatok a bordás falon, svéd 
pádon, létrákon, korláton, lovon, nyújtón, gyűrűkön, köteleken és rudakon. 
Magas-, távol- és mély-ugrások. A gyakorlatok összeállítása úgy történt, 
hogy egy órán belül lehetőleg az összes izmok működésbe kerültek. Hetenkint 
2 óra. — Teltsch Kornél.

b) Tornajátékok : A VI. osztálylyal együtt őszszel és tavaszszal füles
labdát, footballt, hosszú-métát stb. játszottak. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.



127

VI. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Peskó Ö dön.

1. Vallástan. A keresztyén egyház története 1648-ig. Az egyház meg
alakulása, az üldözések. Nagy-Konstantin, az egyház megromlása, a reformatio 
úttörői. A reformatio, Luther s a többi reformátorok. A reformatio elter
jedése, a harminczéves háború, a tridenti zsinat, a jezsuitarend és bukása. 
Tankönyv: Bereczky Sándor, A keresztyén egyház története,' Hetvényi-Jausz- 
Adorján, Bibliai olvasókönyv. Hetenkint 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. Több költemény könyvnélkül is. Az epikai és 
drámai műfajok tárgyalása részint az iskolában olvasott, részint háziolvas
mányok alapján történt. Az eposz tárgyalása előtt olvastuk a Szigeti vesze
delmet, a tragédia tárgyalása előtt pedig Shakspere Coriolanusát. A házi
olvasmányok a következők voltak: Balassa B. költeményei; Petőfi táj- és 
életképei, szerelmi tárgyú költeményei; Tompa hazafias allegóriái; Csokonai 
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; Shakspere egy tragédiája; Sophokles Antigonéja. Efavonkint egy dol
gozat. Tk.: Qóbi, Poétika. Hetenkint 3 óra. -  Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Titi Livii ab urbe condita 1. XXL c. 1—2., 4., 5., 6.,
7., 18., 19., 24-39 .; 1. XXII. c. 1 — VII. -  Vergilii Aeneidos 1. I. 1-155.; 
1. II. 213. Mintegy 400 sor cursive; az I —V. ének tartalma részletesen. 
Livius és Vergilius élete és munkássága. Havokint két írásbeli dolgozat. 
Kk.: Bartal — Malmosi: Livius; Cserép: Szemelvények Vergilius Aeneiséből: 
Csengery: Stílusgyakorlatok. Hittrich: Római régiségek. Heti 5 óra. — 
Dr. Wallentínyi Samu.

4. Görög nyelv. Az V. osztály nyelvtani anyagának ismétlése után a 
f(t-végű és a rendhagyó igék ragozása. Xenophon életrajzának és írói munkás
ságának ismertetése után szemelvények az Anabasisból és Sokrates Memora- 
biliáiból és könnyebb lírai szemelvények. Az olvasmányok mellett a legfőbb 
mondattani szabályok. Havonkint két írásbeli dolgozat: fordítás görögből ma
gyarra és magyarból görögre. Tk.: Dr. Maywald József: Görög nyelvtana és 
Görög gyakorló- és olvasókönyve II. rész. Hetenkint 5 óra. — Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Görög és magyar írod. olvasmányok: 
A görög líra története a görög lírikusok olvasása alapján. A magyar irodalom
ból a klasszikus iskola ismertetése. Aischylos Agamemnonjának, Sophokles 
Antigonéjának, Euripides Iphigenia Taurisban ez. drámájának részletes tár
gyalása. Tk.: Badics Ferencz, Irodalmi olvasmányok, II. rész; Agamemnon, 
Antigone, Iphigenia Taurisban, drámák. Heti 3 óra. -  Klemens János.

b) Rajz : Szemléleti rajz modellként beállított használati és díszítési 
tárgyak után (cserépedények és korsók, dob, öntözőkanna, székek, szekerek,
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földgömb, iskolapad, mérleg, mángorló, bölcső, hinta, esernyő, kávéőrlő, 
disznóól stb.). Heti 2 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv, a) Olvasmányok : Deutschland. Ungarn. Die Donau. 
Das ungarische Litorale. Die Alpen. Europa. Tierfabeln. Aschenbrödl. Siegfried. 
Attila. Belagerung von Rom. Die Gerechtigkeit des Königs Matthias. Erlkönig. 
Der Sänger Barbarossa. Die drei Zigeuner. Das Grab im Busento. Der Ring 
des Polycrates. Des Sängers Fluch. Lessing „Minna von Barnhelm«-jének 
olvasása és beható tárgyalása, b) Nyelvtan: A főbb mondattani ismeretek 
összefoglalása. A német verstan alapelemei. Az olvasmányok tárgyalása 
német nyelven történt. Havonkint 2 írásbeii dolgozat. Tk.: Schuster A., 
Német nyelvkönyv, III. r. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

7. Történelem. A középkor és újkor története a westfaliai béke meg
kötéséig. Tk.: Varga Ottó, Világtörténet, II. Hetenk. 3 óra. -  Gömöry János.

8. Mennyiségtan, a) Algebra. A hatvány és gyök fogalmának általá
nosítása negativ és tört kitevőkre. A számrendszerek. A számok átalakítása 
különböző számrendszerekre. A logaritmálás. Exponenciális egyenletek. 
Arithmetikai és geometriai haladványok. b) Geometria. A szabályos sok
szögek általános tulajdonságai, szerkesztésük; a szab. sokszög oldalának 
összefüggése a kör sugarával, kerületének és területének kiszámítása. A tri
gonometriai függvények bevezetése, értelmezése, értékváltozásai, ábrázolásuk, 
összefüggésük, a függvények általánosítása. A derékszögű, egyenlőszárú és 
az általános háromszög megoldása. Goniometria. Tk.: Dr. Wagner Alajos, 
Algebra és Geometria. Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

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

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

b) Tornajátékok: Az V. osztálylyal együtt őszszel és tavaszszal füles
labdát, footballt, hosszú-métát stb. játszottak. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

VII. OSZTÁLY.

Osztályfőnök : PERÉNYI VILMOS.

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. 
Tk.: Bereczky Sándor, A magyarországi prot. egyház története. Hetvétiyi- 
Jausz-Adorján, Bibliai olvasókönyv. 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 és Petőfi, Szécsi Mária; Zrínyi, A török 
áfium ellen való orvosság; Bessenyei, A philosophus; Fazekas, Ludas Matyi; 
Kisfaludy Sándor regéi; Berzsenyi versei. Havonkint egy írásbeli dolgozat. 
Tk.: Beöthy Zsolt, A magyar nemzeti irodalom története, I. r. Heti 3 óra.
— Schöpflin Géza.

3. Latin nyelv. Vergilius Aeneisének VI. éneke; a IX. énekből Nisus 
és Euryalus epizódja. Cicerónak Catilina elleni I. beszéde. Sallustius Bellum 
Jugurthinumja. Válogatott szakaszok könyvnélkül is. A stílusgyakorlatokból 
a latin szöveggel összefüggő olvasmányok. A régiségtani ismeretek kibőví
tése és rendszerbe foglalása. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Csengeri, 
Latin nyelvtan L, 11. r. Gyurits, Ciceronis Orationes selectae. Bartal — 
Malmosi, Sallustius. — Cserép, Szemelvények P. Vergilius Maró Aeneiséből.
— Csengeri, Stílusgyakorlatok. — Hittrich Ö., Római régiségek. — Heten- 
kint 5 óra. — Schöpflin Géza.

4. Görög nyelv. Homeros Odysseiájából I. 1—95., V. 1—494., IX. 
1 -565., X. 135 — 263. Herodotos történeti művéből VII. cap. 102 — 115. VII. 
cap. 198 — 228. Az olvasottak nyelvi és tárgyi magyarázata. Az ó- és új- 
ión dialektus sajátságainak ismertetése. Nyelvtani ismétlések. Havonkint 
írásbeli dolgozatok, felváltva magyarból görögre és görögből magyarra. 
Tankönyvek : Kempf J., Szemelvények az Odysseiából, Herodotos, II. rész. 
Szövegkiadás. Hetenkint 5 óra. — Klemens János.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Irodalom. Thukydides műve a pelo- 
ponnesosi háborúról tüzetesen. Tk.: Szilasi, Thukydides. — Demosthenes 
olynthosi beszédei. Első és harmadik philippika. A békéről. A koszorú 
ügyében. Tk.: Földi, Demosthenes válogatott beszédei. — Magyar irodalmi 
olvasmányok. — 1. Történelmi olvasmányok; Virág Benedek, Szent István; 
Jászay Pál, A mohácsi vész után; gróf Teleky József, A vaskapui diadal; 
Hunyadi János jellemrajza; Salamon Ferencz, A török hódoltság Magyar- 
országon. 2. Szónoki b e s z é d e k Kölcsey Ferencz, Beszéd a magyar nyelv 
ügyében; Kossuth Lajos, Erdély és az unió; Deák Ferencz, Húsvéti czikk. 
Tk.: Badics, Magyar olvasókönyv, III. r. Hetenkint 3 óra. — Vöröss Sándor.

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. 
aesthetikai műveiből és Nathan der Weise ez. színművéből. Tk.: Schuster
Coll Ért. 1912-1913. 17
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Alfréd, Német irodalomtörténeti tankönyv, I. r. Havonkint egy írásbeli 
dolgozat. Hetenkint 3 óra. — Ludmann Ottó.

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

8. Mennyiségtan, a) Algebra. Elsőfokú szimultán egyenletrendszerek 
algebrai megoldása determinánsokkal. A vegyes másodfokú egyenlet algebrai 
megoldása, a gyökök és coefficiensek közötti összefüggés, discriminans. Másod
fokú szimultán egyenletrendszerek. A másodfokú függvény grafikai ábrá
zolása. Első- és másodfokú egyenletrendszerek gyökeinek grafikai ábrázo- 
zolása és jelentősége. A differentialis számítás elemei. A differentialis quotiens 
geom. jelentősége. Egyszerűbb algebrai kifejezések differentiálása. Eminens 
értékek. A másodfokú függvény derivatája és a függvény maximuma és 
minimuma grafikailag. Számos példa. Redukálható felsőbbfokú egyenletek. 
Binom, egyenletek. Reciprok egyenletek. Mathematikai sorok. Arithmetikai 
és geometriai progressio. Végtelen geometriai progressio, ennek alkalma
zása. Kamat- és kamatos kamatszámítás. Járadékszámítás. Törlesztéses 
kölcsön és törlesztési terv. Példák, b) Geometria. Stereometria. Alapfogal
mak. Térszemlélet. Pont, sík, egyenes relativ helyzete a térben. Testszöglet, 
Szabályos geom. testek. Qeom. testek beható tárgyalása felület és térfogat 
szempontjából. Hasáb, gúla, henger, kúp, gömb. Tk.: Wagner, Algebra és 
Geometria. Heti órák száma 3. — Perényi Vilmos.

9. Természettan. Mérés és kísérlet. Megfigyelés. Szilárd, cseppfolyós 
test, gázok mechanikája. Akustika és optika. T k .: Fehér Ipoly és Szekeres 
Kálmán, Kísérleti fizika. Heti órák száma 4. — Perényi Vilmos.

10. Testgyakorlás, a) Torna. Svéd rendszerű szabadgyakorlatok kézi
szerek nélkül, botokkal, súlyzókkal és buzogányokkal. Szergyakorlatok a 
bordás falon, svéd pádon, létrákon, korláton, lovon, nyújtón és gyűrűkön, 
köteleken és rudakon, változatosan s rendszeresen egybeállítva a test arányos 
kifejlődésének előmozdítására. Jó időben az intézet tágas udvarán folyt a 
torna. Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél.

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

VIII. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Teltsch Ko r n é l .

1. Vallástan. Az evangéliomi keresztyénség világnézete. A vallás lényege, 
a kinyilatkoztatás, a főbb történeti vallások áttekintése, a keresztyén vallás, 
Jézus személyisége, a keresztyénség mint világnézet, a Biblia, katholicismus- 
protestantismus, a symbolikus könyvek, vallás és tudomány, vallás és mű
vészet. Keresztyén hittan. Istenről, az emberről, Krisztusról szóló tan. Keresztyén 
erkölcstan. Az erkölcstan fogalma, a keresztyén erkölcstan, az erkölcsi tör
vény, a kötelesség, erény és bűn. Isten, magunk, mások, egyesek, társas
csoportok iránt való és különös életviszonyokból folyó kötelességeink.
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Tk.: Dr. Szelényi Ödön, Az evangéliomi keresztyénség világnézete. Paulik, 
Az ágostai hitvallás. Szentírás. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. A magyar nemzeti irodalom története Kisfaludy 
Károlytól napjainkig, pol. és művelődési viszonyaival egyetemben. Iskolai 
és kötelező házi-olvasmányok. A házi-olvasmányok voltak: Kisfaludy K.: 
Iréné. Gyulai: Vörösmarty élete. Eötvös: A karthauzi. Jósika: Az utolsó 
Báthory. Kemény: Rajongók, Zord idő. Tompa: Népregék. Petőfi költe
ményei. Arany: A nagyidai czigányok, Bolond Istók, Buda halála. Szigligeti: 
Szökött katona. Riedl: A magyar irodalom főirányai. Teleky : A kegyencz. 
Jókai: És mégis mozog a föld. Mikszáth: Jókai. Széchenyi: Hitel. Madách: 
Az ember tragédiája. Péterfi egy tanulmánya. Havonkint egy írásbeli dol
gozat. Tk.: Beöthy Zsolt, A magyar nemzeti irodalom története, II. k. Heti
3 óra. — Teltsch Kornél.

3. Latin nyelv. Qu. Horatius Flaccus: Carm. lib 1. 1., 3., 8., 10., 12.,
20., 21., 22., 27., 28. Lib. II. 3., 6., 10. Lib. III. 1. Epod. 2. Sat. I. 9. De arte 
poétika. M. Tullius Cicero: De officiis lib. I. c. 4 — 7., 10—11., 13—14., 2484.,
26., 34. A latin nyelvtan. A római irodalom története. Régiségtan. Havonkint 
két írásbeli dolgozat, felváltva latinról magyarra és magyarról latinra. Tk.: 
Csenged, Latin nyelvtan I., II. Pozder, Qu. Horatii Flacci carmina. 
Csenged, Ciceronis De officiis libri. Márton, A római nemzeti irodalom 
története. Hittrich, Római régiségek. Hetenkint 4 óra. — Saguly József.

4 Görög nyelv. A görög philosophia keletkezésének és Sokratesig 
való fejlődésének rövid előadása után Plato Apológiája egész terjedelmében 
és Kritónjából szemelvények. Azután Homér Iliás-ának VI. könyve. A görög 
irodalomnak áttekintése. Havonkint írásbeli dolgozatok, összefüggő magyar 
szöveg fordítása görögre és görög szöveg fordítása magyarra. Hetenkint
4 óra. — Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Görög irodalmi olvasmányok : Platon: 
Sokrates védekezése; Kriton vagy a kötelességről; „Állam"-ából részletek. 
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. — Vörös Sándor.

b) R ajz: Rajzolás gipszminták után. (Gyermekfej, Niobe, Cicero, 
Dante, Haldokló Nagy Sándor, Voltaire, Sokrates, Homeros, Arany stb.) 
Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv. Schiller „Wilhelm Teli" ez. színművének olvasása és 
beható tárgyalása. A német irodalomtörténetből: Der Göttinger Hainbund. 
Herder. Goethe. Schiller. Die romantische Schule. Die schwäbischen Dichter. 
Die Dichter des jungen Deutschlands. Die österreichischen Dichter. Az 
egyes költőket lehetőleg az olvasott munkák alapján tárgyaltuk német 
nyelven. Havonkint írásbeli dolgozat. Tk.: Schuster Alfréd, Német 
irodalomtörténeti Tankönyv, II. r. Heti 3 óra. — Teltsch Kornél.

17'
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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. A combinatio tanának feladata. Permu
tatio, combinatio, variatio. Valószínűségi számítás. Newton binomiális téte
lének általánosítása. Határozatlan egyenletek, b) Geometria. Gömbhárom
szögtan. A sinus és cosinus tétel alkalmazása. A mennyiségtan átismétlése. 
Tk.: Dr. Wagner Alajos, Algebra és Geometria. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ö.

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

10. Pliilosophiai propaedeutika. Lélektan: Megismerés. Érzés. Akarat. 
— Logika: Elemtan, fogalmak; ítéletek és következtetések. Rendszertan: a 
meghatározás, a felosztás, a nregbizonyítás; a módszer, a tudományok elvei
ről és rendszeréről. Tk.: Böhm Károly, Tapasztalati lélektan. Logika. Hetenkint 
3 óra. — Gömöry János.

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

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

írásbeli dolgozatok a felső osztályban.
Magyar dolgozatok.

IV. osztály. 1. Milyen hatással van Miklósra Laczfi hadának megérke
zése? 2. Milyen hatással van Miklós sorsára a gyilkossága? 3. A farkaskaland.
4. Miklós találkozása az özvegygyei a pesti temetőben. 5. Miklós megfékezi 
a bikát. 6. Miklós csárdái vigadása. 7. Miklós legyőzi a csehet. 8. Lajos 
király. 9. Bencze. 10. A legszebb ének. 11. A budai harczjáték. 12. Az alföld. 
13. Ügyiratok. 14. Folyamodvány.

V. osztály. 1. Hunyadi hadviselésének módja. (Iskolai.) 2. Tinódi históriás 
énekének történeti jelentősége. 3. Zrínyi Miklós, a költő ifjúsága. 4. Az öreg 
Toldi. 5. Az új földesúr. 6. Mivel indokolja Deák Ferencz felirati beszédé
ben, hogy Ferencz őfelségéhez kell fordulni? (Iskolai.) 7. Szabadon választott 
tétel. 8. A magyar történet tanulása érdekes és fontos. 9. Petőfi szeretete 
szülei iránt. (Versei alapján.)

VI. osztály. 1. A művészetek felosztása. 2. A festészet. 3. Lévai Mikese.
4. Attila és Buda jelleme (a Buda halála alapján.). 5. A Szigeti veszedelem 
méltatása. 6. Az eposzi hős. 7. Shakspere egy tragédiájának méltatása. 8. A 
Kérők komikuma.

VII. osztály. 1. Apáti Ferencz Feddő-éneke. (Iskolai.) 2. Hogyan lett a 
pogány Magyarország kereszténynyé. (Herczeg Ferencz Pogányok czímű
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regénye alapján.) 3. A protestantizmus hatása a magyar művelődésre a 
XVI. században. 4. Párhuzam a Zrinyiász „Radivoj és Juranics“ és az Aeneisz 
„Nisus és Euryalus" epizódja között. 5. A kurucz líra motívumai. 6. a) A 
játszótéren, b) A jégpályán. 7. Mikes Kelemen emlékezete. 8. Kisfaludy 
Sándor regéi. 9. A felújulás korának költői irányai. (Iskolai; elkészítendő 
volt a dolgozat tervezete; kidolgozandó részlet: A népköltészet hatása.)

VIII. osztály. 1. A magyarokhoz és a Himnusz összehasonlító fejtege
tése kor, hangulat és előadás szempontjából. 2. Katona „Bánk bán"-ja meg
jelenésének és mellőzésének körülményei. 3. Vörösmarty hazafias lírája. 
4. Kemény regényeinek jellemzése. 5. Petőfi, mint az Alföld költője. 6. Arany 
humora a „Nagyidai czigányok“-ban. 7. A nő szerepe Madách „Az ember 
tragédiája ez. művében.

Német dolgozatok.
VII. osztály. 1. Androklus und der Löwe (frei erzählt). 2. Das Leben 

im Mittelalter (fordítás magyarból). 3. Beschreibung der Örtlichkeiten, in 
welchen die Handlung des Epos „Hermann und Dorothea“ vor sich geht.
4. Der Ausbruch der französischen Revolution und deren Wirkung auf 
das angrenzende Deutschland, nach der Rede des Dichters in „Hermann 
und Dorothea“. 5. Die Theiss. Beschreibung. 6. Wie Siegfried ermordet 
ward (frei erzählt nach dem Nibelungenliede). 7. Entstehung des Nibelungen
liedes (fordítás magyarból). 8. Die Etats généraux (Klopstock ódája magyarra 
fordítva).

Vili. osztály. 1. Teil im Kreise seiner Familie. 2. Früh übt sich, was 
ein Meister werden will. 3. Zur Characterisierung des Schauspiels „Wilhelm 
Teil“ (fordítás németre). 4. Goethes Begegnung mit Herder (ford, magyarra).
5. Gedankengang von Schillers Gedicht „Das Lied von der Glocke“. 6. Uhland 
als Balladendichter. 7. Ungarische Stoffe in Lenaus Dichtung.

Szabadkézi rajz, mint szabad tantárgy.
A szabadkézi rajzórákra jártak az 1 —Vili. oszt. tanulók közül 129-en, 

kik 3 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 1913—14. isk. évben használandó tankönyvek.

I. OSZTÁLY. K. f.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasmá
nyok ..............................................  2 40

Bereczky, Bibliai történetek, 5. k. .. — • — 
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. — 70 
Szinnyei J , Magyar olvasó, I. r. .. 1 80
Szinnyei Magyar nyelvtan, I. r . .. -  90 
Geréb— Werth ; Kis laiiu nyelvkönyv — -
Csenged, Latin nyelvtan..................  2 40
Paszlavszky,Kis természetrajz, i.r.,3.k. 2 20 
Schohz-Schürger, Földrajz, I. r.,2. k. 1 60 
Lange-Cherven, Földrajzi atlasz, 16.

kiadás, kötve...................................  2 —
Horti, Számtan, I. r., kötve............  2 -
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, I.,

7. kiadás......................................... 2 —

II. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm... 2 40 
Bereczky, Bibliai történetek 5. k. .. 1 20
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. — 70 
Szinnyei, Magyar olvasókönyv, II. r. 2 40 
Szinnyei, Magyar nyelvtan, II. r. .. — 90 
Csenged, Latin nyelvtan L, 4. k. .. 1 80
Csengén, Latin olvasókönyv, /. r. .. 2 — 
Scholtz-Schtirger, Földrajz, II., 2. k. 2 50 
Lange-Cherven, Rendszeres földrajzi

atlasz, 16. k., kötve........................ 2 —
Paszlavszky, Kis természetrajz, II. k. 2 60
Horti, Számtan, II. r.........................  1 20
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, II.r.,

4. kiadás........................................  2 -

III. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm... 2 40 
Hetvényi L., A kér. egyház története

kor- és életrajzokban ............  .. — 80
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. — 70
Szinnyei J.,Magyarolvasókönyv, III. r. 2 40 
Szinnyei J., Rendsz. ntagy. nyelvtan 1 — 
Schuster, Német nyelvi., I. r., 3. k. 2 40 
Qeréb-Morvay, Latin nyelvkönyv,

2. k..................................................  1 80
Scholtz-Schürger, Földrajz, 2. r., 2. k. 2 50
Helmár, 2 térkép................................— 40
Makay, Fizika és fizikai földr., 3. k. 1 20 
Szigethy, Magyarok története, I. .. 1 60
Horti, Számtan, III. rész..................  1 20
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, i i l ,

IV. oszt., 4. kiadás............ 2 40

IV. OSZTÁLY.

K. f.
Kempf-Csengeri, Latin stílusgyakorl.,

I I .  rész ........................................  I 40
Szigethy, Magyarok története, II. r. 2 — 
Szterényi, Növénytan, 6. kiadás.. .. 3 —
Cserey, Növényhatározó, 4. k.........  6 40
Wagner, Algebra, 9. k...................... 4 -
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, i i l ,

IV. osztály, 4. k............................ . 2 40
Rajzeszközök.

I -  IV. Rajztömb (mér
tani rajz felírású és 
felírás nélküli lapok
kal).

Hardtm uth-irón, 2 sz.
Rajzsín
K ö rz ő
Qummi (kemény és puha)
H á r o m s z ö g

Festékek
Ecset
Csésze
Zsebkés
Tus
Üvegpapiros 
A szénrajzoláshoz : 
szén, törlő és gyúrható 

gummi.

V. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. .. 2 40 
Frenyó L., A keresztye'nség megala

pításának története.......................  2 —
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 nyelvi, L, 4. k.,lt.,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
Budán, Latin-magyar, magyar-latin

szótár, kötve ............................. 8 —
Dr. Szigethy Lajos, Világtörténet, 1. 2 40 
Kogutovicz. Tört. isk. atlasz, I.r., 5. 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.
Gyom lay, 3. k................................ 2 80

Badics, Magy. irod. olvk., I. k., 5. k. 2 40 
Rajzszerek (lásd IV. osztálynál).

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. .. 2 40
Hetvényi, Ev. vallástan ..................  1 -
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. — 70
Góbi, Stilisztika, 6. k ia d á s ............  2 40
Arany J., Toldi, magy. Lehf., I I.  k .  2 — 
Schuster, Német nyelvtan, L, 3. k.  2 40 
Csengeri, Latin nyelvt., I., 4. k.,ll.,3. k. 3 60

c i v i u j  i h a t n i  u i v .  v ,  l . i v i u ö ,  v_y v i

dius és Phaedrus műveiből, 9. k. 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: Bánkbán30fill., 

Kisfaludy : Kérők 30 fül., Zrínyi:
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K. f.
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, Wilhelm Teli, magy. Hein

rich, 6. k.....................................  1 20
Kelemen, Német szótár, 2 kötet .. 4 40
Kogutovicz, Történeti iskolai atlasz,

III. rész, 4. k..............................  2 40
Dr. Kovács Zoltán, Fizika, 2. k . .. 4 80
Wagner, Algebra, 9. kiadás.....  4 -
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. .. 4 80

Azok részére, kik görögül nem tanulnak :
Thukydidesből szemelvények, magy.

Szilasy, 2. k................................  2 80
Demosthenes válogatott beszédei,

ford. Földi ................................... 1 20
Badics, Magy. Írod. olvk., m., 4. k. 3 60
Rajzszerek (lásd a IV. osztálynál).

K. f.
Szigeti veszedelem 30 fill., Arany
válogatott ba lladái..........................— 60

Schuster, Német nyelvtan, III. r., 2. k. 2 -  
Kelemen, Német szótár, 2. kötet .. 4 40 
Csengeri, Latin nyelvi, I., 2, k., H.,2. k. 3 60 
Kalmár Elek: Szemelvények Titus 

Livius Kómái Történetéből .. .. 3 60
Vergilius Aeneiséből 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, Gör. gyakori.-ésolvk.,i., n. 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, Az egyet. kér. egyház tör

ténete a westfáliai békétől korun
kig és a magy. ev. egyház tört... 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-magyars magyar

görög szótár, kötve.......................  8 —

VIII. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasmá
nyok .. .. ............. .................. 2 40

Zsilinszky, Kér. hit- és erkölcstan .. 1 50
Beöthy, Á magyar nemzet irodalom-

története, ii. k., 9. k.....................  5 —
Szinnyei, Á magyar nyelv, 7. k., I. 

Schiller, Wilhelm Teil, m. Hein
rich G............................................. 1 20

Schuster, Német irodalmi könyv, II. r. — — 
Kelemen, Magyar-német és német

magyar szótár .............................  4 40
Csengeri, Latin nyelvtan, L, II......... 3 60
Horatii FI. carmina, ed. Pozder .. 1 60
Némelhy,„Taciti Annales ...............— —
Hittrich O., 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 irod.-tört. .. — 60 
Homér Iliásából szemelvények, ki

adta Kempf, 2. k........................... 2 80
Lévay-Vida, Görög-magyar s magyar

görög szótár, kötve.......................  8 -
Dr. Szigethy, A magyar nemz. tört. 3 20 
Böhm, Tapasztalati lélektan, 3. kiad. 1 20
Böhm, Logika, 2. kiadás.................. 1 20
Szekeres, Fizika, 2. kiadás............  4 80
Wagner, Algebra, 9. kiadás............  4 —
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. .. 4 80

Füzetek: Hegedűs és Sándor czégtől 
Debreczen.
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D) Főgymnasiumi tanulók.
A rövidítések magyarázata: ág. h. ev. =  ágostai hitvallású evangélikus; ref. =  reformá
tus ; rk. =  római katholikus ; gk. =  görög kaíholikus; un. =  unitárius ; izr. =  izraelita 

vallású; m. =  magyar; n. == német; t. =  t ó t ; r. =  ruthén anyanyelvű.

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY.

Alexander Ignácz izr., m. 
Bally Béla rk., m. . . .

Baumöhl Henrik izr., ni. 
Bodnár László rk., t. . .

5 Chovan András ág. h. ev., t 
Dessewffy György rk., m. 
Décsi Sándor ref., ni.. .

Drács Árpád rk., t* . . 
Dubinszky Lajos ág. h. ev., t 

10 Fajgl Alajos rk., m. . . 
Ferderber Miklós izr., n.* 
Frenyó Lajos ág. h. ev., m 
Fuchs Lajos izr., t. . . 
Geőcze Frigyes rk., m. .

15 Goldmann Miklós izr., n.

Goldstein Sándor izr., m. 
Groszmann László izr., m. 
Halbsch Pál rk., m. . . 
Ilkovics László izr., t.

20 Jakabfalvay Géza ref., m.*‘ 
Kalinyák Miklós gk., m* 
Kaufmann Mór izr., n.**

Kirchmayer Vilmos ág. h.
ev., m............................

Klein Albin izr., m. . .
25 Klein Arnold izr., m.

Klein Dezső izr., m. . . 
Korláth István ref., m.**. 
Krahulecz Zoltán ág.h.ev., m 
Kuhlöfl Béla ág. h. ev., m
* Ismétlő. -  ** Kimaradt.

Keczerpeklén, Sáros, 1902.febr. 21. 
Tőketerebes, Zemplén vm ,

1902. már ez. 26.
Eperjes, Sáros vm., 1902. szept. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. máj. 8. 
Sóvár, Sáros vm., 1899. júl. 1. 
Bérczalja, Sáros vm., 1901. decz. 10. 
Gölniczbánya, Szepes vm.

1902. febr. 10.
Alsósebes, Sáros vm., 1900 jan. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. máj. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. okt. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. ápr. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. okt. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 18. 
Tiszataróczpuszta, Szepes vm., 

1901. aug. 7.
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. okt. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 25. 
Szedikert, Sáros vm., 1902. jún. 2. 
Kassa, A.-Torna vm., 1900. febr. 1. 
Felsőmerse, Sáros vm., 1901. ápr. 3. 
Magyarraszlavicza, Sáros vm.,

1900. szept. 30.

Enyiczke, Sáros vm., 1902. ápr. 19. 
Pelejte, Zemplén vm., 1902. okt. 23. 
Láda, Sáros vm., 1902. márcz. ő. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. decz. 15. 
Mezőkaszony,Bereg, 1903.már.27. 
Szepesremete, Szepes, 1901. júl. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. febr. 24.
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Név, vallás, anyanyelv

30 Kunfalvi Pál izr., m. . . . 
Landsmann Béla izr., m. 
Lefkovits Béla izr., rn. . . 
Libay László rk., m. . . . 
Marencsin Andor ág. h. ev., ni.

35 Máriássy Dezső rk., m. . . 
Mátray Elemér ref., m* . . 
Rosenblatt Leó izr., m. . . 
Schulek Oyula, ág. h. ev., m. 
Schvarcz Miksa izr., n. . .

40 Schwarz György izr., m. 
Siegelmann Lajos izr., m. . 
Stern Oszkár izr., m. . . .
Sternlicht Jenő izr., m. . .

Szabó Ferencz ág. h. ev., m.

45 Szóbél Lajos izr., n. . . . 
Szteczovics Emil gk., t. . . 
Thinschmidt Tivadar ág. h.

ev., m................................
Tkacs János rk., t.................
Urbach Géza izr., m .. . . 

50 Veiszlovics László izr., m. . 
Venetianer Sándor izr., n. . 
Villecz Mihály rk., m. . .

Weiszberg József izr., m. . 
Weiszlovits Elemér izr., m* 

55 Zelonkay József rk., m. . . 
Zsakay László rk., m.* . . 
Zsupnik Lajos izr., m. . .

Magántanulók:
Schudich Dezső gk., m. . . 
Szentiványi József ág. h. 

ev., m................................

Születés helye és ideje

Námesztó, Árva vm., 1902. febr. 2. 
Bárcza, A.-Torna m., 1901. decz. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. decz. 15. 
T apolyradvány, Sáros vm.,

1901. április 22.
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 22. 
Nagysáros, Sáros vm.
Héthárs, Sáros vm.
Edelény, Borsod vm, 1902. ápr. 28. 
Sárosófalu, Sáros, 1902. febr. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. máj. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. decz. 5. 
Tőketerebes, Zemplén vm.,

1902. okt. 2.
Merészpatak, Zemplén vm.,

1900. júl. 16.
Jernye, Sáros vm., 1901. nov. 21. 
Igló, Szepes vm., 1901. nov. 18.

Eperjes, Sáros vm.,1902. inárcz. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jún. 24. 
Kassa, A.-Torna vm., 1902. nov. 1. 
Pelsücz, Gömör vm., 1902. aug. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jún. 6. 
Bártfaújfalu, Sáros vm.,

1902. aug. 6.
Kapi, Sáros vm., 1901. júl. 17. 
Osztópatak, Sáros, 1900. júl. 11. 
Radoma, Sáros vm., 1901. jún. 14. 
Budapest, 1900. márcz. 20. 
Nagysáros,Sáros vm., 1901. nov. 6.

Kolysó, Szepes, 1903. márcz. 11. 

Budapest, 1903. jan. 10.

* Ismétlő.
Coll. í r t .  1912—1913. 18



138

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

Auszlánder Elek izr., m. 
Baumann Ferencz rk., m. 
Bodnár Dezső ref., m.

Csizsek Jenő rk., m.* .
5 Draskóczy Lajos ág. h.ev., m 

Engler Pál ág. h. ev., m. 
Elischer Zoltán ág. h. ev., n

Fleischer Vilmos ág. h. ev., m 
Frauwirth Mihály izr., n.

10 Friedmann Ede izr., n. . 
Friedmann Hugó izr., m. 
Fried Marczel izr., m. 
Futtersack Mózes izr., m. 
Gottlieb Elek izr., n. . .

15 Greif Ede rk., t. . . . 
Groszmann Dezső izr., m.

Guseó Sándor rk., m.* .
Hampel Árpád rk., m. .
Hampel Lajos rk., m.

20 Hanzély Miklós rk., m. . 
Hartmann Sándor ág.h.ev.,m 
Hoschkora Lajos rk., m* 
Huszár József gk., m. 
llkovics Emil izr., m. . .

25 llkovics Izidor izr., n.
Keller Henrik izr., n. . . 
Kertész Sándor rk., m. .

Kocsis Sándor ref., m. .
Kónya Sándor m. . . .

30 Kopp Vilmos izr., n. . . 
Kossuth Lajos ág. h. ev., m 
Landsmann Elek izr., m. 
Lefkovics Viktor izr., n. 
Liebermann Ernő izr., n.

35 Luchs Róbert ág. h. ev., m

* Ismétlő. -  ** Kimaradt.

Vitka, Szatmár vm, 1901. aug. 26. 
. Makiár, Heves vm., 1899. márcz. 4. 
Komlóskeresztes, Sáros vm.,

1900. ápr. 18.
Eperjes, Sáros vm., 1901. nov. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. márcz. 26. 
Klenócz, Gömör, 1899. márcz. 29. 
Gölniczbánya, Szepes vm.,

1901. márcz. 9.
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. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. decz. 15. 
Héthárs, Sáros vm., 1900. nov. 7. 
Töltszék, Sáros vm., 1899. jan. 9. 
Szentmihályfalva, Sáros vm.,

1900. jan. 16.
Varannó, Zemplén, 1900. ápr. 28. 
Eperjes, Sáros vm, 1900. ápr. 15. 
Eperjes, Sáros vm, 1901. jún. 10. 
Eperjes, Sáros vm, 1900. okt. 28. 
Eperjes, Sáros vm, 1900. nov. 16. 
Eperjes, Sáros vm, 1900. máj. 10. 
Eperjes, Sáros vm, 1901. jún. 28. 
Szedikert, Sáros vm, 1901. júl. 27. 
Eperjes, Sáros vm, 1899. decz. 4. 
Eperjes, Sáros vm, 1901. szept. 3. 
Hernádzsadány, Abaúj vm,

1901. márcz. 15.
Hernádbüd, Abaúj, 1901. szept. 19. 
Eperjes, Sáros vm, 1900. máj. 26. 
Héthárs, Sáros vm, 1900. júl. 24. 
Dobsina, Gömör, 1901. márcz. 10. 
Bárcza, Abaúj vm, 1900. ápr. 22. 
Nagyvitéz, Sáros, 1901. jan. 26. 
Oroszvár, Moson, 1901. márcz. 6. 
Eperjes, Sáros vm, 1901. aug. 14.

II. OSZTÁLY.

* **
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Név, vallás, anyanyelv

Mátray László ref., m. . 
Mátrai Rezső ref., m. 
Neusinger Aurél ág. h. ev., m 
Oleár Gyula gk, t. . .

40 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.

45 Schwarcz Gyula izr., m. 
Stein Indig Simon izr., m.* 
Stern Béla izr., m* . .
Szántó Gyula ág. h. ev., m 
Trócsányi Béla ref., m.* .

50 Urbach Béla izr., m. . .
Zimmermann Ármin izr., t 
Zimmermann Miklós izr., m 
Zsugyel Bertalan ág. h. ev., m

Magántanuló:
Glück Loránd izr., m. . .

III.
Antal Zoltán rk., in.** . .

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. . . 
Domen Gusztáv rk., m* 
Durst Aladár ág. h. ev., m. 
Franki Zsigmond izr., n. . 

10 Gerhard Zoltán ág. h. ev., m. 
Gerő Ödön izr., m. . . . 
Gottlieb Jenő izr., n.* . .
Grossmann Károly izr., m. 
Grossmann Pál izr., m. . .

* Ismétlő. — ** Kimaradt.

Születés helye és ideje

Nagysáros, Sáros, 1899. jan. 23. 
Hertnek, Sáros vm, 1900. máj. 1. 
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,1899.márcz.21. 
Varannó, Zemplén, 1899. decz. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. szept. 19. 
Kolozsvár, Kolozs, 1900. nov. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. júl. 31. 
Homonna, Zemplén, 1901. szept. 6. 
Korlát, Abaúj vm., 1899. máj. 5- 
Kassa, Abaúj vm., 1901. márcz. 1. 
Farkasfalu, Szepes, 1901. ápr. 17. 
Igló, Szepes vm., 1901. jún. 25. 
Ujcsanálos, Zemplén vm.,

1899. márcz. 3.

Bártfa, Sáros vm., 1901. aug. 17.

Kiskunfélegyháza, Pestm.,
1900. febr. 25.

Tőketerebes, Zemplén vm.,
1899. aug. 9.

Eperjes, Sáros vm, 1899. febr. 12. 
Wien, Ausztria, 1900. febr. 16. 
Abaújsáp, Abaúj-Torna vm.

1898. okt. 7.
Prakfalva, Szepes vm, 1899. ápr. 8. 
Finke, Borsod vm, 1899. jan. 16. 
Eperjes, Sáros vm, 1900. máj. 2. 
Eperjes, Sáros vm, 1900. jan. 31. 
Budapest, 1900. május 27. 
Eperjes, Sáros vm, 1900. nov. 26. 
Sebeskellemes, Sáros, 1898. jún. 30. 
Eperjes, Sáros vm, 1900. nov. 1. 
Eperjes, Sáros vm, 1899. júl. 28.

18*



1 4 0

N é v ,  v a l l á s ,  a n y a n y e l v

15 Grosswirth Jakab izr., m. . 
Guttmann Dezső izr., n. 
Halmi Aladár ág. h. ev., m. 
Hunyady Miklós rk., m. 
Hübschmann Vilmos izr., n. 

20 Jancsó Aladár ág. h. ev., m. 
Javorniczky Ervin ág. h. ev., m. 
Kail Károly rk., m. . . .
Klein Béla izr., m................
Klein Hugó izr., n. . . . 

25 Klinczkó Aladár ág. h. ev., m. 
Kolár Ferencz rk., m. . . 
Koncsek János ág. h. ev., m. 
Korláth Árpád ref. m.** . . 
Kozslei György ág. h. ev., t. 

30 Lichtig Ernő izr., m. . . . 
Liska Mihály ág. h. ev., m.** 
Mandl Juda Gyula izr., n. . 
Mikolik István ág. h. ev., m. 
Nagy Rezső ág. h. ev., m. . 

35 Németh András ág. h. ev., m. 
Öhlschläger Andor ág. hitv.

ev., m................................
Pap Dezső ág. h. ev., m. . 
Paszternák Tivadar izr., m.
Pável Béla gk., m................

40 Probstner László rk., m.* . 
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. 
Székely László izr., m. . . 
Szlávik Rezső ág. h. ev., m. 
Váczy Bódog ág. h. ev., m. 

50 Váczy László ág. h. ev., m. 
Wollner Sándor izr., m. . .

* Ismétlő. -  ** Kimaradt.

