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D IV A L D  K Á RO L Y  FIA E P E R JE S

LUDMANN OTTÓ
1863—1913.



L U D M A N N  O T T Ó
50 ÉVES JUBILEUMA.

A Collegium hagyományos szokásához marad hű, a midőn évkönyve 
lapjaira följegyzi a késő utókor számára azokat a lélekemelő, szép mozza
natokat, a melyek feledhetetlen mély benyomásokat hagytak maguk után a 
nagyközönség, a föntartóhatóság, a tanári-kar s az ifjúság szívében egyaránt 
az 1913/ 14-ík tanévet megnyitó ünnepen.

Vandrák, Hazslinszky, Herfurth, Flórián, Vécsey kortársának: Ludmann 
Ottó coll. fogynia, tanár, a Ferencz József-rend lovagja tanári működésének 
50-ik évfordulója volt a nagyjelentőségű esemény, mely városunk és vár
megyénk szine-javát odavonzotta a Collegium ős falai közé.

A bensőséges lelkesedéssel ünneplők soraiban ott láttuk a különböző 
vallásfelekezetek, hatóságok, a katonaság, kulturintézetek és egyesületek 
képviselőit és az ünnepelt régi tanítványainak egész seregét.

Az ünnepély lefolyása alatt pedig egymásután érkeztek az ország 
minden vidékéről, sőt hazánk határain túlról is az üdvözlő-sürgönyök, 
melyekben a régi tanítványok a hálásan dobogó szív szeretetével, áldásaival 
árasztották el a távolban sem feledett jó Tanítónak ősz fejét.

Ludmann Ottó ünneplése a tanév megnyitása után vette kezdetét.

Oömöry János coll. főgymn. igazgató méltatta a jubiláns munkásságát 
a következő, nemes hévvel előadott, mély hatást keltő, plastikusan jellemző 
ünnepi beszédben:

Mélyen tisztelt ünneplő Közönség!
Idestova egy esztendeje annak, hogy e tisztéletet parancsoló falak 

között Vécsey Tamás emlékének kegyelettel áldoztunk. Az ekkor elhangzott 
emlékbeszéd mélységes hatással volt a hallgatóságra, — nemcsak azért, mert 
Vécsey Tamás nagy alakját mesteri vonásokkal láttuk abban megörökítve, 
hanem kiváltképen azért is, mert ez emlékbeszédet ama nagy idők egyik 
büszkesége, Ludmann Ottó tartotta. Micsoda nagy kegyelme, kitüntetése az 
isteni Gondviselésnek, hogy mi, a jelen kornak gyermekei, a múlt idők 
tanúságait az ő ajakáról hallhatjuk! Ám mi, a kik vele együtt működünk,
Coll. Ért. 1913-1914. 1
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napról-napra tapasztaljuk, hogy Ludmann ö ttó  nemcsak a dicső múltnak 
élő tanúja, de a jelen időknek is munkában elöljáró és példát mutató har- 
czosa, a ki szellemi s testi frisseségben ma is pazarul szórja lelki-világának 
gazdag kincseit.

Ludmann Ottó, mint rendes tanár, 50 éve működik a Collegiumban. 
Ha tudjuk, hogy ez 50 év szakadatlan munkában telt el, ha tudjuk, hogy 
ez 50 év alatt a Collegium a fejlődésnek, a felvirágzásnak eddig nem ismert 
fokára emelkedett, úgy megérti mindenki, miért veszszük körül a mai napon 
a szeretet, a tisztelet és a ragaszkodás mélységes és igaz érzelmeivel a 
mi ősz, de lélekben ma is fiatal nestorunkat.

Ludmann Ottó a Szepességről származott el hozzánk. A Szepesség, az 
evangélikus műveltségnek e classicus földje, a múlt században sok és jeles 
férfiút adott a hazának. Dicsekvéssel mondhatjuk, hogy az evangéliumi élet- 
és világfelfogás tette ily kiválóvá a szepesi német polgárságot. A becsüle
tesség, a kötelességérzet és puritán életfelfogás gondolatban és cselekedetben 
jellemzik ma is a szepesi családokat. E családok köréből röppent ki s bontott 
szárnyakat a magyar cultura nem egy zászlóvivője. De a mi Collegiumunk 
is sok jeles szellemi munkást köszönhet a Szepességnek. Onnan vezérelte 
hozzánk az isteni Gondviselés a mi ünnepelt kartársunkat, Ludmann Ottót is. 
Puritán jellemét, nemes egyszerűségét, a műveltség és tudás lángoló szere- 
tetét az áldott szülei háztól örökölte, a melyre mindig, de mindig, ma is 
a legnagyobb gyermeki kegyelettel emlékezik vissza.

A fiatal, 21-éves tanár fényes múltú főiskolánk falai között mihamar 
otthon érezte magát. Hiszen a szellemi légkör, a melybe jutott, megfelelt 
egyéniségének, már ekkor is magasfokú intelligencziájának. Vandrák, Herfurth, 
Hazslinszky, Krayzell, Flórián és mások már ekkor a Felvidék virágzó isko
lájává tették az eperjesi Collegiumot. E kiváló férfiak közül nem egy tudo
mányos működése révén országos hírnévre tett szert. Ily környezetben a 
tudományszomjas, ideális lelkű fiatal tanár megtalálja élethivatását, a melyet 
munkakedvvel, gazdag eredménynyel tölt be még ma is. Éles esze, bonczoló, 
a dolgok lényegét felkutató dialektikája, páratlan szaktudása, sőt a tudo
mányoknak csaknem minden ágában való jártassága, a mely bennünket a 
XVIII. század polyhistoraira emlékeztet, csakhamar tiszteltté tette nevét kar
társai előtt. E tisztelet és nagyrabecsülés az évek számával csak öregbedett, 
mert kora tudományosságától nem maradt el s a haladás, a felvilágosodás 
lelkes és odaadó híve a mai napig.

Tudásának gazdag kincseit azonban fösvény módjára nem zárta magába. 
Ismeretlen előtte ma is a tudomány mesterembereinek zárkózottsága és 
arisztokratikus gőgje, a kik lenézik a tudatlant, s meg nem értik a gyer
meket. Ludmann Ottó paedagogus a szó legnemesebb értelmében véve. 
Életének legdicsőbb, legáldottabb munkája az, a melyet a kathedrán, az 
iskolában végzett. A zsenge gyermeki lélekben a tudás kiolthatlan szomját 
felébreszteni, azt a föld porából egy magasabb, tisztultabb, ideális világba 
emelni, a munka szeretetét és tiszteletét felkelteni olyan művészet, a mely 
tartalmat ád az életnek s magasztossá teszi a tanító, a nevelő hivatását.
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Ludmann Ottó e művészetnek birtokában a generáczióknak egész sorát 
emelte a maga tiszta szellemvilágába. A kit ide felemelt, azt igyekezett ott 
meg is tartani a kötelességérzet felkeltésével és a jellem kialakítása által.

Ludmann Ottó nevelő-tanítói munkásságával a társadalomnak, a magyar 
hazának nagy, kellőképen nem méltányolható szolgálatot tett. Ám a Colle- 
giumban kifejtett áldásos működésének van még más része is, a melyről 
lehetetlen e pillanatban a hála, az elismerés legszentebb érzésével meg nem 
emlékeznünk.

A Collegium az 1848-iki szabadságharcz után nagy és nehéz válságokon 
ment keresztül. Az ellenséges államhatalom az autonómiáját féltékenyen 
őrző főiskola megsemmisítésére tört. A tanári-kar örök érdeme és dicsősége, 
hogy e korszak nem végződött a Collegium bukásával. A mikor Ludmann 
Ottó a Collegium tanárává lett, Vandrák és társai a harcz első részét már- 
már befejezték, az 1867. évi jubileumi év jelzi e sikert: a Collegiumot a 
jövőnek megmentették. Hátra volt azonban az intézetek megerősítése, az új 
viszonyoknak megfelelő átalakítása. Hogy micsoda munka volt ez, a mai 
kor gyermekének bajos még elképzelni is. Hiszen a magyar állam már- 
már nyújtja felénk segítő kezét, de a százados elnyomatás bizalmatlanná 
tett bennünket minden állami hatalommal szemben. Az autonómia, száza
dokon át mentsvárunk, oly drága kincs, a melyet nem adunk fel, ha tovább 
is küzdünk, nyomorgunk. Igen, az örökös küzdelem, sokszor a nyomorgás 
osztályrésze a tanárnak, a tanítónak az egyházban. De micsoda nagy lélekkel, 
milyen puritán lemondással viselték e nagy férfiak sorsukat! Az iskola és 
mindig az iskola az a magasztos intézmény, a melyért tűrtek, szenvedtek, 
s a melynek felvirágzásáért egész életük munkáját áldozták.

A modern magyar állammal szemben e bizalmatlanság azonban lassan
ként elhalványult. Báró Eötvös József liberalismusa az alkotmányos korszak 
beálltával új irányt adott a magyar kultúrpolitikának. Még évtizedek múlnak, 
telve küzdéssel és sokszor nehéz vergődéssel, de főiskolánk, hála a vezetők 
bölcseségének, a lassú felvirágzás útjára lép. A régi tanári gárda új erőket 
nyert Ludmann Ottóban, Vécsey Tamásban, majd dr. Horváth Ödönben 
és másokban.

Ludmann Ottó ezirányú tevékenységét a jövő krónikusának lesz fel
adata teljes egészében feltárni. Én csak a 14,000-kötetes Szirmay-könyvtár 
szakszerű rendezését, a convictus megszilárdítását, a melynek 50,000 korona 
alapot gyűjtött, a főgymnasiumnak az állammal kötött első és második 
szerződését, a tanároknak az országos nyugdíjintézetbe való felvételét emlí
tem, mint e munkásság mérföldjelzőit. S ez átmeneti korszakban szolgálta 
iskoláját mint könyvtáros, convictusi eforus, tizenöt éven át mint főgymna- 
siumi igazgató, az újabb időben több ízben mint collegiumi igazgató.

E sokirányú és áldásos tevékenység nem kerülte el az egyházi főhatóság 
és a magyar tanügyi kormány figyelmét. Őfelsége, jóságos királyunk kitüntető 
kegye sem maradt el. Ám a mi a tanár munkásságában a legértékesebb, 
a tanítványoknak rajongó szeretete, ez az a legnagyobb elismerés, a mely 
bearanyozza Ludmann Ottó életének hátralévő s bizonyára mindvégig

í*
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munkás napjait. S ha tudjuk, hogy az életnek megpróbáltatásai, a nagy 
szenvedések őt sem kerülték el, — úgy íme megértjük eddig lefolyt nemes 
életéből, hogy mi ádáz embernek erőt „ama nemes harcz“ megvívására...

Mi pedig, a kik szívünk sugallatát követve, megjelentünk ez ünnepé
lyen, kérjük Istent, tartsa meg a jubilánst a mi számunkra még sok éven 
át erőben és egészségben!

Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi minister úr ónagy méltósága 
Semsey Boldizsár főispán úr Öméltóságát bízta meg képviseltetésével, a kit 
azonban súlyos betegsége akadályozott meg az ünnepélyen való megjelenés
ben s így helyette Tahy József, Sárosvármegye alispánja tolmácsolta a 
minister üdvözletét.

Ezután Draskóczy Lajos coll. igazgató emelt szót a következőkben
Mélyen tisztelt Közönség! Kedves Ünnepeltünk!
Nekem jutott osztályrészül a szerencse, hogy a tiszai egyházkerület 

főpásztorának, a kit lekötöttsége akadályozott meg abban, hogy ez ünnepen 
részt vegyen, főtisztelendő és méltóságos üeduly Henrik püspök úrnak 
üdvözletét tolmácsoljam a következőkben :

„Fölkérem Nagytiszteletűségedet, méltóztassék a Collegium jelentős 
családi ünnepén kifejezni azt, hogy Ludmann Ottó kiváló szolgálatainak 
elismerésében, tanári pályájának e tündöklő zenithre jutása feletti közöröm 
nyilvánulásában, a társadalom hálájában, közéletünk jeleseinek elismerésé
ben, az egyházkerület közönségének köztisztelettől sugalt iidvkivánataiban 
a magam részéről is szeretettel, a Gondviselés iránt való hálás érzülettel 
osztozom és főpásztori áldásomban arra kérem Istent, hogy a félszázadon 
át hűséges magvető, a mindig gazdagon arató, a példaként tündöklő munkás, 
nemes hivatásának még sokáig szolgája lehessen, az egyház és haza 
üdvére egyaránt!..."

Kedves Ünnepeltünk!
Még egy kitüntető megbízatás jutott osztályrészemül, a midőn hálás 

örömmel tolmácsolhatom Collegiumunk nagynevű támogatójának, városunk 
országgyűlési képviselőjének, báró Ohillány Imre földmívelési minister úr 
őnagyméltóságának részedre küldött üdvözletét, a ki meg van győződve 
arról, hogy a te félszázados, a magyar cultura és magyar állam erősödését 
czélzó működésed, kihatásában állandó m arad! E tudattól áthatva küldi 
számodra őnagyméltósága 50-éves jubileumodra szerencsekivánatait és 
szives üdvözletét!

Kedves Ünnepeltünk! Fogadd ezen, intézetünket kitüntető, Téged oly 
híven jellemző üdvözletek tolmácsolását szívesen. Találd azokban munkás 
életed jóleső jutalmát: ad multos annos!
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A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület, az ősi pártfogóság, a collegiumi 
igazgatóválasztmány, a sárosi ág. hitv. ev. egyházmegye, az eperjesi ág. 
hitv. ev. egyházközség és iskolái nevében Korbély Géza, egyházkerületi 
főjegyző, az igazgatóválasztmány egyházi elnöke, a sárosi egyházmegye 
esperese s az eperjesi egyházközség lelkésze a következő, szívből fakadó, 
szivekre ható beszéddel köszöntötte az ősz jubilánst :

Igen tisztelt Tanár úr!
A püspöki üdvözlet elhangzása után a Collegium három legrégibb patro- 

nusának, az egyházkerületet és az ősi pártfogóságot képviselő igazgatóválaszt
mánynak, a sárosi egyházmegyének és az eperjesi 1. egyháznak és iskoláinak 
nevében és képviseletében lelkes örömmel és igaz tisztelettel üdvözlöm.

A szellemi magvetők életének és munkájának hatása messze kihat a 
szolgálati esztendők határán túl s nemzetet és egyházat gyarapító erővé 
válik a nemzedékek végtelen sorozatán át a lelkekben. A nemes eszmények 
prófétáinak beszéde és tanítása nemzetnevelés, prófétaiaknak oltári szol
gálatra, hazaszeretetre, ideális czélok munkálására való felavatása. A jó tanár 
kötelességtudása, önfeláldozása, a tudás és hit igazságaiban békességkeresése 
élő példa a tanítványok életében. A jó tanár gondolataival, eszméivel lelket 
elevenítő hatalomként él az idők messze távolán keresztül a tanítványok 
lelkében, mert az iskola szelleme, nevelő hatása az egész életre való örökség 
s mindig annak a gazdagságát adjuk át másoknak, a mit a nagy lelkektől 
kaptunk és a mit a magunk igazságává formáltunk. Ez ád nagy jelentőséget 
50-évi hűséges, odaadó és önfeláldozó rendestanári működésének. A leiké
ből és életéből kisugárzó világosságnak és példaadásnak végtelen útja van 
a nemzeti és vallási művelődés világában. Hű megtestesítője volt az ősi 
Collegium traditióinak, s méltó társa volt azoknak, a kik évszázadokon át 
az istenfélelem, a hazaszeretet és az evangélmi felvilágosodás fáklyavivői 
voltak. Ha nem is kereste a dicsőséget, élete ott ragyog azoknak a tanít
ványoknak a diadalaiban, a kiknek lelke tüzét a Collegium tanárai gyújtották 
meg és a kik ezzel a tűzzel nagy világosságot terjesztettek a nemzet és az 
egyház életében. A jó tanár sohasem válik meg tanítványaitól, mert azok életé
ben él, sohasem válik meg attól a helytől, a hol tanított, mert szelleme ott 
marad. Világoljon az Ön élete is messze kiható áldással mindenütt, a hová 
lelke fénye elhatott! Buzdítással járjon a nagy dolgokért törekvő tanítványok 
élén. Egyéni életére pedig szálljon le az isteni kegyelem áldása. Kereszthordozá
saiban adjon erőt, béketűrést. Élete további esztendeit békességgel és meg
elégedéssel áldja. Isten védje, oltalmazza és tegye 50-évi szolgálatának 
munkáját és példaadását értékessé a nemzeti és vallási művelődés világá
ban minden időben. Isten éltesse sokáig!

A régi tanítványok és az Ág. H. Ev. Tanárok és Tanítók Országos 
Egyesülete nevében Fischer Miklós kir. tan., a Ferencz József-rend lovagja, 
iglói főgymn. igazgató tolmácsolta a megbízóknak igaz érzelmeit a következő 
lendületteljes szavak kíséretében:
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Nagyságos collegiumi Igazgató úr!
Hálás szívvel és mély tisztelettel, mint volt tanítványod és mint tanár- 

egyesületünk középiskolai szakosztályának elnöke köszöntlek e ritka kultur- 
ünnepélyen, félszázados tanári működésed évfordulóján!

Benső öröm és csodálat tölti el lelkemet, ha testi és szellemi frisseségedet 
összemérem ezen félszázad szellemi és testi terheivel, és hódolat személyed 
iránt, ha azon elévülhetetlen érdemekre gondolok, melyeket a magyar kultúra, 
a tanügy és egyházunk szent érdekeinek szolgálatában szereztél.

Az ideálok, melyeket Plato és Homeros, Goethe és Schiller nyelvén 
hirdettél, az örök ifjúság lelkesedésével töltötték be szívedet s e lelkesedés 
szárnyain felemelted a hozzád sereglett ifjúságot abba a tiszta légkörbe, mely
ben az idealismust szívta magába.

Ezen idealizmust volt tanítványaid az élet küzdelmei, keservei, csalódásai 
közepette is megőrizték szívükben.

Ezen idealismus visszavezetett minket az Alma-mater falai közé. Vissza
tértünk, hogy a Tőled szerzett szellemi kincsek közül visszahozzuk az emberi 
szív legnemesebbikét: a valódi érdem hódoló elismerését; hogy visszaadjuk 
azt, a mit reánk oly gazdagon pazaroltál: a szeretetet.

Az ötven esztendő magaslatáról visszatekintesz most a tágas horizontra, 
mely lelki szemeid elé tárul; visszatekintesz az idáig vezető hosszú, 
göröngyös útra.

Nem látod most e hosszú útnak akadályait, melyekkel megküzdöttél, 
mert eltakarja azokat a kedves, boldogító reminiscentiák egész sokasága.

Verőfény árad el e félszázad látókörén. Azon verőfény, mely nemes 
lelked derűjéből, a híven teljesített kötelesség tudatából és azon nagyra
becsülés melegségéből fakad, melylyel ez ősrégi Collegium, e város társa
dalma s közel-távolról volt tanítványaid, tisztelőid, barátaidnak ezrei irántad 
viseltetnek.

Érdemekben, sikerekben oly gazdag, áldásos munkád, s az abban meg
nyilatkozó fen költ gondolkodásod, nemes érzületed nekünk evangélikus 
tanároknak is példányképül szolgál, mert megtanít arra, hogy a tudomány 
és ifjúság szeretetéből hogyan kell új szellemi erőket meríteni, a nehéz 
munkában elbágyadt energiát felrissíteni s hogyan kell ezen folyton meg
újító munkaképességet hazánk, kultúránk, társadalmunk javára felhasználni.

Ezen szívünk mélyéből eredő érzelmekkel köszöntlek, ősz Nestorunk!
Az Egek Ura, az emberi sors intézője tegye boldoggá, verőfényessé 

munkában, pihenésben egyaránt további utadat!

Szép és megható mozzanata volt a bensőséges ünnepélynek, az agg 
mestert köszöntő, mostani tanítványok üdvözlete, melyet Mayer Elek VIII. 
oszt. növendék tolmácsolt benső közvetlenséggel.
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Az üdvözletek sorát Draskóczy Lajos coll. igazgató zárta be, a ki a 
közös tanári-kar nevében köszöntötte a szeretett kartársat s adta át neki az 
igazgatóválasztmány megbízásából a coll. igazgatói tisztséget a következő 
néhány rövid szóval:

Lelkes örömmel ünnepelt atyai Barátunk!
Az én üdvözletemben a Te collegiumi tűzhelyednek népe borul 

örömtől dobbanó szíved fölé. Hűséges kartársaid szorítják meg fáradhatatlan 
munkás jobbodat, és biztosítanak arról, hogy a milyen gyorsan hervad el 
az a néhány szál virág, a mivel hűséges élettársadat, az önfeláldozó, a leg- 
gyöngédebb hitvest óhajtottuk köszönteni e napon: olyan hervadhatatlan 
az a virág, a mely tiszteletünkben, szeretetünkben nyílik számodra életünk 
— életed fogytáig.

Mi, szeretett Kartársunk, a föntartóhatóság hozzájárulásával, 50-éves 
jubileumod alkalmából odaadjuk azt, a mi legdrágább kincsünk, odaadjuk 
bizalmunknak látható jelét, a Collegium igazgatói, vezéri tisztét Te Neked!

Viseld e tisztet főiskolánk büszkeségére.
Vezess bennünket sikerekről sikerekre a haza üdvére!
Esdő fohászunk az, hogy Téged az Isten közöttünk sokáig boldogan 

éltessen!
Az üdvözletek során meg-megújuló lelkes tüntetés, a riadó éljenek 

elhangzása után Draskóczy Lajos collegiumi igazgató felolvasta a távolból 
érkezett üdvözléseket a következőkben: Szentiványi Árpád kerül, felügyelő, 
dr. Berzeviczy Albert, a M. Tud. Akad. elnöke, Szinyei Merse István árvavárm. 
főispánja, Mágócsy-Dietz Sándor orsz. ev. tanáregyesületi elnök, dr. Horváth 
Ödön, a m. kir. közigazgatási bíróság ítélőbírája Budapest, az Egyetemes 
Tanügyibizottság, a békéscsabai, beszterczebányai, bonyhádi, budapesti, nyir- 
egyházi és rozsnyói főgymnasiumok, az eperjesi tanítónőképző-intézet, 
a pozsonyi és soproni theol. akadémiák, a pozsonyi ev. lyceum, Adriányi 
Qéza lelkész Székelyudvarhely, Ágoston Károly nyug. kir. kath. főg. tanár, 
Ardó Alfréd ügyvéd Budapest, Austerlitz Mayer rabbi Eperjes, Austerlitz 
Tivadar ügyvéd Eperjes, Balló Rezső liptóvárm. alispán, Bancsó Antal theol. 
akad. igazgató, Bászel Aurél nyug. főgymn. tanár Budapest, Bielek Dezső 
főgymn. tanár Budapest, Brósz László ügyvéd Kassa, Bruckner Győző 
főgymn. tanár Igló, Bruckner Károly főgymn, igazgató Késmárk, Déri Gyula 
malomigazgató Eperjes, Dirner Lajos orvos Budapest, Dúzs Mária tanítónő- 
képző-intézeti igazgató, Elischer Viktor, az osztrák-magyar bank felügyelője 
Budapest, Eöttevényi Nagy Olivér jogakad. tanár Kassa, Flegmann Jenő 
ügyvéd Nyíregyháza, Francz Vilmos ev. lelkész Bártfa, Halmi Aladár ev. 
lelkész Lapos, Hartmann Lajos orvos Kassa, Hazslinszky Géza törvsz. elnök, 
Hazslinszky Gusztáv nyug. zenetanár, Holländer Gusztáv ügyvéd Miskolcz, 
Joób Imre kir. törvsz. bíró Szolnok, Kiszely János tak.-pénztári tisztviselő 
Beszterczebánya, Kolosy Miklós kir. járásbíró Girált, Koós István m. kir. 
pénzügyigazg. hivatalnok Eperjes, Legányi Géza főgymn. tanár Felsőlövő, 
Lehoczky István nyug. ügyész Budapest, Marschalkó G. főgymn. tanár Hajdú
böszörmény, Majerszky Béla polgármester Nyíregyháza, Materny Lajos esperes
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Debreczen, Mázy Engelbert tankerületi főigazgató Kassa, Melczer Gusztáv 
közjegyző Poprád, Melicskó Frigyes főmérnök Kolozsvár, Meskó László volt 
államtitkár, orsz. képviselő Nyíregyháza, Molnár Viktor volt államtitkár, 
orsz. képviselő Budapest, Philippy Aladár törzsorvos Nagyvárad, Radvány 
István egyházm. felügyelő Miskolcz, Rajner Béla ügyvéd Budapest, Ráth 
Arnold ev. főgymn. tanár Budapest, Róth Vilmos egyetemi tanár Bécs, Rumann 
János ügyvéd Liptószentmiklós, Sänger Árpád jószágigazgató Oroszvár, 
Szentiványi József egyházmegyei felügyelő Eperjes, Szénássy Béla erdőmester 
Jolsva, Szlávik Mátyás theol. akad. tanár Eperjes, Schneller István egyetemi 
tanár Kolozsvár, Schön Hugó nyug. járásorvos Sátoraljaújhely, Schulek Géza 
ügyvéd Budapest, Schulek Jenő főorvos Petrozsény, Schütze József főorvos 
Kisszeben, Spanner Géza lyceumi tanár Sopron, Springer Zoltán ügyvéd 
Felsővízköz, Színik Lajos ügyvéd Budapest, Sztehlo Gerő lelkész Besztercze- 
bánya, Sztehlo Gusztáv nyug. ezredorvos Beszterczebánya, Törzs Kálmán 
nyug. erdőtanácsos, Turóczy Vilmos esperes Ózd, Weichhart Waldemár 
pénzügyigazgatósági hivatalnok.

Ezek után Draskóczy Lajos collegiumi igazgató, az ünneplő közönség 
előtt, a Collegium nevében forró köszönetét mondott mindazoknak, a kik 
ünnepünk fényét, jelentőségét megjelenésükkel, vagy a távolból érkezett meg
emlékezésükkel emelni szívesek voltak s intézetünket megtisztelő nagyra
becsülésüknek kifejezést adtak, nagynevű és nagyérdemű Nestorunknak 
pedig oly édes, boldogító örömet szereztek.

Erre szólásra emelkedett az ünneplők zúgó éljenzése közben Ludmann 
Ottó, hogy megköszönje ünnepeltetését a következőképen:

Mélyen tisztelt collegiumi elöljáróság, szeretve tisztelt collegáim, bará
taim és jóakaróim, kedves tanítványaim!

Meghatottan keresek, de nem találok szavakat, a melyek képesek 
lennének kellően kifejezni azon érzéseket, melyek az elhangzott kitüntető 
és elismerő beszédekre lelkemben támadtak.

Egyrészt az öröm és a hála érzete dobogtatja meg magasabban a 
szívemet, midőn hallom, hogy azok, a kiknek szeme előtt folyt le eddigi 
működésem és a kikkel együtt munkálkodtam a tanügy terén, valámint 
azok is, a kik közvetlen tanúi voltak az én tanításomnak és azután intéze
tünket elhagyva és az élet küzdelmeibe lépve, megítélhették tanításomnak 
értékét, hogy mindezek elismerő szavakkal szólnak egy félszázadon keresztül 
folytatott tanári működésemről.

De másrészt mindinkább felülkerekedik lelkemben a kétkedő kérdés: 
vájjon megérdemlem-e ezen kitüntető dicséretet?

És bíráló szemmel tekintek vissza eddig befutott pályámra, vissza
gondolva azon időre is, midőn mint tanulni vágyó ifjú ez ősi Collegiumba 
jöttem. Akkor volt az, midőn hosszú elnyomás után újra fellélegzeni kez
dett haza, egyház, iskola és társadalom — és akkor hatalmasan ragadta meg 
lelkemet a Collegiumnak szabadságszerető, hazafias, valódi műveltséget tér-
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jesztő szelleme, úgy, hogy a Collegiumot már akkor szellemi otthonomnak 
tartottam, és midőn későbben, néhány évi továbbképzés után, a collegiurni 
pártfogóság engem méltónak tartott arra, hogy a collegiurni tanárok sorába 
lépjek, én örömmel engedtem a meghívásnak és mintegy hazatértem.

Mint szerény tagja a collegiurni tanári-karnak, minden erőmből ipar
kodtam a belém helyezett bizalomnak megfelelni, akkor is, midőn viharos 
felhők jártak intézetünk felett, akkor is, midőn jobb és derültebb napok 
következtek, buzdíttatva a Collegium javát fáradhatlanul előmozdító lelkes 
pártfogóság példája által, tanulva a Collegium traditionalis szellemében 
lelkesedéssel működő collegáimtól és mindenkori kartársaimmal együtt 
kötelességeimet híven teljesítve.

Azért az elhangzott dicsérő és kitüntető beszédek nem az én érdememnek 
szólnak, hanem az egész intézetünknek és én csak annyiban részesülhetek 
e kitüntetésben, a mennyiben az Úr-Isten jóvoltából megengedtetett nekem, 
hogy egy félszázadon keresztül lehettem a collegiurni traditionalis szellem
nek hű szolgája, képviselője és terjesztője, ragaszkodva és csüngve 
intézetünkön.

Mindamellett azonban, hogy mélyen érzem, hogy működésem csak 
igen kis mértékben érdemli meg a kitüntetést, mégis meghatóban be kell 
vallanom, hogy ez nekem örömünnep, melyért hálával tartozom mindazok
nak, kik e napot azzá tették.

Mi lelkesíti az ifjút, mi buzdítja a férfit és ád neki erőt törekvéseiben 
és munkálkodásában? Azon hő óhaj és remény, hogy azt valósítsa, a mit 
élete feladatának tűzött ki maga elé; hogy az, a mi mint eszménykép lebeg 
előtte, működése által valósuljon! Ha a művész, a festő, a szobrász hosszú 
tanulás és fáradozás után végre az eszmét, melyet éveken keresztül lelkében 
hordott, mintegy élve valósultan látja szeme előtt, a legnagyobb öröm és 
boldogság tölti be lelkét, megelégedetten nézi kész művét, hosszú fára
dozásának jutalmát.

íme, hasonló öröm hatja át ez órában a lelkemet. Mint ifjú azon 
feladatot tűztem magam elé, hogy mennél több tudást, mennél többoldalú 
ismereteket szerezve, mint az ifjúság tanítója és nevelője, helyesen gondol
kodó, nemesen érző, a világosságot szerető, munkás élettel a haza, az 
egyház, az emberiség javát előmozdító férfiakká képezzem a gondjaimra 
bízott ifjakat. És ma, egy félszázadon keresztül folytatott működés után 
felém hangzik elöljáróim, kartársaim, volt tanítványaim nyilatkozataiból és 
beszédéből az elismerés, hogy feladatom teljesítésén híven dolgoztam.

Ezen elismerés hosszú munkálkodásom édes jutalma, mely örömmel 
és boldogító megelégedettséggel tölti el lelkemet.

Forró hálát mondok tehát mindazoknak, kik a mai napon e szép 
jutalmat nyújtották: a inéltóságos Püspök úr elismerése tolmácsolójának, 
a tisztelt collegiurni elöljáróságnak, szeretett collegáimnak, kedves volt 
tanítványaimnak.

Meleg köszönetét mondok mostani tanítványaimnak is szeretetteljes 
üdvözlésükért, kérve őket, hogy ők is Collegiumunknak méltó tanítványai
Coll. Ért. 1913-1914. 2



legyenek, a kikre majdan büszkeséggel mutat a Collegium, mint a kebeléből 
kikerült derék, nemes, hazafiasán működő férfiakra!

S ezzel ismételten . megköszönve az engem környező szeretetnek e 
kitüntető megnyilatkozását, Isten áldását kérem ősi Collegiumunkra és 
magyar Hazánkra! *

Emberek és intézmények életsorsának bölcs igazgatója, a mindenható 
Isten bizonyosan meghallgatja jubilánsunk buzgó szent fohászát és magyar 
Hazánk üdvére támasztani fog a magyar nemzeti szellem erős sziklavára, 
Collegiumunk számára hű Pártfogókat, vezérlő Mózeseket, küzdő Józsuákat 
és lánglelkű Prófétákat örök időkön át.

Ludmann Ottó pedig, nagy kortársaival együtt, mint az utolsó magyar 
tanárok utolsó Matuzsáleme, a ki 50-éves jubileumot ülhetett szellemi 
frisseségének teljes épségében; a ki félszázadot meghaladó időn át volt 
Collegiumunk erős oszlopa: Ludmann Ottó, mint eszményi megtestesülése 
a római szellemnek, a görög műveltségnek és a keresztyén szeretetből 
fakadó paedagogiai tündöklő erényeknek: homálytalan, fényes példa gyanánt 
fog lelkiszemünk előtt ragyogni nagy időkön át a hű emlékezetben; hiszen 
meg vagyon írva, hogy :

„A bölcsek fénylenek, mint az égnek fényessége és a kik sokakat az 
igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön-örökké fénylenek!“. . .

Eperjes, 1914. május 25.
D raskóczy Lajos

coll. h. igazgató.

10



Adatok a Collegium 1913/14. tanévének történetéhez.
Az elmúlt 19'3/m. tanév története az örvendetes fejlődésnek, a lelki- 

ismeretes odaadó munkálkodásnak bizonyítékait szolgáltatja. Kiemelkedő 
esemény a Collegium új szervezeti és kormányzati szabályzatának életbe
léptetése az egyházegyetem jóváhagyása alapján a tiszai egyházkerület 
1913. évi szeptember 15. és ló. napjain tartott közgyűlésén történt kihirde
tése következtében.

Ennek folytán főképen a Collegium kormányzatában több nevezetes 
változás állott be, és mi ezeket az alábbiakban annak helyén részletesen 
ismertetni fogjuk.

A tanítás az új tanév beálltával szeptember hó elején, a törvényes 
időben végzett beiratások után, a Collegium mind a négy tanintézetében 
rendesen megkezdődött és folytattatott, de a tanévnek ünnepélyes meg
nyitása a collegiumi igazgatóválasztmány 1913. évi január 11-ikén tartott 
gyűlésének határozata folytán október 4-ikén történt, a coll. elöljáróság, a 
tanári-kar, az ifjúság és a nagyközönség jelenlétében. Evvel egybekapcsoltan 
Ludmann Ottó főgymnasiumi tanár és ezévre választott collegiumi igazgató 
tanári működése megkezdésének ötvenedik évfordulója alkalmából ünnepé
lyes üdvözlésben részesült elöljárói, kartársai, barátai, volt és jelenlegi tanít
ványai részéről — miről Értesítőnk más helyen bővebben szól.

A tanévnek ünnepélyes megnyitása alkalmával Draskóczy Lajos múlt 
évi igazgató, ki az igazgatóválasztmány határozata folytán a coll. igazgatói 
tisztséget az új tanév ünnepélyes megnyitásáig viselte, a következő nagy
hatású megnyitó-beszédet mondotta:

Nagyságos és Nagytiszteletű collegiumi Elnökség! Mélyen tisztelt 
Föntartóhatóság! Igaz örömmel és hódolattal köszöntött Vendégeink, hű 
Pártfogóink! Szeretett Kartársak ! Nemes Ifjúság!

Büszke örömmel jelentem az ünneplő közönségnek, hogy a vallás- 
és közoktatásügyi minister urat,Jankovich Béla őnagyméltóságát, nagyságos 
Tahy József úr, Sárosvármegye alispánja képviseli ez ünnepen.

A magyar közoktatásügy legfőbb őrének ez a ténye jóleső kitüntetés 
Nézetünkre nézve és lélekemelő, szép elismerése jubiláló ősz Nestorunk 
érdemeinek. Úgy érzem, hogy a minister úr őnagyméltóságának, ünnepünk

2*
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jelentőségét emelő magas elhatározásával szemben legelső kötelességem az, 
hogy mély tisztelettel arra kérjem az ő illustris képviselőjét, legyen kegyes 
a minister úr őnagyméltóságának tolmácsolni megemlékezéseért Colle- 
giumunk tanári-karának hódolatteljes köszönetét.

Mélyen tisztelt Közönség!
Egy félszázadot meghaladó zajtalan munkának határkövét jelzi ezévi 

megnyitó-ünnepünk. Egy félszázadon át működő tanítónak jobbját szorítjuk 
meg e napon, a szeretet, a hála, az elismerés melegségével... Ügy hiszem, 
hogy e ritka alkalom által sugallt felhívásom minden rendű hallgatóm 
leikéből fakad, midőn e lélekemelő jubiláns ünnepen arra kérem a velünk 
ünneplőket: emlékezzünk mi i s ...

Tekintsünk vissza a múltra.
Álljunk meg néhány pillanatra a régi ösvények tanulságos képeit 

szemlélve s a régi fénynél gyújtsunk új szövétneket! . . .
Hogy megérdemeljük a fejlődés boldogabb jövőjét, a nagy tanító- 

mester jubileumán áldozzunk egy-két perczet az ősök emlékének is . . .
Collegiumunk magyar Ifjúsága!
Kedves Hallgatóim!
Oldjátok le a ti saruitokat, mert szent az a hely, a hova vezetlek; 

szemetek gyűljön ki az áhítat tűzétől, mert csodás az a kép, a mit látni 
fogtok, midőn föltárom az 1665. évi (nov. 18.) örökemlékű kassai gyűlés 
tanácskozótermének ajtaját. Nézzétek ott benn, a régmúlt idők ködén 
átragyogó képet, az Ostrosith, Petrőczy, Tárkányi, Wittnyédi, Keczer, Semsey, 
Görgey, Dobay, Berzeviczy, Dessewffy, Saárossy, Péchy, Kiszell, Fejérváry, 
Szirmay nemesi családok daliás képviselőit... Nézzétek ott benn, Wéber, 
Madarász, Grünwald, Steiner, Heidenreich, Guth szab. kir. városi főbírák 
átszellemült arczát, a mint nemesek és polgárok összedobbanó szívvel 
hallgatják gróf Thököly Imre követének, Ghillány Jánosnak a hazaszeretet 
tüzétől izzó szavait, midőn a 136-éves eperjesi latin iskolának, később 
»illustre Gymnasium"-nak kifejlesztéséül megalapítódnak jelenti ki az eperjesi 
evangélikus Collegiumot, kitűzve annak hármas, dicső czélját, hogy legyen 
ez a Collegium: a mindenható Isten tiszteletének temploma, az igaz tudo
mányok universitása, és a lángoló hazaszeretet bevehetetlen fellegvára örök 
időkön át! És a kassai gyűlésben oly magasra lobbanó lelkesedés tüze 
nem lett szalmaláng.

Az ige testet öltött.
Ezt mutatja a régi ösvény másik elvarázsló képe, e Collegium alap

köve letételének ünnepe. Az a magasztos ünnep, a melyre Felsőmagyarország 
grófjai, bárói, nemesei; a szab. kir. városok főbírái, a vármegyék és városok 
fényes küldöttségei iderajzottak mind s födetlen fővel, az imádsággá ma
gasztosuló hazafias érzület áhítatával hallgatták a nagy Magister Sartorius 
hatalmas beszédét, a ki letéve az alapkövet, ünnepélyesen kijelentette, hogy 
ez a Collegium az apostoloknak és prófétáknak alapkövén épül, lévén a 
szegletkő maga a Krisztus. Az a Krisztus, a ki forró könnyeket ontott 
Jeruzsálem fölött; a ki zsidóért, görögért, pogányért s a maga hű követőiért
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egyformán halt meg; a ki midőn halottaiból feltámadott, minden hívőé 
lett személyválogatás nélkül egyaránt!

Ezen a szegletkövön épült e Collegium.
S hogy ezen épült, az a szerencséje. Mert a ragyogó hajnalra, a Colle

gium legelső, 1667. október 18-ikán tartott megnyitó örömünnepére egy 
évszázadot meghaladó viharos éjszaka következett e l ...

Collegiumi lelkes Ifjúság!
Kedves Hallgatóim ! ...
Ti tudjátok, hogy e viharos éjben élet-halálharczát vívta a magyar 

egész alkotmány, a magyar állam-eszme.
Ti tudjátok, hogy azon a régi ösvényen, mely ama viharos éjszakán 

vezetett keresztül, — a prófétával szólok — azon a régi ösvényen rettenetes 
és iszonyatos dolgokat műveltek a Kaldeusoknak föltámadott vezérei (Spankau, 
Volkra, Kobb, Schultz, Löffelholz tábornokok; Lobkovitz és báró Walseg 
pribékjei), a kiknek lovai serényebbek voltak a párduczoknál, gyorsabbak 
az estvéli farkasoknál; a kiknek zsoldosai repültek az éjszaka leple alatt, 
mint zsákmányra leső keselyűk; a kiknek ágyúi viharként szállottak tova... 
és robogásuktól megingott a törvény, nem érvényesült az igaz ítélet, mert 
gonoszok hálózták be az igazat, rabolták el a mezőket és a hajlékokat, a 
becsülettel szerzett ősi kincseket! . . .  Ti tudjátok, és ... ne feledjétek el 
soha, hogy ebben az éjszakában emelte a világ legkegyetlenebb hóhérja 
azt a vérpadot, a mely nemcsak az evangélikus vallást, hanem elsősorban 
a független magyar államot alkotó nemzetet akarta sírba dönteni, a mely 
vérpadon elhulltanak legjobbjaink a hosszú harcz alatt...

„Elhulltak ők a drága hon javáért,
Sötét erőszak ásta sírjukat;
De a nagy Isten, a ki látta estük,
Megszánta lenn az eltiportakat . .

Beteljesült a próféta jóslata: „Jaj annak, a ki fosztogat, a ki sok nép 
kiirtását tervezi, a ki várat emel álnoksággal, mert erős és hatalmas az 
Isten, és a gonosznak munkája fordul a saját gyalázatára és a maga fejére 
száll az ő álnoksága! . . .“

Ezt mutatja a régi ösvény szent emlékjele, a melyre őseink hálás 
szívvel írták föl a megváltó igéket: „Az Úr, a mi Istenünk orvosságot 
adott nekünk, — választott népének és kigyógyított minket halálos sérü
léseinkből“ és azután sem engedte, hogy az absolutismusnak magasból 
hulló villámai, a fékevesztett türelmetlenség gyűlöletének viharai ledönt
hessék azt a szent épületet, melynek prófétái, az épület falain belül, a 
magyar nemzeti cultura oltára mellett: Isten imádatára s a Haza szeretetére 
neveltek nemzedéket nemzedék után! . . .

A gonosz elbukott!
Megjött a szebb idő.
Az igaz ügynek végre győzni kellett.
Ezt mutatja a régi ösvénynek az a tündöklő szép képe, melynek vonásai-
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ban az utókor a Collegium 200-éves fönnállásának ünnepét láthatja soha 
el nem mosódó élénk színekben megörökítve!

Ott látjuk e képen nemzeti és társadalmi életünk nagy alakjait. Ott 
látjuk báró Prónay Gábort az egyetemes evangélikus egyház, Dózsa Eleket 
a magyar képviselőház, Pulszky Ferenczet a M. Tud. Akadémia, Oaganetz 
József püspököt a gör. kath. egyház, Máczi Imre sárosi róm. kath. főesperest 
a róm. kath. egyház, Máday Károly püspököt, Zsedényi Ede felügyelőt a 
tiszai kerület képviseletében; ott látjuk a testvér culturintézetek képviselőit, 
ott látjuk az ünneplők ezreit... és olvashatjuk e fönséges ünnep apotheosisát 
a történetíró eme soraiban: „azon a téren, hol a dühöngő Caraffa alatt 
őseink elvérzettek: most, minden felekezet testvériesen egyesülve, együtt 
örült az eperjesi ev. Collegium 200-éves fönnállásának!'1

Collegiumunk magyar Ifjúsága!
Jer. E  régi fénynél gyújts új szövétneket!
E szövétnek fényénél töltse be szívedet a fölmagasító büszke önérzet, 

hogy e Collegium küszöbét átléphetted, hogy e Collegium tanulójává föl
avattak Téged! Övezd fel a szorgalom, pontosság, erős akarat és tiszta 
erkölcs szellemfegyvereit. Szívjad magadba édes anyatejként ez intézet éltető 
szellemét, mely arra nevel Téged, hogy:

Az életnek csak egy kútfeje van: az Isten.
Az életnek csak egy czélja van: a munka.
Az életnek csak egy áldása van: a szeretet.
Hogy Istent el ne veszítsétek: imádkozzatok. Hogy a munkában meg 

ne restüljetek: higyjetek és reméljetek. Hogy hinni és remélni meg ne 
szűnjetek: szeressetek. Szeressétek egyházatokat, hazátokat. Szeressétek örök 
hálával ez intézetet. Szeressétek egymást... és akkor, Collegiumunk ifjú
sága, csakugyan virág leszel a magyar nemzet ezeréves fáján, gazdagító 
gyümölcscsel biztató!

A régi fénynél gyújtsunk új szövétneket mi is, Kartársaim !
Maradjunk hívek a százados traditiókhoz.
Maradjunk hívek az alapítók által kitűzött szent czélhoz. Neveljünk e falak 

között embert, magyar embert, a „monstrum hominis"-bő\ „homo sapiens"-{: a 
ki megérti, hogy az istenfélelem a bölcseség kezdete; a ki összeforr a testvér 
atomokkal, a ki a másik emberben nem lát idegen világot, a ki megérti, hogy a 
másik élete a mi életünk is, mert az élet, az igazi, Istenben való élet — egy!

Hódolattal köszöntött Vendégeink!
Nemes Pártfogóink!
Boldogít a hit, hogy szívesen jártak Önök is a régi ösvényeken. 

Engedjék meg, hogy ez ünnepen hálás szívvel mondjak köszönetét azért, 
hogy ama régi ösvény hagyományaihoz híven: Sárosvármegye, úgy, mint 
Eperjes szab. kir. városa és azoknak hazafias, lelkes közönsége a magas 
tanügyi kormánynyal együtt siet most is főiskolánk támogatására . . .

Mélyen tisztelt ünneplő Közönség!
Ma, a midőn az egy Isten fiaiból alakuló társadalmat szakadékok 

választják el egymástól, — a mikor terjed a jelszó: el az Istentől . . .  a mikor
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a hazában élő magyarok valóságos szellemi és materialis orgiák közben 
vetkezik le a nemzeti jelleget és üzennek hadat minden fennálló rendnek, 
ma: a régi fénynél gyújtsunk új szövétneket mi is!

Kövessük a hitbuzgó róni. kath. költőnek, Zrínyi Miklósnak örökidőkre 
intő jelszavát: „a ti vallástok nem a mi vallásunk, de a ti sérelmetek — 
a mi sérelmünk is!". . . Üdvözöljön e hazában mindenki saját hite szerint; 
de édes magyar hazánkat a fejlődés útján üdvözíteni: csak a polgárok 
összeforró, vállvetett munkájával lehet!

Azért értsük meg, a míg nem késő egészen, értsük meg az evangélikus 
költőnek, Petőfi Sándornak eszméltető, intő szózatát is:

A porszemet . . . mely csak magában áll,
Elfújja egy szellő, egy lehelet;
De hogyha összeolvad, összenő;
Ha a porszemekből: szikla alakul,
A íergeteg sem ingathatja m eg!
Fontoljuk ezt meg — elvált magyarok 1

És e jelszóval győzni fogunk a poklok kapuin is! . . .
És most, ünneplő Közönség!... a krónikás felajzott lantjának hála

énekét zengje ajakunk:
»Oh Uram, Tied a hatalom, méltóság, dicsőség! . . .  Tied minden, a 

mi a mennyben van" (I. Krón. 29., 11.).
A Te kezedben van édes Hazánk sorsa, Collegiumunk jövendő fel- 

virulása, a Te kezedben van életünk, halálunk!...
„Most azért dicsőítünk Téged", hogy a letűnt 246 éven át építetted 

e házat az építők verejtékével; megőrizted e hajlékot az őrizők éberségével; 
és megtartottad azt verőfényben és viharban a fentartók, a pártfogók mindent 
feláldozó örök hűségével . . .

„Oh azért nem félünk, ha elváltoznék is ez a föld, ha hegyek omlanának 
a tenger közepébe. Zúghatnak (46. Zsoltár), tajtékozhatnak hullámai; nem
zetek zajonghatnak, országok tombolhatnak véres hadi zajban: Istennek 
városa: a mi Collegiumunk biztonságban áll, mert Isten keze hadakat 
némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront;" mert Isten oltalma őrzi 
Collegiumunkat nemzetünk javára örök időkön át! . . .

Hogy — úgy legyen, ez esdő fohászszal az 1Q13/ i4. isk. évet, a Collegium 
négy tanintézetében, e gyülekezet szine előtt is : Isten nevében ezennel meg
nyitom.

Még az iskolai évnek ünnepélyes megnyitása előtt, 1913. évi szept. 17. 
és 18. napjain tartatott meg Miskolczon a kerületi közgyűlés, mely a Colle
gium igazgató-választmányának jelentését az 1Q12/13. tanévről tudomásul 
vette, „elismerését fejezte ki sikeres munkálkodásáért a Collegium igazg.- 
választmányának és tanári-karának, egyben biztosította őket arról, hogy az 
egyházkerület a Collegium egységének csorbítatlan fentartására és intéz
ményeinek továbbfejlesztése érdekében, miként a múltban, úgy a jövőben is 
a legmesszebbmenő áldozatok hozatalára kész".
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A kerületi közgyűlés továbbá az egyázegyetem által jóváhagyott új 
Collegiumi Szervezeti és Kormányzati Szabályzatot kihirdette és a szabályzat 
életbeléptetési intézkedéseinek megfelelően:

a) a Collegium felügyelőjévé Tahy József eddigi nagyérdemű felügyelőt 
osztatlan lelkesedéssel és a Collegium felvirágoztatása körül szerzett elévül- 
hetlen érdemei elismerésével újból coll. felügyelővé választotta.

b) A Collegium egyházi elnökévé Korbély Gézát — a ki ezt a tisztet 
eddig is az egyházkerület és a Coll. érdekeinek önfeláldozó szolgálatában 
töltötte be — újból és őszinte elismerésének adván kifejezést, megválasztotta.

c) Dr. Schmidt Gyulát, a Collegiumnak évtizedeken át fáradhatlan 
buzgalommal s kiváló eredménynyel működött volt felügyelőjét örökös 
tiszteletbeli felügyelővé választotta.

d) Az egyházkerület képviseletében a coll. igazg.-választmányba meg
választattak a következő rendes - tagok: dr. Brósz László, Czékus László, 
Francz Vilmos, Hajdú János, Kubinyi Géza, Materny Lajos, dr. Meskó 
László, Münnich Kálmán, Radvány István, Szlabey Mátyás, Terray Gyula, 
Tirscher István. Póttaggá megválasztatott: Halmi Aladár, Szontágh Sándor 
és Lichtenstein László.

e) Felhívta a Collegium ősi pártfogóságát és tanári-karát, hogy a 
Szervezeti Szabályzat értelmében igazg.-választmányi képviselőiket mielőbb 
válaszszák meg.

f )  A Collegium másodfelügyelőjének megválasztását — tekintve, hogy 
a coll. pártfogóság képviselői közül választandó — a jövő évi egyházkerületi 
közgyűlés idejére halasztotta.

Október 31-ikén, a reformatio emléknapján ez évben is megtartottuk 
deprecatiói ünnepünket. Az ifjúság nevében Fábry E. Gusztáv theol. beszélt; 
a tanári-kar nevében Frenyó Lajos főgymn. tanár a következő beszédet intézte 
az ifjúsághoz:

(Individualismus és socialismus a reformatióban.)
Mélyen tisztelt Kartársak! Kedves Ifjúság!
Midőn ez ünnepélyes alkalommal elődeink kegyeletes példáját követve 

a reformatio emlékének azzal is áldozni kívánunk, hogy az Úr asztalához 
készülünk járulni, én úgy érzem, kötelességünk megemlékezni azokról az 
áldásokról, melyeket a reformatiónak köszönhetünk, de kötelességünk a 
reformatio örökségét ápolni, fejleszteni, terjeszteni. Oly hatalmas szellemi 
mozgalom, a milyen a reformatio, annyi gazdag áldást árasztott az emberi
ségre közvetve és közvetlenül, hogy azokat egyhamar el sem lehet sorolni. 
Nekem ez nem is szándékom s nem akarok azokról egyenkint szólani, én 
csupán egyre szeretnék rámutatni, arra, a melyből a többiek nagyrészt mind 
levezethetők s ez nem más, mint az egyéniség elvének diadalra juttatása 
és a közösség elvével való összhangba hozása.

Hogy a reformatiónak e tekintetben mit köszönhetünk, arról csak 
akkor alkothatunk megfelelő fogalmat, ha egy pillantást vetünk a reformatio 
előtt, a reformatio után lefolyt időkre, de kivált magukra a reformatio 
mozgalmas napjaira.
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Az ókor vallási és állami élete nem nyitott teret az egyéniség elvének. 
A közösség elve Babyloniában, de kivált későbben Kinában egészen elnyomta 
az individualismust s bár a görögöknél és rómaiaknál engedett a nyomásból, 
az egyéniség érvényesülése ott sem tudott kellően uralomra jutni. A görögök 
felfogása szerint az ember csak tégla az állam épületében, életének czélja 
az állam java s egyénisége csak az állam érdekében s a tőle megszabott 
keretben érvényesülhet, a mit Plátón államélete is bizonyít.

A vallás terén sem volt más a helyzet. A pogány vallások nem vetettek 
súlyt az egyéniségre. Az ókor egyedüli egyisten-hivő vallása: a zsidó vallás 
pedig sokkal inkább volt nemzeti, mintsem hogy az egyéniség érvénye
sülésének kifejlődését lehetővé tette volna. Igaz ugyan, hogy a zsidó nép 
története számos kiváló egyént tud felmutatni, igaz, hogy némely próféta, 
mint p. o. Jeremiás határozott egyéniség, hogy ő épenúgy, mint később 
Ezékiél hangsúlyozta az egyéniség érvényesülésének szükségét, de a zsidó 
nép vallása mégsem lett az egyéniség vallása.

Új időnek, új vallásnak kellett következnie, olyannak, a mely egyenesen 
az Individualismus elvén épül fel. Ez a vallás a keresztyén vallás. Alapítója, 
Jézus Krisztus, a világtörténelem legmagasztosabb, legfenségesebb, legeszmé
nyibb egyénisége, a ki azt tanította, hogy a vallás mindenkinek egyéni, 
személyes, legbensőbb viszonya Istenhez, de ezt az individualismust a lehető 
legszebb harmóniába hozta a socialis elvvel, a mikor magát az emberiség 
javáért áldozta fel s híveitől is azt követelte, hogy egymásnak szolgáljanak.

Az őskeresztyén egyházban a Mester tanítása és példája el nem halvá
nyulva élt és lelkesített: apostolai kevés kivétellel hatalmas egyéniségek, 
de leghatalmasabb valamennyi között Pál, a ki azt a vallomást teszi magáról: 
„Én mindenkivel szemben szabad vagyok és mindenkinek szolgájává tettem 
magamat" (I. Kor. 9, 19.) s a ki fejlődésében odáig emelkedett, hogy elmond
hatta magáról: „Elek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus."

Mikor azonban a keresztyén egyház megszabadul az üldözések szen
vedéseitől, megerősödik, elterjed, elvilágiasodik, háttérbe szorul az egyéniség 
elve. Az egyház az állam példáját követve, universalizáló törekvésével 
elnyomja az egyént. Az egyénnek nem kell törődnie lelke üdvösségének 
kérdésével, az egyház biztosítja arról, elveszi minden enemű gondját, de 
viszont feltétlen meghódolást követel saját rendeletéi, szabályai, törvényei 
előtt. A középkor ólomsúlylyal nehezedik az egyénre. Az állami és társa
dalmi téren sem sokkal jobb a helyzet. A hűbériség rendszere csak az 
emberek egy részének, a kisebbnek enged érvényesülést, a többség járom
ban nyög, a melyből minden erőlködése mellett sem tud kiszabadulni.

Igaz, hogy a renaissance-, illetőleg közelebbről tekintve a humanismus- 
ban már megszólal az egyéniség s Dante, Petrarca és más írók már érvé
nyesítik is, de a humanismus csak lágy fuvalom, mely ahhoz gyenge, hogy 
az egyéniség szabad érvényesülését kivívja. Sokkal erősebb viharnak, való
ságos levegőt tisztító zivatarnak kell elkövetkeznie, hogy az egyén szabad 
érvényesülése testté válhassék. S ez el is következik a reformatióban, a mely 
azt kiküzdi, általánossá teszi s összhangba hozza a közösség elvével...
Coll. Ért. 1913-1914. 3
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Mikor az erfurti kolostor rideg czellájában egy ágostonos barát vívódott 
önmagával, senki sem sejtette, ő maga sem, hogy ott az újkor egyik leg
hatalmasabb, legmarkánsabb egyénisége, egy második Pál apostol van 
születőiéiben. Pedig úgy volt. Abban a pillanatban, a melyben az egyház 
azon biztosításában, hogy — ha az ő szabta külsőségeket teljesíti — eléri 
az üdvösséget, elkezdett kételkedni és saját, személyes bizonyosságot kívánt 
szerezni lelkének e fontos kérdéséről: ébredezni kezdett benne az egyéniség 
szabad érvényesülésének a vágya, de egyszersmind meg is indult lelkében 
a harcz az egyház nyomasztó zsarnoksága ellen, a mely az ilyen törekvése
ket eddig átokkal, máglyával fojtotta el.