S z ü l e t é s  h e l y e  é s  i d e j e

Eperjes, Sáros vm., 1900. aug. 7. 
Roskovány, Sáros vm., 1899. nov. 2. 
Lapos, Sáros vm., 1900. aug. 12. 
Darócz, Sáros vm., 1901. jan. 26. 
Kolossó, Sáros vm., 1899. aug. 17. 
Vedresábrány, Bihar, 1900. júl. 12. 
Abaújharaszti, 1900. aug. 20. 
Budapest, 1899. június 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 12. 
Geczelfalva, Gömör, 1898. máj. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 3. 
Margonya, Sáros vm., 1898. jan. 6. 
Mezőkaszony, Bereg, 1900. júl. 26. 
Kükemező, Sáros vm.,1898. ápr. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1909. jún. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. aug. 19. 
Héthárs, Sáros vm., 1898. jún. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 24. 
Nagy sáros, Sáros, 1900. szept. 24. 
Öttevény, Győr vm., 1898. nov. 27.

Kassa, Abaúj-Torna, 1900. júl. 7. 
Szepesolaszi, Szepes, 1900. jan. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 11. 
Kaplony, Szatmárvm., 1900. febr.3. 
Nagysáros, Sáros vm., 1898. júl. 16. 
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. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 1. 
Felső-Józsa, 1898. decz. 1. 
Poprád, Szepes vm., 1898. okt. 17. 
Zsolna, Trencsén, 1900. márcz. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. febr. 17.
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IV. OSZTÁLY. 

Balogh Dániel ref., m. .
Bertalan Béla ág. h. ev., m

Bodnár József rk., m.
Bodor Gábor ref., m.

5 Czékus László ág. h. ev., m 
Dessewffy Béla rk., m. . 
Déri György izr., m. . . 
Gärtner Miksa izr., n. 
Gellmann Miksa izr., n.*

10 Gerő Miklós izr., m. . . 
Guttmann Manó izr., n. 
Guttmann Simon izr., n.

Halmi Elemér ág. h. ev., m 
Herskovits Sándor izr., m

15 Holénia József rk., m. 
Horváth András ág. h. ev., i

Ilkovits Alfréd izr., m. . 
Javornitzky Aladár ág. ev., m 
Kapisinszky Miklós gk., r.

20 Kerpán István rk., m.
Klein Lipót izr., m.**
Klema Imre rk., m. . .
Klemens Rezső ág. h. ev., m 
Klonfár Jenő rk., m* . .

25 Koncsek Béla ág. h. ev., m 
Kopp Salamon izr., n. . 
Kosztelnik József rk., t. . 
Körtvélyessy Pál ág. h. ev., n 
Liptai Sándor ág. h. ev., m 

30 Löwy Jenő izr., m. . .
Lutocska László ág. h. ev.,

Mandel Jónás izr., n. . .

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. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. decz. 30. 
Losoncz,Nógrád vm.,1899.aug 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 3. 
Tarcza, Sáros vm., 1897. nov. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 30. 
Kolossó, 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. dec. 16. 
Túróczliget, Túrócz vm.,

1898. aug. 14.
Szedikert, Sáros vm., 1899. jún. 6. 
Abaújharaszti, 1898. okt. 2. 
Borosnya, Zemplén vm.,

1898. máj. 4.
J ászó, Abaúj-T. vm., 1898. szept. 17. 
Bező, Ung vm., 1899. márcz. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1998. aug. 18. 
Felsőlövő, Vas vm., 1899. jún. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. febr. 17. 
Erdővágás, Sáros vm.,1896. okt. 15. 
Héthárs, Sáros vm., 1897. szept. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 30. 
Eperjes, Sáros vm.; 1899. júl. 21. 
Németlipcse, Liptó vm.,

1899. jún. 20.
Nagysáros, Sárosvm., 1898.febr. 22.

* Ismétlő. — ** Kimaradt.
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Marencsin Béla ág. h. ev., m.

Móré Sándor rk., m. . . 
35 Nagy Árpád izr., m. . . .

Nagy Dezső ref., m. . . .
Oszwald Dániel ág. h. ev., m. 
Rácz Armand izr., m. . .
Rosenthal Jenő izr., m. . . 

40 Schreiber Jenő izr., n. . . 
Schwarcz Ernő izr., n. . .

Stern Simon izr., m. . . .
Szabó István rk., m. . . .
Székely Lajos izr., m. . . 

45 Szilárd József rk., m. . . .

Sztehlo Géza ág. h. ev., m. 
Szűcs Árpád ref., m. . . .

Tauth Béla rk., m. . . . 
Tornai Tibor izr., m. . . .

50 Urbach Miklós izr., m. . . 
Urbanyecz István rk., m. . 
Venetianer Nándor izr., n. 
Weisz Sándor izr., m. . . 
Weiszer Sándor ág. h. ev., m. 

55 Zemán Jenő ág. h. ev., m.

Születés helye és ideje

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. decz. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. ápr. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. nov. 24. 
Varannó, Zemplén vm.,

1898. máj. 5.
Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 9- 
Komárom, 1900. aug. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jún. 5. 
Pusztakokasd, Fehér vm.,

1897. júl. 21.
Eperjes, Sáros vm., 1899. szept. 7. 
Parajd, Udvarhely vm.,

1898. ápr. 15.
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.f 1898. decz. 4. 
Palocsa, Sáros vm., 1898. máj. 28. 
Orosháza, Békés vm., 1899. ápr. 6. 
Abos, Sáros vm., 1898. szept. 24.

V. OSZTÁLY.
Jegyzet: p  a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló tan

folyamba já r ; a görögöt tanulók nincsenek megjelölve.

p. Andrejkó Árpád rk., m. 
p. Artim Lórin ez gk., m. 
p. Atlasz Illés izr., m. . . 
p. Bárdos Nándor izr., m.

5 Bertalan Dezső ág. ev., m. 
Beszkid Szilárd gk., m. 
Brauner Ernő ág. ev., m.

p. Dániel Csarni István ág. 
h. ev., m.................

Felsővízköz, Sáros, 1897. febr. 7. 
Boksa, Zemplén vm., 1897. júl. 20. 
Tótraszlavicza, Sáros, 1898.ápr. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 3. 
Száján, Torontál, 1898. márcz. 17. 
Lukó, Sáros vm., 1898. aug. 16. 
Rimaszombat, Gömör vm.,

1897. nov. 24.

Kőszeg, Sáros vm., 1895. júl. 25.
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p. Elischer Béla ág. ev., m.

10 Friedmann Dezső izr., m. 
p. Gallotsik Elek rk., m. .

Goldmann Béla izr., m. 
p. Gruber Sándor rk., m.

Grünstein Béla izr., m.

15 p. Hodinka Lóránt gk., m.

Ilkovics Sándor izr., m.* 
p. Irányi Géza ág. h. ev., m.

Jármay László ág. ev., m. 
p. Kerpán József rk., m. ' 

20 Kézsmárszky Árpád ág.
h. ev., m......................

p. Klein Pál izr., m. . . .

p. Klonfár Dezső rk., m* 
Kocsis János ref., m.

p. Konka Géza rk., m. . .
25 Kulifay Tibor ref., m. .

Lamparter Győző rk., m. 
Lefkovics Artúr izr., m. 
Liska László ág. ev., m.** 

p. Ludrovszky Béla rk.. m. 
30 Marencsin Albert ág. h.

ev., m...........................

p. Midiik Miklós gk., m. . 
Nagel László izr., m. 
Öhlschläger Ödön ág. h.

ev., m...........................
p. Petricskó Jenő gk., m.

35 Rosenberg Gyula izr., m. 
p. Sarudy Tibor ág. ev., m. 

Schwarz Sándor izi., m.

* Ismétlő. — ** Kimaradt.

Gölniczbánya, Szepes vm,
1897. márcz. 9.

Eperjes, Sáros vm , 1897. nov. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 5. 
Sajószentpéter, Borsod vm.,

1897. jan. 20.
Sárosbogdány, Sáros vm.,

1898. márcz. 4.
Krasznahorkaváralja, Gömör vm., 

1898. jún. 11.
Szedikert, Sáros, 1898. febr. 4. 
Gyöngyös, Heves, 1898. okt. 6. 
Bártfa, Sáros vm., 1898. aug. 27. 
Jászó, Abaúj-T., 1897. jan. 24.

Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 17. 
Magyarjakabfalva, Sáros vm., 

1897. okt. 24.
Eperjes, Sáros vm., 1895. ápr. 2. 
Hernádbüd, Abaúj-Torna vm.,

1897. szept. 19.
Felsőodor, Sáros, 1898. aug. 30. 
Segesvár, Nagyküküllő vm.,

1898. fe b r /17.
Felsőelefánt, Nyitra, 1898. febr. 17. 
Nagy vitéz, Sáros, 1898. jan. 8. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 24. 
Bártfa, Sáros vm., 1896. máj. 11.

Tapolyradvány, Sáros vm.,
1897. aug. 22.

Komlóspatak, Sáros, 1896. nov. 29. 
Töltszék, Sáros vm., 1898. okt. 9.

Kassa, Abaúj-Torna, 1898. aug. 4. 
Pillerpeklén, Sáros, 1895. febr. 21. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 17. 
Nádasd, Liptó vm., 1898. aug. 12.
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p. Székely Károly ref., m.

p. Sztopkó Ferencz rk., m. 
40 p. Weiszlovits Aladár izr.,m. 

p. Zeilendorf Henrik izr., m. 
p. Zsembery László rk., m. 
p. Zsigmond Árpád ref., m.

Magántanuló:
Zámborszky Sándor rk., 

m..................................

S z ü l e t é s  h e l y e  é s  i d e j e

Szatmárgörbed, Szatmár vm., 
1895. jan. 9.

Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 11. 
Osztópatak, Sáros, 1897. nov. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. jún. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. ápr 22. 
Parajd, Udvarhely, 1898. júl. 28.

Bártfa, Sáros vm., 1896. febr. 11.

OSZTÁLY.

Boksa, Zemplén vm., 1895. júl. 29. 
T átraszlavicza, Sáros, 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.

VI.
p. Artim Antal gk., m. . 
p. Atlasz Éliás izr., m. . 

Bartos Gyula ág. h. ev., n 
Beszkid Antal gk., r. .

5 p. Bodnár István ref., tn.

p. Bodnár Zoltán ref., m. 
Csendes Sándor ág. h. 

ev, m......................

p. Ficker Quirin rk., n. . 
p. Földváry Miklós rk., m

10 p. Friedmann Sándor izr., m 
p. Frniák Péter ág. h. ev., m 
p. Gajdos József ág. h.ev., m 
p. Gallotsik László rk., m. 
p .  Gärtner Gyula izr., n.

15 p. Gideon Henrik izr., n. 
Gottdiener József izr., m 
Grellneth Andor rk., m 

p. Groszmann Imre izr., m 
Herz Ferencz izr., m.** 

20 p. Huszár Emil rk., m. . 
Kalinyák Emánuel gk., t 

p. Klein Hermann izr., n.

p. Krón József rk., m. . .

Bukovecz, Krassó-Szörény vm.,
1894. okt. 2.

Lófalu, Sáros vm., 1897. szept. 15.
S.-A.-Újhely, Zemplén vm.,

1897. szept. 25.
Eperjes, Sáros vm., 1897. aug. 26. 
Szucsány, Túrócz, 1897. jan. 31. 
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. 
Lőcse, Szepes vm., 1897. aug. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. aug. 23. 
Felsőmerse, Sáros, 1897. júl. 25. 
Tótraszlavicza, Sáros vm.,

1893. jan. 7.
Kapuvár, Sopron, 1897. márcz. 21.

** Kimaradt.
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p. Kurth János ág. h. ev., m. 
25 p. Lefkovits Dezső izr., m. . 

p. Löwenstein Elek izr., m. . 
p.Mátray István ref., m. . .

Nagy Jenő izr., m. . . .
p. Neumann Illés izr., m. . . 

30 p. Papp József ref., m. . . .

p. Prekop Simon gk., m. 
Róth Ágost ág. h. ev., n* 
Szabó István ág. h. ev., m. 

p. Szepesi Zoltán rk., m. . . 
35 Tahy Béla ág. h. ev., m. . 

p. Télessy István ág. h. ev., m.

p. Várjon Géza rk., m .. . . 
p. Wächter Vilmos ág. h. ev.,n. 

Weiszer Ernő ág. h. ev., m. 
40 Zapotoczky Gábor gk., r.

VII.
p. Bielek M. Lászlóág. h. ev., m.

Boratkó Ferencz ág. h. ev., m. 
p.Böhm Jenő izr., n. . . .
p. Diener Jenő izr., m. . . .

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

Friedmann Ármin izr., n. . 
p. Grósz Gyula izr., m. . .
p. Grünstein Ede izr., m. . . 

Jesztrebényi Ernő
ág. h. ev., m...................

10 p. Kemény László ág. h. ev., m. 
Klinczkó István ág. h. ev., m. 

p. Markovics Jónás izr., n. . 
Mayer Elek ág. h. ev., m. 
Mayer György ág. h. ev., m.

15 p.Nyemetz István gk., m. 
p. Orián Árpád ref., m. . .

* Ismétlő.
Coll. Ért. 1912—13.

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm, 1897. jan. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. júl. 27. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. júl. 23. 
Nagysáros, Sáros, 1897. febr. 21. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. máj. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. nov. 16.
S.-A.-Ujhely, Zemplén vm.,

1895. szept. 20.
Selyeb, Abaúj vm., 1894. febr. 28. 
Mateócz, Szepes, 1895. márcz. 17. 
Lapos, Sáros vm., 1896. aug. 20. 
Kassa, Abaúj vm., 1898. febr. 25. 
Bártfa, Sáros vm., 1897. febr. 26. 
Kiskúnlaczháza, Pest vm.,

1896. decz. 26.
Zsarnócza, Bars vm., 1897. ápr. 17. 
Bártfa, Sáros vm., 1896. nov. 15. 
Orosháza, Békés vm., 1897. jún.20. 
Csércs, Sáros vm., 1897. júl. 21.

OSZTÁLY.

Eperjes, Sáros vm., 1896. jún. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. márcz. 30. 
Szepesújvár, Szepes, 1896. júl. 18. 
Tőketerebes, Zemplén,1895. ápr.l.

Péteri, Pest vm., 1892. márcz. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. máj. 30. 
Gerla, Sáros vm., 1897. jan. 18. 
Kecerkosztolány, Sáros,1896. júl. 9. 
Varannómező, Zemplén vm., 

1896. márcz. 8.
Kassa, Abaúj-Torna, 1895. jan. 18. 
Sztrizs, Gömörvm., 1895., febr. 11. 
Dargó, Zemplén vm.,1895. máj. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. márcz. 29. 
Abaújszepsi, Abaúj-Torna vm., 

1896. okt. 15.
Malczó, Sáros vm., 1893. jún. 4. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1894. okt. 23.

19
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p. Oszvald László ág. h. ev., m.
Pongrácz Gyula rk., n.
Priscsák János ág. h. ev., m.

20 Rácz Ferencz izr., m. . . 
p .Rosenfeld Dezső izr, n. .

Sarudy István ág. h.ev., m.**
Scsavnyiczky Endre rk., m. .
Siegelmann József izr., n. .

25 Szepessy Ernő ág. h. ev., m. 
p. Szilárd Imre rk., m. . .

Terray Elek ág. h. ev., m. . 
p. Tornai Pál izr., m. . . .

Vircsik József ref., m. . .
30 p. Schiller Margit rk., m. . .

p. Schwarcz Sári izr., m. . .

VIII.
Bartsch Béla ág. h. ev., m. 

p. Blum Pál izr., m. . . .
Bolgár Sándor izr., m. . .

p. Bruck Hermann izr., m. .
5 p. Cinner Samu izr., m. . .

Collas Dezső br. rk., m. .
Csekan Lajos rk., m. . .
Dancz István ág. h. ev., m.
Elischer Viktor ág. h. ev., m.

10 Fried Ernő izr., m. . . .

Fúria Zoltán ág. h. ev., m.

Gojdics János gk., m. . .
15 p. Görög Jenő izr., m. . . .

Gottlieb Jenő izr., m. . .

Grossmann Elek izr., m. . 
p. Grünstein Lajos izr., m. .

Ilkovits Ottó izr., m. . .

** Kimaradt.

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm., 1896. febr. 16. 
Grácz, Stájerorsz. 1896. jan. 14. 
Gyalu, Kolozs vm., 1894. okt. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. decz. 20. 
Szucsány,Túróczvm.,1894. máj. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. márcz. 21. 
Tarkő, Sáros vm., 1893. uov. 22. 
Berzenke, Sáros vm., 1894. jan. 6. 
Héthárs, Sáros vm., 1895. szept. 23. 
Pusztakokasd, Fehér vm., 1895. 

máj. 15.
Szepesolaszi, Szepes, 1895. okt. 14. 
Girált, Sáros vm., 1895. jún. 24. 
Pályin, Ung vm., 1895. febr. 11. 
Igló, Szepes vm., 1896. jan. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. júl. 27.

OSZTÁLY.

Bártfa, Sáros vm., 1895. jan. 9. 
Varannó, Zemplén, 1894. tnárc. 30. 
Bártfa, Sáros vm., 1895. decz. 22. 
Hardicsa, Zemplén, 1894. ápr. 8. 
Kijó, Sáros vm., 1894. júl. 18. 
Nagysáros, Sáros, 1894. febr. 11. 
Pécsújfalu, Sáros, 1894. ápr. 17. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1805. júl. 21. 
Gölniczbánya, Szepes vm.,

1894. jan. 29.
Sebeskellemes, Sáros vm.,

1893. decz. 9.
Komlóskeresztes, Sáros vm.,

1895. ápr. 13.
Kosárvágás, Zemplén,1893. okt. 4. 
Bolyár, Sáros vm., 1894. júl. 24. 
Sebeskellemes, Sáros vm.,

1894. júl. 28.
Bártfa, Sáros vm., 1895. okt. 26. 
Sárosbogdány, Sáros vm.,

1895. decz. 19.
Szedikert, Sáros vm., 1896. jún. 10.
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p.Jancsó Gyula ref., m. . . 
p.Jászay László ref., m. . . 

20 Kapisinszky Jenő gk., m. . 
Késmárszky Lajos ág. h.

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

Kutsinszky Béla ág. h. ev., m. 
25 p. Liptai Sándor ág. h. ev., m. 

p. Maixner János ág. h. ev., m. 
Marencsin Zoltán ág. ev., m. 
Megéla Elek gk., m. 
Merényi Oszkár ág. h. ev., m. 

p. Moskovics Frigyes izr., m. 
30 p. Ökrös Tihamér ref., m. 

Schudich Gusztáv rk., m. 
p. Soltész Zoltán ág. h. ev., m. 
p. Spiegel Rezső izr., m. . . 
p. Strompf Rezső ág. h. ev., m. 

35 p. Szenes Pál izr., m. . . . 
Szóvá Péter gk., r. . . . 

p. Szlavkovszky Károly rk., m. 
Tauszk László izr., m. . .

p.Téglássy István ref., m.
40 p. Weiszberg Ferencz izr., m. 

Zahler Artúr izr., m. . .
Magántanuló:

Vozáry János ág. h. ev., m.

Születés helye és ideje

Érköbölkút, Bihar, 1895. decz. 26. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1895. máj. 8. 
Kecskőcz, Sáros vm., 1895. okt. 28.

Kassa, Abaúj-T. vm.,1895. dec. 14. 
Magyarjakabfalva, Sáros vm., 

1895. aug. 15.
Budapest, 1894. decz. 9.
Eperjes, Sáros, 1895. márcz. 5. 
Poprád, Szepes, 1895. ápr. 12. 
Radvány, Sáros, 1894. jan. 18. 
Falucska, Abaúj-T., 1895. aug. 26. 
Sóvár, Sáros vm., 1895. jún. 28. 
Kassa, Abaúj-T., 1895. aug. 6. 
Ond, Zemplén vm., 1893. nov. 20. 
Kojsó, Szepes vm., 1894. jan. 12. 
Losoncz, Nógrád, 1893. szept. 15. 
Nagybiccse,Trencsén, 1894. júl. 22. 
Varannó, Zemplén, 1895. febr. 28. 
Miskolcz, Borsod, 1896. márcz. 4. 
Hajtóka, Sáros vm., 1894. júl. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1893. nov. 30. 
Nagybiccse, Trencsén vm.,

1895. decz. 31.
Budapest, 1895. máj. 17.
Rudlyó, Zemplén, 1894. jan. 8. 
Töltszék, Sáros vm., 1896. nov. 2.

Krasznahorkahosszúrét, Gömör, 
1892. márcz. 6.

19’
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E ) Adatok az 1912—13. iskolai év történetéhez.

A Collegium ezévi története a főgymnasium ezévi történetét is magá
ban foglalja. (L. 18. old.)

E helyütt még a következőkről kell megemlékeznünk:
1. Iskolalátogatás, a) Dr. Mázy Engelbert, a kassai tankerület kir. 

főigazgatója 1913. évi május hó 3., 14., 16., 19-ikén, a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszternek megbízásából (142,678—1912.), a legfelsőbb felügyeleti 
jog gyakorlása végett iskolánkat meglátogatta és annak befejezése után 
értekezletet tartott a főgymnasium tanári-karával, b) Újhelyi Sándor, székes- 
fővárosi testnevelési felügyelő 1913. évi május hó 31-ikén, ugyancsak a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek megbízásából, a tornatanítás ellen
őrzése végett résztvett a tornaórákon, megtekintette a tornacsarnok beren
dezését és értekezletet tartott a főgymnasium tanári-karával.

2. Új épület. A főgymnasium kétemeletes új épülete a vasúti állomás 
felé vezető s mind nagyobb arányokban épülő Kassai-út mentén, a parko- 
zott Jókai-tér nyugati oldalán fekszik. Nagy előnye, hogy a város minden 
részéről könnyen megközelíthető. Maga a telek 7645 m2 területű. Az épület 
homlokzata a Jókai-térre néz; két oldalszárnya között terül el az iskola 
hatalmas udvara, a melyet az ifjúság játéktérnek is használhat s a hol óra
közökben szabadon mozoghat és friss levegőt szívhat. A nyugat felől be 
nem épített iskolai udvarról gyönyörű kilátás nyílik a közeli és regényes 
fekvésű dombsorra, a melynek erdővel borított lejtőiről üde levegő áramlik 
a város felé. A tantermek ablakai a tágas iskolai udvarra nyílnak, tehát e 
helyiségek portól mentesek és az utczai zajtól távol esnek; e mellett déli fek- 
vésűek lévén, napfényesek, világosak és barátságos benyomást keltenek. Az 
épület belső berendezése a modern paedagogia és egészségügy követelmé
nyeinek megfelelően készült. A tantermekben Rettig-padok vannak, a melyek
nek jó híre évről-évre nő és különösen Németországban általánosan elterjedtek. 
A fizikai, természetrajzi előadótermek, a rajztermek és a tornacsarnok modern 
felszerelésűek. A folyosókon ruhafogasok és esernyőtartók vannak. Az épület 
helyiségei — a folyosók is — központi fűtésre vannak berendezve. Az összes 
helyiségek asbestpadlózattal vannak burkolva; oly masszával, a melyet az 
összes szakkörök ma a leginkább ajánlanak iskolai padlózatnak. Előnye, hogy 
melegebb a fapadlózatnál s könnyen tisztán tartható; a helyiségek ilyen 
körülmények között portól mentesek. A tornacsarnok padlózata linoleum.

Óraközökben a folyosókon és az udvaron három tanár felügyelt az 
ifjúságra. A helyiségek tisztántartására nagy gondot fordítottunk. Az osztály
tanárok nagy buzgalmat fejtettek ki abban, hogy az ifjúságot rendre és 
tisztaságra neveljék. A tantermekben kifüggesztett házirend betartását szigo
rúan ellenőrizték.
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3. Értekezletek. A tanári testület 20 értekezletben intézte el az iskolai 
ügyeket. Csaknem minden értekezleten foglalkozott tanulmányi ügyekkel.

Külön értekezletben foglalkozott a tanári testület: 1. Az evangélikus 
középiskolai tanárok szolgálati pragmatikájával. 2. A zsinati bizottság törvény- 
javaslatával. (Mindkettőt az egyetemes egyházi közgyűlés terjesztette be 
véleményadás végett.) 3. Az Evangélikus Tanárok és Tanítók Országos Egye
sülete középiskolai szakosztályának munkaprogrammjával. 4. A vidékről 
bejáró tanulók ellenőrzésével. 5. Az idegen tanulók szállásviszonyaival.
6. A leányok, mint magántanulók, miként látogathatják a tanítási órákat?
7. A vizsgálatok módjával. (E. E. kgy. jkv 73 p.)

4. Ifjúsági istentiszteletek s az ifjúság vallás-erkölcsi nevelése.
Az ifjúság vallásos nevelésére kiváló gondot fordít a főgymnasium egész 
tanári-kara. Az istenitiszteleteket együtt látogatja az ifjúság a tanárokkal. 
Azóta, hogy a templom télen át vasárnaponkint fűtve van, külön ifjúsági 
istenitiszteletet a vallástanár csak minden hónap utolsó vasárnapján tart, 
mivel akkor a templomban németnyelvű gyülekezeti istenitisztelet van. Az 
osztályfőnök, valamint a vallástanár a templombajárást szigorúan ellenőrzik, 
a vallástanár az egyházi beszéd tartalma felől is megkérdezi a tanulókat. 
A tanulók vallásos irányú lapokat is járatnak: így az Ebresztő-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 165. 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- 
tani óráknak lelkiismeretes látogatását s vallási kötelmeiknek teljesítését.

A Vili. osztály protestáns tanulóinak vallástani vizsgálatán, május 6-ikán, 
az egyházkerület képviseletében Liptai Lajos eperjesi lelkész elnökölt. 
Elismeréssel nyilatkozott az elért eredmény felől.

5. A fegyelm i és tanul mányi 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.



150

6. A m agán tanu ló  leányok isk o lá b a  járása . A szocziális élet 
átalakulása hovatovább nagy változást idézett elő a leánynevelés terén is. 
A megélhetés gondja, a magárahagyatottság nálunk is mind több és több 
nőt kényszerít a kenyérkereső pályákra. Ehhez járul még, hogy az intelli
gens társadalmi osztályok nőtagjai közül ma már sokan vannak, akik nagy 
szellemi igényekkel lépnek fel, a mely igényeket a leányiskolák ki nem elégí
tenek, mivel felsőfokú iskolákba való belépésre kvalifikácziót nem adnak. 
Kétségkívül e bajokon segíteni fog a felsőbb leányiskoláknak tervbevett 
reformja. Ma azonban a magasabb kiképeztetésnek alapját nem adja meg 
más, csak a középiskola.

A leánynevelés terén az 1895-ik esztendő fordulópontot jelent, mert 
ekkor adott módot a vallás- és közoktatásügyi miniszter (72,039—1895.) a 
nőknek arra, hogy tanulmányaikat bizonyos megszorításokkal az egyetemen 
folytathassák s ugyanakkor szabályozta a nők középiskolai tanulmányait és 
lehetővé tette nekik a nyilvános gimnáziumokban az érettségi vizsgálat 
letételét; kimondta azonban, hogy a nők a fiúgimnáziumokban csak magán
tanulók lehetnek.

Az elv maga szép volt, de gyakorlati kivitele elé számos akadály 
tornyosult. A leánygimnáziumok száma kevés, szaporításuk általánosan 
ismert szegénységünk mellett nem is volna indokolt, a mikor fiúgimná
ziumokban igazán nem szenvedünk hiányt. A szegényebb sorsú intelligens 
családok nincsenek abban a helyzetben, hogy ambicziózus leányaikat a 
fővárosban neveltessék. A másik módja volna, hogy a nők magánúton 
végezzék el tanulmányaikat. De ez nem kevésbé bajos és költséges. Magára 
hagyatva, minden segítség nélkül a középiskolai magántanuló leányok alig 
képesek eredményt elérni; a szakszerű vezetés ismét olyan áldozatba kerül, 
a mit nem hozhat meg minden szülő leánygyermeke részére.

Körülbelül ezek a szempontok bírták reá legfőbb tanügyi hatóságun
kat, az Egyetemes Egyházi közgyűlést a következő határozat hozatalára:

«Az Egyetemes közgyűlés ideiglenesen és próbaképen engedélyt ad 
arra, hogy a mennyiben elsősorban felveendő fiúnövendékekkel az egyes 
osztályok törvényes létszáma be nem telik, az üresen maradt helyekre ren
desen bejáró s az év végén vizsgázó magántanulóknak leányok is fel
vehetők legyenek mindazokban a gimnáziumokban, a melyeknek székhelyén 
külön leánygimnázium nincsen, a melyekben leányok számára külön óra
közi tartózkodóhelyekről, elkülönített kényelmi helyről s általában a kellő 
felügyeletről megfelelő gondoskodás történik. A tanórákra bejáró gimná
ziumi magántanuló leányok felvételéről és a tett tapasztalatokról az igaz
gatók a tanügyi bizottsághoz jelentést tenni kötelesek. (E. E. kgy. jkv 81. p.)"

Két magántanuló leánytanítványunk ezek folytán a tanári-kartól enge
délyt kért az előadások látogathatására. A tanári testület az engedélyt meg
adta; egyben az Egyetemes közgyűlés intézkedéseit szigorúan betartva 
akképen intézkedett, hogy a magántanuló leányok óraközökben az igazgató 
által kijelölt, a tanári szoba szomszédságában levő teremben tartózkodjanak,



a honnan az órákra a tanárral együtt mennek és jönnek majd vissza; a tan
teremben az első padban ülnek és különben az iskola fegyelmi szabályai 
alá tartoznak.

A tanári testület úgy tapasztalta, hogy a leányoknak az órákon való 
részvétele a fiútanulók tanulmányi előmenetelére serkentő, magaviseletére 
szelídítő hatással van. Ily módon a maga részéről a jövőben sem ellenzi 
a magántanuló leányoknak iskolába járását Megkívánja azonban, hogy e 
magántanulók jeles előképzettségilek legyenek, s abban az esetben, ha számuk 
a 10-et meghaladja, melléjük a szülők költségére nevelőnőt állít, a ki velük 
van óraközökben és esetleg őket valamely idegen nyelvre tanítja. (L. a jövő 
iskolai évet illető tudnivalók rovatát.)

7. Vidékről bejáró tanulók. A kassa-oderbergi vasút kedvézményt 
nyújt azoknak a tanulóknak, a kik a vidékről nap-nap mellett bejárnak 
Eperjes iskoláiba. E kedvezményt a vidéken lakó szülők gyermekeik részére 
igénybe is veszik, úgyannyira, hogy a reggel érkező és délben induló 
vonatok ma már telve vannak ilyen, vidékről bejáró tanulókkal. Az iskolá
nak ez ellen nem lehet kifogása. Hiszen a mai nehéz megélhetési viszonyok 
között csak egy gyermeknek is a neveltetése a vidéki szülőre nézve nagy 
gond és teher. Hát ha még több gyermek neveltetéséről van szó! Ez okból 
megengedtük, hogy a tanulók a vidékről is bejárhassanak. E tanévben 
35 tanuló járt be iskolánkba a vidékről.

A múlt 19' 1/12. tanévben az eperjesi iskolákba bejáró tanulók ellen 
panaszt tettek nálunk is. A tanulók a vasúti kocsikban rendetlenkedtek, 
sőt illetlenül viselkedtek. A tanári testület e tanév elején foglalkozott ezért 
e kérdéssel s a maga részéről intézkedett, hogy tanulóink ellen e panasz 
meg ne ismétlődjék. Az igazgató ezenkívül körlevélben szólította fel e 
tanulók szüleit, hogy gyermekeikre otthon is hassanak. Ez eljárásnak meg
van a kívánt eredménye. Legalább tanulóink ellen ez évben panasz nem 
érkezett hozzánk.

Kétségkívül azonban e vidékről való bejárásnak megvannak a maga 
árnyoldalai. A tanuló a nap jó részét utazgatással tölti, kimerültén ér haza 
s ha otthon nincsen meg a kellő ellenőrzés, a rosszra hajló gyermek 
ürügyül használja fel az utazást a csavargásra. E mellett azt is tapasztaltuk, 
hogy az idegenajkú tanuló otthoni környezetében nehezen halad előre a 
magyar nyelv tanulásában. A 35 vidékről bejáró tanuló közül a félév 
alkalmával jeles osztályzatú 1 volt, jó 4, elégséges 18, egy vagy több tárgy
ból elégtelen 13. (L. a jövő iskolai évet illető tudnivalók rovatát.)

8. Nyilvános vizsgálatok. Az 1913. évi május hó 19 — 21-ikén 
megtartott írásbeli érettségi vizsgálatok tételei: a) Magyar nyelvből: Nem
zeti vonások Jókai regényeiben, b) Latin nyelvből: Cicero: De officiis 
Lib. I. Cap. 19. 62 — 24. Mennyiségtanból:

a) Algebra. Valamely gyárban egy új iparágnak berendezési költségei
50,000 kor., az üzemben való tartás költségei évenkint 6000 kor., 12 év
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múlva a berendezés értéke leírásra kerül. Mekkorának kell az évi bevétel
nek lennie, hogy a költségek fedezetet találjanak 5%-os kamatot számítva?

b) Geometria. Eperjes városának víztornya a vízszintes síknak valamely 
pontjából 5°31' 17" alatt látszik; egy másik az elsőtől 20 m.-nyíre eső 
pontból pedig 3° IQ' 10"-nyi szög alatt látszik; milyen magas a torony?

A június hó 2 —6-ikán megtartott szóbeli érettségi vizsgálaton Francz 
Vilmos, bártfai ev. lelkész elnökölt, a kormány képviseletében Fischer 
Miklós, kir. tan., iglói főgymnasiumi igazgató volt jelen. Az évvégi vizs
gálatok június 16— 19-ikén folytak le; az ifjúságot június hó 21-ikén bocsá
tottuk el. A magánvizsgálatok június hó 23 —24-ikén voltak.

9. Iskolai kirándulások. A tanári-kar az idén is nagy gondot 
fordított a kirándulásokra, hogy egyrészt ápolja az ifjúságban a természet 
szeretetét, másrészt így is módot nyújtson ismereteinek gyarapítására. Az 
őszi esős időszak meghiúsította a szép tervek kivitelét, de annál több 
kirándulást rendeztünk tavaszszal, különösen vármegyénk szebb vidékeire. 
Szutórisz Frigyes ápr. 5-ikén Borkútra vezette a IV. osztályt, május 26-ikán 
Cemétére; ápr. 8-ikán az I. osztályt Borkútra; május 31-ikén és június l-jén 
nagyobb tanulók csapatját Szinyelipóczra, a Viszoka-holára és Branyiszkóra. 
Frenyó Lajos ápr. 11-ikén Siveczre, ugyancsak ő Fudmann Ottóval együtt 
május 13-ikán Csergőre és Fisszára, jún. 3-ikán pedig Szinyelipóczra vezette 
több osztályból a vállalkozó tanulókat. Peskó Ödön május 13-ikán a 
VIII. osztály tanulóival Bártfára rándult. Dr. Wallentínyi Samu és Vöröss 
Sándor május 28-ikán a III. és IV. oszt. tanulóival Kapivárra mentek. 
Schöpflin Géza és Frenyó Fajos június 8-ikán Abos vidékére, a Szinye 
völgyébe és a Lujza-forráshoz rándult a II. osztály tanulóival. Saguly József 
jún. 11-ikén az I. osztályt Borkútra vezette.

Nagyobb kirándulást is rendezett intézetünk. A III —VII. osztály 
22 tanulója dr. Wallentínyi Samu és Vöröss Sándor tanárok vezetésével 
négynapos kirándulást rendezett Krasznahorka várához, a dobsinai jég
barlanghoz és a Tátrába. Június 2-ikán hajnalban indultak Eperjesről és 
vasúton mentek Szomolnokhutára, innen kocsin Szomolnokra, majd az 
uhornai vendéglőig. Szomolnokhután Thinschmidt Sándor ev. lelkész, az 
intézet volt növendéke fogadta szívesen az érkezőket.

Az uhornai vendéglőnél kezdték meg a gyaloglást; negyedóra múlva 
az uhornai tó szép fekvésében és kiterjedő víztükrében gyönyörködtek. 
Ezután Dénesfalvára jutottak, a mely meglehetős hosszan elnyúlik és a 
végén kezdődik a Pacsai-hegy. A vállalkozó szellemű kirándulók nem 
mentek a szerpentin-úton, hanem az ezeket keresztülvágó ösvényen kúsztak 
fel egyenesen a hegy tetejére. A mikor felértek a tetőre, jó negyedóráig 
tartó zápor hullott a nyakukba, de csakhamar kiderült az ég és a jó idő 
hű maradt hozzájuk a kirándulás egész ideje alatt. A hegyről jól gondozott 
megyei úton ereszkedtek le, a melynek baloldalát évszázados bükkerdők 
szegélyezik, jobbról pedig az irtás tette lehetővé a kilátást.
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Öt órai gyaloglás kellett hozzá, hogy az uhornai vendéglőtől a kraszna- 
horkai vár aljáig érjenek. Nem a kényelmesebb kocsiúton mentek fel a 
várba, hanem egyenesen a sziklás oldalon. A várhoz feljutva, először is 
élvezték a szép kilátást, azután az őr vezetése alatt megtekintették a várat. 
Nagy figyelemmel megszemlélték a Francziska-múzeumot, a melyben min
den tárgy az elhunyt nemesszívű grófnőre emlékeztet, az értékes fegyver
tárat, a régi bútorokat, a kápolnát és itt Serédy Zsófiának az üvegkoporsó
ban elhelyezett tetemét. Miután leereszkedtek a várból, létrás szekereken 
vonultak a mauzóleumhoz, a hol Francziska grófné és Dénes gróf hamvai 
nyugosznak. A mauzóleum megtekintése után, a melynek művészi pompája 
valósággal elragadta az ifjúságot, Rozsnyóra mentek, a hol az evang. főgym- 
nasium tanári-kara fogadta őket szívesen. A főgymnasium konviktusában 
vacsoráztak és a Francziska-menedékházban megpihentek.

Másnap vasúton Dobsinára és innen kocsin a dobsinai jégbarlanghoz 
mentek. Szép vidéken vitt keresztül az út, különösen a sztraczenai-völgy 
vadregényes szépségei keltettek bámulatot. Még jobban fokozódott a kirán
dulók csodálata a természet fensége iránt, a mikor a barlangba jutottak, 
ahol a villámos világításnál tündéri fényben ragyognak a szebbnél-szebb 
jégképződmények. Ebéd után felültek a kocsikra és gyönyörű fenyvesek 
között Vernáron és Virágvölgyön át estére Poprádra értek, a hol a Húsz- 
parkban szálltak meg.

Harmadik napon villamoson mentek a Csorbai-tóhoz, majd innen 
gyalog a Poprádi-tóhoz. Ez az út nagyon alkalmas volt arra, hogy meg
ismerjenek egy szép részt a Tátra belsejéből. A Csorbai-tótól villamoson 
mentek vissza Tátra-Széplakig és itt töltötték az éjszakát.

Negyedik napon gyalogolva járták a vidéket. Megszemlélték a Füre
deket, majd felmentek a Tarajkára a Szilágyi Dezső-emlékhez, a hol gyö
nyörködtek a szép körképben. Innen Tarpatakfüreden át leereszkedtek a 
völgybe és sorra járták a vízeséseket. A Zergeszállóban megpihenve a nagy 
vízeséstől kiinduló turista-útón mentek tovább és másfél óra alatt Tátra- 
lomniczra érkeztek. Tátralomniczon megnézték a Palace Hotelt és a turista
vendéglőben ebédeltek. Délután villamos vitte őket Poprádra és este fél 6 óra
kor már Eperjesen voltak.

E helyütt emlékezünk meg arról a kellőképen nem méltányolható 
buzgalomról, a melyet a Magyarországi Kárpátegyesület Eperjesi Osztálya 
a túrisztikának a tanuló-ifjúság körében való megkedveltetése érdeké
ben kifejt. Az Osztály kirándulásain ifjaink tanári felügyelet mellett részt- 
vehetnek.

10. Fizikai gyakorlatok. A VII. oszt. tanulói két csoportban, kedden 
és szerdán d. u. Perényi Vilmos szaktanár vezetése alatt foglalkoztak fizikai 
mérésekkel és kísérletekkel. Ezen mérési adatokat külön füzetben dolgozták 
fel. Hermann Hahn és Kari Noach utasításai nyomán a következő munkát 
végezték:

1. Mekkora sebességgel halad az a vonat, a melyik 800 km.-t tesz 
meg 10 óra alatt?
Coll. Ért. 1912-13. 20
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2. Hány cel a postagalamb sebessége, ha 520 km.-t 5 óra alatt 
tesz meg ?

3. A 4 m. átmérőjű lendítőkerék perczenként 30 körülforgást tesz. 
Mekkora a sebessége?

4. Milyen végsebességgel esnék le egy 1800 m. magas felhőből a jégeső?
5. Mennyi idő alatt esik le egy tárgy 80 cm. magas asztalról a földre?
6. Milyen távolságban éri utói a 20 cél sebességű gyorsvonat a 

2 órával előtte indított 11 cél sebességű személyvonatot?
7. A Vezúv 1779-iki kitörésekor a kidobott kövek 3430 m. magasságot 

is elértek, mily nagy volt azoknak a kezdősebessége?
8. Mennyi idő alatt tesz meg a lefelé hajított test 120 m. utat, ha 

80 cél végsebességgel érkezik meg. Mi a kezdősebessége?
9. Egy függőlegesen fölfelé hajított kő 14 sec. múlva esik le, mily 

magasra emelkedett és mekkora volt kezdősebessége?
10. Milyen kezdősebességgel kellene egy világító gömböt függő

legesen fölfelé lőni, hogy az még 80 km.-re látható legyen ?
11. Valamely L =  30° alatt elhajított test 3 sec. múlva éri el a víz

szintes talajt; kiszámítandó C és D.
12. Az egyik hatalmas Krupp-ágyúból a löveget 460 cél kezdő- 

sebességgel lehet kilőni, mekkora szög alatt kell az ágyút hajlítani, hogy a 
15 km. távolságban találjon és mekkora a maximális lövéstávolság?

13. Egy testre több erő hat. Határozzuk meg az eredő erőt a 
coordináta-rendszer útján.

Kísérletek. Gyakorlatok.
14. Meghatározandó adott csövek belső átmérője.
15. Sörétgolyók átmérője határozandó meg.
16. Megmérendő egy adott golyónak térfogata hoszmérték, a kiszorí

tott folyadéktömeg által.
17. Petroleum, concentr. sóoldat, denaturált szesz sűrűsége vagy fajsúlya 

határozandó meg.
18. Határozzuk meg az ólomnak fajsúlyát.
19. Megállapítandó, hogy a rugalmas testnek megnyúlása függ-e 

a megterheltetéstől.
A teher leemelése után visszanyeri-e eredeti hosszát?
Végezetül kiszámítandó a rugalmassági .erő.
Tükrös leolvasás.
20. Mérés a dynamometerrel.
21. Gömbidomú tükröknél a kép minősége, helyzete és nagysága.
22. Kísérletek a fény teljes visszaverődésére.
23. A fénytörés törvénye planparallel üveglemeznél.
24. A fénytörés törvénye a prismánál.
25. Mekkora a centrifugális erő által okozott gyorsulás az aequatornál?
26. Ingakisérletek által az aequatornál megállapított nehézségi gyor

sulás 97806 cm. sec. Mekkora volna a gd., ha a Föld nem forogna?
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27. Számítsuk ki, hogy Eperjesen mekkora a föld forgási sebessége?
28. A föld keringési idejéből és közép-naptávolságából kiszámítandó 

a Venus közép-naptávolsága, ha ösmeretes a keringési ideje.
29. Számítsuk, hogy a Föld és Hold között hol van a neutralis zóna?
30. A kép eltolódása az üvegprismánál.
A Vili. osztály 18 tanulója 3 csoportban, Peskó Ödön szaktanár 

vezetése alatt vett részt a fizikai gyakorlatokban. A csoportok felváltva 
dolgoztak hétfőn és pénteken d. u. 3-tól 5-ig. A gyakorlatok a hőtan, 
mágnesség és elektromosság köréből voltak összeállítva. A gyakorlatok 
összeállításánál vezérfonalul szolgáltak a következő művek: Hahn: Hand
buch für Schülerübungen; Noak: Physikalische Schülerübungen és Zeitschrift 
für math. u. ehern. Unterricht.

A feladatok a következők voltak: 1. Megvizsgálandó a hőmérő fagy
pontja. 2. Milyen hatással van a só a víz fagypontjára? 3. Megvizsgálandó 
a hőmérő forráspontja. 4. A hőmérő leolvasásának gyakorlása. 5. Meg
határozandó a keverési hőmérséklet, ha egyenlő tömegű, de különböző 
hőmérsékletű vizet keverünk egymással. 6. Milyen a keverési hőmérséklet, 
ha különböző mennyiségű, és különböző hőmérsékletű víztömegeket keve
rünk egymással? 7. Változik-e a 0C°-ú víz hőmérséklete, ha meleget köz
lünk vele? 8. Hány gramm kalória kell 1 gr. 0C°-ű jégnek 0C°-ű vízzé 
átváltoztatására? 9. A mágneses erővonalak rögzítése vasreszelékkel. 10. A 
földmágnesség erővonalainak feltüntetése az asztalon. 11. Hogyan hat a 
hígított kénsav a czinkre? 12. Hogyan lehet kémiai úton elektromos áramot 
gerjeszteni? 13. Miért változik a Volta-elem árama? 14. Lehet-e állandó 
elemeket előállítani? 15. Összehasonlítandók különböző áramforrások az 
elektromotoros erő tekintetében. 16. Hogyan hat az áram az elektrolytre ? 
17. Hogyan függ az áram erőssége a külső és belső ellenállástól? 18. A 
Daniell és más elem belső ellenállása.

11. Mentő-tanfolyam. Dr. Holénia Gyula, iskola-orvos az önként 
jelentkező tanulók számára mentő-tanfolyamot rendezett. A tanulók kiváló 
buzgalommal vettek részt e tanfolyamon. A tanfolyam előadásait meg
hallgatták a tornatanárok is.

12. Tánczórák. A helybeli ev. polgári leányiskola tanítónői márczius 
havában a mi tanári-karunkkal egyetértve négyheti táneztanfolyamot ren
deztek, a melyben önként jelentkező tanulóink is résztvettek. A tánezokat 
Kovács Bella, a m. kir. Operaház ballerinája tanította be. Minden táncz- 
órán jelen volt a tanári-kar egy-két tagja.

13. Czéllövészeti tanfolyam. A VII. és VIII. osztály tanulóinak 
kérésére a tanári-kar a múlt iskolai évben is rendszeresítette a czéllövészeti 
tanfolyamot, melyen 47 tanuló nyert kiképzést nemcsak a szorosan vett 
ezéllövésben, hanem — persze az anyag nagy terjedelméhez képest kis 
méretekben — más katonai ismeretekben is. A honvédelmi miniszter 
Oyulay Gábor honvéd-százados és Sirola Jenő honvéd-hadnagy urat 
bízta meg az oktató-tiszt nehéz, de annál nemesebb munkájával és ők

20*
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igazi, katonához méltó lelkesedéssel végezték is munkájukat mindaddig, 
míg a honvédség átszervezése miatt a helybeli honvéd-zászlóaljat Budapestre 
nem vezényelték. Ettől fogva a tanfolyam oktatása Issekutz Jenő cs. és kir. 
gyalogezredbeli százados és Révész Gusztáv cs. és kir. 67. gyalogezredbeli 
hadnagy urak vállára nehezedett. A kinek volt alkalma belepillantani a tiszt 
urak működésébe, az láthatta, hogy csak ilyen működés mellett lehet elérni 
az efajta tanfolyamok igazi czélját: nem a puskával való pusztán technikai 
bánni-tudást, hanem a férfias nyugalmat, öntudatot, rendszeretetet, maga
fegyelmezést és más férfias erényeket.

A tanfolyamra szükséges felszereléseket a honvédelmi miniszter bocsá
totta rendelkezésünkre, és pedig 5 ismétlő-puskát és szuronyt, 5 „Kézikönyv 
a polgári ifjúságnak a katonai hivatásra való előkészítésére“ ez. könyvet, 
4700 gyutacsot, 4700 ólomlövedéket, 1410 élestöltényt és 2 töltényes-ládát.

A május 31-ikén tartott ezéllövő-versenyben a tanfolyam látogatói 
közül 26-an vettek részt. A nyertesek jutalmazására a honvédelmi miniszter 
1 ezüst- és 5- bronz-érmet küldött, 1 ezüst- meg 4 bronz-érmet pedig dr. 
Mikler Károly jogakadémiai dékán engedett át a verseny czéljaira. Az 
érmeken kívül az ezen czélra gyűjtött pénzen vásárolt díjtárgyakat is kapott 
az első 7 nyertes. — Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül, hogy a cs. és kir.
5. gyalogezred parancsnokságának szívessége folytán a ezéllövő- verseny 
alatt a katonai zenekar muzsikájában gyönyörködhettünk.

A verseny eredménye a következő:
1 . Moskovics Frigyes VIII. O . t. 150 egységgel, ezüst-érem és díjtárgy,
2. Késmárszky Fajos VIII. ii ti 135 II ii II

3. Fúria Zoltán VIII. i i i i 130 II bronz-érem II

4. Szóvá Péter Vili. it n 125 II II II

5. Kemény Fászló VII. a i i 115 II u II

6. Terray Elek VII. ti a 115 II II II

7. Tauszk Fászló Vili. ' i i i 115 II 11 11

8. Strompf Rezső Vili. ii a 110 II II

9. Collas Dezső Vili. i i a 105 II II

10. Pongrácz Gyula VII. a a 100 II II

11. Szepessy Ernő VII. i i a 100 II II

Vajha áthatná közvéleményünket az a tudat, hogy a katonai tanfolya
moknak eszmei czélja nem a fegyverfogás technikája, nem a katonai parádé, 
hanem ennél sokkal mélyebben rejlő: neveljünk testben-lélekben egyaránt 
egészséges, bátor, öntudatos, higgadt, férfias nemzedéket Magyarországnak!

14. Az Eperjesi Széchenyi-kör zenekonzervatorium át tanulóink 
közül 52-en látogatták.

Itt jegyezzük meg végül, hogy tanulóink közül sokan az iskolán kívül, 
de a tanári-kar ellenőrzése mellett a helybeli két vívómester vezetése mellett 
magukat a vívásban is gyakorolták.

Franczia és angol nyelvet magánnevelőknél többen tanultak.
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F) Iskolai intézmények.

1. Múzeumok.

a) A természetrajz-chemiai szertár gyarapodása 1912-ben : ajándék útján : 
Várjon Géza VI. o t. 6 drb ásvány; Grellneth Andor VI. o. t. 2 drb gipsz
öntvény; llkovits Izidor II. o. t. 1 drb ásvány: Mátray István 2 drb ásvány; 
Gallotsik Elek V. o. t. rókakoponya; Klein Pál V. o. t. 1 drb dísztök; 
Bohrandt Lajos menyétke (téli mezben); Ficker Quirin VI. o. t. 1 drb Mátyás
madár kitömve; Schulek Gyula I. o. t. 1 drb ásvány; • Télessy István VI. 
o. t. 1 drb ásvány; Soltész János Vili. o. t. 38 drb ásvány; Weisz Sándor 
IV. o. t. 1 drb ásvány; Durst E. V. o. t. mézelő méh lépje keretben; Zimmer- 
mann Miklós II. o. t. darázsfészek; Mátray László I. o. t. erdei fenyő toboza; 
Jancsó Aladár II. o. t. 2 drb ásvány; Boratkó I. VI. o. t. 1 drb ásvány;
Primer Róbert Opálbányáról 1 drb ásvány; Keller H. 1. o. t. 1 drb ásvány;
Ficker Quirin VI. o. t. Unio batavus; Szutórisz Frigyes 1 drb ásvány;
dr. Sztehlo János 17'20 gr. súlyú termésarany Allaszkából (értéke 38 kor.). 
Vétel útján: Bang: Bilder aus dem Tierleben, 5 tábla (27'42 kor.); morion, 
tajték, aquamarin, macskaszem, tigrisszem (11 kor.); K. A. Zittel: Castle 
Geyzir und Schöne Brunnen im Yellowstone Park; Kőszénkorszak ideális 
képe (két tábla); Jurakorbeli ideális tájkép; Harmadkorbeli (eocen) tájkép; 
Jégkorszak ideális képe; chemiai eszközök (4930 kor.); chemiai anyagok 
(5905 kor.); Brendl-féle virágminták: Pyrus Malus, Conium maculatum, 
Brassica Napus, Prunus Cerasus és Equisetum arvense (74'90 kor.); Osztrák- 
Magyar monarchia geológiai térképe (1 kor.); Oltási minták, 6 pár (16 kor.).

A szertár állapota 1913. jan. 1-jén a következő volt: Az A) szertár 
1912-ben gyarapodott 19 darabbal 104 kor. becsértékben. Jelenlegi állapota: 
135 drb embertani eszköz‘(gyarapodás —), 135 drb emlősállat, práparaetum, 
kép (gyarapodás 5), 364 madár (gyarapodás 1), 97 drb hüllő és kétéltű 
(gyár. —), 149 hal (gyár. —), 4156 drb puhatestű (gyár. 6), 5491 drb ízelt
lábú és praeparatum (gyár. 1), 211 egyéb gerincztelen állat (gyár. - ) ,  181 
táblázat és egyéb taneszköz (gyár. 6), összesen 11,234 drb (gyár. 19 drb) 
938702 kor. becsértékben (gyár. 104'42 kor.). A C) szertárból az A) szer
tárba 3 tárgy 60 kor. értékben át van írva. — A B )  szertár gyarapodása 20 drb 
9L40 kor. becsértékben. Jelenlegi állapota: 6996 szárított növény 57 csomó
ban (gyár. —), 68 drb papíranyagból való gomba (gyár. —), 74 drb termés 
(gyár. 3), 43 fanem (gyár. —), 10 drb Brendl-féle virágminta (gyár. 5), 
12 oltási minta (gyár. 12), 17 mikroskopikus készítmény (gyár. —), 106 
tábla (gyár. - ) ;  össszesen 733 drb 255760 kor. becsértékben. — A C) szertár 
gyarapodása: 41 drb 10830 kor. értékben. Jelenlegi állapota: 1731 drb 
ásvány (gyár. 27), 531 drb kőzet és 201 drb egyéb tanítási eszköz (gyár. 14); 
összesen 2563 drb 10,25780 kor. értékben. — A D )  szertár gyarapodása 26 drb 
80 65 kor. értékben. Jelenlegi állapota 607 drb 880 kor. értékben. A négy szer
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tár jelenlegi állapota: 21,743 drb (gyarapodás 106 drb) 23,09408 kor. becs
értékben (gyarapodás 38477 kor.). Gyarapodás vétel útján 31907 korona; 
ajándék útján 6570 korona.

b) A természettani szertár állapota. Az 1913. jan. 1-jén levő lelettári 
állapot szerint van 386 drb tárgy és műszer 775039 kor. értékben. Ehhez 
járul a folyó 1912—13. iskolai évben: Ajándék útján: Téglássy István 
Vili. o. t.-tól gőzgép 16 kor. Vétel útján : 10 drb capillaris cső 2 kor., 1 drb 
számolólécz, celluloid 13 kor. 20 fill., 1 drb szátnolólécz kartonból 3 kor. 
95 fill., 1 drb méterrúd millim.-beosztással 4 kor. 60 fill., 1 drb tolómércze 
7 kor. 60 fill., 1 drb mikrometer-csavar 10 kor. 60 fill., 1 drb kétkarú 
mérleg 2 kg.-ig 21 kor. 10 fill., 1 drb súlysorozat 9 kor. 90 fill., 1 drb 
kétkarú mérleg 1 'kg.-ig 34 kor. 30 fill., 2 drb állvány 3 drb spirálissal, 
tükörinérczével, súlysorozattal 57 kor. 75 fill., 6 drb állócsiga, 20 drb hen
gersúly 26 kor. 50 fill., 1 drb tükördarabok 2 kor., 1 drb varázstükör,
1 drb fordítótükör, Kemény L. VIII. o. tanuló ajándéka 5 kor., Szepessy B. 
VII. o. tanuló ajándéka 3 kor., 2 drb hangvilla c és d 25 kor. 10 fill.,
2 drb aczélmágnes rúdalak 7 kor. 90 fill., 1 drb áramkapcsoló 7 kor. 90 fill., 
6 drb czinklemez 2 kor. 40 fill., 6 drb vörösréz-lemez 3 kor. 20 fill., 1 drb 
orsó mangauitdrót 7 kor. 20 fill., 2 drb orsó vörösrézdrót 3 kor. 30 fill.,
1 drb hengeralakú vörösrézdrót 10 kor. 60 fill., 1 drb kapcsolóállvány
szorítóval 5 kor. 30 fill., 5 kg. kéncső 46 kor., 1 drb üvegcsepp egy 
doboz 7 kor. 50 fill., 10 drb üveghenger különf. méretű 11 kor. 55 fill., 
10 drb kémlőcső 1 kor 5 fill., 1 drb fahasáb 1 kor. 30 fill., 4 drb fagolyó
6 kor. 35 fill, 4 drb fahenger 5 kor. 30 fill., 2 drb térfogatolt üveghenger
7 kor. 90 fill., 3 drb pinetta 2 kor. 40 fill., 10 drb pohár különf. méretű 
6 kor. 45 fill., 2 drb büretta 7 kor. 90 fill., 4 drb üvegtölcsér 1 kor. 30 fill., 
6 drb vasgömb füllel 10 kor. 60 fül., 4 drb U alakú üvegcső 3 kor. 30 fill.,
2 drb faállvány 13 kor. 20 fill., 4 drb Woulff-palaczk 7 kor. 65 fill., 3 drb 
szorító a gummicsövekhez 3 kor., 20 drb üvegcső különf. méretű 7 kor. 
50 fill., 3 drb drótháromláb 5 kor. 95 fill., 4 drb drótszövetháló 7 kor.
95 fill., 1 drb kaucsukcső és dugó 16 kor. 50 fill., 10 drb hosszúnyakú
üveg 3 kor. 30 fill., összesen 474 kor. 25 fill.

c) A történelem-földrajzi és filológiai szertár állapota:
Képek a történelem tanításához 83 darab .. .. 272-80 kor. értékben
Képek a földrajz tanításához 18 // .. 80-40 „ V

Képek a filológiai tanításhoz 91 « .. 122-60 „ ;;
Művészettörténeti faliképek 82 u .. 64-40 „ V

Történelmi térképek 27 ;; .. 490-50 „ ;;
Földrajzi térképek 18 u .. 330-20 „ J/
Földgömbök 2 V .. 20--  „ i t

Szemléltető-eszközök a filológiai 
tanításhoz 14 V .. 32-40 „ V

Bronz- és vaskori leletek 48 ) i .. 50--  „ V

Különféle érmek 584 n .. 200- -  „ valószínű ér
tékben.

Összesen 967 darab .............  166330 kor. értékben.
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A szertár gyarapodása ajándék útján: Soltész Zoltán Vili. o. t.: 
nógrádmegyei régi porczellánkorsó égetett festéssel. Három régi pénz
darab Ferencz császár, III. Napoleon és Victoria királynő korából. — Weisz 
Sándor IV. o. t . : gyűrű a törő hódoltság korából.

d) A rajzszertár állapota :
1. Gipszminták 68 darab............ ............ 20P10 kor.
2. Famodellek 36 n ................................... ............ 105-50 >/
3. Egyéb modellek 37 ;/ ................................... ............ 16-20 ;;
4. Könyvek és lapminták 18 ............ 200- - M

Összesen 159 darab ............ ............ 522-80 kor.
Az 1912—13. tanévi gya

rapodás :
1. Gipszminták 7 t> ................................... ............ 58-90 V

Összesen 166 darab ............ ............ 581-70 kor.

II. Könyvtárak.

1. A nagykönyvtárak gyarapodása és állománya a közös iskolai intéz
mények közt van kimutatva.

2. A Magyar-Társaság könyvtára. A felsőbb osztályú tanulók haszná
latára. A könyvtár állapota az 1912/i3. tanév végén a következő volt:
a) szépirodalmi könyvtár: 914 mű, 182Ó kötetben, 6495 kor. 50 fill, értékben;
b) tudományos könyvtár: 498 mű 645 kötetben, 3539 kor. 46 fill, értékben;
c) régi becses könyvek: 440 kötet, 3500 kor. értékben; összesen 2911 kötet, 
13,534 kor. 96 fill, értékben.

A Magyar-Társaság könyvtárának gyarapodása az 1912/13. tanévben: 
a) a szépirodalmi könyvtárnál: 1. Jósika Miklós b r.: Abafi (1 50); 2. Gár
donyi Géza: Messze van odáig (4--); 3. Csengey Gusztáv: Mocsarak 
királya (5' — ); 4. Zemplényi Árpád: Turáni dalok (3'—); 5. Dickens: 
Copperfield Dávid (18‘ —), 6. Nehéz idők (6' — ), 7. Twist Olivér (6' — ),
8. Pickvick club (12' — ); 9. May Károly: A szkipetárok földjén (4' — ); 
10. Meyer Konrád: Jenatsch György (6' — ); 11. Dosztojevszkij: Bűn és 
bünhődés (8 ' —); 12. Baksay Sándor: Gyalogösvény (9'— kor.) Ezévi gya
rapodás tehát 12 mű 18 kötetben, 83’50 kor. értékben ; b) a tudományos könyv
tárnál 1. H. G. Wells: Új világ a régi helyén (8‘ —); 2. Ralph Waldo Irine: 
Harmónia a Mindenséggel (350); 3. Endrődi Sándor: A magyar költészet 
kincsesháza (12‘ —); 4. Adorján Andor: Sorsok és pályák (3 '-) ; 5. Szitnyai 
Elek: Az életfilozófia problémái (8 ' — ); 6. Dr. Palágyi Menyhért: Az isme
retlen alapvetése (6' —); 7. Fáik Miksa: Kor- és jellemrajzok (6'—); 8. Dr. 
Platz Bonifácz: Utazás a természetben (420); 9. Ferenczy Zoltán szerkesz
tésében: A magyar irodalom története 1900-ig (24’— kor.). Ezévi gyarapodás 
tehát 9 nrű, 10 kötetben és 7470 kor. értékben. Az 1912/'i3. tanévi gyara
podás tehát 21 mű 28 kötetben, 158'20 kor. értékben.

3. Ifjúsági könyvtár. A könyvtárt a gymnasium négy alsó osztályának 
növendékei használták. A könyvtár állapota 1912. deczember hó 31-ikén a
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következő volt: 342 mű 343 kötetben, 605'10 kor. értékben. A könyvtár 
a f. 1913. évben a következő művekkel gyarapodott: Benedek Elek: Egy 
budapesti fiú naplójából, Szent-Anna tavától a Czenktetőig. Böngérfi János: 
A vitéz kurucz-ezredes. Gárdonyi Géza: Az én falum. Gedeon Aladár: 
Német hősmondák. Havas István: A várkúti fiúk. Hermann Ottó: A magyar 
ősfoglalkozások köréből, Útirajzok és természeti képek. Krúdy Gyula: 
Kún László és egyéb történetek, Sziklazúzó hajók. A4ay Károly: Bagdadtól 
Sztambulig, A puskás Búr. Lőrinczy G yörgy: Mátyus földjén. Mikszáth 
Kálmán: A beszélő köntös. Murai Károly: A király előtt. Schöpflin Aladár: 
A haladás útján. Szívós Béla: Debreczen és Hortobágy. Tábori Róbert: 
Vak Bottyán. Tömörkény István: Förgeteg János és más elbeszélések. Verne 
Gyula : Cascabol Caesar, Grant kapitány gyermekei, Város a levegőben, Három 
orosz és három angol kalandjai. A »Cynthia" hajótöröttjei. A művek beszer
zésére és kötésére 50 koronát fordítottunk. A könyvtár őre Vöröss Sándor.

4. Házi-olvasmányok könyvtára. E könyvtár állapota 1912. deczember 
hó 31-ikén a következő volt: 109 mű 127 kötetben, 700 példányban és 
613 kor. értékben. A f. 1913. évben a következő művekkel gyarapodott: 
Arany János: Nagyidai czigányok (10 példány), Rózsa és Ibolya (10 péld.). 
Toldi szerelme (2 péld.). Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember (2 péld.). 
Jókai Mór: Egy magyar nabob (2 péld.). Tompa Mihály : Összes költeményei 
(2 példány). A művek beszerzésére és kötésére 50 kor.-t fordítottunk. A 
könyvtár őre Vöröss Sándor.

Segítő-könyvtár. E könyvtár czélja: azokat a tanulókat, kiknek nem áll 
módjukban az iskolakönyvek megszerzése, az iskolai év folyamán kézi
könyvekkel ellátni. A könyvtár évről-évre gyarapodik, részint egyes könyv- 
kiadóczégek adományából, részint az intézeti segítő-egyesület pénztárából, 
részint az ifjúság tankönyvadományából. Vétel útján a segítő-egyesület 
pénztárából szereztünk ebben az iskolai évben 75 kor. 66 fillérért kézi
könyveket. Fogadják mindazok, kik e könyvtárunk gyarapodását segítik, e 
helyen is őszinte köszönetünket! Kézikönyvvel elláttunk 52 tanulót 288 
könyvvel. A könyvtár állapota az 1912—13. iskolai év végén 405 mű, 405 
kötet, 559 kor. 96 fillér értékben. A segítő-könyvtár őre Schöpflin Géza.

A következő tanulók kaptak kézikönyveket egyévi használatra: Bally 
Béla, Marencsin Andor I. o. t.; Engler Pál, Liebermann Ernő, Neusinger 
Aurél, Papp István, Zsugyel Bertalan II. o. t . ; Antal Zoltán, Bally Sándor, 
Bortnyik Lajos, Javorniczky Ervin, Klinczkó Aladár, Koncsek Jenő, Kozslej 
György, Liska Mihály, Öhlschläger Andor, Ráb György, Székely Lajos, 
Szlávik Rezső III. o. t . ; Herskovics Sándor, Javorniczky Aladár, Koncsek 
Béla, Klonfár Dezső, Liptai Sándor, Nagy Dezső, Székely Lajos, Zemann 
Jenő IV. o. t.; Klonfár Dezső, Marencsin Albert, Midiik Miklós, Öhlschlä
ger Ödön, Székely Károly V. o. t.; Bodnár István, Bodnár Zoltán, Csendes 
Sándor, Gottdiener Lajos, Mátray István, Papp József VI. o. t.; Böhm Jenő, 
Dobronyovszky Jenő, Klinczkó István, Órián Árpád, Scsavniczky András, 
Siegelmann Lajos, Szepessy Ernő, Terray Elek VII. o. t.; Dancz István, Fúria 
Károly, Klein Dezső, Spiegel Rezső, Szóvá Péter, Tauszk László Vili. o. t.
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O) Ifjúsági egyesületek.

I. Magyar-Társaság.
(Alapíttatott 1827-ben.)

A dicső múlttal bíró Magyar-Társaság 1912. szeptember 16-ikán 
tartotta 86-ik alakuló-gyűlését. Az elnöki tisztet ez évben is dr. Wallentínyi 
Samu főgymn. tanár töltötte be. A tisztikar a következőképen alakult m eg: 
alelnök Kutsinszky Béla VIII. o. t., titkár Moskovics Frigyes VIII. o. t., 
főjegyző Klein Dezső VIII. o. t., főpénztáros Barts Béla VIII. o. t., tud. fő- 
könyvtáros Kapisinszky Jenő VIII. o. t, szépirodalmi főkönyvtáros Jászay 
László VIII. o. t., aljegyző Sarudy István, illetve Mayer Elek VII. o. t., al- 
pénztáros Kemény László VII. o. t, szépirodalmi alkönyvtáros Mayer György, 
VII. o. t., laptáros Jesztrebényi Ernő VII. o. t.

A rendes-tagok száma 52, a pártoló-tagoké 29. Az eddigi szokáshoz 
híven vasárnap délelőttönként tartották a tagok gyűléseiket, melyeken sza
valtak, felolvastak, bíráltak, előadtak.

A szabadelőadások közül dicsérendő lett: Kutsinszky Béla Vili. o. t., 
Grossmann Elek VIII. o. t. két-két és Merényi Oszkár VIII. o. t. és Neumann 
Ernő VI. o. t. egy-egy szabadelőadása; méltánylandó: Grossmann Elek Vili. 
o. t., Ilkovics Ottó VIII. o. t., Spiegel Rezső VIII. o. t., Mayer Elek VII. 
o. t. egy-egy szabadelőadása; jobb: Liptai Sándor Vili. o. t., Sarudy István 
VII. o. t. egy-egy szabadelőadása.

A felolvasások közül dicsérendő érdemfokot nyert: Megéla Elek VIII. 
o. t., Kutsinszky Béla VIII. o. t. és Grossmann Elek VIII. o. t. egy-egy; 
jobb: Liptai Sándor Vili. o. t. egy felolvasása.

A szavalatok közül dicsérendő lett: Klein Dezső Vili. o. t. 7, Moskovics 
Frigyes VIII. o. t. 5, Mayer György VII. o. t. 3, Dancz István Vili. o. t. 2, 
Maixner János VIII. o. t. és Rosenfeld Dezső VII. o. t. egy-egy szavalata; 
méltánylandó: Dancz István VIII. o. t., Mayer György VII. o. t, Papp József
VI. o. t., Rosenfeld Dezső VII. o. t. két-két; Klein Dezső Vili. o. t., Mos
kovics Frigyes VIII. o. t., Maixner János VIII. o. t., Megéla Elek VIII. o. t. 
egy-egy szavalata; jobb: Késmárszky Lajos VIII. o. t., Tauszk László VIII. 
o. t., Téglássy István Vili. o. t., Bielek László VII. o. t, Mayer György
VII. o. t., Csendes Sándor VI. o. t. és Róth Ágost egy-egy szavalata. 

Jegyzőkönyvi köszönetét Grossmann Elek VIII. o. t. és Moskovics
Frigyes VIII. o. t. kaptak.

Az aradi tizenhárom dicső emlékezetét hagyományos kegyelettel ün
nepelte meg a társaság. Az ünnepélyt Kutsinszky Béla VIII. o. t. nyitotta 
meg, a nagy nap jelentőségét Moskovics Frigyes VIII. o. t. ismertette. 
Szavaltak: Moskovics Frigyes VIII o. t. és Mayer György VII.o. t. A collegiumi 
intézetek ünnepélyén Moskovics Frigyes szavalt.

Fényesen sikerült estélyt rendezett a coll. főgymn. ifjúsága nov. 9-ikén 
az ifjúsági egyesületek javára. A közönség szép számmal jelent meg az
Coll. í.rt. 1912-13. 21

*
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estélyen és így kifejezést adott ifjúságunkkal szemben tanúsított sympathiá- 
jának. A rendezés nehéz feladatából a Magyar-Társaság is kivette részét.

Szokásos kéthónapi cziklusát a Kör ezidén Eötvös József br. emléké
nek szentelte. E kéthavi munkásságáról nyilvános ünnepélyen is beszámolt 
a következő műsorral: 1. Haydn: IV. Simphonia. Előadta a főgymn. Zenekör, 
Herédy Sz. Imre tanár vezetése mellett. 2. Megnyitó-beszéd. Tartja Kutsinszky 
Béla Vili. o. t., a Magyar-Társaság alelnöke. 3. „A nagy lélek útján." (Br. 
Eötvös József emlékezete.) írta Tuba Károly. Szavalta Moskovics Frigyes 
Vili. o. t. 4. Dancla: „Petites Symphonies". Hegedűn előadták: Bolgár 
Sándor VIII. o. t. és Kemény László VII. o. í. Zongorán kisérte Dancz István
VIII. o. t. 5. „Br. Eötvös József." írta Megéla Elek VIII. o. t. Felolvasta 
Jászay László VIII. o. t. 6. „A vár és kunyhó." írta báró Eötvös József. 
Szavalta Dancz István VIII. o. t. 7. Br. Eötvös József. — Beleznay: 
„Búcsú". Előadta a főgymn. Dalkör, Borsody Károly tanár vezetése mellett.

A collegiumi intézetek márczius 15-iki ünnepélyén Klein Dezső VIII. 
o. t. szavalt.

Mint minden év végén, úgy ezidén is tűztünk ki pályatételeket. A pá
lyázatok eredménye a következő: az irodalmi pályázaton első Kutsinszky 
Béla VIII. o. t. „Gárdonyi Géza" czímű munkájával, a ki 20, második 
Grossmann Elek VIII. o. t. „Ady Endre költészete" czímű dolgozata, a ki 
10 korona jutalomban részesült. A történelmi és fizikai pályázatok díját, 
15 — 15 kor.-t Merényi Oszkár VIII. o. t. nyerte el „Egy inquisitor és egy 
inquisitio története Magyarországon" és „Az, elektromos kisülések a ritkított 
gázokban" czímű munkáival. A legjobb Eötvös-munka szerzője, Megéla 
Elek VIII. o. t.' 10 korona jutalomban részesült. A legjobb szabadelőadás 
díját, 10 kor.-t Kutsinszky Béla VIII. o. t. és Grossmann Elek VIII. o. t. 
közösen kapták. A komoly szavalatból pályadíjat nyertek Dancz István 
VIII. o. t. és Klein Dezső VIII. o. t., 16 kor.-t közösen. A víg-szavalatban 
Klein Dezső VIII. o. t. nyert 5 koronát.

Olvasókörünk, mely mindezideig különálló intézmény volt, ezidén 
az ősi Collegium olvasókörébe olvadt bele, a hol az illető körök jóvoltából 
a legmesszebbmenő kielégítésre talált.

A pénztár forgalma következő volt:
Összes bevétel .............................. 563 kor. 07 fill.

„ kiadás .......................  418 „ 68 „
Maradvány .. 144 kor. 39 fill.

A Magyar-Társaság könyvtárát e tanévben újból rendeztük, új czédula- 
katalogust, alapleltárt készítettünk, kiselejteztük az elrongált, hasznavehetetlen 
könyveket. A rendezés nagy és nehéz munkáját az elnök vezetése mellett 
dicséretreméltó buzgalommal, teljesen díjtalanul végezte el a Társaság 
9 tagja. A könyvtár jelenlegi állapota a következő: a) A szépirodalmi könyv
tárban van 914 mű 1826 kötetben, 6495 kor. 50 fill, értékben; b) a tudo
mányos könyvtárban van 498 mű 645 kötetben, 3539 kor. 40 fill, érték
ben ; c) régi becses könyvek 440 kötet 3500 korona értékben; összesen 
2911 kötet 13,534 kor. 96 fill, értékben.
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A főgymnasiumi körök évzáró ünnepélyüket ápr. 26-ikán tartották 
meg a következő programmal: 1. Künert: „Dalinduló". Előadja a főgymn. 
Dalkör, Borsody Károly tanár vezetése mellett. 2. Krüger Antal: „Szabó 
Pál levelet ír". Szavalta Klein Dezső Vili. o. t. 3. Haydn: Symphonia. Elő
adta a főgymn. Zenekör, Herédy Sz. Imre tanár vezetése mellett. 4. „Gárdonyi 
Géza." Pályanyertes mű. Irta és felolvasta Kutsinszky Béla VIII. o. t. 5. Eötvös — 
Beleznay: „Búcsú". Előadta a főgymn. Dalkör, Borsody Károly tanár ve
zetése mellett. 6. Jelentések az egyes ifjúsági körök működéséről. 7. Csengey 
Gusztáv: „Intő szózat“. Szavalta Dancz István VIII. o. t. 8. Egressy: Klapka- 
induló. Előadta a főgymn. Zenekör, Herédy Sz. Imre tanár vezetése mellett.

D r . W a l l e n t í n y i  S a m u ,

elnök.
II. Markovits-kör.

( 1864-1913  )

A collegiumi Markovits-kör 1912. szeptember 14-ikén tartotta alakuló
gyűlését Saguly József főgimn. tanár elnöklése mellett. A Körnek 42 tagja 
volt; ezek közül 31 kezdő, 9 haladó és 2 pártoló-tag.

A Kör tisztviselő-kara következőképen alakult meg: jegyző Szóvá 
Péter VIII. o. t., titkár Czinner Samu VIII. o. t., pénztáros Grünstein Ede 
VII. o. t., könyvtáros Siegelmann József VII. o. t. A kezdők csoportját 
Marencsin Zoltán VIII. o. t., a haladók csoportját Falvay Jenő theologus 
vezette. A Kör ügyeit 3 gyűlésen intézte el.

Az év végén a Kör megtartotta szokásos gyorsíróversenyét, melynek 
eredménye a következő :

A haladók versenyén első: Szepessy Ernő Vili. o. t., második Czinner 
Samu VIII. o. t. Oklevelet kaptak: Grünstein Ede VII. és Kapisinszky 
Jenő VIII. o. tanulók.

A kezdők versenyén első: Bortnyik Lajos III. o. t., második Grünstein 
Béla V. o. t. Oklevelet kaptak: Jesztiebényi Ernő és Siegeltnan József VII. o.
tanulók.

A Kör vagyoni állapota a következő volt:
Bevétel ................................................................ 73 kor. 29 fill.
Dr. Lichtig Artur ügyvéd adományából befolyt 10 „ — „

Összesen ...................................  83 kor. 29 fill.
Kiadás ................................................................  49 kor. 69 fill.

Maradvány .............................  33 kor. 60 fill.
A jövő évi alakulás előkészítésével a Kör Szepessy Ernő VII. o. tanulót 

bízta meg.
Előfizetője volt a Kör az Írás és a Szegedi Gyorsíró c. folyóiratoknak.

' Saouly József,
elnök.

III. Dalkör.
( 1887- 1913. )

A Dalkör 1912. szeptember 21-ikén tartotta meg alakuló-gyűlését. A 
Kör elnöke, illetőleg karmestere Borsody Károly főgimn. tanár volt. Az 
alakuló-gyűlésen a Kör következőképen választotta meg tisztikarát: jegyző

21’
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lett Szóvá Péter VIII. o. t., pénztáros Dobronyovszky Jenő VII. o. t., bizott
sági tagok: Schudich Gusztáv VIII. o. t., Sarudy István VII. o. t., Csendes 
Sándor VI. o. t., Székely Károly V. o. t.

A Körnek 55 tagja volt; 54 rendes és 1 pártoló-tag. Gyakorló-órát 
hetenként kétszer tartott, olykor a szükséghez képest többet is. Folyó 
ügyeit két gyűlésen intézte el. Nyilvánosság előtt a Kör négy ízben szere
pelt, u. m. a november 9-ikén rendezett ifjúsági hangversenyen, márczius 
15-ikén, a közös collegiumi ünnepélyen, az ifjúsági körök április 13-iki 
Eötvös-matinéján és ugyancsak az ifjúsági körök záróünnepén.

A Kör vagyoni állapota következő volt:
Bevétel .................................................................  63 kor. — fill.
Kiadás .................................................................  9 „ — „

Ezévi maradvány ......................... 54 kor. — fül.
A jövő évi újraszervezés munkájával Dobronyovszky Jenő VII. o. t. és 

Csendes Sándor VI. o. t. bízattak meg.
Borsody Károly,

elnök.

IV. Zenekör.
(1890-1913.)

A Zenekör 1912. szeptember 18-ikán tartotta alakuló-gyűlését Borsody 
Károly főgymn. tanár elnöklete alatt. Tisztikarát következőképen választotta 
meg: jegyző Kapisinszky Jenő VIII. o. t., felügyelő Klein Dezső VIII. o. t., 
pénztáros Bolgár Sándor VIII. o. t.

A Körnek 25 tagja volt; 20 rendes- és 5 pártoló-tag. Gyakorló-órát 
hetenként kétszer, a szükséghez képest olykor többet is tartott. Ezeknek 
vezetése a lefolyt tanévtől kezdődőleg Herédy Sz. Imre zeneiskolai tanár 
avatott kezeibe tétetett le, a ki működését a legszebb reményekre jogosító 
módon kezdte meg. E helyütt meleg elismerés hangján kell megemlékeznem 
Nedved Vilmosról, a Körünktől megvált eddigi karmesterről, a ki több 
mint két évtizeden keresztül volt mindig buzgó és lelkiismeretes vezetője 
fiatal zenészeinknek. Érdemeit a tanári-kar értekezleti jegyzőkönyvében is 
megörökítette.

A Kör ügyeinek elintézésére két gyűlést tartott. Nyilvánosság elé négy 
alkalommal lépett: a november 9-iki ifjúsági hangversenyen, a márczius 
15-iki közös coll. ünnepélyen, az április 13-iki Eötvös-matinén és az ifj. 
körök záróünnepélyén.

A Kör vagyoni állapota következő volt: bevétel 112 kor. 54 fül. 
(100 kor. a tanári-kar segélye, a többi tagdíjak- és büntetésekből), kiadás 
108 kor. Ezévi maradvány tehát 4 kor. 54 fill.

A Kör jövő évi újraszervezésével Kemény László VII. o. és Neumann 
Ernő VI. o. tanulók bízattak meg.

Borsody Károly,
elnök.
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V. Tornakor.
(1898-1913.)

A főgytnn. Tornakor 1912. évi szeptember 19-ikén tartotta alakuló
gyűlését Teltsch Kornél tanár elnöklete alatt. E gyűlésen a Kör következő- 
képen választotta meg tisztikarát: titkár Szóvá Péter VIII. o. 1, játékkapitány 
Ökrös Tihamér VIII. o. t., majd annak lemondása után Nyemecz István 
VII. o. t.; előtornászok: az első csapatban Fúria Zoltán VIII. o. t. és Papp 
József VI. o. t., a második csapatban Szabó István VI. és Székely Károly
V. osztályú tanuló.

A tornászcsapat szerdán és szombaton d. u. tartotta gyakorló-óráit 
Peskó Ödön és Teltsch Kornél tanárok vezetése alatt. A sportcsoport is 
hetenkint kétszer űzte a játékot és athletikát az ifjúsági játszótéren.