Midőn 1517. október 31-ikén ez a hatalmas egyéniség kiszegezte a 
wittenbergi vártemplom ajtajára 95 tételét, maga sem hitte, hogy ettől az 
időponttól fogják számítani az egyéniség felszabadításának diadalmas har- 
czát. Pedig a 95 tételben ott van már az egyénnek az egyházétól eltérő, 
vele ellenkező felfogása a bűnbocsánatról s a tételek végén ott van az egyén 
tudatossága abban a kijelentésben, hogy a tételeket kész bárkivel szemben 
megvédelmezni. Ott van az egyén jogának, értékének követelése, a mely 
bejelenti harczkészségét bárkivel szemben.

A mikor a lipcsei szóvitán Luther Eck-kel szemben azt a kijelentést 
tette, hogy a zsinatok is tévedhetnek, akkor csak folytatta azt, a mit a 
95 tételben megkezdett, de folytatta határozottabban, erőteljesebben, mert 
kifejezésre juttatta az egyénnek azt a jogát, a melynél fogva bírálatot is 
gyakorolhat a felett, a mit a közösség, illetőleg annak nevében egyesek 
megállapítottak. De nemcsak írott és mondott szóval, hanem tettel is tilta
kozott az egyéniség elnyomása ellen.

A római katholikus egyház sok máglyát gyújtott, de ezek közül egy 
sem versenyezhet annak a jelentőségével, melyet 1520. deczember 10-ikén 
a wittenbergi egyetem hallgatósága rakott, melynek lángjai közé az egyéni 
szabadság viaskodó hőse a pápai törvénykönyvet s az őt kiátkozó papiros- 
mennykövet dobta. Ennek a máglyának lángja sok ezer lélekbe bevilágított 
s elperzselte azokat a kötelékeket, a melyek Luthert a római egyházhoz 
fűzték. Egyénisége most már szabad lett s ez a felszabadult egyéniség 
csodákat művelt: a wormsi birodalmi gyűlésen bátran szembeszállt pápá
val, egyházzal, birodalommal, császárral. „Én a zsinatoknak egymagokra 
nem hiszek, .. . visszavonni semmit nem akarok, mert lelkiismeretemben 
kötve érzem magamat'1, mondá szinte átszellemült arczczal a hős férfiú. 
Mikor pedig művét veszedelem fenyegette, egyéniségének hatásával terelte 
vissza a medréből kilépett áradatot. Mi ez, ha nem az egyéniség szabad 
érvényesülésének diadala, a melyet még azzal tett teljessé, hogy a Szentírást 
lefordította s ő maga adta az elnyomott nép kezébe azt a könyvet, melyet 
az egyház eddig elzárva tartott a hívek előtt.

A reformátor győzelme lelkesített és gyújtott. Az első speieri gyű
lésen (1526.) azok, a kik vele egyúton jártak, nem engedtek olyan határo
zatot hozni, a mely az egyéniség jogát csorbította volna, a másodikon (1529.) 
pedig, mikor a többség mégis meghozta azt a határozatot, mely a lelkiismeret
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jogaiba ütközött, óvást tettek, protestáltak, sőt későbben ennek a jognak 
megvédelmezésére fegyvert is fogtak, vért áldoztak a schmalkaldeni és a 
30-éves háborúban, éppen úgy, mint elődeink Bocskay, Bethlen, a Rákócziak 
s Thököly zászlai alatt.

A mint az egyéniség joga így a vallásban, egyházban diadalmaskodott, 
csakhamar érvényesülni kezdett a tudományban és később a nemzetek 
életében. Tudományok és művészetek önállósultak, országok felszabadultak, 
a nemzeti érzés tüze fellobogott. Ezt mind a reformácziónak köszönhetjük.

Azonban a reformácziónak nemcsak az az elévülhetetlen érdeme, hogy 
az egyéniséget felszabadította, de az is, hogy a közösséggel helyes össz
hangba hozta, a mikor is úgy az elsővel, mint a másodikkal krisztusi alapra 
állott, ezt a feledés homályától megszabadította; ezért nevezhetjük az egyház
javítást méltán reformácziónak és nem revolucziónak.

Luther már 1520-ban, „A keresztyén ember szabadságáról" czímű 
művében megállapította az evangéliumi egyéniség érvényesülésének határait, 
midőn azt mondotta: „A keresztyén ember minden dolgok szabad ura a 
hitben, de mindenkinek kész szolgája a szerétetben". íme itt van az indivi- 
dualismus helyes összhangja a socialis elvvel, melyet a reformáczió akkor és 
azóta is igyekezett megvalósítani.

A kezdet dicsősége itt is a Lutheré, jóllehet nem volt könnyű helyzete: 
egyrészről a római egyház fenyegette, mely az egyéniség elvét elnyomta, 
másrészről a zwickaui próféták és anabaptisták, a kik az egyéniség elvét 
túlzásig hajtották. De a reformátor és népe megvédte azt, a mit kemény 
harczok árán vívtak ki s ezzel a protestáns egyházak és országok nyugodt 
fejlődésének alapjait rakták le.

Mi, a reformáczió korának késő ivadékai, ismerjük fel ennek a vívmány
nak jelentőségét, védjük azt meg és fejleszszük tovább. Az egyéniség érvé
nyesülésének szabadsága s annak összhangja a közösség érdekével még 
máig sincs úgy biztosítva, hogy érte dolgozni, küzdeni ne kellene. Még 
ma is van irány, a mely az egyéniséget a közösség rabjává akarná tenni, 
mint a szélső socialismus és a socialdemokraczia, s van, a melyik az egyéni
séget semmiféle kapcsolatban nem akarná tudni a közösséggel, mint az 
anarchismus. Még ma is van egyház, a mely az egyéniséget elnyomja s 
vannak felekezetek, melyek az egyéniséget a közösség rovására fejlesztik. 
Pedig a történelem megtaníthatta volna az embereket arra, hogy: állam, a 
mely az egyéniség jogos érvényesülését elnyomja, nyugtalanságok, zavarok 
színhelye, azért kénytelen deportálással dolgozni; ország, mely az indivi- 
dualismust szélsőségig engedi fejlődni, el nem kerüli a „Nye pozvolim" 
szerencsétlen nemzetének sorsát. Megtanulhatták volna az emberek, hogy 
egyház, a mely az egyéniség helyes érvényesülését elfojtja, az anathema 
és index fegyverére van utalva, viszont egyház, a mely az egyéniség elvét 
a közösségével nem tudja összhangzásba hozni, tagjaira hull szét.

Általános időnkben a panasz, hogy a mai kor nem nevel egyénisége
ket, hanem átlagos gépembereket. Ligyelmeztessen ez bennünket arra, hogy 
nekünk, a reformáczió késő ivadékainak, ez oldalról is vannak kötelességeink
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a reformáczió örökségének megőrzése, fejlesztése körül. Ne engedjük elhomályo
sulni azt a tudatot se magunkban, se másokban, hogy az egyéniség szabad 
érvényesülését s annak összhangját a közösséggel a reformácziónak köszön
jük, sőt annak megmaradásáért dolgozzunk, küzdjünk s a munkát kezdjük 
elsősorban magunkon.

Kérdi talán valaki, mi az egyéniség kiművelésének az útja? A leg
nagyobb apostol s a legnagyobb reformátor megmutatta. A damaszkusi út 
s az erfurti vívódás vezet az egyéniség kiműveléséhez. Lelki küzdelem: 
önvizsgálat, önismeret s önfegyelmezés, ezek az egyéniség kifejlesztésének 
eszközei. Talán nem kedves eszközök s a munka velük nem könnyű, de 
a munka eredménye: a kiművelt, lelkiismeretben, hitben szabad, szeretetben 
lekötött, mindenkinek szolgáló evangeliomi egyéniség az élet drága kincse.

Mélyen tisztelt Kartársak! Kedves Ifjúság! Ilyen egyéniség kifejlesz
téséhez meg kell ragadnunk minden alkalmat, meg kell tehát a mait is, 
midőn a reformáczió emlékét azzal is óhajtjuk ünnepelni, hogy az Úr asztalához 
járulunk. Ragadjuk meg ezt az alkalmat is, fejleszszük ezzel is egyénisé
günket: vizsgáljuk ma is magunkat, tegyünk ma is egy lépést előbbre az 
önismeretben és önfegyelmezésben, a mint a nagy apostol kívánja, mondván: 
„Próbálja meg magát minden ember és úgy egyék abból a kenyérből és 
igyék abból a pohárból'1. . . ,  hogy mi is elmondhassuk idővel vele: „Élek 
többé nem én, de él bennem a Krisztus".

Kedves Ifjúság! Szónokod az imént arra kért minket, tanáraitokat, 
bocsássuk meg ellenünk akár tudva, akár tudatlanul elkövetett vétkeiteket. 
Én erre a kérelemre úgy a magam, mint tanártársaim nevében készséggel 
jelentem ki nektek atyai szívünk bocsánatát, hogy így mindkét részről méltó 
vendégei lehessünk az Úr asztalának. Ámen.

November 8-ikán megtartatott az ősi pártfogósági gyűlés, melynek 
főfeladata az volt, hogy az új collegiumi Szervezeti Szabályzat értelmében 
a pártfogóságot képviselő igazg.-választmányi tagokat válaszsza meg. Ezen 
feladatának megfelelve, egyhangúlag közfelkiáltással megválasztotta igazg.- 
választmányi rendes-tagokká: Bánó Aladár, Bánó Árpád, Bielek László, 
Farkas Lajos, dr. Kakúsz Béla, Kleiner Gyula, Schönwiesner János, Szakmáry 
Géza, Szentiványi József, dr. Sztehlo János, Tahy Emil és Vogel Béla urakat; 
póttagokul pedig: 1. ifj. Meliorisz Kálmán, 2. Körtvélyessy Béla és 3. dr. 
Toperczer Géza urakat.

Azután felolvasta Ludmann Ottó igazgatói jelentését azokról a fontosabb 
mozzanatokról, melyek a Collegium életében a legutóbbi ősi pártfogósági gyű
lés óta fölmerültek. Minthogy ezen jelentés tájékoztató képet ad az utolsó évnek 
eseményeiről, a gyűlés határozatilag kimondotta, hogy a jelentés egész terjedel
mében közzététessék a legközelebbi Értesítőben. A jelentés következőleg szól:

Nagyságos collég. Felügyelő ú r! Mélyen tisztelt ősi pártfogósági Gyűlés!
A legutóbbi, 1912. old. 5-ikén tartott ősi pártfogósági gyűlés óta Col- 

legiumunknak életében felmerült nevezetesebb eseményekről van szerencsém 
előadói jelentésemet a következőkben előterjeszteni:
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1. Az új collegiumi szervezeti és kormányzati szabályzat, a melynek 
megalkotásán több év óta dolgozott a Collegium és a kerület, e tanév 
kezdetével életbelépett, miután az egyetemes gyűlés jóváhagyta és a f. évi 
szept. 15-ikén tartott kerületi gyűlés kihirdette. Ezen szabályzat intézkedései
nek megfelelően ugyanezen kér. gyűlés megválasztotta az általa megválasz
tandó igazg.-választmányi rendes- és póttagokat, valamint a választmánynak 
elnökét is, még pedig világi elnöknek nagys. Tahy József alispán urat és 
egyházi elnöknek nagytiszt. Korbély Géza esperes urat — nagy elismerésének 
és hálás köszönetének kifejezést adva eddigi önfeláldozó működésükkel 
szemben; dr. Schmidt Gyula volt coll. felügyelő urat pedig, a kinek három 
évtizeden keresztül folytatott lelkes működése alatt a Collegium újabb fel
virágzásnak indult, tiszteletbeli coll. felügyelőnek választotta. Az ősi párt- 
fogóság által választandó tagok megválasztása czéljából összehívatott a mai 
gyűlés, mely az imént megfelelt e feladatnak: a tanintézeteknek tanártestületei 
pedig a legközelebbi napokban fogják az őket képviselő tagoknak válasz
tását megejteni, úgy hogy az új kormányzótestület meg lesz szervezve, 
egyedül csak a másodfelügyelő választása marad a legközelebbi kér. gyű
lés idejére.

2. A tanári testületben a következő változások történtek:
a) Dr. Deák János theol. akad. tanár, ki az igazgató-választmánytól a 

múlt tanév kezdetén egyévi szabadságot nyert és a kormány támogatásával 
egy évig a baseli egyetemen tudományosan továbbképezte magát és a 
doctoratust is megszerezte, a nyári szünidő végével bő tapasztalatokkal 
meggazdagodva visszatért és szept. elejétől fogva ismét folytatja előadásait.

b) Hebelt Ede jogakad. tanár az 1913. évi febr. 20-ikán megtartott 
igazgató-választmánytól félévi szabadságot nyert tanulmányozásainak Buda
pesten való folytatására. Ő is a tanév kezdetén újra felvette előadásait.

Mind a két tanárnak tárgyait távollétük alatt kartársaik látták el, úgy 
hogy szabadságoltatásuk miatt semmiféle hiány vagy hézag be nem állott.

c) Dr. Réz Mihály jogakad. tanár f. évi szept. elején a collég, felügyelő
höz intézett táviratban elbocsátó-bizonyítványt kért, miután a kolozsvári 
egyetemhez neveztetett ki tanárnak. Állása ilymódon megüresedett és az 
1913. évi szept. 10-ikén tartott ig.-választmányi gyűlés pályázatnak kiírásáról 
gondoskodott november végéig terjedő határidővel. Az illető tanszék (közjog
politika) tárgyainak az első félévben történendő ellátását a többi jogtanárok 
vállalták el.

d) Az 1912. évi okt. 5-ikén tartott igazg.-választmányi gyűlés Bartus 
Ödön kitünően képesített rajztanárt egyhangúlag megválasztotta a tanítóképző- 
intézetbe segédtanárnak, és miután ő a lefolyt tanév alatt buzgó, szorgalmas 
és sikeres munkálkodást fejtett ki, az 1913. június 11-iki igazg.-választmányi 
gyűlés által állásában véglegesíttetett.

e) Gamauf György és Kapy Gyula súlyosabb és hosszadalmasabb 
betegségük miatt egyévi szabadságot nyertek. Tantárgyaiknak ellátására 
pályázat íratott ki két helyettes-tanári állásra, egyenként 1600 koronányi 
dotálással. Minthogy io n b an  csak egy pályázó jelentkezett, az igazgató
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választmány Gamauf tárgyainak előadására ezen pályázót, névszerint Lehoczky 
Egyed helybeli segédlelkészt választotta meg egy évre helyettes-tanárnak, 
Kapy Gy. tantárgyainak ellátását pedig Becht, Molitor és Remenyik tanítóképző
intézeti tanárok vállalták el.

f )  A tanítóképző-intézeti tanítványok kiképzésének egy örvendetes 
bővítéséről is tehetek jelentést, a mennyiben a földmívelésügyi miniszter úr 
már a múlt tanévben Szemere Márton gazdasági szaktanárt bízta meg a 
gazdaságtan elméletének előadásával a IV. osztályban. A Collegiumnak 
kérésére pedig a miniszter úr úgy intézkedett a folyó tanévre vonatkozólag, 
hogy a két általa kiküldött szakértő nemcsak az elméleti gazdaságtant tanítja, 
hanem a gyakorlati gazdaságot is vezeti mind a négy osztályban.

3. Jelentem az igen tisztelt pártfogósági gyűlésnek, hogy azon örven
detes alkalomból, hogy az érdemekben dús coll. felügyelő urat azon kitüntetés 
érte, hogy őfelsége a király neki a III. o. vaskorona-rendet adományozta, 
a collég, igazgató-választmány és a tanári-kar a mindnyájunk által szeretett 
és nagyrabecsült férfit a legmelegebben üdvözölte.

Jelentem továbbá, hogy Csengey Gusztáv theol. tanárnak a Széchenyi
kor által rendezett 50-éves jubileumán és 70-ik életévének fordulójának 
ünnepén Collegiumunk is szívvel-lélekkel résztvett.

Hunfalvy Pál nagynevű tudós emléktáblájának leleplezési országos 
ünnepén is, mely f. évi június 8-ikán Késmárkon lefolyt, méltó módon 
képviselve volt a Collegium, a mennyiben a collegiumi ősi pártfogóság és 
fentartótestület, valamint a coll. közös tanári-kar nevében Draskóczy Lajos 
coll. igazgató koszorúzta meg az emlékművet, Szutórisz Frigyes pedig a 
coll. főgymnasiumot képviselte.

4. Az ősi collegiumi épület átalakítására vonatkozólag örömmel jelentem, 
hogy az épületnek külső restaurálása és belső átalakítása, melyen már az 
utolsó ősi pártfogósági gyűlés alkalmával serényen dolgoztak, most — csekély 
kisebbszerű részletektől eltekintve — teljesen befejeződött, hála a collegiumi 
felügyelő úr folytonos érdeklődése, Faragó József városi tanácsos fáradalmat 
nem kímélő műszaki ellenőrzése és főképen dr. Flórián Károly collegiumi 
pénztáros pihenést és szünetet nem ismerő buzgó felügyeleti működésének.

A collegiumi épület most nemcsak csinos külsejével, hanem kényelmes 
és a modern kivánalmaknak megfelelő belső berendezésével is az abban 
elhelyezett intézeteknek kellemes otthont nyújt. Az első emeleten egynéhány 
tágas helyiség a könyvtárnak és. az olvasóteremnek van szánva, a többi 
helyiség pedig a pénztár, irattár és coll. igazgatói irodán kívül teljesen 
a jogakadémiának van átengedve; a második emeleten a theol. akadémia 
és a tanítpképző-intézet van elhelyezve. A földszinten lévő bolthelyiségek 
is czélszerűen átalakíttattak és így azokból nagyobb jövedelem várható.

A két olvasóterem nemcsak a tanárok és hallgatók, hanem a nagy- 
közönség számára is meg van nyitva, a könyvtárnak szánt helyiségek 
azonban még nincsenek berendezve, mert a nagy költséget kívánó beren
dezésre eddig nincsen fedezet. A múlt évi számadás szerint a könyvtári 
bevétel, az évenként nyert 800 koronányi államsegélylyel együtt 4805 kor.,
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úgyde a személyi és dologi kiadás 2400 koronát tesz, úgy, hogy könyv
szerzésre csak 2405 korona marad.

5. A Herfurth-féle értékes éremgyűjtemény a választmány határozata 
folytán az új főgymnasiumi épületbe átvitetett, annak megőrzésével a főgymn. 
igazgató és Borsody Károly bízatott meg és egyúttal a gyűjtemény meg
őrzésére és használására vonatkozólag szabályzat készíttetett, melyet az 
1913. február 20-iki igazgatóválasztmányi gyűlés elfogadott és megerősített.

6. Az új épület, mely immár két éven keresztül hajléka a collegiumi 
főgymnasiumnak, ezen idő alatt teljesen jól épültnek és czéljának meg
felelőnek bizonyult, úgy, hogy a végelszámolás a múlt tanévben meg
történhetett. Az épületre nyert államsegély kitett ............  434,000'— kor.
az építési költség v o l t ..........................................................  459,217'54 »
fedezetlen maradt ................................................................  25,217'54 kor.,
mely túlkiadást a telekrendezés, központi fűtés és némi más szükséges 
munkálatok követeltek. Ezen hiány és a még azonfelül szükségesnek mutat
kozó beruházási költségnek fedezésére 66,000 kor. államsegély elnyerése 
iránt kérvényt nyújtott be az igazgató-választmány, azonban ezen összeg az 
1913. évi költségvetésbe nem volt bevehető, de biztatást nyertünk a kor
mány részéről, hogy az 1914. évi költségvetésbe fel fog vétetni.

Az új főgymn. mellett építendő internatusra kért 200,000 koronányi 
államsegélyt megadta, illetőleg az e czélra felveendő kölcsön amortisatióját 
elvállalta a kormány, de a jelenlegi nyomasztó pénzügyi viszonyok közt 
egy pénzintézet sem vállalkozott e kölcsön megadására elfogadható 
százalék mellett.

7. Hogyha ilymódon a Collegium épületéről elég örvendetes jelentést 
tehettem, még örvendetesebbet jelenthetek a Collegiumnak vagyoni gyara
podásáról és a Collegium iránt tanúsított és tetemes adományok által 
bebizonyított érdeklődésről.

a) Itt első helyen kell jelentést tennem az Éles Henrik-féle nagyszerű 
hagyományról. Nevezett nemeslelkű férfiú, budapesti ügyvéd, ki ifjúkorá
ban a Collegiumnak tanítványa volt, 1912. évi okt. 23-ikán elhalálozván, 
általános örökösévé a Collegiumot tette. A hagyatéki tárgyaláson a vég
rendelet szabályosnak találtatott és senki sem támadta meg perrel. A külön
féle legatumok levonása után a Collegium mintegy 320,000 koronának 
birtokába jutott, mely összeg a végrendeletnek kívánsága szerint alapít
ványiig kezelendő. A jövedelem felhasználására vonatkozólag csak azt 
köti ki a végrendelet, hogy évenként 1000 kor. az intézeti tápintézetre és 
2000 kor. oly intézeti tanárok segélyezésére fordítandó, kik segélyre leg
inkább rászorultak. A collegiumi ügyész által szerkesztett alapítólevelet az 
igazgató-választmánynak 1913. június 11-ikén tartott gyűlése elfogadta és 
jóváhagyás végett az egyházkerületi és az egyetemes közgyűléshez, valamint 
a vall.- és közokt.-ü. ministeriumhoz felterjesztette. Az alapítványi tömegre 
vonatkozólag pedig azt határozta, hogy a Magyar Országos Központi Takarék- 
pénztárnál helyezendő el.
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Jelentem még azt is, hogy a nemeslelkű örökhagyónak temetésén a 
Collegium is képviselve volt Draskóczy Lajos coll. igazgató által, ki koszorút 
helyezett a nagy halott koporsójára és sírjánál búcsúbeszédben kifejezést 
adott a Collegium kegyeletes hálájának.

Örökké áldott legyen a nemeslelkű jótevőnek a neve!
Hálás szívvel fogadtuk a következő, kisebb összegű ugyan, de épp oly 

nemes lélek sugalata folytán adott és intézetünket a legnagyobb hálára 
kötelező adományokat:

b) Varga János nyugalmazott evang. lelkész két értékes Rombauer- 
képet és 2000-koronás ösztöndíjalapítványt hagyományozott a Collegiumnak. 
Az igazgató-választmány az alapítólevélnek kiállítását rendelte el.

c) A zólyomi evang. egyházmegye 4000-koronás alapítványt tett, mely 
az eperjesi theol. akadémiával kapcsolatos Theol. Otthonban ingyenhelyet 
biztosít egy arra érdemes akadémiai hallgató részére.

d) A jogakadémia fenntartására és fejlesztésére Sárosvármegye közön
sége 1912. évi őszi közgyűlésében hozott határozatával eddigi évi segélyét 
újabb tíz évre folyósította, az Eperjesi Bankegylet pedig az eddig nyújtott 
évi segélyt 1913. évre 400 koronára emelte fel.

e) Az igazgató-választmánynak a jogakadémia fokozott mérvben való 
segélyezése iránt beadott kérvénye folytán az egyetemes egyház a Collegium
nak adott eddigi 7000 koronányi évi segélyét az 1914-ik évre 3000 kor
rendkívüli segélyösszeggel 10,000 koronára egészítette ki.

f )  A cultusministerium a Collegium azon kérését, hogy a 8-ik tanszék 
szervezhetése érdekében a meglevő tanszékek fenntartási javadalmát alább
szállíthassuk s az akként csökkentett javadalomnak kiegészítését az állam 
vállalja el, nem teljesítette ugyan, de kilátásba helyezte, hogy a fenntartó
hatóság által szervezendő 8-ik tanszék javadalmát állami színvonalra kiegészíti.

g) Eperjes városának közgyűlése f. évi szeptember 27-ikén a coll. jog
akadémia fejlesztése, illetve teljessé tétele érdekében határozta, hogy a máso
dik philosoph.-tört.-művelődéstörténeti rendes tanszék (a 10-ik) felállításához 
hozzájárul évi 2000 kor. törzsfizetéssel, a mindenkor esedékes korpótlékkal 
és lakpénzzel, ha a jogakadémia fenntartótestülete kötelezettséget vállal arra, 
hogy 1. a meglevő philosophiai-ethikai tanszéket legközelebbi üresedés 
bekövetkeztekor önállósítja és rendes tanszékké fejleszti és 2. a nyolczadik 
jogi rendes tanszéket felállítja.

Ezzel szemben kiköti, hogy a fenntartó-testület egy általa meghatáro
zandó jogi tanszéket csak a tanács és tanári-kar egyenlő számú tagjainak 
együttes ülésében — vallásfelekezetre való tekintet nélkül — jelölhető három 
pályázó valamelyikével tölthesse be.

Az igazgató-választmány a város közönségének ezen nemes határozatát, 
mely kilátást nyújt arra, hogy jogakadémiánk teljesen kiépíttessék, elfogadta 
és elfogadás végett az egyházkerület útján az egyetemes közgyűléshez fel
terjesztette. Az egyetemes közgyűlés a felterjesztést visszaadta az egyház
kerületi elnökségnek közgyűlési tárgyalás és újabb felterjesztés megtétele 
czéljából.
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h) A collegiumi főgymnasium vagyoni állapotát illetőleg jelentem, 
hogy a folytonosan növekedő kiadások szükségessé tették azt, hogy az 
igazgató-választmány az államsegélynek felemelése czéljából az állammal 
kötött szerződés revisióját kérje. Ennek folytán a vallás- és közoktatásügyi 
minister úrnak megbízottjával folytatott tárgyalások után el is készíttetett 
az új szerződés, mely az összes egyházi fórumok jóváhagyása mellett fel
terjesztetett a minister úrhoz, a ki azt elfogadta, de mindezideig alá nem írta.

A revideált szerződés szerint a főgymnasium 32,000 koronányi állam
segélye 52,000 koronára emelkedik, a mely összegből azonban 12,000 koronát 
kötelesek vagyunk az új épület állami beruházási segélye után az országos 
nyugdíjintézetnek 15 éven át befizetni. Habár az újabb szerződés még nincsen 
aláírva, az újabb államsegélyt fokozatosan — évi 2000 koronával — a mi
nister az intézet rendelkezésére bocsátja, úgy, hogy ez évben már tényleg 
38,000 kor. államsegélyt élvezünk.

Az állam különben még más módon is segíti a főgymnasiumot, a 
mennyiben a tanároknak fizetését az állami tanárokéval egyenlővé tette. 
Ezen segély a f. évben 21,100 koronára rúg.

Hasonló segélyt ad az állam a jogakadémiai és tanítóképző-intézeti 
tanároknak is. A theologiai akadémiai tanárok fizetését az egyházegyetem 
egyenlővé tette az állami jogakadémiai tanárok fizetésével.

8. Kötelességemnek tartom, hogy jelentésemnek a végén megemlékezzem 
egyházunk életének egy korszakalkotó mozzanatáról, a deczember 8-ikán 
megnyíló egyetemes zsinatról, melyre a theol. akadémiai tanári-kar Draskóczy 
Lajos, a jogakadémiai tanári-kar dr. Milder Károly, egyházkerületünk fő- 
gymnasiumai és tanítóképző-intézete Fischer Miklós és Gömöry János tanáro
kat, a sárosi egyházmegye pedig Korbély Géza esperest és dr. Flórián Károly 
jogtanárt küldték ki.

Kérem a mélyen tisztelt ősi pártfogósági tagokat, hogy jelentésemet 
tudomásul venni és Collegiumunkat a jövőben is nagyrabecsült jóindulatuk
ban és áldozatkész szeretetükben részesíteni méltóztassanak."

Miután a Collegiumnak új szervezeti és kormányzati szabályzata szerint 
az igazgató-választmányba mindegyik collegiumi tanintézet tanártestülete 
két-két tagot választ és küld a választmányba: ezen választás november és 
deczember folyama alatt az illető tanárkarok által megejtetett; még pedig 
a theol. akadémia részéről: Csengey Gusztáv és dr. Szlávik Mátyás, a jog
akadémia részéről: dr. Flórián Károly és dr. Obetkó Dezső, a főgymnasium 
részéről: Peskó Ödön és Szutórisz Frigyes, a tanítóképző-intézet részéről: 
Becht József és Molitor Gusztáv választatott igazgató-választmányi tagnak. 
Minthogy a collegiumi igazgató és a négy tanintézet dékánjai, illetve igaz-- 
gatói az igazgató-választmánynak hivataluknál fogva tagjai: a tanári-kar 
ezen kormányzó testületben 13 tag által van képviselve.

Hogy az Éles-hagyaték kamataiból a coll. tanárok rendkívüli segélye
zésére évenként kiutalandó 2000 kor. kiosztása mindig a nemeslelkű örök
hagyónak intentiója szerint történjék, a coll. tanári-kar még a múlt tanévben
Coll. Ért. 1913-1914. 4



2 6

erre vonatkozó szabályzatot' dolgozott ki, melyet az igazgató-választmány 
1913. évi június 11-ikén elfogadott és megerősített. E szabályzat a követ
kezőképen szól:

Szabályzat
az Éles-hagyaték kamataiból a coll. tanárok segélyezésére kiutalandó 2000 kor.

kiosztásának módozatairól.
1. §. A hagyaték jövedelméből »minden körülmények között 2000, azaz 

kettőezer korona oly intézeti tanárok segélyezésére fordítandó évenként, termé
szetesen a rendes fizetésükön felül, kik a segélyre leginkább reászorultak".

2. §. Segélyre rászorultnak tekintendő :
a) elsősorban az a tanár, a kinél saját betegsége következtében, vagy 

családja körében előforduló születéssel, megbetegedéssel, elhalálozással kap
csolatban, vagy előre föl nem sorolható rendkívüli csapás folytán vagyoni 
és jövedelmi viszonyaihoz mérten aránytalan kiadások merültek fel;

b) másodsorban az a tanár, a ki tanulmányutat végez, tanfolyamot 
hallgat, vagy a kitől irodalmi munka jelenik meg, ha mindezek a tanárra 
nézve vagyoni és jövedelmi viszonyaihoz mérten aránytalan kiadást jelentenek.

3. §. Rendkívüli esetekben, valamely collegiumi tanár elhalálozása esetén 
a 2000 kor. segély egészben vagy részben az elárvult családnak is kiadható, 
ha az elhalálozott tanárnak életbenmaradása esetén a 2. § aj pontja alapján 
amúgy is kiutaltatott volna a 2000 kor. segély egészben vagy részben.

4. §. A 2. § a) pontjára és a 3. §-ra alapított segélyt kérő coll. tanár 
vagy tanári özvegy, illetve család kérvényét minden év november havában 
a coll. igazgatóhoz nyújtja be.

5. §. A 2. § a) pontjára és a 3. §-ra alapított kérvényben őszintén 
feltárandó a kérelmező tanár, tanári özvegy vagy család helyzete, a minek 
elbírálását a kiküldött bizottság (10. §) a legteljesebb discretio kötelezett
sége mellett tartozik foganatosítani.

6. §. A 2. § b) pontjára alapított és az illetékes tanári-karhoz bármikor 
benyújtható kérvényben világosan meg kell jelölni:

a) a tanulmányút czélját, idejét és tartamát;
b) a tanfolyam jellegét;
c) az irodalmi műnek legalább a vázlatát.
7. §. A 2. § b) pontja alapján megszavazott segély csak a kérvényben 

megjelölt czél megvalósítása esetében folyósítható.
8. §. A másodsorban (2. § b) való segélyadás föltétele az is, hogy a 

segélyezett coll. tanár a segély fölhasználását követő tanév folyamán az e 
czélból rendezett összejövetelen a föntartó-hatóság és a közös tanári-kar 
előtt tartandó, lehetőleg szabad előadásban számot adjon tanulmányainak 
eredményéről.

9. §. A coll. igazgatóhoz beérkezett segélykérvényeket minden év 
deczember havának első hetében elbírálja a coll. igazgató elnöklete alatt 
kiküldött bizottság.

10. §. A bizottság tagjainak száma az elnöklő igazgatón kívül négy.
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A négy tanintézet tanári-kara a maga kebeléből egy-egy tagot választ titkos 
szavazással és mindig csak egy bizottsági ülésre terjedő hatálylyal.

11. §. Ez a bizottság (10. §) dönt a 2. § íz) pontjára és a 3. §-ra ala
pított kérvények sorsa fölött.

12. § A 2000 koronából fennmaradó összeget a bizottság a négy 
tanintézet között a mindenkori, nyugdíjra jogosító tanszékek arányában 
megosztja és erről a tanári-karokat értesíti.

13. §. Ha valamelyik kar egyes tagjainak a 2. § zz) pontjára alapított 
kérvénye alapján oly nagy, vagy nagyobb segélyösszeg adatnék ki, mint a 
mennyi az egész 2000 koronából a tanszékek aránya szerint az illető tanári
karra esnék, akkor a fennmaradó összeg (12. §) elosztásánál az illető tanári
kar abban az évben részesedésre igényt nem tarthat.

Ha valamely tanári-kar egyes tagjainak a 2. § a) pontjára alapított 
kérvényük alapján a 2000 koronának a tanszékek aránya szerint az illető 
tanári-karra eső részleténél kisebb segélyösszeg adatnék ki, akkor a fenn
maradó összeg elosztásánál az illető tanári-kar legfeljebb a részlet kiegészí
téséig részesedik.

14. §. Ha á jelen szabályzat szerint az egyes tanintézeteket megillető 
segélyösszeg bármi okból ki nem adatnék vagy ki nem meríttetnék, a fenn
maradó segélyösszeg az illető tanári-kar javára tartalékozandó.

15. §. Az ily módon az egyes tanári-karok javára tartalékozandó összeg 
a collegiumi pénztárban helyezendő el és ott gyümölcsözőleg kezelendő.

16. §. Ennek az összegnek a 2. §-ban megjelölt két czélra való fordí
tásáról az egyes tanári-karok saját hatáskörükben intézkednek.

17. §. A bizottságnak és egyes tanári-karoknak határozatai jóváhagyás 
czéljából a közös tanári értekezlet útján a coll. igazgató-választmányi ülés 
elé beterjesztendők.

18. §. A bizottság, illetve az egyes tanári-karok határozataival szemben 
különvélemény a coll. igazgató-választmány elé föl nem terjeszthető.

E szabályzatot a collegiumi igazgató-választmány alulirt napon tartott 
ülésében elfogadta.

Eperjes, 1913. június 11.
T ahy J ó zsef  s. k., Korbély Q éza s. k.,

coll. felügyelő. az igazg.-vál. egyházi elnöke.

D raskóczy Lajos s. k.,
coll. igazgató.

D r. W a llen tín y i Samu s. k.
coll. jegyző.

Minthogy a segély az igazgató-választmány 1913. évi június 11-ikén 
hozott határozata folytán már az 1913. évre volt kiutalható, a coll. tanári
kar a fenti szabályzat értelmében kiküldte a négy tagból álló bizottságot, 
mely 1913. évi decz. 13-ikán tartott gyűlésén a coll. igazg.-választmányhoz 
felterjesztendő javaslatképen kimondta, hogy a kiutalandó 2000 koronából 
1500 kor. Remenyik Lajos gyakorló-iskolai tanítónak, 500 kor. pedig Kapi 
Gyula tanítóképző-intézeti tanárnak adassék ki. E javaslatot a collég, tanári
karnak 1913. évi deczember 17-ikén tartott közös értekezlete magáévá tevén,

4 *
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elhatározta, hogy elfogadás és megerősítés végett a legközelebbi igazgató
választmányi gyűlés elé terjeszti.

Az igazgató-választmánynak 1914. évi január 26-ikán tartott gyűlése 
nagyfontosságú volt a Collegiumnak belső életében, mivel ez első gyűlése 
volt a módosított Szervezeti Szabályok alapján újonnan egybeállított igazg.- 
választmánynak. Különös fényt és ünnepélyességet adott e gyűlésnek azon 
örvendetes körülmény, hogy Qeduly Henrik szeretett püspökünk és Szentiványi 
Árpád egyházkerületi felügyelőnk is megjelent a gyűlésen és avval fényes 
bizonyítékát adták annak a meleg érdeklődésnek, a melylyel a Collegium 
iránt viseltetnek.

Az újonnan megalakult igazgató-választmány megalakította az egyes 
collegiumi bizottságokat a következőképen :

a) Végrehajtó-bizottság: a hivatalból való tagokon kívül: Bielek László, 
dr. Sztehlo János, Bánó Aladár, Farkas Lajos, dr. Kakúsz Béla, Schönwiesner 
János; elnöke a coll. felügyelő.

b) Pénzügyi bizottság: Elnök: dr. Sztehlo János; tagjai: Bielek László, 
Mayer Endre; póttagok: Bánó Aladár, Schönwiesner János; hivatalból tagok: 
coll. jegyző, coll. pénztáros, coll. igazgató és coll. ügyész.

c) Számvizsgáló-bizottság: Elnök: Bielek László; tagjai: Schönwiesner 
János, Vogel Béla, dr. Sztehlo János; hivatalból tagja a coll. igazgató.

d) Építő-bizottság: Elnök: Tahy József; tagok: Bielek László, Kleiner 
Gyula, dr. Schmidt Gyula, Gömöry János, dr. Flórián Károly, Szutórisz 
Frigyes, Faragó József és a coll. igazgató.

é) A tanítóképző-intézeti tanári-kar javaslatára az igazgató-választmány 
e tanév végéig terjedő hatálylyal megválasztja: Bartus Ödönt a rajz- és 
slöjdtanszerek, Becht Józsefet a zeneszerek, Molitor Gusztávot a természet
rajzi és természettani szerek, Woháner Dezsőt a földrajzi és történelmi tan
szerek őrének.

Ugyanezen az ülésen az igazgató-választmány a dr. Réz Mihály lemon
dása folytán a tanév kezdetén megüresedett közjog-politikai tanszékre titkos 
szavazással megválasztotta dr. Maiéter Istvánt, a Coll. szervezeti és kormány
zati szabályzatának 21. §-a értelmében egyévi próbaidőre, és illetve az egyetemi 
magántanári képesítés három év alatti megszerzésének kötelezettsége mellett 
nyilvános rendkívüli tanárnak, 1914. február 1-jétől kezdődő hatálylyal.

Ugyanezen az ülésen az igazgató-választmány Klefner Gyula coll. 
ügyésznek az Eles Henrik-féle alapítvány lebonyolítása körül kifejtett fára
dozásáért 5000 kor. tiszteletdíjat szavazott meg. Egyúttal jóváhagyja a coll. 
közös tanári értekezlet azon határozatát, hogy az Éles-alapítvány 1913. évi 
tanári segélyéből Remenyik Lajos tanítóképző-int. gyakorló-isk. tanítónak 
1500 kor., Kapi Gyula tanítóképző-int. tanárnak pedig 500 korona adassék.

Ugyanezen az ülésen kimondja az igazgató-választmány, hogy a jog
akadémián a 8-ik rendes tanszéket az 1909. június havi igazg.-választmányi 
határozatban megjelölt tárgyakkal 1914. szeptember 1-jétől kezdődőleg fel
állítja és ezen tanszéknek az 1914. június havi igazg.-választmányi gyűlésen
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leendő betölthetése czéljából megbízza a coll. felügyelőt, hogy a tanári-kar 
javaslata alapján és a követett gyakorlatnak megfelelően pályázatot hirdessen.

Ugyanezen az illésen az igazgató-választmány dr. Flórián Károly jog
tanárnak 1914. évi április közepétől a tanév végéig 6 heti szabadságot ád, 
hogy hosszabb tanulmányi útra indulhasson, melyre a kormánytól 1600 kor. 
segélyt nyert.

Ugyanezen az ülésen határozattá emeli az igazgató-választmány a jog
akadémiai tanári-karnak azon javaslatát, mely szerint a jogakad. magán
tanárok a iogakad. tanári-kar ülésein megjelenhetnek, tanácskozási és fel
szólalási joguk van, azonban szavazati joguk nincsen. A gyakorlati ügyes
ségek (ének, vívás, tornászat, gyorsírás, gépírás stb.) és élő nyelvek előadóit 
(tanítóit) ellenben sem ülési, sem tanácskozási jog nem illeti.

Ugyanezen az ülésen kiállította az igazgató-választmány a Vargha János 
és Gyula jutalomdíj-alapítványról szóló alapítólevelet és felterjeszti ezt jóvá
hagyás és további intézkedés végett az egyházkerülethez.

* Január hó utolsó napjaiban fájdalmasan érintette a Collegium tanár
karát és pártfogóságát ■------------ - ---------- --

I dr. Bartha Béla |

coll. jogakadémiánk egykori nagybuzgóságú és jóhírű tanárának Tisza
füreden, „ifjúsága boldog szigetén" január 26-ikán — fájdalom! — oly 
korán bekövetkezett elhunyta. Bár sejtettük tragikus végét, mégis oly mélyen 
megszomorított a leverő hír gyászos tudata. Nemcsak régebbi tanártársai, 
hanem akkori eperjesi művelt közönségünk köréből igen sokan nagyon 
szerettük az alatt a négy év alatt (1887—1891.), a melyet oly eredményesen 
töltött Horovltz, Horváth, Szlávik és későbbi sógora Csengeyvt 1 való szo
rosabb barátságban, a jogakadémia megalapozásában és Collegiumunk szol
gálatában. Gyönyörű tanári és írói pályát futott meg. Az eperjesi alapvetés 
után következett Sárospatak és Debreczen, hogy aztán Wekerle minister 
kitüntető figyelméből, a selmeczbányai főiskolán értékesíthesse gazdag tudá
sának érett gyümölcseit. Már Eperjesen is föltűnt általános műveltségének 
szokatlan gazdagsága, tudásának alapossága, lelkiismeretes tanári hivatása 
és hűsége, nagy nyelvismerete, éles logikája, ritka prot. szabadelvűsége, 
szellemes társalgása és nemesszívű barátsága.

Elhúnyta alkalmából találóan mondja róla egyik legjobb barátja és 
kartársa, dr. Szlávik Mátyás a P rot . Egyházi és Isk. Lap jelen évfolyama 
5-ik számában: „Lelkes irodalom- és diákbarát volt, kinek erős és vonzó 
egyénisége arra volt praedestinálva, hogy egykoron egyházi és polgári 
társadalmunk nagyjai között foglaljon helyet. A mi indításunkra írta meg 
ragyogó tollal és aggódó prot. érzéssel Statistikai tanulmányait a magyar 
protestantismusról, mely őt a kiváló hazai prot. írók sorába emelte, s neki 
a Prot. Írod. Társaság választmányi tagságát is megszerezte. Azt hiszem, 
eperjesi évei voltak a legboldogabbak." Itt gyűjtötte gazdag könyvtárát, itt

* Dr. Szlávik Mátyás tollából.
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szerette meg Horváth Ödön indítására a rnűkedvelősködést, s itt vetette 
meg alapját későbbi értékes tanulmányainak és tankönyveinek. Eperjesi 
tanársága alatt úgyszólván Horváth Ö. mellett egyedül ő szolgálta e hazában 
a jogi szakoktatás irodalmi ügyét. Akkor adta ki a P rot. Eg y h á zi és Isk. 
Lap hasábjain (1889—1891.) több magvas tanulmányát a jogi szakoktatás 
kérdéséről s a coll. értesítőben is „A jogtudomány a középisk. oktatásban" 
és „Nemzetgazdaságtan — Közgazdaságtan" ez. tanulmányait. Csakugyan 
az a négy év — mint a Sárospataki L a po k  is mondja —, a melyen át 
az eperjesi jogakadémián (mint coll. jegyző is) működött, kitűnő előiskola 
volt neki a jogtud. különféle ágaiban való mélyebb tájékozódásra és írói 
hajlamainak kipróbálására. Annyi bizonyos, hogy mi eperjesiek fedeztük 
fel őt és erősen charakteres, kedves egyéniségét a hazai prot. irodalomnak 
s a jogi szakoktatásnak. Különösen az ŐRÁLLÓjában fejtette ki annak az 
Akadémia által is méltányolt minden energiáit, — mi mellett nemesszívű 
nejével: Lipcsey Margittal már Eperjesen is ráért a jótékonyság gyakor
lására a megszorultakkal szemben.

Sokat küzdött, sokat fáradott, de már Eperjesen is nagy sikereket 
aratott. Atyja (ref. lelkész és 48-as honvéd) Charaktere és sárospataki isko
láztatása látszott meg kedves és erős magyar prot. ízű egyéniségén. Épp 
azért mi sem így képzeltük ennek a csillagnak a futását. „Sokat megbiró 
lelke — főleg Selmeczbányán — saját lángjától perzselődött meg." Utóbbi 
éveiben elborult lélekkel, nyugdíjas állapotban családja körében Miskolczon, 
majd Tiszafüreden élte napjait. Példaadó emlékezete e helyütt is meg
érdemli hálás kegyeletünket!

Márczius 10-ikén a collegiumi tanári-kar képviseletében mind a négy 
intézetnek dékánjai és igazgatói üdvözlő és tisztelgő látogatást tettek 
Szinyei Merse István újonnan kinevezett sárosvármegyei főispánnál és 
dr. Novák István ez év kezdetén beiktatott eperjesi gör. kath. püspöknél, 
miután úgy az egyik, mint a másik magasállású úr február utolsó napjain 
a Collegiumot és a Collegium intézeteinek vezetőtanárait látogatásukkal 
megtisztelték és ez alkalommal főiskolánk iránt érzett jóindulatuknak meleg- 
szavakban kifejezést adtak.

Fájdalommal értesültünk már február hóban arról, hogy Tahy József, 
a mindnyájunk által nagyrabecsült, mélyen tisztelt és szeretett érdemdús coll. 
felügyelő a püspök úrhoz intézett levélben lemondott a coll. felügyelőségről. 
A coll. tanári-kar márcz. 4-ikén tartott közös értekezletének megbízásából 
többtagú küldöttség jelent meg a felügyelő úrnál és kifejezést adván előtte 
az egész tanári-kar iránta érzett tiszteletének és odaadó ragaszkodásának, 
megkérte, hogy vonja vissza lemondását és maradjon tovább is a collegiumi 
kormányzatnak az élén. De a küldöttség kérésének nem volt eredménye, 
és így csak azon reményünk maradott, hogy a kerületi elnökségnek fog 
sikerülni őt a collegiumi felügyelőség további viselésére bírni.

Márczius 15-ike'n, eddigi hagyományos szokásunkhoz híven, hazafias 
lelkesedéssel ülte meg főiskolánk mind a négy tanintézetének ifjúsága a
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collegiumi díszteremben Magyarország nemzeti űjjáébredésének ünnepét, 
előkelő és nagyszámú közönség jelenlétében. Különös fényt kölcsönzött 
ezen ünnepélynek egy 42 tagból álló lengyel társaság, melyet a magyarok 
iránt érzett rokonszenv városunkba hozott és a mely collegiumi ünnepé
lyünkön is résztvett, az ünnepély befejeztével pedig az „eperjesi vértanúk" 
szobrát Lengyelországból hozott koszorúval, ünnepélyes szónoklatok mellett 
megkoszorúzta.

Májas 5-ikén résztvettünk a néhai Zelenka Pál püspöknek emlékére 
a kerület által Miskolczon emelt sírkő felavatásának kegyeletes ünnepélyén. 
A Collegium fentartóhatósága és tanári-testülete képviseletében Ludmann 
Ottó coll. igazgató, a theol. akadémia képviseletében Mayer Endre dékán 
és Farkas Győző, a theol. hallgatók testületének elnöke, a tanítóképző-intézet 
képviseletében Gerhard Béla igazgató koszorúkat helyeztek el a Collegium 
körül oly sok érdemet szerzett felejthetetlen boldogult főpásztor sírkövére.

Május 20-ikán tartottuk meg tavaszi deprecatiói ünnepünket. Az ifjúság 
nevében Baron János theologus beszélt; a tanári-kar nevében ár. Deák 
János theol. akad. tanár válaszolt a következőképen:

Szeretett Kartársak! Kedves Ifjúság!
Van az Ótestamentumnak egy kis könyve, — a könyv nevet talán 

nem is érdemli meg, hiszen magyar bibliáinkban alig három levél az egész, 
— s mégis nagy mértékben rászolgál arra, hogy legalább pár perezre feléje 
fordítsuk figyelmünket. Érdekes már azért is, mert az Otestamentum összes 
könyvei között ez a legrégibb, melyről pontosan tudjuk, hogy mely időtájt 
keletkezett. Tudjuk, hogy szerzője 760 — 750 körül tevékenykedett s így 
beszédét is kevéssel ezután kellett feljegyeznie. Természetes dolog, hogy 
bibliai könyvről lévén szó, a theologusnak nyújt legtöbbet ez a művecske. 
Azonban ne gondoljuk, hogy csak neki. A történész, az archaeologus, a 
jogász, a sociologus, a szónok, a költő, a kereskedő, a katona, sőt a pénz
ügygyei foglalkozó is tanulhat belőle. Csábító feladat volna reámutatni arra, 
mi illeti meg az egyiket, mi a másikat, azonban ez a hely és ez az alkalom 
arra int bennünket, hogy ne ezt keressük most, de azt, hogy mit talál 
benne az ember, a keresztyén ember. Hogy ezt megtehessíik, meg kell 
ismernünk a kort, melybe könyvünk elvezet, hogy azután kellőképen mél
tányolni s értékelni tudjuk azt, a mit szerzőjük hirdetett.

Izráel országát — hiszen erről esik itten szó — abban az időben már 
évtizedek óta sanyargatta veszedelmes északi szomszédja, Aram vagy ismer
tebb nevén: Syria. Az országnak egy jó részét már régebben elfoglalta s 
a magáéhoz csatolta. Már-már úgy látszott, hogy Izráel országa sírba 
hanyatlik, a mikor hatalmas fejedelme támadt Jóásban s különösen az ő 
fiában II. Jeroboámban, a ki 783 — 742 között uralkodott. Egy emberöltőt 
tesz ki uralkodása. Mi mindent tehet ily hosszú idő alatt egy nagytehetségű 
fejedelem! Sokat, nagyon sokat, és Jeroboám is sokat tett. Ellenségeit leverte. 
Visszaszerezte az előbb elhódított országrészeket, sőt újakat is foglalt el, 
úgy hogy úgy látszott, mintha Dávidnak hatalmas birodalma állott volna 
helyre ismét. A hatalmi növekedéssel gyarapodott az ország jóléte is, fejlő
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dött culturája. Nem lehet csodálkozni, hogy ily kedvező viszonyok között 
nagyra nőtt az izráeli ember öntudata is. Büszkén vallotta magát izraelinek, 
büszkén tekintett hadverő királyára, és siessünk hozzátenni: jóleső örömmel 
és hálával gondolt istenére Jahvéra, a ki az ő népével ennyi jót tett s a ki 
hatalmas, hogy népe ellenségeit leverje, megsemmisítse.

A fénynyel azonban együtt jár az árny; a culturának — sajnos — 
nemcsak áldása, de átka is van. A jólét gyarapodása nem egyöntetű minden 
embernél s míg az egyik kézben hihetetlen módon meggyűlik a vagyon, 
addig a másikból eltűnik az is, a mi ott volt. Egy ország vagyonosodása 
sokszor csak élesebbé teszi a gazdag és szegény, az úr és szolga, a vezetők és 
vezetettek közötti ellentétet. így volt ez Ámósz idejében is Izraelben. Voltak 
már nagybirtokosok és volt szegény, vagyontalan nép; voltak már gazdag 
búzakereskedők, — és voltak olyanok, a kik ruhájukat is zálogba adták, 
sőt önmagukat is eladták, csakhogy megélhessenek; voltak, a kik újmódi, 
koczkakövekből épített palotákban laktak, a kik a nyári meleg ellen kényel
mes nyaralókban kereshettek üdülést, — és voltak, a kik nem tudtak mivel 
takaródzni, ha nyugalomra hajtották fejüket. Ehhez a társadalmi és gazda
sági egyenlőtlenséghez járult még a társadalmi élet egyéb igazságtalansága. 
A szegény hiába kereste a maga igazát a törvény előtt is, az is a gazdagot 
védte. Sőt a bírót is meg lehetett vesztegetni! Az egész társadalom erkölcse 
alapjában véve romlott volt. Talán azt lehetne még gondolni, hogy a nők 
képeztek kivételt, ők képviselték az élet ideáljait; talán ők igyekeztek legalább 
enyhíteni a nyomort? Nem! Nekik is csak arra volt gondjuk, hogy élvezze
nek, mulassanak, szórakozzanak ...

Látszólag tehát olyan volt az ország képe, mint egy nagy, hatalmas 
épület, ha azonban ezt az épületet közelebbről megtekintette az ember, 
láthatta, hogy nem hatalmas vastraverzek, de szúette, ócska, korhadt geren
dák tartják csupán annak boltozatát. Abban a legalább külsőleg virágzó 
országban azonban éppen a benne lakók nem vették észre ezt. Nem is 
tartottak semmi veszedelemtől, mert bizakodtak abban, hogy eleget tettek 
Isten iránti kötelességüknek, hiszen a híres szenthelyeken bőven folyt az 
áldozati állatok vére s a nevesebb cultushelyekhez, szenthalmokhoz nagy 
tömegekben zarándokolt a nép, különösen nagy országos ünnepek alkalmával.

Nagy ünnepi összejövetel lehetett akkor is, a mikor Ámósz Izráel 
országában megjelent. Judából jött, a testvérországból. Mint könyvében 
maga mondja, nem jószántából jött, de magának Istennek küldetését érezte 
és hallotta s azért jött. Szokatlan kijelentés ez a mai kor gyermeke számára, 
de a ki csak egy kissé is ismeri a missionáriusok életét, működésük kez
detét, a rugókat, melyek arra indítják őket, hogy ha kell, életüket is áldozzák 
egy ideálért, Isten országáért, az belátja, hogy ez a jelenség nem ismeretlen 
még ma sem. Ámósz egyszerű pásztorember volt, a ki a finomult városi 
életnek ellensége, mert abban népe meggyöngítőjét, megrontóját látja. 
Bizonyos mértékben ellensége a culturának is, mert kora culturájának csak 
rossz, bomlasztó hatását érzi és látja. Hogy hol, merre járt Izráel országában, 
azt nem tudjuk pontosan megállapítani, de azt beszédei bizonyítják, hogy
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volt az ország székvárosában: Samariában, látta annak nyüzsgő, fényűző 
életét s volt az ország elsőrangú szenthelyén, Béthelben is, látta az ottani 
gazdag áldozatokat, hallotta az oda zarándokló tömegek énekét, zenéjét. 
Talán éppen itt, ez utóbbi helyen mondotta azt a beszédét, melynek 
egyetlenegy mondatában, mintegy dióhéjban van összefoglalva nemcsak 
alapvető gondolata, de mondhatnánk azt is, hogy egész világnézete: „Csak 
titeket választottalak ki a föld összes népei közül, ezért — megbüntetlek 
titeket a ti összes vétkeitekért!"

A mondat értelme világos, egymás mellé helyezése azonban legalább 
is szokatlan. Nem a kiválasztás ténye a szokatlan, de a következtetés különös 
és talán megdöbbentő, melyet abból levon. Hogy Izráel magát Isten 
kiválasztott népének tartotta, ez ismeretes mindannyiunk előtt s ez igaz is, 
hiszen íme ezt a tételt Kr. e. 750 körül már precízen megfogalmazza egy próféta. 
Sőt nem annyira megfogalmazza, hanem, a mi talán még többet mond: 
ellesi a néptől, az ő ajakáról veszi át, mint annak büszke hitvallását. S valóban, 
ha meg akarnók szövegezni ama kor emberének és társadalmának, vagy a 
mi mindegy: az egész nemzetnek hittudatát, mondjuk: hitvallását, az igen 
egyszerűen ebben volna összefoglalható: Jahve Izráel istene, Izrael Jahve 
népe. Ez látszólag nem mond sokat, de csak nekünk nem. Az a régi ember 
azt fejezte ki ezáltal, hogy a kettő között szoros, megváltozhatatlan, örök 
időkre szóló viszony áll fönn. Ha Izráel Jahve kiválasztott népe, akkor Jahve 
vigyáz is reá, megóvja és megvédelmezi. Olykor-olykor talán megfeledkezik 
róla vagy meg is fenyíti, de végre mégis csak diadalra segíti, csak azért, 
hogy őt erőtelennek ne mondhassák más népek. Ezen sajátságos felfogás 
mellett nem jött tekintetbe az, hogy hogyan él, mit cselekszik maga a nép, 
vagy éppen az egyén — annak csak egy főkötelessége van, tudniillik: meg
adni istenének megszakítás nélkül az áldozatokat...

Izráel népének föntebb vázolt hitéletét mondja ki tehát Ámósz. S ha 
ezt meggondoljuk, át kell látnunk, hogy örömmel hallhatta a sokaság ezt 
a beszédet. Figyelt, hogy mi újat is fűzhet még hozzá a szónok. S az folytatta 
is tovább: «ezért — megbüntetlek titeket a ti összes vétkeitekért"...