A Kör május hó l-jén házi-versenyt rendezett, melynek pontjai a 
következők voltak: Felvonulás, szabadgyakorlatok botokkal, csapattornázás 
lovon és nyújtón, magasugrás és szertornázás a korláton mint összetett 
verseny, füleslabda-dobás, távolugrás és végül vívás. Az összetett verseny 
győztesei voltak: I. Papp József VI. o. t. 10 ponttal, II. Jászay László VIII.
o. t. 8'5 ponttal; a füleslabda-dobásban I. Prekop Simon VI. o. t. 23'50 m. 
és II. Papp József VI. o. t. 2285 m. dobásával; a távolugrásban I. Papp 
József VI. o. t. 6 ni. ugrásával, II. Csendes Sándor VI. o. t. 578 m. ugrá
sával. Ezenkívül kapott ezüstérmet Fúria Zoltán VIII. o. t. mint legjobb 
szertornázó és Kemény László VII. o. t. 170 cm.-es magasugrásáért.

A Körnek volt 40 rendes és 2 pártoló-tagja.
A Kör vagyoni állapota:

Bevétel a múlt évi maradványnyal ............  13323
Kiadás................................................................  8226

Maradvány 50'97
A Kör ügyeinek elintézésére az év folyamán 3 gyűlést tartott s záró

gyűlésén Kemény László VII. o. és Papp József VI. o. tanulókat bízta 
meg a Kör jövő évi szervezésével.

Teltsch Kornél,
elnök.

VI. Thököly Imre kör.
(1907-1912.)

A főgymnasiumi protestáns ifjúság Thököly Imre-köre 1912. szept. 
18-ikán alakult meg. Elnöke volt Frenyó Lajos főgymn. vallástanár, titkára 
Bartsch Béla VIII. o. t., jegyzője Jászay László VIII. o. t., pénztárosa Mayer 
György VII. o. t., könyvtárosa Weiszer Ernő VI. o. t. Tagjainak száma 41, 
kik közül 23 rendes, 18 pártoló volt.

A Kör az alakuló- és záró-gyűlésen kívül kilencz rendes és két rend
kívüli összejövetelt tartott. Minden összejövetel közénekkel s egy-egy tag 
által elmondott imával kezdődött és záródott. Minden összejövetelen volt 
bibliamagyarázat, melynek különös tekintettel kellett lennie a tanulók életére.
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A tagok a Szentírással való foglalkozás alapján igyekeztek a Kör nemes 
czélját megvalósítani, t. i. hogy Krisztusban vetett hitüket erősítsék, vallás
erkölcsi érzésüket ápolják.

Felolvasások, szabadelőadások, szavalatok változatossá tették az össze
jövetelek műsorát s alkalmat adtak különféle kérdések tárgyalására. Meg
emlékezett a Kör Teleky-Róth Johannáról, születésének 100-ik évfordulója 
alkalmából. Egyéb előadások czímei voltak: Hebbel Károly: „Judit", Benedek 
Marczell: „Az erősebb" ez. drámájának ismertetése. Benkő István, a M. 
Ev. I<er. Diákszövetség utazó titkára, ilyen czímen tartott Körünkben elő
adást: „Miért van szükségünk nekünk, modern diákoknak Jézus Krisztusra?" 
Azonkívül felolvastuk egyik összejövetelünkön tavalyi titkárunk, Wallraben- 
stein Ferencz budapesti orvostanhallgató „Jelentésiét az 1912. évi debre- 
czeni nyári diákkonferencziáról, a miért mindkettőjüknek e helyen is hálás 
köszönetét mondunk.

Nevezetesebb'bibliamagyarázatok voltak : Az elveszett juhról és drachmá
ról, a farizeusról és publikánusról, az irgalmas samaritanusról, a tiszta- 
szívűségről (Mt. 5., 8.), Jézus megdicsőüléséről a hegyen (Luk. 9., 28 —37.) stb.

A Kör ebben az iskolai évben is két vallásos estélyt rendezett, még 
pedig 1912. deczember 12-ikén adventi, 1913. február 21-ikén böjti estélyt. 
Az adventi estélyen Mayer György VII. o. t. szavalt, Frenyó Lajos elnök 
pedig Wallace-nak „Ben Húr" ez. regényét mutatta be vetített képekben. 
A böjti estélyt a helybeli ev. polgári leány- és elemi iskola közreműkö
désével rendeztük. Szavalt ez alkalommal Flórián Kató IV. o. el. iskolai 
tanuló, az elnökség pedig az első keresztyének üldözéséről tartott vetített 
képek kíséretében előadást. Mindkét estély énekkel kezdődött és végződött.

Tagjaink a Kör könyvtárát, mely a tanári-kar és Fúria Zoltán VIII. o. t. 
tagtársunk adományából több művel gyarapodott, szorgalmasan használták. 
Az adakozóknak e helyen is hálás köszönetét mondunk.

Járatta a Kör a H arangszó , Szö v etn ek , É bresztő , D iákvilág czím ű 
vallásos irányú lapokat.

A Kör a jótékonyságot is kivánván gyakorolni, 5 koronát a helybeli 
ev. elemi és polgári iskola, 5 koronát pedig a rozsnyói ev. kér. árvaház 
javára fordított.

A Kör jövő évi megalakításával Mayer György VII. és Weiszer Ernő
VI. o. tanulókat bízta meg.

A Kör bevétele volt..................  32 kor. — fill.
Kiadása ...................................  16 „ 11 „
Maradvány .............................  15 kor. 89 fill.

Frenyó Lajos,
elnök.

VII. Mathematikai kör.
(1 9 1 2 -1 3 )

Az a rohamos haladás, mely a természettudományok minden ágában 
mutatkozik az újabb időben, arra ösztönözte intézetünk néhány tanulóját, 
hogy a tanári-kar engedélye s beleegyezése mellett megalakítsák ezúttal
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először a „Math.-fiz. szeminárium“-ot. Czélja a Körnek kettős volt: egyrészt 
az iskolában szerzett mathematikai s fizikai ismeretek lényeges kibővítése, 
másrészt ezen kibővített ismereteknek — lehetőleg gyakorlati irányban 
való — fölhasználása. Ezen kettős czélunkat házi-munkák s fölolvasások 
készítésével, szabadelőadások tartásával reméltük elérhetni.

Az elnöki tisztet Peskó Ödön tanár töltötte be. A Kör többi tiszt
viselői — kiket az 1912. évi október 12-ikén megtartott alakuló-gyűlésen 
választottak — : Orossmann Elek Vili. o. t. titkár és Grünstein Ede VII. o. t. 
jegyző. A tagok száma 22 volt, a kik közül az év folyamán tartott 14 gyű
lésen szabadelőadásokat tartottak: Bolgár Sándor („Mathematikai furcsasá
gok"), Grossmann Elqk („A természettudományok feladata és czélja", „A 
föld tizenegy főmozgása", „A Hold"), Grünstein Ede („Az analytikai 
geometria és alkalmazásai"), Ilkovics Ottó („A táviró fejlődése"), Merényi 
Oszkár („Mathematikai következtetési módok"), Strompf Rezső („A meteoro
lógia"), Tauszk László („Újabb kutatások a speldrálanalyzis terén").

Felolvasásokat tartottak: Merényi Oszkár („A végtelen sorok") és 
Szenes Pál („Műveletek a complex számokkal").

Titkári munkát adtak be: Elischer Viktor („Az elektrolyzis“), Grün
stem Lajos („Az energia körforgalma"), Szenes Pál („A gőzgép fejlődésé
nek története"). Feladatokat dolgoztak: Bolgár Sándor, Cinner Samu, 
Gottlieb Jenő, Grünstein Lajos.

Az évvégi pályázatoknál a legjobb fizikai („Elektromos kisülések a 
ritkított gázokban") és a legjobb mathematikai („A differencziál hányadosról") 
pályamunka 6 - 6  kor. jutalomban részesült.-Az előbbi dolgozat szerzője 
Merényi Oszkár, az utóbbié Elischer Viktor.

A jövő évi alakulás előkészítésével a Kör Schwarcz Sári, Grünstein 
Ede VII. o. és Papp József VI. o. tanulót bízta meg.

P eskó Ödön.

H )  A főgymnasium ifjúságának segélyalapjai és gyűjtései.

1. Kirándulási alap IQI2/13. tanév
végén ............................. 2079 kor. 53 fill.

Ebből a dobsinai kirándulásra
kaptak a tanulók ............  70 „ — „ 2009 kor. 63 fill.

2. Tornaverseny-alap 1912/13.
tanév végén........................ 1375 kor. 01 fill.

A czéllövészetben résztvett ta
nulók kaptak ............  25 „ — „ 1355 „ 01 „

3. Gyámintézeti-alap..................  39 „ 38 „
4. Ifjúsági segélypénztár:

A tavalyi értesítőben kimu
tatott ..................  9770-36

összeghez még kamat 375'43 10145 kor. 79 fill.
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Áthozat .. .. 10145 kor. 79 fill.
A folyó 1912/13. évben kamat

1913. május végéig .. .. 192 kor. — fill.
Az ifjúsági hangversenyből .. 191 „ 50 »
A folyó iskolai évben gyűjtés:

I. osztály 30 kor. —
II. II 56 „ 46

III. II 43 „ 60
IV. II 49 „ 20
V. II 43 „ 10

VI. II 49 „ 10
VII. II 29 „ 60

VIII. II 29 „ 84 330 90
Ö sszesen........................ 10860 kor. 19 fill.

Ezen alapból segélyezésben 
részesültek:

a) Könyvek az ifjúság számára 75 „ 66 „
b) Ruházatot kaptak:

Szlávik Rezső III. o., Bort- 
nyik Lajos III. o.; Klinczkó 
István VII. o., Klinczkó Ala
dár III. o., Javorniczky Ervin
III. o..................................... 200 „ 80 „

c) Segélyben részesült 8 tanuló 140 „ -  „
é) Református ösztöndíj .. .. 40 „ -  „

Összesen 456 kor. 46 fill.

Székács József orosházi szobrára begyűlt: I. o. 7 kor. 20 fill., II. o. 
7 kor. 96 fill., III. o. 4 kor. 48 fill., IV. o. 8 kor. 76 fill., V. o. 3 kor. 46 fill.,
VI. o. 4 kor. 35 fill., VII. o. 4 kor. 10 fill., VIII. o. 3 kor. 96 fül. Össze
sen : 44 kor. 27 fill.

Eráélyi János sárospataki szobrára begyűlt: 1. o. 3 kor. 98 fill., II. o. 
6 kor. 92 fill., III. o. 3 kor. 60 fill., IV. o. 7 kor. 40 fill., V. o. 5 kor. 14 fill.,
VI. o. 4 kor., VII. o. 2 kor. 70 fill., VIII. o. 4 kor. 90 fill. Összesen: 38 kor.
64 fill.

Az 1912. évi november hó 9-ikén megtartott ifjúsági hangverseny
számadásai:

I. Bevétel: a) jegyekből.........................................  888 kor. — fill.
b) felülfizetésekből............................... 177 „ 62 „
Összes b e v é te l....................................  1065 kor. 62 fill.

II. Kiadás ........................................................... 602 „ 62 „
III. Tiszta jövedelem ................................................ 463 kor. — fill.
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A hangverseny jövedelméből kapott:
a) Az ifjúsági segélypénztár ................................... 191 kor. 50 fill.
b) A Magyar-Társaság könyvtára ........................ 191 „ 50 „
e) Az ifjúsági terem történeti képekkel való fel

díszítésére ...........................................................  80 „ — i,
Összesen 463 kor. — fill.

Felülfizettek: 20 kor.: dr. Rosenberg Teofil; 12 kor.: Villecz János; 
10 kor.: dr. Balpataky Imre, Draskóczy Lajos, Oömöry János, dr. Holénia 
Gyula, Kirchmayer Vilmos, Krayzell Aladár; 8 kor. 30 fill.: Czigelbrier 
Róbert; 6 kor.: Francz Vilmos; 5 kor.: Déri Gyula, Dite Károly, Kornstein 
László, dr. Máriássy Béla, Máriássy Béláné, Szántó Mihály, Vogel Béla; 
4 kor.: Gubcsó Gyula, Mihalidesz Lajos, Molitorisz István, Uhlarik Mátyás; 
3 kor. 72 fill.: Gerő Mihály; 3 kor.: Koós Ernő, Liptai Lajos, dr. Rosen
berg Mór, Spányi Kálmánná; 2 kor.: Grossmann Samu, Lindgrün Alajos, 
dr. Mosánszky István, dr. Oszvald Tivadar, Papp István, Saguly József; 
1 kor. 60 fill.: Sziklai Jenő; 1 kor.: Sóváry István. Összesen: 177 kor. 62 fill.

Fogadják a t. felülfizetők az intézet hálás köszönetét!

/) A főgymnasiumi tanári-kar gyűjtése.

1. Zelenka Pál püspök síremlékére 18 kor.
2. Böhm Károly síremlékére 15 kor.

K )  Tanulóink sikerei.
1. Rajzkiállítás a coll. főgyinnasiuniban.*

A középiskolák tantárgyai között az újabb időben a múlthoz képest 
hasonlíthatatlanul nagy jelentőségű lett a rajz. A magyar kultuszkormány 
felismerve ennek nagy fontosságát az egyéni aesthetikai ízlés, a művészetek 
s iparfejlesztés szempontjából, nemcsak a szakszerű rajztanárképzéssel, hanem 
czélszerű tantervnek megállapításával is törekedett az ifjúság szépérzékét s 
rajzoló-képességét fokozni. Az eredményt el is érte, mint azt az országszerte 
fellendült rajztanítás fényesen igazolja. Az ifjúság helyes meglátással, biztos 
öntudattal dolgozik, van benne invenció, forma- és színérzék. Ennek az 
eredményes rajztanításnak egyik szép bizonysága a helybeli ev. collegiumi 
főgymnasium kiállítása, melyet Balló Aurél rajztanár rendezett. A kiállításon 
széttekintve, szemünkbe ötlik a thémák gazdagsága. Arczképek, tájképek, 
csendéletek, fejléczek, záródíszek nagy változatosságban szerepelnek az egy
szerű geometriai rajzok társaságában.

Az egyes kiválóbb tehetségű tanulók munkái oly határozott s öntuda
tos kezeléssel vannak elkészítve, hogy méltán és őszintén gratulálhatunk 
a vezető-tanár szakértelmének s ügyes rajztanításának. A sok szép rajz és 
festmény között méltó elismeréssel emelhetjük ki a következőket: Fúria

* A z  E p e r j e s i  L A P O K b ó l .

Coll. Ért. 1912—13. 22
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Zoltán VIII. o. t. figurális festményeit, Liptai Sándor VIII. o. t. tájképeit, 
Czinner Samu VIII. o. t. szénrajzait, Ludrovszky Béla V. o. t. tájfestményeit 
és Koncsek Béla IV. o. t. rajzait. Az első kettőt a rajztanár 1 — 1 aranynyal, 
a többi hármat 1 — 1 művészeti könyvvel jutalmazta meg.

2. Pályadíjnyertes tanulók.

Az Országos Állat- és Madárvédő Egyesület eperjesi osztályának 
pályázatán a második díjat (10 kor.) Scsavniczky Endre VII. o. tanulónk 
nyerte el.

A M. Kárpátegyesület Eperjesi Osztályának 1912. évi diákturista-pályá- 
zatán Merényi Oszkár VIII. o. t. 30 kor., Soltész Zoltán VIII. o. t. 30 kor., 
Kutsinszky Béla VIII. o. t. 10 kor. díjat nyert. Az 1913. évre kiírt diák- 
turista-pályázatot az ifjúság figyelmébe ajánljuk.
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A tanulók általános áttekintése.

1. A tanulók számának alakulása az iskolai év folyamán.

Nyilvános tanulók Magántanulók
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2. A felvett nyilvános tanulók megbetegedései s az igazgatói és tanárkari
megrovások száma.

Megbetegedések Megrovások
A könnyű A súlyos A fertőző (eset- Az igazgatói A tanári

nem fertőző leg járványos)

megbetegedések száma megrovások száma
1 2 3 4 5

528 25 9 10 —

3. Az osztályvizsgálatot tett tanulók megoszlása honosság és szülőik (gyám
juk, illetőleg más törvényes gondviselőjük) állandó lakóhelye szerint.

Az osztályvizsgálatot tett nyilvános és magántanulók
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4. Az osztályvizsgálatot tett tanulók megoszlása vallás és anyanyelv szerint.

Az
osztály
vizsgá
latot tett 
tanulók 
összes 
száma
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összesen

nem
magyar

a n y a n  y e 1 v  ű v o l t

13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24

3 0 1 4 0 1 5 — 3 — — — — — 5 8

5. Ismétlők, a görög pótló tárgyak tanulói, magaviselet és mulasztások szerint.

A z  o s z t á ly v iz s g á l a to t  t e t t

n y i l v á n o s  és 
m a g á n t a n u l ó k  

k ö z ü l
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a görög
pótló 

tárgyakat 
tanulta

1. ! 2. ! 3. 1 4.

o s z t á ly z a to t  k a p o t t m u l a s z to t t
m u l a s z t o t t  

ó r á k  s z á m a

1 2 3 1 4 5 1 6 7 8 1 9 10 n

2 0 8 5

I

3 2 8  ! 2 5 — — 8 4 2 6 5 1 6 7 2 6 0 1 3



173

6. Az osztályvizsgálatot tett tanulók előmenetele.

7. A tanév végén tartott érettségi vizsgálat eredménye.
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8. Az érettségi vizsgálatot tett tanulók pályaválasztása.
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TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET.
IV .

1. Tanári testület.
a) Rendes és rendkívüli tanárok.

I S
or

sz
ám A tanár neve

M
űk

öd
és

i 
év

ei
ne

k 
sz

ám
a 

1
H

án
y 

év
 ó

ta
 

ta
ní

t e
ze

n 
in

té


ze
tn

él Tantárgy, osztály, óraszám

H
et

i 
ór

ák
 

sz
ám

a 
1

} Egyéb, intézeti 
elfoglaltsága

i Bartus Ödön .
s.-tanár

i i
Rajz I — IV. o. 10Ó. 
Szépírás I II. o. 2ó. 
Szlöjd I -  IV. o. 8 ó.

20 A rajz- és szlöjd- 
szerek őre.

2 Beclit József .
r. tanár

6 6

Neveléstan I., III.o. 5ó. 
Német nyelv 1 — IV. o. 8 ó. 
Földrajz Ili. o. 2ó. 
Történet III. o. 2 ó. 
Próbatanításvez. III. o. 2 ó.

19 A 111. o. főnöke. 
Értekezleti jegyző.

3 Ganiauf György
r. tanár

34 34
Neveléstan II., IV. o. 5ó. 
Történet I — II. o. 6 ó. 
Alkotmánytan IV. o. 2 ó. 
Próbatanításvez. IV. o. 6 ó.

19
Az önképző- és 
önsegélyző-körök 
elnöke.

4 Gerhard Béla.
igazgató

18 13
Mennyiségi II — IV. o. 8 ó. 
Mértan I. o. 1 ó. 
Próbatanítás IV. o. 2 ó.

11 A coll. igazgató- 
választm. tagja.

5 Kapy Gyula .
r. tanár

24 16 Zenei tárgyak I—IV.o. 17ó. 
Karének I —IV.o. 2ó.

19 Az I. o. főnöke. 
A zeneszerek őre. 
A zenekar vezetője.

6 Liptai Lajos .
rkívüli tanár

15 15 Ev. vallástan I — IV. o. 12 ó. 
Tót nyelv I —IV. o. 4ó.

16

7 Molitor Gusztáv
r. tanár

7 6

Természetr. I — III. o. 10 ó. 
Term.-tan III —IV. o. 5 ó. 
Számtan s algebra I. o. 3 ó. 
Próbatanítás, bír. IV. o. 2 ó. 
Torna III —IV. o. 4 ó.

24
A IV. o. főnöke. 
A természetrajz! és 
természettani fel
szerelések őre.

8 Reményik Lajos
gyak-isk. tanító

22 14 Gyak.-iskolai tárgyak 26 ó. 
Bírálatelőkészítés 4 ó.

30

9 Voháner Dezső
r. tanár

6 3
Magyar ny. I — IV o. 14 ó. 
Földrajz I — 11. o. 4 ó. 
Próbatanít, és bír. IV. o. 2 ó. 
Torna I —II. o. 4ó.

24 A 11. o. főnöke. 
Tanári könyvtáros.



175

b) H itok tatók , ó raadók .
1. Gönczy Gábor ref. lelkész, tanította a ref. vallástant, heti 4 órában.
2. Paskovits Ferenc rk. lelkész, tanította a rom. kath. vallástant, heti 

2 órában.
3. Petrik Miklós gór. kath. tképző-int. tanár, tanította a gór. kath. 

vallástant, heti 4 órában.
4. Dr. Holénia Gyula városi főorvos, intézeti orvos, tanította az egész

ségtant és életmentést a IV. osztályban, heti 1 órában.
5. Szemere Márton gazd. szaktanár, tanította a földm.-ügyi miniszter 

úr megbízása alapján a gazdaságtant a IV. osztályban, heti 2 órában.
6. 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

I.
Bradofka András tm., jt., i. 

**Chotvács Viktor tm., jt., i.
Danis Pál tm., jt., i.........
Fodor Gyula tm., jt., i. ..

5 Konrád Béla tm., jt., i., ism 
***Kosts József rk., sz., ism. 

Krcsméry István tm., i. .. 
Kubacska István tm., jt., i.
Lamos Pál tm., i..............

10 Lengyel Elemér ref., jt., i.
Maczkó János tm., k.......
Matej Mihály tm., jt., i. .. 
Monczoly János tm., jt., i. 
Petricz Nándor tm., k.

15 Prékopa Dezső tm., k. 
Szabó Elemér tm., jt., i. 
Szabó Kálmán ref., i. .. 
Szőke Andor ref., sz. ..

Születés helye és ideje

OSZTÁLY.*

Ratkó, Gömör vm, 1896. jan. 31. 
Kokova, Gömör vm., 1896. aug. 18. 
Eszterézs, Gömör vm., 1898. jan. 30. 
Nyíregyháza, 1897. szept. 27. 
Lassupatak, Szepes vm., 1896. jan. 17. 
Pécsújfalu, Sáros vm., 1896. máj. 30. 
Zólyom, 1897. aug. 15.
Nyíregyháza, 1897. máj. 31.
Pinczéd, Bács-Bodrog vm., 1895. máj.2. 
Tiszaszentmárton, Szabolcs vm., 1896. júl. 8. 
Túróczszentmárton, Túrócz vm., 1897. nov. 29.
Bátyok, Abaúj vm., 1895. okt. 3. 
Klenócz, Gömör vm., 1897. márcz. 18. 
N.-Becskerek,Torontál vm. 1894. máj. 2. 
Hisnyóvíz, Gömör vm., 1896. szept. 10. 
Csákány, Abaúj vm., 1897. jan. 25. 
Hernádszurdok, Abaúj vm., 1897.nov.7. 
Barabás, Bereg vm., 1898. jún. 26.

* Az 1. osztály 23 tanulója közül a középisk. IV. osztályát sikerrel végezte 9, 
a polg. isk. IV. osztályát sikerrel végezte 13, a felső népiskolát 1 tanuló.

** Meghalt 1913. márczius 24. napján.
*** Önként kilépett 1913. január 22. napján.



1 7 6

Név, vallás

Sztanó Pál tm., jt., i............
20 Turturea György, g. kel., k. 

Vohaner Géza, tm., jt., i. ..
Wolf Rezső, tm., jt., i.........
Zboray Béla, rk., sz.............

II.
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. ..
Haraszthy Dezső rk., i........
Kapy Jenő tm., jt., sz..........
Kassai Sándor ref., i...........

10 Knott Ottó tm., i.................
Kretovits István rk., sz........
Marschalkó Jenő tm., jt., i.
Meskó Emil tm., jt., i.........
Meskó Frigyes tm., jt., i. . 

15*Mispál Zoltán tm., jt., i... .
Nagy Zoltán ref., i..............
Páter Jenő tm., sz................
Spiesz József tm., jt. i.........
Stronczer Dániel rk., i. . ..

20 Szabó Sándor tm., jt., i.......
Tarnovszky Ferenc gk., sz.
Varga József tm., jt., i........
Zselló Lajos tm., jt., i.........

Magántanulók :
Stromp Gusztáv ................
Tury Zoltán ref., ism..........

III.
Babka József tm., jt., i........
Biró Antal ref., k.................
Boczkó Károly tm., k.........
Czelder Gyula tm., jt., i. ..

5 Danis Frigyes tm., jt., i......

* Önként kilépett 1913. május 17.

Születés helye és ideje

Murányhosszúrét, Oömör vm., 1896. nov. 20. 
Temesstrázsa, Temes vm., 1895. jún. 16. 
Abaújszántó, Abaúj vm., 1898. jan. 7. 
Ménhárd, Szepes vm., 1896. márc. 19. 
Eperjes, 1897. febr. 23.

Körmend, Vas vm., 1895. máj. 13. 
Hubó, Gömör vm., 1893. nov. 25.

OSZTÁLY.
Németlipcse, Liptó vm., 1895. máj. 11 
Hernádszentandrás, Abaúj vm., 1892. szept. 23 
Nyíregyháza, 1891. nov. 1. 
Rákosbánya, Gömör vm., 1896. okt. 24 
Gömörhegyvég, Gömör, 1894. márc. 6

OSZTÁLY.
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. 
Ménhárd, Szepes vm, 1895. okt. 9. 
Topolóka, Zemplén vm., 1894. febr. 2. 
Rimaszombat, Gömör vm., 1897. jan. 15. 
Gálszécs, Zemplén vm., 1895. okt. 19. 
Leibicz, Szepes vm., 1894. dec. 26. 
Lengyelfalva, Abaúj vm., 1893. jún. 5. 
Rákoskeresztúr, Pestvm., 1896. okt. 24. 
Felsőkubin, Árva vm, 1896. okt. 4. 
Felsőkubin, Árva vm, 1894. febr. 18. 
S.-A.-Újhely, Zemplén vm., 1897. júl. 14. 
Botfalva, Ung vm, 1891. jan. 25 
Eperjes, Sáros vm, 1897. júl. 27. 
Bodókatelep, Abaúj vm, 1895. okt. 31. 
Tarcza, Sáros vm, 1894. febr. 25. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm, 1895. nov. 4. 
Eperjes, 1896. febr. 1.
R.-Tamásfalva, Gömör vm, 1894. okt. 21. 
Czinkota, Pest vm, 1894. nov. 15.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Elek Pál ref, k....................
*Fiedler Ferenc trn., jt., i. ..
Horcsák Lajos tm., jt. i......
Jánócsik András ref., i........

10 Janurik Mátyás tm., i..........
Kántor Lajos ref., i..............
Kisfaludy Lajos tm., jt., i. ..
Koncz Miklós ref., i............
Koszka Gyula tm., jt. i.......

15 Kovály Árpád rk., sz...........
Krecsák Gyula tm., jt., i. .. 
Kutsinszky József tm., sz. ..
Mercs Samu tm., jt., i.........
Milder Sándor tm., jt., i. .. 

20 Ponicsán Ádám tm., jt., i. .. 
Rumann Kornél tm., jt., i . ..
Scholtz Béla tm., jt., i.........
Sintaj Pál tm., jt., i.............

**Vadkerti Béla rk., i.............
25 Wildner László tm., jt., i. .. 

Zorkóczy Ernő tm., jt., i. .. 
Magántanulók :

Fiedler Ferencz ................
Friedman Henrik izr., ism... 
Vadkerti Béla rk..................

Parasznya, Borsod vm., 1895. ápr. 3. 
Tállya, Zemplén vm., 1894. nov. 12. 
Péteri, Pest vm, 1895. jan. 19.
Szalók, Zemplén vm., 1894. febr. 7. 
Szarvas, 1893. szept. 2.
Karcsa, Zemplén vm., 1894. márc. 3. 
Kishalom, Nógrád vm., 1893. okt. 4. 
Pelsőcz, Gömör vm., 1894. aug. 7. 
Ratkó, Gömör vm., 1893. ápr. 9. 
Magyarjakabfalva, Sáros, 1896. máj. 9. 
Nyíregyháza, 1896. okt. 12.
Budapest, 1896. júl. 10.
Mateócz, Szepes vm., 1895. nov. 1. 
Szepesváralja, 1895. szept. 20. 
Nagylajosfalva, Torontál, 1895. nov. 16. 
Kokava, Liptó vm., 1894. ápr. 28. 
Nagylomnicz, Szepes vm., 1894. szept. 29. 
Doalló, Liptó vm., 1894. júl. 24. 
Salgótarján, Nógrád vm., 1892. nov. 25. 
Leibicz, Szepes vm., 1896. márc. 31. 
Dabar, Nógrád vm., 1895. jan. 17.

Tállya, Zemplén vm., 1894. nov. 12. 
Ólubló, Szepes vm., 1880. május 5. 
Salgótarján, Nógrád vm., 1892. nov. 25.

IV. OSZTÁLY.
Bartsch Béla tm., jt, i.........
Bellán Andor tm., jt., i.......
Benczo András tm., jt., i. ..
Bohus Emil tm., jt., i..........

5 Borköles Béla gk., i............
Gallay András tm., jt.,'i. ..
Grits Ferenc rk., k..............

***Halát Pál tm., jt., i..............
Klimo Péter tm., jt., i.........

10 Kontra János tm., jt., i........

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. 
Kálóz, Fejér vm., 1894. jan. 3. 
Libetbánya, Zólyom, 1892. dec. 22. 
Liptószentmiklós, Liptó, 1893. júl. 14. 
Szirk, Gömör vm., 1894. márc. 7.

* Kimaradt 1912. dec. 21. Mágántanulóulfelvétetett.
** Önként kilépett 1913. márc. 7. Magántanulóul felvétetett. 

*** Kimaradt 1912. dec. 21. Magántanulóul felvétetett.
C oll. É r t .  1912— 13. 23
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Név, vallás Születés helye és ideje

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. .. . 
Scholtz Jenő tm., jt., i., .. . 

20 Sztrehárszky János tm., jt, i
Tomka Pál tm., jt., i..........
Varga András tm., jt., i . .. .

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. 
Mezőberény, Békés vm,, 1894. jún. 10. 
Baráttelke, Gömör vm., 1893. máj. 13.

Magántanulók: 
Ablonczy László ref. 
Domszky András .. ..
Halát Pál ................
Them Oszkár .........

Alsószuha, Gömör vm., 1893. jún. 15. 
Magyarfalu, Liptó vm., 1880. júl. 28. 
Libetbánya, Zólyom, 1892. dec. 22. 
Szomolnok, Szepes vm., 1893. dec. 29.



3. A tanulókra vonatkozó statisztikai adatok

a) Rendes tanulók.

1 7 9

I. II. III. IV. Összesen
á) Általános áramlat szerint

volt:
Beiratkozott............................. 23 23 26 22 94
Alsóbb osztályból átlépett 21 23 26 22 92
Ism é tlő ................................... 2 — — • — 2
Más tanítóképzőből jött .. .. 1 4 7 2 14
Évközben kimaradt ............. 1 1 1 — 3

» meghalt ............ 1 — — — 1
» eltanácsoltatok.. .. — — 1 1 2

Vizsgát tett az év végén .. 21 22 24 21 88

ti) Vallás szerint volt az év
végén:

Ág. hitv. evang....................... 16 16 18 16 66
Ev. ref....................................... 3 2 5 2 12
Róm. kath................................ 1 3 1 2 7
Qör. kath.................................. — 1 — 1 2
Gör. k e le ti............................. 1 — — — 1

Összesen .. 21 22 24 21 88

c) Anyanyelv szerint volt az
év végén:

M agyar................................... 21 22 24 21 88
Német ................................... — — — — —
Tót ......................................... — — — — —

Összesen .. 21 22 24 21 88

d )  Kor szerint volt az év végén:
1891 -ben született, tehát 22 éves — 1 1 — 2
1892-ben » » 2 1  » — — 1 1 2
1893-ban » » 20 » — 1 3 8 12
1894-ben » » 1 9  » 1 8 7 10 26
1895-ben » » 1 8  » 3 6 7 2 18
1896-ban „ » 1 7  » 6 4 5 — 15
1897-ben » „ 16 „ 8 2 — — 10
1898-ban » » 1 5  » 3 — . — — 3

Összesen .. 21 22 24 21 88
23'
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I. II. III. IV. Összesenll/fslsjf 0<C*C-/ t/i-t- l'1/í̂ ^̂ S
eV ví^rá:

Sáros vármegyei ............ 1 3 1 2 7
Qömör „ ............ 5 4 4 6 19
Szepes „ ............ 2 2 4 1 9
Liptó „ ............ 1 — 3 2 6
Borsod ,, ............. — — 1 1 2
Zemplén „ ............ - 3 2 — 5
Szabolcs » ............ 3 1 2 2 8
Ung „ ............. — 1 — — 1
Bereg „ ............. 1 — — 1 2
Árva ;; ............ — 2 — — 2
Brassó „ ............ — 1 — — 1
Abaúj-Torna « ............ 4 2 1 3 10
Nógrád „ ............. — — 2 — 2
Zólyom a ............ 1 — — — 1
Pest » ............ — 3 2 — 5
Bács-Bodrog » ............ 1 — — 1 2
Torontál » ............ 1 — 1 — 2
Temes » ............ 1 — — — 1
Békés „ ............ — — 1 1 2
Fejér « ............ — — — 1 1

Összesen 21 22 24 21 88

/ /  A szülők polg. állása szerint
volt az év végén :

Lelkész f i a .............................. 1 1 — — 2
Tanító, tanár fia .................. 4 6 8 5 23
Egyéb értelmi foglalkozású fia 2 3 1 2 8
Iparos és kereskedő fia .. .. 6 6 4 10 26
Kisbirtokos „ .. .. 4 4 8 3 19
Egyéb állású „ .. .. 4 2 3 1 10

Összesen 21 22 24 21 88

g) Illetőség szerint ág. h. ev.
volt az év végén :

1. Tiszakerületbeli, és pedig:
Sáros vármegyei .. .. — 2 1 2 5
Szepes a .. .. 1 2 4 1 8
Liptó i, .. .. — — 3 2 5
Oömör „ .. .. 5 3 3 6 17
Abaúj-Torna» .. .. 3 1 — — 4
Borsod a .. .. 1 — — 2 3
Zemplén „ .. .. — 1 — — 1
Szabolcs „ 2 1 2 1 6
Brassó « . . . . — 1 — — 1
Árva a .. .. - 2 — — 2

2. Bányakerületbeli ............. 4 3 3 2 12
3. Dunáninneni kerületbeli .. — — 2 — 2
4. Dunántúli kerületbeli .. .. - — — — —

Összesen ló 16 18 16 66
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b) Magántanulók.

a) Általános áramlat szerint: 
Engedélyt nyert a magánvizsg.

II. III. IV. Összesen

2 5 7 14
Alsóbb osztályból átlépett .. .. 1 3 7 11
Ismétlő......................................... 1 2 -- 3
Vizsgát tett az év végén .. .. 1 3 4 8

b) A vizsg. tett m.-tanulók közül:
Ág. hitv. ev.................................. — 1 3 4
Református .............................. 1 — 1 2
Róm. kath.................................... — 1 — 1
Izr.................................................. — 1 — 1

c) A vizsg. tett m.-tanulók közül:
Magyar anyanyelvű.................. 1 2 4 7
Német » .................. — 1 1

d) A vizsg. tett m.-tanulók kora :
1880-ban született, tehát 33 éves — 1 1 2
1886-ban „ » 27 » — — — —
1892-ben » » 2 1  » — 1 1 2
1893-ban » » 20 » 1 — 2 3
1894-ben » » 1 9  » — 1 1
1895-ben » » 1 8  » — —

é) A vizsgálatot tett m.-tanulók 
születési hely szerint:

Qömör várm egyei.................. 1 1 2
Liptó » .................. — — 1 1
Nógrád » .................. — 1 — 1
Szepes » .................. — 1 1 2
Zemplén » .................. — 1 — 1
Zólyom » .................. — — 1 1
Vas » .................. — — — —

/)  A vizsg. tett m.-tanulók közül:
Tanítói pályán működik .. .. 
Más pályán ..............................

1 2 4 7
— — — -

Szülői gondozás alatt áll .. .. — 1 — 1

g) A vizsg. tett m.-tanulók a szüló'k 
polgári állása szerint:

Lelkész fia................................... 1 1 2
Kisbirtokos, kiskereskedő fia — — 1 1
Kisiparos f i a .............................. — 1 2 3
Egyéb-állású f i a ........................ — 2 — 2
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4. Tanulók segélyezése, ösztöndíjak.
I. A fentartó egyházkerület részéről: 
a) Tandíjmentességben részesült:

I. oszt. II . oszt. III. oszt. IV. oszt. Ossz. Segély értéke
Tiszakerületi ág. h. ev. 14 14 14 15 57 570 K.
Máskerületi „ 3 3 5 2 13 130 „
Másvallású ,, 1 — - 1 2 40 „

Összesen .. 18 17 19 18 72 740 K.
b) Lakás, fűtés, világítás, takarítás jótéteményében részesült:

I. oszt. II >szt. III. oszt. IV. oszt. Ossz. Segély értéke
Tiszakerületi ág. h. ev. 11 11 12 13 47 3164 K.
Máskerületbeli „ — 2 4 1 7 490 „
Másvallású ,, 1 — — 1 2 60 ,,

Összesen .. 12 13 16 15 56 3714 K.
c) Konviktusi elengedésben részesült:

I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt. Ossz. Segély értéke
Tiszakerületi ág. h. ev. 7 11 9 12 39 2690 K.
Máskerületbeli „ — 2 3 2 7 397 „

Összesen .. 7 13 12 14 46 3087 K.
A konviktusi elengedésben a collegiumi tápintézet által adott 833 K.

is bennfoglaltatik.
2. Egyes könyvkiadók különböző értékben küldöttek tankönyveket 

szegény tanulóink között való ingyenes kiosztás céljából.
3. Intézeti, collegiumi ösztöndíjban s egyéb segélyben részesültek:

1. Tomka Pál IV. o. t. a Gamauf-féle ösztöndíjban
2. Brezina Pál II. o. t. „ „
3. Kovács Dezső IV. o. t. a Fabriczy-féle „
4. Danis Pál I. o. t. a Kubinyi-féle »
5. Kontra János IV. o. t. a Hasskó-féle „
6. Szabó Sándor II. o. t. „ „
7. Sztanó Pál I. o. t. a Kubinyi-féle „
8. Kubacska István I. o. t. az Újházy-féle „
9. Brezina Pál II. o. t. » „

10. Bolner Gyula II. o. t. „ „
11. Bellán Andor IV. o. t. az Önsegélyzőtől
12. Benczó András IV. o. t. „
13. Gallay András IV. o. t. „
14. Scholtz Jenő IV. o. t. „
15. Kisfaludy Lajos III. o. t. »
16. Szabó Sándor II. o. t. »
17. Gallay András IV. o. t. az Önképző-körtől
18. Oravszky Rezső IV. o. t. »

2 0 -  

20'  —  

8 '  —  

4 '-  
50-- 
5 0 '-  
4 0 '-  
8 ' -  

8 ' -  
8 ' -  

10' -  

10' -  

15 '- 
15 '- 
1 0 -  

2 0 -  

8 ' -  

8' -

K.

Átvitel 312 '- K.
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Áthozat 312 '- K.
19. Milder Sándor III. o. t. a Sárossy-féle ............  18'— „
20. Koszka Gyula III. o. t. a Keczer-féle..... 9'— „
21. Horcsák Lajos III. o. t. az Önképző-körtől . . .  9 '— »
22. Janocsik András III. o. t. „ .. .. 10'— „
23. Kapy Jenő II. o. t. „ :. .. 6' — „
24. Rúzsa László IV. o. t. Nyíregyháza várostól .. .. 100" — „
25. Rúzsa László IV. o. t. Szabolcsvármegyétől .. .. 200 — „

664 -  K.
Segélyek és ösztöndíjak főösszege.............................  8205'— »

5. Intézeti épület, kert, internátus.
Intézetünk a theologiai akadémia, a jog- és államtudományi kar és 

a főgymnasiummal együtt alkotja a tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi 
Collegiumát. Három osztálytermünk, a zeneterem, a term.-tud. előadó
terem, két szertárhelyiség, igazgatói és tanári szoba, ifjúsági könyvtár- 
helyiség a Collegium épületében, a rajzterem, a szlöjdterem és a gyak.- 
iskola helyisége az eperjesi I. egyház tulajdonát képező épületben van. 
Az utóbbi 3 helyiségért a tanítóképzőt fenntartó egyházkerület évi 1000 kor. 
bért fizet. A torna tanítására a coll. főgymn. volt tornacsarnoka szolgál, 
a melyet a Coll. igazgatóválasztmánya díjtalanul bocsátott a tanítóképző
intézet rendelkezésére.

Az intézetnek a gazdasági gyakorlatok végzésére megfelelő kertje 
nincsen, az internátus melletti kert, a mely mintegy 3460 m2 területű, a 
gyümölcsfák és a konyhakerti növények okszerű tenyésztésére szolgált némi 
útmutatással az ifjúságnak. Megfelelő gazdasági kertnek megszerzéséről és 
abban egy méhesnek felállításáról a fenntartó egyházkerület a jövő tanév 
folyamán gondoskodni fog.

Internátusunkban 73 tanuló volt elhelyezhető, 10 tanuló szüleinél 
lakott, a többi tanuló egyes családoknál bérelt alkalmas lakást. Internátusi 
felügyelő-tanár a lefolyt isk. évben Voháner Dezső int. rendes tanár volt.

6. Könyvtárunk, bútorzat és a tanszerek gyarapodása.
a) A könyvtár gyarapodott:
1. Vétel útján: Az elemi népoktatás encziklopediája II. kötetével. 

Ábrahám Henrik: Elemi fizikai kísérletek. Zemplén Gy.: Az elektromosság 
és gyakorlati alkalmazásai. Nuricsán I. dr.: Útmutatás a chémiai kísér
letezésben. Böhm-Oppel: Taschenbuch der mikroskopischen Technik. 
Engler A.: Syllabus der Pflanzenfamilien. Rossmässler: Süsswasser-Aquarium, 
Lachmann: Terrarium u. Aquarium. Detmer: Kleines pflanzenphysiologisches 
Praktikum. Mágocsi-Dietz S.: A növények táplálkozása. Kükenthal W .: 
Leitfaden für das zoologische Praktikum. Kohaut R.: A magyarországi



184

madarak meghatározó-könyve. Magyarország szitakötőféléi. Csíki Ernő: 
Magyarország bogár-faunája. Cserey Adolf: Növényhatározó. Ásványmeg
határozó. Bogárhatározó. Lepkehatározó. Pungor Oy.: A magyarországi 
tücsökfélék természetrajza. Filárszky N .: Növény-morphologia. Pinkert 
Zsigmond: A biológiai iskolakert berendezése. Hegedűs János: A magyar- 
országi ev. egyház egyetemes névtára c. művekkel ;

Evang. Őrálló, Nemzeti Iskola, Magyar Tanítóképző, Ev. Népiskola, 
Magyar Kisdednevelés és Népoktatás, Ev. Közérdek c. folyóiratokkal.

2. Ajándék útján: Néptanítók Lapja, Hivatalos Közlöny, Akadémiai 
Értesítő, Herkules c. folyóiratokkal;

Magyarország közokt-ügye 1911-ben, Révai Lexikon I —VI. köt., 
Kullervó Énekei, Kertész Naptár 2 drb, Szent-Margitsziget gyógyfürdő, Az 
Emke megalapítása és negyedszázados működése, Az Emke negyedszázados 
örömünnepének és kongresszusának leírása, Sárosmegye monográfiája III. 
köt., A magyarországi ev. egyház levéltárának jegyzéke I. k. c. munkákkal.

Bútorzatra fordítottunk az 1912 — 13. iskolai évben 1450 koronát. 
Tanszerek vásárlására 5200 koronát. És pedig: szlöjdeszközök 550 kor., 
tornaeszközök 1050 kor., fizikai eszközök 1500 kor., kémiai eszközök 500 kor. 
vegyiszerek 200 kor., biológiai eszközök 1000 kor., zeneszerek 400 kor. Tan
termek átalakítására 560 koronát.
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A tanítóképző-intézet működése.

1. Az iskolai év rövid története.

Az elmúlt I912/13. isk. évnek azon adatain kívül, a melyek a coll. 
igazgató jelentésében foglalnak helyet, itt még a következőket említjük meg:

1. Júl. 9-ikén a püsp. hiv. tudomásul adja, hogy a vall- és közokt.-ü. 
miniszter űr intézetünk felszerelési stb. költségeire 800 kor. államsegélyt 
engedélyezett.

2. Az 1912. évi július hó 10. és 11-ik napjain tartott kér. közgyűlés el
határozta, hogy a) a tanítóképző-intézetben az 1912/13. isk. évtől egy rajz- és 
szlöjd-tanszéket szervez, b) Becht József és Voháner D. r. tanároknak az 
1912. évi szept. 1-jétől az első korpótlékot, Kapy Gyula r. tanárnak 1912. 
márc. 1-jétől a VII. fiz. oszt.-nak megfelelő lakásbért, Voháner Dezső r. tanár
nak u. ezen időtől 1400 kor. alapfizetést és a IX. fiz. oszt.-nak megfelelő lakás
bért folyósít, c) a magánvizsg. díjakat a következőképen állapítja meg: ev. 
tanuló fizet osztályvizsgálatért összesen 76 kor.-t, rnásvallású tan. 108 kort.; 
rendes tanulók képesítővizsg. díja 20 kor., magántanulóké 40 kor.; VIII. oszt. 
tanuló osztályképesítővizsg. díja 36 kor., VI. o. tan. oszt.-kép.-vizsg. díja 
24 kor.; oki. tanító kiegészítő-vizsg. díja 12 kor., más intézetbeli oki. tanító 
kántorképesítő-vizsg. díja 12 kor., d) az internátusbám lákás évi díját 
80 kor.-ban állapítja meg.

3. Júl. 16-ikán tárgyalta a tanárkar a tképző-intézetbe való felvételért 
folyamodók kérvényeit.

4. Júl. 20-ikán a püspöki hiv. a magánvizsg. és javító oszt.-kép.-vizsg. 
idejéül szept. hó 3-ik napját állapítja meg, az elnöki teendők ellátásával 
Halmi Aladár lelkészt bízza meg.

5. Júl. 20-ikán a püsp. hiv. leterjeszti a felvételi-kérvényekre vonat
kozó határozatot.

6. Júl. 29-ikén kiutalja a püsp. hiv. az internátusbán eszközölt javításo
kért esedékes 446 koronát.

7. Aug. 13-ikán a püsp. hiv. leterjeszti az időközben érkezett felv. 
kérvényekre vonatkozó határozatát.

8. Aug. 30-ikán a püsp. hiv. a tanév kezdetének szept. 9-ikére való 
elhalasztását tudomásul veszi.

9. Aug. 31-ikén jelenti a püsp. hiv., hogy a vall.- és közokt.-ü. miniszter 
úr a javító oszt.-kép. vizsgálatokra miniszteri biztosul a kir. tanfelügyelőt 
küldötte ki.

10. Szept. 2—4. napján történt a gyak.-isk. tanulók felvétele.
11. Szept. 9 — 10-ikén eszközöltetett a felvett tképző-int. tanulóknak a 

püspök által megszabott feltételek melletti beírása, ugyanakkor voltak a 
javító-vizsgálatok.
Coll. É rt. 1912—1913. 24
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12. Szept. 10-ikén tartottuk meg a magántanulók oszt.- és oszt.-képesítő 
vizsgálatát és a javító oszt.-kép. vizsgálatokat, a melyeken Halmi Aladár 
lelkész mint elnök és Szabó Elemér kir. tanfelügyelő mint miniszt. biztos 
vettek részt.

13. Szept. 11-ikén a tanévet ünnepélyesen megnyitottuk.
14. Szept. 15-ikén alakult meg az intézeti Önképző- és Önsegélyző-kör. 

Tanár-elnöke Gamauf György. Ez időben kezdette meg működését az inté
zeti zenekar és dalkar.

15. Szept. 16-ikán a földm.-ügyi miniszt. megbízta Szemere Márton 
gazd. szaktanárt, hogy a IV. o. növendékeknek a gazd.-tanból elméleti elő
adásokat tartson.

16. Szept. 17-ikén a vall.- és közokt.-ü. miniszter úr a rajz- és szlöjd- 
tanszék szervezéséhez hozzájárul.

17. Okt. 2-ikán a püsp. hiv. a Gyermekszanatórium javára a gyűjtést 
engedélyezi.

18. Okt. 5-ikén a coll. igazg.-választmány a rajz- és szlöjd-tanszékre 
egyévi próbaidőre, segédtanári minőségben Bartus Ödön oki. középiskolai 
rajztanárt választja meg.

19. Okt. 6-ikán az aradi 13 vértanú emlékére rendezett coll. ünne
pélyen intézetünk dalkara egy énekszámmal vett részt.

20. Okt. 24-ikén a püsp. hiv. az újabban adott kedvezményekről értesít.
21. Okt. 31-ik napján az ev. vall. tanulók a tanári-karral együtt az 

Úr asztalához járultak. Ez alkalommal az intézeti dal kar egy énekszámot 
adott elő.

22. Nov. 28-ikán tartottuk meg az ellenőrző értekezletet.
23. Nov. 28-ikán a tanárkar az intézeti szertárak felszerelésére 8000 kor. 

kiutalását kéri.
24. Dec. 30-ikán jelenti a püsp. hiv., hogy a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter úr Bartus Ödön segédtanár részére 1000 kor. fizetéskieg. állam
segélyt folyóvá tett.

25. Jan. 1-jén tudatja a püsp. hiv., hogy a tanítóképző-intézet tanárai 
részére az 1913. évre a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 15,800 kor. 
fizetéskieg. államsegélyt folyósított.

26. Jan. 7., 8., 18-ikán végezte hivatalos iskolalátogatását a kir. tanfelügyelő, 
a ki látogatásának befejeztekor elismerését fejezte ki a tanárkarral szemben.

27. Jan. 30-ikán tartottuk meg az 1. félévi osztályozó értekezletet, s 
tettük meg javaslatunkat a II. félévi jótéteményekre vonatkozólag.

28. Febr. 1-jén osztottuk ki az 1. félévi értesítőket.
29. Febr. 19-ikén jelenti a püsp. hiv., hogy Voháner Dezső és Becht 

József tanárok nyugdíjigénye 2800 koronára emeltetett.
30. Febr. 24-ikén püspök úr a tanárkarnak Gamauf Gy. részbeni 

helyettesítése tárgyában hozott határozatát megnyugvással veszi tudomásul.
31. Febr. 28-ikán a püsp. hiv. a II. félévi jótéteményekről értesít.
32. Febr. 28-ikán a gazdasági ösztöndíjra Borköles Béla IV. o. t. 

aj án Itatott.
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33. Febr. 28-ikán örömmel vettük tudomásul püspök űr értesítését, 
hogy a kér. pénzügyi bizottság a tképző bútorzatának pótlására és a szük
séges tanszerekre 8000 koronát folyósított.

34. Márc. 15-ikén rendezett coll. ünnepélyen intézetünk dalkara egy 
énekszámmal szerepelt és az Önképzőkör a nagy nap emlékéhez méltó 
díszülést tartott.

35. Ápr. 15-ikén jelenti a ptisp. hiv., hogy Reményik Lajos nyugdíj- 
igénye 3400 koronára helyesbíttetett.

36. Ápr. 30-ikán a tképző ev. vallású tanulói, a tanárkarral együtt 
az Úr asztalához járultak. Ez alkalommal az int. dalkara egy énekszámot 
adott elő.

37. Máj. 5-ikén tartottuk meg a II. félévi ellenőrző értekezletet.
38. Máj. 15-ikén a püspök úr a tanárkarnak Kapy Gyula r. tanár 

helyettesítésére vonatkozó javaslatát elfogadja.
39. Május 13., 14-ikén tartotta meg az Orsz. Ev. Tanár- és Tanító- 

Egyesület évi közgyűlését Szarvason, a melyen intézetünk részéről Gerhard 
Béla igazgató és Voháner Dezső tanár vettek részt. A tképzői szakosztály 
ülésén Gerhard Béla a zsinati bizottság javaslatáról, Voháner Dezső az 
új tanterv tanulságairól tartottak előadást. A tképzői szakosztály Gerhard 
Béla igazgatót választotta elnökéül.

40. Máj. 15-ikén jelenti a püspöki hiv., hogy a f. évi képesítő
vizsgálatokhoz a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr dr. Masznyik Endrét 
küldte ki miniszteri biztosul.

41. Május 17-ikén jelenti a püspök úr, hogy a IV. o. osztályképesítő
vizsgálatán az elnöki teendők ellátásával Halmi Aladár lelkész, bizottsági 
tagot bízta meg.

42. Máj. 20., 21-ikén tartottuk meg a IV. o. írásb. osztályképesítő- 
vizsgálatait.

43. Máj. 28—31-ik napjain folytak le a IV. o. r. és magántanulók 
osztály- és osztályképesítő-vizsgálatai.

44. Jún. 3., 4-ikén tartottuk meg a IV. osztályt sikerrel végzett tanulók 
befejező írásb. képesítő-vizsgálatát a neveléstanból és zeneszerkesztésből.

45. Jún. 11-ikén tartotta ülését a coll. igazgató-választmány és a tképző- 
intézet jelentéseit és javaslatait elfogadta, illetve a kér. közgyűléséhez fel
terjeszteni elhatározta.

46. Jún. 15-ikén jelenti a püsp. hiv., hogy a tanévvégi osztály- és 
befejező képesítő-vizsgálatokhoz Halmi Aladár bizottsági tagot küldötte ki 
elnökül.

47. Jún. 18-kán tartottuk meg az I. o. tanulók osztály-vizsgálatát és 
a II. o. magántanulók írásbeli vizsgálatait.

Jún. 19-ikén a II. o. r. és magántanulók osztály-vizsgálatát és az ev. 
tanulók osztályképesítő-vizsgálatát a vallástanból.

Jún. 20-ikán volt a III. o. r. és magántanulók osztály-vizsgája és az 
ev. tanulók osztályképesítő-vizsgálata a vallástanból.

Jún. 21-ikén a II. o. r. és magántanulók osztályképesítő-vizsgálata folyt le.
24*
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Jún. 22-ikén volt a gyakorló-iskola évzáró-vizsgája.
Jún. 23-ikán a III. o. r. és magántanulók osztályképesítő-vizsgálatát 

tartottuk meg.
Jún. 24—28-ikán a befejező képesítő-vizsgálatok és a kántorképesítő

vizsgálat folyt le.
48. 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, a Tanáregyesület, a Nép
akadémia, a Kárpát-Egyesület Eperjesi Osztálya, a theologia Belmissiói 
Egyesülete, a Joghallgatók Testületének Irodalmi Osztálya stb., a melyek 
által rendezett felolvasó- és zeneestélyeken a lehetőség szerint résztvettünk 
és közreműködtünk. Fogadják az intézet hálás köszönetét!

Egész éven át 22 értekezletet tartottunk, ezen értekezleteken a f. tanév 
tanulmányi és fegyelmi ügyeinek elintézésén kívül foglalkoztunk a zsinati 
bizottság javaslatával, az új tanterv és képesítő-vizsgálati szabályzattal s a 
jövő 1913/14. isk. évnek megfelelően való előkészítésével.

Egy értekezleten kizárólag fegyelmi ügyekkel foglalkoztunk. Az 
internátusi szabályok súlyos áthágása miatt 2 tanulónak csendes úton való 
eltávolítását határozta el a tanári-kar.

49. Az iskolai év folyamán a tanártestület tagjai az ifjúság egy-egy 
részével kisebb-nagyobb kirándulást rendeztek a város- és környékének 
kiesfekvésű, s történelmi emlékekben gazdag helyeire. A IV. oszt. növendékei
vel Kassára, a III. o. növendékeivel Budapestre rendeztünk igen sikerült 
tanulmányi kirándulásokat.

Sajnáljuk, hogy azon kívánalomnak, hogy tanulóink a céllövészetben 
és a tűzoltásban is kiképeztetést nyerjenek, nagy elfoglaltságukra való 
tekintettel a lefolyt tanévben eleget nem tehettünk. A jövő 19>3/i4. isk. 
évtől kezdődőleg azonban a III. és IV. o. növendékek a katonai gyakorla
tokban és a céllövészetben is kiképzést nyernek.

50. A lefolyt iskolai év úgy a tanárkarra, mint az ifjúságra nézve 
nagyon kedvezőtlen volt. Két tanárunkat kellett súlyos betegségükre való 
tekintettel több hónapon át helyettesítenünk. Tanulóink közül többen a 
járványszerűen fellépett kanyarót el nem kerülhették, s más betegség is 
hosszabb ideig való elmaradásra kényszerített egyeseket.

Egyesületeink ez évben is áldásos tevékenységet fejtettek ki. Gyűjtést 
rendeztünk a rozsnyói árvaházra (36 kor.), a coll. gyámintézetre (12 kor.), 
a reform. 400-éves jubileumi alapjára (30 kor.), a gyermekszanatóriumra 
(10 kor.).

2. A tanítás anyaga.
Az ág. hitv. ev. vallású tanulók vallástanianyagát 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.



189

A többi tárgyak „Az állami elemi iskolai tanító- és tanítónőképző- 
intézetek tantervé" (kiadta a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1911. évi
78,000 sz. a. kelt rendeletével) alapján, ennek egész terjedelmében, a megfelelő 
óraszámokban, az állam által engedélyezett tankönyvek szerint taníttattak.

Mindössze a gazdaságtannál volt ettől eltérés, a mely tárgy csak a
IV. osztályban, heti 2 órában fordult elő.

A zenei tárgyak tanításánál különös gondot fordítottunk a kántor
képzésre.

Az egyes tárgyak anyagának közlését mellőzzük. Az érdeklődők a fent 
jelzett tantervben részletesen felsorolva megtalálják a tképző-intézet tananyagát.

Magyar írásbeli dolgozatok.
I. osztály. 1—2. Tollbamondás. 3. Leírandó egy költemény emléke

zetből. 4. A zivatar. (Tompa M. költeménye után.) 5. Eperjes leírása. 6. Téli 
esték. (Petőfi költeménye alapján.) 7. Karácsonyi szokások. 8. Mondatelem
zés. 9. Kenyérkő. (Tompa M. költeménye után.) 10. A tanító stílusa. 11. Élet
rajzom. 12. Az alföld hatása az éghajlatra és az emberiségre. 13. Helyes
írási gyakorlat. 14. Üdvözlő levél. 15. Folyamodvány. 16. Mondatelemzés. 
17. Bizonyítvány. 18. Kötelezvény. Szerződés. 19. Helyesírási gyakorlat. Házi 
dolgozatok: iskolai és házi olvasmányok kivonata.

II. osztály. 1. Helyesírási gyakorlat. 2. A magyar írás története.
3. Szeptember végén. 4. A disztichon. 5. Szép Ilonka. 6. A népdal. 7. Ber
zsenyi ódaköltészete. 8. Életrajzom. 9. V. László aesztetikai fejtegetése, 
10. Az én tanítóm. 11. Helyesírási gyakorlat. 12. A tanító szociális feladatai. 
„A nagy világon e kívül nincsen számodra hely!" 13. Vasárnap a mi 
falunkban. 14. Levél a szülőkhöz. 15. Mondatelemzés. 16. Helyesírási 
gyakorlat. Házi feladatok: Költemények kivonata és vázlatok készítése.

III. osztály. 1. Helyesírási gyakorlat. 2. Szülőföldem. 3. Radivoj és 
Juranics. 4. Zrinyi és Szolimán jelleme. 5. A tanító és a falu. 6. Buda halá
lának kútforrásai. 7. A jó tanító tulajdonságai. 8. Kisfaludy drámái. 5. Corio
lanus tragikuma. 10. Emlékbeszéd elhunyt kartársunk ravatalánál. 11. Mon
datelemzés. 12. Helyesírási gyakorlat. Értekezések, beszédek és házi olvas
mányok kivonata,

IV. osztály. l.A  „Szigeti veszedelem" szerkezete és jellemzése.2. Nem
zetnevelés, testedzés. 3. A kurucvilág költészete. 4. Milyen legyen a jó 
tanító? 5. Petőfi költészetének főbb motívumai. 6. Vörösmarty époszkölté- 
szete. 7. Mondatelemzés. 8. Helyesírási gyakorlat.

3. Az 1 9 1 2 /13. 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
Oyőry, Luther kis kátéja, 6. k............................................................... — 60
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K . f.

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............................................ 3 —
Szőllősi, Német nyelvkönyv I. rész....................................................... 2 50
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, 1., 2. k......................................... 3 40
Farkas-Kovács, Csillagászati és fizikai földrajz, 3. k.........................  2 60
Kogutowicz, Földrajzi atlasz, 10. k........................................................ 2 50
Dékány-Simkó, Számtan, tk. I. r. új tanterv ...................................  3 40
Dékány Mértan I., 4. k...........................................................................  2 —
Miklós-Móczár, Állat- és növénytan...................................................... 4 —
Hohmann-Bloch, Hegedűiskola 1..........................................................  4 —
Kapi, 80 énekdallam .............................................................................  — 60
Vajda, Szépirási minták ....................................................................... — 40

II. OSZTÁLY.
Magyar szent Biblia ......................................................
Bereczky, Bibliai történetek, 5. k....................................
Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés, 4. k. ev. és ref. r.
Matuszka, Kath. erkölcstan, 3. k., r. k. t. r....................
Murányi, Bibliai szemelvények ref. r..............................
Kiss és Öreg, Lelkiélet ismertetése...............................
Bánóczy-Weszely, Poétika, rhetorika, II. oszt., 2. k.
Horvay, Német nyelvtan és olvasókönyv, II.................
Tipray, Magyar német zsebszótár, 3. k..........................
Ahn-Glósz, Gyakori, tót nyelvtan, 4. kiad. kötve .. ..
Novy Zákon, kötve ......................................................
Sebestyén-Bellosits, Egyet, történet, II. k.......................
Farkas, Egyetemes Földrajz, I rész, 2. k.......................
Kogutowicz, Földrajzi atlasz, 9. k...................................
Dékány-Simkó, Számtan, II. k........................................
Dékány, Mértan, I., 4. k.......................... ........................
Szterényi, Állattan, 4. k iadás..................  ..................
Hohmann-Bloch, Hegedűiskola, I...................................
Kapi, 80 énekdallam ..................  .........................
Zöld, Magyar iskolai d a lo k ..........................................

1 60
-  70 

1 60 
1 20 
3 20 
2 -  

3 60 
2 40 
1 60
2 40

-  50
3 20
3 -  
2 50 
2 40
o
Z  —

4 -  
4 -

-  60 
6 -
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III. OSZTÁLY. K f
Pálfy-Bereczky, Kér. egyháztörténet, 7. k............................................  2 —
Raffay, Vallástanítás módszertana..........................................................  — 60
Aubermann, Kath. egyháztörténet r. k. t. r........................................  2 —
Szőt's, Ref. hit- és erkölcstan ref r......................................................  1 80
Weszely, Nevelés- és oktatástan, 2. k..................................................  3 80
Baló, Magyar népokt. szervezete, 3. k.................................................. 2 —
Reményik, Tanításmenet......................................................................  2 50
Reményik, Mintaleckék ......................................................................  1 60
Bánóczy-Weszely, Poétika, rhetorika, III. oszt., 2. k.......................... 3 60
Horvay, Német olvasó, III —IV. oszt. 2. k..........................................  3 —
Tipray, Magyar német zsebszótár, 3. k................................................ 1 60
Glósz, Gyakorlati tót nyelvtan, 4. kiadás, k ö tv e .............................. 2 40
Novy Zákon, kötve ............................................................................ — 50
Sebestyén, Magyarok története, 4. k..................  2 50
Farkas, Egyetemes földrajz, II. rész, 3. k. ........................................  2 —
Kogutowicz, Földrajzi atlasz, 9. k........................................................  2 50
Dékány-Simkó, Számtan, II. r...............................................................  2 40
Dékány, Mértan, II., 4. kiadás .................. t ................................  2 80
Koch-Kovács, Kémia és ásványtan, 2. k.............................................  3 80
Kovács, Fizika, 7. kiadás...................................................................... 4 20
Hohmann-Bloch, Hegedűiskola, 1........................................................  4 —
Kapi, 80 énekdallam ............................................................................ — 60
Zöld, Magyar isk. da lok ......................................................................  6 —

IV. OSZTÁLY.
Raffay, Vallástanítás módszertana ....................................................  — 60
Bereczky, Kér. hit- és erkölcstan, 4. kiadás ................................... 1 —
Fonyó, Hitelemzéstan elemei, 6 . k., r. kath. tan. r.............................  1 80
Szőts, Ref. hit- és erkölcstan, ref. r..............   1 80
Kiss, Vallástanítás módszertana, 2. k. ev. ref. t. részére.................. 1 —
Kiss-Kolumbán, Nevelés- és oktatástörténet, 7. k..............................  3 —
Bánóczy-Weszely, Irodalomtörténet....................................................  4 50
Horvay, Német olvasó, III—IV. o., 2. k.............................................. 3 —
Tipray, Magyar-német zsebszótár, 3 k................................................  1 60
Novy Zákon, kötve ............................................................................ — 50
Csiky, Alkotmánytan, 9. k ia d á s ..........................................................  2 50
Dékány-Simkó, Számtan, IV. oszt............................  2 —
Dékány, Mértan, II., 4. k.......................................................................  2 80
Kovács, Fizika, 7. kiadás......................................................................  4 20
Kiss-Véniss, Mezőgazdaság- és kertészettan, 4. k..............................  3 40
Hohmann-Bloch, Hegedűiskola, 1........................................................  4 —
Kapi, 80 énekdallam ............................................................................ — 60
Zöld, Magyar isk. da lok ......................................................................  6 —
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4. A tanítóképző-intézet óraterve az 1912/i3. iskolai évben.

1
2

3
4
5
6

7

8

9

10

11

Tantárgyak
Az osztályok heti órái

A 
he

ti 
ór

ái 
ös

sz
eg

e

A 
tan

áro
k 

he
ti 

ór
a

sz
ám

a

I. II. III. IV.

Vallástan .................................... 3 3 3 3 12 12
Neveléstan:

a) elmélet .............................. 2 3 3 2 10 10
b) gyakorlat ........................ — — 2 6 8 14

Magyar nyelv és irodalom .. .. 4 4 3 3 14 14
Német nyelv .............................. 2 2 2 2 8 8
Tót n y e lv .................................... 1 1 1 1 4 4
Mennyiségtan:

a) számtan.............................. 3 2 1 2 8 8
b) méréstan.............................. 1 1 1 1 4 4

Történeti tárgyak:
a) fö ldrajz .............................. 2 2 2 — 6 6
b) történelem s alkotmánytan 3 3 2 2 10 10

Természettudományok:
a) természetrajz .................. 3 3 4 — 10 10
b) fizika.................................... — — 2 3 5 5
c) gazdaságtan........................ - — — 2 2 2

Ének és zene:
a) egyházi ének .................. 1 1 1 1 4 4
b) karének.............................. 2 2 2 2 8 2
c) harmonium és orgona.. .. 2 2 2 2 8 8
d) zeneszerkesztés.................. — — — 1 1 1
e) hegedűlés ........................ 1 1 1 1 4 4

Rajz, szlöjd, szépírás:
a) rajz .................................... 3 3 2 2 10 10
b) szlöjd.................................... 2 2 2 2 8 8
c) szép írás.............................. 1 1 — — 2 2

Testgyakorlás.............................. 2 2 2 2 8 8
Összesen .. .. 38 38 38 40 154 154
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5. A tanítói pályára való kiképzés.

Ez a munka a miniszteri oktatóterv és utasítás szerint folyt le. A III-ad 
és IV-ed éves növendékek, a próbatanításokon kívül, egy-egy napot töl
töttek a gyakorlóiskolában, részint a gyermekek tanulmányozása, részint 
egy osztatlan iskola vezetésének megfigyelése céljából.

A próbatanításokat az előkészítés előzte meg; a tanítást a megbeszé
lés követte, melyeknél jelen volt a próbatanításokat vezető tanár, a szak
tanárok és a gyak.-isk. tanítója.

A III. évesek próbatanítási tételei.
1. Vallástanból: Mózes élete. A tékozló fiú. A 12 éves Jézus.
2. Beszéd- s értelemgyakorlatokból: A létra leírása. A macska haszna. 

A macska tulajdonságai. A ló ismertetése. A tehén haszna.
3. Olvasmány tárgyalásból: Csodaszarvas. Bandi koma. A forrás. A malmok.
4. Földrajzból: Szepes vm. ismertetése. Franciaország. Az eperjesi 

járás. Eperjes Fő-utcája. Zalavármegye.
5. Történelemből: Tatárjárás. Hunyadi János.
6. Természettudományokból: A mezei nyúl. A földi giliszta. A hang 

keletkezése.
7. Számtan-mértanból: 9-es körben kivonás. Időmértékek. Áltört át

alakítása vegyes számmá. Összeadás 7-es alapon 1—20-ig. Osztás 100-zal. 
Négyzetalapú hasáb köbtartalma.

A IV-ed évesek próbatanítási tételei.
1. Vallástanból: Jézus születése. A napkeleti bölcsek. A wormsi 

országgyűlés. József és testvérei. Jézus megkisértetése. A konkolyról. Ézsau 
és Jákob. Az irgalmas samaritánus. Az Úr imája. A farizeus és publikánus. 
Az irgalmatlan szolgáról. A gazdagról és Lázárról. A samáriai asszony. 
A kapernaumi százados. Ábrahám és Izsák.

2. Beszéd- s értelemgyakorlatokból: A tárgyak anyaga. A tárgyak 
színe. A tárgyak alakja. Az iskolaterem. Az asztal leírása. A szék leírása. 
A kályha leírása. Az óra. Az idő. Életkorok. Az irka. A könyv leírása. Az 
emberi test főrészei. A fej részei. A törzs részei. A láb részei. A száj 
ismertetése. A kar ismertetése. A lábfej ismertetése. A ruházkodás.

3. írás-olvasásból: A „s" hang és betű ismertetése. A „b" hang és betű 
ismertetése. A »f“ hang és betű. A „c" hang és betű. Az „A“ ismertetése.

4. Olvasmánytárgyalás-nyelvtanból: A szók, szótagok. Attila temetése 
és halála. A méh és a galamb. A mondat főrészei. Szóalkotás összetétellel. 
A róka, a medve és a szegény ember. Értesítő mondat. Fejedelmi tett. A ruhá
zat. A kőszén. A sóhegy. Petőfi és a névtelen hősök. Tiszamenti élet.

5. Földrajzból: Alsó-Ausztria. Bács-Bodrog vm. A Nagyalföld. Török
ország. A négy évszak. A Tisza. Svéd- és Norvégország. A Föld felszíne. 
Járás, megye, ország. Délkeleti Kárpátok. Dunántúli dombvidék. Balaton, 
Sió és Dráva vidéke. A Karsztvidék.
C o ll. fórt. 1912— 1913. 25
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6. Történelem-alkotmány tanból: Szent István. A király. Sz. László. 
Könyves Kálmán. A trónöröklés. Az utolsó Árpádok. Róbert Károly. Nagy 
Lajos. A bíróságokról. Zsigmond.

7. Természettudományokból: A testek halmazállapota. A diófa. A víz 
és alkotórészei. A házi macska. Egyenlőkarú emelő. A ló. A mérlegekről. 
A szarvasmarha. A lejtő. A juh. A folyadékok nyomása. Az emlősök össze
foglalása. A közlekedő edények. A házi tyúk. A hajcsövesség törvényei. 
A fecske. Archimedesz törvénye. A házi lúd. A légnemek sajátos tulajdon
ságai. A madarak összefoglalása. A légnyomás mérése. A ponty. A lopó, 
görbeszívócső. A konyhasó.

8. Számtan-mértanból: Összeadás megnevezett számokkal. A szög 
keletkezése. Tizedestört kivonása egészszámból. Összeadás 30—40-ig szám
körben. Négyszögű lapok. Összeadás a 6 -os körben. A téglány kerülete 
és területe. Tizedestört szorzása egész-számmal. Összeadás a 8-as körben. 
1 X 6 ., A körvonal. Közönséges tört fajai. Összeadás a 10-es számkörben. 
Kivonás az 5-ös körben. Súlymértékek. Kivonás a 10-es körben. A kör 
kerülete. Tört kivonása egész-számból. Az utazás időtartamának kiszámí
tása. Pénznemek ismertetése. Tízesek ismertetése. A kocka ismertetése. 
A kocka felülete. Összeadás 9-es alapon 20-ig. Összeadás 8-as alapon 
20-ig. A kocka köbtartalma. Négyzetalapú hasáb.

9. Rajzból: Kocka rajzoltatása természet után. Fűrész rajzoltatása 
emlékezet után. Veder rajzoltatása a távlati elváltozás feltüntetésével. Egy
szerű tagozás nélküli levéltípusok. Egy kitömött állat rajzoltatása. Egy szá
rított levél rajzoltatása. Kocsikerék.

10. Szlöjdből: Kifli, perec alakítása agyagból. Papirfűzés. Papirszövés. 
Csákó, legyező hajtogatása. Csattogtató, szélmalom készítése. Henger kartonból.

11. Énekből: Az első négy hanglépcső. Gyermekdal hallás után. 
Szeretnék szántani. Sem eső nem esik. A harmadik hang. Elment a ma
dárka. Kérdi lelkem.

12. Testgyakorlatból: Kargyakorlatok. Láb- és kargyakorlatok össze
kötve. Törzsgyakorlatok.

6. A tanítás eredménye az egyes osztályokban:
a) m agaviselet, szorgalom , írá sb e li kü la lak  tek in tetében .
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b) Az egyes tantárgyakban.

Vizsgálatra bocsáttatott az I. o. 21, a II. o. 21, a III. o. 24, a IV. o. 21 tanuló.
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kitűnő .................. 5 3 _ 1 2 2 4 1 _ 2 3 _ _ — 2 2 3 5 5 3 4 3

jeles ....................... 5 4 — 3 6 6 — 3 — 2 1 — — — 4 1 0 3 8 8 6 69
I. jó ....................... 7 5 — 5 2 9 7 5 — 6 9 — — — 8 3 9 3 3 8 8 9

elégséges .. .. 3 9 — 8 8 4 9 11 — 6 8 — — — 7 6 5 4 5 4 97
elégtelen ............ 1 — — 4 3 — 1 1 — 5 — — - - — — 1 1 — — 1 7

kitűnő .................. 6 2 _ 2 3 2 5 3 __ 2 2 _ _ _ _ _ 4 9 8 3 5 1

jeles ....................... 1 0 4 — 2 1 4 9 8 — — 5 — — — ' 6 3 4 3 1 0 7 76
I I . jó ....................... 4 1 0 — 7 8 7 3 2 — 1 0 6 — — — 5 9 6 5 3 6 8 7

elégséges ............ 1 5 — 9 7 8 4 6 — 8 8 — — — 1 0 8 6 3 — 5 88
elégtelen ............ — — — 1 2 — 2 — 1 — — — - 1 1 1 — — 9

kitűnő .................. 9 3 _ 3 4 4 3 _ 3 8 1 _ _ 4 4 _ 4 — 1 5 1

jeles........................ 8 5 5 5 3 7 8 8 — 1 3 7 — — 5 3 9 11 — 1 0 98
III. jó ....................... 4 4 8 5 5 5 6 5 — 9 6 8 — — 1 2 9 6 2 — 9 1 0 3

elégséges ............ 1 11 11 11 8 8 5 8 — 7 4 5 — — 3 7 6 5 — 4 1 0 4

elégtelen ............ 1 1 — 3 5 1 — — 4 2 3 — — — 1 3 2 — — 26

kitűnő .................. 4 1 1 1 2 2 _ _ 1 2 _ 3 3 5 5 5 1 2 2 5 4 5

jeles....................... 6 3 3 5 5 8 — — 2 5 — 5 9 6 6 5 3 5 8 11 9 5

IV. jó ........................ 9 11 8 3 5 6 — — 9 4 — 6 7 9 7 5 1 0 9 8 3 1 1 9

elégséges ............ 2 5 9 1 2 9 5 — — 8 1 0 — 6 2 1 3 6 7 5 3 2 95
elégtelen .. .. — 1 1 1 \ 3
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Javító-vizsgálatra utasíttatott az 1. osztályban: egy tárgyból 3, két 
tárgyból 2; a II. osztályban: egy tárgyból 3, két tárgyból 1; III. osztály
ban: egy tárgyból 1, két tárgyból 6 ; IV. osztályban: egy tárgyból 1, két 
tárgyból 1 tanuló.

Osztályismétlésre utasíttatott az I. osztályban 3; a II. osztályban 1; 
a III. osztályban 2 tanuló.

A magántanulók közül egy tárgyból javító-vi/sgálatra utasíttatott 1 ; 
két tárgyból 4 tanuló.
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7. Képesítő-vizsgálatok.

Az 1912. évi szept. hó 10-én tartottuk meg a javító osztályképesítő
vizsgálatot, a melyen Halmi Aladár kép.-bizotts. tag, mint elnök és Szabó 
Elemér kir. tanfelügyelő, mint a miniszter megbízottja vett részt.

A IV. oszt. rendes és magántanulók írásb. oszt.-kép. vizsgálata május 
20. és 21-én folyt le. Tételek voltak, a) a mennyiségtanból: 1. Mennyi 
utat tesz meg falióránk 116 cm. hosszú percmutatójának csúcsa egy nap 
alatt és mekkora a megtett úttal egyenlő kerületű körbe írt négyzet terü
lete? 2. Egy egyenes henger alakú edény alaplapjának belső átmérője 
egyenlő azon kocka egyik élével, a melynek köbtartalma 157’464 dm.3, 
magassága pedig úgy viszonylik az alap átmérőjéhez, mint 5:3. Az edénybe 
előbb 92 1. absolut szeszt töltünk, azután színültig töltjük vízzel. Hány 
fokos az így előállott keverék? 3. 40,000 drb agyagcsőre van szükségem. 
A csövek külső átmérője 12 cm., belső kerülete 25'04 cm., hossza 32 cm. 
Hány m.s agyagra van szükségem? 4. Hány 1. ürtartalmú az a csonka kúp 
alakú zsírbödön, a melynek méreteit cm.-ekben a következő egyenletrendszer 
gyökei adják: 1. x +  2y — z =  53, 2. 2x — y +  2z =  124, 3. 3x — 2y — z =  3. 
x =  a nagy alap átmérője, y =  a kis alap átm., z — magasság.

b) A német fordításból: Pestalozzi: „Lienhard und Gertrud"-jának 
egy részlete.

c) A tót fordításból: Dobry ucitel c. olvasmány fordítása.
d) Német és tót tanítási tervezet tétele : A tékozló fiúról, IV. o.
A IV. osztály oszt.-képesítő vizsgálatait május 28 — 31. napjain tartot

tuk meg. A vizsgálaton részt vett 21 rendes és 4 magántanuló közül 
2 rendes és 2 magántanuló a szeptemberi javító-vizsgálatra utasíttatott.

A befejező kép.-vizsgálat neveléstani tételét: „A kézimunka- (szlöjd) 
tanítás szociális értéke" jún. 3-án, a zeneszerkesztéstani tételt: „Szerkesz- 
szünk g-durban egy nyolcütemű zenei tételt" június 4-én dolgozták a bef. 
kép.-vizsgálatra bocsátott jelöltek, kik közül 17 ág. h. ev., 1 ref., 2 r. kath. 
és 1 g. kath. vallású.

A II. oszt. osztályképesítő-vizsgálatai június 19. és 21-én, a III. oszt. 
osztályképesítő-vizsgálatai jún. 20. és 23-án tartattak meg.

A IV. osztály befejező szóbeli képesítő-vizsgálatát és az ev. tanulók 
kántorképesítő-vizsgálatát jún. 24 —28-án tartottuk meg.

Az osztálykép. és befejező kép.-vizsgálatokon Halmi Aladár biz. tag. 
elnökölt, mint miniszteri biztos dr. Masznyik Endre, a pozsonyi ev. theol. 
akadémia igazgatója vett részt.

A vizsgálatok eredményét a jövő tanévi értesítőben fogjuk közzétenni.
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Ifjúsági egyesületek.
1. Önképző- és Önsegélyző-kör.

A kör 1912. szeptember 14-ikén alakult meg. Titkár Varga András, 
főjegyző Rúzsa László, aljegyző Chlebus Pál, könyvtárosokká Benczo András, 
Bohus Emil és Janovcsik András lettek. Bohusnak a körből kilépése folytán 
helyébe Qallay András választatott meg könyvtárosnak.

A körnek 75 rendes és 15 olvasó tagja volt az alakuláskor. Év végén 
volt 80 tagja.

Az alakuló- és záró-üléseken kívül volt 21 rendes ülés és egy dísz
ülés március 14-én, midőn a magyar szabadságharc nagy napjáról, nagy 
embereiről, március 15-ikéről és vezetőiről emlékezett meg a kör.

A kör működése a következőkben nyilvánult. Évközben beérkezett 
6 munka, melyek közül 4 szépirodalmi és 2 pedagógiai mű volt. Ezek 
közül méltányoltatott 2 s tudomásul vétetett 4. Meghallgatott a kör ezen
kívül 1 szabadelőadást és 1 zenepontot.

Meghallgatott és megbírált 63 szavalatot. Ezek közül a dicséretes 
fokot 22, a sikerült fokot 17, a méltánylást 15, a tudomásulvételt 9 szavalat 
érdemelte ki.

Két pályamunka érkezett be, mindkettő pedagógiai. Jutalomban egyik 
sem részesült.

Évközben beérkezett két legjobb munka szerzői: Oallay András és 
Kapi Jenő 6 kor. jutalomban részesültek.

A versenyszavalaton az első díjat Janovcsik András (16 kor.), a másodikat 
Horcsák Lajos (9 kor.), a harmadikat Oravszky Rezső nyerte el. Kapy Jenő 
szavalata megdicsértetett.