Nincsen elbeszélve, micsoda megdöbbenés és milyen tiltakozás támadt 
ezekre a szavakra, azonban a próféta többi beszédeiből egészen pontosan 
megállapíthatjuk, hogy mit hozhattak fel a próféta ezen kijelentése ellen. 
Szinte megelevenedni látjuk az akkori társadalmi csoportokat, a mint sorra 
tiltakoznak a próféta állítása ellen. Az első, talán a czéhbeli próféták csoportja 
azt mondja: nem ér bennünket semmi baj, nem hallgatunk reád, mert te 
nem mondasz igazat, hiszen nem vagy Jahve hivatásszerű prófétája! A másik, 
az optimisták vagy öntelt politikusok pártja azt mondotta: nagyon sötétnek 
látod a jövendőt, nincs igazad, az még dicsőbb lesz, mint a jelen. A har
madik ugyanezt erősítgeti s büszkén, öntelt elégültséggel utal a nagyszámú 
s gazdag áldozatokra... A próféta nem hagyja válasz nélkül egyiket sem. 
Az elsőre azt mondja: minden eseménynek magvan a maga oka és okozata, 
íme itt állok én és beszélek, hirdetem a veszedelmet és pusztulást, — ennek 
mi az oka? Ti nem tudjátok megmondani, úgy-e? Nos, hát megmondom én :
Coll. Ért. 1913-1914. 5
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Isten maga! A másikra azt válaszolja, hogy az a nap, a melyre várnak, 
sötétség napja, — ne bízzanak tehát benne! A harmadikra pedig ezt: 
gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, nem akarom szagolni a ti áldoza
taitokat! íme, hogy teszi értéktelenné a próféta kortársainak összes vélt 
értékeit! Mintha csak azt mondaná: a mit ti gyakoroltok, a miben ti biza
kodtok, a mire öntelten hivatkoztok, az értéktelen külsőség csupán! Külsőség, 
czeremonia nem ér semmit, mert meghazudtolja az élet. Sőt akkor az emberek 
önámítása az csupán, mert ellene mond az élet, s az bűnös. Ha pedig 
bűnös, akkor Isten büntet. Büntet, mert igazságos. Megbünteti tehát saját 
maga kiválasztott népét is ! ...

Ha azonban ez megáll, mi értelme van a kiválasztásnak? Van-e 
egyáltalán vagy talán nincs is? A tényt magát a próféta nem tagadja. 
Kiválasztás, vagy ha úgy tetszik, előre elrendelés igenis van szerinte is! 
De ez nem jelentheti a tétlenségre, Isten akaratának áthágására, bűnös, 
szabados életmódra való kiválasztást, de a több kötelességre való elhivatást, 
a több kötelességnek a vállalását és teljesítését! A kiválasztás tehát nem 
kényelmes, lanyha, tespedt életre való biztosítás, nem fényűző, felelősség- 
telen életre való szabadságlevél, de kijelölés az Isten leikével való munkára, 
a rossz elleni küzdelemre! Ezért, mondja a próféta, azzal tiszteljétek Istent, 
hogy mindig: keressétek a jót! Szeressétek a jót, gyűlöljétek a rosszat! 
Csörgedezzen a jogosság, mint a víz s az igazság, mint a kiapadhatatlan 
patak!... Ez a megmaradásnak, az életnek az útja! Ha így cselekesztek, 
akkor talán még könyörülni fog Isten! Ha azonban nem így tesztek, bizo
nyosan jön a — vég!

Nagyjelentőségű, korszakalkotó megnyilatkozásai ezek a prófétai szellem
nek. Jelentősége még jobban kidomborodik, ha hozzágondoljuk az akkori 
életet sötét háttér gyanánt egyfelől s az evangéliumokkal való rokonságát 
másfelől. Szinte hallani véljük a szavakat: „Isten lélek s a kik őt imádják, 
szükség, hogy lélekben és igazságban imádják". S mintha az a gondolat 
csendülne meg már itt, melyet Jézus így fejezett ki: „Annakokáért mondom 
néktek, elvétetik tőletek az Istennek országa és oly népnek adatik, a mely 
megtermi annak gyümölcsét".. .

A mai kor gyermekét ezek a gondolatok már nem igen érdeklik. 
Mink tjrár más szemüvegen nézzük az események folyását, mi már sokszor 
csak a természet törvényeit látjuk érvényesülni az egyes ember és a társa
dalmak életében is. S mégis nem árt nekünk ilyen és hasonló gondolatokat 
is emlékezetünkbe idézni! Mert a kiválasztás tanát, kifejezetten vagy kifeje- 
zetlenül, tudva vagy tudattalanul valljuk és hirdetjük mindannyian nemzeti, 
egyházi és egyéni életünkben és az egyes társadalmi osztályokban egyaránt. 
Vallja még az is, a ki máskülönben Istenről mit sem akar tudni!

Nemzeti életünkben hirdetjük és valljuk, hogy mi itt a kelet határ- 
mesgyéjén az isteni Gondviseléstől kiválasztott, iderendelt nép vagyunk; 
ekként állunk két nagy nyelvcsalád között s közvetítjük a nyugati kultúrát 
kelet felé ...

Egyházi életünkben hivatkozunk a reformátio korszakot alkotó jelen
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tőségére; büszkén valljuk magunkat a nagy elődök utódainak, gazdag 
örökségük elégedett örököseinek ...

Egyéni életünkben is áltatjuk magunkat azzal a gondolattal, hogy 
pótolhatatlanok vagyunk; miérettünk vannak sokan, mi azonban n e m. . .

Társadalmi életünkben is ott él kifejezetten is a gondolat, hogy nemzet- 
fentartó, egyházépítő elem ez vagy az a társadalmi osztály csupán ...

Éppen ezért ha valamikor, akkor ma van szükségünk annak nyoma
tékos hangsúlyozására, a mit Ámósz próféta már Kr. e. 750 évvel hirdetett: 
Van kiválasztás. Semmi sem esetleges, semmi sem véletlen, semmi sem czéltalan. 
Mindennek van rendeltetése. De a kiválasztást, az elhivatást is el lehet 
veszíteni; könnyelműen el is lehet játszani!... Akkor aztán más kapja 
kézbe a zászlót s más kerül arra a helyre, a hová nekünk kellett volna 
állani vagy a hol mi állottunk ...

Mi hiszszük azt, hogy el vagyunk híva egy nagy czél szolgálatára: 
elhívott bennünket Isten! De meg vagyunk győződve a felől is, hogy csak 
akkor lesz velünk Isten segítsége és áldása, ha hivatásunkat teljes erőnk 
szerint betölteni igyekezünk; ha sem nemzeti, sem egyházi, sem egyéni 
életünkben nem leszünk hűtelenek ahhoz a nagy czélgondolathoz, melyet 
szolgálnunk kell 1 Ehhez hűtelennek lenni annyi, mint a Lélek ellen tusa- 
kodni, a Lélek ellen vétkezni. Ez a legnagyobb bűn. Erre nincsen bocsánat... 
A mely nép, egyház vagy egyén ez ellen vét, attól elvétetik az ország, a 
melynek bírására méltatlannak bizonyult!

Azért most, a mikor Istennek hajlékában jöttünk össze, hogy a szent 
vacsorában megerősítsük Urunkkal és Üdvözítőnkkel való szövetségünket, 
higyjük azt, hogy Isten mint igazán megtérőknek megbocsátja a mi vét
keinket! De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az az Isten meg is ítél 
bennünket, gondoljunk azért Isten ítéletére is: „A ki méltatlanul eszik és 
iszik, ítéletet eszik és iszik magának, hogy meg nem becsülte az Úrnak testét".

Azon legyünk, hogy velünk ne így legyen! Amen.

Még egy nevezetes ünnepélyt kell itt a collegiumi életben e tanév 
alatt előfordult fontosabb események sorában felemlíteni: a Collegium 
kebelében fennálló „Markovits-kör“ 50-éves jubileumát, a legelső vidéki 
gyorsíró-kör alapításának félszázados évfordulóját, mely f. évi május hó 
31-ikén a Coll. nagytermében lefolyt, és a mely alkalommal a »Gyakorló 
Gyorsírók Társasága" és az „Országos Diákgyorsíró Szövetség" is dísz
gyűlést és versenyírást tartott a Collegiumban. Ezen ünnepségekről bővebb 
tudósítás olvasható Értesítőnknek más helyén (a főgymnasiumról szóló 
jelentések közt).

Miután az eddigiekben chronologicus sorrendben említettük a Coll. 
életében az elmúlt tanévben előfordult nevezetesebb eseményeket és válto
zásokat: itt még kikerekített, egységes képben mutatjuk fel azt a haladást( 
mely a Collegium jogakadémiájának fejlődésében e tanév folyama alatt 
észlelhető volt.

5*
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* A collegiumi jogakadémia 1913/i4. tanévi történetének vázlatos ismer
tetésénél örömmel indulunk el azon a nyomon, a melyen haladva múlt 
tanévi értesítőnkben is számot adtunk ennek az állandóan fejlődést mutató 
collegiumi főiskolának egy tanévi múltjáról. Teszsziik ezt azért is, mert már 
bevezetésképen megállapíthatjuk, hogy a jogakadémia fejlesztése és verseny- 
képessé tétele czéljából megindított, de a múlt tanév befejeztével nagyobb
részt még csak reménységekkel kisért mozgalmunk eredményes lett.

Az evangélikus egyetemes egyház közgyűléséhez intézett kérő szózatunk 
meghallgatásra talált s 1913. október 15—18. napjain tartott közgyűlésében 
évi 3000 koronával emelte egyházkerületünknek közalapi segélyét oly czélból, 
hogy főiskoláját hathatósabban támogathassa. A collegiumi értesítő hű tükre 
százados főiskolánk történetének. Éppen azért szerény, de örök emléket 
állítsunk ehelyütt is egyetemes egyházunk nemes áldozatkészségének, valamint 
Oeduly Henrik püspök űr Öméltósága hálára kötelező jóságának, a mikor 
legbensőbb köszönetünket nyilvánítjuk velők szemben. Püspökünk fennkölt 
gondolkodása mélyen át van hatva attól a tudattól, hogy evangeliomi 
egyházunknak szent feladata a tudomány művelése is s ilyen meggyőző
désben nem szűnt meg odahatni, hogy egyházkerületünknek főként a 
tudomány művelésére hivatott jogi főiskolája az egyetemes egyház részéről 
fokozottabb anyagi támogatásban részesíttessék. Az elért eredmény lehetővé 
tette, hogy jogakadémiánkon a 8-ik jogi rendes tanszék is felállíttassék. 
Tizenöt évvel ezelőtt még csak öt rendes tanszékünk volt. Kitartó küzdelem, 
lelkiismeretes kötelességteljesítés s a nemes ügy szolgálatára megnyert 
tényezők segítségével íme elértük azt is, hogy jogakadémiánk ma már a 
tanszékek száma tekintetében is éppen úgy van szervezve, mint az állam 
közvetlen rendelkezése alatt álló akadémiák. Méltán nevezhetjük tehát az 
elmúlt tanévet korszakos jelentőségűnek s joggal meríthetjük e lélekemelő 
mozzanatból azt a reménységet, hogy az eddigi utakon haladva, a Collegiumot 
alapító 17-ik századbeli nagy elődök szándékát megvalósítjuk s északi 
Magyarország nagymultú városában, a kiesfekvésű Eperjesen egy legmagasabb 
fokú főiskola szolgálja a tudományt s a vallásos és hazafias alapokon nyugvó 
közművelődést.

A jogakadémia második philosophiai rendes tanszékének felállítása iránt 
Eperjes sz. kir. város közönsége már 1913. április 19-ikén tartott rendkívüli 
közgyűlésében tett nagylelkű ajánlatot. A collegiumi igazgató-választmány 
1913. június 11-ikén tartott üléséből az ajánlat feltételeinek némi módosítása 
iránt tett előterjesztést, a melyet Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének 
1913. szeptember havában tartott közgyűlése lekötelező előzékenységgel 
honorált. Minthogy azonban a már előbb megtartott múlt évi egyházkerületi 
közgyűlés városunk újabb áldozatkész ajánlatát nem tárgyalhatta s ennél
fogva az október havában tartott egyetemes közgyűlés sem volt abban a 
helyzetben, hogy a nagyjelentőségű ügyre vonatkozólag érdemi határozatot 
hozhasson, ennélfogva a f. évi augusztus havában tartandó egyházkerületi

Dr. Mikler Károly jogkari dékán közlése.
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és a folyó év őszén tartandó egyetemes egyházi közgyűlésektől várjuk ennek 
a kérdésnek bölcs megoldását. Fentebb említettük, hogy jogakadémiánk 
a 8-ik jogi tanszék felállításával szervezeti tekintetben elérte azt a színvonalat, 
a melyen az állam közvetlen rendelkezése alatti jogakadémiák állanak. 
Hogy Eperjes sz. kir. város közönsége a jogakadémiák életképességének 
s a jövőben egyetemi főiskolákká való kifejlődésének feltételeit mily helyesen 
ítélte meg akkor, a mikor a második philosophiai rendes tanszék felállíthatása 
érdekében tetemes áldozathozatalt ajánlott fel, azt élénken igazolja a vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. minister úr őnagyméltóságának a főrendiház 1914. 
május 22-iki ülésén elhangzott kijelentése, a mikor a pozsonyi és kassai 
jogakadémiák jövőjét érintő felszólalásra azt válaszolta, „hogy a vidéki jog
akadémiák sorsa csak akkor fejlődhetik tovább, ha egyetemekké fejlődhetnek". 
Minthogy ugyancsak ez a mi szilárd meggyőződésünk is, ennélfogva a 
legteljesebb odaadással munkálkodunk azon, hogy a második philosophiai 
tanszék felállítását czélzó ajánlatra vonatkozólag felettes egyházi hatóságaink 
mielőbb kedvező határozatot hozzanak. A jogakadémiának kiszámíthatlan 
lendülete, esetleg rövid időn belül való nagyarányú fejlődése és átszervezése 
függ ennek az ügynek gyors és összhangzatos lebonyolításától; éppen ezért 
bizton reméljük, hogy Eperjes sz. kir. város, másrészt pedig az evangélikus 
egyetemes egyház netán felmerülő, de a nagy czél mellett eltörpülő minden 
akadályt kölcsönös előzékenységgel fog leküzdeni.

Az 1914. január 26-ikán tartott collegiumi igazgató-választmányi gyűlés 
elrendelte a 8-ik jogi tanszék betöltését. E végből az elnökség megbízatást 
is nyert a pályázat meghirdetésére, mely pályázati hirdetmény szerint a 
tanszék tárgyai a következők: magyar anyagi büntetőjog, magyar büntető
perjog és jogbölcselet. A megválasztandó tanár a magyar anyagi büntető
jogot csak az eddigi büntetőjogi tanszék megüresedése után fogja előadni. 
A tanszéket a collegiumi igazgató-választmány 1914. június 8-ikán tartandó 
ülésében tölti be.

Örömmel említjük meg e helyütt, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minister 117,054/1914. sz. alatt kelt rendelettel dr. Flórián Károly 
jogakad. ny. r. tanár részére az I9i3/i4. tanévben Németországban teendő 
tanulmányút czéljaira 1600 kor. utazási ösztöndíjat engedélyezett. Dr. Flórián 
Károlynak a collegiumi igazgató-választmány a szükséges szabadságot április 
15-ikétől kezdődőleg engedélyezte, s minthogy dr. Ereky István és dr. Milder 
Károly dr. Flórián Károlynak helyettesítésére önként vállalkoztak, kartársunk 
a nyári félévet a berlini egyetemen tölti. Ugyancsak külföldi tanulmányúton 
töltötte el a második félévet dr. Bruckner Győző, jogakadémiánkon a mű
velődéstörténet magántanára, a ki a tanév folyamán a budapesti m. kir 
tudományegyetemen „Felsőmagyarország művelődéstörténetéből" egyetemi 
magántanárrá képesíttetett.

Dr. Ereky Istvánnak a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
154,948/1913. sz. rendelettel 1913. január 1-jétől kezdődőleg a VII. fizetési 
osztály második fokozatának, dr. Obetkó Dezsőnek pedig 157,301/1913. sz.
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rendelettel 1913. október 1-jétől kezdődőleg a VII. fizetési osztály első 
fokozatának megfelelő fizetéskiegészítő államsegélyt engedélyezett.

Az államvizsgálati bizottságokba új tagokul kineveztettek dr. Toperczer 
Oéza ügyvéd és Ujházy Árpád kir. törvényszéki bíró. Pehovits Ágoston 
ny. m. kir. pénzügyi tanácsos, a ki éveken keresztül az államtudományi 
államvizsgálati bizottságnak igen buzgó kültagja volt, nyugdíjaztatása és 
Eperjesről való elköltözése miatt tisztéről leköszönt.

A collegium! tanárok közhatósági, társadalmi és irodalmi
tevékenysége.

Balló Aurél az Eperjesi Széchenyi-kör zene- és képzőművészeti szak
választmányának tagja, törvényszéki írásszakértő.

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, igazgató-választmányának tagja. Felolvasást tartott a Kör Nép
akadémiáján Kamerunról.

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.

Dr. Deák János az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház segédlelkésze, a 
Collegium és 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. Nyomtatásban megjelent »Die Liebe 
in den alten semitischen Religionen" czímű műve.

Draskóczy Lajos az eperjesi theol. akadémia zsinati képviselője; 
egyházm. tvszéki bíró, az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház tanácsának, iskola
székének, adókivető- és temetőügyi-bizottságának, az Ev. Tanárok és Tanítók 
Orsz. Egyesületének, a M. Kárpátegyesület tagja; az eperjesi Collegium’ 
prorectora, az 1875: XXXII. t.-cz. 40. §-a értelmében alakított, néptanítókat 
nyugdíjazó, állandó nyugdíjbizottság tagja, az Eperjesi Társadalmi Egylet, 
az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmányának, Eperjes szab. kir. 
város képviselőtestületének választott tagja.

Dr. Ereky 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



39

község felügyelője; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, központi
választmányának, igazoló-választmányának s Eperjes szab. kir. város képviselő- 
testületének tagja; a Társadalomtudományi Társaságnak meg a Törvényes 
Munkásvédelem Magyarországi Egyesületének választmányi tagja; a köz- 
gazdaságtan, pénzügytan és a magyar pénzügyi jog nyilv. rendes tanára. 
A második alapvizsgálati bizottságinak elnöke s az államtudományi állam
vizsgálati bizottságnak rendes tagja; a Collegium pénztárosa és igazgató
választmányának tagja, az E perjesi Lapok, a Közgazdasági Szem le  és a 
müncheni H o c h sc h u l n a c h r ic h t e n  munkatársa.

Frenyó Lajos az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház tanácsának és iskola
székének tagja, collegiumi könyvtáros, a coll. olvasóterem őre, a főgimnázium 
„Thököly Imre“-körének vezetője, az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-irodalmi 
és népnevelési szakválasztmányának, igazgató-választmányának s a sáros
megyei tót és rutén népköltészet emlékeinek gyűjtésére kiküldött bizott
ságának tagja, a M. Kárpátegyesület eperjesi Osztályának választmányi tagja. 
A középisk. V. o. számára írt: „A keresztyénség megalapításának története" 
czímű tankönyvet az 1913. évi egyetemes egyházi közgyűlés 54. jkvi pontjá
ban engedélyezte. „A Messiás eljövetelének előkészítése az Ószövetségben" 
czímű tankönyve bírálat alatt van. Előadást tartott az Eperjesi Széchenyi- 
kör népakadémiáján Japánról. Az eperjesi áll. tanítónőképző evang. növen
dékeinek vallásvizsgáin mint kér. biztos elnökölt. A miskolczi kér. gyűlésen 
mint előadó vett részt.

Oamauf György az Orsz. Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület választmányá
nak tagja, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes szab. 
kir. város képviselőtestületének tagja.

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

Gömöry János az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház tanácsának és iskola
székének tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör irodalmi szakválasztmányának 
elnöke, igazgatóválasztmányának tagja, az Országos Ág. Hitv. Ev. Tanár- 
egyesületnek és az Országos Vöröskereszt-Egyesület eperjesi fiókjának titkára, 
az eperjesi áll. óvoda felügyelő-bizottságának és az eperjesi gyermekmenhely- 
bizottságnak tagja. Szerkesztette az Orsz. Ág. Hitv. Evang. Tanáregyesület 
Évkönyvét. Jelen volt az Evang. Tanárok és Tanítók Orsz. Egyesületének 
közgyűlésén és választmányi ülésein Budapesten, a tiszai ev. egyházkerület 
közgyűlésén és az egyházkerületi iskolai bizottság ülésén Miskolczon, az 
egyetemes egyházi közgyűlésen Budapesten; az egyházkerület képviseletében 
elnökölt a késmárki főgymnasium érettségi vizsgálatán.

Dr. Hebelt 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 tagja. A‘ kar jegyzője.
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Dr. Horovitz Simon kir. tanácsos, a jog- és államtudományok tudora, 
köz- és váltó-ügyvéd; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának meg 
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 harmadik alapvizsgálati bizottság 
elnöke, az első és a harmadik alapvizsgálati 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 sz. kir. város képviselőtestületének választott 
tagja és a N asa Z astava czímű lapnak főmunkatársa, a theol. akadémián 
a tót nyelv tanára.

Ludrnann 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 törvény
székének 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 Szatmárnémetiben 
az ev. templomegyesület vallásos estélyén 1914. február 22-ikén „a keresztyén 
egyház keletkezéséről" s Eperjesen a theol. akad. belmissziói egyesület 1914. 
év április havában tartott vallásos estélyén.

Dr. Maiéter István, az államtudományok tudora, a magyar közjog, a 
politika, a nemzetközi jog, az európai államok legújabb története meg a 
jog- és államtudományi bevezetés nyilv. rendkívüli tanára.

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 sa 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 sz. kir. város képviselőtestületének tagja; a magyar 
alkotmány- és jogtörténet és az egyházjog nyilv. rendes tanára. Az első
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Molitor Gusztáv az Eperjesi Széchenyi-kör szinészeti szakválasztmányá
nak jegyzője, igazgatóválasztmányának és magyar-irodalmi szakválaszt
mányának tagja. A sárosi ág. hitv. ev. egyházmegye számvevője.

Dr. Obál Béla az eperjesi I. egyház tiszt, s.-lelkésze, a Magyar Történelmi 
Társulat és a hallei Thüringisch-Sächsische Oeschichtsverein, a Comenius- 
Verein, a Gesellschaft für Hochschulpädagogik és Ges. f. Schulhygienie 
r. tagja, a hallei Magyar-Egylet tiszt, tagja. írt az Ev. LAPba, az Evang . 
ŐRÁLLÓba, valamint a Történeti közlemények Abaúj vm. és Kassa múltjá
ból: Az egyház és városok a reformatio előtt czímen, mely külön is meg
jelent. A vallás- és közoktatásügyi minister a felsőlövői főgymn. érettségi 
vizsgálatához kormányképviselőnek küldte ki.

Dr. Obetkó Dezső képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok 
tudora, köz- és váltó-ügyvéd, oki. bíró, volt kir. törvényszéki bíró; Eperjes 
szab. kir. város képviselőtestületének választott tagja; a magyar kereskedelmi 
és váltójog meg a magyar polgári törvénykezési jog nyilv. rendes, vala
mint a franczia és angol nyelv előadó tanára. A jogtudományi államvizs
gálati bizottság elnöke és a második alapvizsgálati bizottságnak rendes 
tagja. Mint prodékán, a dékánnak akadályoztatása esetén a jogakadémia 
vezetője. Tagja a Collegium igazgató választmányának. írt jogi czikkeket a 
szaklapokba s egyéb közleményeket a ViLÁGba, a FELSŐMAGYARORSZÁGba. 
Elnöke az Eperjesi Széchenyi-kör idegennyelvi szakválasztmányának, a 
magyar-irodalmi szakválasztmánynak meg az igazgatóválasztmánynak tagja. 
A Felvidéki írók és Hírlapírók Országos Szövetségének ügyésze és választ
mányi tagja. Az eperjesi evang. egyház jogügyi bizottságának jegyzője. 
A Jogakad. Tanárok Orsz. Egyesületének választmányi tagja. Az aradi és 
lippai felső keresk.-iskoláknak érettségi vizsgálatain ministeri biztosi minő
ségben leendő elnöklésre a vall.- és közoktatásügyi ministertől az 1914. évi 
jún. és szept. hónapokra is megbízást nyert.

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

Peskó Ödön az eperjesi ág. h. ev. I. egyház tanácsának tagja, a sárosi ev. 
egyházmegyei számvevőszék tagja, Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének 
választott tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör igazgatóválasztmányának tagja, 
a M. Kárpátegyesület eperjesi nsztályának választmányi tagja.

Remenylk Lajos az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválaszt
mányának és a sárosi ág. h. ev. egyházmegye tanügyi bizottságának tagja, 
a M agyar K isdednevelés és N époktatás c z . paedagogiai szakközlönynek 
felelős szerkesztője. Hatodik kiadásban jelent meg a miniszterileg engedé
lyezett »Sárosvármegye földrajza'1 cz., népiskolai tankönyve. Több napilap
nak tudósítója.
Coll. Ért. 1913-1914.

a la p v iz sg á la ti  b iz o tts á g  e ln ö k e , az á lla m tu d . á llam v izsg á la ti b iz o tts á g  h .-e ln ö k e
és re n d e s  tag ja .
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Saguly József az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-nyelvi és irodalmi 
szakválasztmányának jegyzője és igazgató-választmányának tagja, az eperjesi 
tanári-kör jegyzője, az Orsz. Vöröskereszt-Egyesület eperjesi választmányá
nak tagja. Előadást tartott a Széchenyi-kör népakadémiáján Algériáról, a 
M. Kárpátegyesület eperjesi Osztályának közgyűlésén pedig a cserkészetről.

Schöpflin Géza az Eperjesi Széchenyi-kör irodalmi szakválasztmányá
nak és az Orsz. Vöröskereszt-Egyesület eperjesi választmányának tagja, a 
Sárosvármegyei Jótékony Nőegylet titkára. Felolvasást tartott az Evang. 
Tanárok és Tanítók Orsz. Egyesületének ezidei közgyűlésén a fogalmazás
tanításról.

Dr. Szlávik Mátyás theol. akad. r. tanár, az Ev. Theol. Otthon felügyelő
tanára, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, Eperjes sz. kir. város 
képviselőtestületének s egyik szakosztályának, a Collegium igazgató-választ
mányának, az eperjesi ev. 1. egyházközség tanácsának és iskolaszékének, 
az eperjesi állami elemi népisk. tanítónőképző-intézet igazgatótanácsának, az 
Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának, a Felvidéki írók és Hírlap
írók Orsz. Szövetsége választmányának, a Magyarországi Kárpátegyesület 
eperjesi osztályának és központi választmányának, a Luther-Társaság, az Orsz. 
Ev. Tanáregyesület tagja s az eperjesi kereskedő-egyesület és a gölniczbányai 
ipartestület tiszteletbeli tagja. A lefolyt tanévben is több német theol. és 
philos. szakmunka ismertetésével és önálló közleményeivel állandó munka
társa volt a P rotestáns SzEMLÉnek és rendes munkatársa a T h e o l . Szak
la p , a P ro t . Egyházi és Iskolai L ap , E v a n g . Lap és Ev a n g . Ő rálló ez. 
folyóiratoknak, illetve időszaki szaklapoknak, a melyekben hazai és német 
külföldi irodalmi szemléken és ismertetéseken kívül külföldi mesterek 
nyomán több dogmatikai, ethikai és bölcseleti kérdést fejtegetett, nemkülön
ben vezérczikkirója és tudósítója volt a D obsina  és V idék e  és Szepesi 
Lapok  cz. lapoknak. Nagyobb tanulmánya „Az örök békéről" és „Luther 
és Erasmus az akarat kérdéséről" cz. alatt az A th en a eu m  1913. évf. 4. füzeté
ben jelent meg s a T h e o l . Szaklap számára lefordította és különlenyomat- 
ban is kiadta Preuss János lipcsei tanár „Lutheri és kálvini vallásosság" cz. 
magvas tanulmányát, mely — főleg hazai kálvinista körökben — nagy fel
tűnést és irodalmi harczot keltett. „Platon és Krisztus" cz. nagyobb tanul
mánya ugyancsak a Pauer Imre-féle A t h e n a e u m  hasábjain fog megjelenni. 
Végül a tanév folyamán a Theol. Otthon lakóival Leibiczon, f. évi február 
hó 24-ikén tartott irodalmi estélyen „A keresztyénség lényegéről" olvasott 
fel német nyelven, mely a szepességi G la u ben sbo te  hasábjain jelent meg. 
A közoktatásügyi kormány a tanév végével megtartott érettségi vizsgálatok
hoz kormányképviselőnek a szarvasi ev. főgymnasiumhoz és miniszteri 
biztosnak ugyancsak a szarvasi ev. elemi népisk. tanítóképző-intézet befejező 
képesítő-vizsgálataihoz küldötte ki,

Szutórísz 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
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Társulat alapítótagja, a sárosmegyei nemzeti munkapárt egyik alelnöke, a 
M. Kárpátegyesület eperjesi osztályának ügyvezető - elnöke, az Eperjesi 
Kölcsönös Segélyszövetkezet felügyelő-bizottsági tagja. Megírta a Sáros
vármegyei Albumot, írt az Eperjesi LAPOKba és Szepesi LAPOKba.

Teltsch Kornél az Eperjesi Széchenyi-kör magyar-nyelvi és írod. szakvá
lasztmányának tagja. Előadást tartott az eperjesi népakadémián Khináról.

Vöröss Sándor az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának, 
magyar-irodalmi, népnevelési, zene- és képzőművészeti és színészed szak
választmányának tagja; a M. Kárpátegyesület eperjesi Osztályának és az 
Eperjesi Jótékony Leányegyesületnek titkára; az eperjesi ref. egyháztanács 
tagja; az eperjesi állami óvoda felügyelő-bizottságának tagja; a Vörös
kereszt-egylet eperjesi fiókjának választmányi tagja; az eperjesi kereskedő- 
tanoncz-iskolának igazgatója. Felolvasást tartott a Széchenyi-kör Népakadé
miáján Ausztráliáról. írt az Eperjesi LAPokba.

Dr. Wallentlnyi 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, az alsótarczai ev. 
iskolák világi dékánja, az Eperjesi Széchenyi-kör titkára, az Eperjesi Lapok 
belső munkatársa, az Evanq. Ő rálló munkatársa; Sárosvármegye bártfai 
múzeumának bizottsági jegyzője, a coll. Magyar-Társaság elnöke. Kormány- 
képviselőként résztvett a pozsonyi lyceum érettségi vizsgálatán; miniszteri 
biztos volt a selmeczbányai ev. képző tanítóképesítő-vizsgáin. Résztvett a 
sárosi ev. egyházmegye, a tiszai kerület közgyűlésén, a Felsőmagyarországi 
Kulturegyesületek miskolczi értekezletén. Előadást tartott a Széchenyi-körben 
báró Kemény Zsigmondról.

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

6
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A) A Collegium kormányzata.
I. Igazgató-választmány.

a) Elnökség: Korbély G éza eperjesi lelkész, a sárosi egyházmegye 
esperese és Tahy József coll. felügyelő, Sárosvármegye alispánja, Eperjesen. 
Dr. Schmidt G yula örökös tiszteletbeli felügyelő.

b) Tagjai: 1 .az egyházkerület képviseletében: dr. Brósz László ügyvéd, 
Kassán; Czékus László ev. lelkész, Abaújszántón; Lranz V ilmos ev. lelkész, 
Bártfán; ÜAjDU János ev. lelkész, Zsegnyén; Kubinyi G éza főispán, Rima
szombatban ; Materny Lajos ev. esperes, Debreczenben; dr. M eskó László 
orsz. képviselő, egyházmegyei felügyelő; Münnich Kálmán m. kir. udvari 
tanácsos, orsz. képviselő, főbányatanácsos, egyházmegyei felügyelő, Iglón; 
Radvány István kir. tanácsos, egyházmegyei felügyelő, Miskolczon; Szlabey 
Mátyás ev. lelkész, Bártfán; T erray G yula udv. tanácsos, evang. esperes, 
Rozsnyón; T irscher István egyházfelügyelő, Bártfán. Póttagok: 1. Halmi 
Aladár ev. lelkész, Laposon; 2. Szontaqh  Sándor ev. lelkész, Szepesváralján; 
3. Lichtenstein László takarékpénztári igazgató, Miskolczon.

2. A coll. ősi pártfogóság képviseletében: Bánó Aladár sárosvármegyei 
főjegyző, egyházfelügyelő, Eperjesen; Bánó Árpád főszolgabíró, egyház
felügyelő, Osztópatakon; Bielek László nyug. malom igazgató, Eperjesen; 
Farkas Lajos takarékpénztári vezérigazgató, Eperjesen; dr. Kakúsz Béla 
ügyvéd, Eperjesen; Klefner Gyula városi főügyész, coll. ügyész, Eperjesen; 
SchönwiESNER János bankegyleti főtisztviselő, egyházi gondnok Eperjesen; 
Szakmáry G éza főszolgabíró, Bártfán; Szentiványi József egyházmegyei 
felügyelő, Eperjesen; dr. Sztehlo János ügyvéd, Eperjesen; Tahy Emil 
ny. főszolgabíró és egyházfelügyelő, Kisszebenben; Vogel Béla takarék- 
pénztári helyettes-igazgató, Eperjesen. Póttagok: 1. ifj. Meliorisz Kálmán 
földbirtokos, egyházfelügyelő, Kissároson; 2. Körtvélyessy Béla várm. 
árvaszéki ülnök, Eperjesen; 3. Toperczer  G éza ügyvéd, Eperjesen.

3. A coll. tanári-kar képviseletében: C sengey Gusztáv és dr. Szlávik 
Mátyás theol. akad. tanárok; dr. Flórián Károly és dr. O betkó Dezső 
jogakad. tanárok; P eskó Ö dön és Szutórisz Frigyes főgymn. tanárok; 
Becht József és M olitor G usztáv tanítóképző-int. tanárok.

4. Hivataluknál fogva tagjai az igazgató-választmánynak: a collegiumi 
igazgató és a négy tanintézet dékánjai, illetve igazgatói.

A coll. igazgatóválasztmány üléseiben résztvesznek a Coll. tisztviselői 
is, de szavazati joguk nincs.

Az igazg.-választmány tagjainak megbízatása 6 évre szól. (Szerv. 8. §.)
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II. Iskolatanács (végrehajtó-bizottság).
1. Választott tagok: Bielek László, dr. Sztehlo János, Bánó Aladár, 

Farkas Lajos, dr. Kakúsz Béla, Schönwiesner János.
2. Hivataluknál fogva tagjai: a collegiumi felügyelő (a ki egyúttal 

elnöke a bizottságnak), másodfelügyelő, coll. igazgató, coll. pénztáros, ügyész, 
jegyző, tápintézeti gondnok, könyvtáros és a Theol. Otthon felügyelő-tanára.

A választott tagoknak megbízatása 3 évre szól.

III. Pénzügyi bizottság.
Elnök: dr. Sztehlo János; tagjai: Bielek László, Mayer Endre; 

póttagok: Bánó Aladár, Schönwiesner János; hivatalból tagok: coll. jegyző, 
coll. pénztáros, coll. igazgató és coll. ügyész.

IV. Számvizsgáló-bizottság.
Elnök: Bielek László ; tagjai: Schönwiesner János, Vogel Béla, 

dr. Sztehlo János; hivatalból tagjai: a coll. igazgató és a coll. jegyző.

V. Építő-bizottság.
Elnök: Tahy József; tagok: Bielek László, Klefner Gyula, dr. 

Schmidt G yula, G ömöry János, dr. Flórián Károly, Szutórisz F rigyes, 
Faragó József és a coll. igazgató.

B) A Collegium tisztviselői.
1. Collegiumi igazgató: Ludmann Ottó főgymnasiumi tanár.
2. A collegiumi tanintézetek dékánjai, illetőleg igazgatói:

a)  Theölogiai dék án . Mayer Endre.
b)  Jogakadémiai dékán f  dr. Mikler Károly.
c) Főgymnasiumi igazgató: Gömöry János.
d) Tanítóképző-intézeti igazgató: G erhard Béla.

3. Collegiumi pénztáros: dr. Flórián Károly, jogakad. tanár.
4. Collég, jegyző : dr. W allentínyi Samu, főgymn. tanár.
5. Levéltáros: dr. Deák János, theol. akad. tanár.
6. Collegiumi ügyész: Klefner Gyula, ügyvéd.
7. Könyvtáros és az olvasóterem őre: F renyó Lajos, főgymn. tanár.
8. A Szirmay-könyvtár őre: Mayer Endre, theol. akad. dékán.
9. Tápintézeti gondnok: Teltsch Kornél, főgymn. tanár.

10. Főgymnasiumi tandíjkezelő: P erényi Vilmos, főgymn. tanár.
11. Múzeum-őrök : P erényi V. és Szutórisz F rigyes, főgymn. tanárok.
12. Közös tanárértekezleti jegyző: Molitor G usztáv, tképző-int. tanár.
13. Iskolaorvos: dr. Holénia Gyula, városi főorvos.
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C) Collegiumi gyámintézet.
1. Elnök: a collegiumi igazgató.
2. Pénztáros: P erényi Vilmos, főgym n. 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 collegiumi 

pénztáros.
Collegiumi iskolaszolga: Ferencz János.

E) 1913/ i 4-ik tanévben megtartott gyűlések
és értekezletek kimutatása.

1. Coll. igazg.-választmányi gyűlés volt: szept. 10., jan. 26-ikán.
2. Coll. végrehajtóbizottsági gyűlés volt: —.
3. Coll. pénzügyi bizottsági gyűlés volt a tanév alatt 3.
4. Coll. számvizsgálóbizottsági ülés volt: márcz. 27., 29., ápr. 4., 7.
5. Coll. építőbizottsági gyűlés volt: —
6. Coll. könyvtári bizottsági gyűlés volt: november 24-ikén.
7. Ősi-pártfogósági gyűlés volt: nov. 8-ikán.
8. Közös tanári értekezlet volt: okt. 1., 11., decz. 17., márcz.4., jún.ó-ikán.
9. Coll. igazg. értekezlet volt: okt. 10., márcz. 9., május 24-ikén.

10. Coll. igazgatói szünnap volt: márczius 16-ikán.



Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.
□ □□

1.

THEOLOOIAI AKADÉMIA.
——.••o*o*o*;—

A) Obiectivismus a vallásban.
Évnyitó-beszéd. Tartotta: M a y e r  E n d r e  dékán, 1913. szeptember 9-ikén.

Múlt évi megnyitó-beszédemben a vallás subiectiv elemeiről szólva 
kimutattam, hogy igazi vallásosság nem képzelhető subiectiv elemek nélkül 
s különösen nem képzelhető annak legbensőbb s legeredetibb eleme, t. i. 
hit nélkül. A hit képesíti az embert vallási tapasztalatszerzésre, a mi nélkül 
a vallás üres szó; ez teszi lehetővé a vallási meggyőződésnek, energiának 
kifejlődését s ez az alapja a valódi keresztyén jellemnek, a minőnek akarat
ereje meg nem szűnik a legnagyobb sikertelenség esetén sem.

De már ennek közelebbi megvilágításában is figyelmeztettem s reá
mutattam — a mi egyébként magában értetődő dolog —, hogy vannak a 
vallásnak obiectiv, tárgyi elemei, oly tényei s lényeges tulajdonságai, a 
melyek nélkül a hit képzelődésszülte rajongás vagy babona s czéltalan 
önámítás s a melyek nélkül a vallás nem lehetne socialis jelensége s nem 
szerepelhetne az emberiség culturalis haladását mozgató energiaként.

Hogy múlt évi fejtegetéseimet kiegészítsem, szeretném ezt az alkalmat 
arra felhasználni, hogy megvilágítsam a vallásnak obiectiv elemeit, vagyis 
arra akarok felelni, hogy mely obiectiv elemek tartoznak a vallás lényegéhez 
s minő értéket tulajdonítsunk nekik?

A kérdésnek felvetése nem érdektelen, nem csupán a laikusokra, de 
a theologusokra sem.

Nem érdektelen nem csupán a vallás lényegének pontos meghatáro
zása, de az életben való megnyilatkozása tekintetéből sem.

Ha mi ugyanis ismerjük a vallás egyes elemeit, annak mindig jelent
kező tulajdonságait s alkotó részeit, egyszóval azt, a mi a vallásban a 
lényeget teszi, akkor könnyebben tudunk eligazodni a vallás fogalmi meg
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határozásának chaotikus zavarában. Ha társadalmunk vallásos életét, gon
dolkozását, érzelmi világát és cselekvéseit közelebbi vizsgálat tárgyává teszszük 
és komoly bírálattal értékeljük, azután pedig következtetéseket vonunk azokra 
az értékekre, melyeket ez a társadalom teremt, akkor Macaulay-val együtt 
mondhatunk ítéletet egy-egy nemzetnek jelene és jövője felett.

Szükséges a kérdés felvetése most, a 20-ik században, a mikor azt 
látjuk, hogy egyfelől tömegesen s nagy rétegekben mutatkozik a vallás 
iránti érdeklődés s előkelő írók és nagy tudósok bizonyos előszeretettel 
fordulnak a vallási mysteriumok felé, másfelől pedig erősen szaporodnak 
a közömbösöknek, vallástalanoknak és istentagadóknak sorai, a mikor tehát 
ezek láttára a gondolkodó lélek könnyen megtántorodik s nem tudja mit 
tegyen, minő értéket tulajdonítson a vallásnak s hova csatlakozzék?

Ha a kérdéssel egész röviden a prot. dogmatikák értelmében akarnék 
foglalkozni, akkor Luthard híres német s más prot. tudósokkal tartva azt 
kellene felelnem, hogy a vallás tárgyi (obiectiv) alapja, vagyis anyagi elve 
a hit által való megigazulás; más szóval az ember Istenhez való viszonyának 
oly kialakulása, hogy az ember egyedül Isten kegyelmében bízva szerezheti 
meg lelkének üdvösségét: az örök életet.

Én azonban nem ebben a dogmatikus formában akarom a kérdést meg
világítani, hanem a laikus szemével tekintve és vizsgálva azt, akarok az Önök 
leikéhez férkőzni, mert így azt remélem, hogy könnyebben tudom az idetar
tozó gondolatokat s fogalmakat megértetni s legalább egyeseknek figyelmét 
ebbe az irányba terelni s egynéhányat ennek a kérdésnek megnyerni.

Az ember a maga vallásos lényének kialakulásában a legkülönbözőbb 
hatások alatt él, úgy hogy még mielőtt öntudatra ébredne s tudatosan 
gondolkozni tudna, már egy egész csomó vallási képzettel s fogalommal telik 
meg a lelke s ezek a legtöbb esetben oly nagy szerepet játszanak vallásos 
világnézetének kialakulásában, hogy még akkor sem tud tőlük szabadulni, 
a midőn már rég meggyőződött azoknak helytelenségéről. Azt -mondhatnók, 
tele van a levegő a legkülönbözőbb képzetekkel s azokat magába szívja az 
ember. Beleszületünk bizonyos vallási irányú, felekezeti vagy felekezetieden, 
vallásos vagy vallástalan környezetbe s ez a környezet reányomja az emberre a 
maga bélyegét s ha gyermekkorunkban megtanultunk imádkozni, bár ész és 
gondolkozás nélkül, az imádságok megmaradnak lelkűnkben késő vénségünkig.

Bármiként vélekedjünk az édesanyának azon szeretetmunkájáról, hogy 
gyermekét ő maga tanítja imádkozni, azt semmi esetre sem lehet kétségbe 
vonni, hogy éppen azok a hatások legmaradandóbbak s azok bírnak leg
nagyobb jelentőséggel, a melyeket az anya gondossága, önfeláldozása és 
szeretete gyakorol a serdülő s fogékony gyermeki lélekre. Voltak s vannak 
példák reá, hogy az anyától tanult, de később az élet viharaiban elfelejtett 
imádságnak véletlen felemlítése ballépéstől, sőt az elvetemült embert nagy 
gonoszságtól tartja vissza. Az édesanyától tanult imádságnak szavai meg
csendülnek az elaggott embernek fülében is és az ima szavain keresztül- 
sugárzó anyai szeretetnek melegét minden jóérzésű ember újból meg újból 
átéli késő korában is.
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Sokat szólhatnék arról a nagy hatásról, a melyet a környezet gyakorol 
a gyermeki lélekre. De szükségtelen és felesleges bővebben erre kiterjesz
kedni, mert általában ismeretes, hisz mindenkinek volt s van barátja, pajtása, 
ismerőse avagy rokona, a kinek beszéde s példája egy vagy más tekintet
ben irányította. Sokszor látjuk, hogy a szülőknek minden jó igyekezete, 
vallásossága s példája hatástalan marad azokkal a káros hatásokkal szem
ben, a melyek észrevétlenül, lábatlanul s kiszámíthatatlanul belopódznak a 
kezdetben ártatlan s mindenkiben bízó gyermeki szivekbe, hogy ott mér
hetetlen pusztítást végezzenek. Az istenfélő, alázatos s szülőit szerető gyermek 
szinte átformálódik konok s erkölcstelen fiúvá. S mikép fejlődik a lélek ott, 
a hol a családi környezet is mételyes és vallástalan?

A mint azonban ilyen nemleges irányú hatások alatt fejlődik valaki, 
hasonlóan fejlődhetik positiv irányú hatások alatt is; a szülőknek, rokonok
nak s általában a környezetnek hatása vallásilag képző, gazdagító, nemesítő 
s jellemfejlesztő is lehet, vagyis vallási elemekkel, részletekkel s fogal
makkal gazdagítja a lelket.

Nagyjelentőségű a rendszeres iskolai vallásos nevelés és oktatás, mert 
ez határozott czélt tartva szem előtt, pedagógiai ismeretek, eszközök és 
tapasztalatok birtokában öntudatosan csepegteti a gyermek-tanuló leikébe a 
vallás képzeteit s tanításait és azok szerint következetes munkával alakítja 
az egyéniséget, az embert. Egyfelől a bibliának szebbnél-szebb elbeszélései, 
költői képei s megragadó igazságai, másfelől a történelemnek egyes kiváló 
hősei önkéntelenül belopóznak a gyermeki lélekbe s tiszteletet, vonzódást, 
csodálatot, engedelmességet és szeretetet váltanak ki minden iránt, a mi jó, 
kedves és igaz s ösztönzik az ily irányú életre. Mindezek pedig az igaz 
vallásosságnak önkéntelenül megnyilatkozó elemei.

Kiegészíti s tökéletesíti ezt a nevelést a dogmatikus hittani és erkölcs- 
tani vallásoktatás, melyet először a katekizmus, későbben pedig a rend
szeresebb hit- és erkölcstan tanításában végez a vallástanár.

Ezen tanítás tárgyi és alaki minéműségétől függ sokszor a tanuló egész 
vallásos világa.

Ily módon neveltetvén az ember, mielőtt öntudatosan határozhatna 
vallásos egyházi hovatartozása tekintetében, máris telítve van bizonyos 
vallási képzetekkel s tanokkal, a melyeknek tekintélye előtt, mint a vallás 
obiectiv elemei előtt meghajlik.

Vallásos nevelésünk kevés kivétellel felekezeti. Minden egyházfele- 
kezet a maga tanítását tartván leghelyesebbnek, sőt egyedül helyesnek s ez 
alapon egyedül üdvözítőnek, természetszerűleg a maga érdekeinek meg
felelően igyekszik intézni a vallásos nevelést s oktatást is. S minthogy rend
szerint annak az egyházfelekezetnek tanait tartjuk helyeseknek s igazaknak, 
a melynek mi is tagjai vagyunk, önkéntelenül annak az egyháznak taní
tásait tartjuk irányító tekintélyűeknek.

Ámde az embernek erre szüksége van! Tekintély nélkül az emberiség 
nem tudna eligazodni; olyan lenne, mint a nyáj pásztor nélkül. Nem is 
volt s nincs is vallási közösség, a mely tekintély-alapító nélkül alakult volna
Coll.yÉ rt 1913-1914. 7



50

ki — még ha nem is imerjük az alapítót — mint a hogy ismerjük pl. a zsidó, 
buddha-, keresztyén s mohamedán vallásoknak alapítóit.

Minden egyes egyháznak, illetőleg vallásos társulásnak vannak bizo
nyos főelvei s tanításai, a melyek írásba foglalva, törvényszerű hatálylyal 
bírnak az egy közösségbe tartozó tagokra s minden egyház a saját érdeke, hívei
nek gondozása s megtartása, valamint terjeszkedése czéljából törekszik elveit 
hirdetni, minél nagyobb körrel megismertetni s megtartatni. A történelem 
tanúsága szerint a róm. kath. egyház mértéket nem ismerő kegyetlenséggel, 
börtönnel, kínzással s az üldözés mindennemű eszközeivel törekedett az 
egyház tanítása és tekintélye ellen vétőket megbüntetni s megsemmisíteni. 
Teszi azt most is, de a modern élet finomabb eszközeivel; mert a mi a 
római katekizmussal ellenkezik s a mit a csalhatatlan pápa helytelenít, azt 
hithű kaíholikusnak követnie s hirdetnie az eretnekség veszélye nélkül 
nem lehet.

Ebből érthetők azok a konfliktusok, melyek egyes tiszteletreméltó kath. 
tudósok s a kath. egyház között támadnak, s a melyek vagy azzal végződ
nek, hogy nézeteiket megtagadva meghajolnak az egyház tekintélye előtt, 
vagy a mi ritkábban, erősebb jelleműeknél előfordul, kilépnek egyházukból. 
Evangélikus egyházunknak szintén vannak oly iratai s tanításai, a melyek 
kötelező erővel bírnak s tekintélyként szerepelnek.

Mindenekelőtt ide tartozik a szentírás, mint legfőbb szabályzó elv s 
azután a symbolikus könyvek, mint a szentírásban lévő fő vallási elveknek 
tan alakjában kifejezői s melyek szintén tekintélyt követelő módon lépnek 
fel a vallásos tudattal szemben.

*

Csakhogy ebben óriási különbség van a prot. egyházak és a róm. 
kath. és keleti egyház között. Míg a prot. egyházak csak a meggyőzés 
fegyvereivel küzdenek tanításaiknak elfogadtatása s elterjedése érdekében, 
addig a kath. egyház hatalmi eszközökkel, és az erkölcsi pressio legaggá
lyosabb fegyvereitől sem riad vissza tanainak elfogadtatása tekintetében.

De még nagyobb az eltérés abban, hogy a prot. egyházak nem zár
kózhatnak el a tudománynak megállapodott igazságai elől, hanem kötelesek 
azokat elfogadni s vallásos fogalmaikat azok szerint változtatni. S hogy 
ebben mennyire haladtak, azt legvilágosabban igazolhatjuk azzal, ha a 
Protestantismus culturalis haladását s korunk vallási felfogását összehasonlít
juk a 300 év előtti állapottal. Ismeretes előttünk, hogy egyházunkban a 
szentírás mellett főtekintélyként szerepel a józan ész is, minek következ
ménye az a követelés, hogy a protestáns embernek öntudatos meggyőző
désre kell törekednie az egyház tanításában. Nagy szerepet juttatott ennek 
Luther is, a kiről tudjuk, hogy jóllehet a szentírást legfőbb szabályzó 
tekintélylyé tette, azért mégis oly éles kritikát gyakorolt egyes szent könyvek 
felett, hogy az becsületére válnék a jelenkori tudománynak is. S mi 
valóban nem nevezhetnék magunkat evangélikusoknak, ha ebben nem 
követnők Luther példáját. Hogy a tudományos kutatással s az észnek bíráló 
működésével az a veszedelem is jár, hogy az eredmények esetleg eddig 
igazságoknak elismert tanítások s hittételek megtagadására s kiküszöbölésére
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vezetnek, az, megengedjük, külsőleg sokszor a prot. egyházak tekintélyének 
gyengítésével, megrontásával és kárával jár, ámde másfelől ez csak a 
keresztyénség fejlődésének, haladásának s az igazságnak tesz nagy szolgá
latot. Már pedig az evangélium igazságai feljebb állanak minden felekezeti 
igazságoknál. A lelkiismereti szabadság, az emberiségnek ez a nagy kincse 
is csak ezen elvnek elismerésével valósulhat meg s szórhatja drága gyümölcseit.

Mindazok a különböző vallási fogalmak, nézetek és tanok, melyeket 
gyermekkorunktól fogva különböző behatások következtében lelkűnkbe 
befogadtunk s befogadunk, mint a vallás obiectiv elemei lépnek fel s 
kopogtatnak lelkűnkön, hogy oda bebocsáttassanak. Különböző régi vallásos 
szokások, hagyományos nézetek s szertartások mysteriumokká változtatják 
az egyszerű vallási igazságokat s azokat sokszor minden meggyőződés 
nélkül, de bizonyos fokig megilletődött lélekkel s ájtatos félelemmel tartjuk 
meg s hajtjuk végre. Ezekből érthető, hogy valamely egyháznak, vagy 
vallási közösségnek külső tekintélylyel fellépő s tekintélyt követelő tény
kedése a szertartások és szokások megtartásábán mystikus erővel tartja 
össze az egyes hívőket, minek következtében ezek minden megokolás és 
öntudatos meggyőződés nélkül készek meghajolni egyházuk tanai előtt. 
Az eddig elmondottak a felvetett kérdésnek csak egyik, még pedig a 
könnyebb részét teszik.

Sokkal fontosabb s nehezebb a kérdés másik része, a mely azzal fog
lalkozik, hogy a dogmatikus tételekben, tanításokban s a vallás igazságaiban 
általában foglaltatnak-e obiective létező igazságok avagy azok csak az emberi 
fantáziának s okoskodásnak termékei. A midőn hiszek Isten létezésében; 
elfogadom, hogy van bűn, megbocsátás, javulás, igazság, kegyelem, szeretet 
stb., vájjon ezek a képzetek s fogalmak valóságos létezésre vonatkoznak-e, 
vagy nem?

S ez a része a kérdésnek épp oly joggal lehet az emberi kutatás s 
elbírálás tárgya, mint az elébb említett képzeteknek bármelyike. Valamely 
egyháznak, vagy vallásos közösségnek feljebb említett tekintélye valójában 
csak addig állhat fenn igazán s csak addig lehet jótékony hatású, míg alapvető 
igazságainak obiectiv valóságában való hit meg nem rendült a kutató tudo
mány új igazságainak elterjedtsége folytán. Ha már egyszer a hívek ki
ábrándultak az egyház tanításából s az egyház augurjai találkozáskor egy
másra mosolyognak, hiábavalók a mysteriumok s a pompafényben tündöklő 
oltárok és czeremoniák, annak az egyháznak többé nincs jövője.

Napjainkban nagyon sok kísérlet történik, hogy régi, elavult hitigaz
ságokat fenntartsanak, mintha csak képtelen példákat akarnának felhozni 
annak az augustinusi tételnek igazolására „credo quia absurdum« s mintha 
próbára akarnák tenni az engedelmességre szokott egyháztagok türelmét, 
hogy vájjon ezt is engedelmes, hivő lélekkel elfogadják-e.

Az ilyen tanok az egész keresztyénség discreditálására vezetnek. Mert 
a mit a keresztyénség egy része ily módon botorul hirdet, az csak ürügyül 
szolgál arra, hogy az összest támadják s a keresztyénség alapigazságait is 
kiforgassák.

7*
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Ne csodálkozzunk azon, hogy a szélsőségekben mozgó socialismus 
ezeknek láttára a keresztyénségben nem lát egyebet, mint oly hatalmi szer
vezetet, mely a népeket kiskorúságban tartja csak azért, hogy a maga 
kapitalista gazdasági érdekeit szolgálja s az .egyház tanításában és czere- 
moniáiban már csak symbolizálást lát.

Ne csodálkozzunk azon, hogy egyesek szerint egyházra, vallásra, semmi 
szükség, s azért azt mindenáron irtani s kiküszöbölni kell, mert vagy lelki
betegségnek minősítik, vagy oly fantasmagoriának tekintik, melylyel ámítják 
magukat az emberek.

Ne csodálkozzunk azon, hogy komoly férfiak Isten léteiében nemcsak 
kételkednek, hanem létezését is tagadják s az Istent legfeljebb eszménynek 
hajlandók elfogadni, a melynek megfelelő realitása nincsen, mert csak 
lelkűnkben, értelmünkben él, miként a szépnek, vagy jónak eszméje.

Ne csodálkozzunk azon, hogy a vélemények chaotikus tömegében még 
theologusok is meginognak s nem ritkán oly állításokra is ragadtatják magu
kat, a melyek szerint a theol. okoskodás, a bölcselkedés s általában az 
ember tudományos kutatásai s komoly következtetései az embert nem az 
Istenhez, hanem Istentől elvezetik. Ennélfogva az a törekvésök, hogy 
maradjunk a vallás mysteriumaiban s ne igyekezzünk azokról fellebben- 
teni a fátyolt.

Már az ószövetség ihletett énekírója állította, hogy „csak a bolond 
mondja az ő szívében, hogy nincs Isten« s az összes eddigi kutatások 
bizonyítják, hogy az egész földkerekségén nincsen nép, a mely az ő módja 
s culturalis fejlődésének foka szerint nem hinne Istenben — istenféle lény
ben. Theologusok, bölcsészek lelkűk egész komolyságával s tudásával bizo
nyították Isten létezését; s ha mindennek daczára a tudomány nem képes 
feltétlen bizonyosságot szerezni, s ha ma már letett arról, hogy ezt a 
feltétlen bizonyosságot nyújtsa, ebből korántsem következik, hogy az Isten 
csak abstractio útján szerzett eszme, mert erre minduntalan ráczáfol az 
emberi élet. Az Isten létét ugyanis megélni, tapasztalni kell. A vallás nem 
szürke elmélet, nem bölcsészeti rendszer, hanem történeti, letagadhatatlan 
tény, az ember szellemi világának legbensőbb élete, mely megszünteti az 
élet disharmoniáját, magasabb régiókba emel, vigasztalást s nyugalmat biz
tosít a zaklatott léleknek s boldoggá teszi a hivőt.