Az olvasókörben a következő lapok állottak a tagok rendelkezésére: 
Az Újság, Vasárnapi Újság, Világkrónika, P rotestáns Szemle, Ev. 
Ő rálló, Néptanítók Lapja, Kisdednevelés és N époktatás, Eperjesi Lapok.

A kör alapítványaiból a következő tagok részesültek: Fabriczy-alap 
(8 kor.) Kovács Dezső IV. éves, Oamauf-alap (20 kor.) Tomka Pál IV. éves, 
Gamauf-alap (20 kor.) Brezina Pál II. éves, Kubinyi-alap (4 kor.) Danis 
Pál I. éves.

Segélyek: az Önsegélyző-körből: Szabó Sándor 20 kor., Gallay András 
15 kor., Bellán Andor 10 kor., Kisfaludy Lajos 10 kor. — Jutalom: 
Scholtz Jenő 15 kor., Benczo András 10 kor.

I. Az Önképzó'-kör vagyoni kimutatása.
Bevétel:

Múlt évi maradvány ........................................................... 409 83 K.
Ezévi, múlt évi tagsági-díjak, egyebek..............................  23227 „

Összesen 642T0 K.
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Kiadás:
Könyvek, hírlapok, könyvkötés, különfélék .. ..
Jutalomdíjak ..........................................................

Összesen
Pénztári maradvány ...............................................

1. Fabriczy-alap.
Bevétel:

Múlt évi maradvány (betét)
Ezévi kamat ..................
2 drb szelvény ä 4 kor. ..

Kiadás:
Ösztöndíj ........................

Összesen

Marad
Alap : 200 kor. 4%-os koronajáradék ..................

Összesen
Gyarapodás 1'45 kor.

2. Oatnauf Oyörgy-alap. 
Bevétel:

Pénztári maradvány (betét)
Egy évi kamat....................
2 drb szelvény a 20 kor. .

Kiadás:
Ösztöndíj (2 drb 20 kor.)

Összesen

Marad
Alap: 1000 kor. 4°/0-os koronajáradék....................

Összesen
Gyarapodás P83 kor.

3. Az Önképző-kör vagyona.
Készpénzmaradvány ....................................................
Tagsági-díj hátraléka, ezévi ........................  28890 K
Tagsági-díj hátraléka, múlt évi ..................  114'05 »
Fabriczy-alap, Gamauf-alap .........................................
Könyvtár, szekrények, zeneszerek stb.......................

Összesen

g ev£tel . II. Az Önsegélyző-kör vagyoni kimutatása
Múlt évi maradvány ...............................................
Ezévi és múlt évi tagsági-díjak.............................

Összesen

Marad

398-64 K. 
4P— „ 

439-64 K. 
202-46 K.

3812 K. 
1-45 „ 
8~- ,, 

47-57 K 
8- -  K.

39-57 K. 
193-34 „
232-91 K.

45-59 K.
1-83 „ 

40-- „ 
87-42 K. 
40-- K. 
47 42 K. 

969 87 „ 
1017-29 K.

202-46 K

402-95 . 
1250-20 „ 
3500-- „ 
5355-61 K.

634-36 K. 
53-50 „ 

687 86 K. 
330-- K. 
357-86 K.

Kiadás
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Kubinyi-alap.
Bevétel:

Mult évi maradvány (betét) ................................................ 6'82 K.
Egy évi k am at....................................................................... —'25 „
2 drb szelvény ä 2 kor..........................................................  4-— „

Kiadás: Összesen .. .. 1107 K.
Segély .................................................................................. ............... 4 '— „

Marad .. .. 7 07 K.
Alap: 100 kor. 4°/0 koronajáradék ....................................  93'80 „

Összesen .. .. 100 87 K.
Gyarapodás 025 kor.

Önsegélyző-kör vagyona.
Készpénzmaradvány ...........................................................  35786 K.
Tagsági-dijak hátraléka .....................................................  95'20 „
Kubinyi-alap ....................................................................... 100'87 „

Összesen .. .. 553 93 K-
Összes vagyon: 5909‘59 korona.

2 . Dalkar.
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 évben a következő ünnepélyeken műkö
dött közre: 1. Az aradi vértanúk emlékünnepélyén, Révfy: »Október 6-án" 
c. gyászdallal. 2. Október 20-án Csengey Gusztáv coll. theol. ak. tanár 
50-éves írói jubileuma alkalmával: „Ünnepi dal" című műdallal. 3. Okt. 
31-én deprekáció alkalmával, Dombay: „Ima" című úrvacsorái énekkel.
4. Márczius 15-én, Petőfi —Hubert: „Csatadal" című hazafias műdallal.
5. A tavaszi deprekáció alkalmával, idb. Kapy Gyula: „Isten a mi oltal
munk" c. egyházi műdallal.

A dalkör vezetője: ifj. Kapy Gyula tanár.

3. Zenekar.
Vonóskvintett-zenekarunk ez évben is megalakult és több, kizárólag 

klasszikus művet tanult be. Tagjai voltak: I. hegedű: Bohus E., Lengyel J., 
Borköles B., Reiclnnann T., Scholtz J., Spiesz J.; II. hegedű: Benczó A., 
Gallay A., Sztrehárszky J., Danis F., Bellán A.; brácsa: Mikulás A., Janó- 
csik A., Kisfaludy L., Zorkóczy E.; gordonka: Tomka P., Tarnowszky F. ; 
nagybőgős: Rúzsa L. A zenekari tagok száma: 18.

A zenekar vezetője: ifj. Kapy Gyula tanár.
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Gyakorlóiskola.
Intézetünk hatosztályú gyakorlóiskolájába az 1912— 1913-ik tanévben 

összesen 62 rendes és 1 magántanuló iratkozott be, még pedig 33 fiú és 
30 leány. Ezek közül volt: ág. h. ev. fiú 20, leány 15; ref. fiú 3, leány 1; 
róm. kath. fiú 6, leány 5; gör. kath. leány 1; izr. fiú 5, leány 7. Illetőség 
szerint: eperjesi fiú 26, leány 22; sóvári fiú 8, leány 3; dubravapusztai 
leány 1 ; eperjesenyiczkei fiú 1; sebeskellemesi leány 2. Nyelv szerint: ma
gyar fiú 11, leány 10; tót fiú 22, leány 20. Gyakorlóiskolánk, mely a 
modern pedagógia minden kellékeivel rendelkezik, a régi evang. polgári 
iskola épületében, két előszobából álló, megfelelő nagyságú tanteremben 
van elhelyezve.

Tanítási rendszere a miniszteri utasításokon alapszik s arra szolgál, 
hogy tanítóképzős növendékeink a gyakorlati tanításokban magukat szak
szerűen kiképezzék. E mellett fősúlyt helyezünk arra, hogy a 6 —12-éves 
tanulók az értelmes nevelés elvén alapuló gyakorlati ismereteket tökéletesen 
elsajátítsák.

Az elmúlt tanévben a fiú-kézimunka tanítását is megkezdettük. Dol
goztak lágy- és keménypapirosból hajtogatásokat, kivágásokat s több 
hasznos házicikket is előállítottak. Agyagból készítettek különféle tárgyakat, 
növényeket, házakat stb.

A tanítás díjtalan, csupán 1 korona írószerekre és 50 fillér könyvtári
alapra fizetendő.

A helybeli Evang. Nőegyesület 11 tanulót teljesen felruházott; 3 sze
gény tanulónak pedig az Első eperjesi asztaltársaság jó, meleg öltönyt adott.

Fogadják az intézet s a tanulók hálás köszönetét!
A lefolyt évben létesítettük a gyakorlóiskolai könyvtárt 200 kötettel, 

120 korona értékben.
Iskolai ünnepélyeket tartottunk: okt. 31-én, a ref. évfordulóján; febr. 

20-án a szesz káros hatásáról; március 15-ikén és május 21-ikén a fák és 
madarak napján, és évzáró-ünnepélyt jún. 22-ikén a következő műsorral: 
Megnyitó-ének. Ima. Elmondja: Kónya Miklós IV. o. t. Vallástani tárgyak 
vizsgálata I —VI. o. t. Térj magadhoz, drága Sión. Énekli I—VI. o. t. Olva
sás vizsgálata I —VI. o. t. Szavalás I —VI. o. t. A falu hőse. Ifjúsági színmű. 
Prolog, Partilla Irén VI. o. t. Személyek: Az uraság: Werther Dezső VI. o. t. 
Bíró: Márton János V. o. t. Bíróné: Perzsely Erzsébet VI. o. t. Kati, a 
leányuk: Friedmann Frida VI. o. t. Helyettes bíró: Nadel Lajos VI. o. t. 
Poharas Gyurka: Kónya Miklós IV. o. t. Műének. A csalogány halála. 
Ezt a kerek erdőt. . . Földrajz, történelem vizsgálata V —VI. o. t. Számtan, 
mértan vizsgálata V —VI. o. t. Szavalás I —VI. o. t. Természettudományok 
vizsgálata V—VI. o. t. Rajz, szépírás, fiú- és leánykézimunka megtekintése. 
Berekesztő ének: Édes Istenem. Berekesztő ima. Elmondja: Perzsely Erzsébet 
VI. o. t.
Coll. Ért. 1912-1913. 26
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A gyakorlóiskola tanulóinak névsora.

Hlinicsán Anna
I. OSZTÁLY.

5 Soltz Mária
Köpöd Julianna Spisák Anna
Kusnyír János Szedlák Béla
L’huillier Jolán Szoukup Ödön kim

Csauder Anna
II. OSZTÁLY.

Márton Anna
Hovan Péter 15 Olejár Elemér
Kusnyír Aranka Partilla Anna
Lenhard Imre Polacsek Irén
Leskó Mária csak Spiák Karola

beiratkozott Sturmann Péter.

Csizsek Károly kim.
III. OSZTÁLY.

25 Ribár József
Fecsó Mária Richtarik Emma
Köpöci Bertalan Soltz Győző
Márton János Stefusz Mária
Pribulla Ferenc Ueberszax János.

Degró Ferenc
IV. OSZTÁLY.

Paczkó András
Hovan Ferenc Perzsely István
Kónya Miklós Prokop Anna
Köpöci József 40 Sturmann Pál
Lénárd János Tomcsics Margit.
Mizsik Anna Magánlanuló :
Olejár István Sterbinszky András.

Eichenbaum Szerén
V. OSZTÁLY.

Petrik Ilona
Friedmann Etel 50 Rosenfeld Margit
Goldstein Zsigmond Soltz József
Hajdúk Mária Schwartz József
Ketter Lajos Weiszberger Józsa
Márton János Vogel Regina.

Büchler Malvin
VI. OSZTÁLY.

Nadel Lajos
Friedberger Anna 60 Partilla Irén
Friedmann Frida Perzsely Erzsébet
Kovály György

Werther Dezső.
Szedlák Bertalan
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A jövő iskolai évre vonatkozó értesítés.
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi coll. tanítóképző

intézetének I. osztályába az 1913 — 1914. 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 
egyházkerületbeliek 10 kor., másvallásúak 40 kor. tandíjat fizetnek.

Az internátusokban elsősorban tiszai egyházkerületbeli, másodsorban más 
egyházkerületbeli ág. h. ev. növendékek vétetnek föl; ha marad hely, úgy 
másvallásúak is fölvétetnek. Az internátusbani lakás díja egész évre 80 kor

A coll. 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: t

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 
pályára 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.

26*
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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 elóíeges 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 alsó
nadrágot, 6 pár harisnyát, 6 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 1Q13 —1914. tanév szeptember 1-jén kezdődik. Szeptember l-jén 
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 1 — 4. napjain fognak megtartatni. A tanítás szept. 
5-ikén kezdődik.

Az első osztályba felvétetnek oly éptestű fiú- és toz7zygyermekek, kik
6. életévöket betöltötték és himlő ellen sikeresen beoltattak.

Bárminő felvilágosítást szívesen a d : Gerhard Béla, igazgató.
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Iskolaorvosi jelentés.
A m. kir vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1899. évi április hó 

5-ikén kelt 61,769. sz. rendelete értelmében az 19'2/i3. isk. évben a Colle
gium összes tanulóifjúsága egészségügyi szempontból meg lett vizsgálva,

A Collegium összes szegény tanulóit gyógykezeltem, kik közül a 
theologusok és képezdészek ingyen gyógyszert kaptak, a főgimn. tanulói 
közül csak azok, a kik teljes szegénységüknél fogva arra rá voltak szorulva.

A collegiumi ifjúság közül gyógykezeltem: 39 joghallgatót, 28 theo- 
logust, 81 tanítóképezdészt, 104 főgimnáziumi tanulót, összesen 252-őt.

A legtöbb betegség gyorsan múló volt. Torokgyuladás 51, gyomor
hurut 30, bélhurut 6, szemkötőhártyahurut 2, zúzott seb 5, foghúzás 49. 
középfülgyuladás 3, szemárpa 6, kanyaró 8, tüdőlob 6, csonttörés 1, légző
szervek betegsége 37, és ficzam 7 esetben lett konstatálva.

Halálozás nem fordult elő.
Újraoltásra kötelezett tanulók valamennyien be lettek oltva, ezeknek 

a száma 57-et tesz ki.
Tornamentességi bizonyítványt csak azok kaptak, a kik testi vagy 

szervi hibában szenvedtek. Összesen 37-et állítottam ki.
Tornánál és játékdélutánoknál baleset nem fordult elő.
Orvosi bizonyítványt 91-et állítottam ki.
A collegiumi főgimnázium Vili. osztályában és az ev. tanítóképezde

IV. évfolyamában heti egy órában az egészségtant adtam elő. Előadásaim 
tárgyát képezték a VIII. osztályban: elsősegélynyújtás, mentőgyakorlatok, 
a főbb fertőzőbetegségek, alkohol- és nikotinmérgezések stb. Az ev. tanító
képezde IV. évfolyamában pedig a lakás hygieniájáról, a gyermek termé
szetes és czélszerű testi neveléséről, a gyermekbetegségekről és azonkívül 
a VIII-ik osztályban előadottakról.

Alkohol elleni előadásokat tartottam, továbbá szemvizsgálatokat vé
geztem s az összes fiúkat testileg megvizsgáltam.

A tanév folyamán úgy a főgimnázium VIII. osztályában, mint a tanító
képző IV. osztályában háromhetes mentőtanfolyamot tartottam oly czél- 
ból, hogy a tanuló mindannak, a mit hall, a gyakorlatban is hasznát tudja 
venni, mert az elmélet gyakorlat Injával sikert nem eredményezhet.

Nem szabad megfeledkeznem, hogy a főgimnázium egy teljesen mo
dern, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő monumentális épületben 
nyert állandó elhelyezést, a Collegium pedig restaurálás folytán modernné 
vált, miáltal mind a két hatalmas épület a közegészségügy minden köve
telményének megfelel.

Mind a két épületben a tantermek tiszták és megfelelők; úgy a col
legiumi internátus, mint a collegiumi convictus mindig a legnagyobb 
rendben volt. Ételek jók és kellő minőségűek voltak.

Eperjes, 1913. évi június hó 5-én. Dr. H olénia Gyula,
iskolaorvos.
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COLLEGIUMI KÖZÖS INTÉZMÉNYEK.

V.

1. A collegium! Nagykönyvtár.
Gyarapodott az 1912/13. iskolai évben:
a) Vétel útján. Akadémiai Értesítő 1912. 1 k., Archeológiái Értesítő 

1912. 1 k., Budapesti Szemle 1912. 4 k., Egyet, philologiai közlöny 1912. 
1 k., Ethnographia 1912. 1 k., Evangélikus Őrálló 1912. 1 k., Irodalom
történet 1912. 1 k., Irodalomtört. közlemények 1912. 1 k., Magyar filozófiai 
társaság közleményei 1912. 1 k., Magyar Középiskola 1912. 1 k., Magyar 
Nyelvőr 1912. 1 k., Magyar Peadagogia 1912. 1 k., Mathematikai és ter
mészettud. Értesítő 1912. 1 k., Numizmatikai Közlöny 1912. 1 k., Petermann’s 
geogr. Mitteilungen 1911 — 2. 2 k., Protestáns egyházi és iskolai Lap 1912. 
1 k., Protestáns Szemle 1912. 1 k., Századok 1912. 1 k., Természettudományi 
Közlöny 1912. 1 k., Történelmi Szemle 1912. 1 k., Zeitschrift für die 
oesterr. Gymnasien 1912. 1 k., Zeitschrift für den phys. und chemischen 
Unterricht 1912. 1 k., Zeitschrift für den ev. Religionsunterricht 1912. 1 k. 
Magy. Tud. Akad. Almanachja 1913. 1 k., Magyar Nyelv 1912. 1 k. 30 kötet’ 

Müller, Ivan: Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft
V. Band a) 1. V. Band 4. Abt. 2 k., Roscoe, H. E.: A vegytan alapvonalai
1 k., Lesser, Oskar: Lehr- und Übungsbuch für den Unterricht in der 
Arithmetik und Algebra I. Theil 1 k., Müller, C. H.: Lehr- und Übungs
buch für den "Unterricht in der Arithmetik und Algebra II. Theil 1 k. 
Schwab —Müller, H. C .: Lehr- und Übungsbuch der Geometrie I —II. 2 k., 
Révai Nagy Lexikona VI. 1 k., Dr. Szelényi Ö .: A vallás helyzete a jelenkor 
életében 1 k., Csengey Gusztáv: Vallásos költemények és énekek 1 k., 
Gardner, A. E .: A régi Athén II. 1 k., Bain, Alexander: Neveléstudomány
2 k., Goldziher Ignácz: Előadások az izlamról 1 k., Magyar tört. életrajzok 
1912. 1—3. fűz. 1. k., Soddy, Frederich: A rádium 1 k., Dr. Aujeszky 
Aladár: A baktériumok természetrajza 1 k. 17 kötet.

Müller, Ivan: Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft VIII. 
Band 2. II. 1 k., Révai Nagy Lexikona VII. 1 k., Apáthy István dr.: A 
fejlődés törvényei és a társadalom 1 k., Pruzsinszky Pál: Kálvin János II. 
1 k., Czeglédy Sándor: Kálvin János kisebb művei a rendszeres theologia 
köréből 1 k., Klupathy Jenő: Physikai mérések I. 1 k., Ardos Frigyes: 
Kis növényatlasz 1 k., Bölsche, Wilhelm: Die Schöpfungsgeschichte des 
Lebens 1 k., Kobell Ferencz: Táblázatok az ásványok meghatározására 
1 k., Juba Adolf: Testtan, neveléstan- és egészségtani vonatkozásokkal 1 k.,
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Dr. Daday Jenő: A halak természetes tápláléka 1 k., Juba Adolf: Az iskolák 
építése és berendezése Németországban és Svájczban 1 k., Dr. Szabó Oreszt: 
Nemzetiségi ismertető könyvtár I. k., A műveltség könyvtára II. r. 5 k., 1 k., 
Dr. Prinz Gyula: Utazásaim belső Ázsiában 1 k., Lindner, Theodor:
Geschichtsphilosophie 1 k., Friedjung, Heinrich: Österreich von 1848—1860. 
2 k., Ráth György: Az iparművészet könyve III. 1 k., Fodor József, 
Egészségtan 1 k., Veress Elemér: Az élettan tankönyve 1 k., Geikie, 
Archibald: Anleitung zu geologischen Aufnahmen 1 k., Schmidt, Julius: 
Chemisches Praktikum 2 k., Kohlrausch: Lehrbuch der praktischen Physik. 
1 k., Heydweiller, Ad. Dr.: Hülfsbuch für die Ausführung elektrischer 
Messungen 1 k., Hallo, H. S. und Land, H. W .: Elektrische und magnetische 
Messungen und Messinstrumente 1 k., Melich János: Calepinns latin
magyar szótára 1585-ből 1 k., Hoppe, W .: Einfache chemische Übungen 
1 k., Sosnosky, Theodor v .: Die Politik im Habsburgerreiche 2 k., Pintér 
Jenő dr.: A magyar irodalom története 2 k., Róna: Időjárás 1 k., Alföldi: 
Meteorologiai műszerek 1 k., Szabó J .: Előadások a geológia köréből 1 k., 
Steiner: A színes fotografálás 1 k. - 37 kötet.

Borovszky S.: Temesvármegye monográfiája 1 k., Éble Gábor: Az 
ecsedi százéves úrbéri per története 1 k., Harrer Ferencz: A német városi 
szervezet fejlődése és mai alakja 1 k., Sidó Zoltán: Az angol városi 
szervezet 1 k., Blanquiéi, Adolphe: Précis élémentaire d’économie politique
1 k., Necker: Manuscrits de Mr. Necker 1 k., Chevalier, Michel: Cours 
d’économie politique 1 k., Malthus, T. R.: Principes d’économie politique
2 k., Comte, M. Ch.: Traité de la propriété 1 k., Bastiat, M. F.: L’économie 
politique en un legon 1 k., Beauregard, P .: Ricardo. Rente, salaires et 
profits 1 k, Bastiat, Frédéric: Cobden et la ligue. Cobden, Richard: Les 
ligeurs et la ligue 1 k., Guyot, Yves: La tirannide socialista 1 k., Chevalier, 
Michel: Lettres sur l'organisation du travail 1 k., Goschen, Georg J .: 
Theorie des changes etrangers 1 k., Courcelle—Seneuil, J. G .: Traité 
theorique et pratique des operations de banque 1 k., Blanqui, Adolphe: 
Histoire de l’économie politique en Europe 2 k., Gamier, Joseph: Traité 
de finances 1 k., Sourcell —Senauil, J. G .: Manuel des affaires 1 k., Lyell, 
Charles: L’ancienneté de l'homme 1 k., Baudrillart, M. H.: Des rapports 
de la morale et de l’économie politique 1 k., Fouilleé, Alfred: La liberté 
et le determinisme 1 k., Ashley,*; W. J .: Histoire et doctrines économiques 
de l’Angletterre 1 k., Leroy —Beaulieu, Paul: Traité de la science des 
finances 1 k., Loria Achille: Les bases economiques de la constitution 
sociale 1 k., Molinari, M. G. de: L’evolution economique du dix-neuvieme 
siede 1 k., Parly: Constituencies, electors etc... Return for 1911. 69. 1 k.( 
Election, expenses at general election. Dec. 1910. 272. 1 k., Rees: Current 
political problems 1 k., Parliament franchise et registration bill. 273. 1 k., 
May: Parliamentary practice 1 k., Clifford: History of private bill legisla
tion 2 k., Taswell: English constitutional history 1 k., Aczél Béla dr.: Adó
törvények gyűjteménye 1 k., Hearn, Lafcadio: Kokoro 1 k., Móricz József d r.: 
Közjegyzői ügyvitel 1 k., Andrássy Gyula gr: A magyar állam íönmaradásá-
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nak és alkotmányos szabadságának okai III. 1 k., Gyenge: Franczia szepa
ráció 1 k., Österreichische Valuta-und Bankgesetze 1 k., Karácsonyi: Magyar 
nemzetiségek 3 k., Bernhard: Csődmegtámadási jog 1 k. 44 kötet.

Újhelyi G .: A vasutügy története 1 k., Jancsó: Perrendtartás I. 1 k., 
Kmety Károly dr.: A magyar közigazgatási és pénzügyi jog kézikönyve 
2 k., Grosschmid : Emlékkönyv 1 k., Menyhárd: Jogcselekmények hatály
talanítása 1 k., Menyhárd : Dolgozatok a magánjog köréből 1 k., Menyhárd: 
Az elbirtoklás 1 k., Biermann : Bürgerliches Recht 1. 1 k., Cosack: Lehr
buch des deutschen bürgerlichen Rechts I. 1 k., Hachenburg: Bürgerliches 
Gesetzbuch 1 k., Henle: Vorstellung und Willenstheorie 1 k., Oertmann : 
Bürgerliches Gesetzbuch I — II. 2 k., Endemann: Bürgerliches Gesetzbuch 1.1 k., 
Liand: Wissenschaft und Metaphysik 1 k., Schiermeister—Prochownick: Bür
gerliches Recht Englandts 1 k., Windelband: Die Philosophie im Beginn 
des XX. Jahrhunderts 1 k., O ter: Commentar zum schweizerischen Zivil
gesetzbuch V. 1. 2. Lieferung 2 f., Wellspacher: Vertraun auf äussere Tat
bestände 1 k., Ehrlich: Stillschweigende Willenserklärung 1 k., Leist: 
Privatrecht und Capitalismus 1 k., Stammler: Theorie der Rechtswissen
schaft 1 k., Kormaim: System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte 1 k., 
Pininski: Tatbestand des Sachbesitzerwerbs I — II. 2 k.; Mach: Erkenntnis 
und Irrtum 1 k., Pfersche: Privatrechtliche Abhandlungen 1 k., Bornhak: 
Preussische Staats-Rechtsgeschichte 1 k., Karácsonyi — Kollányi — Lukcsics : 
Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából V. 1 k., 
Magyar Iparművészet 1912. 1 k. ^ 3 0  kötet, 2 füzet.

Ünnepi dolgozatok Concha Győző egyetemi tanárságának negyven
éves emlékére 1 k., Delius Nicolaus: Shakspere’s Werke 2 k, Sombart. 
Werner: Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert 1 k., Kiepert, 
Ludwig: Grundriss der Differential-und Integral-Rechnung 2 k., Jodl, 
Friedrich: Geschichte der Ethik als philosophischer Wissenschaft I. 1 k., 
Magyar közigazgatási törvények Grill-féle kiadása 17 k., Kelecsényi János 
dr.: Az esztétika alapelvei 1 k., Preisigke, Friedrich: Girowesen im 
griechischen Ägypten 1 k. 26 kötet.

b) Ajándék útján. A vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól: Schön
herr Gyula emlékezete 1 k., Malonyay Dezső: A magyar nép művészete, 
IV. 1 k., Tóth Árpád: Zenei alapismeretek kezdettől az összhangtanig 1 k., 
Siklós Albert: Összhangzattan, II. kiad. 1 k„ Siklós Albert: Zenei forma
tan 1 k., Chován Kálmán: A zongorajáték módszertana, II. kiad. 1 k., 
dr. Molnár Géza: Általános zenetörténet, I. 1 k., Antalffy —Zsiross Dezső: 
Elméleti és gyakorlati orgonaiskola 2 k., dr. Kacsóh Pongrácz: Az iskolai 
karénektanítás paedagógiája 1 k., Szabados Béla: Kariskolai kézikönyv 2 k., 
dr. Molnár Géza: A magyar zene elmélete 1 k., Brück Gyula: Zenei alak
tan 1 k., Siklós Albert: Hangszereléstan elméleti és gyakorlati alapon 2 k., 
Siklós Albert: A vezérkönyv-olvasás útmutatója bevezetéssel és 87 gyakor
lattal 1 k., Révai Nagy lexikona, I -  VI. 6 k. 23 kötet.

A kereskedelemügyi minisztériumtól: Újhelyi Géza: A vasútügy tör
ténete 1 k.
Coll. Ért. 1912-13. 27
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A Múzeumok és könyvtárak Országos Főfelügyelőségétől: Dr. Hajnóczi 
R. József: Az első lőcsei kalendáriom az 1626. évre 1 k., Komlóssy Ferencz: 
Széchenyi István élete 1 k.

A magyarorsz. ág. hilv. ev. egyetemes egyház: Ág. hitv. ev. keresztyén 
vallásoktatás a középfokú iskolákban 1 k., A magyarorsz. ág. hitv. ev. egye
temes egyház levéltárának jegyzéke, I. 1 k.

Az EMKE.-től: Az EMKE. megalapítása és negyedszázados műkö
dése 1 k., Az EMKE. negyedszázados örömünnepének leírása 1 k.

Sárosvármegyétől: Tóth Sándor: Sárosvármegye monográfiája, III. 1 k., 
Szent-Margitsziget gyógyfürdő Budapesten 1 k.

Budapest székesfővárostól: Budapest székesfőváros közigazgatási és 
közállapotai az 1908. évben. Évkönyv, VI. 1 k.

A budapesti ág. hitv. ev. német egyházközségtől: Dől esdi all: Das erste 
Jahrhundert aus dem Leben einer hauptstädtischen Gemeinde 1 k.

Békefi tanítványaitól: Békefi-Emlékkönyv, 1 k.
Gróf Andrássy Dénestől: Mihalik József: A krasznahorkai várban 

létesített Andrássy Franciska grófné ereklyemúzeum leiró-lajstroma, II. kiad. 
1 k., Mihalik J .: A gömörkishontvármegyei Krasznahorka-vár összes tár
gyainak és felszereléseinek leltára 1912. aug. 24-ikén, 1 k.

Bérezik Árpádnétól: Bérezik Árpád: Színművei, I—V. 5 k.
Szerzőktől: Rell Lajos: A varázsvessző 1 f., Velics, Anton: Über die 

Mnemotechnik der Zukunft 1 k., Zsilinszky Mihály: Még egyszer a katho- 
likus autonómiáról és a papi vagyonról 1 f. =  20 k., 2 f.

Fogadják a nemeslelkű ajándékozók a Collegium hálás köszönetét!
c) Csere útján: 185 iskolai Értesítő.
Összes gyarapodás — az Értesítőkön kívül — 227 kötet, 4 füzet.
Kivettek a ’könyvtárból 1912-ben 270 kötetet.
A betűrendes katalógus készítése az 1912— 13. isk. évben is tovább folyt. 

Elkészült: a történelem, orvostan-gyógyszerészet, gazdaságtan, technológia, 
építészet, haditudomány, szabadkőművesség, bibliographia és naptárak kata
lógusa. A munkálat befejezéséhez közeledik, csak a kiegészítés marad hátra.

A nyári szünidő alatt a Collegium épületében nagyarányú átalakítások 
történtek, melyek következtében könyvtárunk új helyiségekhez jutott. Elkészült 
a két könyvtári helyiség, a könyvtárosi szoba, a nyilvános és tanári olvasó
terem. Ezeket — a két könyvtári helyiség kivételével — át is adtuk rendel
tetésüknek. 1913. április elején megnyitottuk a nyilvános és tanári olvasó
termet, most már végleges helyiségeikben, s azóta mindkettő szép látoga
tottságnak örvend. Az olvasótermekben közel 80 különböző tudományos 
folyóirat, encziklopedikus tartalmú és szépirodalmi művek állanak a láto
gatók rendelkezésére.

Könyvtári czélokra a Collegium 1912-ben — nem számítva az új 
helyiségek átalakítási és berendezési költségeit, a melyek a 2000 koronát 
meghaladják — 4448 kor. 59 fill.-t fordított.
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2 Szirmay-könyvtár.
Alapította Szirmay János 1835. évben, a mikor azt, mint családi hit- 

bizományt, nyilvános könyvtárnak szánva, a Collegiumnak adományozta, 
s fentartására 8000 kor. alapítványt tett. A könyvek beszerzésénél s a könyv
táros választásánál a Szirmay-családnak fentartott befolyása van, a mely 
jogot mostan ngs Szirmay Balamér úr gyakorolja. A könyvtár a collegiumi 
díszterem karzatán — alkalmatlan helyen — van elhelyezve nyitott polczokon, 
a honnan azonban hihetőleg már rövid időn belül ki fog helyeztetni s 
könnyebben hozzáférhetővé válik.

Az 1912/13. évben a következő művekkel gyarapodott: Dr. Cholnoky 
Jenő: Földrajzi közlemények 1912—13. évben megjelent füzetei és Malonyai 
Dezső: A magyar nép művészete IV. kötet.

3. A collegiumi tápintézet.
Tápintézetünk a nagy drágaság daczára az elmúlt iskolai évben is 

betöltötte fontos hivatását úgy egészségügyi, mint paedagogiai tekintetben. 
Jótékony intézménynek szánták őseink, azért mi is ilyennek tartjuk fenn s 
ilyen marad a jövőben is. Szupplikánsainkat is csak addig küldhetjük szét 
adománygyűjtés czéljából, a míg ez adományokat szegénysorsú tanulóknak 
felsegítésére használjuk fel. A conv. díjak felszámításánál is arra vagyunk 
tekintettel, hogy a tanulók, illetőleg hallgatók előállítási áron kapjanak jó 
és egészséges élelmezést.

Az 1912/13. iskolai évben összesen 211 tagja volt convictusunknak és 
pedig 49 theol. hallgató, 21 joghallgató, 56 gymn. és 85 tanítóképzőintézeti 
tanuló. Minden coll. rendesen beírt tanuló és hallgató — vallásfelekezeti 
különbség nélkül — beléphet a convictusba, ha az előírt díjakat lefizeti s 
magát a convictus szabályainak aláveti.

A conv. díjak a következők voltak: Reggeli-díj tejért és egy süteményért 
havonta 3 kor., kávéért 5 kor.; ebéd és vacsora díja az I. félévre szept. 
1-jétől deczember 31-ikéig 72 kor., csupán az ebéd díja 40 kor.; ebéd és 
vacsora díja a II. félévben január —június hónapokra 108 kor., csupán az 
ebéd díja 60 kor. Ezenkívül minden belépő felszerelés czímén 2 koronát 
fizet. Csak reggelire vagy vacsorára beiratkozni nem lehet. A joghallgatók 
ez évben is részesültek abban a kedvezményben, hogy havonta is beirat
kozhattak és előzetes bejelentés alapján kiléphettek. Az ilyenek ebéd- és 
vacsoráért havonta 19 koronát, ebédért 11 koronát fizettek s díjelengedés
ben nem részesülhettek.

A felsorolt díjak, a melyeket félévenkint előre kell fizetni, megmaradnak 
a jövő iskolai évre is. Reggelire ezentúl csak egész félévre lehet beiratkozni.

Az előírt díjak alól elengedésben részesültek s a jövőben is részesül
hetnek azon ág. h. ev. szegénysorsú tanulók s hallgatók, a kik szorgalom, 
eredményes tanulás s jó magaviselet által arra érdemeseknek bizonyultak.

27*
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Az elmúlt iskolai évben eszközölt elengedések az Értesítő más helyén 
vannak kimutatva.

Az elengedés az első félévben 10 — 35 kor., a II. félévben 20 — 55 kor. 
erejéig történhetik. Az erre vonatkozó kérvények a conv. eforusnál, a ngos 
s nt. coll. igazgatóválasztmányhoz czímezve nyújtandók be. A benyújtás 
határideje szept. 30., illetve január 31., később benyújtott kérvények nem 
jönnek figyelembe. A kérvények mellékletei: hatóságilag kiállított szegény
ségi bizonyítvány s megfelelő iskolai bizonyítvány vagy leczkekönyv. 
Ez alól kivételek a tanítóképző-intézet tanulói, a kik folyamodványukat 
augusztus 20-ikáig küldhetik föl atanítóképző-int. igazgatóságához, egyidőben 
a felvétel iránt beküldött kérvénynyel.

Mivel egyes tanulók s hallgatók, a kiknek az eforus megengedte, hogy 
a díjakat kisebb részletekben is fizethessék, ezen jóindulattal visszaéltek, a 
jövőben csak azok számíthatnak ily kedvezményekre, a kik fizetési kötelezett
ségüknek 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. Legczélszerííbb, ha a szülők a 
conv. díjat közvetlenül az eforushoz küldik, 4 fill, postai kézbesítési díjat 
mellékelve.

A convictusi étlap a következő volt:
Vasárnapon: zöldséges leves zsemlyekoczkákkal, káposztafőzelék sertés

pecsenyével ; vacsorára marhasült vagy virstli zsíros burgonyával.
Hétfőn: húsleves rizskásával, marhahús, babfőzelék; vacsorára tészta 

(káposztás, lekváros, mákos, tehén- és juhtúrós).
Kedden: húsleves búzadarával,marhahús, savanyú burgonya; vacsorára 

lencsefőzelék sertéspecsenye-feltéttel.
Szerdán: húsleves tésztával, marhahús, káposztafőzelék; vacsorára bab

főzelék tepertőfeltéttel.
Csütörtökön: húsleves rizskásával, marhahús, borsófőzelék; vacsorára 

székelygulyás vagy pörkölt burgonyával.
Pénteken: Bableves virsliivel, tészta felváltva burgonyalevessel, marha

pecsenyével és rizskása-garnirunggal; vacsorára marhapecsenye burgonyával 
felváltva bableves virstlivel.

Szombaton: húsleves búzadarával, marhahús, borsófőzelék; vacsorára 
lencsefőzelék sertéspecsenyével.

Sertésöléskor hurka, kolbász vagy disznósajt is volt. Oszszel a száraz 
főzelékek helyett volt tökkáposzta, kelkáposzta, zöldbab, paradicsomos ká
poszta. Úgy ebédre, mint vacsorára minden tag egy-egy negyed kenyeret 
is kapott.

A szokásos beneficiumokat az elmúlt isk. évben is megtartottuk és 
pedig nov. 30-ikán Keczery András alapítványából az alapító nevenapján, 
s márcz. 15-ikén Dessewffy István családi alapítványából a márcziusi nagy 
napok emlékére. Áldott legyen az alapítók emléke!

A convictus kiadásainak fedezésére szolgáltak az 1912. évben a kö
vetkező bevételek:
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1. convictusi díjakból befolyt........................
2. a tiszai egyházkerület segélye..................
3. az 1912. évi szupplikáczió........................
4. hátralékosok befizetései. ........................
5. adományok, időközi kamatok s vegyesek
6. 1911. évi maradvány ..............................

Összesen
A kiadások te t te k .........................................
Marad átvitelnek az 1913. évre ..................

23,975 K. 87 fill. 
2,901 „ — a 
2,385 „ 89 „
3,640 „3 1  „

976 „ 09 „
19,025 „ 98 „
52,905 K. 14 fill. 
32,702 „ 1 7  „
20,202 K. 97 fill.

Az 1912. évi szupplikáczió jövedelme:
1. Mikula Zoltán III. th. Sáros vm.-ben gyűjtött 121 kor. 54 fill, 

(a neki járó részszel együtt 182 kor. 30 fill.); 2. Dzurik Gyula I. th. Eper
jesen 141 kor. 40 fill. (161 kor. 60 fill.); 3. Lábossá Lajos III. th. Szepes 
vm.-ben 203 kor. 87 fill. (305 kor. 80 fill.); 4. Fröhlich Győző III. th. 
Liptó, Túrócz, Árva vm-ben 76 kor. 07 fill. (114 kor. 10 fill.); 5. Hatvanszky 
Andor III. th. Qömör vm.-ben 212 kor. 27 fill. (318 kor. 40 fill.); 6. Kaszy 
Adolf III. th. Zólyom vm.-ben 172 kor. 94 fül. (259 kor. 40 fill.); 7. Dzurik 
Gyula II. th. Nógrád vm.-ben 128 kor. 54 fill. (192 kor. 80 fill.); 8. Rumann 
Kornél III. tkp. Hont, Bars, Komárom vm.-ben 57 kor. 40 fill. (86 kor. 10 fill.);
9. KUmó Péter III. tkp. Nyílra, Pozsony, Trencsén vm.-ben 64 kor. 14 fill. 
(96 kor. 20 fill.); 10. Szklenár Pál III. th. Abaúj-Torna vm.-ben 36 kor. 
74 fill. (55 kor. 10 fill.); 11. Janovcsik András III. tkp. Bereg, Ung, Ugocsa, 
Máramaros, Zemplén vm.-ben 115 kor. 50 fül. (173 kor. 25 fill.); 12. Krecsák 
Gyula II. tkp. Borsod, Hajdú vm.-ben 41 kor. 40 fill. (53 kor. 10 fill.);
13. Fiedler Ferencz II. tkp. Szabolcs, Szatmár, Szilágy, Bihar vm.-ben 116 kor- 
14 fül. (174 kor. 20 fill.); 14. Biró László I. th. Arad, Békés, Csanád vm.-ben 
189 kor. 07 fill. (283 kor. 60 fül.); 15. Hönsch Miklós 1. th. Budapesten 
178 kor. (315 kor.); 16. Tavassy Zoltán I. th. Pest-Pilis, Baranya, Somogy, 
Tolna vm.-ben 232 kor. 32 fül. (379 kor. 20 fül.); 17. Mikula Zoltán II. 
th. Dunántúl 159 kor. 20 fill. (318 kor. 40 fill.); 18 .Jurányi Lajos II. th. 
Temes, Bács-Bodrog, Torontál vm.-ben 137 kor. 94 fill. (206 kor. 90 fill.);
19. Móhr Gyula III. th. Erdélyben 55 kor. 90 fill. ( I l l  kor. 80 fill.);
20. Bélán Andor III. th. Erdélyben 85 kor. 55 fill. (161 kor. 10 fill.); összesen: 
2525 kor. 93 fill. (3948 kor. 35 fül.)

Adományok és kamatok: szupplikáczió megváltása czímén adtak: 
a kőszegi egyház 4 kor.; a nagylaki egyház 2 kor.; a mosoni esperesség 
14 kor.; az Eperjesi Takarékpénztár 50 kor.; a Dessewffy István-féle ösztön
díj-alap kamatából 66 kor. 27 fül.; a Keczery Károly-féle alapítvány kamata 
92 kor. 02 fül.; Ludmann Ottó-alap kamata 40 kor.; összesen: 268 kor. 29 fill. A 
Nagysárosi Műmalom pedig karácsonykor egy zsák 0-ás lisztet adományozott.

Mikéntaszupplikáczióeredménye, úgy azadományozók nevei isfényesen 
bizonyítják, hogy a nehéz viszonyok daczára számosán találkoznak, akik 
akarnak és szívesen áldoznak főiskolánk ezen jótékony intézete részére. S ha 
szupplikánsaink tisztességes magaviselet és kellő műveltség tanúsítása mellett
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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, 
ezúton 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 szívesen támogatják. 
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 czímen kapott.

A convictusban való rendnek fentartása- s az ételek kiosztásánál való 
közreműködés és felügyelet s ételek kiosztása czéljából szervezve vannak 
az ökonomusi, széniorí, portáns-felügyelői s végül portánsi állások, a me
lyeknek betöltése az eforusnál való kérvényezés alapján történik.

Az ökonomusi, széniori s portáns-felügyelői állások bizalmi és kitün
tető tisztségek és csak ev. vallású akadémiai hallgatók (a portánsok felügyelője 
lehet felsőosztályú főgymn. tanuló is) által tölthetők be.

Az ökonomus kötelességei közé tartozik: a hús felvágása és kiosztása 
az étkezők között, valamint gondoskodás arról, hogy mindenkinek elegendő 
étel jusson; ő nyilvántartja az étkezők számát, vezeti a kenyér-könyvet és 
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 jelentést 
tenni tartozik az eforusnak.

A szenior 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 
helyettesíti az ökonomust, a miként viszont ez helyettesítheti a széniort. Az
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ételek minősége, vagy mennyisége, a tisztaság és a rend ellen felhozott 
panaszokról s a convictusban történt fegyelmetlenségekről s bajokról — a 
mennyiben azokat nem orvosolhatja, vagy súlyosabb természetűek — intéz
kedés végett azonnal jelentést tesz 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 a széniort, vagy ökonomust. Mindannyioknak kötelességök 
békében s egyetértő közreműködéssel a convictusban étkező ifjúságnak s 
a convictusnak javán közremunkálni.

A portánsok kötelessége az asztalok megtérítése, az ételek feltálalása, 
kiszolgálás az étkezés alatt, az asztalok letakarításában való segédkezés és 
ehhez hasonló, könnyebb munka.

Az ökonomus s a széntor, ill. széniorok a convictusi ebédlő mellett, 
külön szobában laknak s a mosást kivéve, teljes ellátásban részesülnek s 
azért az ökonomus 60 kor.-t, a széniorok egyenként 100 koronát fizetnek 
az egész iskolai évre.

A portánsok felügyelője a portánsokkal egy szobában lakik az emele
ten, az eforus lakásának közvetlen szomszédságában. 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 osztályba 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 a mosáson kívül teljes ellátásban 
részesülnek s egyenkint 60 kor.-t fizetnek egy évre.

Ökonomus volt Mikulás Jenő IV. é. theol., majd ennek lemondása 
folytán Fröhlich Győző IV. é. theol., szénior volt Baron János III. é. theol., 
a portánsok felügyelője Lábossá Lajos IV. é. theol., portánsok voltak: 
Javorniczky Aladár IV. o. t., Bortnyik Lajos III. o. t., Koncsek Jenő III. o. t., 
Szlávik Rezső III. o. t. és Zsúgyel Bertalan II. o. t.

A convictus tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak s mind 
étkezés, mind 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-
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nek és elégtételt kérhetnek az eforusnál, a ki elsősorban van hivatva a 
convictusi rendnek fentartására, s mindennemű bajoknak elintézésére. Úgy 
a convictus jótékonysági jellege, mint pedig az ifjúság műveltsége s jövendő 
hivatása kötelességévé teszi minden ifjúnak, hogy illedelmesen viselkedjék 
s mindennemű zajtól, tisztátalanságtól, rendetlenkedéstől s csoportosulástól 
óvakodjék. Az étkezési időt pontosan be kell tartani, ezt követeli a rend 
s a kiszolgálat; a későn járó nemcsak rendetlenséget okoz késedelmével, 
hanem magának is árt. A rendszeresen késedelmeskedők az étkezéstől is 
megfoszthatok. Az étkezés ideje: délben 1 2 l / 4 - k o r  theologusok és joghall
gatók; 1 Vi-kor pedig a főgymn. és tanítóképezdei tanulók ebédelnek. A 
vacsora ideje télen-nyáron 7 órakor — a mikor a főgymn. és tanítóké
pezdei tanulók — és félnyolczkor van, a mikor a theologusok és joghall
gatók vacsoráznak. A reggelit félnyolczkor adjuk.

Teltsch Ko rnél ,
főgymn. tanár, conv. eforus.

4. Collegium! gyámintézet.
A theol. akadémia gyű jtése............
A jogakadémia „ ............
A főgymnasium „ ............
A tanítóképző » ............

Ebből kapott:
a) A Theol. O tthon ..............................
b) Az eperjesi ev. polg. leányiskola ..
c) A gyámintézet ........................  ..

Összesen

.........................  27 kor. -  fill.

.........................  40 a — a

.........................  40 a — a

...........................  12 a — a

Összesen 119 kor. — fill.

40 kor. — fill.
50 „ -  „
29 „ -  „

119 kor. -  fill.

5. A kerületi árvaház.
A theol. akad. gyűjtése 
A jogakadémia »
A főgymnasium »
A tanítóképző »

............  27 kor. -  fill.

............  40 a — a
..................................  20 a  —  a

............  36 a — a
Összesen 123 kor. — fill.

Tandíjelengedések.
1. A theol. akadém ián.

Az összes hallgatók tandíjmentesek, a mi 54 hallgatónál, 
a régi, eltörölt tandíj felszámítása szerint ä 40 kor., tenne összesen 2160 K. •— f.
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2. A jogakadémián.

a) Az /. félévben : Teljes tandíjmentességben részesültek : 
Stromp Iván I. é., mint dékáni írnok 79 kor., Perényi Béla és 
Szutórisz Dezső IV. é., mint coll. tanárok fiai 50—50 kor.

/^/-tandíjmentességben (egyenként 25 kor.) részesültek: 
Homa Gyula I. é.( Adamovits János, Bőhm József, Goldmann 
Géza, Lővy Vilmos és Thóbiás Gyula II. é., Komáromi Ottó, 
Rosenthal Artúr III. é., Rozlosnik Miklós IV. é., továbbá Baloghy 
Elek II. é., Szereday Szilárd IV. é., mint ev. lelkész, illetve 
tanító f i a i ............................................................................ .. ..

b) A //. félévben: Teljes tandíjmentességben részesült:
Stromp Iván, mint dékáni írnok ...............................................

/5?7-tandíjmentességben (egyenként 25 kor.) részesültek: 
Andrásy László, Bálint Dániel, Beér Gyula, Homa Gyula, 
Huszovszky Lajos, Pálmán Emil, Papp László, Szutórisz Gyula, 
Venetianer Oszkár I. é., Adamovits János, Böhm József II. é., 
Komáromi Ottó, Rosenthal Artúr, Thóbiás Gyula III. é., továbbá 
Baloghy Elek, Illgenn Aurél III. é., mint ev. lelkészek fiai; vé
gül egy negyed (12 kor. 50 fill.) tandíjelengedésben részesült
Niki Gábor II. é..............................................................................

A jogakadémián összesen elengedtetett

3. A főgymnasiumban.

I. oszt.: Lrenyó Lajos* egész-, Szabó Lerencz* 1/2-, Bally
Béla, Korláth István, Alexander Ignácz, Tkács János V á - r é s z n y i  

elengedésben részesültek ...........................................................
II. oszt.: Bodnár Dezső, Draskóczy Lajos,* Elischer Zoltán,

Engler Pál, Frauwirth Mihály, Hanzély Miklós, Kónya Sán
dor, Papp Elek, Sarudy Béla,* Zsugyel Bertalan egész-, Neusin- 
ger Aurél s/<r, Auszlánder Elek, Friedmann Ede, Futtersack 
Mózes, Kopp Vilmos, Schwarz Gyula V^-résznyi elengedésben 
részesültek.......................................................................................

III. oszt.: Bally Sándor, Bortnyik Lajos, Durst Aladár,*
Halmi Aladár,* Javorniczky Ervin,* Klinczkó Aladár,* Koncsek 
Jenő,* Kozslej György,* Raab György, Slajchó Mihály, Szlávik 
Rezső egész-, Öhlschláger Andor, Székely László* s/4-, Váczy 
László l/s-, Lichtig Ernő, Korláth Árpád, Váczy Bódog 1/4-résznyi 
elengedésben részesültek ...........................................................

Átvitel
* Lelkészek, tanárok, tanítók gyermekei.

179 K. -  f.

275 K. -  f. 

63 K. -  f.

412K.50E 
929 K. 50 f.

150 K. -  f.

795 K. -  f.

825 K- -  f. 
1770 K. -  f.

C o ll .  É r t .  1912— 13. 28
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Áthozat
IV. oszt.: Javorniczky Aladár,* Klemens Rezső,* Koncsek

Béla,* Liptay Sándor,* Nagy Árpád egész-, Bodnár József, Gutt- 
man Manó, Nagy Dezső, Zeman Jenő* 3/4-, Bertalan Béla, Czé- 
kus László,* Halmi Elemér* Kopp Salamon, Oszvald Dániel, 
Kapisinszky Miklós l/2-, Holénia József, Lőwy Jenő, Weiszler 
Sándor x/4-résznyi elengedésben részesültek..............................

V. oszt.: Kulifay Tibor, Öhlschläger Ödön, Sarudy Tibor*
egész-, Elischer Béla, Marencsin Albert 3/i-, Goldmann Béla, 
Grünstein Béla, Késmárszky Árpád Vjj-résznyi elengedésben 
részesültek........................................................................................

VI. oszt.: Bodnár István, Csendes Sándor, Neumann Illés,
Papp József, Róth Ágost, Tahy Béla egész-, Gajdos József, 
Szabó István* V*-, Friedmann Sándor, Gottdiener József, Nagy 
Jenő x/4-résznyi elengedésben részesültek....................................

VII. oszt.: Klinczkó István,* Mayer Elek* egész-, Orián Árpád
3/0  Böhm Jenő, Dobronyovszky Jenő,* Jesztrebényi Ernő,* 
Sarudy István,* Grünstein Ede V,-, Siegelmann József, Terray 
Elek Vj-résznyi elengedésben részesültek....................................

VIII. oszt.: Bartsch Béla, Dancz István, Elischer Viktor,
Fried Ernő, Furia Zoltán, Kutsinszky Béla, Szóvá Péter egész-, 
Gottlieb Jenő, Grünstein Lajos, Kapisinszky Jenő, Marencsin 
Zoltán, Spiegel Rezső, Tauszk László V,-, Klein Dezső x/4-résznyi 
elengedésben részesültek ............  ................................... .....»

Összesen
Tandíjelengedésben részesült 100 tanuló.

4. A tanítóképző-intézetben

az évi tandíjelengedések összege...................  ................... ..
Tandíjelengedések összesen

1770 K. — f.

705 K. -  f.

360 K. -  f.

465 K. -  f.

345 K. -  f.

615 K. - f. 
4260 K. -  f.

740 K. -  f. 
8089 K. 50 f.

* Lelkészek, tanárok, tanítók gyermekei.
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Tápdíjelengedések.
1. A theologiai akadémián.

a) Az első félévben: I. évesek: Falvay Jenő 30, Honéczy 
Árpád 20, Karbiner Lajos 30, Komlovszky Ferencz 30, Nandrássy 
Elek 30, Szirotka Gusztáv 40, Szuchovszky Gyula 40; II. évesek:
Dzurik Gyula 20, Egyed Bertalan 30, Farkas Győző 40, Hajdú 
Gyula 30, Hönsch Ede 50, Kiss István 50( Matulcsik Gyula 50,
Polomszky László 50, Schmidt János 30, Szabó Gábor 30,
Szelesán János 30, Szolkovy János 40, Tavassy Zoltán 40; III. évesek:
Jurányi Lajos 30, Markusovszky Andor 40, Stadtrucker Gyula 30;
IV. évesek: Egyed Aladár 30, Matyuga Kamill 30, Móhr Gyula 40,
Szklenár Pál 30, Turcsányi László 30 kor. 970 kor.

b) A második félévben: I. évesek: Falvay Jenő 40, Karbiner 
Lajos 30, Komlovszky Ferencz 40, Nandrássy Elek 30, Szirotka 
Gusztáv 80, Szuchovszky Gyula 50; II. évesek: Dzurik Gyula 30,
Egyed Bertalan 50, Farkas Győző 80, Hajdú Gyula 50, Hönsch 
Ede 60, Kiss István 80, Matulcsik Gyula 80, Polomszky László 80,
Szabó Gábor 30, Szelesán János 30, Szolkovy János 60, Tavassy 
Zoltán 40; III. évesek: Jurányi Lajos 60, Fábry Ernő 30, Mar
kusovszky András 70, Máczay Lajos 30, Stadtrucker Gyula 50;
IV. évesek: Egyed Aladár 40, Hronyecz Pál 20, Hatvanszky 
Andor 30, Matyuga Kamill 40, Mikulás Jenő 80, Móhr Gyula 40,
Turcsányi László 50 kor. =  1480 kor........................... összesen 2450 kor.

2. A jogakadém ián.
a) Az első félévben: Stromp Iván I. é. 35, Baloghy Elek 

II. é. 35, Buna János IV. é. 35, Rozlosnik Miklós IV. é.
35 kor. == 140 kor.

b) A második félévben: Stromp Iván I. é. 55, Szutórisz
Gyula I. é. 55, Baloghy Elek II. é. 55 kor. =  165 kor.; összesen 305 kor.

3. A főgym nasiumban.

a) Az elsőfélévben : Marencsin Andor I. 20, Elischer Zoltán 
II. 20, Engler Pál II. 30, Marencsin Béla II. 20, Halmi Aladár III. 20, 
Javorniczky Ervin III. 15, Kozslej György III. 15, Koncsek 
Béla IV. 20, Elischer Béla V. 15, Marencsin Albert IV. 20, Gajdos 
József VI. 20, Róth Ágoston VI. 30, Tahy Béla VI. 25, Jesztre- 
bényi Ernő VII. 15, Priscsák János VII. 10, Terray Elek VII. 10,
Elischer Viktor VIII. 30, Furia Zoltán VIII. 30, Marencsin Zoltán 
VIII. 20 kor. =  385 kor.

b) A második félévben : Szabó Ferencz I. 30, Marencsin 
Andor I. 30, Elischer Zoltán II. 40, Engler Pál II. 40, Marencsin

28*
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Béla II. 40, Halmi Aladár III. 40, Javorniczky Ervin III. 20, Kozslej 
György III. 20, Elischer Béla V. 40, Marencsin Albert IV. 40,
Gajdos József VI. 30, Róth Ágost VI. 25, Szabó István VI. 30,
Tahy Béla VI. 40, Jesztrebényi Ernő YII. 30, Terray Elek VII. 30,
Elischer Viktor VIII. 40, Furia Zoltán VIII. 40 kor. - 605 kor.

Convictusi segély: A Ludmann-alapból: Javorniczky Ervin
III. 10, Kozslej György III. 10, Marencsin Andor I. 10, Róth
Ágost VI. 10 kor. - 40 kor...........................................  összesen 1030 kor.

4. A tanítóképző-intézetben.

a) Az első félévben: I. oszt.: Danis Pál 36, Kubacska 
István 36, Monczoly János 36, Szabó Elemér 36, Sztanó Pál 18,
Voháner Géza 36 kor. — II. oszt.: Bohus László 36, Bolner 
Gyula 18, Brezina Pál 11, Chlebus Pál 36, Emericzy Géza 18,
Kapy Jenő 40, Marschalkó Jenő 36, Meskó Emil 18, Meskó 
Frigyes 18, Spiesz József 36, Szabó Sándor 44, Varga József 18,
Zselló Lajos 18 kor. — III. oszt.: Czelder Gyula 36, Fiedler 
Ferencz 18, Kisfaludy Lajos 36, Koszka Gyula 18, Mercs Samu 18,
Milder Sándor 36, Ponicsán Ádám 18, Ruman Kornél 18, Scholcz 
Béla 18, Sintaj Pál 18, Wildner László 18, Zorkóczy Ernő 18 kor.
— IV. oszt.: Bellán Andor 54, Benczó András 36, Bohus Emil 18,
Gallay András 36, Halát Pál 36, Klimó Péter 18, Kontra János 36,
Oravszky Rezső 18, Roszik Gyula 18, Rúzsa László 36, Scholcz 
Jenő 36, Sztrehárszky János 18, Varga András 36 kor. = 1211 kor.

b) A második félévben : I. oszt.: Danis Pál 54, Fodor Gyula 45,
Kubacska István 74, Moczoly János 74, Szabó Elemér 54, Sztanó 
Pál 77, Voháner Géza 54 kor. — II. oszt.: Bohus László 54,
Bolner Gyula 27, Brezina Pál 66, Chlebus Pál 54, Emeritzy 
Géza 27, Kapy Jenő 60, Marschalkó Jenő 54, Meskó Emil 27,
Meskó Frigyes 27, Spiesz József 54, Szabó Sándor 66, Varga 
József 27, Zselló Lajos 27 kor. — III. oszt: Czelder Gyula 54,
Kisfaludy Lajos 54, Koszka Gyula 27, Mercs Samu 27, Mikler 
Sándor 54, Ponicsán Ádám 27, Ruman Kornél 27, Scholcz Béla 27,
Sintaj Pál 27, Wildner László 27, Zorkóczy Ernő 27 kor. —
IV. oszt.: Bellán Andor 81, Benczó András 54, Gallay András 54,
Klimó Péter 27, Kontra János 54, Oravszky Rezső 27, Roszik 
Gyula 27, Scholcz Jenő 54, Sztrehárszky János 27, Varga András 54,
Tomka Pál 37 kor. - 1876 kor....................................  Összesen 3087 kor.

Okonomus jótéteménye: teljes ellátás lakással stb. (fizet 60 kor.-t) 270 kor.
Senior „ „ „ (fizet 100 kor.-t) .............  230 „
Portánsfelügyelő » „ „ .......................................... 330 „
Öt portáns „ „ „ (fizetnek ä 60 kor.-t) .. .. 1250 »

Összesen .. 2080 kor.
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A convictusi elengedések összegezése :
A theol. akadémián ......................................................................  2450 kor.
A jogakadémián ............................................................................ 305 „
A főgymnasiumban ......................................................................  1030 „
A tanítóképzőben ............................................................................ 3087 „
Ökonomus, seniorok, portánsok ............................................... 2080 „

Összesen .. 8952 kor.
Ebből az összegből esik az egyházkerület pénztárának terhére

(theol. 1028 kor., tanítóképző 2254 kor.)...................  3282 kor.
Ludmann-alapra ...........................................................................  40 „
A convictusi pénztár te rhére ................................................  5630 »

Összesen .. 8952 kor.
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Ösztöndíjasok az 1Q13/i4. isk. évben.
1. A theologiai akadém ián.

a) Helybeli theol. akad. hallgatók:
Lábossá Lajos IV. é., Roth-- Teleky-féle.........................
Mikulás Jenő IV. é., „ „ „ .. ., .............
Baron János III. é., « „ „ .........................
Jurányi Lajos III. é., » » ,, .........................
Hönsch E. Miklós II. é., Roth —Teleky-féle...................
Matulcsik Gyula II. é., „ „ „ ...................
Kiss István II. é., „ „ ,, ...................
Engler István I. é.; „ ,, „ ...................
Szklenár Pál IV. é., Ehn-féle ..........................................
Mikulás Jenő IV. é., „ „ ..........................................
Baron János III. é., Schwartz-féle....................................
Stadtrucker Gyula III. é., Schwartz-féle .........................
Polomszky László II. é., Ú jházy-féle...............................
Markusovszky Andor III. é., Benczur-féle ...................
Farkas Győző II. é., Jelenik István-féle .........................
Sirotka Gusztáv I. é., Hasko-féle ....................................
Szuchovszky Gyula I. é., Wagner-féle .........................
Falvai Jenő I. é., „ „ .........................
Hajdú Gyula II. é., VI szab. kir. városi.........................
Szolkovy János II. é., Paur-féle ....................................
Egyed Aladár IV. é., Sohajda-féle....................................
Egyed Bertalan II. é., Roskoványi-féle .........................
Lábossá Lajos IV. é., „ „ .........................
Hatvanszky Andor IV. é., Sárossy-féle .........................
Hajdú Árpád I. é., » » .........................
Egyed Aladár IV. é., Szlávik János-féle .........................
Turcsányi László IV. é., egyházkerülettől.........................
Lábossá Lajos IV. é., „ .........................
Tavassy Zoltán II. é., » .........................
Szabó Gábor II. é., „ .........................
Nandrássy Elek I. é., « .........................
Kiss István II. é.; „ .........................
Matulcsik Gyula II. é., „ .........................
Máczay Lajos III. é., Nyíregyháza városától kölcsönsegély
Máczay Lajos III. é., Suták-féle ösztöndíj ...................
Marcsek János IV. é., Reguly-féle...................................
Fröhlich Győző IV. é., Roser —Scholz-féle (Leibicz)

Ö sszesen:

65 kor. — fill.
65 V — 11

65 V — 11

65 V — II

65 11 — 11

65 1) — 11

65 11 — II

65 11 — 11

80 11 — 11

80 11 — 11

98 11 — 11

98 11 — 11

120 11 — 11

100 11 — 11

100 11 — 11

100 11 — 11

32 11 — 11

32 11 — 11

40 11 — 11

50 11 - r 11

40 11 — 11

32 11 — 11

32 11 — II

18 11 — 11

18 11 — II

20 11 — 11

40 11 - 11

40 11 — II

40 11 — II

40 11 — 11

40 11 — 11

40 II — 11

40 11 — 11

100 11 — 11

62 11 04 11

52 11 — 11

200 II — 11

2304 kor. 04 fill.
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b) Külföldön tartózkodó theol. akad. hallgatók:
Heinz Lajos, Hunfalvy Pál-féle......................................... 1000 kor. — fill.
Heinz Lajos, Olosius-féle ............................................... 220 II II

Heinz Lajos, Gusztáv Adolf-egylettől.............................. 472 f f  — 1)

Kozlay Kálmán, Kassay —Poldt-féle ....................... 200 ; ;  — f f

Kozlay Kálmán, a tiszai egyházkerülettől....................... 250 f f  — t i

Kozlay Kálmán, Glosius-féle ......................................... 220 f f  — tt

Kozlay Kálmán, a Collegiumtól Schwartz-féle ........... 80 f f t t

Kozlay Kálmán, a Collegiumtól Joseffy-féle.................. 80 f f  ------- f f

Kuszy Adolf, Gusztáv Adolf-egylettől.............................. 472 f f  — II

Kuszy Adolf, Glosius-féle ............................................... 220 t t  — t t

Kuszy Adolf, a tiszai egyházkerülettől ........................ 250 i> t t

Kuszy Adolf, a Collegiumtól Joseffy-féle........................ 80 f f  — t t

Marcsek János, a Gottes Kastentől .............................. 826 t t  — II

Marcsek János, Glosius-féle............................................... 220 ; ; U

Marcsek János, a tiszai egyházkerülettől........................ 250 f f  — ff

Marcsek János, a Collegiumtól Szontagh-féle ............ 80 ff f f

Kiss Jenő soproni theol., Schwartz-féle ....................... 80 f f  — II

Összesen: 5000 kor. — fill.
Hozzáadva a helybeliek ösztöndíját .............................. 2304 „ 04 t t

Összesen : 7304 kor. 04 fill.

2. A jogakadémián.

Dessewffy Miklós I. é., Dessewffy P.-alapítványból .. .. 1000 kor. - fill
Homa Gyula I. é., váczi Mária Therézia- „  .. .. 120 f f  — t t

Voloszynovich Zoltán 111. é., Bezeghy Antal- , ,  .. .. 500 f f  — f t

Zsagora Mihály III. é., Bezeghy Antal- „  .. .. 300 f f  — //

Zsagora Mihály III. é., váczi Mária Therézia- „  . .. 60 f f  — t t

Stromp Iván I. é., Roth — Teleky- „  .. .. 65 f f t t

Baloghy Elek III. é., Roth-Teleky- , ,  .. .. 65 f f  — I t

Illgenn Aurél III. é., Roth-Teleky- „  .. .. 65 f f  — f t

Stromp Iván I. é., Újházy- „  .. .. 120 f f  — f t

Baloghy Elek III. é., Jelenik- „  .. .. 100 t t f t

Rosenthal Artúr III. é., Propper Elek- „  .. .. 100 f f  — f t

Szutórisz Gyula I. é., dr. Meliorisz Béla „  .. .. 90 f f  — I t

Rozlosnik Miklós IV. é., dr. Meliorisz Béla »  .. .. 90 t t  — t t

Csarnogurszky Antal II. é., dr. Horváth Ödön „ .. .. 80 f f  — I t

Müller János I. é., Duka- „ .. .. 85 f f f t

Illgenn Aurél III. é., Roskoványi- „ .. .. 64 t t  — I t

Homa Gyula I. é., dr. Máriássy Béla ösztöndíja............ 40 t t  — i t

Rozlosnik Miklós IV. é., jogász-segélyegylettől, I. félévben 50 t t f t

Buna János IV. é., » „ „ „ 50 t t I t

Átvitel 3044 kor. — fill.
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Áthozat 3044 kor. — fill.
Kontra József II. é., jogász-segélyegylettől, I. félévben 50 J/ — II

Hellinger Sándor II. é., i i II 50 II — II

Baloghy Elek III. é., » ;/ i i 11 25 II — II

Thóbiás Oyula II. é., » ;/ i i 11 25 II — 11

Rosenthal Artúr III. é., » n 1! II 25 II — II

Pálmán Emil I. é., » » 11 II 33 II — II

Stromp Iván I. é., „ V II II 15 II — II

Adamovits János II. é., » V II II 15 11 — II

Rosenberg. Béla II. é., » II 11 15 II — II

Lővy Vilmos II. é., » >; II II 15 II — II

Venetianer Oszkár I. é., » ;/ II II 15 II — II

Huszovszky Lajos I. é., » i i II II 15 11 — II

Goldman Géza III. é., » i i II 11 15 II — II

Kontra József II. é., » i i II. II 50 II — II

Hellinger Sándor II. é., » i f 11 1) 50 II — II

Rosenthal Artúr III. é., » t i 11 11 45 II — II

Pálmán Emil I. é., « i i II II 45 II — 11

Baloghy Elek III. é., » i i II II 30 II — II

Thóbiás Gyula III. é . ,  >» t i II II 25 II — II

Stromp Iván I. é., » i i II II 20 II — II

Rosenberg Béla II. é., » t i II II 20 II — II

Huszovszky Lajos I. é., » i i II 11 25 II — II

Lővy Vilmos II. é., » i i II II 20 II — II

Venetianer Oszkár I. é., » i i 11 II 25 II — II

Goldmann Géza III. é . ,  » t i II II 20 II — II

Összesen 3732 kor. — fill

3. A főgym nasium ban.

Jancsó Aladár III. o. t. a Sartory-alapítványból............. 1100 kor. — fill.
Böhm Jenő VII. o. t. a családi ösztöndíjat ...................  200 „ — „
Frniák Péter VI. o. t. a jövedéki bírságból ...................  300 ,, — ,,
Várjon Oéza VI. o. t. az erdészeti ösztöndíjat ............. 200 „ — „
Papp Elek II. o. t. az erdészeti ösztöndíjat ...................  200 » — ,,
Bertalan Béla IV. o. t. Magyar Mezőgazdák Országos

Szövetkezetétől ...................................................... 400 „ — „
Neusinger Aurél II. o. t. a Bésán-ösztöndíjat ............. 200 „ — „
Collas Dezső br. VIII. o. t. a családi ösztöndíjat .. .. 432 » — »
Kutsinszky Béla, VIII. o. t. a Teleky —Róth-ösztöndíjat .. 65 » — »
Furia Zoltán VIII. o. t. a Teleky —Róth-ösztöndíjat.. .. 65 » — „
Neusinger Aurél II. o. t. a Bánóczy-ösztöndíjat............. 35 — „
Koncsek Béla IV. o. t. a Bánóczy-ösztöndíjat ............. 35 » — »

Átvitel 3232 kor. -  fill.
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Áthozat
Bartos Gyula VI. o. t. a Bánóczy-ösztöndíjat ............
Öhlschläger Ödön V. o. t. a Bánóczy-ösztöndíjat .. ..
Szlávik Rezső III. o. t. a Clementisz-ösztöndíjat............
Elischer Zoltán II. o. t. a Clementisz-ösztöndíjat .. ..
Engler Pál II. o. t. a Clementisz-ösztöndíjat..................
Villecz Mihály I. o. t. a Furmann-ösztöndíjat ............
Elischer Viktor VIII. o. t. a Hazslinszky-ösztöndíjat 
Öhlschläger Andor III. o. t. a Holleganz-ösztöndíjat.. .. 
Grünstein Lajos VIII. o. t. az Izraelita-ösztöndíjat .. ..
Engler Pál, II. o. t. a Keczer-ösztöndíjat........................
Slajchó Mihály III. o. t. a Keczer-ösztöndíjat ............
Zeman Jenő IV. o. t. a Kuksz-ösztöndíjat ..................
Marencsin Zoltán VIII. o. t. a Kükemezey-ösztöndíjat .. 
Hanzély Miklós II. o. t. a dr. Meliorisz-ösztöndíjat .. ..
Bodnár István VI. o. t. a Református-ösztöndíjat .. ..
Bortnyik Lajos III. o. t. a Roskoványi-ösztöndíjat .. ..
Zsugyel Bertalan II. o. t. a Roskoványi-ösztöndíjat . ..
Róth Ágost VI. o. t. a Sárossy-ösztöndíjat ..................
Elischer Viktor VIII. o. t. a Sárossy-ösztöndíjat............
Szlávik Rezső III. o. t. a Löffelholz-ösztöndíjat ............
Mayer Elek VII. o. t. a Löffelholz-ösztöndíjat ............
Raab György III. o. t. a Szontágh-ösztöndíjat ............
Marencsin Zoltán VIII. o. t. a Szontágh-ösztöndíjat 
Frauwirth Mihály II. o. t. a Takarékpénztári ösztöndíjat 
Elischer Zoltán II. o. t. a Takarékpénztári ösztöndíjat .. 
Halmi Aladár III. o. t. a Takarékpénztári ösztöndíjat 
Nagy Árpád IV. o. t. a Takarékpénztári ösztöndíjat 
Kapisinszky Miklós IV. o. t. a Takarékpénztári ösztöndíjat
Csendes Sándor VI. o. t. az Újházy-ösztöndíjat............
Koncsek Jenő III. o. t. az Újházy-ösztöndíjat..................
Bartsch Béla VIII. o. t. a Vandrák-ösztöndíjat ............
Furia Zoltán VIII. o. t. a Wagner-ösztöndíjat ............
Dancz István VIII. o. t. a Kalawszky-ösztöndíjat .. ..
Késmárszky Lajos VIII. o. t. a Kacziányi-ösztöndíjat 
Késmárszky Árpád V. o. t. a Kacziányi-ösztöndíjat .. ..
Elischer Béla V. o. t. a Ludmann-ösztöndíjat ............
Frenyó Lajos I. o. t. a Szmik-ösztöndíjat........................
Kutsinszky Béla VIII. o. t. a Szmik-ösztöndíjat ............
Alexander Ignácz I. o. t. az Ifjúsági segélyalapból .. ..
Kónya Sándor II. o. t. az Ifjúsági segélyalapból............
Bodnár Dezső II. o. t. az Ifjúsági segélyalapból............
Futtersack Mózes II. o. t. az Ifjúsági segélyalapból .. ..
Bally Sándor III. o. t. az Ifjúsági segélyalapból .. .. ..

Átvitel

3232 kor. — fill.
35 11 — ;;
35 n — i i

11 n — i i

11 u — i i

11 n — i i

15 ;; — i i

80 n — i i

12 — i i

100 11 — i i

9 n — i i

9 u — i i

20 V — i i

28 II — i i

8 11 — i i

40 11 — i i

16 1) — i i

16 11 — i i

18 11 — i i

18 11 — i i

24 11 — i i

24 11 — i i

16 11 — i i

16 11 — i i

20 11 — i t

20 11 — i i

20 11 — i i

20 — i i

20 11 — i i

120 11 — i i

8 11 — i i

50 11 — i i

32 11 — i i

80 11 — i i

200 11 — i i

200 11 — i i

20 11 — i i

400 11 — i i

400 11 — i i

10 11 — i i

10 11 — i i

10 11 — V

10 11 — i t

20 11 — i i

3474 kor. — fill.

Coll. Ért. 1912-13. 29
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Áthozat 3474 kor. — fill.
Kulifay Tibor V. o. t. az Ifjúsági segélyalapból............  20 „ — „
Papp József IV. o. t. az Ifjúsági segélyalapból ............  40 „ — „
Papp Elek II. o. t. az Ifjúsági segélyalapból..................  10 „ — „
Marencsin Albert V. o. t. az Ifjúsági segélyalapból . .. 10 » — „
Friedmann Hugó II. o. t. a Il-ik osztály gyűjtéséből 21 „ 30 »

Összesen 3575 kor. 30 fill.

Jutalmazások. A hittanban tanúsított szorgalmukért az eperjesi neolog 
izraelita hitközség adományából könyv-jutalomban részesültek: Klein Béla 
és Schwarz László III. o. tanulók, Herskovics Sándor IV. o. és Zeilendorf 
Henrik V. o. tanulók.

Az Országos Közegészségügyi Egyesület a Fodor József-jutalmat (az 
„Egészség“-könyvtár 3 bekötött példánya) Merényi Oszkár, VIII. o. tanulónak 
ítélte oda.

4. A tanítóképző intézetben.
1. Tomka Pál IV. o. t. a Gamauf-félében ................... 20 kor. — fill.
2. Brezina Pál II. o. t. a Gamauf-félében ................... 20 „ — „
3. Kovács Dezső IV. o. t. a Fabriczy-félében ............. 8 „ — „
4. Danis Pál I. o. t. a Kubinyi-félében......................... 4 „ — „
5. Kontra János IV. o. t. a Haskó-félében ................... 50 „ — „
6. Szabó Sándor II. o. t. a Haskó-félében ................... 50 „ — „
7. Sztanó Pál I. o. t. a Kubinyi-félében......................... 40 » — „
8. Milder Sándor III. o. t. a Sárossy-félében ............. 18 „ — „
9. Kontra Gyula III. o. t. a Keczer-félében................... 9 „ — „

10. Brezina Pál II. o. t. az Újházy-félében ...................  8 „ — „
11. Bolner Gyula II. o. t. az Újházy-félében ............. 8 „ — „
12. Kubacska István I. o. t. az Újházy-félében ............  8 „ — „
13. Bellán Andor IV. o. t. az Önsegélyzőtől................... 10 „ — „
14. Benczó András IV. o. t. az Önsegélyzőtől ............  10 „ — „
15. Gallay András IV. o. t. az Önsegélyzőtől ............. 15 » — „
16. Scholtz Jenő IV. o. t. az Önsegélyzőtől ................... 15 „ — „
17. Kisfaludy Lajos Hl. o. t. az Önsegélyzőtől ............. 10 „ — „
18. Szabó Sándor II. o. t. az Önsegélyzőtől................... 20 „ — »
19. Gallay András IV. o. t. az Önképző-körtől ............. 8 „ — »
20. Oravszky Rezső IV. o. t. az Önképző-körtől .. .. 8 „ — »
21. Horcsák Lajos III. o. t. az Önképző-körtől ............. 9 « — „
22. Janocsik András III. o. t. az Önképző-körtől............. 10 „ — «
23. Kapy Jenő II. o. t. az Önképző-körtől ...................  6 „ — „
24. Rúzsa László IV. o. t. Nyíregyháza várostól............. 100 „ — „
25. Rúzsa László IV. o. t. Szabolcsvármegyétől............ 200 „ — „

Összesen 664 kor. — fill.

L a k b é r - e l e n g e d é s  a  t a n í t ó k é p z ő  5 6  t a n u l ó j á n á l  3 7 1 4  k o r .  — fill .
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Az élvezett jótétem ények összegezése.

I. Tandíj elengedések:
1. A theologián (a 40 kor.) 2160 K. — fill.
2. A jogakadémián .. .. .. 929 „ 50 1)
3. A főgymnásiumban .. .. 4260 „ - It
4. A tanítóképzőben.. .. .. 740 „ - 11 8089 K. 50 fill.

II. Táp díj elengedés:
1. A theologián .. .. . .. 2450 K. - fill.
2. A jogakadémián .. .. .. 305 „ - It
3. A főgymnasiumban .. .. '1030 „ - it
4. A tanítóképzőben.. .. .. 3087 „ - it
5. Oeconomus, senior, por-

tánsfelügyelő és portánsok 2080 „ — 11 8952 u — it

III. Ösztöndíjak:
1. A theologián .. .. .. .. 7304 K. 04 fill.
2. A jogakadémián .. .. .. 3575 „ - It
3. A főgymnasiumban .. .. 3575 „ 30 11
4. A tanítóképzőben.. . .. 664 „ - 11 15275 . 34 „

IV. Lakbér
elengedés a tanítóképzőben 56 tanulónál 3714 „ — „

Összesen .. 36030 K. 84 fill.

29*



/
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Adományok és hagyományok.

I. A régi tan áro k  arczképeire  a főgymnasium volt tanít
ványai közül adakoztak (időrendben):

Dr. Réthy Lipót egyetemi tanár, Bécs ....................................  20'— K.
Schulek Géza ügyvéd, B udapest...............................................  25'— »
Dr. Rajner Béla, Budapest...........................................................  100'— „
Tomka István kir. közjegyző, Hom onna....................................  10'— „
Kramer Gyula nyug. tanító, Szepesváralja .............................. 20'— „
Dr. Ardó Alfréd ügyvéd, Budapest .......................................... 20'— „
Nikházy Frigyes tanár, Igló .....................................................  3 '— »
Baán Géza, E perjes............................................................................ 5 '— „
Sztehlo Gerő ág. h. ev. lelkész, Beszterczebánya ....................... 2-— „
Czapkay Imre magánzó, Kisszeben .............................................. 20'— «
Dr. Winter Géza, B écs .....................................................................  10'— »
Dr. Meskó László volt igazságügyi államtitkár, Nyíregyháza 10'— „
Dr. Brósz László ügyvéd, Kassa ...............................................  10 — „
Lippay Béla máv. felügyelő, Miskolcz ....................................  3 '— ,,
Dr. Ardó Elek ügyvéd, Budapest............................... ............  10'— „
Klein Samu polg. isk. igazgató, Dobsina....................................  2'— »
Lehoczky István ny. kir. ügyész, Budapest .............................. 4 '— „
Bánó Géza földbirtokos, Ternye ...............................................  20'— „
Fischer Miklós kir. tanácsos, Igló.......................................... „ 15'— „
Özv. Vladár Emilné, K lazány.....................................................  5 '— »
Dr. Zelenka Lajos kir. Ítélőtáblái bíró, Budapest ...................... 10'— „
Dr. Windt Arthur ügyvéd gyűjtése, K isszeben........................ 33'33 »
Törzs Kálmán nyug. főerdőtanácsos, B ártfa ..................................  10'— »
Kesselbauer Sándor gyűjtése, B udapest........................................  59’— „
Balló Rudolf vármegyei főjegyző, Liptószentmiklós ............  4 '— „
Elischer Viktor, az Osztrák-Magyar Bank előadója, Budapest.. 10'— „
Dr. Horvát Arthur orvos, Debreczen.............................................. 20'— „
Scholz Róbert főreálisk. tanár, A r a d .......................................... 5 '— „
Dr. Philippy Aladár törzsorvos, Budapest........................................  20'— „
Dr. Szontágh Felix egyetemi tanár, Budapest ............................ 50'— »
Saenger Árpád urad. igazgató gyűjtése, O roszvár...................... 26'— »
Dr. Holzmann Dávid fogorvos, Kassa ........................................  20'— »
Ferenczy Elek cs. kir. kamarás, Sztankóczi-Nátafalva ................  20'— „
Marschalkó Gusztáv főgymn. tanár, Hajdúböszörmény............  3 '—
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Dr. Holénia Gyula városi főorvos, E perjes.............................  10'— K.
Tardy József ny. telekkönyvvezető, E perjes.............................. 10'— »
Szmik Gyula bányaorvos, Nagyág .........................................  100--  »
Bánó Zoltán földbirtokos ........................................................... 20 — „
Oszvald Tivadar ügyvéd, Eperjes...................................  20 — „
Pulszky Gézáné, Zsebefalva............................................... 50'— »
Krivoss Gyula magánzó, E perjes ...............................................  20 — „
Henry Wald, Newyork....................................................  29'41 „
Dr. Baumöhl Zsigmond kér. munkásbiztosító-pénztári főorvos 20’— „
Begyűlt összesen...............................................................  88374 K.
K am at.................................................................................  12’20 »
Kubányi sireml. gyűjtéséből ..................................................... 5'18 »
Húsz Árminné, Szlávik Aranka koszorújára eszközölt gyűjtésből_____ E94 „

Összesen ............  903 06 K.
Fogadják a volt tanítványok nemes áldozatkészségükért az intézet 

hálás köszönetét!