Ezen élettapasztalásnak legfenségesebb példája az Úr Jézus, a ki életé
nek minden pillanatában érezte s tudta az Istennek létezését, mert zavartalan 
közösségben élt vele. Őtőle tudjuk, hogy az Isten lélek, s a kik őt imád
ják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Ő tanította, hogy az 
Isten mennyei atyánk, a ki szeretettel ölel keblére s gondoskodik rólunk 
mindnyájunkról. Ő tanította, hogy az Istent nem kell keresnünk, mert 
őbenne élünk, mozgunk és vagyunk, s ha tényleg benne vagyunk, akkor ő 
is mibennünk van. így érezve s élve megvan a feltétlenül szükséges vallás
tapasztalás is; a vallási obiectivismus subiectivvé válik s a subiectiv vallási 
elem nem lesz puszta képzeletszülte fantom, hanem obiectivitas. Ilyképen 
megbizonyosodunk, hogy a vallásnak nagy eszméi, mint pl. halhatatlanság,
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örökélet, boldogság, tökéletesség, mindentudás, örökkévalóság stb. létező 
valóságok s nem csupán a képzelet s logikai következtetés tárgyai.

Mindezeket a modern természettudományi módszer segítségével rend
szerbe foglalva, csupán az ész által érthetőkké tenni nem lehet.

Ha nekünk theologusoknak mindazáltal törekednünk kell arra, hogy 
a vallásosságot, a vallásos hitet s életet, s magát a vallást lényegileg meg
értsük, az nem áll ellentétben az előbb mondottakkal s nem vezethet kilátás
talan lemondásra. A vallás létezése történeti valóság s lelkiségünk egyetemes 
jelensége, a melynek az emberiség fejlődésében elsőrangú s döntő jelentő
sége volt s van most is. Ez okból a vallásnak nagy gyakorlati értékét 
figyelmen kívül hagynunk nem lehet; annyival kevésbbé szabad ezt ten
nünk, mert világnézetünk kialakulása s erkölcsi tartalma alapjában vallási 
lelkiállapotunktól függ.

Ismernünk kell a vallás obiectiv és subiectiv elemeit s értenünk azoknak 
biztos értékeléséhez. Ismernünk kell azokat a különböző elméleteket s táma
dásokat, a melyekkel lépten-nyomon szemben találjuk magunkat s töreked
nünk kell azok tökéletes megismerésére s a mi azokban téves vagy rossz
akaratú, el kell távolítanunk a vallási tudatunkból; a mi helyes s a valóságnak 
megfelelő, azt fel kell vennünk ismereteink tárházába s felhasználnunk vallási 
képzeteink, fogalmaink s eszméink tisztítására, tökéletesítésére s hitbizonyos
ságunk erősítésére.

Hosszú s nagy útja van még a vallástudománynak; nehéz feladat előtt 
áll különösen a vallás psychologiája, hogy a vallás mysteriosus kérdéseit 
megvilágítsa, öntudatunkba hozza s megérttesse velünk azt, a mit sokan 
sikertelenül megpróbáltak.

Ennek a munkának végzésére jöttünk össze. Ebben az iskolai évben 
is az lesz a feladatunk, hogy a vallástudomány kérdéseivel foglalkozva, minél 
közelebb jussunk a mennyei atyához. Közös, vállvetett munkával meg is 
közelíthetjük a czélt. E nélkül kárba vész időtöltésünk s csak magunkat 
ámítjuk, ha azt hiszszük, hogy ily módon czélt érhetünk.

Adja Isten, hogy mindenki komoly elhatározással munkálkodjék s 
tiszta, nyugodt lelkiismerettel mondhassa az év végén, hogy mindent meg
tett, a mi tőle telhetett!

B) A theol. akadémia szervezete s kormányzata.
Theologiai akadémiánk egyetemes jellegű, nemcsak egyházegyetemi 

törvényeink és szabályzataink rendelkezése folytán, hanem azon az alapon 
is, hogy egyetemes egyházunk most már társfenntartónak is tekintendő 
azon készséges s tetemes anyagi segélyezésből kifolyólag, a melyben 1907. 
év óta részesül főiskolánk. Egyetemes jellegű azonban működésénél fogva 
is. Lelkészeket nevel az egész magyar hazai ev. egyház részére; az itt 
szerzett lelkészi képesítés egyetemes érvényű.

Mint az 1666-ban alapított eperjesi Collegiumnak egyik integrans 
része, a Collegium szervezeti szabályzata értelmében a Collegium fennható
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sága s kormányzata alatt áll, felsőbb fokon a tiszai egyházkerület s leg
felsőbb fokon az egyetemes egyház hatósága alá tartozik, mely utóbbi főleg 
az egyetemes theol. akadémiai nagybizottság útján gyakorolja kormány
zati jogait.

A Collegiumnak kormányzati szerve a collegiumi igazgató-választmány, 
melyben a szervezeti szabályok értelmében akadémiánk 3 taggal van kép
viselve, ú. m. Mayer Endre ezidőszerinti dékánnal, Csengey' Gusztáv és dr. 
Szlávik Mátyás rendes tanárokkal.

A közvetlen felügyeleten s kormányzáson kívül jogaihoz tartozik két 
rendes theol. tanszéknek, ú. m. a rendszeres theol. és a gyakorlati theol. 
tanszéknek betöltése, míg a többi négy theol. tanszék betöltése az egyetemes 
theol. akadémiai nagybizottság hatáskörébe esik.

Tanulmányi tekintetben és sok a főiskola belső életére tartozó kérdések
ben egyházkerületünk lelkes főpásztora s püspöke, mélt. s főt. Geduly Henrik 
gyakorolja a közvetlen ellenőrzést s felügyeletet, a mit egyfelől az a viszony 
tesz érthetővé, melyben a theologiai akadémiák természetszerűleg vannak 
a püspökkel, mint az egyházat kormányzó legfőbb kerületi szervvel, más
felől az a körülmény, hogy akadémiánk főfenntartója a tiszai egyházkerület. 
Ezt a hivatalos tisztét főképen akadémiai vizsgálatainkon való elnökösködése 
s intézményeink vizsgálata által végzi.

Fegyelmi tekintetben alsó fokon a tanári-kar jár el, mint fegyelmi 
hatóság az 1904. évben alkotott szabályzat értelmében; felsőbb fokon, mint 
felebbezési forum, az igazgató-választmány által választott végrehajtó-bizottság 
szerepel, a mely a coll. igazgató-választmánynak tanácsadó, előkészítő s 
egyes esetekben végrehajtó közege.

Pénzügyi tekintetben a tiszai egyházkerület intézkedései alá tartozik 
akadémiánk. Ily tárgyú felterjesztéseink az igazgató-választmány által elő
készítve s ajánlásával ellátva kerülnek a kerül, közgyűlés elé, a mely alkot
mányunk szellemében határoz. Pedagógiai s didaktikai kérdésekben a theol. 
akadémiai szervezeti szabályok értelme szerint a tanári-kar közvetlenül s 
függetlenül intézkedik a rendszerinti tanári értekezleteiben hozott határozatai 
által, melyeknek végrehajtója a theol. akadémiai dékán.

Az akadémia egész tanári-karának azonban mindig az a főtörekvése, 
hogy ne a szervezeti szabályoknak rideg betűje, hanem az azokban meg
nyilatkozó evangéliumi éltető szellem, a krisztusi szeretet legyen a legfőbb 
kormányzó elv.

C) Adatok a theol. akadémia 19,3/i4. évi történetéhez.
1. A tanári-kar. Az elmúlt iskolai évben a tanári létszámban nem 

történt változás. A hat theol. tanári tanszék közül négy rendes tanárral, 
kettő pedig rendkívülivel volt betöltve. Kisegítő s óraadó tanárunk öt volt.

Dr. Deák János okleveles rendkívüli tanár a múlt iskolai évet a 
baseli egyetemen töltötte ó-szöv. tanulmányainak tökéletesítése s az arab 
és araméi nyelvek tanulmányozása czéljából s e tárgyakból megszerezte a
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bölcseleti tudorságot. Szigorlati értekezésének czíme: Die Gottesliebe in den 
alten semitischen Religionen. Ha figyelembe veszszük, hogy az állam minden 
jogakadémián megköveteli tanáraitól az egyetemi magántanárságot, semmi
esetre sem válik hátrányunkra, ha a theol. akadémiai tanárok a theoi. tanári 
oklevelén kívül a bölcseleti tudorság elnyeréséért törekszenek. Sajnálatra 
való dolog, hogy azt hazai egyetemeinken nem tudják megszerezni.

A kisegítő tanárok egyike, dr. Horovitz Imre törvényszéki orvos, jog
akadémiánknak magántanára az elmúlt iskolai évben is szives volt a köz
egészségtant előadni. Szemere Márton a nmélt. földmívelésügyi m. kir. 
minisztérium rendelete folytán a mezőgazdaságtant tanította. Különösen 
meg kell emlékeznünk azonban dr. Juhász Jánosról, a cs. és kir. 18. sz. tüzér- 
ezred ezredorvosáról, a ki a nmélt. hadügyminisztérium kezdeményezéséből, 
egyházi hatóságunk tudtával theol. akadémiánk III. és IV. é. hallgatóit elméletileg 
s kórházi gyakorlatokkal tanította beteg, megsebesült katonáknak háború 
esetén való ápolására. Mind a háromnak szives fáradságáért hálás köszöne- 
tünket fejezzük ki.

Dr. Maiéter István jogakadémiai tanár az általa'hirdetett »Syndicalisms 
és az egyéni szabadság" czímű előadásait közbejött akadályok folytán nem 
adhatta elő.

Draskóczy Lajos kartársunkat akadémiánk zsinati képviselőjévé válasz
tottuk s ő ezen tisztét teljes odaadással tölti be, s mint a zsinati tanügyi 
bizottság tagja, a tanügyre vonatkozó törvényjavaslat szerkesztésében már 
eddig is tevékeny részt vett.

Az előadásokat az egész iskolai éven át semmi sem zavarta meg; az 
egyes tanárok hivatalos s komoly okokból való rövid mulasztásaikon kívül 
szorgalmasan tartották meg vállalt előadásaikat és seminariumaikat.

Irodalmi s társadalmi tevékenységükről az Értesítő általános része s 
más megfelelő rovatai adnak felvilágosítást. Itt csak azt jegyezzük meg, 
hogy minden egyes tanár iparkodott a szorosan vett iskolai kötelességein 
kívül irodalmilag is működni s általános hazai, egyházi és társadalmi köte
lességeinek is eleget tenni.

2. Az iskolai év Lefolyása. Rendes időben megkezdett munkánkat régi 
lelkesedéssel, szeretettel és szakképzettséggel végeztük új s a modern követel
ményeknek megfelelő helyiségeinkben.

Egyházkerületünk honorálta a theol. tanári-karnak megokolt kérvényét 
s megadta a seminariumi teremmel kapcsolatos könyvtárnak felszere
lésére a kért 2000 koronát, a mely összegből sikerült könyvtárunkat oly 
állapotba hozni, hogy az rendeltetésének meg fog felelni. A theol. akadémiánk, 
a mint általában az összes főiskoláinkon is tapasztalhatjuk, egyoldalúan az 
előadásokra, tehát a tanárok munkájára fektették a súlyt s nem voltak elég 
figyelemmel arra, hogy a hallgatóknak nemcsak az előadásokra járniok, ott 
figyelniük és a hallottakat megtanulniok kell, hanem a tudomány egyes 
kérdéseivel külön is a szaktanár útmutatása s irányító vezetése alatt foglal- 
kozniok, hogy tanuljanak dolgozni, a tudományok részleteibe behatolni s 
így abba a műhelybe betekinteni, a hol a tudománynyal önmagáért foglal



56

koznak. Hiszszük s reméljük, hogy egyházkerületünk áldozatkészsége meg 
fogja hozni a várt gyümölcsöket. Hogy e téren sok s nagy nehézségekkel 
kell küzdenünk, azt igazolja az a körülmény, hogy a theol. akadémiákra 
felkerülő ifjak nem tudnak németül, a prot. theologiai irodalom pedig, a 
melynek hatása alatt élünk, német s ennélfogva el vannak zárva azon szellemi 
kincsek elől, melyeket a prot. theol. tudomány nyújt. Fokozott mértékben 
kell ezen hátrányt ellensúlyoznunk, a bajt kiküszöbölnünk s ifjúságunkat 
önálló munkálkodásra serkentenünk s képessé tennünk úgy irodalmi mű
veknek tanulmányozására, mint pedig idővel írására.

Akadémiánk fejlesztése érdekében felterjesztést intéztünk törvényes 
egyházi hatóságaink útján a cultusministeriumhoz, a melyben 30,648 kor. 
összeget kértünk theol akadémiánk fenntartása s hallgatóink segélyezhetése 
czéljából; ámde coll. igazgató-választmányunk s egyházkerületünk által 
készséggel felkarolt kérvényünket az egyetemes gyűlés nem pártolta, minél
fogva az a cultusministerhez nem terjesztetett fel.

Miként tehát a múlt 1912. évben nem sikerült a theol. szervezetnek a 
vizsgálatokra vonatkozó részét az egyetemes gyűléshez felterjesztett javas
latunk értelmében megváltoztatni és a sok tekintetben tarthatatlan tanul
mányi rendünknek legalább ezt a részét megjavítani, akként hiábavalónak 
bizonyult a cultusministeriumhoz intézett kérvényünknek felterjesztése is. 
Megemlítjük még, hogy az eperjesi egyetem ügyében való törekvéseink is 
csak annyiban találtak pártolásra, hogy elrendeltetett a kérdés nyilván
tartása.

Ellenben hálás elismeréssel és köszönettel adózunk az egyetemes egyház
nak, hogy a theol. tanárok fizetésének rendezése ügyében felterjesztett kér- 
vényezésünk meghallgatásra talált s az 1913. évi október 15 — 18-ikí egyetemes 
közgyűlés egy szabályzatot fogadott el, a melylyel az összes theol. akadémiai 
tanárok fizetését szabályozta s egyúttal a fizetésrendezéshez szükséges pénz
összegeket is kiutalványozta az illetékes fenntartó-testületeknek. A rendkívüli 
theol. tanárok fizetését 3600 koronában, lakáspénzét 1040 koronában, a rendes 
theol. tanárok fizetését az I. fizetési osztályban 4800 kor., a II. fizetési osztály
ban 5600 kor., a III. fizetési osztályban 6400 koronában, a lakáspénzeket 
1400 koronában állapította meg, nem érintve a már eddig a fenntartó-testü
letek által megadott 400-koronás ötödévi korpótlékokat. Az első fizetési 
osztályból a másodikba s ebből a harmadikba 10 — 10 évi tanári szolgálat 
után automatice lép fel a tanár.

A rendezés mostohán bánt a rendkívüli tanárokkal, mert azok fizetését 
egyszersmindenkorra — minden fizetésemelkedés kizárásával -r- 3600 koroná
ban állapította meg. A lakáspénznél pedig rövidséget szenvednek a rendes 
tanárok a megfelelő állami alkalmazottakkal szemben, mert a megadott 
fizetés arányában lakáspénzül 1600 koronát kellett volna megállapítani.

Mivel egyházegyetemünk nem zárkózott el eddig sem jogos és mél
tányos kívánalmaink elől, biztosra veszszük, hogy ezen hiányokon is fog 
segíteni, mihelyt ez módjában lesz.

Ellenben fenntartó egyházkerületünkhöz fordulunk, hogy a míg ez
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bekövetkezik, a lehetőség szerint legalább a nagyobb hibát küszöbölje ki. Ezen 
fizetésrendezés végrehajtása czéljából az egyetemes pénztárból 15,680 koronát 
utalványozott (1460 koronával többet, mint a mennyit államsegélyképen 
kértünk és kaptunk a cultusministeriumtól), a már 1907. év óta folyósított 
14,300 koronával együtt tehát összesen 29,980 koronát.

Az akadémia fenntartásához szükséges többi nagy összegeket tiszai 
egyházkerületünk áldozatkészsége bocsátja rendelkezésünkre, bizonyára nem 
hiúságból, hanem egyfelől azért, mert szükségesnek tartja theol. akadémiánk 
fenntartását ev. egyházunk jövője iránt való tekintetből, másfelől, mert mint 
az ősök méltó örököse, kötelességének tekinti, hogy a reábízottaknak hűséges 
sáfára maradjon. Sajnos, hogy egyházegyetemünkön még mindig erősen tartja 
magát az a nézet, hogy egyházunknak elég egy theol. főiskola s a meglévő 
háromnak egyesítését óhajtja. Bízunk jövőnkben, a mely feltétlenül meg- 
czáfolja e törekvés helyességét.

Bízunk abban, hogy az az akczió, mely az eperjesi egyetem ügyében 
megindult, nem marad meddő, hanem főiskolánk további felvirágoztatására 
fog szolgálni. A most megnyílt zsinatról feltételezzük, hogy nem fog rom
boló munkát végezni, hanem történeti alapokon fog törekedni egyházunk 
épületét kiépíteni.

A tanári nyugdíjügy is most új rendezés előtt áll. A vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium a felekezeti és községi tanárok nyugdíjintézetének 
revíziójára vonatkozólag új törvényjavaslatot dolgozott ki, a mely szerint 
abba a theol. akadémiai tanárok is felvehetők, ha erre nézve az iskolát 
fenntartó testületek egy éven belül belépési szándékukat bejelentik s az 
előírt kötelezettségeknek megfelelnek. A belépés súlyos terhekkel fog járni, 
de nyugdíj biztosítása tekintetében előnyös a tanárokra s hozzátartozóikra; 
de előnyös lenne az egyetemes egyházi nyugdíjintézetre is, mert a theol. 
tanároknak a nyugdíjintézetből való kibocsátásával nagy tehertől szabadulna 
meg. Ha ez meg nem történhetnék, akkor az egyetemes nyugdíjintézetnek 
lesz kötelessége gondoskodni az új fizetésrendezés értelmében a tanárok 
nyugdíjáról.

A közös hadügyminisztérium részéről kifejezett azon óhajtásának, hogy 
theol. hallgatóink háború esetén az egészségügyi csapatoknál ápolókként kór
házakban tegyenek szolgálatot, oly módon tettünk eleget, hogy egyházi fő
hatóságunk engedelmével a III. és IV. é. theol. hallgatók dr. Juhász János, a cs. 
és kir. 18. sz. tűzérezred ezredorvosának tanítása s útmutatása mellett 6 órában 
elméleti oktatásban részesültek s két hónapig a helybeli csapatkórházban 
gyakorlati kiképzést nyertek a betegápolásban. A hadügyminisztérium a 
kassai hadtestparancsnokság útján megelégedésének adott kifejezést az elért 
siker felett. A vezető ezredorvos a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott a 
theol. ifjúságnak érdeklődése és ápolói készsége s ügyessége felett. Egy
úttal arra nézve is intézkedett a hadtestparancsnokság, hogy minden évben 
jelentést kér be arról, hogy kik avattattak lelkészekké, hogy ezek esetleges 
háború esetén be ne hívassanak ápolókul.

Ez a kérdés azonban, bármennyire fontos humanisztikus s hazafias
Coll. Ért. 1913-1914. 8
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tekintetekből s bármennyire kívánatos, hogy a leendő lelkészek ebben az 
irányban is neveltessenek, teljes megoldást nem nyert. Egyfelől nem sikerült 
a hadügyminisztériumot meggyőzni arról, hogy az a díjazás, melyben az 
ápolókul felhasználandó ifjainkat részesíteni fogja, nagyon csekély (naponta 
60 fill, teljes ellátás és ingyenes gyógykezelés, illetőleg ennek megváltása 
esetén 1 kor. 60 fill., esetleg 2 kor.), másfelől a helyzetük szolgálati viszonya 
nincsen rendezve, a mi különböző visszaélésekre és összeütközésekre vezethet.

Tanári-karunk a zsinati munkálatokból is kivette a maga részét, a mennyi
ben a Draskóczy Lajos theol. akad. tanár által készített s nyomtatásban is meg
jelent javaslatot, valamint a zsinati iskolai bizottságban tárgyalt elveket is tár
gyalta s megállapodásait Draskóczy Lajosnak, theol. akadémiánk zsinati kép
viselőjének felhasználás végett kiadta. A bizottság, nagyon helyesen, érintkezést 
keres az egyes iskolákkal, hogy a való szükségleteket felismerve oly javaslatokat 
vigyen a zsinat elé, a melyek a gyakorlati élet szükségleteinek megfelelnek.

A sárosi egyházmegyének 1913. június 24-ikén Eperjesen tartott köz
gyűlésén akadémiánkat Mayer Endre dékán képviselte, de resztvettek benne 
a többi theol. tanárok is. Theol. Otthohunk ezen nagy jótevője az 1913. 
évre is 200 kor.-t utalványozott egy theol. akad. hallgatónak az Otthonban 
való ingyenes elhelyezésére.

A Miskolczon 1913. szept. 17— 18-ikán tartott kerületi gyűlésen a dékánon 
kívül Draskóczy Lajos és dr. Szlávik Mátyás vett részt. Kerületi gyűlésünk 
megnyugtató tudomásul vette a theol. akadémiának 1912. évre vonatkozó 
jelentését s jóindulattal karolta fel összes, akadémiánk fejlesztésére vonat
kozó felterjesztéseit.

Az október 15 — 18-iki egyetemes közgyűlésen a dékánon kívül dr. 
Szlávik Mátyás és Draskóczy Lajos vett részt.

Sajnálattal vett tudomást a tanári-kar Jausz Vilmos soproni theol. 
akadémiai tanárnak nov. 14-ikén bekövetkezett elhúnytáról. Temetésén 
Mayer Endre dékán jelent meg és élőszóval fejezte ki az eperjesi theol. aka
démiának részvétét úgy az elhúnyt derék kartársnak hátramaradt családja, 
mint pedig a soproni kartársak előtt.

Kegyeletes ünnepélye volt a tiszai egyházkerületnek f. évi május 6-ikán, 
a mikor néhai nagynevű, fennköltlelkű püspökének, Zelenka Pálnak a 
miskolczi egyház adományából és közadakozásból emelt sírkövét felavatta. 
Theologiánk ezen nagy jótevője iránt szintén lerótta háláját s a szép avató
ünnepélyen dékánja által képviseltette magát.

3. Évnyitás, hallgatók száma és statisztikai adatok. Az iskolai évet 
szept. 9-ikén nyitottuk meg a Theol. Otthon imatermében énekkel, imával s a 
dékán által tartott s itt közölt megnyitó-beszédével. Az első félévet a szer
vezeti szabályok értelmében jan. 31-ikén fejeztük be; a második félévet 
február 8-ikán kezdtük s jún. 15-ikén fejeztük be. Akadémiánkba összesen 
55 hallgató iratkozott be: 18 első-, 14 másod-, 13 harmad-, 7 negyedéves, 
kik közül kettő a rostocki, illetőleg hallei egyetemen folytatja tanulmányait. 
Tanfolyamon kívül beiratkozott egy volt piarista tanár. Tanulmányainak 
folytatása czéljából két végzett theologusunk tartózkodik a lipcsei s greifs-
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waldi egyetemen. Az elsőévesek között volt 4 rendkívüli hallgató, az egyik 
görögpótlós, 3 pedig okleveles tanító. Utóbbiak közül az egyik még az 
ősz folyamán itthagyta főiskolánkat s Amerikába távozott. A tanfolyamon 
kívüli hallgató az első félév végével; egy rendes hallgató pedig a második 
félév végén betegségi okokból bejelentette kilépését. Az év végén maradt 
tehát összesen 52 hallgatónk. Hallgatóink között 2 horvátországi is volt. 
A külföldön tartózkodók a Hunfalvy Pál-, Szirmay Tamás-, Qlosius-féle, 
illetőleg Gusztáv Adolf-egyleti Gotteskasten-féle és egyéb külföldi s külföldre 
szóló kerületi s collegiumi ösztöndíjakat élveznek.

Hallgatóink száma kettővel kevesebb maradt, mint az előző évben.
A kikerült negyedévesek mindegyike hiványnyal kezében hagyja el 

az akadémiát. Nagy hiány van lelkészekben és segédlelkészekben egyaránt. 
A hiány okai között első helyen áll korunk materialisztikus gondolkodása, 
de nem kevésbbé oka a lelkészt fizetések csekélysége miatt hangoztatott 
panaszok. A panaszok megszüntetése jó hatással lesz a theol. akadémiák 
hallgatóinak szaporodására.

Főiskolánk viszonyainak rövid megismertetése s a theol. pályára való 
buzdítás czéljából ez évben is küldtünk „Tájékoztatóikat. Ugyanazt a 
czélt szolgálják évi értesítőink, a melyeket minden kerületi egyháznak s 
más kerületbeli esperességeknek s nagyobb egyházaknak szoktunk meg
küldeni. Úgy a lelkész, mint a tanár és különösen a vallástanár urakat 
kérjük, buzdítsák s irányítsák a lelkészi pályára alkalmatos ifjakat, hogy 
tehetségeiknek s hajlamuknak megfelelően theologiai pályára lépjenek, a 
mely mostani nehéz viszonyaink között leghamarabb s legkönnyebben biz
tosít tisztességes megélhetést s a társadalomban szép megtiszteléssel járó 
hivatást és állást.

4. A hallgatók tanulmányi haladása, erkölcsi magaviseleté s élete. 
Akadémiánk hivatása nemcsak rendszeres előadások tartásáról gondoskodni, 
hanem nevelni is az ide kerülő hallgatókat. A lelkészi pályának magasztos 
hivatása megköveteli, hogy a tanárok a leendő lelkészeket atyai szeretettel 
s paedagogiai komolysággal neveljék.

Nagy súlyt helyezünk arra, hogy az előadásokat pontosan látogassák 
s az előírt colloquiumokat időre leadják. A ki az előadások látogatásában 
hanyagságot mutat s rendes időre le nem colloquál, az nem részesülhet 
jótéteményben.

Hasonlóan súlyt helyezünk szorgalmas szemináriumi munkálkodásra. 
Miután a szemináriumi órákban a tanár együtt dolgozik a hallgatójával, 
bizalmasabb viszony fejlődik ki köztük, a mi az ifjú hallgató általános 
műveltségére, munkakedvének fokozására s általában a theol. tudományok 
s a lelkészi pálya szeretetére vezet.

Az órák látogatásában, szemináriumi munkálkodásban és colloquiumok 
leadásában megfelelő szorgalmat tapasztalt a tanári-kar, jóllehet egyesek 
ellen, mint más években is, kifogást lehetett emelni.

Az ifjúság erkölcsi magaviseleté, akadémiai magán- s testületi élete 
ellen általában véve nem volt panasz. Mint fegyelmi hatóság háromszor
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járt el a tanári-kar. Az egyik esetben súlyosabb természetű óramulasztások 
miatt a vádlott ifjút törülni kellett a hallgatók sorából.

Az istenitiszteletek látogatása kötelező lévén, hallgatóink, a mint az 
leendő lelkészektől elvárható, szorgalmasan látogatták úgy a magyar, mint a 
német és tót istenitiszteleteket. Hallgatóink a Belmissiói Egyesületben s annak 
vezetése alatt különböző belmissiói s istentiszteleti teendőket végeznek, a mint 
erről a Belmissiói Egyesület jelentése beszámol. Kisegítő szónokokként gyakran 
szerepelnek Eperjesen s az ország különböző vidékein. Ha ezen kisegítés az 
akadémia engedélyével és kellő ellenőrzése mellett történik s az ifjút nem 
vonja el tanulmányaitól, akkor hasznos lehet reánézve; de ha enélkül tör
ténik s túlgyakori, szerzett tapasztalataink szerint nagyon káros hatású. Ez 
oknál fogva szükségesnek látszik, hogy theologus kisegítőre szorult lelkész 
urak a dékáni hivatal útján kérjenek kisegítőt, hogy a kiküldendő hallgató 
mint a főiskola kiküldöttje szerepeljen, s mint ellenőrzés alatt álló, felelősségre 
vonható is legyen szerepléséért.

Eperjesen különösen a vasárnapi délutáni istenitiszteleteket, a nagy- 
sárosi fiókegyházban pedig havonta végezték a szokásos írásmagyarázatos 
istenitiszteleteket az illető helyi lelkészek felügyelete alatt.

Az Úrvacsorájában kétszer vett részt hallgatóságunk a közös collegiumi 
deprecationalis ünnepélyek alkalmával: őszszel okt. 31-ikén és tavaszszal 
május 20-ikán, a mely ünnepélyek alkalmával az ifjúság szónokai Fábry 
Ernő és Baron János IV. é. theol. hallgatók voltak.

Hazafias ünnepélyeket közösen tartottak a collegiumi ifjúsággal s 
azokban nemcsak mint rendezők, hanem mint ünnepi szónokok, előadók és 
szavalok vettek részt. Ily módon megünnepelték okt. 6-ikát és márcz. 15-ikét.

Külön theol. ünnepélyt rendeztek okt. 31-ikén a reformatio emlékére. 
Egyéb irodalmi s belmissiói vallásos-estélyeket tanári vezetés alatt tartottak, 
miről másutt számolunk be.

Dr. Szlávik Mátyás tanár s a Theol. Otthon felügyelője társas kirán
dulásokat tett a hallgatókkal a Tátrába és szép vidékünk regényes helyeire.

Sokszor szerepeltek hallgatóink a Széchenyi-körnek előadó-estélyein 
mint szavalok. A Széchenyi-kör hálára kötelez annál az előzékenységénél 
fogva, hogy hallgatóink testületileg tagjai lehetnek 1 kor. személyenkénti 
tagsági díj lefizetése ellenében s használhatják annak könyvtárát, olvasó
termét s résztvehetnek mindennemű irodalmi s művészi előadásaiban s 
estélyein.

Az ifjúság testületi szelleme hazafias irányú s valláserkölcsi élete meg
nyugtató. Az ifjúság között, sajnos, gyakran előforduló s ifjúi heveskedésből 
eredő meggondolatlanságoktól s ballépésektől eltekintve, aggodalmat keltő 
jelenségek nem fordultak elő, a miért a tanári-karnak fegyelmi hatóságként 
közbelépni kellett volna. Az ily bajoknak elintézésében az ifjúság becsület
bírósága szokott eljárni s autonom hatáskörében rendszerint véglegesen is 
közmegnyugvásra dönteni.

Ifjúságunk egészségi állapota általában kifogástalan volt; ennek daczára 
mégis volt négy komolyabb betegünk, a kik közül két hallgatónk félévig,
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illetve féléven túl is kénytelen volt otthon maradni kezelőorvosuk rendel
kezése folytán. Hallgatóink gondos orvosi felügyelet alatt vannak dr. Hartmann 
Imre, a Theol. Otthon orvosa részéről. Súlyosabb esetekben a helybeli városi 
kórházban nyernek elhelyezést, mire azonban ez évben nem volt szükség 
Orvosságot ingyen kapnak a Collegium számlájára a helybeli gyógyszer- 
tárakban, ha a kezelőorvos vényét a dékán láttamozza.

Az ifjúság között eszközölt gyűjtésből a gyámintézetre 25 kor. 50 fill., 
a rozsnyói árvaházra 31 kor. 50 fill., a négyszázados reformatiói jubileumi alapra 
67 korona folyt be s ezen összegeket illetékes helyükre küldtük be.

5. Jótétemények. Akadémiánk minden hallgatója jótéteményes. Elsőben 
mindegyik tandíjmentes. A tandíjmentesség, személyenként 40 kor.-t számítva 
egy évre, az elmúlt iskolai évben 1960 koronát tett ki. Az Otthon lakói 
szintén mind jótéteményesek, mert azok is, a kik a teljes díjat (100 kor.-t) 
fizetik, jótéteményesek, mert egy-egy lakónak az Otthonban való ellátása, 
legkisebb számítással, 160 kor.-ba kerül.

Ehhez képest az I. félévben 9 díjmentesnek jótéteménye 720 korona, 
a II. félévben 10 díjmentesnek jótéteménye 800 korona, az I. félévben 9 fél
díjas jótéteménye 360 kor., a II. félévben 11 féldíjas jótéteménye 880 kor., 
egész díjat fizetőknek jótéteménye az első félévben 25 hallgató után 750, 
a második félévben 20 hallgató után 600 kor. Összesen tehát 4110 korona. 
Ennek ellenében az összes lakók tartoztak fizetni 2750 koronát. Convictusi 
jótéteményben az első félévben 28 theol. részesült 930 korona értékben, a 
második félévben 23 hallgató 1374 korona értékben. Összesen 2304 korona. 
A convictusi oekonomus, portans-felügyelő és szenior jótéteménye 900 kor.-t 
tesz. Összesen tehát 3204 korona. Ebbe azonban nincsen beleszámítva az 
az összeg, melyet a convictusi pénztár, személyenkint körülbelül 20 kor.-val, 
ráfizet a convictus minden egyes tagjának kosztjára.

A theol. hallgatóknak ezen iskolai évben megszavazott s különféle alapok
ból élvezett ösztöndíjak összege 7382 kor. Ezek alapján hallgatóink előttünk 
ismert és számokban kifejezhető jótéteménye tett összesen 16,656 koronát.

A jótétemények s kedvezmények fedezésére szolgálnak egyes, ezen 
czélokra rendelt alapítványok s adományok. Az Otthon kedvezményeinek 
fedezésére szolgáltak: a tiszai egyházkerületnek 400 kor., a collegiumi 
pénztár Rochlitz-alapból kiutalt 200 kor., az egyetemes egyházi pénztár 
400 kor., a sárosi egyházmegye 200 kor. s a gyámintézetnek 200 kor. évi 
adománya. A többit fedezték a Theol. Otthon jelentésében megemlített 
alapítványi jövedelmek, egyes esperességek s egyházak időnkénti adományai 
s offertoriumaik.

Mint új alapítványt tevő, először szerepel a kishonti esperesség egy 
ingyenes helynek biztosítására szóló alapítványával, a melyet kishonti 
esperességbeli, elsősorban lelkész- vagy tanítófiú élvezhet. A kishonti es- 
perességnek ezen nemes elhatározását itt is hálásan köszönjük. Hálával 
említjük meg az egyetemes egyháznak határozatát is, a mely szerint előbb 
hozott, Theol. Otthonunknak 400 koronával 4 éven át való segélyezésére 
vonatkozó határozatát módosította s a 400 korona segélyt állandósította.
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A mennyiben az Otthon pénztárában hiány mutatkozik, azt az egyház
kerületi pénztár fedezi. Természetes tehát, hogy kegyes alapítványok s 
adományok szerzésére kell törekednünk, hogy a kerületi pénztárt ettől meg
szabadítsuk s az Otthon jövőjét tőle függetlenül biztősítsuk. A eonvictusi 
jótéteményeket fedezi a eonvictusi pénztár 2204 kor.-val, a kerületi pedig 
évente 1000 koronával.

Minthogy azt hiszszük, hogy ezen segélyezésekkel nemcsak egyes 
hallgatóinkat istápoljuk, hanem egyházunknak s hazánknak is teszünk szol
gálatot, bátran remélhetjük s várhatjuk, hogy adakozó s jótékonyságban 
ki nem fogyó egyháztagjaink nem restülnek el az adakozásban, hanem 
gyámolítani fognak tovább is.

6. TheoLogiai vizsgálatok. Múlt évi értesítőnk megjelenése óta többször 
tartottunk vizsgálatokat, a melyek rendes módon s eredménynyel folytak le.

a) Alapvizsgálatokat tartottunk 1913. június 16. és 17-ikén, a mely 
alkalommal 15 két évet végzett hallgató vizsgázott; szept. 20-ikán, a mikor 
egy hallgató egész vizsgát, kettő pedig javítót tett; decz. 6-ikán, a mikor 
egy hallgatónk javítót tett; f. évi márczius 6-ikán egy hallgató tett alap- 
vizsgálatot. A jelöltek közül négyen jeles, hárman jó, heten elégséges ered
ménynyel vizsgáztak, hárman pedig egy tárgyból javítóra utasíttattak, a melyet 
elégséges eredménynyel megállották. Az 1914. június 15-ikén tartott alapvizsgála
tokon 1 jeles, 2 jó, 2 elégséges eredménynyel vizsgázott, egy hallgató 
ajjvizsgálat ismétlésére, 1 pedig 2 nó múlva teendő javítóvizsgálatra utasíttatott.

b) Szakvizsgálatok. Szakvizsgálatokat tartottunk múlt évi június hó 
20-ikán 7 harmadéves hallgatóval, kik közül 3 jeles, 2 jó, 1 elégséges ered
ménynyel vizsgázott, 1 pedig 2 hónap múlva teendő javítóra utasíttatott, 
melyet elégséges eredménynyel állott meg. Az 1914. jún. 16-ikán 7 III. éves 
tett vizsgálatot: 2 jeles, 1 jó, 1 elégséges eredménynyel, 2 pedig 2 hónap 
múlva teendő javítóra utasíttatott. 5 hallgató őszre halasztotta vizsgálatát.

c) Lelkészt vizsgálatok. 1913. június 19-ikén a szakvizsgálattal kapcso
latosan megtartott lelkészi vizsgálatot 13 volt hallgatónk állotta meg és 
pedig 2 jeles, 6 jó és 5 elégséges eredménynyel. Ugyanakkor egy volt, 
Pozsonyban s külföldön tanulmányokat végzett, lelkészjelölt hallgatónk jeles 
eredménynyel vizsgázott. Szeptember 19-ikén tartott vizsgálat alkalmával 2 
jelölt jeles, 1 jó és 1 elégtelen eredménynyel vizsgázott, mely utóbbi 1914. 
január 20-ikán tett sikeres javítót. Az 1914. június 17-ikén tartott lelkészi 
vizsgálat alkalmával 2 jelölt jeles és 2 jó eredménynyel szerzett lelkészi oklevelet.

Szakvizsgálati tételek: Az új-szöv. exegesisből: Kér. János viszonya 
Jézushoz; az ó-szöv. exegesisből: A jövendő rajza Jesaiasnál; a rendszeres 
theologiából: A hit protestáns és katholikus fogalma

A szak- és lelkészi vizsgálatokat mélt. és főt. Qeduly Henrik püspök 
úr vezette ismert lelkiismeretességével s méltányosságával, mint világi elnök 
méltó társa volt dr. Schmidt Gyula örökös coll. tiszteletbeli felügyelő. Mind
kettőjüknek őszinte s hálás elismeréssel tartozunk fáradságos munkájukért.

7. Tanári értekezletek. Értekezleteket a szükséghez képest tartottunk s 
ezekben a rendes igazgatási tárgyakon kívül foglalkoztunk hallgatóink tanul
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mányi haladásával, erkölcsi magaviseletével s javaslatokat tettünk a coll. 
közös tanári értekezletek, igazgató-választmányi ülések, illetőleg az egyház
kerületi s egyetemes gyűlések elé terjesztett tárgyakban. Különös tárgy
ként szerepelt a zsinati bizottságnak a tanügyre vonatkozó javaslata, a melyet 
beható módon tanulmányozott s megbírált a tanári-kar. Foglalkoztunk a 
theol. szakkönyvtár felszerelésével, a könyvtár használatára vonatkozó sza
bályok összeállításával, a theol. Otthon és convictus kedvezményeivel.

Összesen 12 értekezletet tartottunk. Jegyzőnk, dr. Deák János rend
kívüli tanár 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 G usztáv, az ó-szövetségi írásmagyarázati és történeti theol. 

tudományok nyilvános rendes tanára.
2. Dr. D eák János, bölcselettudor, az ó-szövetségi írásmagyarázati theol. 

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

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

nyilvános rendkívüli tanára.
6. Dr. Szlávik Mátyás, a bölcsészet tudora, a bölcsészeti és rendszeres 

theol. tudományok nyilvános rendes tanára s a Theol. Otthon felügyelője.
7. Liptai Lajos, az eperjesi és vidéki evang. egyház rendes lelkésze, 

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

az egyházi és liturgikus ének akadémiai tanára.
9. Dr. H orovitz Imre, az összes orvostudományok tudora, oki. kir. 

törvényszéki orvos s iogakad. magántanár, a közegészségtan előadója.
10. Szemere Márton, a Sárosvármegyei Gazdasági Egylet gazdaság- 

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

11. Dr. Juhász János, cs. és kir. ezredorvos, a közös hadügyminisz
térium kezdeményezésére a háborúban megsebesült katonák ápolására taní
totta a theol. akad. hallgatóit.

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

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

c) Az egyetemes lelkészvizsgáló-bizottság tiszaker. osztálya. Elnöke 
Geduly Henrik püspök és Szentíványi Árpád egyházker. felügyelő; tagjai 
dr. Schmidt Gyula, egyúttal helyettesítője a világi elnöknek, dr. Brósz 
László, Francz Vilmos, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv; 
póttagok: Doniján Elek, Szlabey Mátyás, Szopkó Róbert, Korbély Géza. A 
vizsgálatokon résztvesznek, mint vizsgálók, az illető szaktanárok is.

3. Végzett tananyag.
a) Előadott tantárgyak.

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

válogatott újszöv. szakaszok olvasásával. Előadta Mayer Endre.
2. Latin nyelv. Az Aug. conf. válogatott szakaszai s a schmalkaldi 

czikkek I., II. része olvasva s fordítva, I —IV. évf., heti 1 óra. Előadta 
Mayer Endre.

3. Héber nyelv. I. évf., heti 3 órában. Hangtan, szótan, kapcsolatban 
fordítási gyakorlatokkal. Előadta dr. Deák János.

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.

5. Németnyelvi gyakorlatok. I —IV. évf., heti 1 órában. Tanította dr. 
Obál Béla.

6. Bölcsészet története. O- és középkori bölcsészet. I. évf., heti 4 órában. 
Előadta dr. Szlávik Mátyás.

7. Theologiai encyclopedia. I. évf., heti 3 órában. Előadta dr. Obál Béla.
8. Hermeneutika. I. évf., heti 1 órában. Előadta Mayer Endre.
9. Újszöv. bibi. bevezetés. I —II. évf., heti 2 órában. Előadta Mayer Endre.
10. Keresztyén egyháztörténet. Az ó-kor. 1. évf., heti 3 órában! Előadta 

Csengey Gusztáv.
11. Kér. egyháztörténet. A reformatio kora. I. évf., heti 3 óra. Előadta 

dr. Obál Béla.
12. Héber nyelv és ószöv. exegesis. II. évf., heti 3 óra. Előadta dr. 

Deák János.
13. Ószövetségi exegesis. Ill—IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Deák János.
14. Ószövetségi bevezetés. I —II. évf., heti 2 óra. Előadta Csengey Gusztáv.
15. Újszövetségi exegesis. Pálnak a korinthusiakhoz írt I. levele. II —IV. 

évf., heti 3 óra. Előadta Mayer Endre.
16. Dogmatörténet. III—IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Obál Béla.
17. Dogmatika. Ill —IV. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
18. Homiletika. I. évf., heti 2 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
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19. Egyházi jogtan. III. évf., heti 4 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
20. Pastoralis. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
21. Gyakorlati exegesis. I —IV. évf., heti 1 óra. Vezette Draskóczy Lajos.
22. Astral mythologia. I. évf., heti 1 óra. Előadta Csengey Gusztáv.
23. Egyházi és liturgikus ének. I —IV. évf., heti 2 óra. Tanította 

Szánik Ernő.
24. Mezőgazdaságtan. I — IV. évf., heti 2 óra. Tanította Szemere Márton.
25. A háborúban megsebesült katonák ápolása. I ll-IV . évf. Előadta 

dr Juhász János ezredorvos.
Második félév.

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

2. Latin nyelv. A schmalkaldi czikkek olvasva és fordítva. I —IV. évf., 
heti 1 óra. Tanította Mayer Endre.

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

4. Német nyelv. Kezdők számára, heti 2 órában. Tanította dr. Deák János.
5. Németnyelvi gyakorlatok. Haladók számára, heti 1 órában. Tanította 

dr. Ob ál Béla.
6. Bölcsészet története. Az új- és legújabb kor bölcs, irányai. I. évf., 

heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
7. Ószöv. bibliai bevezetés. I —II. évf., h. 2 óra. Előadta Csengey Gusztáv.
8. Astral mythologia. I. évf., heti 1 óra. Előadta Csengey Gusztáv.
9. Héber nyelvtan és ószöv. exegesis. II. évf., heti 3 óra. Előadta dr. 

Deák János.
10. Ószöv. exegesis. Ill —IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Deák János.
11. Újszöv. bibliai bevezetés. I — II. évf., heti 2 óra. Előadta Mayer Endre.
12. Újszöv. exegesis. A hegyi beszéd magyarázata, I. évf., heti 3 óra. 

Előadta Mayer Endre.
13. Újszöv. exegesis. Pál II. levele a korinthusiakhoz. II —IV. évf., heti 

3 óra. Előadta Mayer Endre.
14. Kér. egyháztörténet. Középkor. I. évf., h. 3 ó. Előadta Csengey Gusztáv.
15. Kér. egyháztörténet. Ref. kora s a magyar protestáns egyh. tör

ténete. II. évf., heti 3 óra. Előadta dr. Obál Béla.
16. Dogmatörténet. Ill-IV . évf., heti 2 óra. Előadta dr. Obál Béla.
17. Kér. hittan. III. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
18. Egyházi jogtan. III. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
19. Liturgika. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
20. Gyakorlati exegesis. I —IV. évf., heti 1 óra. Tanár Draskóczy Lajos.
21. Belmissio (publicum). I —IV. évf., heti óra. Előadta Mayer Endre.

Coll. Éri. 1913-1914. 9
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22. Egyházi és liturgikus ének. I —IV. évf., heti 2 óra. Tanította 
Szánik Ernő.

23. Közegészségtan. I. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Horovitz Imre orvos.
24. 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 bir s 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-egy seminariuma. A gyakorlati seminariumok 
mindenkire kötelezők; a többi közül egyet választani s abban dolgozni 
minden hallgatónak feltétlenül kell.

1. Ótestamentumi exegetikai seminarium. Heti 1 órában a II —IV. éves 
hallgatók számára. Vezetője dr. Deák János. A seminariumi tagok a követ
kező tételeket dolgozták ki, illetve bírálták meg: „Illés próféta jelentősége 
Izrael vallásának történetében." „Az áldozatok a papi codexben." „Az imádság 
az ótestamentumban.“ Azonkívül olvastuk, fordítottuk és magyaráztuk az 
egyes órákon Mikeás, Jónás és Prédikátor könyvét.

2. Újszövetségi exegetikai seminarium. Heti 1 órában, II —IV. évf. 
Vezetője Mayer Endre. Olvasmányul szolgált János I —III. levele, a melyek 
kapcsán a jánosi theologiával is foglalkoztak a résztvevők. írásbeli dolgozatul 
szolgáltak a következő tételek: „Az úrvacsora keletkezése s fejlődése az 
újszövetségi iratok alapján"; „az eschatologiai tan a syn. evang.-okban"; 
„a glossolalia Pál I. Kor. 12. és 14. fej. nyomán aáoS, és aű>ua Pálnál; 
Wrede: „Das Messiasgeheimnis nach den syn. Evangelien“ ez. műnek 
kritikai ismertetése.

3. Egyháztörténeti seminarium. Heti 1 óra, II. évf. Vezetője dr. Ob ál 
Béla. Egyetemes egyháztörténetből feldolgoztuk Luther életét és műveit 
(Luther élete 1517-ig; 1517-1520-ig; 1521-től 1530-ig; 1531-től 1546-ig 
és halálának körülményei. A német nemzet kér. nemességéhez. Az egyház 
babyloni fogságáról. A kér. ember szabadságáról.) és a franczia cultur- 
harczot, az egyház és állam szétválásának körülményeit. Magyar egyház- 
történetből: a reformatio terjedése — az „Egyháztört. Emlékek" alapján —,
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elnyomatásának körülményei és okai, Caraffa és az eperjesi vértörvényszék, 
Honter és a szász reformatio, az 1843/44: III. és az 1848: XX. története.

4. Rendszeres theol. seminarium. Heti 1 óra, III —IV. évf. Vezető tanár 
dr. Szlávik Mátyás. A rendszeres theologia köréből merített kérdések fej
tegetése és munkák ismertetése.

5. Gyakorlati theol seminariumok. 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 
öt magyar, öt tót és két 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 „lesiilyednénk" a i,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: deprecatiói beszéd; iskolaavatás (IV. Móz. 21. 16—18.); lel- 
készi székfoglaló-beszéd (Kol. 4. 17.); confirmatio; óév-esti beszéd (Zsolt. 
123. 1—2.); evang. néptanító 30-éves jubileuma; temetőavatás (II. Móz. 3. 
5-); egy lelkésztestvér nyolczadik leányának megkeresztelése.

c) Egyházjogi seminarium. Heti 1 óra. A vezető-tanár szabadelőadás 
keretében ismertette: „az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyházközségnek és az 
eperjesi ág. h. ev. theol. akadémiának a zsinathoz intézett közös memo
randumát". A memorandumot szerkesztette: Draskóczy Lajos, mint előadó. 
A vezető-tanár szabadelőadást tartott még a „A pénzbírságról és a pénz- 
büntetésről". A IV. éves hallgatók írásbeli dolgozatokat hoztak a következő 
témákról: 1. Az 1891: XV. t.-cz. ismertetése az E. A. 201—203. §§-aival 
kapcsolatban. A törvény ismertetését megelőzőleg munkahozó vázolta a 
kisdedóvás múltját, szólott a kisdedóvás czéljáról, módszeréről, a kisded
nevelés elveiről, ismertette a kisdedóvás jelenét s kifejtette a kisdedóvás 
magyar nemzeti és evangélikus egyházi szempontból való fontosságát. 
2. Az egyetemes egyházi alapítványi Szabályrendelet és a rá vonatkozó 
utasítások ismertetése. 3. Az erdélyi evangélikus országos egyház alkot-

9 *



mányának intézkedései: a papjelöltek vizsgálatáról és alkalmazásáról; a 
papok választásáról. 4. A magyar büntetőtörvénykönyv 9-ik fejezetének és 
a kihágási btkv. 3-ik és 5-ik fejezetének ismertetése, kapcsolatban a lelkész 
teendőivel. 5. A magyar kir. igazságügyministernek 1895. évi utasítása a 
házasság kihirdetésénél követendő eljárás tárgyában. 6. Az 1848: XX. t.-cz. 
történeti előzményei és a t.-czikknek ismertetése. 7. Ismertetése és bírálata 
az 1894: XXXII. és az 1894: XXXIII. t.-czikkeknek a gyermekek vallásáról 
és az állami anyakönyvekről. 8. Az 1891: XIII. t.-cz. és a vonatkozó K. M. 
rendeletek ismertetésével kapcsolatban a vasárnapi munkaszünetről. Azt 
hiszszük, hogy a ki csak egy futólagos pillantást vet e sorokra, be fogja látni, 
hogy seminariumi munkánk ez évben sem volt meddő foglalkozás, mert 
általa a gyakorlati élet számára érleltünk jó gyümölcsöket. A milyen igaz 
az, hogy psychologia nélkül nem ismerjük a vallásos embert; ethnologia 
nélkül nem férünk a néphez; sociologia nélkül karitativ intézményeket 
szervezni nem tudunk: éppen oly igaz az is, hogy jogéleti képzettség nélkül 
érdekeinket meg nem óvhajtjuk; gazdasági, ipari, kereskedelmi, humanus 
socialis törvényeink beható ismerete nélkül a „cura pastoralis"-hoz hozzá 
sem foghatunk!

d) Lelkészi irodai gyakorlatok. Naponként 2 óra. Vezető-lelkész: Korbély 
Oéza sárosi ev. egyházmegyei esperes.

A lefolyt tanévben: Baron János, Fábry Ernő, Kettenbach Jakab, 
Markusovszky Endre, Máczay Lajos IV. éves theologusok, hetenként föl
váltva, mindennap eljártak az eperjesi ág. h. evang. I. egyházközség lelkészi, 
illetve a sárosi egyházmegye esperesi hivatalába, a hol nagytiszteletű Korbély 
Oéza esperes úrnak, a gyakori, theol. tanár s ifjúság kérésére, hálára 
kötelező szívességgel vállalt szeretetteljes útmutatása mellett nyerhettek 
betekintést hallgatóink a lelkészi, illetve esperesi iroda ügykörének min
den ágazatába.

Apostoli lelkületű egyházi vezérünknek, theologiánk hűséges támo
gatójának ez a fáradságot és türelmet igénylő munkája az ifjakra nézve 
szinte megmérhetetlen haszonnal hidalta át az elméleti és gyakorlati lelkész
képzés között tátongó s annyiszor fölpanaszolt nagy űrt. Első pillanatra 
világos, hogy ez a munka hozza közelebb a tanulókat az élethez; ez 
teszi lehetővé igazán azt, hogy mielőtt a gyakorlati élet szövevényes terére 
lépnének akadémikusaink, máris megismerjék jövendő lelkészeink műkö
dési körük gyakorlati érzéket, közigazgatási, egyházjogi jártasságot köve
telő teendőinek általános képét.

Azt hiszszük, lelkészképzésünk minden igaz barátjának forró óhaja az, 
hogy a szebb jövőnek reményében megkezdett munka egyházunk üdvére 
nyerjen Istentől áldott állandó folytatást!
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4. Theologiai akadémiai hallgatók.

I. évfolyam.
1. Bortnyik G yörgy............................. Kölese, Szatmár vm......... 1895.
2. Chizso J á n o s ................................... Rimabánya, Gömör vm. 1893.
3. Danielisz R ó b ert.............................. Nagyszalók, Szepes vm. .. 1894.
4. Engler András, rendkív............... Rimabrézó, Gömör vm. .. 1892.
5. Fúria Zoltán ................................... Komlóskeresztes, Sáros .. 1895.
6. Késmárszky Lajos.............................. Kassa, Abaúj-Torna vm. 1895.
7. Kopcsó Já n o s ................................... Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1893.
8. Marencsin Zoltán.............................. Tapolyradvány, Sáros vm. 1894.
9. Mayerh offer Árpád ........................ Leibicz, Szepes vm......... 1893.

10. Misecska Bertalan ........................ Nyustya, Gömör vm. 1894.
11. Nagy László*.................. ............. Nagysáros, Sáros vm. .. 1884.
12. Pap Ferencz ................................... Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1893.
13. Popp Fülöp ................................... Bezsánia, Horvátország .. 1893.
14. Postha G y u la ................................... Nyustya, Gömör vm. 1893.
15. Rúzsa László, rendkív.**.................. Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1894.
16. Varga L ász ló ................................... Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1894.
17. Weisz József, rendkív........................ Abaújszántó, Abaúj-Torna 1893.
18. Weisz Vilm os................................... Felsővisti, Fogaras vm. .. 1895.

II. évfolyam.
19. Csajka Iván ................................... Mosócz, Túrócz vm........ 1889.
20. Engler Is tv án ................................... Klenócz, Gömör vm. 1892.
21. Falvai Jenő ................................... Gömörpanyit, Gömör vm. 1893.
22. Galgon-Jaske Á d ám ........................ Sörkút, Szepes vm.......... 1891.
23. Hajdú Á rp á d ................................... Eperjes, Sáros vm........... 1893.
24. Honéczy Árpád ............................. Egyházasdengeleg, Nógr. 1890.
25. Karbiner Lajos .............................. Szabadka, Bácsbodrog vm. 1892.
26. Komlovszky Ferencz........................ Szarvas, Békés vm.......... 1893.
27. Nandrássy Elek ............................. Németjakabvágás, Sáros 1894.
28. Szilárd Gyula***............................. Domony, Pest vm.......... 1894.
29. Szirotka G usztáv.............................. Kisbobrócz, Liptó vm. .. 1894.
30. Szuchovszky Gyula ........................ Káva, Pest vm................. 1893.
31. Zeman Zoltán................................... Lapos, Sáros vm............. 1894.

III. évfolyam.
32. Biró László, ref.................................. Guraszáda, Hunyad vm.. 1891.
33. Dzurik G yula................................... Kapinémetfalu, Sáros vm. 1892.
34. Hajdú G y u la ................................... Zsegnye, Sáros vm......... 1892.
35. Hönsch Miklós E d e ........................ Nagyszalók, Szepes vm. .. 1891.
36. Farkas Győző................................... Késmárk, Szepes vm. .. 1892.
37. Kiss István......................................... Miskolcz, Borsod vm. .. 1893.
38. Matulcsik G y u la .............................. Zólyom, Zólyom vm. 1893.

* Kilépett. -  ** Törültetett. -  *** Az év végén kilépett.
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39. Mikula Zoltán.................................... Ipolyróna, Nógrád vm. .. 1891.
40. Polomszky László ........................ Csetnek, Gömör vm. 1889.
41. Szabó G á b o r .................................... Alsóhutka, Abaúj-Torna .. 1892.
42. Szelezsán János .............................. Békés, Békés vm............. 1891.
43. Szolkovy János .............................. Budapest, Pest vm.......... 1893.
44. Tavassy Zoltán .............................. Miskolcz, Borsod vm. .. 1890.
45. Zólyomi Pál .................................... Cserencsény, Gömör vm. 1891.

IV. évfolyam.
46. Baron János .................................... Kuczora, Bács-Bodrog vm. 1890.
47. Fábry Gusztáv E rn ő ........................ Felka, Szepes vm............ 1890.
48. Kettenbach Jakab............................. Novibanovci, Szerém vm. 1889.
49. Markusovszky András .................. Zólyomlipcse, Zólyom .. 1890.
50. Máczay Lajos.................................... Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1891.

Külföldi egyetemeken tanuló theol. ak. hallgatóink.
a) A IV-ik évfolyamot hallgatják:

51. Jurányi L a jo s .................................... Kisapostag, Pest vm. 1890.
52. Stadtrucker Gyula ........................ Zólyom, Zólyom vm. .. 1892.

b) Mint lelkészjelölt folytatja tanulmányait:
53. Heinz Lajos .................................... Bácstopolya, Bács-Bodrog 1890.
54. Lábossá Lajos................................... Rozsnyó, Gömör vm. 1890.