II. Dr. Lichtig Arthur eperjesi ügyvéd a Markovics-körnek 10'— K. 
Balló Aurél a Rajzkiállításon a legszebb rajzokat bemutató

két tanuló jutalmazására 2 drb 10-koronás arany .. .. 20'— „
Ugyanez 3 drb díszművet világhírű festők művészi illustra-

tióival, tanulók jutalmazására, 30 korona értékben.. .. 30’— „
A főgym n. II. oszt. tanulóinak adománya ösztöndíjra 2E30 „

111. A collegium i főpénztárhoz befolytak a következő 
adományok:

1912. július 3. LdrvMáriássy Béla ösztöndíjadománya .. . 40 — K.
decz. 31. Berger Samu „ .. .. 20 — »

1913. márcz. 10. Nagysárosi Műmalom az Eperjesi Jogász
Segélyegyletnek...................................  30 — „

márcz. 12. Eperjesi Takarékpénztár ösztöndíjadom. . 100’— »
Összesen 190 -  K.



V I.

A Collegium  k eze lé sé b e n  é llé  ä sz tö n d ija la p itv a n y o k  k im u ta tá s a .
— 1913. január 1-jei állapot szerint. -

1. Bánóczy Samu ösztöndíjalapítvány.
Bánóczy Samu gyógyszerész, 1849. aug. 21. 4000 vfrtot 

tevő alapítványa négy gymnasiumi árva fiú számára.
Az alapítvány vagyona .....................................................  4167 K 29 f.

Jövedelme pedig az 1912. évben 164 K 54 f volt.
Kiadatik 4 ösztöndíj 35 K-jával.

2. Benczúr József ösztöndíjalapítvány.
Benczúr József coll. tanár s eperjesi polgár 1886-ban tett 

alapítványa, az Eperjesi Takarékpénztár 1 drb részvénye, 
a melynek osztaléka egy hittanhallgatónak adandó ki.

Az alapítvány vagyona .....................................................  840 K 02 f.
Jövedelme pedig az 1912. évben 113 K 18 f volt. Ki
adatik 1 ösztöndíj, 100 K.

3. Clementisz István ösztöndíjalapítvány.
Clementisz István 1851. ápr. 26-ikán Jolsván 100 vfrtot hagyo

mányozott főleg gömörmegyei három ifjú díjazására.
Az alapítvány vagyona .....................................................  889 K 92 f.

Jövedelme pedig az 1912. évben 35 K 18 f volt.
Kiadatik 3 ösztöndíj 11 K-jával.

4. Czapkay Jakab ösztöndíjalapítvány.
Czapkay Jakab Eperjesen 1809. június 8-ikán kelt alapít

ványa az ő nevét viselő rokonai (linguae nationali ope
ram navantes), nemcsak a fiúk, hanem az alapító nevét 
viselő leányok számára is. „Ejus beneficii participes 
sint illi quoque, qui aut nationali linguae, aut aca- 
demicis scientiis in aliis ejusdem et helveticae confes
sionis scholis studebunt." Élvező nemlétében a kamat 
a tőkéhez csatolandó.

Az alapítvány vagyona .....................................................  3290 K 14 f.
Jövedelme pedig az 1912. évben 127 K 74 f. volt.
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5. Cserneki és tarkeöi Dessewffy István családi ösztöndíj
alapítványa.

Cserneki és tarkeöi Dessewffy István 1892. év jún. 29-ikén 
kelt 20,000 frtos hagyománya, a mely 1898. jan. 22-ikén 
a coll. pénztárba befizettetett. Az alapítvány jövedel
mének élvezetére elsősorban Dessewffy Pál, illetve 
Albert, másodsorban Dessewffy Arisztid s harmadsor
ban Dessewffy Józsefnek ág. hitvallású evang., törvénye
sen leszármazó fiutódai jogosítvák. Adományozza a coll. 
igazgatóválasztmány.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Évi jövedelme 1912-ben 2007 K 12 f volt.

6. Dr. Duka Tivadar ösztöndíjalapítvány.
Dr. Duka Tivadar orvostudor, alezredes, Londonban 1897. 

január 21-ikén kelt 1000 frtos ösztöndíjalapítványa, 
a melynek kamatjai fölváltva egy-egy jogakadémiai, 
theologiai és főgymnasiumi jó magaviseletű és elő
meneteld protestáns tanulónak adandók ki.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Évi jövedelme 1912-ben 90 K 20 f volt. Kiadatik 
1 ösztöndíj, 85 K.

7. Éhn Károly ösztöndíjalapítvány.
Éhn Károly hanusfalvi ág. hitv. ev. lelkésznek 1892. évi 

szept. 2-ikán kelt 2000 frtos ösztöndíjalapítványa, a mely
nek kamatjai „az evang. Collegium magyar, német és 
tót nyelvben jártas két papnövendékének adandók ki".

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme az 1912. évben 188 K 54 f volt. Kiadatik 
2 ösztöndíj 80 K-jával.

8. Furmann János ösztöndíjalapítvány.
Furmann János miskolczi lakosnak és nejének Farkas 

Tulliának 1885. aug. 29-ikén tett 200 frtos hagyománya, 
a melynek kamatjai a gymnasium 1. oszt. legszorgal
masabb tanulójának a nyári vizsgák alkalmával kiosz- 
tandók.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 17 K 72 f. volt. Ki
adatik 1 ösztöndíj, 15 K.

50109 K 64 f.

2280 K 51 f.

4775 K 22 f.

449 K 19 f.
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9. VI sz. kir. városi egyházm egye ösztöndíjalapítványa.
A fenti egyházmegyének 1904. decz. 13-ikán Kassán tartott 

legutolsó közgyűlése kimondotta (IX. pont), hogy az 
1158 K 71 f pénztári maradványból az ott jelzett 
költségek levonása után fenmaradó összeget az eperjesi 
collegiumi theol. akadémiának adományozza azzal a 
kikötéssel, hogy ezen alapítvány mindenkor a fentírt 
czímen kezeltessék és ezen összeg évi kamatai első
sorban mindenkor a feloszlott VI sz. kir. városi egy
házmegye egyházközségeibe illetékes hittanhallgatónak 
évenkint egy összegben adományoztassanak.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 42 K 60 f volt. Ki
adatott 1 ösztöndíj, 40 K.

10. Hazslinszky Frigyes ösztöndíjalapítvány.
Létesítették azok a volt coll. tanulók, kik az 1874. évben

a Collegiumban érettségi vizsgát tettek, a 25 éves 
találkozás alkalmából 1899. aug. 27-ikén. Az alapít
vány kamata egy oly szegénysorsú, VIII. oszt. tanuló
nak adassék, ki úgy a VII., mint a VIII. osztályban 
a természettudományokban kitűnő előmenetelt tanú
sított.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 88 K 78 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 80 K.

11. Dr. Horváth Ödön volt dékán-tanár ösztöndíjalapítványa.
Dr. Horváth Ödön 1903. július 7-ikén 2000 koronát ado

mányozott, hogy ennek kamatai évenként annak a 
joghallgatónak adassanak, a ki a magyar közjog tanul
mányozásában abban a tanévben a legkiválóbb ered
ményt és előmenetelt tanúsította.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 80 K 10 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 80 K.

12. Izraelita ösztöndíjalapítvány.
Az izraelita gymn. tanulókat illető ösztöndíjalapot 1893. 

évben gyűjtötték Propper Elek és Révai VIII. o. nö
vendékek. Évi kamatjait egy gymn. izr. vallású növen
dék kapja.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 109 K 44 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 100 K.
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13. Jelenik —Almássy István ösztöndíjalapítvány.
Kiadatik 2 ösztöndíj. Elsősorban sárosvármegyei születésű, 

szorgalmas ág. h. ev. collegiumi növendékeknek. Min
den évben más-más intézet kapja.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 287 K 96 f volt. Ki
adatik 2 ösztöndíj 100 K-jával.

14. Jozeffy Pál ösztöndíjalapítvány.
Jozeffy Pál tiszakerületi superintendens 1845. júl. 3-ikán 

1000 p.-forintos alapítványa szorgalmas, erkölcsös, va
gyontalan eperjesi theologusnak, ki külföldi egyetemre 
megy. Elsőbbséggel bírnak az alapító rokonai (Jozeffy-, 
Vacul-, Tessedik-családból). A theologia dékánja, ki
nek az adományozásnál a szavazatok egyenlő meg
oszlása esetén döntő szavazata van és a superintendens 
kösse szívére az ösztöndíjasnak, hogy ha szerencsés 
lesz, hasonló alapítványt tegyen.

Az alapítvány vagyona ....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 113 K 88 f volt. Ki
adatik 1 ösztöndíj, 80 K-

15. Kacziányi Gusztáv és neje szül. Graf Amália ösztöndíj
alapítványa.

A kamatjövedelemből két ösztöndíj adatik ki. A két ösz
töndíj elsősorban azon coll. növendékeknek adandó 
ki, a kik a Kacziányi- és Graf-családokkal rokonság
ban vannak; ha ilyen rokonok nem volnának, akkor 
a két ösztöndíj a Collegium bármely tanintézetébe 
járó két ág. hitv. evang. vallású, szorgalmas tanuló
nak adandó ki, a tanári-kar javaslatára. Ha csak egy 
rokon van a négy coll. tanintézetben, akkor a másik 
ösztöndíjat évről-évre más-más collegiumi tanintézeti 
növendék élvezi. Végül tekintettel arra, hogy a Jelenik — 
Almássy két ösztöndíj is a Collegium négy tanintézete 
között felváltva adandó ki, ugyanazon coll. tanintézet 
ugyanazon évben a Jelenik —Almássy- és Kacziányi- 
ösztöndíjat együtt nem élvezheti.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 586 K 44 f volt. Ki
adatik 2 ösztöndíj 200 K-jával.

7315 K 30 f.

2933 K 45 f.

14865 K 32 f.
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16. Kalavszky László ösztöndíjalapítvány.
Az alapítványi tőke évi kamata évenként az eperjesi colle

gium! főgymnasiumnak VII. vagy VIII. osztályába járó 
hazafias érzelmű és arra méltó tanulónak ösztöndíj 
gyanánt kiadandó. Az ösztöndíj odaítélésének joga a 
főgymnasium tanári-karát illeti, mely ebben a kérdés
ben végérvényesen határoz.

Az alapítvány vagyona ............................... ..................
Jövedelme pedig az 1912. évben 82 K 06 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 80 K.

17. Ketzer M iklós ösztöndíjalapítvány.
Ketzer Miklós 1802. márcz. 19-ikén 2000 rfrtot hagyomá

nyozott oly rendeltetéssel, hogy annak interessé az 
alumneumban levő jó erkölcsű 12 primanus ifjakra 
s azoknak ruházatjuk és könyvek szerzésében segít
ségbe, minden ifjúnak tíz-tíz rft. esztendőnkint for- 
díttassék. A tőke jövedelme jelenleg 3 ifjúnak ado- 
mányoztatik.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 29 K 64 f volt. Ki- 
adatik 3 ösztöndíj 9 K-jával.

18. Kossuth Lajos ösztöndíjalapítvány.
Az alapítvány vagyona .....................................................

Jövedelme pedig az 1912. évben 136 K 76 f volt.

19. Kubinyi Albert emlékalapítvány.
Az alapítványnak czélja, hogy kamatjaiból a felsőkubini 

Kubinyi-család deménfalvai ágából törvényesen leszár
mazó olyan ág. h. evang. szegényebb ifjak, kik tanul
mányaikat az eperjesi evang. Collegium valamely tan
intézetében sikeresen folytatják, támogattassanak.

Az ösztöndíj évenként egyszer csak egy ifjúnak adathatik 
ki, és pedig az illető édes atyja, vagy törvényes 
gyámja kezeihez.

Az ösztöndíjra jogosultak maguk, vagy szüleik, illetőleg 
törvényes gyámjuk útján, a Collegium tanári-karához 
czímzett folyamodványukat az iskolaév vége felé 
(május hó első felében) a Collegium igazgatójának 
tartoznak beadni. Ha az ösztöndíjra ugyanazon évben 
több arra jogosult pályázna, az ösztöndíj annak adandó 
ki, a ki az alapítóhoz közelebbi rokonságban áll, és 
pedig még akkor is, ha a távolabbi rokon szorgalma
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és előmenetele tekintetében érdemesebb volna. Egyenlő 
rokonság esetében a szorgalmasabb ifjút illeti meg az 
elsőbbség. Mindennek a megállapítása a coll. igazgató 
hatáskörébe tartozik, a kinek javaslatára a Collegium 
tanári-kara ítéli oda az ösztöndíjat. Pályázók nemlétében 
az alapítvány kamatjai a tőkéhez csatolandók.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme 1912. évben 118 K 44 f volt.

20. Kubinyi Albert tanítóképző-intézeti ösztöndíjalapítvány.
Az alapítványi tőke évi kamata ösztöndíj czímén egy jó

erkölcsi magaviseletű, tanítóképző-intézeti tanulónak 
adandó ki, aki a tanítóképesítő-vizsgálatokon tanítóságra 
legalább is általános jó osztályzattal nyert képesítést. 
Az ösztöndíj odaítélésének joga a tanítóképző-intézet 
tanári-karát illeti, mely e kérdésben végérvényesen 
határoz.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 40 I< 82 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 40 K.

21. Kubinyi Albert theol. ösztöndíjalapítvány.
Az alapítványi tőke évi kamata a theologiai akadémia egy 

bennlakó hallgatójának adandó ki a bennlakási költ
ségek részbeni fedezésére szolgáló segélydíj czímén. 
A segélydíj odaítélésének joga a theologiai akadémia 
tanári-karát illeti, mely ebben a kérdésben végérvé
nyesen határoz.

Az alapítvány vagyona ..................  !.............................
Jövedelme pedig az 1912. évben 40 K 82 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 40 K.

22. Özv. Kuksz Istvánné ösztöndíjalapítvány.
Kuksz István özvegye sz. Zmeskál Zsófia 1803. szept. 1-jén 

tett 1000 rfrtos alapítványa, hogy ebből 40 frtos ösztön- 
díjt kapjon itt iskolázó rokonai közül (von Kukszischer 
oder Zmeskalischer Familie ohne Unterschied des 
Abstammungsgeschlechtes ob nehmlich Selbiger durch 
männliche oder weibliche Linie mit besagten Fami
lien in Verwandschaft stehet) a legvagyontalanabb, ilyen 
nemlétében szegény, nemes tanuló.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 20 K 88 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 20 K.

3050 K 48 f.

1031 K 62 f.

1031 K 62 f.

528 K 08 f.

30'
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23. Özv. Kuksz Krisztiánná ösztöndíjalapítvány.
Kuksz Krisztián özvegye szül. Resell Éva Rozina -1776. 

július 26-ikán 100 drb hollandi aranyat tevő alapít
ványa. „Das Interesse der obigen Capital-Summa von 
6 Ducaten soll einem Candidato, welcher von hiesi
ger Evangelisch-Luthrischer Schul auf Academien 
abreiset, jährlich bis ins dritte Jahr, woferne Er so 
lange draussen studirete, gegeben werden als Stipen
dium ; wovor aber der nehmliche verbunden sein wird, 
bei hiesiger Evangelischer Kirche oder Schule, vor 
andern Gemeinden die Vocation anzunehmen und die 
Ehre Gottes zu befördern. Woferne entweder kein 
solches tüchtiges Subject sich finden thäte; oder gar 
nicht erlaubt wäre der Ausgang auf die Academien, 
so soll einer hier studirender Jüngling, der wie schon 
obenmeldet, Proben seiner Sittsamkeit und Gelehr
samkeit gegeben, auf drei Jahre dasselbe Stipendium 
geniessen eben unter Verbindung der hiesigen Löbl. 
Gemeinde vor andern zu dienen.“

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 82 K 24 f volt. A tőke 
egyelőre növeltetik.

24. Kükemezey Sándor ösztöndíjalapítvány.
Kükemezey Sándor és neje Bernáth Erzsébet 1853. nov.

1-jén 1000 pfrtos (minden forintra három ezüst húsza
sokat véve) alapítványt tett, a melynek kamataiból egy 
harmadrész azon gymn. tanulónak adatik, ki nem 
magyar anyanyelvű létére legjobb előhaladást tesz a 
magyar nyelvben.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 28 K 48 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 28 K.

25. Luby Éva ösztöndíjalapítvány.
Az alapítvány 1775. márcz. 26-ikán kelt.
Az alapítvány vagyona .....................................................

Jövedelme 1912. évben 19 K 10 f.

26. Ludmann Ottó ösztöndíjalapítvány.
1906. július 28-ikán találkozóra gyűltek össze azok, kik 

40 év előtt tettek érettségi vizsgát intézetünkben. 
A találkozón résztvevők Ludmann Ottó tanár nevére 
alapítványt tettek, melynek rendeltetése az, hogy annak

2118 K 43 f.

719 K 54 f.

492 K 24 f.
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kamataiból évenként egy szorgalmas, szegénysorsú, 
jóviseletű VII. vagy Vili. gymn. osztályú tanuló ösztön
díjat élvezzen, mely ösztöndíj odaítélésének joga a coll. 
tanári-kart illeti. Ezen alapítványhoz későbben, 1907. évi 
január hó 15-ikén kelt levélnek kíséretében, dr. Glück 
Samu newyorki orvos — egyike azoknak, kik akadá
lyozva voltak a 40-éves találkozón résztvenni — 100 ko
ronával és Seyfried József, a szegedi kir. ítélőtábla nyug. 
elnöke, 25 koronával hozzájárult.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 21 K 06 f. volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 20 IC

27. Ludmann Ottó tápintézeti alapítvány.
Az 1867-ben érettségit tett ifjak 1907. július 4-ikén 40-éves 

találkozóra gyűltek össze s ez alkalommal Ludmann 
Ottó, volt tanáruk nevére alapítványt tettek, melynek 
kamatjai szorgalmas, szegény, jóerkölcsű főgymn. tanuló 
tápintézeti díjainak részben való fedezésére fordítandók. 
Ehhez az összeghez az 1869-ben érettségit tett és 1909-ben 
40-éves találkozóra összegyűlt érettségit tett ifjak újabb 
adománynyal járultak hozzá.

Az alapítvány vagyona .............................. ..................
Jövedelme pedig az 1912. évben 86 K 50 f. volt.

28. Dr. M eliorisz Béla jogtanár ösztöndíjalapítvány.
Az alapítvány kamatából „dr. Meliorisz Béla jogtanár tanul

mányi ösztöndíjat" kap a jogakadémia két olyan nyil
vános rendes hallgatója, ki ág. h. ev., szegénysorsú, 
hazafias érzelmű, kitűnő szorgalmú és jó magaviseletű.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 182 K 12 f. volt. 
Kiadatik 2 ösztöndíj 90 K-jával.

29. Dr. M eliorisz Béla jogtanár ösztöndíjalapítvány.
Jövedelme tanévenkint adassék ki ösztöndíjul egy nem 

magyarajkú, hazafias érzelmű, keresztyén főgymn. 
tanulónak, ki a magyar nyelv elsajátításában szép elő
menetelt tett.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 8 K 04 f. volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 8 K.

532 K 92 f.

2197 K 80 f.

4099 K 82 f.

203 K 72 f.
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30. Meltzl Charitas ösztöndíjalapítvány.
Meltzl Charitas 1789. márcz. 17-ikén vagyontalan, szorgal

mas, jeles tanulónak jutalmazására 100 rfrtot ado
mányozott.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 7 K 30 f volt. 
A tőke egyelőre növelendő.
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31. Nicolay Sámuel ösztöndíjalapítvány.
Nicolay Sámuel eperjesi ev. szláv lelkész és tiszakerületi 

superintendens 1807. szept. 27-ikén hagyományozott 
2000 vfrtot studiosis theologiae eperjessiensibus pro 
stipendio academico.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Évi jövedelme 1912-ben volt 26 K 86 f. A tőke 
egyelőre növelted k.

32. Pauer Godofréd ösztöndíjalapítvány.
Pauer Godofréd eperjesi polgár 1858. június 30-ikán 

600 pfrtos alapítványa, a melynek kamatai egy coll. 
hittanhallgatónak adományozandók.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 51 K 78 f. volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 50 K.

33. Propper Elek ösztöndíjalapítvány.
Az alapítvány jövedelméből 100 koronás ösztöndíjat kap 

egy szegénysorsú, kitűnő előmenetelű és kifogástalan 
erkölcsi magaviseletű joghallgató. Egyenlő viszonyok 
között az alapítók családjával fennálló rokonság előnyt 
biztosít.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 196 K 90 f. volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 100 K.

34. Református ösztöndíj.
A helvét hitv. gymn. tanulók ösztöndíjalapját létesítette a 

főgymn. tanári-kar és a gymn. ifjúság.
Az alapítvány vagyona .....................................................

Jövedelme pedig az 1912. évben 42 K 50 f. volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 40 K.

188 I< 35 f.

692 K 22 f.

1308 K 70 f.

5020 K 84 f.

1074 K 83 f.
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35. Roskoványi István és neje Péchy Borbála ösztöndíj
alapítvány.

Roskoványi István kir. tan. Eperjesen 1819. július 3-ikán 
4000 vfrtot hagyományozott, hogy ennek kamatából 
Roskoványi István és neje Péchy Borbála nevével 8 
ösztöndíj osztassák ki evang. vallású Roskoványi-ifjak 
közt. Ezek nemlétében „praeferenter" Péchy Gábor 
és lucskai Bánó Imrétől származott szűkölködőbb fiúk; 
ezek hiányában 8 szűkölködőbb nemes ifjak közt 
osztandó ki.

Az alapítvány vagyona ............  ....................................
A jövedelme pedig az 1912. évben 138 K 36 f volt. 
Kiadatik 8 ösztöndíj 16 K-jával, és pedig a theologián 
2, a jogakadémián 4, a főgymnasiumban 2.

36. Sárossy László ösztöndíjalapítvány.
Sárossy László Bodonlakán 1778. február 18-ikán hagyo

mányozott 2000 rfrtot a Collegiumnak, akkor itt tanult 
rokonai díjazására, »ubi vero üdém scholas excesserint, 
licitum esto Patronatui in melioris spei nobiles juvenes 
beneficium id transferre, jure praecedentiae tamen ad 
hanc fundationem semper penes familiae meae juvenes 
aug. conf. addictos ac proximiores amicos permanente". 
Évi kamatját négy ifjú kapja, és pedig a theologián 
1, a főgymnasiumban 3.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 72 K 40 f volt. Ki
adatik 4 ösztöndíj 18 K-jával.

37. Schneider Gyula ösztöndíjalapítvány.
Schneider Gyula 1899. június 14-ikén 3000, azaz három

ezer koronát hagyományozott, melynek kamatai éven
ként egy szegény, de jóviseletű és szorgalmú hittan
hallgató részére ösztöndíjul adassanak ki. Ung- vagy 
abaújvármegyei ifjak elsőbbséggel bírnak. Az évi ka
matokat életfogytiglan örökhagyó nővére: özv. Albertffy 
Mihályné szül. Schneider Amália kassai lakos élvezi.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Évi jövedelme 1912-ben kitett 120 K-t.

38. Schwarz Mihály ösztöndíjalapítvány.
Schwarz Mihály esperes és eperjesi lelkész emlékére 1861. 

évben gyűjtött 1000 frtos alapítvány, a melynek évi 
kamatja kiadatik külegyetemre menő hitjelöltnek, és

3499 K 02 f.

1828 K 54 f.

3000 K -  f.
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pedig egy évben eperjesinek, a másik évben soproni 
candidatusnak.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 88 K 12 f volt Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 80 K.

39. Sohajda Lajos ösztöndíjalapítvány.
Sohajda Lajos selmeczi tanár alapítványa 1872. okt. 9-ikén. 

Az alapnak évi kamatjai egy hittanhallgatónak ado- 
mányozandók.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 40 K 62 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 40 K.

40. Szentgyörgyi Lajos-pályadíj.
Kiadandó annak a theologusnak, ki a tanári-kar által ki

tűzött bibliai tárgyú tételre a legjobb pályamunkát 
adta be.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 40 K volt. Kiadatik 
1 ösztöndíj, 40 K.

41. Szlávik János ösztöndíjalapítvány.
A Szlávik János 200 frtos ösztöndíjalapítványt dr. Szlávik 

Mátyás alapította, ki az ösztöndíjat odaítéli a tanári
kar véleményének meghallgatása után.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 20 K volt. Kiadatik 
1 ösztöndíj, 20 K.

42. Dr. Szmik Gyuláné szül. Hoffer Klára ösztöndíj
alapítvány.

Az alapítvány a Magyar Tisztviselők Takarékpénztárának 
(Budapest, VII., Rákóczi-út 54.) 480 drb 25 korona 
névértékű részvényeiben van elhelyezve.

E részvények jövedelméből évenként két (körülbelül 400 
koronás) ösztöndíj adandó ki, a főgymnasium tanulói 
közül elsősorban m. kir. bányatisztek, másodsorban 
lelkészek vagy tanítók fiai számára, valláskülönbségre 
való tekintet és szegénységi bizonyítvány követelése 
nélkül, a kik a collegiumi convictust igény beveszik, 
vagy a kik az esetleg létesítendő collegiumi főgym- 
nasiumi internátusbán nyernek ellátást. Előnynyel bir-
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nak azok a tanulók, a kik a bányászati pályára készül
nek s minél számosabb család tagjai; a mellett kell, 
hogy mindenkor tántoríthatatlan hű magyar hazafias 
érzületet tanúsítsanak s hogy tanulmányaikat legalább 
»jó" eredménynyel végezzék.

Ha idővel a föltételeknek megfelelő női tanulója lenne a 
collegiumi főgymnasiumnak, akkor az ösztöndíj ki
adható neki az esetben is, ha a Collegium convictusát 
igénybe nem vehetné.

Az ösztöndíj minden évben kiadandó a fentjelzett feltéte
lek melletti pályázók hiányában is. A mennyiben idő
vel, avagy bármely évben a részvények jövedelme 
lejebb szállana, a két ösztöndíjra csak az az összeg 
fordítható, a mely a 480 drb részvény után jövede
lemként befolyt.

Az ösztöndíjat, a coll. főgymnasium tanári-testületének javas
lata értelmében, a Coll. közös tanári értekezlete ítéli 
oda; ugyanily módon történik a döntés a fölött, vájjon 
az idővel Isten segítségével elérendő kamatszaporulatot 
a két ösztöndíj nagyobbítására, újabbak létesítésére vagy 
esetleg a coll. főgymnasiumnak más czéljaira kell- 
jen-e fordítani.

Az alapítvány vagyona ....................................................
Évi jövedelme 1912-ben volt 967 K 32 f. Kiadatik 
2 ösztöndíj 400 K-jával.

43. Szontágh Sámuel ösztöndíjalapítvány.
Szontágh Sámuel tiszaker. superintendens Eperjesen 1815. 

febr. 26-ikán külföldi akadémiára menő hitjelöltnek, 
ki a Collegiumban tanult, kivált eperjesi, kassai vagy 
aszódi születésű, 1500 vfrtot alapítványozott. Az illető 
az ösztöndíjat három éven át élvezze.

Az alapítvány vagyona ....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 81 K 20 f volt. Ki
adatik 1 ösztöndíj, 80 K.

9

44. Szontágh Sámuel superintendens, 1815. febr. 26-ikán
1000 frtos hagyománya, a melynek kamatjaiból két 
ösztöndíj adandó a rhetorikáig (jelenleg a gymn. Vl-ik 
osztályáig) valamely osztályban tanuló szorgalmas, jám
bor, jeles ifjúnak (praeferenter ex consanguineis meis).

Az alapítvány vagyona ....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 39 K 04 volt. 
Kiadatik 2 ösztöndíj 16 K-jával.

Coll. Ért. 1912-13

12211 K 70 f.

2091 K 54 f.

989 K 44 f.

31
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45. Takarékpénztári prémium.
Az Eperjesi Takarékpénztár évenkint 100 K-t adományoz, 

hogy öt alsóbb oszt. gymn., nem magyarajkú növendék, 
ki a magyar nyelvben a legnagyobb előmenetelt tanú
sítja, 20 — 20 K-val jutalmaztassák.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jöved. az 1912. évben 40 f. Kiadatik 5 ösztöndíj 20 K-jával.

46. Újházy Árpád ösztöndíjalapítvány.
Újházy Árpád nevére 1874. január 16-ikán Újházy József 

5000 frtos ösztöndíjalapítványt tett, a melynek kamatjai
ból évenkint egy theologus, egy joghallgató és egy 
gymn. növendék kap stipendiumot.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 427 K 22 f. volt. 
Kiadatik 3 ösztöndíj 120 K-jával.

47. Újházy Dániel ösztöndíjalapítvány.
Újházy Dániel Holló-Lomniczon 1778. jan. 28-ikán kelt 

végrendeletében az eperjesi Collegiumnak hagyott 
1000 rfrtot, illetve annak 60 rfrtot kitevő legalis kamat
ját »Tepescit sine praemio virtus" felirat alatt: »Dass 
diese 60 Rf. unter diejenigen Alumnisten erster und 
zweiter Klasse ohne allen Unterschied Ihrer Geburt, 
oder Standes, in gleicher Proportion und Antheil, das 
ist per 15 und 15 Rf. vertheilet werde, welche sich 
bei Gelegenheit des jaerlichen solennen oder General 
Examinis, durch ausserordentlichen Fleiss, in denen 
ihnen obliegenden Studiis, Sie mögen sich nun den 
geistlichen oder politischen Stand gewidmet haben, 
und durch einen sittsamen Christlichen Wandel vor 
Ihren übrigen comilitonibus und Mitschülern, ganz 
besonders hervorthun, auszeichnen und distingvieren 
werden. Ausserordentlichen Fleiss, und gute Sitten, 
oder einen anstaendigen Christlichen Wandel erfordere 
ich von einen jeden dieser 4 Subjectorum, und sollen 
diejenigen an denen beide dieser 2 Eigenschaften 
vereinigt nicht anzutreffen waeren, an diesen beneficio 
keinen Antheil haben." Kellő egyén hiányában a nem 
adományozható összeg: »soll zum Besten des ganzen 
Alumnei angewandt werden".

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1912. évben 37 K 26 f. volt. 
Kiadatik 4 ösztöndíj 8 K-jával.

20 K 40 f.

10820 K 97 f.

944 I< 12 f.
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48. Vandrák András ösztöndíjalapítvány.
Vandrák András tanári működésének 50 esztendős öröm

ünnepe alkalmából barátai és tanítványai által gyűjtött 
2000 irtot tevő alapítvány. Kamatjait, míg Vandrák 
András gyermekei élnek és unokái fölneveltetnek, a 
család élvezi, később ezen kamatok két ösztöndíjul 
fognak szolgálni VII. és Vili. osztálybeli tanulók szá
mára, kik szegények és Vandrák jelszavait: „odi pro
fanum vulgus" és „rectum et honestum" követve, 
humánus jó erkölcs és tanulás által, különösen a ma
gyar irályban és latin nyelvben, mint Vandrák kedves 
tantárgyaiban kitűnnek. Egyenlők között Vandrák 
András ivadékainak elsőbbségük van.

Az alapítvány vagyona .....................................................  4000 K — f.
Jövedelme pedig az 1912. évben 180 K A család élvezi.

49. Vandrák András ösztöndíjalapítvány.
Alapította az 1873-ban érettségit tett és 25 év múltán 

(1898. július 2.) Eperjesen ismét összegyűlt tíz növen
dék, a kik arra kötelezték magukat, hogy ezt az ala
pítványt 10 év alatt 1000 írtra ki fogják egészíteni. 
Jövedelméből 100 K egy nyolczadik osztálybeli, jó 
magaviseletű, jeles előmenetelt tanúsító szegény fiú
nak adandó.

Az alapítvány vagyona .....................................................  1985 K 99 f.
Jövedelme pedig az 1912. évben 78 K 08 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 50 K.

50. W agner Keresztély ösztöndíjalapítvány.
Wagner Keresztély Eperjesen 1824. decz. 16-ikán 2000 Rfrtot 

w. w. hagyományozott, hogy ennek kamataiból a köz
vizsgakor két ösztöndíj adassék erkölcsi jellem és foly
tonos szorgalom által kitűnő, vagyontalan szüléjű 
primanusnak.

Az alapítvány vagyona .....................................................  1799 K 77 f.
Jövedelme pedig az 1912. évben 71 K 12 f volt. Ki- 
adatik 2 ösztöndíj 32 K-jával. Kapja 1 gynm. tanuló 
és felváltva 1 jogh. vagy 1 theologus. A mely intézet 
a Duka-ösztöndíjat kapja, az arra az évre elesik a
Wagner-félétől. _____________

Összesen: ^78601 KOI f.

31*
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B evéte l:
Az ösztöndíjalapítványok vagyona 1912.

január 1-jén.........................................  176,431 K 95 f.
■\z ösztöndíjalapítványok jövedelme .. 7,677 „ 86 „
Adományok: márcz. 9. Eperjesi Tkptár 100 „ — „

ii júl. 3. dr. Máriássy Béla.. 40 „ — „
ii decz. 31. Berger Samu .. 20 „ — „ 184,269 K 81 f.

Kiadás:
Ösztöndíjak a theologián........................ 872 K — f.

■i a jogakadémián.................. 736 n — «
ii a főgymnasiumban............ 2,120 i> —

ii a tanítóképzőben ............ 156 n — ;;
ii a Dessewffy I. alapítv.-ból 1,192 11 82 n

A Vandrák-alapítv. jöv. a családnak 180 n — u

A Schneider-alapítvány jövedelme özv.
Albertffynénak.................................... 120 »/ — t t

Egyéb járulékok a Dessewffy I. alapítv. 198 i t — i i

Kacziányi-alapítv.-ból 6 °/0 kezelési díj 35 n 16 i i

Dr. Szmik Gyuláné-alapítv. 6°/0 „ » 58 »/ 02 i i

Az ösztöndíjalapítványok vagyona 1912.
decz. 31-ikén ................................... 178,601 ;; 01 t i 184,269 K 81 f.

Eperjes, 1912. deczember hó 31 ik-én.

A tiszai ág. h.ev. egyházkerület eperjesi Collegiumának pénztára.

D r. F lórián Károly,
coll. pénztáros.

Az ösztöndíjalapítványok összesített zárószámadása
1912-ben.
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Kimutatás az eperjesi vértanúk emlékművére 
beérkezett adományokról.

Az eperjesi vértanúk emlékének megörökítésére az elmúlt évi Értesítő
ben nyugtázott 6675 korona 44 filléren kívül újabb adományok nem 
érkeztek be.

A kiadások részletezése a következő:
Markup Béla szobrászművész tiszteletdíja .. 5500 K -  f.
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 K 17 f.
Ebből levonva a begyűlt összeg............ . 6675 » 44 „

Marad fedezendő hiány .. . 1100 K 73 f.
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".

A részletes számadásokat kellő időben rendeltetési helyükre juttattuk, 
mire az Egyházkerület 1912. július 10—11. napjain Nyíregyházán meg
tartott közgyűlésében 62. jkvi pont alatt a következő határozatot hozta: 
„Olvastatott az eperjesi collegiumi igazgató-választmány azon kérelme, 
hogy a mennyiben az 1909. évi egyházkerületi közgyűlés méltánylandónak 
ismerte el a Collegium igazgató-választmányának abbeli kérelmét, hogy 
az egyházkerület az eperjesi vértanúk emlékművének felállításával kapcso
latban felmerült és a már bemutatott számadások szerint ezidő szerint 
110073 koronát tevő hiány felerészét vállalja el — határozza el a köz
gyűlés, hogy ezen kimutatott hiány felerészét az egyházkerület terhére 
elvállalja, esetleg annak elvállalása iránt az egyházegyetemnél előterjesztést 
tesz. — Fedezet hiányában a közgyűlés a kérelemnek sajnálattal csak 
annyiban tehet eleget, hogy a kérelmet pártolólag terjeszti fel az egyetemes 
közgyűléshez."

A magyarországi ágost. hitv. evang. egyháznak Budapesten, 1912. 
november 6 — 9. napjain megtartott egyetemes közgyűlése 156. jkvi pont 
alatt a következő határozatot hozta: „Felvétetett a tiszai egyházkerület fel-

J
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terjesztése az eperjesi collegiumi igazgató-választmány azon kérelmét ille
tőleg, hogy az eperjesi vértanúk emlékművének felállításával kapcsolatban 
felmerült és a számadások szerint 1100 kor. 73 fill.-t tevő hiány felerészét 
vállalja el. — Az egyetemes közgyűlés jelenleg, fedezet hiányában, a kérésnek, 
sajnálattal, eleget nem tehet, utasítja azonban a pénzügyi bizottságot, hogy 
az idei pénztári eredményhez képest az esetleges feleslegből erre fedezetet 
találjon".

1913. május 29-ikén az egyetemes egyház pénztára 550 kor. 37 fillért 
küldött át „az eperjesi vértanúk emlékművének felállításával kapcsolatban 
felmerült 1100 kor. 73 fill, hiány felerészének fedezésére.“

\
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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 5 kor., 
kórház 1 kor., könyvtár 3 kor., testületi és önsegélyezési s egyéb egyesü
leti díjak 7 kor., illetőleg 8 kor., leczkekönyvi és anyakönyvi lap 60 fill. 
A fölvétel érettségi bizonyítvány, esetleg a multévi index alapján is történik.

A Theol. Otthonba való felvételre nézve lásd 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 2 korona, rendőri-igazolványért 1 korona fizetendő. A 2-ik félévben 
50 kor. tandíj, 5 kor. beiratási díj, 4 kor. könyvtári díj, 4 kor. az alapra és 
1 kor. a rendőri-igazolványért. A hallgatók vallásfelekezeti különbség nélkül 
tandíjelengedésben részesülhetnek s igénybe vehetik a Convictust; evang. 
lelkészek, tanárok és tanítók fia i — szorgalom-tanúsítás esetén — külön 
folyamodás 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 fó'gymnasiumban a beiratások szeptember 1., 2. és 3. napjain tör
ténnek s a tanítás szept. 4-ikén kezdődik. A javító- és fölvételi vizsgálatok 
augusztus 30-ikán d. e. 8 órakor kezdődnek. Fölvételi vizsgálatot tesznek 
az I. osztályba lépő tanulók közül azok, a kiknek a negyedik elemi osztály
ról 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 bizonyítványát felmutatni; 
azok pedig, a kik már 12-évesek elmúltak, tartoznak orvosi bizonyítvány
nyal igazolni, hogy a védhimlőoltásnak másodízben sikerrel vetették magú

V II .
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kát alá, vagy hogy az utolsó öt év alatt himlőt állottak ki, vagy hogy a 
törvény értelmében föl vannak mentve a beoltás kötelezettsége alól. Magán
tanulók a megelőző osztályról szóló bizonyítványuk és a születési bizonyít
vány alapján az iskolaév elején iratkoznak be. A főgyinnasium a jövő 
tanévben is a miniszteri tantervet követi s így a görög nyelv tanítása 
mellett görögpótló tanfolyam is lesz.

A fó'gymnasiumban a 13 kor.-nyi, illetve az először beiratkozóknál 
17 koronányi apró díjakon kívül 60 kor. évenkint a tandíj. Ev. lelkészek, 
tanárok és tanítók fia i — minden külön folyamodás nélkül — féltandíjat 
fizetnek, ha jó  erkölcsi magaviseletét tanúsítanak. Nemkülönben azok, a kik
nek egy vagy több testvérük jár a fó'gymnasiumba. E kedvezményért azon
ban folyamodniok kell.

A fó'gymnasium tanári testületé megokolt esetben a jó magaviseletű 
vidéki tanulóknak megengedi, hogy az iskolába otthonról járjanak, vagy 
vasúton jöjjenek be. Ez engedélyt a szülők a tanári testülettől kérik. A kér
vény a beiratás alkalmával az osztálytanárnak adandó át és ebben a szülők 
kötelező nyilatkozatot tesznek arra, hogy vidékről bejáró gyermekeik a dél
utáni tanítási órákat is látogatni fogják.

A magántanuló leányok a tanári testület engedélye alapján a tanítási 
órákat látogathatják. Ez esetben azonban az iskola fegyelmi szabályainak 
kötelesek engedelmeskedni.

A tanítóképző-intézetbe való fölvételre nézve a tanítóképző értesítőjé
nek 203. oldalán ad kimerítő útbaigazítást; a javító-vizsgálat és a beiratás 
szept. 1 —3-ik napjain tartatik; a tanítás szept. 4-íkén veszi kezdetét.

A tanítóképző-intézetben a tiszakerületi ev növendékek tandíjmentesek, 
más kerületbeli ev. növendékek 10 kor., másvallásúak 40 korona tandíjat 
fizetnek. Ezenfelül egyéb díjakra (országos tanári nyugdíj, gyógykezelés, 
fölszerelés stb. czímen) minden tanuló egyenként 20 koronát 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 
reggeli is kapható.

A Collegium bármely intézetének hállgatója vágy 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 1913—14-iki tanév ünnepélyes megnyitása szeptember 28-ikán 
délelőtt 11 órakor a coll. nagyteremben lesz.

Eperjes, 1913. július 1.
Draskóczy Lajos,
collegiumi igazgató.
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