Tanfolyamon kívül, mint volt piarista tanár, hallgatónk:

55. Dr. Kelecsényi János* .................. Beregszász, Bereg vm. .. 1883.

Az első félév végén kilépett.
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E) Theologiai akadémiánk intézményei.
1. Ev. Theol. Otthon.

Tiszai egyházkerületünk érdemes püspöke a múlt 
évi egyházkerületi közgyűléshez intézett jelentésében azt 
mondja, hogy a theologiai Otthon életét is megfigyelés 
tárgyává tette. „Őszinte örömmel tölt el — úgymond —, 
valahányszor ez „Otthon" falai közt járva, újból és újból 
alkalmam nyílik meggyőződni ez intézmény áldásos hiva
tásáról, a felügyelő-tanár czéltudatos, az erkölcsi rendet, 

a keresztyén evangéliumi fegyelmezettséget, atyai jóindulatot a kezelés külső 
rendjével és pontosságával összekötő vezetői tevékenységéről. — Ennek 
minden látogatásom alkalmával kifejezést is adtam." S hasonló elismeréssel 
illette fennköltlelkű főpásztorunk a jövendő lelkészek nevelését szolgáló 
e legújabbi és legkiválóbb hivatású intézményünket ama lelkes, de egyúttal 
energikus adventi püspöki körlevelében is, a melyben az Otthont az egyház
megyék és -községek meleg szeretetébe és áldozatkészségébe ajánlotta.

Szeretnők, ha püspökünk e kedvező véleményét az elmúlt tanévben is 
kifejtett munkásságunkkal elértük volna.

A napi munkát az elmúlt tanévben is a felügyelő-tanár mindenkori 
személyes részvételével az Otthon olvasó- és imatermében reggeli könyör
géssel kezdtük. Az elsőn, Zólyomi P. alkalmi imája után a felügyelő-tanár, 
az eddigi eljáráshoz híven, meggyőzően kifejtette azokat az irányelveket és 
vezérlő eszméket, a melyek őt az Otthonban lakó ifjúsághoz való viszonyában 
ebben az évben is irányítani és lelkesíteni fogják. És talán volt is valami 
foganatja az ő kérő- és intő-szózatának, a mennyiben — s ezt vendégeink 
is gyakrabban constatálták — ebben az évben is egy lépéssel közelebb 
jutottunk a rend, pontosság és tisztaság, de különösen a keresztyén erkölcsi 
szabadság ama vezéreszméinek megvalósításához, a melyekre a felügyelő-tanár 
az Otthon felavató-ünnepén s új püspökünk előtt is ismételt ízben hűséget 
fogadott, sőt ahhoz egyéni és tanári ambitióját, sőt testi és lelki ereje leg
javát kötötte.

A tanidő lefolyására visszatekintve jóleső tudattal jelenthetjük, hogy 
az Otthon theol. és jogász lakóinak magaviseleté az egész tanidőn át önön- 
magukhoz és felügyelő-tanárukhoz való viszonyukban — két ifjúnak sajná
latos esetétől eltekintve — csaknem kifogástalannak bizonyult. A kölcsönös 
megbecsülés, békülékenység, engedelmesség, sőt szeretet szelleme lebegett 
a felügyelő-tanár és a gondjaira bízott főiskolai ifjúság magaviseleté fölött. 
Az időn túl való kimaradásnak szabályozása, a házmester nagy elfoglaltságára 
és pihenésére való tekintettel, bevált s az Otthon szabályzata az ifjúság 
legnagyobb részének csaknem a vérébe ment át. A kölcsönös megértés és 
együttműködés, a helyes viselkedés, tisztelettudás és előzékenység — mint 
Schneller István kolozsvári egyetemi tanár előttünk mondotta — szinte az 
ifjúság szeméből sugárzik ki felügyelő-tanárával szemben. Ebben a tanévben
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is meggyőződtünk arról, hogy mily nevelő hatása van egy jól szervezett és 
helyesen vezetett Otthonnak az akadémiai ifjúságra, a melylyel meg kell 
értetnünk azt, hogy hazai evang. egyházunk mai nehéz, válságos és küz
delmes helyzetében csak szilárd jellemű, erős akaratú s nagytudású theologusok, 
mint leendő lelkészek vehetik fel a versenyt más vallásfelekezetek papjaival. 
Szívesen honorálom, hogy a felügyelő-tanár munkájának sikeres és ered
ményes elvégzésében tevékeny része volt az Otthon szoba-, illetve háló
felügyelőinek (Kiss István, Markusovszky Endre, s később Zólyomi Pál, 
Hajdú Gyula és Máczay Lajos).

Még mindig messze vagyunk azonban egy Otthon erkölcsi életidealjá- 
nak megvalósulásától, de azt hiszem, hogy ebben az évben is egy lépéssel 
közelebb jutottunk hozzá. A munka szeretete nem elég élénk és erős a mi 
ifjúságunkban. Ezt a gondolatot fejtegette egy alkalommal főtisztelendő 
püspök urunk is a felügyelő-tanár üdvözlő-beszédére egy reggeli könyörgés 
után, és közelebbről hű kötelességteljesítésre, evangélikus egyházias gondol
kodásra s a belmisszió komolyabb tanulmányozására hívta fel a theolo- 
gusokat. Itt örömmel jelezzük, hogy a főtisztelendő püspök Öméltóságához 
ez évben is háromszor volt szerencsénk, s mindannyiszor az egyházkerület 
által hozzá és állásához méltóan, egyházkerületi költségen berendezett 
vendégszobának volt szívesen látott vendége. Örömünnep volt reánk nézve, 
a hányszor csak az Otthonban megjelent, sőt egy alkalommal egyház- 
kerületünk veterán felügyelőjét: Szentiványi Árpádot s a tiszavidéki espe- 
resség agilis elnökségét: dr. Meskó László felügyelőt és Materny Lajos 
esperest is elhozta magával. Nincs is az Otthonnak melegebb barátja s 
lelkesebb támogatója Oeduly Henrik püspöknél.

Mint föntebb említettük, a naponkénti munkát reggeli könyörgéssel 
kezdtük, mely alkalommal a könyörgést a theol. bennlakók komoly vallásos 
érzéssel s ünnepi hangon felváltva végezték. Az éneket harmonium-kisérettel 
az egész éven át nagy buzgósággal s hozzáértéssel Fábry Ernő IV., s az 
ő akadályoztatása esetén Weisz József, Engler András és Máczay Lajos 
theologusok végezték. Ezek a reggeli könyörgések komoly, ünnepélyes 
lefolyásukat és vallásos ihletüket illetőleg az egész éven át olyan magas 
színvonalon állottak, hogy a felügyelő-tanárnak és a theol. s jogász lakóknak 
szinte lelkiszükségletüket képezték, sőt a több ízben jelen volt püspök úrnak 
is az elismerését vívták ki. Az azoktól való indokolatlan elmaradás alig 
fordult elő s a kinél ismétlődött, a felügyelő-tanár fellépését vonta maga 
után. Különös figyelemmel voltunk már az elsőéveseknél is a komoly, 
épületes, értelmes s benső, lélekszerinti előadásra, s egyesek, pl. Máczay 
Lajos, Farkas Győző, Hajdú Gyula, Zólyomi Pál, sőt az elsőévesek között 
Kopcsó János kiváló imádkozóknak bizonyultak.

A lakók szórakozására e tanévben is a billiárddal és sakktáblával föl
szerelt, úgynevezett szórakozó-szoba szolgált, a melynek felügyeletében és 
ügyeinek pontos vezetésében Zólyomi Pál mint elnök és Galgon Jaske 
Ádám mint pénztáros teljesített hű szolgálatot. Ezzel is igyekeztünk az 
ifjúságot elvonni a füstös és költséges kávéházak látogatásától. A játékokból
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befolyó csekély évi jövedelmet külön takarékpénztári könyvecskében kezeljük. 
Ez a szórakozó-szoba külön szabályzat mellett s egy napibiztos felügyele
tével naponként este 5 — 9 óráig állott mérsékelt díjazás ellenében a lakók 
rendelkezésére. Ez a szoba a szép és tágas udvaron egy külön épületben 
— Eperjes egyik legrégibb épületében — van elhelyezve.

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

Tiszai egyházkerületünk áldozatkészségéből és püspökünk szerető 
gondoskodásából az Otthon dr. Hartmann Imre személyében külön díjazás 
mellett önálló orvost kapott, ki ritka buzgósággal és szives előzékenységgel 
végezte orvosi feladatait, sőt két alkalommal a felügyelő-tanár s a teljes
számú ifjúság előtt a „nemi kérdésiről külön előadást is tartott. Ennek 
az orvosi állásnak kreálása rendkívül szükséges és czélszerű intézkedésnek 
bizonyult. De hogy a feladatát még sikeresebben s a lakók szüleinek meg
nyugtatására megoldhassa, egy külön megfigyelő-betegszobára volna égető 
szükség. Mint a falat kenyér, úgy kínálkozik a jövőben úgy a lakályos Otthon 
épületére, mint csinos és ma már kényelmes, mert megnagyobbított udvara 
részére a szomszédos főgymnasiumi tornacsarnoknak egyházkerületünk által 
való megszerzése. Ezzel az Otthon jogászok számára való megnyitásának, 
udvara megnagyobbodásának s a szükségessé vált betegszoba létesítésének 
a kérdése is a jövőben lényegesen megoldatnék. A felügyelő-tanár kezde
ményezésére egyházkerületünk a püspök úr elnöklete alatt a kérdés tanul
mányozására és mielőbbi gyors megoldására külön bizottságot nevezett ki. 
Ez volna az Otthon áldásos és nagyhivatású intézményének méltó betetőzése. 
Ismételten is a legmelegebben ajánlom e kérdést Collegiumunk igazgató- 
választmányának és egyházkerületünknek nagybecsű figyelmébe és hathatós 
támogatásába.

Mielőtt az Otthon ügyeinek és múlt tanévi állapotainak részletes 
jelentésére térnénk át, még egy, a felügyelő-tanár és a lakók közötti tisztelet- 
és szeretetteljes' viszony bensőségét híven jellemző körülményt akarunk itt 
megemlíteni s ez az, hogy a felügyelő-tanár Aranka nevű, tanítónőképzőbe 
járt leányának múlt évi márczius 3-ikán történt gyászos elhunyta első év
fordulóján a gyász külső kifejezéseként is a lakók csendes résztvevő maga
viseletükkel és Zólyomi Pál alkalmi imájával valóságos templommá avatták 
az Otthont. E helyütt is nemes elismerés és hálás köszönet illesse őket 
összesen és egyenként, meleg, résztvevő figyelmükért!

A lakók száma a múlt tanév mindkét felében 46 volt, s így a létszám 
kezdettől fogva megtelt. Ezek között: Komlovszky Ferencz, Markusovszky 
Endre, Dzúrik Gyula, Furia Zoltán, Rúzsa László, Zólyomi Pál, Falvay 
Jenő, Szilárd Gyula, Weisz József, Weisz F. Vilmos, Farkas Győző, Szirotka 
Gusztáv, Popp Fülöp, Kiss István, Biró László, Misecska Bernát, Postha 
Gyula, Matulcsik Gyula, Honéczy Árpád, Engier István, Karbiner Lajos, 
Chizsó János, Mikula Zoltán, Csajka Iván, Galgon Ádám, Mayerhöffer Árpád, 
Danielisz Róbert, Hajdú Gyula, Szelezsán János, Bortnyik György, Máczay
C o ll . É r t .  1 9 1 3 -1 9 1 4 . 10
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Lajos, Szuchovszky Gyula, Nandrássy D. Elek, Kopcsó János, Pap Ferencz, 
Fábry G. Ernő, Hönsch M. Ede, Tavassy Zoltán, Varga László, Engler 
András theologusok, — Chotvács József, (a második félévben) Kozlay Béla, 
Szalay László, Szombathelyi István, Révész Zoltán, Tomasovszky Lajos és 
Geruska György joghallgatók voltak. Köztük szobafelügyelők voltak: Marku- 
sovszky Endre, majd Komlovszky Ferencz, Zólyomi Pál, Farkas Győző, 
Kiss István, Révész Zoltán, majd Szombathelyi István és Szalay László, 
Matulcsik Gyula, Mikula Zoltán, Hajdú Gyula, Máczay Lajos és Fábry G. 
Ernő. Köztük egy jóravaló theologus ifjú betegsége miatt a karácsonyi 
ünnepek után kilépett, egy theologus ifjú (tanítójelölt) hanyagság, tisztelet
lenség és engedetlenség miatt a hallgatók és lakók sorából tanárkari hatá
rozattal törültetett, és végül egy jogász ifjú — sajnos, papfi — kétszeri 
párbajozás, többrendbeli fegyelmi vétség s a rendőrséggel történt össze
ütközése miatt püspöki leirattal az Otthonból való eltávolítással sújtatott.

Az Otthon irodai teendőit s annak egyéb, ház körül való dolgait nagy 
pontossággal és teljes megbízhatósággal Zólyomi Pál theologus látta el.

Az Otthon theol., sőt jogász lakói — nagyobbára lelkészek és tanítók 
fiai — a múlt tanévben is tetemesebb lakbérelengedésben részesültek, 
így a tiszai ev. egyházkerület 400 s a Collegium Rochlitz-alapítványának 
200, nemkülönben a sárosi ev. egyházmegye ugyancsak 200 kor. adomá
nyából évenként 50 —50 kor. elengedésben: Markusovszky Endre, Matulcsik 
Gyula, Kiss István, Misecska Bernát, Danielisz Róbert, Chizsó János, Hönsch 
M. Ede, Szilárd Gyula, Postha Gyula, Honéczy Árpád, Nandrássy D. Elek, 
Pap Ferencz és Dzúrik Gyula; a Kubinyi Albert örökösei alapítványából 
és a theol. akad. tanárok Zelenka püspök nevére tett alapítványából s részben 
adományából 80 koronában: Farkas Győző; a Leopoldianum évi 200 kor. 
adományából 100 kor.-ban: Bortnyik György; a nyiregyházai ev. egyház- 
község és Szentiványi Árpád tiszaker. felügyelő 4000 — 4000 korona alapít
ványából 100—100 kor. lakbérelengedésben: Máczay Lajos és Falvay Jenő; 
a zólyomi egyházmegye 4000 kor. alapítványának kamatjából 100 kor.-ban 
Szirotka Gusztáv; a kishonti ev. egyházmegye 4000 kor. alapítványának 
kamatjából 100 kor.-ban Engler István; a sárosi egyházmegye 200 korona 
adományából 100 kor.-ban Hajdú Gyula s végül a magyarhoni ev. egyház
egyetem 400 kor. adományából egyenként 100— 100 kor.-ban: Szuchovszky 
Gyula és Furia Zoltán, mely lélekemelő adatokból kitűnik, hogy Otthonunk
nak immár 9 teljesen ingyenes és 12 félingyenes hely áll rendelkezésére. 
Hálásan említjük, hogy a magyarhoni gyámintézet a Leopoldianumból ez 
évben is 200 és a magyarhoni ev. egyházegyetem 400 koronában részesí
tette Otthonunkat, valamint örvendetes tényként jelezzük, hogy a Theol. 
Testület az Önsegélyző-Egyesület adományából ez évben 25 — 25 koronát 
juttatott Komlovszky Ferencznek és Mayerhöffer Árpádnak lakbérfizetésre, és a 
jogakadémiai tanári-kar a Propper-féle 1000 kor. alapítványból: Tomasovszky 
Lajos jogász lakót a folyó tanévre 40 kor. lakbérkedvezményben részesítette.

Otthonunknak — a mi szeretve tisztelt püspökünknek is egyházláto
gatásai alkalmával kiváló gondját képezi — egyházközségeinkkel és espe-
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rességeinkkel való behatóbb megismertetése és megkedveltetéSe czéljából 
a lefolyt tanév alatt is a felügyelő-tanár a theol. és jogász lakókkal február 
24-ikén Leibitzon inkább erkölcsileg, mint anyagilag fényesen sikerült 
irodalmi estélyt rendezett. Az estély műsora a következő volt: 1. Dürner: 
„Viharban". Énekelte az alkalmi kar Fábry G. Ernő vezetésével. 2. Schiller: 
„Handschuh“. Szavalta Farkas Győző. 3. Mendelssohn: Sonata. Hegedűn 
játszotta Szolkovy János, harmóniumon kisérte Weisz József. 4. „A keresz- 
tyénség lényegéről" németül olvasott dr. Szlávik Mátyás, a theol. Otthon 
felügyelő-tanára. 5. Dalok. Énekelte Szelezsán János, Weisz József zongora- 
kisérete mellett. 6. Költemények. írta és felolvasta Popp Fülöp. 7. Magyar 
dal. Szövegét írta Heródek I., zenéjét szerzetté Kerner J. Szavalta Szabó 
Gábor, zongorán kisérte Engler András. A két szólót énekelte az alkalmi 
kar kíséretében Szelezsán János. 8. Mendelssohn: Op. 21. Gordonkán elő
adta Weisz Frigyes, Weisz József harmóniumkisérete mellett. 9. Magyar 
népdalegyveleg. Énekelte az alkalmi kar Fábry G. Ernő vezetésével.

A műsor minden egyes pontja fényesen sikerült. A Fábry Ernő által 
vezetett zene- és énekpontok általános tetszéssel találkoztak és valósággal 
magukkal ragadták a közönséget. (Az estély tekintélyes jövedelmét az ide- és 
odautazás s az éjjeli mulatság felemésztették). Az ifjak leibitzi híveink 
magánházainál voltak magyaros vendégszeretettel ellátva. Az estély elő
készítése Kfibecher Albert esperes és Weisz Károly városi főjegyző érdeme. 
Ezeket a mi felvidékünkön népszerűekké vált irodalmi estélyeinket a jövő 
tanévben is folytatni fogjuk. A felsőszepesi városok máris biztató ígére
tekkel kecsegtetnek.

Bennlakó theologusaink és jogászaink szellemi szórakozására és komoly 
tanulmányozására a collegiumi és a theol. könyvtár és az Otthon olvasó
terme mellett a felügyelő-tanár tekintélyesebb magánkönyvtára s a theolo- 
giai akadémiai tanári-kar s a testület által megrendelt lapok és folyóiratok, 
egyháziak és világiak állottak naponként este 8 óráig a bennlakók rendel
kezésére.

De gondolt a felügyelő-tanár, mint ismert lelkes turista, előnyös 
összeköttetéseinél fogva arra is, hogy az Otthon akad. ifjúságával majd 
minden évszakban a természetet és ritka szép felvidékünket megkedveltesse 
és megismertesse. A lefolyt tanév alatt három nagyobb kirándulást rendezett 
a Tátrába, és pedig egy őszit, október 26-ikán a nagyszalóki csúcsra s két 
télit, január 18-ikán és február 15-ikén Tátralomniczra. A két téli kirándu
láson szép tiszta, verőfényes időben elragadó kilátásunk volt a tátrai csú
csokra, a Királyhegyre, a Lőcse-lublói hegyláncz s a Gömör —szepesi ércz- 
hegység gyönyörű magaslataira. A kettős tátralomniczi ródlizás felejthetetlen 
hatással volt az ifjakra. Gondozott pályáját egynémelyikök naponként ötször 
futotta meg. Örvendetes körülményként megemlítjük, hogy püspök urunk 
szerető gondoskodásából e téli tátrai kirándulások fölsegélyezésére 50 kor.-t 
engedélyezett. E segélyezésekkel a jövőben is óhajtjuk a testet-lelket meg
elevenítő kirándulások ügyét előmozdítani.

Szives előzékenységgel viseltetett Otthonunk nagyhivatású intézményé
10*
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vei szemben a mult tanévben is a magy. kir. földmívelésügyi minisztérium 
150 m.3 sóvári tűzifának kedvezményes áron való átengedésével, valamint 
örvendetes tényként jelezzük, hogy Eperjes szab. kir. város képviselőtestülete 
egyelőre hat évre, évi 24 m.3 kedvezményes árú tűzifát engedélyezett az 
Otthonnak. Ez adományokért fogadják a tiszai egyházkerület nevében is 
hálás köszönetünket!

Végül még megjegyezzük, hogy az Otthon helyiségei, főleg szobái és 
hálói — a miről a püspök úr több ízben személyesen is meggyőződött — 
úgy tisztasági, mint egészségi tekintetben a legszigorúbb követelményeknek 
is megfeleltek. A tisztaságra, költséget nem kiméivé, úgy az épület helyi
ségeiben, mint az udvaron a felügyelő-tanár igen nagy gondot fordított. 
Nagyobb betegség — hála Istennek — ez évben sem fordult elő.

Az Otthon kérő-szózatára immár négy egyházkerületi közgyűlés hatá
rozatából a lefolyt tanévben is eperjesi házipénztárába a következő adomá
nyok folytak be: a szarvasi ev. egyház 50, az ózdi ev. egyház 15, a nagy- 
szalóki ev. egyház 10, a felsősajói ev. egyház 5, az alsósajói ev. egyház 12, 
az apáczai ev. egyház és lelkésze 12, a tokaji ev. egyház 15, a tátraaljai 
ev. egyházmegye 10, Jeszenszky Nándor becskereki ev. lelkész 10, a rozsnyói 
ev. egyház 12, a bácsi ev. esperesség 100, a bugyikfalvai ev. egyház 5, 
a sárosi ev. egyházmegye 200, a budaméri ev. egyház 10, a mártonháza- 
rozsfalvi ev. egyház 25, a pestmegyei ev. egyházmegye 20, a restéri ev. 
egyház 5, a nandrás-rákosi ev. egyház 10, a bártfai ev. 1. egyház 10, a pop- 
rádi ev. egyház 20, a toporczi ev. egyház 5, a ferenczhalmi ev. egyház 15, 
a nyíregyházai ev. egyház 200, a miskolczi és csanálosi ev. egyház 14, a 
fancsali ev. egyház 10, a jolsvai ev. egyház 5, a selmeczbányai ev. liczeumi 
bibliaegyesület 20, a szabadosi ev. egyház 10, az eperjesi II. egyház 20, 
a laposi ev. egyház 10, a girálti ev. egyház 5, a merényi ev. egyház 10, 
a pürkereczi községi szegényalap 5, dr. Brósz László kassai egyházfelügyelő 
20, kisszebeni ev. I. egyház 10, a rimakokovai ev. egyház 5, a zajzoni ev. 
egyház 10, az abaújszántói ev. egyház 5, a betléri ev. egyház 2, a hanus- 
falvi ev. egyház 10, a szomolnoki ev. egyház 10, a dobsinai ev. egyház 25, 
a nagyszabosi ev. egyház 5, a sajógömöri ev. egyház 10, a kishonti ev. 
egyházak offertoriuma 26, a nagyveszverési ev. egyház 4, a kassai ev. II. 
egyház 3, a sárosi egyházmegye 25, a dobsinai ev. egyház 25, a szepes- 
bélai nőegylet 10, a szepesszombati ev. egyház 5, a Szepesszombati Takarék- 
pénztár 10, Hajdú János zsegnyei lelkész 10, a zsegnyei ev. egyház 10, 
Nyíregyháza város 50, a resiczabányai ev. egyház 10, a pilisi ev. egyház 10, 
a balogpádári ev. egyház 15, a sárosófalvi ó-egyház 90, a margonyai ev. 
egyház 4, dr. Schneller István kolozsvári egyetemi tanár 10, a krizbai ev. 
egyház 20 és az iglói ev. főgymn. ifjúsági gyámintézet 10 korona.

Mivel nagyobbára ezekből az évi adományokból fedezzük a theologu- 
sok és joghallgatók csekély lakbérével együtt az Otthon évi fenntartásának, 
tatarozásának és berendezésének évről-évre folyton emelkedő költségeit, 
ismételten is a legmelegebben ajánljuk ez áldásos intézményünket — egy
házkerületünk legújabbi közgyűlései egyhangú határozatából is — lehetőleg
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5 évre való megajánlással egyházmegyéink és -községeink, valamint tehe
tősebb híveink szives figyelmébe és hathatós támogatásába. Teszi ezt évről- 
évre kiváló püspökünk is a maga egyházlátogató útjaiban s - nemrég az espe
resekhez és lelkészekhez czímezye — a maga erélyesebb hangú adventi püs
pöki körlevelében; s püspökünk ez erélyesebb hangú körlevelére valóban 
szükség is volt, amennyiben immár öt egyházkerületi közgyűlés egyhangú 
határozata ellenére még mindig vannak szép számmal tiszai egyházkerüle
tünkben olyan községek, sőt egyházmegyék, a melyek mai napig sem vettek 
tudomást az Otthonról. Ezzel szemben más egyházkerületekben régebbi 
tanítványaink buzgólkodnak, pl. a Bácskában, Békés- és Pestmegyében, az 
Otthon évi támogatása czéljából. Erre nézve olyan találóan mondja egy régebbi 
püspöki körlevél, hogy „mindenekelőtt az Otthon fenntartásának és fejlesz
tésének évről-évre való állandó biztosítása volna a legméltóbb előkészülete 
a mi tiszai egyházkerületünknek és ebben egyházközségeinknek a reformatio 
400-éves jubileuma méltó megünnepléséhez'1. Ideje volna tehát végre-valahára, 
hogy érvényt szerezzünk egyik újabb egyházkerületi közgyűlésünk ama határoza
tának, a mely szerint „a jövőben az egyházkerület minden községe és minden 
megyéje buzgó 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 evang. vallású joghallgató 
is felvehető. A fölvétel az egész tanévre kötelező. Egy-egy theologus egész 
tanévi lakbére 100, a joghallgatóé 120 korona, a mely négy részletben fize
tendő s a miben a lakás, fűtés, világítás és kiszolgálat foglaltatik. Augusztus 
25-ikéig elfogad a tiszakerület püspökéhez czímzett kérvénynyel a theol. akad. 
dékánja, vagy maga a felügyelő-tanár, dr. Szlávik Mátyás. A felvétel 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 hi
vatott házirendet a következőkben:

1. Az Otthon lakói, vasárnap kivételével, mindennap pontosan 3/48 
órakor az imateremben a felügyelő-tanár jelenlétében tartandó reggeli 
könyörgésen megjelennek, a mi alól csak igazolt betegség esetén van kivétel.

2. A bennlakók felkelése csengetyűszóra télen 6 V», nyáron 6 órakor 
történik. A közös reggelizés ideje a convictusi épület étkezőtermében 
Va 8 órakor.

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

4. Munkaidő alatt a kölcsönös háborgatás vagy zavarás tilos. Zenélés, 
éneklés vagy egyéb szórakozás csak a munkaidőn túl és a lakószobákban 
legfeljebb esti 8 óráig, a szórakozóban esti 9 óráig van megengedve. A 
szerencsejáték az Otthon összes helyiségeiben tilos.

5. A fürdők használatát szükség szerint a felügyelő-tanár engedélyezi.
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6. Dohányzás vagy szivarozás csak a lakószobákban és a folyosókon 
van megengedve, tilos az olvasó- és könyvtári teremben és a hálókban. 
A szivarvégek a szobákban a hamutartóba s a folyosókon elhelyezett pléh- 
tartókba dobandók. Nemdohányzó bennlakók, ha kívánják, együtt lakhatnak.

7. Kapuzárás télen este 9, nyáron este 10 órakor. Kapukulcsa csak a 
felügy elő-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 záróórán túl (a ki- 
maradásos 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 a lakóhelyüket elhagyják, a világítás pazarlásának el
kerülése czéljából a körtéket eloltani kötelesek.

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

10. 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, 
ruha- és czipőkefét. Ruhája mosatásáról a bennlakó költségére a felügyelő
tanár fog gondoskodni.

11. 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 lakásbérfizetések és esetleges kártérítések.

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

Jegyzet. A jövő tanévtől kezdve az eddigi szalmazsákok helyett matráczokkal 
látja el az egyházkerület az ágyakat, a melyekért ágy használati díj czímén egyenként 
2 korona fizetendő.

D r. Szlávik Mátyás,
■' az „Ev. Theol. Otthon" felügyelő-tanára.
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2. Theol. akadém iai szakkönyvtár.

A tanítás megkönnyítésére s mélyítésére szolgáló könyvtárunkat, hogy 
az seminariumi czéljainknak teljesen megfelelhessen, újonnan felszereltük s 
rendeztük, mely czélra egyházkerületünktől 2000 koronát kaptunk. Könyv
tárunk közvetlenül a seminariumi-terembő! nyiló helyiségben van elhelyezve, 
hogy bármikor lehessen a szükséges műveket használatra kivenni. Azonkívül 
pedig egyes művek: szótárak, magyarázati művek, bibliák s hasonló, kézikönyv
számba menő művek magában a seminariumi teremben vannak kihelyezve 
mindenkori használatra. A seminariumi teremhez minden hallgató kulcsot 
kap s felelősség mellett használhatja a rendelkezésre álló műveket. Egyes 
művek a tanári szobában is vannak elhelyezve, a tanárok közvetlen használatára.

Az 1913 — 1914. tanévben beszerzett művek. Cheyne T. K.: Einleitung 
in das Buch Jesaia. — Dillmann —Kittel: Der Prophet Jesaia. — Wilke Fr.: 
Jesaia und Assur. — Oiesebrecht Fr.: Der Knecht Jahves des Deuterojesaja. 
— Oiesebrecht Fr.: Beiträge zur Jesaiakritik. — Delitzsch Fr.: Kommentar 
über das Buch Jesaia. — Herrmann W .: Die mit der Theologie verknüpfte 
Not der evangelischen Kirche. — Mahling F.: Lohn und Strafe in ihrem 
Verhältnis zur Religion und Sittlichkeit. — Budde: Die sogenannten Ebed- 
Jahve-Lieder etc. — Nowack: Die Zukunftshoffnungen Israels in der assyr. 
Zeit. — Fischer: Die kirchliche Gleichgültigkeit unserer Gebildeten. -  
Knopf: Probleme der Paulusforschung. — Küchler: Die Stellung des Propheten 
Jesaia zur Politik seiner Zeit. — Füllkrug: Der Gottesknecht des Deutero- 
jesaia. — Hackmann: Die Zukunftserwartung des Jesaia. — Guthe: Das 
Zukunftsbild des Jesaia. — Stäbe: Das Zeitalter des Konfucius. — Heinrici: 
Die Bodenständigkeit der synopt. Überlieferung vom Werke Jesu. — König: 
Die Geschichtschreibung im A.-T. — Meinhof: Das Evangelium und die 
primit. Rassen. — Goetz: Das apostolische Glaubensbekenntnis. — Krüger: 
Albr. Thaer und die Erziehung des Menschengeschlechts. -  Peisker: Die 
Geschichtlichkeit Jesu Christi und der christl. Glaube. — Edvi-Illés Károly: 
Büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. — Gaár Vilmos: Örökö
södési eljárás. — Pap D .: Ipartörvény. — A gyámsági és gondnoksági 
ügyekről szóló t.-czikk. — Házassági jogról szóló törvény. -  Munkásbiztosítás 
és betegsegélyezés. — Jordan: Die Mission des Urchristentums. — Koepp 
Mystik, Gotteserlebnis und Protestantismus. — Gaár: 1912:XXI. t.-cz. — 
Bruckner: Das fünfte Evangelium. — Ströle: Carlyles Sartor Resartus. — Wernle: 
Lessing und das Christentum. — Mezger: Die Absolutheit des Christentums 
und die Religionsgeschichte. — Hehn : Die bibi. und die babylonische Gottes
idee. — Ungnad —Gressmann: Das Gilgamesch-Epos. — Dibelius: Die Briefe 
des Apostels Paulus. — Falke: Die Seelenwanderung. — Pichler: Prinzipien
kämpfe. — Wilhnann: Didaktik als Bildungslehre. — Eckert: Einführung in die 
Prinzipien und Methoden der evang. Theologie. — Eger: Evang.Tugendlehre. — 
Mix: Zur Reform des theol. Studiums. — Schell: Theologie und Universität. — 
Willmann: Die Hochschule der Gegenwart. — Zezschwitz: Gnadenmittellehre 
und der seelsorgerliche Konfirmandenunterrricht. — Ziegler: Geschichte
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der Pädagogik. — Thury Zs.: A szombatos kódexek bibliographiája. — 
A magyar büntetőtörv.-könyv a kihágásokról. — Egyházi törvények a magyar 
református egyházban. — Klausner: Die Mess. Vorstellungen des jüd. 
Volkes. — Drews: Das Problem der praktischen Theologie. — V. Soden: 
Die Schriften des N.-T. II. Teil. — Steinmetz: Das Gewissen bei Paulus.
— Hase K.: Maria, die Mutter Jesu. — Haller: Der Ausgang der Prophetie.
— Schell: Die Kirche im Urchristentum. — Bertholet: Die israelit. Vor
stellungen vom Leben nach dem Tode. -- Dr. Schulz Józsefné—-Gidófalvi 
István: A magyar pap és tanító szocziális kötelességei. — Jülicher: Paulus 
und Jesus. — Lempp: Tolstoj. — Beuser: Das moderne Gemeinschafts
christentum. — Schirlitz: Griech. Wörterbuch. — Székács-emlékkönyv. — 
Wendland: Der Wunderglaube. — Auer: Aus den Briefen des Apostels 
nach Korinth. — Knieschke: Das heilige Land im Lichte der neuesten Aus
grabungen. — Tóth S.: Sárosvármegye monographiája. — B. Papp István: 
A belmisszió hősei. -- Dr. Tzschackert-  dr. Szlávik: Rövid tanulmányi 
kalauz hittanhallgatók részére. — Zoványi: Puritanus mozgalmak a magyar 
református egyházban. — Dr. Szeberényi: A vallás helyzete a jelenkor szellemi 
életében. — Csengey: Vallásos költemények és énekek. — Riehm : Hand
wörterbuch des bibi. Altertums. — Utasítások a reáliskolai tantervhez. — 
Fuchs: Ewiges Leben. -- Dr. Szelényi: Modern vallástudomány. — Dr. 
Kecskeméthy: Kommentár Hóséa próféta könyvéhez; Kommentár Ámós 
próféta könyvéhez. — Az ipari munkák vasárnapi szüneteléséről szóló tör
vény módosítása. — A vasárnapi munkaszünetről. — Az ipari munkák 
vasárnapi szüneteléséről és a rávonatkozó végrehajtási rendeletről. — Elért: 
Jakob Böhmes deutsches Christentum. — Wendland: Die neue Diesseits
religion. — Hartung: Das Buch Arnos. — Riehm : Die messian. Weissagung.
— Delitzsch: MessianischeWeissagungen. — Sellin : Das Rätsel des deuterojes. 
Buches. — Caspari: Echtheit, Hauptbegriff und Gedankengang der mess. 
Weissagung Jes. 9.1-6. — Sodeur: Kierkegard und Nietsche. — Behm: 
Die Bekehrung des Paulus. — Kittel: Jesus und die Rabbinen. — Pfann- 
müller: Die Propheten. — Ungnad etc.: Altoriental. Texte u. Bilder. — 
Benzinger: Hebr. Archäologie. — Sellin: Beitr. z. israelit. und jüd. Rel.- 
Geschichte, I — II. — König: Geschichte der alttestamentl. Religion. — 
Kittel: Geschichte des Volkes Israel. — Hölscher: Die Propheten. — Sellin: 
Prophetismus. — Gemoll: Grundsteine z. Gesell. Israels. — Boehmer: Das 
Buch der Psalmen. — Delitzsch: Kommentar über den Psalter. — Balla: 
Das Ich der Psalmen. — Steuernagel: Lehrbuch der Einleitung i. d. A.-T.
— Kautzsch: Bibi. Theologie des A.-T. — Meinhold: Sabbat und Woche.
— Dibelius: Die Lade Jahves. — Gressmann : Mose und seine Zeit. — 
Ungnad: Aram, Papyrus und Ostraka. — Wellhausen: Prolegomena. — 
Kegel: Das Gebet im A.-T. — Nitsch: Dogmengeschichte I. Th., 1870.
— Schlatter: Das christl. Dogma, 1911. — Kaftan: Dogmatik, 5. Aufl., 
1905. — Häring: Dogmatik, 1906. — Häring: Ethik, 1907. — Luthardt: 
Kompendium der Dogmatik, 10. Aufl., 1900. — Luthardt: Kompendium 
der Ethik, 1896. — Erős: Apologetika, 1905. -  Hackenschmiedt: Christliche
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Glaube, 1901. — Windelband: Geschichte der Philosophie, 3. Aufl., 1903. — 
Falkenberg: Geschichte der neueren Phil., 4. Aufl., 1912. — Kovács Albert: 
Egyházi szónoklattan. — Csiky Lajos: Egyházi szónoklattan. — Földes B.: 
A szocializmus története, 3 köt., 1910. — Frank: Geschichte der prot. 
Theologie, 4 kötet, 1862—1905. — Chamberlain: Grundlagen des XIX. 
Jahrh., 5. Aufl., 1904. — Bairn — Szemere: Neveléstudomány kézikönyve, 
2 köt., 1912. — Wurm: Relig.-Geschichte, 2 Aufl., 1908. — Wundt: Ethik,
3. Aufl., 2. Band, 1913. — Zöckler: Gottes Zeugen in der Natur, 2. Aufl., 
1906. — Schmiedt: Kampf in der Seele, 1909.; Verschiedene Typen der 
relig. Erfahrung, 1908.; Kampf um die Religion, 1911. — Febronius: De 
statu ecclesiae, ed. 2., 1765. — Pauer I.: Bölcselet története, 2. kiad., 1896.
— Nagy Ferencz: Bölcselet története, 2. kiad., 1896. — Alexander Bernát: 
Nemzeti szellem a philosophiában. — Horváth S .: Bölcselet története, 1904.
— Krausz I.: Bevezetés a philosophiába, 1907. — Medveczky: Társadalmi 
eszmék és elméletek, 1887. — Beöthy: A társad, fejlődés, 2 kői, 1882. — 
Jánosi B.: Az aesthetika története, 3 köt., 1899 — 1901. Mitrovics Gyula: 
Liturgika, 1913. — Rousseau: Vallomásaim, 1908. Nisard: Tanúim, a ref. 
s a renaiss. tört. 1875. — Kálvin J. élete (Pruzsinszkytól), 2 köt., hittani 
rendszere, 2 köt., kisebb munkái (Czegléditől) 1 köt.', megjelentek a pa- 
rokhiális könyvtárban.

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. Litteraturblatt, 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 kultuszminister 
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
Coll. Ért. 1913-1914. 11
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egyesületeket vagy ily szellemű törekvéseket akadémiánk nem tűr meg s e 
tekintetben nem is volt semmiféle panasz. Testvéri szeretetre, egymás iránt 
való elnézésre szoktatják ifjúságunkat ezen egyesületek s előkészítik azt a 
gyakorlati életre.

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

1. A Theol. Akad. T estü let é s  egyesületei.

A theol. testület — mely az összes theol. akad. hallgatókat magában 
foglalja — a theol. ifjúságnak olyan autonom szerve, melynek czélja a theol. 
ifjúság érdekeinek képviselése és előmozdítása; kifelé az összetartozásnak, 
befelé pedig a testvéries együvétartozásnak fentartása és ápolása. Czélja el
érésében eszközei: a kebelében fennálló becsületbíróság; önsegélyző-egye
sület; olvasó-kör; theol. testületi énekkar.

A testület hatásköre és fontossága a hozzátartozó ügyek elintézése 
végett összehívott közgyűlésekben nyilvánul. Az elmúlt iskolai évben az 
alakuló- és záró-gyűlésen kívül hét (7) rendes és öt (5) rendkívüli gyűlést 
tartott. Alakuló-gyűlését 1913. szept. 10-ikén tartotta s ekkor választotta meg 
tisztikarát. Elnök lett: Farkas Győző III. é .; jegyző: Kiss István III. é.; 
pénztáros: Markusovszky Endre IV. é.; becsületbírósági elnök: Hajdú Gyula
III. é. lemondása után: Szabó Gábor III. é .; becsületbírósági jegyző: Dzúrik 
Gyula III. é.; önsegélyző-egyesület elnöke: Matulcsik Gyula III. é.; 
főkönyvtáros: Hönsch Ede III. é.; aljegyző: Nandrássy Elek II. é.; laptáros: 
Szuchovszky Gyula II. é.; tornacsarnoki háznagy: Fúria Zoltán I. é. theol. 
akad. hallgató.

A testület, a múlthoz híven, közreműködött a collegiumi ifjúság által 
együttesen rendezett ünnepélyeken. Az október 5-ikén tartott collegiumi 
megnyitó-ünnepélyen Farkas Győző test. elnök mondott imát. Okt. 6-ikán 
Farkas Győző megnyitó-beszéddel, Szabó Gábor szavalattal, Weisz Vilmos 
gordonka- és Engler András harmonium-játékkal működött közre. Aáárcz- 
15-ikét, a szabadság hajnalhasadásának emlékünnepét ez éven a szokottnál 
sokkal fényesebben ünnepeltük. Emelte ünnepélyünk fényét a hozzánk 
érkezett negyventagú lengyel küldöttség, mely szívvel-lélekkel velünk együtt 
lelkesedett. A márczius 14-ikén rendezett nyilvános banketten a jelen volt 
közönség előtt Szabó Gábor szavalta el Csengey Gusztáv »A fogoly lengyel" 
czímű költeményét. Márcz. 15-ikén d. e. 11 órakor a Collegium dísztermé
ben, a lengyel küldöttség, a vármegye díszmagyarba öltözött notabilitásai 
s az egész város lelkes közönségének jelenlétében Farkas Győző test. elnök 
ünnepi beszédével, Máczay Lajos szavalatával s az énekkar, Engler András 
vezetésével, nagyban hozzájárult az ünnepély fényének az emeléséhez.

A lelkiismereti szabadság s a Protestantismus hajnalhasadását a testület 
a következő műsorral ülte meg: 1. „Erős v á r . . ."  Énekelte a theol. test. 
énekkar, Fábry Ernő theol. vezetésével, kisérte a cs. és kir. zenekar négy
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kürtöse. 2. A Protestantismus lényege és jövője. Irta és felolvasta Farkas 
Győző, a theol. test. elnöke. 3. Ének: „Livádja rózsadús viránya". Énekelte 
Perényi Zsuzsika úrileány, zongorán kisérte Rúzsa L. theologus. 4. Porkoláb 
Gyula: „Luther a wormsi birodalmi gyűlésen". (Dialóg.) Szavalták Máczay 
L. theol. (Dr. Eck) és Hajdú Gy. theol. (Luther). 5. Beriot: „Concert Nr. 9." 
Hegedűn előadta Kemény László coll. főgymn. tanuló, zongorán kisérte 
Rúzsa L. theol. 6. Bíró László: „Gályarabok fohásza".^ Szavalta Bretz 
Ilonka úrileány. 7. Kapi Gyula: „Dicséret, dicsőség..." Énekelte a theol. 
test. énekkar, Fábry Ernő theol. vezetésével.

Testületünk két ízben pályázatot hirdetett alkalmi költeményre (okt. 
6., okt. 31.) s egy ízben alkalmi (okt. 31.) beszédre. Az előbbiek nyertese 
Bíró László III. é. theol. s az utóbbié pedig Farkas Győző test. elnök lett. 
Többen nagyobb irodalmi tevékenységet fejtettek ki az E perjesi LAPOKban, 
ORSZÁQ-ViLÁoban, KözÉRDEKben, T anítók LAPjÁban. Szükségesnek tartjuk 
megjegyezni, hogy Bíró László III. é. theol. ez évben „Némaság várában" 
czím alatt kiadta második verseskötetét, a mit a kritika elismeréssel fogadott.

Tagja volt a testület ez évben a „Prot. Irodalmi Társaságnak", „Luther- 
Társaságnak", „Országos Kossuth-Szövetségnek", „Eperjesi Lengyel-Magyar 
Szövetségnek", elnöke által ez egyesület szűkkörű választmányának és az 
Eperjesi Széchenyi-körnek, melynek irodalmi és zeneestélyeit tagjaink,buzgón 
látogatták s sikerült szavalataikkal igyekeztek ez ismeretterjesztő előadásokat 
vonzóbbakká tenni. Azonkívül testületünk tagjai a múlt évben is sikerrel 
közreműködtek a „Theol. Otthon" által Leibiczon rendezett írod. estélyen.

Általában élénken résztvettünk a város társadalmi életében, közgyűlé
seken, ünnepélyeken, mulatságokon megjelentünk s képviseltük testületünket.

De figyelemmel voltunk az országos eseményekre is. A testület kép
viseltette magát a „Kér. Diákszövetség" 1913. okt. havában Budapesten tartott 
gyűlésén, 1914. május 2-ikán Nowysacz városában tartott lengyel szabadság
ünnepen, május 4-ikén a kassai országos Rákóczi-napon s május 5-ikén 
Zelenka Pál volt püspökünk sírkőleleplezési ünnepélyén Miskolczon. Úgy 
Rákóczi, mint Zelenka sírját meg is koszorúztuk. A képviseltetéssel kizáró
lag az elnök és jegyző volt megbízva.

Szellemi és társadalmi tevékenység mellett a test ápolására is volt 
gondja a testületnek, a mennyiben heti 2 órában igénybe vette a Collegium 
tornacsarnokát.

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

Utolsó rendes gyűlését a testület f. évi május hó 20-ikán tartotta, mely 
alkalommal a következők tették le a szokásos hazafias fogadalmat: Baron 
János, Fábry Ernő, Kettenbach Jakab, Máczay Lajos, Mikula Zoltán IV. é., 
Farkas Győző, Tavassy Zoltán III. é. theol. akad. hallgatók.

A távozó theol. akad. hallgatók mindegyike 10 — 10 kor.-t ajánlott fel 
a Theologusok Csengey-alapítványa javára. Ez alapítványnak a testület által 
kezelt tőkéje ezidő szerint 384 kor. 57 fillér. Ez évben jutottak a kamatok

n *
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első ízben kiosztásra. A testület ez alapítvány kamataiban Postha Gyula 
I. é. theol. hallgatót részesítette.

Zárógyűlését 1914. május 29-ikén tartotta a testület, mely alkalommal 
Kiss István III. é. theol. hallgatót, volt testületi jegyzőt választotta meg 
szünidei elnöknek.

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 — jó
indulattal s szeretettel való elintézése, a netalán erkölcsileg botlottak irányá
ban a javításukat czélzó testvéri megintése, nagyobb vétségek esetén meg
büntetése. így feladata egyrészt a hittanhallgatók testületének tekintélyét s jó 
hírnevét, másrészt egyes tagjainak becsületét s személyes jogait megvédeni.

A lefolyt tanévben több ügy került a becsületbíróság elé. Ezek közül 
kettő kivételével mind békés elintézést nyert. A végig letárgyalt ügyek 
egyike felmentéssel, a másik pedig a testület előtt való megintéssel végződött.

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

ügyeit állandó választmány által intézte. A választmány tagjai: Matulcsik 
Gyula öns. elnökön kívül Farkas Győző (test. elnök), Kiss István (test. jegyző), 
Markusovszky Endre (test. pénztáros), Fábry Ernő, Kopcsó János, Nandrássy 
Elek, Szirotka Gusztáv, Zólyomi Pál.

Az Önsegélyző-egyesület a múlt évben is olcsó kölcsönben részesítette 
az arra rászorult testületi tagokat és két theol. hallgatót egyenként 25 ko
ronás lakás-segélyben részesített.

Az Öns.-egyesület vagyona az 1914. május 29-ikén eszközölt kimutatás
szerint a következő:

Kötvényekben ...........................................................  2200-— K..
Követelés a tagoktól ................................................ 1381'88 „
Eperjesi Bankegyletnél 23,341. sz. a........................... 179'04 »
Készpénz.................................................................  41'34 „

Összesen .. .. 3802 26 K.

c) Theol. akad. Olvasókör.
A  theol. testület kebelében fennálló Olvasókör olvasó-óráit naponkint 

a délutáni órákban az Otthon imatermében tartotta.
Az Olvasókörbe az idén a következő lapok jártak: Budapesti Hírlap, 

Pesti Hírlap, Az Újság, Budapest, Világ, Népszava, Az Est, Új Idők, Ország- 
Világ, Nyugat, Érdekes Újság, Úttörő, Eperjesi Lapok, Kakas Márton, 
Harangszó, Ev. Őrálló, Ev. Lap, Prot. Szemle, Ev. Közérdek, Ösvény, Közlöny.

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.
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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 Fábry Gusztáv Ernő IV. é. theol. volt. Tagjai: 

Bortnyik György, Chizsó János, Danielisz Róbert, Dzúrik Gyula, Engler 
András, Engler István, Falvai Jenő, Fúria Zoltán, Galgon J. Ádám, Hajdú 
Árpád, Honéczy Árpád, Kopcsó János, Matulcsik Gyula, Misecska Bernát, 
Mikula Zoltán, Nandrássy Elek, Popp Fülöp, Szabó Gábor, Szuchovszky 
Gyula, Zólyomi Pál, Weisz Frigyes, Weisz József.

Az Énekkar pénztári állapota: 50 kor. 41 fillér.

2. A theol. akadém ia Belm issiói Egyesülete.

Feladata a belmissiót 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 és elősegíti az öntudatos keresztyén 
jellemfejlesztést a theologiai akadémiai ifjúság között. Czélját szeretetteljes 
összejöveteleivel igyekszik munkálni, a hol idevágó előadásokkal, illetve 
szabadelőadásokkal kapcsolatos eszmecsere által a tagok egymást tanítva 
s nevelve buzdítják.

Az egyesület alapszabályainak értelmében a titkár egybehívása folytán, 
az egyesület alakuló-gyűlését 1913. évi szeptember 22-ikén tartotta Mayer 
Endre theol. akad. dékán — az egyesület elnökének — vezetése mellett, ki 
az egyesületnek ez évben is önzetlen, atyai vezetője volt.

Tisztikara következőképen alakult: titkár maradt a múlt évben meg
választott Hajdú Gyula III. é. theol., főjegyzőjének választatott Polomszky 
László III. é. theol., aljegyzőnek Szirotka Gusztáv II. é. theol., pénztárnoknak 
Matulcsik Gyula 111. é. theol. és laptárosnak Kopcsó János I. é. theologus. 
A februári titkárválasztó gyűlésen ismét Hajdú Gyula választatott meg 
titkárnak s így a tisztikarban változás nem történt.

Az egyesület rendes tagjainak száma ez évben 50 volt. Dísztagjai: 
dr. Baltik Frigyes és Gyurátz Ferencz. Tiszteletbeli tagja Csengey Gusztáv 
theol. akad. tanár.

Az egyesület ez évben 8 rendes összejövetelt, egy alakuló-, februárban 
titkárválasztó- és egy zárógyűlést s azonkívül ügyeinek elintézésére egy 
rendes gyűlést tartott.

Az összejövetelek énekkel és imádsággal kezdődtek, mire egy-egy 
írásmagyarázatot tartott valamelyik tag, azután felolvasás vagy szabadelőadás 
és szavalat következett. Az összejövetelt imádság fejezte be.

írásmagyarázatot tartottak: Hajdú Gyula III. é. theol., Matulcsik Gyula
III. é. theol., Papp Ferencz I. é. theol., Polomszky László III. é. theol.

Felolvasásokat a következők tartottak: Baron János IV. é. theol.:
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„Világnézetről". Bíró László III. é. theol.: „Ady Endre költészete". Farkas 
Győző 111. é. theol.: „A lelkész személyiségéről". Eiönsch Miklós Ede: 
„A nemi kérdés" és „Az újabbkori unio-törekvések hazánkban".

Szavaltak: Kopcsó János I. é. theol.: „Luther", Porkoláb Gyulától. 
Varga László I. é. theol.: „Győzelem", Varga Gyulánétól.

Az egyesületnek az év folyamán igen kedves vendégei is voltak, kik 
a tagok ismeretét gazdagították értékes előadásaikkal. Br. Podmaniczky Pál, 
felsőszeli-i ev. lelkész „Tények dr. Mott János missiói útjából" és Gombos, 
Ferencz, a M. E. K. D. Sz. utazótitkára „Milyen kihívást jelent a keresztyén- 
ség a XX. század modern diákja számára?" czímen tartottak előadást az 
egyesületben.

Az év folyamán három vallásos estét rendezett az egyesület a követ
kező műsorral:

Deczember hó 17-ikén: 1. Serly L .: „Bizalom Istenben". Énekelte: 
Fábry G. Ernő vezetése mellett az ev. theol. test. énekkara. 2. Hugó Viktor: 
„A nagyanyó". Szavalta: Divald Zsófika úrleány. 3. Előadást tartott báró 
Podmaniczky Pál felsőszeli-i ev. lelkész: „Tények dr. Mott János missiói 
útjából". 4. Oláh K.: „Gusztáv Adolf csatadala". Énekelte: Fábry G. Ernő 
vezetése mellett az ev. theol test. énekkara. 5. Tompa Mihály: „A haldokló 
mellett". Szavalta: Szabó Gábor III. é. theol. 6. Közének.

Márczius 25-ikén: 1. Kreutzer: „Esti ima". Énekelte: Fábry G. Ernő
IV. é. theol. vezetése mellett a theol. testület énekkara. 2. Győri Ilona: 
„ítélet". Szavalta: Hajdú Gyula III. é. theol. 3. Előadást tartott Mayer Endre 
theol. akad. dékán: „A keresztyén egyház alakulása" czímen. 4. Legifj. Szász 
Károly: „A hitetlen". Szavalta: Szabó Gábor III. é. theol. 5. Közének.

Május 4-ikén: 1. Közének. 2. Imádság. 3. Előadást tartott Kunst Irén 
kinai evang. missionáriusnő. 4. Root G. F .: „Kövesd a Jézust". Éhekelték: 
Hoffmann Olga úrhölgy vezetése mellett a polgári leányiskola növendékei. 
5. Imádság. 6. Közének.

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

Az egyesület tagjai a helybeli ev. egyházban is igyekeztek belmissiói 
munkásságot kifejteni. Nevezetesen nt. Korbély Géza helybeli esperes-lelkész 
úr megbízása folytán a délutáni magyarnyelvű istentiszteleteket az egyesület 
tagjai végezték.

Nagysároson havonként egyszer tartottak istentiszteletet magyar- és 
németnyelvű beszéddel.

Hálás köszönetét mondunk a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerületnek 
nemes áldozatáért, melylyel az egyesületet 50 korona segélyben részesítette. 
Ezenkívül Öméltósága a püspök úr által 60 koronát utalt ki az egyesület 
számára azon czélból, hogy a Kér. Ifjúsági Egyesületek Magyar Nemzeti 
Szövetsége által Budapesten megtartott ülésen az egyesület képviseltethesse 
magát. Mivel egyesületünk is hasonló czélból 20 koronát utalhatott ki, ezért 
az egyesületet a gyűlésen három tag képviselhette: Hajdú Gyula III. é. theol., 
Markusovszky Endre IV. é. theol., Matulcsik Gyula III. é. theol.
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Lapok közül a következőket járatta az egyesület: Evangélikus Őrálló, 
Ébresztő, Ifjú Évek, Belmisszió, Der evang. Olaubensbote, Monatschrift für 
die innere Mission, Cirkevné Lysti, Straz na Sione, Evang. Glocken.

Fontos feladata az egyesületnek még a tankönyveket pótló kézifüzetek 
sokszorosítása és azoknak a hallgatók közt jutányos áron való eladása. Ez 
évben Draskóczy Lajos „Liturgiká"-ját sokszorosította az egyesület.

Az egyesület vagyona: jegyzetekben . 1222 kor. 50 fill.
követelésekben.. 366 ,, 75 »

készpénzben s betéti-könyvekben .. 186 » 54 „
Összesen .. . 1775 kor. 79 fül.
Tartozás .. 550 „ — »

1225 kor. 79 fill.

\



II.

JOGAKADÉMIA.

AJ A jog- és államtudományi kar személyzete.

Dékán :
D r. M ikler Károly, képesített egyetemi magántanár, az államtudományok 

és a jogtudományok tudora; zsinati képviselő, az evang. egyetemes egyház 
tanügyi és a tiszai evang. egyházkerület tanügyi és jogügyi bizottságának 
s a Collegium igazgatóválasztmányának tagja, a tiszai evang. egyház- 
kerület világi jegyzője, egyházmegyei törvényszéki bíró, a hernádvécsei 
evang. egyházközség felügyelője; Sárosvármegye törvényhatósági bizottsá
gának, állandó-választmányának s központi választmányának és Eperjes 
sz. kir. város képviselőtestületének tagja; a magyar alkotmány- és jog
történet és az egyházjog nyilv. rendes tanára. Az államtud. államvizsgálati 
bizottság elnöke és az első alapvizsgálati bizottság rendes tagja. Lakik: 
Kerényi-utcza 1. sz.

Nyilvános renáes és nyilvános rendkívüli tanárok:
D r. Ereky 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 elnöke, 
az államtud. államvizsgálati bizottság rendes tagja, a jogtudományi állam
vizsgálati bizottság h. elnöke és rendes tagja. Lakik: Kerényi-utcza 2. sz.

D r. 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 sz. kir. város képviselő- 
testületének tagja; az eperjesi állami 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 bizottságnak h. elnöke s 
rendes tagja, az államtudományi államvizsgálati bizottságnak rendes tagja; a 
Collegium pénztárosa és igazg.-választmányának tagja. Lakik: Árok-u. 26. sz.
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Dr. 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 h. elnöke és rendes tagja, a jog- 
tudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja. A kar jegyzője. Lakik: 
Felső-kőrút 2. szám.

Dr. H orovitz Sim o n , kir. tanácsos, a jog- és államtudományok tudora, 
köz- és váltó-ügyvéd; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és 
Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja; a római-jog, a magyar 
anyagi büntetőjog és a magyar büntető-perjog nyilv. rendes tanára. 
A „Magyar Jogász-Egylet" tiszteleti-tagja. A harmadik alapvizsgálati 
bizottság elnöke, az első alapvizsgálati bizottság h. elnöke és rendes tagja 
és a jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja. Lakik: Csatorna- 
utcza 1. szám.

Dr. Maléter István , az államtudományok tudora, Kassa sz. kir. város 
törvényhatósági bizottságának tagja; a magyar közjog, a politika, a 
nemzetközi jog, az európai államok legújabb története és a jog- és állam- 
tudományi bevezetés nyilv. rendkívüli tanára. A második alapvizsgálati 
és az államtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja. Lakik: 
Felső-kőrút 29. szám.

D r. M ikler Károly. Lásd fent.
D r. O betkó D ezső , képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok 

tudora, köz- és váltó-ügyvéd, oki. bíró, volt kir. törvényszéki bíró ; Eperjes 
sz. kir. város képviselőtestületének választott tagja; a Felvidéki írók és 
Hírlapírók Orsz. Szövetségének ügyésze; az Ev. Tanárok és Tanítók Orsz. 
Egyesülete választmányának tagja; a magyar kereskedelmi és váltójog 
meg a magyar polgári törvénykezési jog nyilv. rendes, valamint a franczia 
és angol nyelvek előadó tanára. A jogtudományi államvizsgálati bizottság 
elnöke s a második alapvizsgálati bizottság rendes tagja; a Collegium 
igazgató-választmányának tagja. Mint prodékán, a dékán akadályoztatása 
esetén a jogakadémia vezetője. Lakik: Felső-kőrút 2ö. szám (I. emelet).

Dr. Szlávik M átyás, 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 állami tanítónőképző- 
intézet igazgató-tanácsának tagja. A történeti és bölcseleti speciál- 
collegiumok nyilv. rendes tanára. Az államtudományi államvizsgálati 
bizottság kültagja. Lakik: Árok-utcza 30. szám.

Magántanárok:
Dr. Bruckner G yőző, a „Felvidék művelődéstörténelméből" képesített egyet, 

magántanár, bölcselettudor, az újkori művelődéstörténet magántanára.
D r. H orovitz  Imre, az orvostudományok tudora, oki. kir. törvényszéki orvos, 

Eperjes sz. kir. város tiszteletbeli főorvosa; az orvosi tudományok köréből 
vett speciál-collegiumok magántanára. Lakik: Fő-utcza 81. sz.

Coll. Élt. 1913-14. 12
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D r. Körtvélyessy Dezső, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
kir. tvszéki bíró, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának tagja; 
a tételes-jogi speciál-collegiumok magántanára. A jogtudományi állam
vizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Kerényi-utcza 3. sz.

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

D r. O bál Béla, bölcselettudor, theologiai akadémiai tanár, a német nyelv 
előadó tanára. Lakik: Felső-körűt 2. szám.

D r. Sztehlo János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd; Sáros
vármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. kir. város képviselő- 
testületének, a Collegium igazgatóválasztmányának tagja, az eperjesi 
ügyvédi kamara titkára; a tételes-jogi speciál-collegiumok magántanára. 
A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Kovács-u. 10. sz.

B) Vizsgálati bizottságok.

Első alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Ereky István . Helyettes elnök d r . H orovitz Simon . Rendes 

tagok dr. Horovitz  S imon , dr. M ikler Károly. Póttagok dr. F lórián 
Károly, dr. H ebelt Ede, dr. O betkó D ezső .

Második alapvizsgálati bizottság:
Helyettes elnök dr. F lórián Károly.' Rendes tagok dr. Flórián Károly, 

dr. Maléter István , dr. O betkó D ezső . Póttagok dr. Ereky István, 
dr. H ebelt Ede, dr . H orovitz Sim o n , d r . M ikler Károly.

Harmadik alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Horovitz S im on . Helyettes elnök d r . H ebelt Ede. Rendes 

tagok dr. H ebelt E de és a magyar büntető-perjog előadó tanára. Pót
tagok dr. F lórián Károly, dr. M ikler Károly, dr. O betkó D ezső.

Államtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr. M ikler Károly. Rendes tagok dr. E reky István, dr. F lórián 

Károly, dr. Maléter István. Póttagok d r . H ebelt Ede, dr. Horovitz 
Sim on , dr. O betkó D ezső .

Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Bánó A ladár, 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,
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dr . H orváth Ö d ö n , kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság ítélő- 
bírája, a jogakadém iának volt tanára és dékánja,

H offmann M ór , kir. tanácsos, ny. pénzügyigazgató,
Janik Ferencz, kir. tanácsos, kir. pénzügyigazgató, 
dr. M áriássy Béla, jogakadémiai m.-tanár, Sárosvármegye árvaszékének 

elnöke,
d r . Rosenb'ero T eofil, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi kamara alelnöke, 
dr. Schm idt G yula, volt országgy. képv., ügyvéd, a Collegium örökös tb. 

felügyelője,
dr . Szlávik M átyás, coll. theol. akad. tanár,
T ahy József, Sárosvármegye alispánja, a Collegium felügyelője, 
d r . Toperczer G éza, ügyvéd.

Jogtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr. O betkó D ezső. Helyettes elnök dr . Ereky István . Rendes tagok 

dr. Ereky István, dr. H ebelt E de, dr. H orovitz S im o n . Póttagok dr. 
F lórián Károly, dr. M ikler Károly.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Balpataky József, kir. ítélőtáblái bíró,
F uhrmann Imre, kir. ítélőtáblái bíró, 
dr. Horovitz G yula, Sárosvármegye tb. főügyésze, 
dr. Horváth Ö d ö n , 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 D ezső, jogakad. m.-tanár, kir. tvszéki bíró,
Legeza István, kir ítélőtáblái bíró,
Lehoczky Sándor , kir. törvényszéki elnök,
dr. Máriássy Béla, jogakad. m agántanár, Sárosvárm egye árvaszékének 

elnöke,
dr. M üller Bertalan, ügyvéd, Sárosvármegye tb. főügyésze, 
dr. O szvald T ivadar, ügyvéd,
P échy Pál, 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. igazgatóválasztmány tagja,
U hlarik M átyás, kir. törvényszéki elnök,
Újházy Á rpád , kir. törvényszéki bíró.

12*



92

C) Előadott tantárgyak.
E lső félév .

A) Kötelező tantárgyak.
I. évfolyam.

Bevezetés a jog- és államtudományokba, heti 2 óra. Előadója dr. 
Flórián Károly. Kedden és pénteken d. e. 11 —12-ig, az I. sz. tanteremben.

Római jog, heti 8 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz Simon. Kedden, 
szerdán, pénteken és szombaton d. e. 9 —10-ig és 10—11-ig, az I. sz. tan
teremben.

Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugateurópai 
jogfejlődésre, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Hétfőn és csü
törtökön d. e. 9—10-ig és 10—11-ig, szerdán d. e. 11 —12-ig, az I. sz. tan
teremben.

II. évfolyam.
Jogbölcsészet, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. Hétfőn, pén

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

Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. Szerdán 
és csütörtökön d. e. 8 —9-ig, csütörtökön és pénteken d. e. 9—10-ig, ked
den d. e. 11 —12-ig, a II. sz. tanteremben.

Közgazdaságtan, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Hétfőn, 
kedden és szerdán d. e. 9 - 10-ig, hétfőn és kedden d. e. 10—11-ig, a II. 
sz. tanteremben.

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

Simon. Csütörtökön d. e. 9 —10-ig, kedden, szerdán, pénteken és szom
baton d. e. 11 —12-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. tanteremben.

Magyar kereskedelmi- és váltójog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. 
Obetkó Dezső. Szombaton d. e. 8 —9-ig és csütörtök kivételével naponta 
d. e. 9 —10-ig, a III. sz. tanteremben.

Osztrák magánjog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. Kedden, 
szerdán, csütörtökön és pénteken d. e. 10—11-ig, hétfőn és csütörtökön 
d. e. 11 —12-ig, a III. sz. tanteremben.

IV., vagyis államtud. évfolyam.
Politika, heti 5 óra. Előadója: dr. Obetkó Dezső. Csütörtökön, pén

teken és szombaton d. e. 9 —10-ig, hétfőn d. e. 10—11-ig és 11 —12-ig, 
a IV. sz. tanteremben.

Magyar közigazgatási jog, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. 
Csütörtökön d. e. 8 —9-ig, hétfőn és kedden d. e. 9 —10-ig, szombaton 
d. e. 10 —11-ig, a IV. sz. tanteremben.
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Egyházjog, heti 7 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Szerdán d. e. 
9 -10-ig, kedden, szerdán és pénteken d. e. 10—11-ig, kedden, csütörtökön 
és pénteken d. e. 11 —12-ig, a IV. sz. tanteremben.

Magyar pénzügyi jog, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken d. e. 8 —9-ig, a IV. sz. tanteremben.

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. Mikler Károly. 

Hétfőn d. u. 2 —3-ig és 3 — 4-ig, a IV. sz. tanteremben.
f  Közgazdasági seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Flórián 

Károly. Kedden d. u. 6 —8-ig, a II. sz. tanteremben.
A bankokról, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Csütör

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

Béla. Csütörtökön és szombaton d. u. 3 —4-ig, a IV. sz. tanteremben.
Az áj véderőtörvény, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. 

Kedden d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, a IV. sz. tanteremben.
Az angol alkotmány története, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter 

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

Kedden d. e. 8 —9-ig és pénteken d. e. 11 —12-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. Pénteken d. e. 

11 —12-ig, az I. sz. 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 nyugat
európai jogfejlődésre, heti 7 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Péntek 
és szombat kivételével naponta d. e. 10—11-ig, kedden, pénteken és 
szombaton d. e. 1 1 - 12-ig, az I. sz. tanteremben.
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II. évfolyam.
Magyar közjog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. Hétfőn, 

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

pénteken, szombaton d. e. 8 -9-ig, meg 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.

Nemzetközi jog, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. Szom
baton 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. 1 0 - 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 és szombaton d. e. 10—11-ig, csütör
tökön 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. Hétfő kivételével naponta d. e. 8 —9-ig, a III. sz. tanteremben.

A magyar állam statisztikája, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Ereky 
István. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken d. e. 11 —12-ig, a III. sz. tan
teremben.

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

önkéntesi szolgálatot nem teljesítenek. Az illetők a szükséges heti óra
számot főkép a tételes-jogi tárgyakból választandó special-collegiumok 
sorából hallgatják.

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

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

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

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

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

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.
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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. Hebelt Ede. Csütörtökön 
d. e. 7—8-ig és 8 —9-ig, a II. sz. tanteremben.

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

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

Az 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  Magyar csekkjog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. Szerdán 
d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, a IV. sz. tanteremben.

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

Magánjogi repetitorium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. 
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.

Angol nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár: Dr. Obetkó Dezső. Szombaton 
d. u. 2 —4-ig, az I. sz. tanteremben.

Német nyelv, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Obál Béla. Pénteken d. u. 
2 —3-ig, az egyik theol. tanteremben.

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

II. Jegyzet. Minden joghallgató hetenkint legalább 20 (húsz) órát tartozik hallgatni, 
még.pedig elsősorban az illető évfolyam számára előírt kötelező tantárgyakat. A mennyiben 
pedig 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. 
(Vallás- és közokt.-ü. minist rend. 128,000- 1911. sz., 42. §.)

Oly joghallgatók, a 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, a kik igazol
ják, hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évüket tanfolyamuk befejezésé
nek idejére halasztották, a mennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg előszabott 
tantárgyakat hallgatták, ezen hét félévük 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. §.)

A f-tel jelzett tárgyakra csak az előadó tanár előzetes engedélye alapján és csak azok 
iratkozhatnak be, kik a megfelelő főcollegiumot már előzetesen hallgatták.
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D) Jogakadémiai hallgatók.

Név, vallás Születés helye és ideje
/

I. ÉVFOLYAM.

Gróf Andrássy Mihály r. kath.,
11. f. é................................ Velejte, Zemplén vm. 1893.

Balga István r. kath. . . . Tiszaföldvár, Szolnok vm. 1894.
Bandzsala János r. kath.. . Mokcsa, Ung vm. 1886.
Barkóczy József ref. . . . Mokcsa, Ung vm. 1881.

5 Barta Aladár izr................... Rimaszombat, Göinör vm. 1895.
Bartossik Emil r. k., II. f. é. Harapkó, Sáros vm. 1894.
Benedek Ödön r. kath. . . Banjaluka, Bosznia 1886.
Beszkíd Elek g. kath.. . . Tölgyeshegy, Zemplén vm. 1894.
Blasskó Sándor r. kath . . Ungvár, Ung vm. 1886.

10 Boross László r. kath. . . Kellemes, Sáros vm. 1895.
Bruck Herman izr. . . . Eperjes, Sáros vm. 1895.
Bulissa Rezső r. kath. . . Eperjes, Sáros vm. 1895.
Bunda János r. kath. . . . Turány, Zemplén vm. 1894.
Bunge Rudolf ref................ Liptóújvár, Liptó vm. 1895.

15 Chotvács József ág. h. ev. . Sókú't, Zemplén vm. 1894.
Csábli József r. kath. . . . Bedeg, Tolna vm. 1893.
Csikós József ref., II. f. é. . Törökszentmiklós, Szolnok 1884.
Czerny József r. kath., II. f. é. Bácsalmás, Bács-Bodrog 1884.
Dancz István ág. hitv. . . Kassa, Abaúj-Torna vm. 1895.

20 Danielszky Miklós r. k., rkív.,
II. f. é................................ Budapest, 1893.

Dortsák László r. k., I. f. é. Trsztena, Árva vm. 1892.
Draskóczy Béla á. h. ev. . . Györki, Hont vm. 1882.
Elischer Győző ág. h. ev. . Gölniczbánya, Szepes vm. 1894.
Eperjessy István r. kath. Ungvár, Ung vm. 1892.

25 Faller Jenő r. k., I. f. é. . . Szélakna, Hont vm. 1894.
Fábry János ág. h. ev. . . Szepesteplicz, Szepes vm. 1882.
Feigl József r. kath. . . . Fiume 1894.
Fejér Herman izr., rkív., I. f. é. Tibaricske, Ung vm. 1892.
Felegyi István gör. kath. . Bártfa, Sáros vm. 1892.

30 Feriencsik Gyula ág. hitv.
ev., I. f. é.......................... Garamszécs, Gömör vm. 1893.

Forster Imre ág. h. ev., rkív.,
I. f. é................................. Körmöczbánya, Bars vm. 1890.

Freisinger Árpád izr. . . . Ábelfalva, Nógrád vm. 1894.
Gajdos Sándor r. k. . . . Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1892.
Geruska György ág. h. ev. Poprád, Szepes vm. 1894.
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N év , v a llás

35 Olós Károly ág. h. ev. . . 
Glós Iván ág. h. ev., II. f. é. . 
Gojdics Lipót g. kath. . .
Haász Sándor izr.................
Havellant Gyula r. kath.

40 Hegedűs Béla r. kath. . . 
Herskovits Mendel izr., rkív.,

I. f. é.................................
Homicskó Jenő g. kath. . . 
Honéczy Sándor ág. h. ev. 
Horostsák Béla g. kath. . .

45 Hugyecz Nándor Emil r. k. 
Hyzsa Gusztáv r. k. . . .
Ilkovics Ottó izr...................
Jalsoviczky Tibor ref. . .
Jancsó Lajos ref...................

50 Jarabin László r. k., II. f. é. . 
Kacsúr István r. kath. . . 
Károlyi Árpád ref., rkív., 11. f. é. 
Kéler György ág. h. ev.
Koncz Pál ref.......................

55 Kovácsevits Pál Barnabás r. k. 
' Kurovszky Péter ref. . . . 

Kurtz Elemér r. kath. . .
Laczák Dezső ref., I. f. é. . 
Levenda Lajos g. kath., rkív.,

II. f. é................................
60 Lósy-Schmidt Ede r. k. . .

Lukovics Aladár r. k., rkív.,
II. f. é................................

Madách József r. k., rkív., I. f. é. 
Marcsek Aladár ág. h. ev. 
Marschalkó Gyula ág. h. ev.,

rkív., I. f. é........................
65 Mártyák Albin g. kath. . . 

Medveczky Lajos r. kath. . 
Mertens Alfonz ref. . . . 
Midiik György g. kath. . . 
Momirovity Velyko g. kel. 

70 Mosánszky Lothár ág. h. ev. 
Nagy László ref...................

C o l l  É r t .  1913 1914.

S zü le tés h e ly e  és  ide je

Miskolcz, Borsod vm. 1893. 
Miskolcz, Borsod vm. 1895. 
Kőtelep, Sáros vm. 1892. 
Vizsoly, Abaúj-Torna vm. 1894. 
Polgár, Szabolcs vm. 1895. 
Kisvárda, Szabolcs vm. 1894.

Zemplénszinna, Zemplén 1894. 
Remenye, Sáros vm. 1893.
Kálnó, Nógrád vm. 1877. 
Ungvár, Nógrád vm. 1895. 
Beszterczebánya, Zólyom vm. 1893. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1885. 
Szedikert, Sáros vm. 1896. 
Budapest 1894.
Igló, Szepes vm. 1895. 
Breznóbánya, Zólyom vm. 1895. 
Ólubló, Szepes vm. 1895.
Szepsi, Abaúj-Torna vm. 1890. 
Trencsén, Trencsén vm. 1896. 
Tákos, Bereg vm. 1896.
Valkány, Torontál vm. 1895. 
Beregszász, Bereg vm. 1894. 
Kolozsmonostor, Kolozsvm. 1893. 
Eradony, Bihar vm. 1883.

Eperjes, Sáros vm. 1893. 
Szentgyörgy, Háromszékvm.1879.

Homonna, Zemplén vm. 1870. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1892. 
Igló, Szepes vm. 1893.

Rákoskeresztúr, Pest vm. 1895. 
Kabalás, Sáros vm 1893. 
Medvedze, Árva vm. 1892. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1894. 
Komlóspatak, Sáros vm. 1892. 
Sztapár, Bács-Bodrog vm. 1895. 
Bártfa, Sáros vm. 1895.
Sajókaza, Borsod vm. 1891.

13
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N év, v a llá s

Novák Antal r. kath. . . . 
Oravecz Gyula r. kath. . . 
Orosz Károly r. kath. . . 

75 Paulovics István ág. h. ev. . 
Pecznik András ág. h. ev., I. f. é. 
Pereszlényi Géza r. kath. . 
Petrásovszky István g. kath. 
Poesz Ignácz r. kath. . . .

80 PoltzJózsefág.h.ev.,rkív.,II.f.é. 
Poós Miklós r. kath., I. f. é.
Révész Andor izr.................
Révész Zoltán ág. h. ev. 
Richter István izr., II. f. é. . 

85 Ridarovszky Lajos r. k., II. f. é. 
Roller Brankó g. kel., II. f. é. 
Saárossy-Kapeller Oszkár r.

kath., II. f. é.....................
Sass János r. kath. . . .
Sághi Zoltán ref...................

00 Schlesinger Chaim izr., rkív.,
1. f. é.................................

Schöpflin Sándor ág. h. ev. 
Seregély László ág. h. ev. .
Singer Ernő izr....................
Stojkov Mózes g. kel. . . 

05 Stollmann Tibor ág. h. ev. 
Szalay László ág. h. ev. . . 
Szász Ödön ref., I. f. é. . . 
Székely Andor g. kath. . .
Szilárd Rózsi r. k., rkív., II. f. é. 

100 Szlavkovszky Károly r. kath. 
Szliaczky Győző r. kath. 
Szombathelyi István ág. h. ev.,

I. f. é........................
Szőllőssy Ervin ref. . . . 
Tomasovszky Lajos ág. h. ev. 

105 Túri József Emil r. kath. 
Vas István ref. . . , . .
Vereby Miklós ág. h. ev. . 
Visnyovszky Emil r. kath. . 
Vohlkomer Nándor r. kath.

S z ü le té s  h e lye  és id e je

Miskolcz, Borsod vm. 1803. 
Puchó, Trencsén vm. 1803. 
Gesztely, Zemplén vm. 1805. 
Kiskőrös, Pest vm. 1876. 
Zólyomócsa, Zólyom vm. 1803. 
Varannó, Zemplén vm. 1894. 
Valkó, Zemplén vm. 1894. 
Nyitrabánya, Nyitra vm. 1889.

Győr, Győr vm. 1881.
Ungvár, Ung vm. 1895. 
Nagybánya, Szatmár vm. 1895. 
Miskolcz, Borsod vm. 1895. 
Zboró, Sáros vm. 1891.
Kumán, Torontál vm. 1884.

Budapest, 1883.
Tokaj, Zemplén vm. 1890.
Beje, Gömör vm. 1891.

Mogyorósfalva, Zemplénvm. 1892. 
Wien, Ausztria 1889. 
Városszalónak, Vas vm. 1893. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1895. 
Feketetó, Torontál vm. 1884. 
Beszterczebánya, Zólyom 1895. 
Ászár, Komárom vm. 1895. 
Magyarrégen, Maros-Torda vm. 1874. 
Hajdúböszörmény, Hajdú 1894. , 
Ákli, Veszprém vm. 1890. 
Eperjes, Sáros vm. 1893. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1889.

Csehi mindszent, Vas vm. 1893. 
Gyük, Hont vm. 1894. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1894. 
Lopér-Alsószabadi, Zólyom 1894. 
Paszab, Szabolcs vm. 1883. 
Nemeslubella, Liptó vm. 1894. 
Pöstyén, Nyitra vm. 1884. 
Zólyom, Zólyom vm. 1895.
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Név, vallás Születés helye és ideje

110 Vokál Károly r. kath. . . Ólubló, Szepes vm. 1894.
Vondra Antal r. kath. . . Bártfa, Sáros vm. 1892.
Vozáry János ág. h. ev. Hosszúrét, Gömör vm. 1892.
Weimann Mózes izr., rkív.,

I. f. é.................................. Olaszliszka, Zemplén vm. 1892.
Wiesenberg József izr. . . Kassa, Abaúj-Torna vm. 1892.

115 Zahler Artúr izr................... Töltszék, Sáros vm. 1894.
Zdúth Mátyás ág. h. ev. Kokova, Gömör vm. 1881.
Zipszer Sándor izr. . . .

II. ÉVFOLYAM.

Andrásy László ág. h. ev. . Jolsva, Gömör-Kishont vm. 1892.
Balázsy József r. kath. . . Czabaj, Nyitra vm. 1885.

120 Barna Sándor izr................. Miskolcz, Borsod vm. 1892.
Bálint Dániel ref.................. Mezőcsát, Borsod vm. 1893.
Bálint Dezső ág. h. ev. . . Budapest, Pest vm. 1894.
Berkovits Jakab izr. . . .
Bertóthy Zsigmond ref. . . Perecseny, Ung vm. 1891.

125 Binder Dezső ág. h. ev., 1. f. é. Birda, Temes vm. 1892.
Bolner István ág. h. ev. . , Tokaj, Zemplén vm. 1892.
Brunn Sándor izr................. Nagymihály, Zemplén vm. 1894
Báró Collas Tibor r. kath. . Nagysáros, Sáros vm. 1892.
Dessewffy Miklós ág. h. ev. Eperjes, Sáros vm. 1894.

130 Egreczky Béla g. kath. . . Nagymihály, Zemplén vm. 1888.
Farkas Endre r. kath. . . Győrszentmárton, Győr vm. 1892.
Funk Sándor Albin r. kath. Kassa, Abaúj-Torna vm. 1891.
Qoldperger Győző ág. h. ev. Nagylibercse, Nógrád vm. 1891.
Gyulai Emil r. kath. . . . Nagybiccse, Trencsén vm. 1892.

135 Halasy Barna ág. h. ev. . . Rozsnyó, Gömör vm. 1888.
Halmai Gyula r. kath. . . Miskolcz, Borsod vm. 1877.
Herz Ottó izr........................ Eperjes, Sáros vm. 1894.
Hetessy Sándor ref. . . . Mihályháza, Veszprém vm. 1874.
Homa Gyula g. kath. . . Eperjes, Sáros vm. 1894.

140 Huszovszky Lajos r. kath. . Aranybánya, Sáros vm. 1894.
Hyskó János ág. h. ev. . . Rózsahegy, Liptó vm. 1886.
Jaczkovics István g. kath., Duquesne-Pa, É.-Amerika 1891.

II. f. é................................
Jalsoviczky István ref. . . Budapest, 1894.
Kádár Béla ref...................... Budapest, 1892.

145 Kelemen Jenő izr................. Beszterczebánya, Zólyomvm.l 893.

13*
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Keresztfalvy Gyula r. kath. 
Keresztfalvy Oszkár r. kath. 
Korének Lambert r. kath.JI.f.é.
Kosiner Imre izr..................

150 Kossuth Károly ág. h. ev. . 
Kotunovics János r. kath., I. f. é. 
Kováts Béla r. kath. . . .
Kun Béla r. kath.................
Laczák Dezső ref., II. f. é. . 

155 Lamparter Jenő r. kath. . . 
Lemberger Albert izr. . . 
Lengyel József g. kath. . . 
Licskó Gyula r. kath. . . 
Löffler Ervin izr., II. f. é. . 

160 Makoviczky Emil ág. h. ev.
Mayer Béla izr.....................
Mederly Károly r. kath. . . 
MedzihradszkyAdorján ág.h.ev. 
Meliórisz Kálmán ág. h. ev. 

165 Mitske Marián ág. h. ev. . 
Müller János ág. h. ev. . . 
Nitsche Alfréd r. kath. . . 
Oravecz Károly ág., h. ev. .
Osváth Árpád ref................

170 Papp László g. kath. . . .
Pór Ernő izr., I. f. é. . . .
Rév József izr.......................
Schwerer István r. kath.
Singer Artúr izr...................

175 Spernovics Gyula r. kath. . 
Stefanyák József r. kath.. . 
Szilágyi Jenő r. kath. . . . 
Szilágyi Zoltán ref. . . .
Szontagh Bertalan ág. h. ev. 

180 Sztavrovszky Elek g. kath. 
Szutórisz Gyula ág. h. ev. 
Thomka László ág. h. ev. f  
Tóth József ág. h. ev.. . .
Trillhaas Lajos ág. h. ev. . 

185 Vargha Géza g. kath. . . 
Venetiáner Oszkár izr. . .

S zü le té s  he lye  és id e je

Bártfa, Sáros vm. 1893.
Bártfa, Sáros vm. 1894. 
Gölniczbánya, Szepes vm. 1892. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1894. 
Turóczszentmárton, Turócz 1892. 
Sóbánya, Sáros vm. 1887. 
Homonna, Zemplén vm. 1894. 
Budapest, 1894.
Éradony, Bihar vm. 1882. 
Felsőelefánt, Nyitra vm. 1893. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1890. 
Beregszentmiklós, Beregvm. 1890. 
Sárosszentimre, Sáros vm. 1893. 
Ruttka, Turócz vm. 1894. 
Zólyom, Zólyom vm. 1884. 
Eperjes, Sáros vm. 1894. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1887. 
Turóczszentmárton, Turócz 1894. 
Kissáros, Sáros vm. 1894. 
Eperjes, Sáros vm. 1893. 
Alczina, Szeben vm. 1893. 
Budapest, 1883.
Liptószentiván, Liptó vm. 1887. 
Tornaija, Gömör vm. 1889. 
Abod, Borsod vm. 1894.
Leibicz, Szepes vm. 1889. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1892. 
Hódság, Bács-Bodrog vm. 1878. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1894. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1894. 
Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Zalaszentmihály, Zala vm. 1891. 
Öcsöd, Békés vm. 1882.
Királyi, Gömör vm. 1894.
Boró, Zemplén vm. 1891. 
Szielnicz,. Liptó vm. 1895. 
Folkusfalva, Turócz vm. 1892. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna 1882. 
Miskolcz, Borsod vm. 1873.
Kótaj, Szabolcs vm. 1883. 
Eperjes, Sáros vm. 1894.
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N év , v a llá s S zü le tés  h e ly e  és ide je

III. ÉVFOLYAM.

ev

Adamovits János ág. h. ev. 
Andrejkovics József g. kath 
Árkossy Károly unitárius** 

190 Baloghy Elek ág. h. ev. . 
Bavolyár Bertalan g. kath. 
Beszkid Sándor g. kath. 
Bihary István ref. . . 
Bohus Oéza ág. h. ev.

195 Boleratzky Gyula ág. h. 
Böhm József r. kath. I. f. é. J 
Burger Dénes izr. .
Csapó Gyula ref. . 
Csarnogurszky Antal r. kath 

200 Csatáry János r. kath. 
Csipkés Albert r. kath. 
Debrószky József ref..
Gál János ref. . . . 
Goldmann Géza izr. .

205 Grieger Jenő r. kath.. 
Grossmann Zoltán izr. 
Hamuth János r. kath. 
Honéczy Géza ág. h. ev 
Ilkánics Ferencz g. kath 

210 Janisch Tivadar á.h.ev.,I. 
Jaross Gyula r. kath. .
Jung Aladár ág. h. ev.
Kiss Lajos Aladár ref. 
Kovalik István r. kath.

215 Kozlay Béla ág. h. ev. 
Kozma Miklós r. kath. 
Kövér Dezső ref. . . 
Lengyel János g. kath. 
Lőwy Vilmos izr. . .

220 Merza László r. kath.
Niki Gábor ág. h. ev. 
Pásztor Géza g. kath.
Roll Béla ág. h. ev. . 
Rosenberg Béla izr. .

225 Ruttkay Ödön ág. h. ev 
Schütze József ág. h. ev

:. é

Zólyom, Zólyom vm. 1893. 
Csicsvaalja, Zemplén vm. 1890. 
Körmöczbánya, Bars vm. 1892. 
Margonya, Sáros vm. 1893. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1892. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna 1887. 
Nagyenyed, Alsófehér vm. 1881. 
Kisszeben, Sáros vm. 1889.
Súr, Veszprém vm. 1885.
Eperjes, Sáros vm. 1893. 
Ungvár, Ung vm. 1893. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Budapest 1892.
Székesfehérvár, Fehér vm. 1878. 
Kemecse, Szabolcs vm. 1888. 
Jászapáti, Szolnok vm. 1890. 
Lublóváralja, Szepes vm. 1890. 
Eperjes, Sáros vm. 1892.
Ungvár, Ung vm. 1893. 
Máramarossziget, 1893. 
Rimakokova, Gömör vm. 1885. 
Munkács, Bereg vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1885. 
Kistapolcsány, Bars vm. 1879. 
Balassagyarmat, Nógrád vm. 1893. 
Világos, Arad vm. 1892. 
Verebély, Bars vm. 1891. 
Nyárasdomb, Bereg vm. 1891. 
Nagyvárad, Bihar vm. 1884. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1892. 
Szentmiklós, Bereg vm. 1888. 
Sátoraljaújhely, Zemplén 1892. 
Selmeczbánya, Hont vm. 1893. 
Dobsina, Gömör vm. 1893. 
Bácska, Zemplén vm. 1877. 
Turóczszentmárton, Turócz 1892. 
Sebeskellemes, Sáros vm. 1893. 
Alsókubin, Árva vm. 1893. 
Temesvár, Temes vm. 1893.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Szabó István ref..................
Szakáll András ref., I. f. é. . 
Szedlák Elek g. kath. . . 

230 Teltsch Guido ág. h. ev. . 
Thóbiás Gyula ref. . . . 
Tivadar György r. k., II. f. é. 
Vidor Gyula izr., II. f. é. . 
Uhlarik Pál r. kath. . . .

Mezőpanyit, Maros-Torda 1880. 
Tamásfalva, Gömör vm. 1892. 
Istvántelke, Zemplén vm. 1892. 
Szepesbéla, Szepes vm. 1889. 
Felsőláncz, Abaúj vm. 1892. 
Nagykemencze, Zemplén 1883. 
Ungvár, Ung vm. 1890.
Eperjes, Sáros vm. 1883.

IV. ÉVFOLYAM.

235 Altmann Elek ág. h.ev.,I. f. é* 
Angyal István ref.** . . .
Antal Ferencz ref................
Bartha Zoltán ref................
Berenkei Attila ág. h. ev.** 

240 Bernáth Gyula izr.** . . . 
Berzeviczy András r. kath.* 
Bihary Béla ref., I. f. é.* .
Biszterszky Lajos r. kath. . 
Blazek Gusztáv r. k., I. f. é.** 

245 Bolla Béla ág. h. ev. . . . 
Brózik Engelbert r. kath. . 
Cserpák György g. k., 1. f. é. 
Csornyák Mátyás r. kath. . 
Dapsy Árpád ref.** . . . 

250 Dezső Lajos r. k., 1. f. é.* .
Falvi Aladár izr...................
Fábry Zoltán ág. h.ev., 1.f. é* 
Feuermann Mihály izr., I. f. é. 
Flegmann Imre izr. . . . 

255 Friedrich Gyula izr. . . . 
Glauber Sándor izr. . . . 
Gregor Béla r. k., rkív., I. f. é. 
Grieger Jenő r. kath.** . . 
Grimm Pál r. kath.** . . . 

260 Grimm Rezső r. kath., I. f. é.* 
Handelsmann Manó izr.** . 
Hartmann Márkusz izr. . . 
Hellinger Sándor izr.** . . 
Horváth Gyula r. k., I. f. é*

Kisszeben, Sáros vm. 1890. 
Budapest 1883.
Kuja, Veszprém vm. 1895. 
Sárospatak, Zemplén vm. 1892. 
Győr, Győr vm. 1890.
Almágy, Gömör vm. 1892. 
Berzevicze, Sáros vm. 1889. 
Kissáró, Bars vm. 1890.
Léva, Bars vm. 1891.
Budapest 1890.
Újpest, Pest vm. 1891.
Huszt, Máramaros vm. 1890. 
Tarczafő, Sáros vm. 1890. 
Pécsújfalu, Sáros vm. 1888. 
Szkáros, Gömör vm. 1893. 
Tornaija, Gömör vm. 1891. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1891. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1877. 
New-York, Amerika 1890. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna 1892. 
Tőketerebes, Zemplén vm. 1885. 
Budapest 1889.
Rimaszombat, Gömör vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1892. 
Kisszeben, Sáros vm. 1889. 
Kisszeben, Sáros vm. 1889. 
Turjaremete, Ung vm. 1892. 
Olysó, Sáros vm. 1888. 
Sátoraljaújhely, Zemplén 1892. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1891.
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265 Illgenn Aurél ág. h. ev., I. f. é.
Jeney Kálmán ref.................
Jesztrebényi Lajos ág. h. ev.** 
Karsa László izr., I. f. é. . . 
Kemény György izr. . . .

270 Komáromi Ottó g. k., 1. f. é.* 
Kontra József r. k., 1. f. é* . 
Kontsek Jenő ág. h. ev.** . 
Kőszeghy László r. k., I. f. é.* 
Kőszeghy Tibor r. kath.** . 

275 Kriebel Dezső ág. h. ev. . 
Kurján Samu ág. h. ev.** .
Landa Vilmos izr.................
Mikó Pál r. kath..................
Moskovics Ábrahám izr.

280 Moskovitz Béla izr., I. f. é.* 
NikolityDobrivoj g.kel.J.f.é* 
Öhlschläger István ág. h. ev.
Paksy Kálmán ref................
Pollák Sándor izr.** . . . 

285 Prihoda József r. kath. . .
Rajtik Miklós g. kath.** . .
Ravasz Antal ág. h. ev.** • 
Rosenthal Artúr izr.** . •
Roth József izr., I. f. é.f . . 

290 Salm Jenő r. kath. . . . .
Sarvay Győző r. kath , I. f. é. 
Sperling Henrik izr. . . . 
Stolcz Jenő r. kath. . . .
Szabó Géza ref....................

295 Szacsvay Ágoston r. kath. ■ 
Szentmiklóssy Kálmán ág.h.ev. 
Szentmiklóssy Zoltán ág.h.ev.
Székely Ernő izr..................
Szillaba Sándor r. kath.** . 

300 Szmoligovich Pál g. k., I. f. é. 
Sztehlik Károly r. kath , 1. f. é* 
Toperczer János ág. h. ev.** 
Toronszky István g. k., 1. f. é *
Tóth Géza ref......................

305 Tóth László ág. h. ev. . .

S z ü le té s  h e ly e  és id e je

Gyönk, Tolna vm. 1892. 
Legyesbénye, Zemplén vm. 1892. 
Ránk, Abaúj-Torna vm. 1892. 
Sátoraljaújhely, Zemplén 1893. 
Kaposvár, Somogy vm. 1888. 
Havaj, Zemplén vm. 1892. 
T.-Mogyorós, Zemplén vm. 1886. 
Kelemenfalva, Turócz vm. 1892. 
Zombor, Bács-Bodrog vm. 1892. 
Eperjes, Sáros vm. 1893.
Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Gölniczbánya, Szepes vm. 1876. 
Budapest, Pest vm. 1888. 
Héthárs, Sáros vm. 1890. 
Ungvár, Ung vm. 1892.
Eperjes, Sáros vm. 1892. 
Karlova, Torontál vm. 1875. 
Halmi, Ugocsa vm. 1887. 
Mezővári, Bereg vm. 1887. 
Eperjes, Sáros vm. 1892.
Osiska, Zemplén vm. 1889. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1890. 
Orosháza, Békés vm. 1884. 
Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Nyírbátor, Szabolcs vm. 1891. 
Boksánbánya,Krassószörényl883. 
Kisvárda, Szabolcs vm. 1882. 
Czorsztyn, Galiczia 1889. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1891. 
Záhony, Ung vm. 1881. 
Nagymurány, Nyitra vm. 1885. 
Mikóháza, Gömör vm. 1891. 
Feled, Gömör vm. 1889. 
Ungvár, Ung vm. 1892. 
Németiad, Somogy vm. 1879. 
Antalfalva, Torontál vm. 1891. 
Trencsén, Trencsén vm. 1890. 
Szepesolaszi, Szepes vm. 1887. 
Homonna, Zemplén vm. 1892. 
Komádi, Bihar vm. 1889. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1885.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Vaskó József r. kath. . . . 
Vecsey-Oláh Károly ref.* ** *** . 
Veress Lóránd ref.** . . . 
Voloszynovich Zoltán g. k.**

310 Weisz Aladár izr.................
Widder Mór izr.** . . . .  
Zaffiry Zoltán r. kath. . .
Zucker Viktor izr................
Zsagora Mihály g. kath.** .

Budamér, Sáros vm. 1890. 
Tokaj, Zemplén vm. 1891. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1892. 
Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Lucska, Oömör vm. 1890. 
Ungvár, Ung vm. 1892.
Füzér, Abaúj-Torna vm. 1891. 
Sátoraljaújhely, Zemplén 1889. 
Tótsóvár, Sáros vm. 1890.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL, MINISZTERI ENGEDÉLYLYEL

VIZSGÁZÓK.***

315 Jóba Elek ref.1 ...................
Lakner Ödön ág. h. ev.2 . 
Radányi Lajos r. kath.3 . . 
Saárossy - Kapeller Oszkár 

r. kath.4 ............................

Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1881. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1875. 
Szombathely, Vas vm. 1884.

Budapest, Pest vm. 1883.

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

*** A miniszteri engedély kelte és száma: 1. 1909. okt. 13., 101,459. sz.: 2. 1909.
márcz. 20., 35,065. sz.; 3. 1910. május 3., 45,412. sz .; 4. 1910. aug. 11., 86,013. sz.
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E) Vizsgálatok.
Az 1913. évi június hó 1-jétől 1914. évi május hó 31-ikéig megtartott 

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

Vizsgálatok
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Első alapvizsgálat. . . 85 85 5 16 39 60 19 6 25
Második alapvizsgálat öl i 62 4 5 41 50 10 2 12
Harmadik alapvizsgálat 86 — 86 3 14 34 51 20 15 35
Államtud. államvizsg.. 20 i 21 — 6 9 15 5 1 6
Jogtud. államvizsgálat. — i 1 — — 1 1 — — —

Összesen 252 3 255 12 41 124 177 54 24 78

\ .  J e g y ze t. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1899. márczius hó 
19-ikén, 14,705. szám alatt kelt rendelete értelmében fölemlítendő, hogy a fent kitett idő 
alatt az első alapvizsgálatot H om a G yu la , K u ro vszk y  Péter, M ederly K á ro ly , P a p p  László, 
G yu la i (P á lm á n ) E m il;  a második alapvizsgálatot B aloghy Elek, B öhm  József, Csarno- 
g u rszk y  A n ta l, C satáry J á n o s ;  a harmadik alapvizsgálatot K öszeghy L á sz ló , K öszeghy  
Tibor és R osen th a l A rtú r  tette le kitüntetéssel. Ezeknek neveit — a vallás- és közoktatás- 
ügyi ministerium H iv atalos  KöZLÖNYében leendő közzététel végett — a nevezett minis- 
teriumhoz fölterjesztettük.

2. J eg yze t. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1899. október 3-ikán 
41,398. szám alatt kelt 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. igazságügyministeriumhoz fölterjesztendők. Ily fölterjesz
tésre méltónak e tanévben a jogakadémia tanári-kara K öszeghy L á szló t, K öszeghy T ibort 
és R o sen th a l A rtú r t találta.

3. J eg yze t. A z eddig felsorolt adatok összegezéséül és közelebbi tájékoztatás czéljából 
közöljük, hogy az első félévben 25 tantárgy 99 heti óraban ; a 11-ik félévben pedig 30 
tantárgy 110 heti órában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián összesen 318 hallga tó  
vo lt 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 117, Il-od éves 69, Ill-ad 
éves 48; IV-ed éves 80; tanfolyam hallgatása nélkül, ministeri engedélylyel vizsgázó 4. 
Több joghallgató részesült ösztöndíjban, a segélyegylet támogatásában, tandíj- és tápintézeti- 
díj elengedésében stb. Erről az Értesítő végén közölt »Tandíjelengedések", „Convictusi 
elengedések" és „Ösztöndíj" rovatok nyújtanak részletes felvilágosítást. A z  É rtesítőt a  jo g 
akadém ia  dékáni h ivata la  d íjta la n u l bárkinek' készséggel m egküldi.

A városban egészséges és nem drága lakások  elegendő számmal állanak rendel
kezésre, az ifjúság ellá tása  jutányos. E  m ellett a  tápin tézettel eg y  telken lévő collegium i 
iheol. O tthonban  m in tegy  15 evangélikus v a g y  reform átus va llású  jo g h a llg a tó  fé ld í j  mellett, 
étvágy félévenként 60  koronáért lakást, fű té s t, v ilág ítá st és k is zo lg á lá s t k a p h a t;  ez esetben 
teh á t teljes in ternátusi e llá tá s t élvez. A z  O tthon sza b á lya i a z  É rtesítő  theologiai részében 
közö lve vannak. Tekintve a  rendelkezésre á lló  in ternátusi helyek csekély szám át, k ívánatos, 
h o g y  a z  érdeklődők a z  O tthon fe lü g yelő -ta n á rá n á l fö lvé te li kérelm üket m ég a szü n id ő  
fo ly a m á n  bejelentsék.

Coll. Ért. 1913 1914. 14
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F) Jogakadémiai ifjúsági egyesületek.

1. Joghallgatók Testületé.

I. Az Eperjesi Joghallgatók Testületé az 1913/m. tanév első felére 
szeptember 29-ikén alakult meg.

Elnök Kozlay Béla, alelnök Csarnogurszky Antal, főjegyző Bálint Dániel, 
aljegyző StollmannTibor, pénztáros Medzihradszky Adorján, ellenőr Lamparter 
Jenő, könyvtáros Bavolyár Bertalan.

Az irodalmi osztály elnöke Sztavrovszky Elek, titkára Homa Oyula.
A becsületbíróság tisztikara: elnök Csatáry János, alelnök Venetiáner 

Oszkár, főügyész Gyulai Emil, alügyész Papp László.
Ezekkel alakult meg a Testület tisztikara, mely úgy a Testület képvi

seletében, mint feladata teljesítésében elnyerte a félév folyamán a Testület 
elismerését.

A Testület életének főbb mozzanatai az első félévben ezek voltak:
Meleg és őszinte részvéttel kisérték utolsó útjára tragikus halállal 

kimúlt, szeretett és értékes kollegájukat, Böhm Józsefet a joghallgatók, Testü
letük képviseletében.

A magyar haza nagy halottainak ünnepét, október 6-ikát kegyelettel 
ülte meg az ősi Collegium. Az ez alkalommal rendezett ünnepélyen Kozlay 
Béla jogászelnök beszédet mondott.

A helyi és vidéki társadalmi, kulturális tevékenységben a Testület is 
kivette részét elnökének képviseletében.

II. Az 1913/14. tanév második felére a Joghallgatók Testületé január 
28-ikán alakult meg.

Elnök Csarnogurszky Antal, alelnök Lengyel János, főjegyző Homa 
Gyula, aljegyző Bulissa Rezső, pénztáros Medzihradszky Adorján, ellenőr 
Rosenthal Artúr, könyvtáros Bavolyár Bertalan.

Az irodalmi osztály elnöke Csatáry János, titkára Merza László.
A becsiiletbíróság tisztikara : elnök Kozlay Béla, alelnök Berthóty Zsig- 

tnond, főügyész Teltsch Géza, alügyész Rosenberg Béla; lemondásuk után 
elnök Teltsch Géza, alelnök Farkas Endre, főügyész Rosenberg Béla, alügyész 
Gyulai Emil.

A Testület tisztikarának szolgál dicséretére az, hogy a Testület ebben 
a félévben különösen tevékeny részt vett hazafias, kulturális, társadalmi moz
galmakban és oly újítások történtek, mint pl. a „Jogász Olvasókör" meg
teremtése, melyeknek czélja a jövő nagyobb lendületű fejlődésének biztos 
alapjait lerakni.

A magyar szabadság nagy ünnepét méltó fénynyel ünnepelte a Testület. 
Ez alkalommal egy lengyel küldöttség jött városunkba, hogy együtt áldozzon 
a magyarokkal a szabadság szellemének. A küldöttség impozáns fogadtatású-
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ban nagy része volt az eperjesi jogászságnak. A lengyel-magyar barátság <• 
nevében tartott banketten a Testület 56 taggal volt képviselve. Csarnogurszky 
Antal jogászelnök tagja lett a lengyel-magyar szövetség tisztikarának.

Márczius 15-ikének előestéjén a Testület fáklyásmenetet tartott; a „Fekete 
sas" erkélyéről Dancz István szavalt, Farkas Endre beszédet mondott.
A Collegium márczius 15-iki ünnepélyét a jogászelnök nyitotta meg.

A kassai Rákóczi-ünnépén 22 taggal képviseltette magát a Testület, az 
elnök a fejedelem sírjára koszorút helyezett.

A Testület módot nyújtott arra, hogy tagjai a szakválasztmányokban 
képezzék magukat. A szaktanárok pályatételeket tűztek ki, a legjobb mun
kákat a Testület díjazza.

A tanári-kar tagjai — bírálókul kéretvén fel — pályadíjjal való jutal
mazásra ajánlották Elischer Győző 1. é. jh.-nak „ Az ősmagyar és a keresztyén 
házassági jog közötti elvi különbségek" s ugyancsak Elischer Győzőnek 
„A novatio jogi természete" ez. dolgozatát. Szorgalmi díjban való részesí
tésre ajánlották Homa Gyula II. é. jh.-nak „Az osztrák-magyar bank szer
vezete és működése" ez. értekezését.

A Testület tagja volt közművelődési egyleteknek, az Eperjesi Széchenyi- 
körnek, hazafias társulatoknak, az Országos Kossuth-Szövetségnek.

A Testület tagjai közül többen nagy sikerrel vettek részt a nyilvános 
kulturéletben: Herz Ottó zongorajátékával, Thóbiás Gyula, Zsagora Mihály 
hírlapi czikkekkel szereztek nevet.

A Testület magas nívójú kulturélete nem volt zárkózott, hanem széles 
körökre terjesztette ki szerepét és hogy a város társadalmi életében is komoly 
tényező: mutatja az is, hogy fényes sikerű, kedves hangulatú majálist ren
dezett, melyen a szép számban megjelent városi intelligentia fényes erkölcsi 
eredménynyel jutalmazta az Eperjesi Joghallgatók Testületét.

Őszinte bánatunkra, ebben a félévben is voltak a Testületnek halottai: 
Róth József és Thomka László. Emléküket kegyelettel örökítette meg a Testület.

A Testületet új megalakulásáig szünidei bizottság képviseli; ennek elnöke 
Csarnogurszky Antal, tagjai Homa Gyula és Medzihradszky Adorján.

2. A Jogász-Segélyegylet,
A joghallgatók közötti testvéries együvétartozást, egymás kölcsönös, 

nemcsak erkölcsi, hanem anyagi támogatását karolja fel a nemesszívű ala
pítók kegyességéből jelentékeny tőkével rendelkező Jogász-Segélyegylet.

Lelkiismeretes megfontolással, részrehajlás nélkül részesítette segélyben 
ez évben is az arra méltó és a támogatást igénybevevő joghallgatókat.

Tisztikara — elnök Kozlay Béla, titkár Csarnogurszky Antal, pénztáros 
Medzihradszky Adorján — a választmánynyal egyetemben 1 rendes és 3 választ
mányi gyűlés keretében fejtette ki áldásos működését. A kiosztásra került 
kamatösszegből az I. félévben 18-an, a II. félévben 16-an részesültek segély
ben a következőkép: az I. félévben: Balga István 10 K., Baloghy Elek 10 IC, 
Berthóty Zs. 10 K., Chotvács József 30 K., Csábli József 30 K., Dancz István 
10 K., Goldmann Géza 10 IC, Geruska György 10 K., Huszovszky Lajos

14®
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10 K., Kontra József 50 K., Lengyel János 25 K-, Löwy Vilmos 10 K., Révész 
Zoltán 8 K., Rosenberg Béla 10 K., Rosenthal Artúr 50 K., Stollmann Tibor 
15 K., Szalay László 25 K., Szombathelyi István 25 K., Thuránszky Győző 
10 K.; a II. félévben: Berthóty Zsigmond 15 K., Chotvács József 30 K., 
Dancz István 10 K., Goldmann Géza 20 K., Gyulai Emil 40 K., Huszovszky 
Lajos 20 K., Lengyel János 40 K., Lengyel József 8 K., Löwy Vilmos 20 K., 
Rosenberg Béla 15 K., Rosenthal Artúr 60 K., Stefanyák József 20 K., Stollmann 
Tibor 25 K-, Szalay László 25 K., Tomasovszky Lajos 15 K., Venetianer 
Oszkár 15 K.

3. Jogakadém iai ifjúsági könyvtár.

Az eperjesi joghallgatók könyvtára a jelen tanév mindkét felében a 
hallgatóknak rendelkezésére állott. Könyvtáros mindkét félévben Bavolyár 
Bertalan volt.

A könyvtár hét csoportban 852 kötetet számlált.
A Testület testületi bevételének 10°/0-át fordította a könyvtár gyarapí

tására, úgyszintén a Hubay-alap 36 korona kamatát. Gyarapodás a jelen 
tanévben, részint a Testület irodalmi osztályának, részint a könyvek vásár
lására kiküldött bizottság ajánlata folytán: Tóth: Perrendtartás 1—2. k., 
Corpus Juris Hungarici 1913. 1 k., Nagy E.: Közjog, Kmetty: Közigaz
gatási jog 1 -2 . k., Finkey: Büntetőjog 1 k., Láng: Statisztika, Jancsó: 
Polg. perrendtartás 1 k., Finkey: Büntető eljárás 1 k., Zachár: Magyar 
magánjog 1 k., Illyefalvy — Vitéz: Statisztika 1 k., Navratil: Társadalmi 
gazdaságtan 1 k., Katona: Magánjog 1 k., Apponyi: Magyar közjog osztrák 
megvilágításban 1 k., Vámbéry: Büntetőjog és ethika 1 k., Nagy O .: 
Osztrák közjog 1 k., Kolozsváry: Magánjog I —II. Összesen 20 kötet 193 K. 
40 fillér értékben.
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A) Tanári testület s az előadott tantárgyak.

Sor
szám A tanár neve Tantárgy és osztály Heti

óra
szám

Jegyzet

i. Bailó Aurél.............
r. tanár

Rajzoló-mért. I — IV. 
Gör. pót. r. V —VIII.

18 A rajzszertár őre.

2. Borsody Károly .. ..
r. tanár

Földrajz I., II., III. 
Történelem III., VI. 

VIII.
17

A VI. osztály főnöke 
A Dal- és Zenekör elnöke. 
A philologiai szertár őre.

3. Frenyó Lajos .........
r. tanár

\

Vallástan I —VIII. 
Szépírás I. 17

A collegiumi Nagykönyv
tár őre. Az ifjúsági isten
tiszteletek és a Thököly- 

Imre-kör vezetője.

4. Gömöry János .. .
r. tanár

Történelem V., VII. 
Philos. propaed. VIII. 9 Igazgató.

Azigazg.-választm. tagja.

5. Klemens T. János ..
r. tanár

Latin VI.
Görög VIII.
Gör. pót. ir.V.,VI.,VIl.

18

6. Ludmann Ottó .. ..
r. tanár

Görög V., VI., VII. 
Német VIII. 18

Collegiumi igazgató.
Az igazg.-választmány tagja.
A Ferencz József-rend lov 
Az Ev. Tanítók és Tanárok 
Egyesületének tiszteletbeli tagja.

7. Perényi Vilmos .
r. tanár

Mennyiségtan II., IV., 
VI., VIII.

Természettan VIII.
17

A VIII. osztály főnöke. 
A physikai múzeum őre. 
Tandíjkezelő.

8. Peskó Ödön
r. tanár

Mennyiségtan I., III. 
V, VII.

Természettan VII.
17

Az igazg.-választm. tagja. 
A VII osztály főnöke.
A Tornakor elnöke.
A Mathem. kör elnöke.

9. Saguly József.........
r. tanár

Magyar II., VI. 
Latin II. 
Történelem IV.

17
A II. osztály főnöke 
A Markovits-kör elnöke. 
A czéllövészeti tanfolyam 

vezetője.

10. Schöpfiin Géza
r. tanár

Magyar III., VIII. 
Latin III., VIII. 17 A III. osztály főnöke. 

A segítő-könyvtár őre.
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Sorszám A tanár neve Tantárgy és osztály Heti
óraszám Jegyzet

í i . Szutórisz Frigyes ..
r. tanár

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

17 Az igazg.-választm. tagja. 
A természetr. szertár őre.

12. Teltsch Kornél
r. tanár

Magyar V.
Német III., IV., V., 

VII.
18 A VIII. osztály főnöke. 

A Tornakor elnöke.

13. Vöröss Sándor . .
r. tanár

Magyar I. 
Latin I., V. 17 Az I. osztály főnöke. 

Az ifjúsági könyvtár őre.

14.

Vallá

Dr. Wallentínyi Samu
r. tanár

stant tanítottak:

Magyar IV., VII. 
Latin V., VII. 18

A IV. osztály főnöke.
A Magyar Társ. elnöke. 
A coll. ig.-választm. jegyz. 
A tanári értekezlet jegyz.

Wick Béla kir. kath. főgymn. r. hittanár. Tanította a róm. kath. vallás
tant heti 4 órában.

Számán 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 III., V., VII. osztályban heti 2 - 2  órában, Telisek 

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

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

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

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

B) Tantárgyak osztályok szerint.
I, OSZTÁLY.

Osztályfőnök: VÖRÖSS SÁNDOR.

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 a Hamisság. Az angyalbárányok. 
A Kaczor király. A Tisza eredete. A holló és a róka. A hiú szarvas. A fiatal 
daru. Falusi templom télen. Mezei munkások. A puszták fia. Hunor és 
Magyar. A hunok bejövetele. Atilla, Isten ostora. A catalaunumi csata. 
Aquileja ostroma. Atilla halála. A fehér ló. Botond. Szent István király. 
Korona és kard. Szent László füve. A tatárjárás. — Költemények: A szarka 
és a gilicze. Krisztus és a madarak. A gonosz mostoha. A tücsök és a 
hangya. A szél és a nap. Az árva. A rab gólya. Nyalka huszár. Hadnagy 
uram! A honvédtűzér temetése. Téli világ. Füstbement terv. Anyám tyúkja. 
Szülőföldemen. A három fiú. Hymnus. Szózat. A költemények könyvnélkül 
is. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk. : Szinnyei József: Magyar olvasó
könyv I. és Magyar nyelvtan I. Heti 5 óra. -- Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: Latin olvasás, írás. A declinatiók. Coniu- 
gatio: az indicativus igeidői activumban és passivumban. — b) Olvasmá
nyok: Casa. Casae area. Personae. Puer et puella. Portae et fenestrae. 
Vestimenta. Quot sunt? Tullia, Linus et Lygia. Vilici et servorum officia. 
Dominus et vilicus. Domus. Popina. Fons. Pistor. Marcus et Sextus. Ludus 
vel schola. Magister et discipuli. Aesopi fabula. Colloquium in ludo. E 
ludo in ludum. Caupona vel deversorium. Ad Elephantum. Tabellarius. 
Mare. Naves longae. Piscator. Toga virilis. Marci litterae. Az olvasmányok 
egy pár kivételével könyvnélkül is. Magyar mondatoknak latinra való for
dítása. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Geréb — Wirth: Kis latin nyelv
könyv. Csengeri János, Latin nyelvtan, I. Heti 6 óra. — Vöröss Sándor-

4. Földrajz. Földrajzi alapfogalmak. A magyar királyság részletes leírása. 
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. Súlymérés. A tizedes számokkal való alapműveletek. Terület
mérés, ürmérés. A közönséges törtek. A számok általános tulajdonságai, 
oszthatóságuk. Osztó, közös osztó, legnagyobb közös osztó; többes, közös 
többes, legkisebb közös többes. Alapműveletek közönséges törtekkel. Idő
számítás. Grafikonok készítése. — Kk.: dr. Horti Henrik, Számtan. Heten
kint 4 óra. — Peskó Ödön.

7. Rajzoló geometria. A pont és az egyenes vonal. Az egyenes hely
zetei. Távolságok összehasonlítása. A szög keletkezése és mérése. Egyenes 
vonalú idomok. Háromszögek, négyszögek, sokszögek. Körbe és kör körül 
írt sokszögek. A kör. A kör érintője. Középponti és kerületi szög. Két kör 
viszonylagos helyzete. Az idomok kerülete és területe. — Hetenkint egy 
mértani, illetve mértani beosztáson alapuló díszítményi rajz. -  Tk.: dr. Horti 
Henrik, Rajzoló geometria. Heti 3 óra. — Balló Aurél.
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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 Moyzes-hangjegyfüzet alapján. 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 : Sa g u l y  J ó z s e f .

1. Vallásta«. 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, Bibliai történetek. Hetvényi-Jausz-Adorján, Bibliai 
olvasókönyv. Poszvék Sándor, Egyházi énekek és imádságok ev. közép
iskolai ifjúság számára. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: Szótan, az állandó határozók, a szó
rend, az összetett mondatok, b) Olvasmányok: Hogyan fogott a huszár 
ellenséget? Furcsa faluk. A koldusgyermek. Aesopus és Fáy András tanító 
meséi. A magyar alföldi puszta. A Balaton partján. Hunyadi János. Költe
mények: Alkony. A puszta télen. A Tisza. Mátyás anyja. Éji látogatás. 
A megfagyott gyermek. A jó  öreg korcsmáros. A szegény asszony könyve. 
Az ó torony. A rab. Az obsitos. A dűlt betűvel nyomottak könyvnélkül is. 
Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Szinnyei, Magyar nyelvtan, II. r., 
Magyar olvasókönyv, II. r. Heti 5 óra. — Saguly József.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: Az ige passivumi alakjai; deponens igék; 
körülírt igeragozás; különös igealakok; az igék thémái; rendhagyó, hiányos 
és személytelen igék. A gyakrabban előforduló határozók és igenévi szer
kezetek. b) Olvasmányok : Tullus Hostilius. De Horatiorum et Curiatiorum 
certamine singulari. Ancus Martius. Lucumo Romam migrat. Tarquinius rex 
creatur. De pacis operibus. De prodigio. Tarquinius Priscus interficitur. 
Servius Tullius interficitur. De viro scelerato. Tarquinius superbius se gerit. 
De morte Lucretiae. Regnum Romae tollitur. — Aesopus meséiből: De 
asino et vulpe. De puero mendaci. Hic Rhodus, hic salta! — Valamennyi 
olvasmány könyvnélkül is. Fordítani való mondatok magyarról latinra.
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Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Csengeri, Latin nyelvtan, I. r., Olvasó- 
és gyakorlókönyv, I. r. Heti 6 óra. — Saguly József.

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. Számolási előnyök. Korlátolt pontosságú szorzás. Rövidített 
osztás. Kettős tételhez tartozó feladatok, főleg következtetés útján. Aránylat. 
Százalékszámítás és ennek alkalmazása: brutto, netto, sconto, rabatt stb. Tk.: 
Horti, Számtan, II. rész. Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos.

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

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

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

III.  OSZTÁLY.
Osztályfőnök: SCHÖPFLIN OÉZA.

1. Vallástan. A keresztyén, különösen a magyar prot. egyház története. 
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- 
Adorján, Bibliai olvasókönyv. Poszvék Sándor, Egyházi énekek és imád
ságok ev. középiskolai ifjúság számára. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: A nyelvtani ismeretek rendszeres össze
foglalása : hangtan, szótan, mondattan. — b) Olvasmányok: Budavára török
Coll. Ért. 1913-1914 15
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kézre kerül. Drégely eleste. Eger vívása. Szigetvár ostroma. Török világ 
Magyarországon. Dobozy. Bocskay István fölkelése. Bethlen Gábor. A 
Wesselényi-összeesküvés. Thököly Imre és a bujdosók. II. Rákóczi Ferencz 
fölkelése. A nagyenyedi két fűzfa. — c) Költemények: Losonczy István. 
Rákosi szántó a török alatt. Rákóczi a határon. Az Alföld. Családi kör. 
A ló és a lovag. István öcsémhez. Szüleim halálára. A ml házunk. A távozó. 
Hazámhoz. Isten hozzád. R i volt nagyobb? Csatadal. — A dűlt betűvel 
nyomottak könyvnélkül is. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Szinnyei 
József, Magyar olvasókönyv, III., Rendszeres magyar nyelvtan. Heti 4 óra.— 
Schöpflin Géza.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: Az egyszerű mondat és részei: az állít
mány, alany, tárgy, határozó, jelző és értelmező. Az egyszerű mondatok 
nemei. — b) Olvasmányok: Quintus aprum occidit. Quintus Publio valedicit. 
Castrorum descriptio. Qu. ad castra pervenit. Uter fortior est? Captivi 
interrogantur. Quintus in Germaniam mittitur. Quintus aciem instruit. Proelium. 
Bellum civile oritur. Quintus oppugnationem parat. Urbis oppugnatio. Urbis 
expugnatio. Turba. Aurea fabula. Triumphi descriptio. Gaius Marcius Corio
lanus: Corioli bevétele. Coriolanus föllépése a nép ellen. Coriolanus a 
volscusoknál. Attius Tullius. Coriolanus hadat visz Róma ellen. Miltiades. 
Lupus et agnus. De leone, apro, tauro, asino. Rana rupta et bos. Költői 
idézetek. De cervo ad fontem. De vulpe et uva. Magyar szöveg fordítása 
latinra. Havonkint két írásbeli dolgozat. T k .: Geréb József és Morvay Győző, 
Kis latin nyelvkönyv. Csengeri János, Latin olvasó- és gyakorlókönyv a
III. oszt. számára. Latin nyelvtan, II. r. Heti 6 óra. — Schöpflin Géza.

4. Német nyelv, a) Beszédgyakorlatok és olvasmányok: Die Schule. 
Der Unterricht und die Schüler. Di$ 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. Der Morgen. Der Herbst. Unser Körper. Unsere Sinne. 
Unsere Kleidung und Nahrung. Die Familie. Der Groszvater und sein 
Enkel. — b) Nyelvtan: Inductiv alapon a főnevek ragozása; a számnevek; 
a névmások; az igeragozás imperfectumi alakjai. Fordítás magyarból 
németre. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Schuster Alfréd, Német 
nyelvtan, I. r. Hetenkint 4 óra. — Teltsch Kornél.

5. Történelem. Magyarország történelme a mohácsi veszedelemig. 
Tk.: Szigethy, Magyarok története, I. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

6. Földrajz és fizikai földrajz, a) Amerika, Ausztrália, Melanézia és 
Polinézia. Tk.: Scholcz — Schürger, Földrajz, II. — b) A víz és a levegő 
fizikai tulajdonságai. A hő. Elektromosság és mágnesség. Tájékozódás a 
földön. A Föld mozgásai. A Föld helyzete a világűrben. 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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Kamatos kamatszámítás. Átlagos árszámítás, középhatáridő és középpercent- 
számítás. Értékpapirszámítás. Egyszerű és összetett arányos osztás. Vegyítés! 
számítás. Arany- és ezüst-tárgyakra vonatkozó számítások. Kézikönyv: Horti 
Henrik, Számtan. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.

8. Rajzoló geometria. A constructiv planimetria alapfeladatai. Távol
ságok és szögek alapmíveletei. Merőleges és párhuzamos egyenesek szer
kesztése. A háromszögre, négyszögre és sokszögre vonatkozó szerkesztések 
adott alkotórészek alapján. Adott idomok átalakítása velők egyenlő területű 
másféle idomokká. Területek osztása. Távolságok középarányosa. Az ido
mok hasonlósága és symmetriája. Pythagoras tantétele. Stilizált levelek 
rajzolása Várdai falimintái után. Tk.: Dr. Horti Henrik, Rajzoló geometria. 
Heti 2 óra. — Balló Aurél.

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

10. Torna, a) Testgyakorlás: 1. Szabadgyakorlatok a svéd rendszer 
szerint. 2. Svédrendszerű gyakorlatok a bordás falon s más tornaszeren.
3. Szergyakorlatok az ugró-zsámolyon, a mélyugró-polczon, a létrákon, 
hosszúlovon, korláton, nyújtón, kötélen, gyűrűn. 4. Játékok: Hosszúméta és 
más labdajáték. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

b) Játékdélután a IV. osztálylyal együtt. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: dr . Wallentínyi Samu.

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 tulaj
donságai. Verstan: A hangsúlyos és időmértékes verselés. A fontosabb 
polgári ügyiratok. Arany János Toldija; néhány ének könyvnélkül is. — 
Olvasmányok: Heltai Gáspár meséiből. Faludi Ferencz műveiből. Mikes 
Kelemen törökországi leveleiből. Jakli. Vörösmarty életéből. A két 
Wesselényi Miklós. Szegény ember jó órája. Mátyás deák. Költemények: 
A magyarokhoz. Magyar vagyok. Okatootáia. »Eger“-ből. Az én osztálv-

15*
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részem. A közelítő tél. Sóhajtás. Szondi. A megfagyott gyermek. Rózsa
völgyi halálára. A dűlt betűvel nyomottak könyvnélkül is. Havonkint két 
írásbeli dolgozat. Kötelező háziolvasmányok. Tk.: Qóbi, Stilisztika. Lehr, 
Arany Toldija. Heti 4 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. M ondattan: Az összetett mondat. A latin prozódia. 
Olvasmányok: C. Julius Caesar De bello Gallico-jából: Qallia leírása; 
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.: Csenged János, 
Latin nyelvtan, II r. Dávid István, Latin olvasókönyv. Kemp-Csengeri- 
Cserép, Latin stílusgyakorlatok, 1. r. Hetenkint 6 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

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

5. Történelem. Magyarország története a mohácsi veszedelemtől a 
kiegyezésig. A jelenkori Magyarország politikai földrajza, tekintettel a közös 
ügyekre és Ausztriára. Tk.: Szigethy, Magyarok története, II. Heti 3 óra. — 
Saguly József.

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

7. Algebra. Általános számok, relativ számok. A négy alapművelet 
algebrai egész számokkal. Hatványozás. Binom négyzete és köbe. Négy 
alapművelet algebrai törtekkel. Elsőfokú egyenletek megoldása. Szóbeli 
egyenletek. Tk.: Wagner, Algebra. Fletenkint 3 óra. — Perényi Vilmos.

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

9. Ének a III. osztálylyal együtt.
10. Testgyakorlás, a) Torna. Svédrendszerű szabadgyakorlatok kézi
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szerek nélkül, botokkal, súlyzókkal.- Szergyakorlatok a bordás falon, svéd 
pádon, létrákon, korláton, lovon, nyújtón és gyűrűkön, köteleken és ruda- 
kon, rendszeresen egybeállítva a test arányos kifejlődésének előmozdítására. 
Jó időben az intézet tágas udvarán folyt a torna. Hetenkint 2 óra. — 
Teltsch Kornél.

b) Tornajátékok: A III. osztálylyal együtt játszottak: longa-métát, 
footballt és más labdajátékokat. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

V. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: T e l t s c h  K o r n é l .

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 
megalapításának története. Szentírás. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Rhetorika. Az általános szerkezettan előrebocsátása 
után a prózai műfajok: a történetírás, a szónoki beszéd, a leírás, az elbeszélés, 
az értekezés, a levél elmélete a legjellemzőbb olvasmányok fejtegetése és 
részletes tárgyalása alapján. Kötelező háziolvasmányok, melyekből a tanulók 
kivonatot készítettek és havonkint beszámoltak: Arany, Toldi estéje, Tompa 
Szuhay Mátyása, Apor Metamorphosisa, Kazinczy: Pályám emlékezete, Jókai: 
Az új földesúr, Petőfi családi költeményei, A kuruc költészet néhány 
lírai és epikai alkotása, Kisfaludy K. „Pártütők" ez. vígjátéka, Mikes: 
Törökországi levelek. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

3. Latin nyelv. Cicero: De imperio Cn. Pompei, kiterjeszkedve a 
beszéd keletkezésére, a kortörténeti viszonyokra, a régiségtani és irodalmi 
magyarázatokra. Költői olvasmányok: Ovidius, Trist. IV., 10. A költő önélet
rajza. Fasti-ból: Romulus és Remus kitevése. A Lupercal Róma alapítása. 
Remus halála. Romulus megdicsőülése. A Fabiusok veszte. Újév napja. 
Janus. Feralia. Terminalia. Régiségek. Stílusgyakorlatok. Nyelvtani össze
foglalás. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: Köpesdy Sándor: Cicero 
két beszéde, Csengeri János: Szemelvények Ovidiusból, Csengeri: Latin 
nyelvtan, I —II., Köpesdy-Cserép: Latin stílusgyakorlatok, Hittrich: Római 
régiségek. Hetenkint 6 óra. — Vöröss Sándor.

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

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Oörög és magyar írod. olvasmányok: 
Homeros élete. A homerosi kérdés. Homeros Iliasa és Odysseiája bő szemel
vényekben. A vallás Homerosban. Szemelvények Herodotosból. — Költői 
szemelvények Gyöngyösi műveiből. Prózai szemelvények Kemény, Cserey, 
Apor műveiből. Tk.: Csengeri János, Homeros Iliasa. Gyomlay Gyula, 
Homeros Odysseiája. Geréb József, Szemelvények Herodotos történeti 
művéből. Badics Ferencz, Magyar irodalmi olvasókönyv, I. kötet. Hetenkint 
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 eines Hauses. Die mensch
liche Wohnung. Das Gewerbe. Der Schmied. Mut über Gut. Des Knaben 
Berglied. Die drei Brüder. Das Gewitter. Sparsam ist nicht geizig. Der 
Löwe. Der Verkehr und Handel. Der Kaufmann und der Seemann. Der 
beste Empfehlungsbrief. Sprichwörter. Die Einrichtungen der Post. Ein 
Ausflug auf eine Ruine. Einrichtungen unserer Eisenbahn. Brief eines 
Schülers. Das gesellige Leben der Menschen. Das Vaterland. Kindesdank. 
Mutterliebe. Der Flusz. Der Steinadler. Die Eiche. Berg und Tal. b) Nyelvtan: 
Az alaktani ismeretek kiegészítése és begyakorlása. Fordítás magyarból 
németre. Beszélgetési gyakorlatok. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tk.: 
Schuster Alfréd: Német nyelvkönyv, II. rész. — Teltsch Kornél.

7. Történelem. Történet előtti idők. Az ókori népek története: a) keleti 
népek; b) görögök; c) rómaiak. A népvándorlás. A római birodalom ketté
szakadása. Tk.: Dr. Szigethy Lajos: Ókor. Hetenkint 3 óra. — Gömöry János.

8. Mennyiségtan, a) Algebra. A IV. osztály anyagának ismétlése. Egy 
ismeretlennel biró szóbeli egyenletek megoldása. Viszonyok és arányok. 
Elsőfokú egyenletrendszerek megoldása a kiküszöbölési eljárásokkal és 
grafikailag. A gyökök geometriai jelentése. A determinánsok. Az egyenlet
rendszerek értelmezése. A másodfokú egyenlet. A négyzetgyök. A köbgyök. 
Az imagitiárius számok és ábrázolásuk, b) Geometria. A pont helyzete a 
síkban; az egyenesek kölcsönös helyzete. A síkidomok s meghatározó alkotó
részeik. Az egyenesek viszonya. A síkidomok hasonlósága. A síkidomok 
viszonya. A síkidomok területének kiszámítása. A kör. A kör és az egyenes. 
A kör kerületének és területének meghatározása. Kézikönyv: Wagner, Algebra 
és geometria. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.

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

10. Testgyakorlás, a) Szabadgyakorlatok a svéd rendszer szerint. Svéd
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rendszerű gyakorlatok bordás falon s más tornaszeren. Szergyakorlatok a 
nyújtón, lovon, korláton, létrán, rúdon, gyűrűn. Játékok: hosszúméta, füles
labda és más játékok. Hetenkint 2 óra. — Peskó Ödön.

b) Játék. A VI. osztálylyal együtt játszottak footballt, füleslabdát, longa- 
métát stb. — Teltsch Kornél.

VI. OSZTÁLY.

Osztályfőnök : BORSODY KÁROLY.

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 műfajok fejtegetését olvasmányok együttes olvasása és meg
beszélése előzte meg. Több költemény könyvnélkül is. Az epikai és drámai 
műfajok tárgyalása részint az iskolában olvasott, részint háziolvasmányok 
alapján történt. Az eposz tárgyalása előtt olvastuk a Szigeti veszedelmet, a 
tragédia tárgyalása előtt pedig Katona Bánk bánját. A háziolvasmányok a 
következők voltak: Balassa B. költeményei; Petőfi táj- és életképei, sze
relmi tárgyú költeményei; Tompa hazafias allegóriái; Csokonai Dorottyája; 
Vörösmarty Két szomszédvára; Arany, Toldy szerelme; Petőfi, A helység 
kalapácsa; Jósika Abafija; Eötvös, A falu jegyzője; Jókai Egy magyar 
nábobja és Kárpáti Zoltánja; Kisfaludy K-, A kérők; Shakspere Coriolanusa; 
Tóth Ede, ,A  falu rossza. Havonkint egy dolgozat. Tk.: Góbi, Poétika. 
Heti 3 óra. — Saguly József.

3. Latin nyelv. T. Livii Ab urbe condita 1. XXI. c. 1—2., 4., 18., 32 — 38.,
1. XXII. c. 23-28., 41-50. -  Vergilii Aeneidos 1. I. 1-210., 494-630., 
1. II. 1—335. Livius és Vergilius élete és munkássága. Hetenkint 1 órán 
stílusgyakorlatok a nyelvtan ismétlésével kapcsolatban. Havonkint két írás
beli dolgozat. Tk.: Kalmár Elek: Szemelvények T. Livius római történetéből. 
Cserép József: Szemelvények Vergilius Aeneiséből; Csengery: Stílusgyakor
latok. Hittrich: Római régiségek. Heti 5 óra. — Klemens János.

4. Görög nyelv. Az V. osztály nyelvtani anyagának ismétlése után a 
/«-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) Irodalom: Aischylos Agamemnonjának, 
Euripides Iphigenia Taurisban czímű művének, Sophokles Antigonéjának 
részletes tárgyalása s ezzel kapcsolatban a görög tragédia vázlatos története.
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A görög lyra rendszeres története a görög lyrikusok olvasása alapján. 
A magyar irodalomból a klasszikus iskola ismertetése, műveik tárgyalása 
alapján. Kézikönyvek: Agamemnon, Iphigenia Taurisban, Elektra, Antigone. 
Badics F.: Irodalmi olvasókönyv, II. Heti 3 óra. — Klemens János.

b) Rajz: Szemléleti rajz modellként beállított használati és díszítési 
tárgyak után (cserépedények és korsók, dob, öntözőkanna, székek, szekerek, 
földgömb, iskolapad, mérleg, mángorló, bölcső, hinta, esernyő, kávéőrlő, 
disznóól stb.). Heti 2 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv. A nyelvtani ismereteknek begyakorlása és kiegészítése. 
Mondattan: alanyi, tárgyi, jelzői és határozói mellékmondatok; mellérendelt 
mondatok. Fordítás magyarból németre. Olvasmányok (a költemények rész
ben könyvnélkül is): Ungarn. Die geographische Gestaltung Ungars. Buda
pest. Die Donau. Der Rhein. Der reichste Fürst. Loreley. Die Alpen. Das 
Kaiserreich Österreich. Der Fuchs und die Trauben. Siegfried wird hörnern. 
Siegfrieds Schwert. Siegfrieds Tod. Krimhildens Rache. Napoleon in Russland. 
Lenore. Die Kraniche des Ibykus. Der Fischer. Entwicklung der Ballade 
in Deutschland. Tk.: Endrei Ákos, Német olvasókönyv, III. kötet. Hetenkint 
3 óra. — Szutórisz Frigyes.

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

8. Mennyiségtan, a) Algebra. A hatvány és gyök fogalmának kiterjesz
tése negativ és tört hatványra. Számrendszerek. Logarithmus. Exponential 
egyenlet, b) Geometria. Goniometria. Trigonometria. A derékszögű, egyenlő
szárú háromszög és sokszög trigonometriai megoldása. Sinus, cosinus, 
tangens tétel. Ált. háromszög trigonometriai feloldása. Számos gyakorlati példa. 
Tk.: Wagner, Algebra és Geometria. Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos.

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

10. Testgyakorlás, a) Torna. Svédrendszerű 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: Az V. osztálylyal együtt játszottak footballt, füleslabdát, 
longa-métát stb. — Teltsch Kornél.
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VII. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: P eskó Ö dön.

1. Vallástan. Az egyet. kér. egyház története a westfaliai békétől és a 
magyar prot. egyház története napjainkig. A magyarországi 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, Az egyetemes kér. egyház története a westfaliai 
békétől és a magyar ev. egyház története. Hetvényi-Jausz-Adorján, Bibliai 
olvasókönyv. Heti 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. A magyar nemzeti irodalom története Kisfaludy 
Károlyig. Az egyes korszakok politikai és művelődési viszonyai. A költők 
írói munkásságát munkáik alapján tárgyaltuk. Kötelező házi-olvasmányok: 
Arany, Naiv eposzunk; Herczeg, Pogányok; Gárdonyi, A láthatatlan ember; 
Anonymus és Kézai krónikája; Gárdonyi, Az Isten rabjai; Baksay, A dáma; 
Gyöngyösi, Murányi Venus; Arany, Petőfi és Tompa, Szécsi Mária; Zrínyi, 
A török áfium ellen való orvosság; Bessenyei, A philosophus; Fazekas, 
Ludas Matyi; Gvadányi, Egy falusi nótárius budai utazása; Kármán, Fanni 
hagyományai; Csokonai lírája; Kisfaludy Sándor regéi; Kölcsey versei. Havon- 
kint egy írásbeli dolgozat. Tk.: Beöthy Zsolt, A magyar nemzeti irodalom 
története, 1. r. Heti 3 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Vergilius Aeneisének VI. éneke; a IX. énekből Nisus 
és Euryalus epizódja. A XII. é. vége. Sallustius Bellum Jugurthinumából I. c. 
Válogatott szakaszok könyvnélkül is. A stílusgyakorlatokból a latin szöveggel 
összefüggő olvasmányok. A régiségtani ismeretek kibővítése. Havonkint 
két írásbeli dolgozat. — Tk.: Csengeri, Latin nyelvtan I., II. r. Gyurits, 
Ciceronis Orationes selectae. Bartal —Malmosi, Sallustius. — Cserép, Szemel
vény P. Vergilius Maró Aeneiséből. — Csengeri, Stílusgyakorlatok. — 
Hittrich Ö., Római régiségek. — Hetenkint 5 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

4. Görög nyelv. Homeros Odysseiájából 1. 1—213., VI. 1 — 331., VII. 
133-225., XIII. 187-249-440., XIV. 121-198., XVI. 1-77. Herodotos 
történeti művéből VII. cap. 138—146., 198. — vége, VIII. 1—8. Az olvasottak 
nyelvi és tárgyi magyarázata. Az ó- és új-ión dialektus sajátságainak ismer
tetése. Nyelvtani ismétlések. Havonkint írásbeli dolgozatok, felváltva magyar
ból görögre és görögből magyarra. Tankönyvek: Kempf J., Szemelvények 
az Odysseiából, Herodotos, II. rész. Szövegkiadás. Hetenkint 5 óra. — 
Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Irodalom. Thukydides műve a pelo- 
ponnesosi háborúról tüzetesen. Tk.: Szilasi, Thukydides. — Demosthenes olyn- 
thosi beszédei. Első és harmadik philippika. A békéről. Tk.: Földi, Demosthenes 
válogatott beszédei. -  Teleky, Hunyadi jellemrajza. Salamon, A török hódoltság 
Magyarországon. Kölcsey, Beszéd a magyar nyelv ügyében. Kossuth, Erdély és 
az unió. Deák, Húsvéti cikk. Tk.: Badics, Magyar olvasókönyv, III. rész. 
Hetenkint 3 óra. — Klemens János.
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b) Rajz. Szemléleti rajz modellként beállított használati és díszítési 
tárgyak után (tükör, kút, szélmalom, hordó, harangláb, kerék, faragópad, 
ágyú, teafőző, hegedű, fonógép stb.). Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv. Goethe Hermann és Dorotheajának olvasása és beható 
tárgyalása. A német irodalom története a legrégibb időktől Goethe fellépé
séig. Olvasmányok: Das Hildebrandslied. Részletek a Nibelung-énekből, 
Parzivalból. Walther von der Vogelweide költeményei közül többet. Lessing 
meséi, epigrammái; részletek Hamburgische Dramaturgie, Laokoon ez. aes- 
thetikai műveiből és Nathan der Weise ez. színművéből. Tk.: Schuster Alfréd, 
Német irodalomtörténeti tankönyv, I. rész. Havonkint egy írásbeli dolgozat. 
Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél.

7. Történelem. Az újkor története 1648-tól. Tk.: Varga, Világtörténet, 
III. — Európa államainak és az Északam. egyesült államoknak politikai 
földrajza. Tk.: Mangold, Politikai földrajz. Heti 3 óra. — Gömöry János.

8. Mennyiségtan, a) Algebra. A  vegyes másodfokú egyenlet elrpélete. 
A másodfokú függvény geometriai ábrázolása. A gyökök geometriai jelen
tése. A másodfokú függvény szélső értékeinek föltételei és meghatározása. 
A differentiálhányados és geometriai jelentése. A maximum-minimum fel
adatok megoldása a differentiálhányadossal. Két másodfokú egyenlet közös 
gyöke. Másodfokú egyenletrendszerek. Redukálható egyenletek. Reciprok 
egyenletek. Az arithmetikai és geometriai haladvány. Kamatoskamat- és 
járadékszámítás. Kölcsönök törlesztése, b) Geometria. A pont helyzete a 
térben. Az egyenesek kölcsönös helyzete. Az egyenes és a sík kölcsönös 
helyzete. A síkok kölcsönös helyzete. A testszög és tulajdonságai. A szög
letes testek általános tulajdonságai. A parallelepipedonok összehasonlítása. 
A testek felületének és köbtartalmának kiszámítása. Az integrál fogalma. 
A hasáb, gúla és a csonka-gúla köbtartalmának kiszámítása integrállal. A 
forgási testek köbtartalmának kiszámítása integrállal. A henger, kúp, csonka
kúp és a gömb köbtartalma integrál segítségével. Kézikönyv: Wagner, 
Algebra és geometria. Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.

9. Természettan. A physika feladata és módszerei. A mozgás tana. Az 
erők tana: a szilárd testek dynamikája, a cseppfolyós testek dynamikája, a 
gázok dynamikája. Hangtan. Fénytan. Kézikönyv: Dr. Kovács Zoltán, Fizika. 
Hetenkint 4 óra. — Peskó Ödön.

Physikai gyakorlatok. A VII. osztály 14 tanulója két csoportra osztva 
hetenkint kétszer foglalkozott a délutáni órákban physikai gyakorlatokkal. A 
gyakorlatok a mechanika, hangtan és fénytan köréhez tartoztak. A gyakor
latok anyagát feldolgozva, külön füzetben számoltak be róluk. A gyakor
latok Hermann Hahn: Handbuch für physikalische Schülerübungen, Dr. 
Karl Noack: Aufgaben für physikalische Schülerübungen, Rosenberg: 
Experimentierbuch, Zeitschrift für den physikalischen u. chemischen Unter
richt stb. kézikönyvekből voltak összeállítva. Heti 4 óra. — Peskó Ödön.

10. Testgyakorlás, a) Torna. Svédrendszerű és szabadgyakorlatok 
kéziszerek nélkül, botokkal és súlyzókkal. Szergyakorlatok a bordás falon,
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svéd pádon, létrákon, lovon, köteleken, rudakon, nyújtón és korláton úgy 
egybeállítva, hogy a test arányos kifejlődését mozdítsák elő. Az ugrásokat 
és futásokat kedvező időben a tágas udvaron gyakorolták a tanulók. Heten- 
kint 2 óra. — Peskó Ödön.

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

VIII. OSZTÁLY.

Osztályfőnök : PerÉNYI VILMOS.

1. Vallástan. Kér. hit- és erkölcstan. A vallás lényege, a kinyilatkoz
tatás, a főbb történeti vallások, a keresztyén vallás, a Biblia, katholicismus- 
protestantismus, a symbolikus könyvek. Keresztyén hittan. Istenről, az 
emberről, Krisztusról, a Szentlélekről szóló tan. Keresztyén erkölcstan. Az 
erkölcstan fogalma, a keresztyén erkölcstan, az erkölcsi törvény, a kötelesség, 
erény és bűn. Isten, magunk, mások, egyesek, társas-csoportok iránt való 
és különös életviszonyokból folyó kötelességeink. Tk.: Zsilinszky-Bereczky, 
Keresztyén hit- és erkölcstan. Szentírás. Hetenkint 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. A magyar nemzeti irodalom története Kisfaludy 
Károlytól napjainkig. Az egyes korszakok politikai és művelődési viszonyai 
iskolai és házi-olvasmányok alapján. Kötelező házi-olvasmányok: Kisfaludy 
vígjátékai és Iréne-je. Kemény Zsigmond: Zord idő, Rajongók. Arany: 
Buda halála. Madách: Az ember tragédiája (nagyrészben az iskolában 
olvastuk). Gyulai: Vörösmarty életrajza. Szigligeti: Csikós, Szökött katona, 
Trónkeresők. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Beöthy, A magyar 
nemzeti irodalom története, II. Heti 3 óra. — Schöpflin Géza.

3. Latin nyelv. Horatii carm. 1. I. 1., 3., 9., 12., 14., 20., 21., 22., 24., 
34., 37., 38.; 1. II. 3., 7., 9., 30.; 1. III. 1., 6.; 1. IV. 3.; epodon 2., 7.; sati
rarum 1. I. 1.; de arte poetica liber. Taciti Annalium 1. I. c. 1—20. (Több 
részletnek ismertetése fordításban.) A római irodalom története. Havonkint 
két írásbeli dolgozat, felváltva latinból magyarra és magyarból latinra. Heti 
4 óra. — Schöpflin Géza.

4. Görög nyelv. Homeros Iliasának I. énekéből 1—223., 427 — 536., 
VI. 369 — 525., XVIII. 467 — 603. Azután a szükséges irodalom- és philosophia- 
történeti bevezetés után Plato Apológiája. A görög irodalom történetének 
áttekintése. Havonkint egy írásbeli dolgozat, felváltva fordítás görögből 
magyarra és magyarból görögre. Hetenkint 4 óra. — Klemens János.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Görög irodalmi olvasmányok: Platon: 
Sokrates védekezése; Kriton vagy a kötelességről. Részletek Platon Politeiajá- 
ból. Aristoteles: Nikomachosi Ethikájából „A boldogságról" szóló fejezet. 
A görög művészet remekeinek történeti ismertetése szemlélet alapján. Tk.: 
Platon és Aristoteles, szemelvények, szerk. Alexander Bernát. Zsámboki 
Gyula, A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése. Hetenkint 
2 óra. — Teltsch Kornél.

16*



124

b) Rajz. Rajzolás gipszminták után. (Oyermekfej, Niobe, Cicero, 
Dante, Haldokló Nagy Sándor, Voltaire, Sokrates, Homeros, Arany stb. 
Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv. 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 Deutschland. 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. — 
Ludmann Ottó.

7. Történelem. Magyarország története, tekintettel az állami- és társa
dalmi viszonyok fejlődésére. Tk.: Szigethy, Magyarok története. Heti 3 óra. — 
Borsody Károly.

8. Mennyiségtan. Combinatiók tana. Permutatio, combinatio ism. nélkül 
és ismétléssel, variatio. Newton binomiális tétele. A differential-számítás 
alkalmazása a másodfokú függvény maximuma és minimumának számítására. 
Integrálszámítás elemei és alkalmazása a terület- és térfogatszámításra. Gömb 
és alkotórészei. Tk.: Wagner, Algebra és Geometria. Hetenkint 2 óra. — 
Perényi Vilmos.

9. Természettan. Hőtan. Mágnesség. Elektromosság. Kosmographia elemei. 
Az újabb felfedezések, u. m. katod-sugarak, X-sugarak. HertzMdsérletei. Marconi 
szikra-távirója. Radium és radioaktivitás. Tk.: Szekeres Kálmán, Kísérleti 
physika. Hetenkint 4 óra. — Perényi Vilmos.

Physikai gyakorlatok: A tanulók két csoportba osztva hetenkint 2 — 2 
órában és pedig: szerdán d. u. 2 —4-ig physikai gyakorlatokat végeztek. 
Kalorimetrikus és elektromos méréseket csináltak. Összehasonlító termő- 
metrikus mérések. A hőokozta kiterjedés és fajhőbeli mérések és a lineáris 
vezetők elektrom. ellenállásának mérése voltak a főmérési és gyakorlati 
feladatok. A tanulók a végzett munkáról pontos írásos és rajzolt naplót vezettek.

10. Philosophiai propaedeutika. Lélektan: Megismerés. Érzés. Akarat. 
-  Logika: Elemtan, fogalmak; ítéletek és következtetések. Rendszertan: a 
meghatározás, a felosztás, a megbizonyítás; 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. — Teltsch Kornél.

b) Játék. A VII. osztálylyal együtt játszottak footballt, longa-métát, 
füleslabdát s gyakorolták magukat az athletikában. — Dr. Wallentínyi Samu.
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írásbeli dolgozatok a felső osztályokban.
Magyar dolgozatok.

IV. osztály. 1. Nyári este falun. Toldi Miklós találkozása Györgygyel.
2. Toldi Miklósnak milyen jellemvonásait ismerjük meg az első négy Ének
ből? 3. Az előbbi dolgozat vázlata. 4. írjuk át mai nyelvre Heltai meséjét 
»Egy juhpásztorról", »A kakasról és drágakőről". 5. Egyező adatok Arany 
Toldijában és Uosvai krónikájában. 6. Miben tér el Arany Toldija Ilosvai 
krónikájától? 7. A Toldi XII. Énekének gondolatmenete. 8t Arany »Az első 
lopás" czímű költeményének gondolatmenete. 9. írjuk le a Toldi egyes 
Énekeinek a tárgyát. 10. A következő mondatokban helyettesítsük az idegen 
szót megfelelő magyar kifejezéssel. 11. »A magyarokhoz" czímű óda gon
dolatmenete. 12. A tavasz.

V. osztály. 1. Salamon király bújdosása. (Kézai után. Iskolai.) 2. »Az 
ősz". (Leírás.) 3. A drégeli hős. (Elbeszélés.) 4. Repülés városunk felett.
5. Kisfaludy Károly »A pártütők“ czímű vígjátékának tartalmi ismertetése.
6. a) Karácsonyi élményeim, b) Élet a jégpályán. Formája levél. 7. Anker- 
schmidt jellemrajza, 8. Érzelem, indulat, szenvedély Kádár Kata ez. balladában.

VI. osztály. 1. Nem pusztulunk el! 2. Az eperjesi vértanúk emlék
műve. 3. Minden az ég alatt, mint a kis nefelejts, enyész. 4. Tompa allegóriái.
5. Szolimán jelleme a Szigeti veszedelemben. 6. A csodálatos elem a Szigeti 
veszedelemben. 7. Szabad théma.

VII. osztály. 1. Milyen körülmények bizonyítanak a honfoglaló magya
rok műveltsége mellett? 2. Méltassuk Herczegh F. »Pogányok" ez. regényét.
3. Az angol parlamentáris alkotmány kifejlődésének okai és jelentősége.
4. Párhuzam Zrínyi és Gyöngyösi között. 5. Az inga és gyakorlati alkalma
zása. 6. Csokonai mint lírikus. 7. Vergilius és Tasso hatása Zrínyire.

VIII. osztály. 1. A XIX. század elejének társadalma Kisfaludy Károly 
»Kérők" czímű vígjátékában. (Iskolai.) 2. Tiborcz. 3. A reformkorszak és 
Vörösmarty Szózata. 4. Kemény Zsigmond egyik regényének történeti hát
tere. 5. Az akaraterőről. (A történelemből és irodalomból vett példák alap
ján.) 6. A »Buda halála" egyik epizódjának átalakítása elbeszéléssé. 7. A 
magyar líra fejlődésének irányai a szabadságharc után. (Vázlat. Iskolai.)

Német dolgozatok.
VII. osztály. 1. Die Neugierde als schlechte und gute Eigenschaft 

des Menschen. 2. Beschreibung eines in den Ferien gemachten Ausfluges.
3. Der Wirt und die Wirtin in Hermann und Dorothea. 4. Das idyllische 
Element in Goethes H. u. D. 5. Die Entwicklung der deutschen Sprache. 
(Ford.) 6. Krimhildens Karakter im Nibelungenliede. 7. Bearbeitung eines 
Sprichwortes. 8. Die Parallele zwischen der Wirksamkeit Klopstocks und 
Wielands. (Ford.)
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VIII. osztály. 1. Der erste Act im Wilhelm Tell gibt uns ein lebendiges 
Bild von Land und Leuten und von der politischen Lage und Stimmung 
der Eidgenossenschaft. 2. Die mythischen Elemente der Tellsage. 3. Die 
Mordtat des Johann Parricida (frei erzählt nach Schillers Wilh. Teil).
4. Gedankengang und Grundidee des Gedichtes»Grenzen der Menschheit" von 
Goethe. 5. Der Glockengusz (mit Bezug auf Schiller’s »Lied von der Glocke").
6. Die äuszern und innern Gründe der Verbreitung der Reformation in 
Ungarn. (Übersetzung aus dem Ungarischen).

Szabadkézi rajz, mint szabad tantárgy.

A szabadkézi rajzórákra jártak az I—VIII. oszt. tanulók közül 132-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 u tán ; c) fejek rajzolása gipszminták 
után, majd modellként beállított élő modellek után különböző kivitelben. 
— Balló Aurél.

Q 1. Tantárgyfelosztás az 1914—15. tanévben.

So
r

szá
m A tanár neve Tantárgy Óra
szám

Oszt.-
főnök

i Balló Aurél rajz 1- VIII................................................ 18 _
2 Borsody Károly földr. I— III., tört. IV., V., VII............... 17 V.
3 Frenyó Lajos vallás I —VIII., szépírás I....................... 17 —
4 Gömöry János tört. VI., VIII, bölcselet VIII................. 9 —
5 Klemens János latin VII, görög V , pótló VI, VII, VIII. 18 VII.
6 Ludmann Ottó német VII, görög VI, VII, VIII........... 17 —
7 Perényi Vilmos mathesis I, III, V, VII, physika VII. 17 —

8 Peskó Ödön mathesis II, IV, VI, VIII, physika VIII. 17 VIII.
9 Saguly József latin III, magyar III, VII, tört. Ill, pótló V. 19 III.

10 Schöpflin Géza latin IV, V, magyar IV.......................... 16 IV.
11 Szutórisz Frigyes termr. 1 — 11,1 V —VI, német V, szépírásII. 17 —
12 Teltsch Kornél német III, IV, VI, VIII, magyar V. .. 16 VI.
13 Vöröss Sándor latin II, VI, magyar II, VI.................. 19 II.
14 Dr. Wallentínyi S. latin I, VIII, magyar I, VIII................ 18 I.
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2. Az 1914—15. isk. évben használandó tankönyvek.
I. OSZTÁLY. K. f.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasmá
nyok ..............................................  2 40

Frenyó, A Megváltó eljövetelének 
előkészítése az Ószövetségben .. 1 --

Egyházi énekek és imádságok, 3. k. — 70 
SzinnyeiJ., Magyar olvasó, i.r., 12. k. 2 -  
Szinnyei ]., Magyar nyelvtan, i.r., 16. k. 1 20 
Qeréb - Wirth, Kis latin nyelvkönyv 2 40
Csengeri, Latin nyelvtan, 4. k.........  1 80
Paszlavszky, Kis természetrajz,i.r.,3. k. 2 60 
Scholtz-Schürger, Földrajz, I. r., 3. k. 1 80 
Lange-Cherven, Földrajzi atlasz, 16.

kiadás, kötve...................................  2 50
Hord, Számtan, I. r., kötve............ 2 —
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, I.,

8. kiadás........................................  2 —
Moyzes, Hangjegyfüzet .................  1 20

Dávid, Latin olv.-könyv, Livius, Ovi
dius és Phaedrus műveiből, 9. k. 

Kempf-Csengeri, Latin stílusgyakorl.,
II. rész, 2. k.................................

Szigethy, Magyarok története, 11.,2. k. 
Szterényi, Növénytan, 7. kiadás.. .. 
Cserey,. Növényhatározó, 4. k, .. ..
Wagner, Algebra, 9. k.....................
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, III., 

IV. osztály, 5. k.............................
Rajzeszközök.

K. t.

2 40

1 40
2 -

3 40 
6 40
4 -

2 40

I — IV- Rajztömb (mér
tani rajz felírású és 
felírás nélküli lapok
kal).

Hardtmuth-irón, 2. sz.
Rajzsín
Körző
Gummi (kemény és puha)
Háromszög

Festékek
Ecset
Csésze
Zsebkés
Tus
Üvegpapiros 
A szénrajzoláshoz : 
szén, törlő és gyúrható 

gummi.

II. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. .. 2 40 
Bereczky, Jézus élete és tanítása .. — 80 
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. — 70 
Szinnyei, Magyar olvasókönyv, II., 8.k. 2 — 
Szinnyei, Magyar nyelvtan, II. r., 11. k. -  80 
Csengeri, Latin nyelvtan, L, 4. k .. 1 80
Geréb— Wirth, Latin nyelvkönyv, I.r. 2 40 
Scholtz-Schürger, Földrajz, II., 3. k. 2 50 
Lange-Cherven, Rendszeres földrajzi

atlasz, 16. k., kötve.......................  2 50
Paszlavszky, Kis természetrajz, II. k. 2 80
Horti, Számtan, IL r.........................  1 20
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, II.r.,

6. kiadás......................................... 2 —
Moyzes, Zenei hangjegyfüzet .. .. 1 20

III. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. .. 2 40 
Hetvényi L., A kér. egyház rövid

története........................................  1 —
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. — 70 
Szinnyei J., Magyar olvasók., III., 8. k. 2 -  
SzinnyeiJ. ,Rendsz. magy. nyelvt., 12. k. 1 20 
Schuster, Német nyelvt., I. r., 3. k. 2 40 
Csengeri, Latin olvasó, III., 2. k .. 2 
Csengeri, Latin nyelvtan, II., 3. k. .. 1 80
Scholtz-Schürger, Földrajz, 2 r., 3. k. 2 50
Helmár, 2 té rk é p ............................, — 40
Makay, Fizika és fizikai földr, 5. k. 1 60 
Szigethy, Magyarok története, I., 2. k. 1 60
Horti, Számtan, III. rész.................. 1 20
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, III.,

IV. oszt., 5. kiadás.......................  2 40

V . OSZTÁLY.
Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. ... 2 40 
Frenyó L., A kereszlyénség megala

pításának története.......................  1 50
Riedl, Rhetorika, 7. k.................  .. 3 -
Schuster, Német nyelvtan, II. r., 2. k. 2 70 
Kelemen, Magyar-német és német

magyar szótár, 12. k., kötve .. .. 5 —
Csengeri, Latin nyelvt., I„4.k.,II.,3. k. 3 60 
Ciceró kétbeszéde,magy. Köpesdi,6.k. 1 40 
Szemelvények Ovidiusból, magy.

Csengeri, 5. k................................. 2 -
Köpesdi-Cserép, Latin stílusgyakorl.,

III. rész, 2. k........................... .. 1 -
Hittrich, Római régiségek ............  2 50
Burián, Latin-magyar, magyar-latin

szótár, 3. k., kötve.......................  9 -
Varga, Világtörténet, / . .................. 2 40
Kogutovicz, Tört. isk. atlasz............  3 -
Roth-Vangel,Allattanalapvoualai,5.k. 4 -
Wagner, Algebra, 9. kiadás............  4 —
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. .. 4 80
Maywald, Görög nyelvtan, 6. kiadás 3 — 
Maywald, Görög gyakorló- és olvasó

könyv, L, 5. k............................... .’ 2 -
Azok részére, kik görögül nem tanulnak :

Herodotosból szemelvények, ford.
Geréb, 3 k.....................................  1 S0

Homeros Iliása bő szemelv., ford.
Csengeri, 3. k.................................  3 -

Homeros Odysseája bő szemelv., ford.
Gyomlay, 3. k................................  2 80

Badics, Magy. irod. olvk., I. k., 6. k. 2 80 
Rajzszerek (lásd a IV. osztálynál).

IV. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. .. 2 40
Hetvényi, Ev. vallástan .................  1 —
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. — 70 
Zlinszky, Stilisztika és verstan .. .. 3 20 
Arany J., Toldi, magy. Lehr., II. k. 2 40 
Schuster, Német nyelvtan, I , 3. k. 2 40 
Csengeri, Latin nyelvt., I.,4. k., II.,3.k. 3 60

VI. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. .. 2 40 
Bereczky, Kereszty. egyház története

a westfáliai békéig .......................  2 40
Góbi, Poétika, 2. k...........................  2 80
Shakespeare, Coriolan, 5. k..............  1 40
M agyar köny vtárból: Bán k bn n 30 f i 11., 

Kisfaludy : Kérők 30 fill., Z rínyi:
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K. f.
Szigeti veszedelem 30 fill., Arany
válogatott balladái............................ — 60

Schuster, Német nyelvtan, III. r.,2. k. 2 -  
Kelemen, Német szótár, 2. kötet .. 5 — 
Csengeri,Latin nyelvi., I.,2. k., II.,2. k. 3 60 
Kalmár Elek: Szemelvények Titus 

Livius Római Történetéből, 4. k. 4 20 
Vergilius Aeneiséből szemelvények,

m. Cserép, 2. k.................................  2 —
Szabó-Wirth, Latin stílusgyakorlatok,

IV. r é s z .......................................... 1 20
Hittrich, Római régiségek .............  2 50
Burián, Latin-magyar és magyar-latin

szótár, 2 .k .........................................  9 —
Maywald, Görög nyelvtan, 4. k. .. 2 80 
Maywald, Gör. gyakori.-és olvk.,I. II. 4 -  
Szterényi, Ásványtan és chemia, 5. k. 2 50 
Dr. SzigethyL., Világtörtén.,11. r.,4. k. 3 20
Kogutovicz, Tört. isk. a tlasz.............  3 —
Wagner, Algebra, 9. kiadás.............  4 —
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. 4 80

Azok részére, kik görögül nem tanulnak:

Euripides, Iphigenia Taurisban, ford.
Keinpf, 2. k.......................................  1 20

Aischylos Agamemnonja, ford.
Csengeri, 2. k.................................... 1 —

Sophokles, Antigone, ford. Csiky,3. k. 1 — 
Badics, Magyar irod. olvk., II. k., 5. k. 2 20 
Rajzszerek (lásd a 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 50 

Beöthy, Magyar nemz. irodalom-
történet, I. r., 11. k.........................  5 —

Szinnyei, A magyar nyelv, 7. 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 Aeneiséből szemelvény, magy.

Cserép, 3. k.................................... 2 -
Csengery, Latin stílusgyakorl., V. r. 1 50
Hittrich, Római régiségek .............  2 50
Burián, Latin-magyar és magyar-latin

szótár, 2. k..................................... 9 —
Maywald, Görög nyelvtan, 6. kiadás 3 -
Homer Odysseájából szemelvények,

kiadta Kempf, 2. k..........................  2 40
Herodotos, II. rész. Szövegkiadás .. 2 20 
Lévay-Vida, Görög-magyar s magyar

görög szótár, kötve, 4. k..............  12 —
Varga, Világtörténet, III. kötet, 3. k. 2 -

K. t.
Schuster, Német irod. tankönyv, I. r. 3 10 
Goethe, Hermann und Dorothea,

magy. Wéber, 7. k.........................-  80
Kelemen, Német szótár, 2 kötet, 12 k. 5 -- 
Kogutovicz, Történeti iskolai atlasz 3 —
Fehér Szekeress, Fizika, 11 k .........  5 50
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, 2. k. .......................  1 50
Badics, Magy. irod. olvk., m., 4. k. 3 60 
Rajzszerek (lásd a IV. osztálynál).

VIII. OSZTÁLY.
Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasmá

nyok .................................................  2 40
Zsilinszky, Kér. hit- és erkölcstan, 3. k. 1 50 
Beöthy, A magyar nemzet irodalom-

története, II. k , 10. k...................... 5 —
Szinnyei, A magyar nyelv, 7. k. .. 1
Schiller, Wilhelm Tell, m. Hein

rich G., 7. k.....................................  1 60
Schuster, Német irodalmi könyv, II. r. 3 60 
Kelemen, Magyar-német és német

magyar szótár, 12. k.......................  5 -
Csengeri, Lalin nyelvtan, L, II. .. 3 60
Horatii FI. carmina, ed. Pozder .. 1 60
Némethy, Taciti Annales .............  1 30
Márton, Latin szövegkönyv (Stampfel) — 70 
Márton, Római nemz. irod.-történet -  70 
Burián, Latin-magyar és magyar-latin

szótár, 2. k.......................................  9 —
Maywald, Görög nyelvtan, 6. kiadás 3 -  
Pláto, Apologia és Kriton;

Márton, A görög irod.-történet .. — 70 
Homér IFásából szemelvények, ki

adta Kempf, 2. k.............................  2 50
Lévay-Vida, Görög-magyar s magyar

görög szótár, 4. k., kötve............. 12 —
Dr. Szigethy, Á magyar nemz. tört. 3 20 
Böhm, Tapasztalati lélektan, 3. kiad. 1 20
Böhm, Logika, 2. kiadás...................  1 20
Kovács, Fizika, 2. kiadás .............  4 80
Wagner, Algebra, 9. kiadás.............  4 —
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. .. 4 80

Füzetek: Hegedűs és Sándor czégtől 
Debreczen.

Azok részére, kik görögül nem tanulnak :
Alexander, Platon és Aristoteles, sze

melvények, 4. k.............................  3 —
Zsámboky, A görög művészet legkivá

lóbb alkotásainak ismertetése, 2. k. 2 20 
Rajzszerek (lásd a IV. osztálynál).
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D) Főgymnasiumi tanulók.
A rövidítések magyarázata: ág. h. ev. = ágostai hitvallású evangélikus; ref. =  reformá
tus; rk.  ̂ római katholikus; gk. =  görög katholikus; un. =  unitárius; izr. =  izraelita 

vallású ; m. = magyar ; n. =  német; t. = tó t; r. = ruthén anyanyelvű.

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY.

Ambrus Sándor ref., m. Vámosmikola, Hont vm.,
1903. nov. 15.

Andrejkó Bertalan rk., m. . Lelsővízköz, Sáros vm.,
1903. febr. 11.

Bélafi Pál rk., m.................. Magyarkaproncza, Sáros vm.,
1903. jún. 30.

Böhm Andor izr., m. . . . Szepesváralja,Szepes,1903.jún.23.
5 Csanádi Dezső rk., m. . . Delnekakasfalva, Sáros vm.,

1902. febr. 2.
Dessewffy István rk., m. Ábrahámfalva, Sáros, 1903. febr. 2.
Décsi Sándor ref., m* . . Gölniczbánya, Szepes vm.,

1902. febr. 10.
Doszpiva Ferencz rk., t* Lapispatak, Sáros vm., 1899. ápr. 9.
Feldmann Dezső izr., m. . Eperjes, Sáros vm., 1903. decz. 12.

10 Fried József izr., m. . . . Szerencs, Zemplén, 1903. ápr. 6.
Friedmann Ernő izr., m. Eperjes, Sáros vm., 1903. szept. 9.
Friedmann Izsák izr., m. Sókút, Zemplén vm., 1901. okt. 10.
Fuchs Lajos izr., t* . . . Eperjes, Sáros vm., 1901. okt. 24.
Fuchs Lajos izr., m. . . . Eperjes, Sáros vm., 1902. aug. 16.

15 Gallé Béla rk., m................. Szomolnok, Szepes, 1902. máj. 18.
Gelb Sándor izr., m. . . Homonna, Zemplén vm.,

1901. decz. 15.
Goldperger Géza ág. h. ev., m. Klazány, Zemplén, 1904. jan. 10.
Gottdiener Miklós izr., m. . Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 22.
Gönczy Gábor ref., m. . . Vizsoly, Abaúj-Torna, 1903. júl. 13.

20 Gubcsó Gyula ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm., 1903. szept. 13.
Hanzély László rk., m. . . Eperjes, Sáros vm., 1903. jan. 3.
Hoffmann Rezső rk., m. Eger, Heves vm., 1903. jún. 8.
Ilkovits László izr., m.* . . Szedikert, Sáros vm., 1902. jún. 2.
Jancsó Atilla ref., m. . . . Drágcséke, Bihar, 1902. nov. 16.

25 Késmárszky Jenő ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm., 1903. jún. 16.
Kiszely Rezső ág. h. ev., m. . Eperjes, Sáros, 1903. márcz. 14.
Klein Béla izr., m. . . . Eperjes, Sáros vm., 1901. nov. 21.

* Ismétlő.
C o ll. É rt. 1913 -1914 . 17
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Név, vallás, anyanyelv

Klein Dezső izr., m.* . . . 
Kónya Miklós rk., m. . . 

30 Kopp Ignácz izr., n. . . . 
Korach Károly izr., m. . 
Landsmann Béla izr., m* . 
Mikolik József ág. h. ev., m. 
Oberle Frigyes rk., m. . . 

35 Pap Tibor ág. h. ev., m. 
Paszternák Béla izr., m. 
Persely István ág. h. ev., m. 
Pervuleskó István rk., m.**. 
Peskó Zoltán ág. h. ev., m. 

40 Pipcsák János rk., m. . . 
Reichard Károly izr., m. 
Rónai Tibor izr., m. . . . 
Schiffer Imre rk., m. . . . 
Schreiber Ernő izr., m. . . 

45 Schréter Gusztáv ág. h.ev.,m. 
Schudich Gusztáv gk., m.* . 
Staub Frigyes izr., m. . . 
Szabó Ferencz ág. h. ev., m.* 
Szánik Ernő ág. h. ev., m. . 

50 Szem ere György ref., m. 
Szilárd Jenő izr., m. . . . 
Thinschmidt Tivadar ág. h.

ev., m .* ............................
Tomasek Géza ág. h. ev., m. 
Tornai György izr., m.**

55 Venetianer Sándor izr., n.* . 
Wallentínyi László ág. h.

ev., m.................................
Wollner Lajos izr., m. . . 
Zelonkay József rk., m.* 
Zimmermann Gyula izr., m.

Magántanulók :
. 60 Draskóczy Virginia ág. h.

ev., m.................................
Flórián Éva Kata ág. h. ev., m. 
Mayer Ilona izr., m. . . .

* I s m é tlő .  -  ** K im a r a d t .

S zü le tés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm., 1902. decz. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 11. 
Héthárs, Sáros vm., 1902. aug. 4. 
Nyustya, Gömör, 1903. szept. 28. 
Bárcza, Abaúj-Torna, 1901. decz. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. máj. 1. 
Margonya, Sáros, 1904. márc. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. okt. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. okt. 25. 
Szedikert, Sáros vm., 1903. ápr. 25. 
Kassa, Abaúj-Torna, 1903. ápr. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 3. 
Kassa, Abaúj-Torna, 1903. jan. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. aug. 9. 
Budapest, 1903. febr. 11. 
Németsóvár, Sáros, 1902. febr. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. szept. 27. 
Girált, Sáros vm., 1903. szept. 20. 
Kojsó, Szepesvm., 1903. márcz. 11. 
Kassa, Abaúj-Torna, 1902. aug. 24. 
Merészpatak, Zemplén vm,, 1900. júl. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. jún. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. febr. 14. 
Töltszék, Sáros vm., 1903. ápr. 11.

Eperjes, Sáros vm., 1902. márcz. 12. 
Liptóitroboltó, Liptó vm., 1904. febr. 12. 
Karácsonmező, Sáros vm., 1903. máj. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 6.

Eperjes, Sáros vm., 1903. máj. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. decz. 28. 
Radoma, Sáros vm., 1901. jún. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. jan. 31.

Eperjes, Sáros vm., 1903. jan. 27. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. aug. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. jan. 28.
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N év, vallás, anyanyelv  Születés he lye  és ideje

OSZTÁLY.
Keczerpeklén, Sáros, 1902. febr. 21 
Tőketerebes, Zemplén vm.,

1902. márcz. 26.
Eperjes, Sáros vm., 1902. szept. 29. 
Magyarkaproncza, Sáros vm., 

1901. ápr. 1.
Bártfa, Sáros vm., 1900. ápr. 5. 
Sóvár, Sáros vm., 1899. júl. 1. 
Bérczalja, Sáros vm., 1901. decz. 10. 
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., 1902. júl. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 25. 
Korompa, Szepes, 1902. nov. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. decz. 4. 
Kishárs, Sáros vm., 1903. okt. 27. 
Felsőmerse, Sáros vm., 1901. ápr. 3.

Alexander Ignácz izr., m. 
Bally Béla rk., m. . . .

Baumöhl Henrik izr., m. 
Bélafi Bertalan rk., m* .

5 Biáth Zoltán rk., m.**. . 
Chovan András ág. h. ev., 
Dessewffy György rk., m. 
Dubinszky Lajos ág. h. ev., 
Fajgl Alajos rk., m. . .

10 Ferderber Miklós izr., n. 
Frenyó Lajos ág. h. ev., m 
Geőcze Frigyes rk., m. . 
Goldstein Sándor izr., m. 
Halbsch Pál rk., m. . .

15 Holvay Árpád ág. h. ev., m 
Ilkovits Izidor izr., n* 
Janiczky Elek gk., m .. . 
Kalinyák Miklós gk., m. 
Kirchmayer Vilmos ág. h.

ev., m............................
20 Kittel Károly rk., m. . . 

Klein Albin izr., m. . . 
Klein Arnold izr., m. . . 
Krahulecz Zoltán ág. h. ev., m 
Kuhlöfl Béla ág. h. ev., m 

25 Kunfalvi Pál izr., m. . . 
Lefkovits Béla izr., m. . 
Marencsin Andor ág. h. ev., m

Mayer Elemér . . . .  
Máriássy Dezső rk., m. .

30 Mikola László ág. h. ev., m 
Rosenblatt Leó izr., m. . 
Schulek Gyula ág. h. ev., m 
Stern Oszkár izr., m. . . 
Sternlicht Jenő izr., m. .

35 Szentiványijózsefág.h.ev.,m

* I s m é t lő .  — ** K im a r a d t .

Enyiczke, Sáros vm., 1902. ápr. 19. 
Budapest, 1901. jan. 22.
Pelejte, Zemplén vm., 1902. okt.23. 
Láda, Sáros vm., 1902. márcz. 6. 
Szepesremete, Szepes, 1901. júl. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. febr. 24. 
Námesztó, Árva vm., 1902. febr. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 23. 
Tapolyradvány Sáros vm.,

1901. április 22.
Szepesbéla, 1901. nov. 7.
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 22. 
Zsolna, Trencsén, 1902, aug. 16. 
Héthárs, Sáros vm., 1902. okt. 5. 
Edelény, Borsod vm., 1902. ápr. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. decz. 5. 
Tőketerebes, Zemplén, 1902.okt.2. 
Budapest, 1903. jan. 10.

ű
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

Szóbél Lajos izr., n. . . .
Tkacs János rk., t................
Veiszlovics László izr., m. . 
Villecz Mihály rk., m. . . 

40 Weiszberg József izr., m. 
Zsupnik Lajos izr., m. . .

Jernye, Sáros vm., 1901. nov. 21. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jún. 24. 
Pelsücz, Gömör vm., 1902. aug. 5. 
Bártfaújfalu, Sáros, 1902. aug. 6. 
Kapi, Sáros vm., 1901. júl. 17. 
Nagysáros, Sáros vm., 1901. nov. 6.

III. OSZTÁLY.

Auszländer Elek izr., in. 
Bodnár Dezső ref., m. .

Draskóczy Lajos ág. h. ev., m 
Elischer Zoltán ág. h. ev., n

5 Engler Pál ág. h. ev., in. 
Fleischer Vilmos ág. h. ev.,m 
Frauwirth Mihály izr., n. 
Friedmann Ede izr., n. . 
Friedmann Hugó izr., m.

10 Fried Marczel izr., m. . 
Futtersack Mózes izr., m. 
Qasch Oszkár ág. h. ev., n 
Gottlieb Elek izr., n. . . 
Greif Ede rk., t. . . .

15 Groszmann Dezső izr., m.

Hampel Árpád rk., m. . 
Hampel Lajos rk., m. 
Hanzély Miklós rk., m. . 
Hartmann Sándor ág.h. ev., m 

20 Hoschkara Lajos rk., m. 
Huszár József gk., m. 
Ilkovics Emil izr., m. . . 
Kassevits Oszkár ág. h. ev., n 
Keller Henrik izr., n. . . 

25 Kertész Sándor rk., m. .

Kónya Sándor rk., m. . 
Kopp Vilmos izr., n. . . 
Kossuth Lajos ág. h. ev., m 
Landsmann Elek izr., m.

Vitka, Szatmár vm, 1901. aug. 26. 
Komlóskeresztes, Sáros vm.,

1900. ápr. 18.
Eperjes, Sáros vm., 1901. márcz. 26. 
Gölniczbánya, Szepes vm.,

1901. márcz. 9
Klenócz, Gömör vm., 1899. ápr. 
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. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. nov. 19. 
Héthárs, Sáros vm., 1900. nov. 7. 
Töltszék, Sáros vm., 1899. jan9. . 
Szentmihályfalva, Sáros vm.,

1900. jan. 16.
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. 
Kisszeben, Sáros vm., 1901. jún. 4. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. szept. 3. 
Hernádzsadány'JAbaúj-Tornavm.,

1901. márcz. 15.
Eperjes, Sáros vm., 1900. máj. 26. 
Héthárs, Sáros vm, 1900. júl. 24. 
Dobsina, Gömör, 1901. márcz. 15. 
Bárcza, Abaúj-T., 1900. ápr. 22.



133

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

30 Lefkovics Viktor izr., n. . 
Liebermann Ernő izr., n. 
Luchs Róbert ág. h. ev., m 
Mátrai Rezső ref., m. . . 
Neusinger Aurél ág. h. ev., m 

35 Oleár Gyula gk., t. . . 
Oszvald Pál ág. h. ev., m 
Papp Elek ref., m. . . 
Podszedli Aladár rk., m.** 
Ramazetter Béla rk., m. .

40 Sarudy Béla ág. h. ev., m 
Schwarcz Ferencz izr., m. 
Schwarcz Gyula izr., m. 
Stern Béla izr., m. . . . 
Szántó Gyula ág. h. ev., m 

45 Takács Zoltán rk., m. 
Weiszberg Gyula izr., m. 
Zimmermann Ármin izr., t 
Zimmermann Miklós izr., m 
Zsugyel Bertalan ág. h. ev., m

Nagyvitéz, Sáros vm., 1901. jan. 26. 
Oroszvár, Moson, 1901. márcz. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. aug. 14. 
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, Barsvm., 1901. máj. 24. 
Budamér, Sáros vm., 1899. ápr. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. ápr. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 31. 
Varannó, Zemplén, 1899. decz.28. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. szept. 19. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. júl. 31. 
Homonna, Zemplén, 1901. szept. 6. 
Varannó, Zemplén, 1900. febr. 17. 
Kővágó, Zem pl én vm., 1901. aug. 1. 
Farkasfalu, Szepes, 1901. ápr. 17. 
Igló, Szepes vm., 1901. jún. 25. 
Újcsanálos, Zemplén vm.,

1899. márcz. 3.

IV. OSZTÁLY.

Bally Sándor rk., m. .

Bartos Kálmán ág. h. ev., m 
Blazsovszky Ferencz rk., n. 
Bortnyik Lajos ág. h. ev., m

5 Chanát Dénes gk., m. . 
Dessewffy Béla rk., m. . 
Domen Gusztáv rk., m. . 
Durst Aladár ág. h. ev., m 
Fränkel Zsigmond izr., m. 

10 Gerhard Zoltán ág. h. ev., m 
Gerő Ödön izr., m. . . 
Gottlieb Jenő izr., n. . . 
Grossmann Károly izr., m 
Grossmann Pál izr., m. ,

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. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. decz. 30. 
Finke, Borsod vm., 1899. jan. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. máj. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 31. 
Budapest, 1900. máj. 27.
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 26. 
Sebeskellemes, Sáros, 1898. jún.30. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. júl. 28.

K im a r a d t .
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Név, vallás, anyanyelv

15 Grosswirth Jakab izr., m. 
Guttmann Dezső izr., n. 
Hajsó Gyula ág. h. ev., m 
Halmi Aladár ág. h. ev., m 
Hoffmann Ferencz rk., n. 

20 Hunyady Miklós rk., m. 
Hübschmann Sándor izr., n 
Jancsó Aladár ref., m. .

Javornitzky Ervin ág. h. ev., m 
Kail Károly rk., m. . .

25 Klein Béla izr., m. . . 
Klein Hugó izr., n. . . 
Klinczkó Aladár ág. h. ev., m 
Kolár Ferencz rk., n. . . 
Koncsek Jenő ág. h. ev., m 

30 Kozslej György ág. h. ev., t 
Lichtig Ernő izr., m. . . 
Liska Mihály ág. h. ev., m 
Mandel Juda izr., n. . . 
Mikolik István ág. h. ev., m 

35 Móré Sándor rk., m. . . 
Nagy Rezső ág. h. ev., m 
Németh András ág. h. ev., m 
Őhlschláger Andor ág. hitv

ev., m............................
Pap Dezső ág. h. ev., m. 

40 Paszternák Tivadar izr., m 
Probstner László rk., m. 
Raab György ág. h. ev., m 
Rosenthal Jenő izr., m. . 
Saláta Zoltán rk., m. . .

45 Schreiber Imre izr., m. . 
Schréter Gyula ág. h. ev., m 
Schwarz László izr., m. . 
Slajchó Mihály ág. h. ev., m 
Starnberger Nándor izr., n 

50 Székely László izr., m. . 
Szlávik Rezső ág. h. ev., m 
Szűcs Árpád ref., m. . .

Születés helye és ide je

Eperjes, Sáros vm., 1900. aug. 7. 
Roskovány, Sáros, 1899. okt. 26. 
Sajóarnót, Borsod, 1900. márcz. 30. 
Lapos, Sáros vm., 1900. júl. 22. 
Wien, Ausztria, 1899. aug. 8. 
Darócz, Sáros vm., 1901. jan. 26. 
Kolossó, Sáros vm., 1899. aug. 17. 
Vedresábrány, Bihar vm.,

1900. júl. 12.
Abaújharaszti, 1900. aug. 20. 
Budapest, 1898. jún. 25.
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 12. 
Geczelfalva, Gömör, 1898. máj. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 3. 
Erdővágás, Sáros vm., 1898. jan. 6. 
Kükemező, Sáros, 1898. ápr. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jún. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. aug. 19. 
Héthárs, Sáros vm., 1898. jún. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 4. 
Menyháza, Arad, 1898. ápr. 29. 
Nagy sáros, Sáros, 1900. szept. 27. 
Öttevény, Győr vm., 1898. nov. 27.

Kassa, Abaúj-T. vm., 1900. júl. 7. 
Szepesolaszi, Szepes, 1900. jan. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 15. 
Nagysáros, Sáros, 1898. júl. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. szept. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. ápr. 2. 
Szakaly, Abaúj-T., 1899. okt. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. szept. 12. 
Girált, Sáros vm., 1900. jún. 14. 
Liptónádasd, Liptó, 1900. nov. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. ápr. 10. 
Lubotény, Sáros vm., 1899. okt. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 1. 
Felsőjózsa, Hajdú, 1898. decz. 1. 
Parajd, Udvarhely, 1898. ápr. 19.
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N év, vallás, anyanyelv

Vadász Sándor izr., m. . . 
Wollner Sándor izr., m.

55 Sóvári Ilona rk,, m * . . . 
Frank Vilmos izr., m.** . .

Születés helye és ideje

Palocsa, Sáros vm., 1898. máj. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. febr. 17. 
Csacza, Trencsén, 1899. okt. 24. 
Szombathely, Vas, 1900. szept. 30.

V. OSZTÁLY.
J e g y z e t:  p  a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló tan

folyamba jár; a görögöt tanulók nincsenek megjelölve.

Balogh Dániel ref., m. . . 
p. Berényi Sándor ág. h. ev., m.

Bergmann Jenő izr., m. 
p. Bertalan Béla ág. h. ev., m.

5 Bodnár József rk., m. . . 
p. Bodor Gábor ref., m. . .
p. Déri György izr., m. . .

Dudinszky Béla gk., m. 
p. Gärtner Miksa izr., m. . .

10 Guttmann Manó izr., m. . 
p. Halmi Elemér ág. h. ev., m. 
p. Holénia József rk., m. . .
I». Horváth András ág. h. ev., m.

Javornitzky Aladár ág. hitv. 
ev., m...............................

15 Kapisinszky Miklós gk., m. 
p. Kerpán István rk., m. . . 
p. Klema Imre rk., m. . . .

Klemensz Rezső ág. h. ev., m.
Koncsek Béla ág. h. ev., m.

20 p. Liska László ág. h. ev., m.***
Löwy Jenő izr., m. . . .
Lutocska László ág. h. ev., m. 

p. Mandel Jónás izr., m. . .
Marencsin Béla ág. h. ev., m.

25 Nagy Árpád izr., m. . . .
Nagy Dezső ref., m. . . .
Oszvald Dániel ág. h. ev., m.
Pelsőczy Bálint ref., rn.

Schwarcz Ernő izr., m .. .
30 p. Stern Simon izr., m. . .

Pályin, Ung vm., 1896. jűl. 21. 
Szentmihály, Sáros, 1898. jűl. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. aug. 16. 
Nagytelek, Hev^s, 1900. tnárcz. 15. 
Igió, Szepes vm., 1899. okt. 29. 
Varannó, Zemplén, 1898. decz. 2. 
Losoncz, Nógrád, 1899. aug. 15. 
Dámócz, Zemplén, 1897.márcz. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 3. 
Kolossó, Sáros vm., 1896. jűl. 25. 
Lapos, Sáros vm, 1898. okt. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. decz. 16. 
Túróczliget, Túrócz, 1898. aug. 14. 
Abaújharaszti, Abaúj-Torna vm., 

1898. okt. 2.
Borosnya, Zemplén, 1898. máj. 4. 
Jászó, Abaűj-Torna, 1898. szept. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 18. 
Felsőlövő, Vas vm, 1899. jűn. 11. 
Erdő vágás, Sáros vm., 1896. okt. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 24. 
Eperjes, Sáros vm, 1899. jűl. 21. 
Németlipcse, Liptó, 1899. jűn. 20. 
Nagysáros, Sáros, 1898. febr. .22. 
Tapolyradvány, Sáros, 1899. jűl. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jűn. 12. 
Bábindol, Nyitra vm., 1897. decz. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 1. 
Johnstown, Amerika,

1896. szept. 27.
Varannó, Zemplén, 1898. máj. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 9.

* Magántanuló. -  '* A II. félévben iratkozott be. -  *** Ismétlő.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

p. Szabó István rk., m .. . , Komárom, 1900. aug. 20.
p.Sztehlo Géza ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm., 1899. szept. 7.

Tahy Elemér ág. h. ev., m. Bártfa, Sáros vm., 1898. ápr. 17.
p. Tauth Béla rk., m. . . . Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 25.

35 p. Tornai Tibor izr., ni.** . . Girált, Sáros vm., 1899. aug. 30.
p. Urbanyecz István rk., m. . Eperjes, Sáros vm., 1896. aug. 11.
p.Venetianer Nándor izr., m. Eperjes, Sáros vm., 1898. decz. 4.
p. Vozarik Antal rk., m. . . Eperjes, Sáros vm., 1897. okt. 13.
p.Weiszer Sándor ág. h.ev., in. Orosháza, Békés vm., 1899. ápr. 6.

40 Zemán Jenő ág. h. ev., ni. Abos, Sáros vm., 1898. szept. 24.
p.Zsigmond Árpád ref., m.*

M agán tan u lók  ■■

Parajd, Udvarhely, 1898. júl. 28.

Liptai Sándor ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 30.
Papp Lujza ág. h. ev., m. Zsarnócz, Bars vm., 1899. márcz. 31.

VI. OSZTÁLY.

p. Andrejkó Árpád rk., m. . Felsővízköz, Sáros, 1897. febr. 7.
p.Artim Lőrincz gk., m. . . Boksa, Zemplén vm., 1897. júl. 20.
p. Atlasz Illés izr., m. . . . Tótraszlavicza, Sáros, 1898. ápr. 10.
p. Bárdos Nándor izr., m. Eperjes, Sáros vm., 1899. j«n 3.

5 Bertalan Dezső ág. h. ev., m. Száján, Torontál, 1898. márcz. 17.
Beszkid Szilárd gk., m. Lukó, Sáros vm., 1898. aug. 16.
Brauner Ernő ág. h. ev., m. 

p. Dániel Csarni István ág.

Rimaszombat, Gömör vm., 
1897. nov. 24.

h. ev., m.......................... Kőszeg, Sáros vm., 1895. júl. 25.
p. Elischer Béla ág. h. ev., m. Gölniczbánya, Szepes vm., 

1897. márcz. 9.
10 Friedmann Dezső izr., m. Eperjes, Sáros vm., 1897. nov. 11.

p. Gallotsik Elek rk., ni. . . Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 1.
Goldmann Béla izr., m. . Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 5.

p. Grúber Sándor rk., m. . . Sajószentpéter, Borsod vm, 
1897. jan. 20.

Grünstein Béla izr., m. Sárosbogdány, Sáros vm.,
1898. márcz. 4.

15 Ilkovics Sándor izr., m. Szedikert, Sáros, 1898. febr. 4.
Jármay László ág. h. ev., m. 
Kézsmárszky Árpád ág. h.

Bártfa, Sáros vm., 1898., aug. 27.

ev., m..............................

* Ismétlő. -  ** Kilépett.

Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 17.
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N év, vallás, anyanyelv

p. Klein Pál izr., m. . . .

p. Klonfár Dezső rk., m. . . 
20 p. Konka Géza rk., ni. . . . 

Kulifay Tibor ref., m. . .

Lamparter Győző rk., m. . 
Lefkovics Artúr izr., m. 

p. Midiik Miklós gk., m. . . 
25 Nagel László izr., ni. . . 

Öhlschläger Ödön ág. h.
ev., m..............................

p.Petricskó Jenő gk., m. . .
Rosenberg Gyula izr., m. 

p.Sarudy Tibor ág. h. ev., m. 
30 Schwarz Sándor izr., m. . 

p. Sztopkó Ferencz rk., m. . 
p. Weiszlovits Aladár izr., m.

M agán tan u lók  :

Grósz Ignácz izr., m. . . 
Zimmermann Jakab izr., m.

Születés helye és ideje

Magyarjakabfalva, Sáros vm.,
1897. okt. 24.

Eperjes, Sáros vm., 1895. ápr. 2. 
Felsőodor, Sáros, 1898. aug. 30. 
Segesvár, Nagyküküllő vm.,

1898. febr. 17.
Felsőelefánt, Nyitra, 1898. febr. 17. 
Nagy vitéz, Sáros, 1898. jan. 8. 
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. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 11. 
Osztópatak, Sáros, 1897. nov. 14.

VII. OSZTÁLY.

p.Artim Antal gk., m. . . . 
p.Atlasz Éliás izr., m. . . .

Bartos Gyula ág. h. ev., n.
Beszkid Antal gk., m. . .

5 p. Bodnár István ref., m. . .

Boratkó Ferencz ág. h.ev.,m.* 
p. Burik Miklós gk., m.* . .

Csendes Sándor ág. h. ev., m. 
p. Friedmann Sándor izr., m.

10 p. Gajdos József ág. h. ev., m. 
p. Gallotsik László rk., m. . 
p. Gärtner Gyula izr., m. . . 
p. Gideon Henrik izr., m.

Gottdiener József izr., m. .
15 Grellneth Andor rk., m. .

Boksa, Zemplén vm., 1895. júl. 29. 
T ótraszlavicza, Sáros, 1896. febr. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 17. 
Lukó, Sáros vm., 1897. ápr. 2. 
Komlóskeresztes, Sáros vm., 

1897. jún. 9.
Eperjes, Sáros vm., 1895. márcz. 30. 
Kisszeben, Sáros, 1894. jan. 20. 
Bukovecz, Krassó, 1894. okt. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. aug. 26. 
Alsószalánk, 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. 29.

* Ismétlő.
Coll. Ért. 1913-1914. 18
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Név, vallás, anyanyelv

p.Groszmann Imre izr., m. . 
p. Huszár Emil gk., m. . . 
p. Kalinyák Emánuel gk., m. 
p. Klein Hermann izr., m. .

20 p. Koscs Ödön rk., m. . . 
p. Krón József rk., m. . . . 
p.Kurimszky Sándor rk., m. 
p. Kurth János ág. h. ev., m. 
p. Lefkovics Dezső izr., m. . 

25 p. Löwenstein Elek izr., m. . 
Nagy Jenő izr., m. . . . 

p.Neumann Illés izr., m. . .
p. Papp József ref., m. . . .

p.Prekop Simon gk., m. . .
30 Priscsák János ág. h. ev., m* 

Rácz Ferencz izr., m* . . 
Reinitz József izr., ni. . .

Szabó István ág. h. ev., m. 
p.Szekeress Albin ref., m. . 

35 p. Szepesi Zoltán rk., m. . . 
Tahy Béla ág. h. ev., m. . 

p.Télessy István ág. h. ev., m.

p. Tornai Pál izr., m.**. . . 
p. Várjon Géza rk., m. . . 

40 p.WáchterVilmoság.h.ev.,m. 
Weiszer Ernő ág. h. ev., m. 
Zapotoczky Gábor gk., r. .

VIII.
p. Bielek M. László ág. h. ev.,m. 
p. Böhm Jenő izr., n. . . . 
p. Diener Jenő izr., m .. . . 

Fleischer Elek izr., m. . . 
5 Friedman Ármin izr., n. . 

p. Grósz Gyula izr., m. . . 
p. Grünstein Ede izr., m. . •

* I s m é tlő .  -  ** K im a r a d t .

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm, 1897. szept. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. aug. 23. 
Felsőmerse, Sáros, 1897. júl. 25. 
Magyarraszlavicza, Sáros vm., 

1893. jan. 7.
Kavocsán, Sáros, 1898. febr. 25. 
Kapuvár, Sopron, 1896. márcz. 21. 
Varannó, Zemplén, 1895. júl. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. júl. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. júl. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. máj. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. nov. 16. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm.,

1895. szept. 20.
Selyeb, Abaúj vm., 1894. febr. 28. 
Gyalu, Kolozs vm., 1894. okt. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. decz. 20. 
Kiskinizs, Abaúj-Torna vm.,

1896. szept. 1.
Lapos, Sáros vm., 1896. aug. 20. 
Kassa, Abaúj vm., 1897. szept. 15. 
Kassa, Abaúj vm., 1898. febr. 25. 
Bártfa, Sáros vm., 1897. febr. 26. 
Kiskúnlaczháza, Pest vm.,

1896. decz. 26.
Girált, Sáros vm., 1895. júl. 24. 
Zsarnócza, Bars vm., 1897. ápr. 17. 
Bártfa, Sáros vm., 1896. nov. 15. 
Orosháza, Békés, 1897. júl. 20. 
Cseres, Sáros vm., 1897. júl. 21.

OSZTÁLY.

Eperjes, Sáros vm., 1896. jún. 16. 
Szepesújvár, Szepes, 1896. júl. 18. 
Tőketerebes, Zemplén, 1895. ápr. 1. 
Nyiri, Abaúj-Torna, 1895. ápr. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. máj. 30. 
Gerla, Sáros vm., 1897. jan. 18. 
Kecerkosztolány, Sáros, 1896. júl. 9.
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Név, vallás, anyanyelv

Jesztrebényi Ernő 
ág. h. ev., m. . . . 

p. Kemény László ág. h. ev., m 
10 Klinczkó István ág. h. ev., m 

p. Markovics Jónás izr., n. 
Mayer Elek ág. h. ev., m 
Mayer György ág. h. ev., m

p.Nyemetz István gk., m.
15 p. Órián Árpád ref., m.

p. Oszvald László ág. h. ev., m 
Pongrácz Gyula rk., n .. 
Rácz Jenő izr., m. . . 

p. Renvers Ágost rk., m. .
20 p. Renvers István rk., m. . 

p. Révész Dezső izr., m. . 
Scsavnyiczky Endre rk., m. 
Siegelrnan József izr., n. 
Szepessy Ernő ág. h. ev., m 

25 p. Szilárd Imre rk., m. . .

Terray Elek ág. h. ev., m. 
Vircsik József ref., m. .

M a g á n ta n u ló k :

p. Migály Károly rk., m. . . 
p. Répás János rk., m. . . . 

30 p. Schiller Margit rk., m. . . 
Weisz József ág. h. ev., m.

Születés helye és ideje

Varannómező, Zemplén vm., 
1896. márcz. 8.

Kassa, Abaúj-Torna, 1895. jan. 18. 
Sztrizs, Gömör vm., 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-Torna, 1894. okt. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. febr. 16. 
Grácz, Stájerorsz., 1896. jan. 14. 
Cselej, Zemplén vm., 1895. júl. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. nov. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1895. nov. 24. 
Szucsány, Turócz, 1894. máj. 16. 
Tarkő, Sáros vm., 1893. nov. 22. 
Berzenke, Sáros vm., 1894. jan. 6. 
Héthárs, Sáros vm., 1895. szept. 23. 
Pusztakokasd, Fehér vm., 1895. 

máj. 15.
Szepesolaszi, Szepes, 1895. okt. 14. 
Pályin, Ung vm., 1895. febr. 11.

Zágráb, 1894. aug. 16.
Kassa, Abaúj-Torna, 1891. jún. 25. 
Igló, Szepes vm. 1896. jan. 10. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna, 1893. okt. 29.

18*
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E) Adatok ar 1913—14. iskolai év történetéhez.

A Collegium ezévi története a főgymnasium ezévi történetét is magá
ban foglalja. (L. 11. old.)

E helyütt még a következőkről kell megemlékeznünk:
1. Iskolalátogatás. Dr. Mázy Engelbert, a kassai tankerület kir. 

főigazgatója 1914. évi május hó 5., 11., 12., 18-ikán, a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszternek megbízásából (135,638—1913.), a legfelsőbb felügyeleti 
jog gyakorlása végett iskolánkat meglátogatta és annak befejezése után 
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 nyilik 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 keltenék. 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 physikai, 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 22 értekezletben intézte el az iskolai 
ügyeket. Csaknem minden értekezleten foglalkozott tanulmányi ügyekkel.

Külön értekezletben foglalkozott a tanári testület: 1. A vidékről bejáró 
tanulók ellenőrzésével. 2. Az idegen tanulók szállásviszonyaival. 3. A magyar 
stílus-képzésről kibocsátott miniszteri rendelettel (előadó Schöpflin Géza).
4. A két nem együttes nevelésének kérdésével (előadó Vöröss Sándor).
5. A szocziológia tanításával a középiskolában (előadó Gömöry János).
6. Saguly József előadást tartott a) a cserkészetről, b) a czéllövészeti tan
folyam értékéről és e téren szerzett tapasztalatairól. 7. Peskó Ödön ismer
tette a szünidei physikai tanfolyam lefolyását.

4. Ifjúsági istenitiszteletek 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 É bresztő-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 158. lapon.)

A Collegium többi intézeteinek ifjúságával és tanáraikkal az ifjak 
kétszer tartottak deprecatiót, illetőleg járultak az úrvacsorához: október 
31-ikén és a Mennybemenetel ünnepe előtt. Megünnepeltük a reformatio 
emlékünnepét nemcsak azzal, hogy deprecatiót tartottunk és az Úr asztalá
hoz járultunk, hanem résztvettünk a theologusok által rendezett reformatiói 
emlékünnepélyen is. Különben tanárok, tanulók évről-évre látogatjuk a 
theologusok belmissziói estélyeit.

Egyébként a vallásos nevelés terén is igyekeznek a tanárok tőlük tel- 
hetőleg az ifjakra példájukkal is hatni, hogy belőlük hithű, meggyőződésben 
szilárd, az egyházhoz ragaszkodó evangyéliomi keresztyéneket neveljenek.

A tanári-kar a másvallású tanulóktól is szigorúan megkívánja a vallás
iam óráknak lelkiismeretes látogatását s vallási kötelmeiknek teljesítését.

A VIII. osztály protestáns tanulóinak vallástani vizsgálatán, május 6-ikán, 
az egyházkerület képviseletében Liptai Lajos eperjesi lelkész elnökölt. 
Elismeréssel nyilatkozott az elért eredmény felől.

5. A fegyelmi és tanulmányi állapot panaszra nem nyújt okot- 
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.

Vidékről bejáró tanulók. A tanári testület e tanévben is megengedte 
a szülők kérésére, hogy a vidéken lakó tanulók Eperjes környékéről az



1 4 2

előadásokra bejárhassanak. Őrlő felől vasúton: Héthársról, Kisszebenből, 
Szentmihályfalváról és Nagysárosról 9; Bártfa felől vasúton: Raszlaviczáról, 
Töltszékről, Kapiról és Sebeskellemesről 9; Sóvárról kocsin vagy gyalog 7; 
Enyiczkéről 1 tanuló járt be. A vasúton utazó tanulók viselkedése ellen 
panasz nem merült föl. A vonat indulásáig e .tanulók az iskola egyik 
helyiségében tartózkodhattak. A szegényebbek a téli időben az Izraelita 
Népkonyhán ebédet is kaptak, a melyért ezúton mond az intézet az Izraelita 
Nőegyletnek hálás köszönetét.

6. A magántanuló leányok iskolábajárása. A múlt tanévben 
egyetemes egyházi közgyűlésünknek határozata alapján 6 leány-magán
tanulónknak megengedtük, hogy a tanítási órákra eljárhassanak. Ezek közül 
a tanév végén jeles eredménynyel magánvizsgálatot tett: Draskóczy Virginia 
I. o. t., Flórián Kató I. o. t, Papp Lujza V. o. t., jó eredménynyel: Mayer 
Ilona I. o. t. és Sóvári Ilona IV. o. tanuló. A magántanuló leányok iskolába
járása mellett szól részben ez elért tanulmányi eredmény is. Egyébként a 
tanári testület az év folyamán sem észlelt semmi olyan dolgot, a mely a 
coinstructio ellen szólana.

A tanári testület az egyetemes egyházi közgyűlés intézkedéseit szigo
rúan betartotta és akképen intézkedett, hogy a magántanuló leányok óra
közökben az igazgató által kijelölt, a tanári szoba szomszédságában lévő 
teremben tartózkodjanak, a honnan az órákra a tanárral együtt mentek és 
jöttek vissza; a tanteremben az első padban ültek és különben az iskola 
fegyelmi szabályai alá tartoztak. A múlt tanévben csak jeles előképzettségű 
leányokat vettünk föl újonnan magántanulóknak.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 185,334—1914. I., 23. sz. alatt 
kelt kétrendbeli rendeletében a közvetlen rendelkezése és vezetése alatt álló 
fiú-középiskolák igazgatóit eltiltotta attól, hogy leánytanulókat rendes tanu
lókul fölvegyenek és nekik a fiúkkal való együttes iskolábajárást meg
engedjék. Az ellen, hogy magántanulóknak jelentkező leányok egyes demon
strativ órára bejárhassanak, a miniszternek észrevétele nincsen. E rendelet 
az egyházi tanügyi főhatóság határozatával, a melyet múlt tanévi Értesítőnk
ben közöltünk, ellentétben van. Minthogy azonban e rendelet kibocsátása 
után még mindezideig az egyetemes egyházi közgyűlés nem volt együtt, 
e tanévben, autonom jellegű iskolánkra nézve az egyetemes egyházi köz
gyűlés határozata érvényben maradt és ily módon a leány-magántanulókat 
el nem tiltottuk az iskolábajárástól.

Az egyetemes közgyűlés előreláthatóan a folyó év október havában 
ül össze és dönt e fontos kérdésben. Magántanuló leányokat tehát a jövő 
tanévben is fölveszünk, azonban az iskolába csak addig járhatnak, míg az 
egyetemes közgyűlés másképen nem intézkedik.

7. A tanulók egészségi állapota. Intézetünkben komolyabb beteg
ségi eset nem fordult elő. (L. az iskolaorvos jelentését.)

Mindazonáltal egy megrendítő halálesetről mégis be kell számolnunk. 
Bortnyik Lajos IV. oszt. tanuló fürdésközben a Tarcza vizében lelte halálát.
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A szerencsétlen véget ért tanuló egyike volt legjobb tanulóinknak, a ki 
szerénységével, jó magaviseletével és szorgalmával kivívta tanárainak szere- 
tetét és becsülését. Tanulótársai hasonlóképen szerették. Temetésén a részvét 
megindító módon nyert kifejezést. Az egyházi szertartást Frenyó Lajos 
vallástanár végezte, tanulótársai nevében Csendes Sándor VII. oszt. tanuló 
búcsúzott a megboldogulttól. A tanári-kar, az egész ifjúság, valamint osztály
társai koszorút helyeztek a ravatalra.

A megszomorodott szülőknek, különösen a jó nagyapának adjon a 
jó Isten vigaszt és enyhülést.

A megboldogultnak emlékezete legyen áldott!

8. N yilvános vizsgálatok. Az 1914. évi május hó 25 — 27-ikén meg
tartott írásbeli érettségi vizsgálatok tételei: a) Magyar nyelvből: A nép
színmű fejlődése, b) Latin nyelvből: Titi Livii ab arbe condita 1. XXIV. 
c. 41. és 42. eleje, c) Mennyiségtanból: a) Valaki mostan elhelyezett 
8000 koronáért egy csak 8 év múlva kezdődő, előlegesen esedékessé váló 
évi 600-koronás rentét akar magának biztosítani. Hány évig élvezheti az 
évjáradékot, ha a kamatokat 4%-al számítjuk? b) Valamely egyenlőszárú 
kúpból gömböt formálunk. Mekkora a gömb felülete, ha a kúp alapköré
nek kerülete 7-2 dm.?

A június hó 9 —12-ig megtartott szóbeli érettségi vizsgálaton Bruck
ner Károly késmárki ev. lyceumi igazgató elnökölt. A kormány képviseleté
ben Mellich János tudományegyetemi rendkívüli tanár volt jelen. Az évvégi 
vizsgálatok június hó 13., 15., 16. és 17-ikén, a magánvizsgálatok 18-19-ikén 
folytak le. Az ifjúságot június hó 20-ikán bocsátottuk el.

9. A Markovits-kör jubileuma. Meghitt, bensőséges ünnep folyt 
le május 31-ilcén, pünkösd vasárnapján d. e. 11 órakor a Collegium dísz
termében. A Gyakorló Gyorsírók Társasága Eperjesen tartotta díszgyűlését, 
hogy a collegiumi Markovits-kör fennállásának 50-éves jubileumát méltó 
ünneplésben részesítse. Az összejövetelt nemcsak a nevezetes alkalom tette 
ünnepivé, hanem az ott elhangzott szép, tartalmas beszédek és előadások 
is. Ma már nem kell magyarázni, a laikus is ismeri a gyorsírás nagy jelen
tőségét a kultúrában; annál inkább kell tehát méltányolni a collegiumi 
Markovits-kör jelentőségét, a mely ötven évvel ezelőtt, mint első vidéki 
gyorsíró-kör alakult meg. Az ünnepen nagy közönség vett részt. A vár
megyét Tahy József alispán, a várost Magyar József képviselte. A díszgyű
lést Saguly Józsefnek, a kör tanárelnökének megnyitóbeszéde vezette be, 
a ki meleg hangon üdvözölte a vendégeket és tömören, szabatos monda
tokban ismertette Eperjes és a Collegium érdekes múltjának nevezetesebb 
emlékeit. A jubiláló kört s a vendégeket a Collegium nevében Korbély Géza 
főesperes, egyházi elnök, Eperjes szab. kir. város megbízásából Magyar József 
főjegyző üdvözölte. Mind a két beszéd nagy hatást tett a jelenlévőkre. 
Ezután Bodnár István tanuló, a kör titkára olvasta fel a Markovits-kör 
50-éves történetét. A változatos eseményekben, küzdelmekben és sikerek
ben gazdag múlt szép leírását szívesen hallgatták meg. Ekkor a gyorsíró
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testületek képviselői fejezték ki elismerésüket a jubiláló kör iránt; a Gya
korló Gyorsírók Társasága részéről dr. Téglás Géza, az Országos Gyorsíró 
Szövetség nevében dr. Szabados Sándor, az ungvári kör részéről Gulovics 
Tivadar, a munkácsi kör részéről Szilágyi I., a budapesti I. kér. főgymnasium 
gyorsíró-köre részéről Radnai vezetőtanár, a budapesti Barcsay-utczai főgymna
sium gyorsíró-köre nevében egy ifjú tolmácsolta a jókívánságokat. Nagy 
tetszést váltott ki a közönségből dr. Fabro Henriknek, a Gyakorló Gyors
írók Társasága elnökének előadása, aki beszédében hangulatos bevezetés 
után ismertette a gyorsírás jelentőségét, az'újabb időben e téren elért fon
tos vívmányokat s a legutóbb tartott ifjúsági gyorsíróverseny eredményét. 
A fölkeltett érdeklődést teljes mértékben kielégítette a közvetlen és tartal
mas előadás. A díszgyűlés Korbély Géza coll. egyházi elnök lendületes 
zárószavával ért véget. A társaság ezután a coll. convictusba vonult ebédre, 
a melyen Ludmann Ottó coll. igazgató üdvözölte szép szavakkal a vendé
geket. A felköszöntők egész sora hangzott még el az ebéden, bizonyságot 
téve a rokonérzésről, a mely a vendéglátók és a vendégek lelkét egyaránt 
betöltötte. Délután folyt le az ifjúsági versenyírás. 1,!i3 órakor a 100, 180, 
270 — 300 szótagos, 4 órakor a 150 szótagos verseny; másnap, hétfőn d. e. 
9 órakor a 120 és 220 szótagos verseny. Az ifjak nagy buzgalommal és 
szép sikerrel vettek részt a versenyekben, a melyeknek eredményét csak 
később állapítja meg a bíráló-bizottság. Még vasárnap d. u. Va6 órakor az 
Országos Diákgyorsíró Szövetség tartotta meg Bálint Antal elnökletével 
nagygyűlését, a mely szintén igen szép programmal folyt le. Ugyancsak vasár
nap este 8 órakor a Széchenyi-kör zeneiskolája a vendégek tiszteletére a 
Vigadó nagytermében hangversenyt rendezett, a mely minden egyes pont
jában fényesen sikerült; úgy az egyes szereplők, mint a csoportok és karok 
játéka nagy tetszést aratott. A vendégek igen jól érezték magukat és kellemes 
emlékekkel távoztak városunkból.

■ A jubileum költségeihez a következő testületek és magánosok voltak 
szívesek hozzájárulni adományaikkal: Eperjesi Bankegylet 25, Eperjesi Takarék- 
pénztár 20, dr. Propper József 10, dr. Sztehlo János 5, dr. Hartmann Imre 4, 
Fábry Károly 4, dr. Walser Gyula 1, dr. Kakúsz Béla 20, Radvány Károly 20, 
dr. Lichtig Artúr 10, Sárosvármegye 20, Jamriska Péter 4, a felsőlövői 
főgymnasium gyorsíróköre 5, az iglói főgymnasium gyorsírókörének tagjai 
1430, Paliéin János gyűjtőívén: dr. Pólay Vilmos 1, Paliéin János 1 K., 
Eperjessy Zoltán 60 f. (2‘60); Nagysárosi Műmalom 20, Eperjes sz. kir. város 
50, Fischer Miklós 5, dr. Hartmann Lajos 4, Lehoczky István 4, Rácz Jenő 
gyűjtése 24, Mayer Endre gyűjtőívén: Mayer Endre 5, Csengey Gusztáv 
1, Draskóczy Lajos 3, dr. Obál Béla 1, dr. Szlávik Mátyás 1, dr. Deák 
János 1 (12), dr. Baumöhl Zsigmond 10, a kassai felső kereskedelmi iskola 
gyorsíróköre 5, az ungvári kir. kath. főgymnasium gyorsíróköre 10, N. N. 
20, a budapesti 1. kér. áll. főgymnasium gyorsíróköre 10, dr. Rosenberg 
Henrik 2 korona, Orsz. Magy. Gyorsíró-egyesület 2 plakett, Forrai Soma 
2 drb „Markovits-mozaik" ez. könyv.

A szives adományokért ezúton is kifejezzük hálás köszönetünket.
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10. 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. A 
kirándulások tervszerű előkészítésére a tanári-kar az igazgató elnöklete alatt 
Frenyó Lajos, Teltsch Kornál, Vöröss Sándor és dr. Wallentínyi Samu taná
rokból álló bizottságot küldött ki. E bizottság több igen sikerült kirándulást 
készített elő. Egyébként az osztálytanárok, a természetrajz tanára őszszel és 
tavaszszal Eperjes kies vidékére az egyes osztályok tanulóival igen sok fél
napos kirándulást rendezett. így a czemétei fürdőbe, a Savanyúvízhez, a 
Borkútra, Sóvárra, a sósújfalusi, a sárosi, kapii várromokhoz stb. Az egy- 
vagy többnapos kirándulások közül ismertetjük a következőket:

Kirándulás Zboróra. Május hó 3-ikán 14' tanuló kirándulást tett Peskó 
Ödön tanár vezetése alatt Bártfára és Zboróra. A csapat a reggeli vonattal 
elindult s 9 órakor megérkezett Bártfára. A megérkezés után megtekintette 
a várost s megnézte a régiségekben és ereklyékben oly gazdag múzeumot. 
10 órakor elindult a csapat Zboró várára. Hosszúrét községig az országúton 
haladt a csapat, ott letért az erdei útra s gyönyörű erdőségen keresztül 
feljutott a déli órában a várba. A romjaiban is szép és hatalmas vár 
elragadta a társaságot és miután az egyik tanuló felolvasta a vár történetét, 
a csapat bejárta azt és sokáig gyönyörködött a remek kilátásban. A vár 
megtekintése után a csapat a vár alján, alkalmas helyen akarta ebédjét 
elfogyasztani, hogy azután megtekintse a Rákóczi-kastélyt s a híres 100 hárs
fát. Még az elindulás előtt az egyik fiú hírül hozta, hogy Zboró községben 
tűz van; a csapat lesietett s az erdőből kiérve a község nagy részét láng
tengerben találta, látta a kastélynak a pusztulását is. A csapat holmiját 
megfelelő helyen lerakva, sietett a lakosság segítségére s két órán keresztül 
segédkezett a megszorult embereknek. Szomorú látványt nyújtott az egész 
község, különösen a kastély. Az elkésett ebéd elfogyasztása után a csapat 
gyalog indult vissza az országúton Bártfára, a honnan az esti vonattal 
Eperjesre tért vissza. (Összes költség volt 3 kor.)

Kirándulás a Hernád áttöréséhez. Sikerült kirándulást tett intézetünk 
17 tanulója május hó 24-ikén Borsody Károly és Frenyó Lajos tanárok 
kíséretében a Hernád áttöréséhez. A kiránduló-csapat a reggeli 6 óra 30 p.-es 
vonattal indult Eperjesről s 9 óra 42 p.-kor az edösfalvi megállóhelyen 
szállott ki. Onnan Tamásfalván át a tamásfalvi kilátóhoz igyekezett, már 
közben is gyönyörködve a Tátra égbetörő havas ormaiban. Fölérve a 
Ludmannka tetejére, letekintést nyert a szédítően meredek Vaskapuról a 
Hernád szűk völgyébe s alig tudott megválni a vadregényesen szép helytől. 
Azután a Hernádhoz ereszkedett le s annak jobbpartján egy tisztáson szemben 
a Vaskapuval ütött tanyát, melyen déli pihenőjét töltötte s ebédjét költötte el. 
Délutáni 2 órakor ismét útrakelt a csapat s a Hernád jobbpartjáról átkelve 
a balpartra, íglóra tartott, melyet idejekorán el is ért, úgy hogy még a vonat 
indulása előtt a várost is megtekinthette. Este 9 óra 20 p.-kor tért vissza, 
szép emlékekkel gazdagabban, a kedves derült időben megtett kirándulásról.
Coll. Ért. 1913-14. 19
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Kirándulás a Dunajecz áttöréséhez. (Egy, a kiránduláson résztvett 
tanuló leírása.) Május 24-ikén d. u. 1 óra 30 perczkor Peskó Ödön és 
dr. Wallentínyi Samu tanárok vezetésével 19-en indultunk a dunajeczi 
kirándulásra. Verőfényes napunk volt; így jókedvűen érkeztünk meg Lubo- 
tényra, hol négy szekér várt ránk, ezeken utaztunk egész Koronahegyfürdőig. 
Az út hosszú volt, de úgy magunk, mint a természet gondoskodott meg
rövidítéséről. Majd az első, majd a második kocsin megcsendült a dal, 
folyt az anekdota, az incselkedés; és ha néha el-elhallgattunk, ennek nem 
a kedvhiány volt az oka, hanem a gyönyörű vidék. A sudár fenyőerdők 
beárnyékolják a magas hegyeket, dombokat; itt-ott barna váromladék tekint 
le ránk; a távolból meg már előtűnt a Koronahegy, mögötte, de már kéklő 
messzeségben, a Tátra. Egyszeri pihenés után érték el tót szekereink Korona
hegyet, hol pompás vacsora után eloszoltunk szobáinkba, részint a föld
szinten, részint az emeleten. Még egy kis ideig beszélgetünk, a kicsinyek 
kotyognak, de csakhamar csend honol mindenütt, csak a patak zuhog 
vendéglőnk alatt, mintha esnék az eső. Másnap már 6 órakor útrakészen 
álltunk s 10 percznyi gyalogolás után megérkeztünk kirándulásunk tulajdon- 
képeni czéljához és legszebb részletéhez, a Dunaje'czhez. A partról tisztán 
látjuk a Tátrát hószalagokkal feldíszítve, közelebb fenyőerdők gyönyörködtetik 
szemünket, de már jobbra a Dunajecz balpartján emelkedő sziklafal elállta 
a kilátást s rátereli figyelmünket a tutajokra s tutajos lengyeleinkre. A 
tutajozás koronázta be kirándulásunkat. Öten-öten ültünk egy tutajra — s 
megindult a társaság simán, lágyan a ringó habokon. Maga a Dunajecz 
méltóságteljesen hömpölyög, vize tükörtiszta, a gömbölyűre csiszolt köveket 
meg lehetne számlálni a fenekén; néhol alig pár decziméter, másutt a 
sziklafal közé szorulva 9 — 10 méter mély. Ily helyeken azután a 4 tutajon 
is ünnepies csend honolt. No de dalra nem is igen volt kedvünk, nagyobb 
gyönyört nyújtott a vidék szemlélete; de tanított is; ugyanazon a helyen 
láttuk a víz romboló és építő munkáját. A balpartot, meredek sziklafal, 
üregekkel, hasadékokkal, a Dunajecz mosta ki; ugyanott tanulmányozhattuk 
a rétegek lerakódását is. Tanulva s gyönyörködve, másfélórai tutajozás után 
kötöttünk ki. Itt photographusaink levették a társaságot s azután partra 
szállottunk; lábunk már lengyel földet taposott: Miután megtekintettük 
Scsavnyiczát, a híres fürdőt — hol a nagy tisztaság, a fából épült csinos 
villák tettek ránk kedvező benyomást —, visszafelé vettük utunkat, mely nem 
volt oly kellemes, mint a tutajozás, mert hisz gyalog tettük meg a több 
mint 15 km. utat. Mielőtt átléptük volna a magyar-lengyel határt, valami 
belső érzés megállásra kényszerítette kisded csapatunkat. A kalapok lekerül
tek s arczczal az árva Lengyelország felé fordulva elénekeltük a lengyel 
hymnust; bizalommal szállt az ének a magasba: „Szent oltárodnál térdre- 
hullva kérünk...". Pár perez múlva ugyanolyan bizalommal csendült meg 
ajkunkon az: „Isten áldd meg a magyart!...", de már édes hazánk földén. 
Délben már a Koronahegyfürdő vendéglőjében hatalmas étvágygyal fogyasz
tottuk el az ízletes ebédet s búcsút véve a vendéglőstől, megköszönve 
vendégszeretetét, a szekerekre telepedtünk s vissza-visszanézve indultunk
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Luboténynak. Porosán s noha csontjainkat jól megrázogatta a szekér, de 
azért vígan, visszaidézve a látottakat, érkeztünk meg. Este 10 órakor már 
az ismerős, kedves Eperjes utczáin oszlott szét kis csapatunk; ki-ki sietett 
haza a szülői házba, hogy a látottakat elmesélje a komoly apa, a jóságos 
anya s a kedves apróságok körében. (Összes költség volt 18 kor.)

Kirándulás Szinyelipóczra. A II. oszt. tanulói osztályfőnökük vezetése 
mellett május 23-ikán és 24-ikén kirándultak a szinyelipóczi völgybe. Eperjesről 
d. u. 1/22 órakor indultak vonaton és Roskoványon kiszállva gyalog mentek 
Szinyelipóczra, a hol a Salvator-forrás kezelősége magyaros vendégszeretettel 
vacsorával vendégelte meg és éjjeli szállást adott a kirándulóknak. Másnap 
reggel megszemlélték a vadregényes völgyet és aznap délután visszatértek 
Eperjesre. A kirándulás személyenkint 70 fillérbe került.

Kirándulás az aggteleki barlangba és a szádellői völgybe. Jűn. 2-ikán 
és 3-ikán intézetünk 15 tanulója Teltsch Kornél tanár vezetésével egy igen 
szép és tanulságos kirándulásban vett részt az aggteleki cseppkőbarlangba és 
a szádellői völgybe. A csapat jún. 2-ikán hajnalban indult el vonaton 
Eperjesről Színig, ahol szekerekre ült s 2 órai kocsizás után a barlang 
aggteleki vagyis régi bejáratához érkezett. Az ebéd elfogyasztása után meg
indult a csapat, gyertyákkal felszerelve, egy vezetőnek a kalauzolásával a 
barlangba, hogy megszemlélje a természetalkotta szépségeket. Az út a 
barlangon át teljes 4 órát vett igénybe, de a látottak bőven kárpótolják 
az embert a fáradozásért. A csapat nem tudott eléggé betelni a szebbnél 
szebb cseppkőképződményeken, melyeknek elnevezése sokszor igen találó. 
A sok szép látvány közül csak azú. n. nagy termet, a Gyémánthegyet, a Libánont 
czédrusfáival, aPant.heont leírhatatlan ékes czirádáival, a Tündérvárost, Szemi- 
ramis függőkertjét, s végül a 20 m. magas és 8 m. átmérőjű Csillagvizsgáló
tornyot kell említeni, melyek nagyszerűségükkel mindenkit ámulatba ejtenek. 
Kár, hogy e barlang villanyvilágítással való felszerelése még mindig késik, 
mert a szerény gyertyafénynél sok szépsége rejtve marad. Csak egy-egy 
magnéziumrudacskának a meggyújtásánál fokozódik a csodálatunk a ter
mészet e fensége iránt. A barlang jósvafői vagyis új bejáratánál kijőve, a 
szekerekre ültünk, melyeken a színi állomásra jutottunk, hogy onnan vasúton 
Tornára menjünk. Az éjjelt Tornán töltöttük s jún. 3-ikán a vadregényes 
szádellői völgynek a megtekintésére indult a csapat. Kevesen ismerik e 
szép völgyet, pedig meredek és változatos formájú sziklafalaival a Tátrának 
szebb völgyeire emlékeztet s minden figyelmünket leköti. Nehezen tudunk 
csak e helyről távozni, de időnk ki van szabva, a vonat nem vár reánk s 
így sietünk Tornára, hogy ott megebédeljünk s azután a vonattal két kellemesen 
és tanulságosan eltöltött napnak az emlékeivel Eperjesre térjünk, a hova 
este 8-kor érkeztünk meg. A kirándulás személyenkint 12 kor.-ba került.

11. A czéllövészeti tanfolyam, a VII. és VIII. osztály tanulóinak 
kérésére, a tanári-kar beleegyezésével ezidén is megalakult. Mivel a kiképzés 
anyaga és módja ugyanaz volt, mint tavaly, a részletes leírás nem látszik 
szükségesnek, csak azt emeljük ki, hogy a fiúkat Issekutz Jenő cs. és kir.

19*
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67. gyalogezredbeli százados úr képezte igazi katonához illő lelkesedéssel és 
ügybuzgalommal, a kinek e helyütt is hálás köszönetét mondunk; a honvé
delmi minister pedig a szükséges használati tárgyakat bocsátotta rendelkezé
sünkre, továbbá 1 ezüst- és 5 bronz-érmet küldött a legjobb lövők kitüntetésére.

A czéllövő-versenyt jún. 14-ikén tartottuk meg a következő eredménynyel:
1. Gajdos József VII. o. t................... ezüstérem,
2. Burik Miklós „ „ „ ............ bronzérem,
3. Grellneth Andor „ „ „ ............. „
4. Télessy István „ „ „ ............. „
5. Boratkó Ferencz „ „ „ ............. „
6. Kurth János » „ „ ............. „

12. Cserkészet. Az egész művelt világot behálózta már a cserkészet 
nevét viselő mozgalom, mely az ifjúság nevelésében hatalmas segítőtársul 
Ígérkezik az iskolának. Tanári-karunk, hogy előzetes tájékozódást szerezzen 
a mozgalomról, tanulmányozásával Saguly József r. tanárt bízta meg. Miután 
a szerzett tapasztalatok kedvezők voltak, elhatároztuk, hogy a cserkészetet 
meghonosítjuk; a szervezéssel Saguly Józsefet bíztuk meg, de az ő munkáját 
a tanári-karnak minden tagja előmozdította, különösen Frenyó Lajos és 
Peskó Ödön kartársaink. Munkánkat figyelemmel kisérte a cserkész-központ 
is, a honnan az egyik főtitkár, Tas József el is jött Eperjesre és a cserké
szetről vetített- és mozgóképek kíséretében előadást tartott. A felvételre 
jelentkezett fiúk közül egyelőre 19-et soroztunk be a csapatba, kik három 
Örsbe osztva igyekeztek a. cserkészet jelentőségét megismerni és a vele járó 
ismereteket elsajátítani. A rendelkezésünkre álló időben lehetőleg a szabadba 
mentünk és ott végeztük az előkészítés munkáját a besorozott fiúkkal, kiket 
a jövő évben az újonnan jelentkezők kiképzésénél fogunk alkalmazni.

13. Ifjúsági fornaverseny. Május 20-ikán, szerdán d. u. a helybeli 
középiskolák, tanítóképző-intézetek és polgári iskola ifjúsága kivonult a 
játszótérre, hogy ott a másnapi tornaverseny főpróbáját megtartsa. Ennek 
elvégeztével lebonyolódott a magasugrás és súlydobás csapatversenye, 
mely igen szép eredménynyel zárult. A magasugrás csapatversenyében a 
kir. kath. és coll. főgymn. csapata vett részt s mindkét csapat mondhatni 
remekelt. Első lett a coll. főgymn. csapata 157 81 cm. átlagos eredménynyel, 
második a kir. kath. főgymn. 155*31 cm.-rel. A súlydobás csapatversenyé
ben három intézet szerepelt meglehetős egyforma erővel. Első volt a kir. 
kath. főgymn. 73'06 m., második a g. kath. tanítóképző 7297 m., harmadik 
a coll. főgymn. 7225 m. összeredménynyel. Május 21-ikén, áldozócsütörtö
kön d. u. folyt le verőfényes időben és szépszámú közönség jelenlétében 
a tulajdonképeni tornaverseny. Igen kellemes látványt nyújtott a színes 
dresszekbe öltözött csapatok felvonulása, majd a tetszetős szabadgyakorlatok 
pontos kivitele. Azután a kisebb tanulóknak kedves játékai, valamint a 
kir. kath. főgymn. csapatnak korláton és a coll. főgynm. csapatnak nyújtón 
végzett szergyakorlatai váltottak ki sok tapsot a közönség részéről. Izgalmas 
látványt nyújtottak a futások, melyeknek eredménye a következő: Az I. oszt.
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tanulók futásánál első volt Jaczkovics József kir. kath. főgymn. tanulók, 
második Hoffmann Rezső, harmadik Wallentínyi László coll. főg. tanulók. 
A II. oszt. tanulók futásánál első Krafcsik Gyula polg. tan., második 
Bélaffy Bertalan, harmadik Kuhlöffl Béla coll. főg. tanulók. A III. oszt. 
tanulók futásánál első Stern Béla coll. főg. tan., második Csabinyák Mihály 
kir. kath. főg. tan., harmadik Zsugyel Bertalan coll. főg. tan. A IV. oszt. 
tanulók futásánál első Taptics János kir. kath. főg. tan., második Móré 
László, harmadik Koncsek Jenő coll. főg. tanulók. A stafétafutás csapat- 
versenyében első volt a coll. főgymn. csapata (Koncsek Béla V., Petricskó 
Mihály VI., Csendes Sándor VII. és Kemény László VIII. oszt. tanulók), 
második a kir. kath. főgymn. csapata (Feczkó József V., Pucháh György VI., 
Petrásovszky Leó VII. és Zempléni István VIII. oszt. tan.). Azután követ
kezett a kir. kath. és coll. főgymn.-nak az előző nap megtartott magasugrás- 
csapatversenyében résztvett legjobb 2 — 2 tanulónak a bemutató magasugrása. 
Az eredmény igen szép: Kemény László coll. főg. VIII. o. t. 175 cm.-t, 
Petrásovszky Leó kir. kath. főg. VII. o. t. 170 cm.-t, Papp József coll. főg. 
VII. o. t. 165 cm.-t és Kitlián András kir. kath. főg. VII. o. t. 155 cm.-t 
ugrott. A versenyt befejezte a kir. kath. főgymn. és a gör. kath. tanító
képző-intézet füleslabdajátéka, melynek eredménye 6 :2  a kir. kath. főg. 
javára s végül a coll. tanítóképző-intézet és főgimn. football-játéka, mely 
0 :0  arányban végződött. Dr. Csatáry Ágost elnök az ifjúsághoz intézett 
szép, lelkesítő beszéde után kihirdette azután az eredményeket. A Szózat 
eléneklése után a tanulók tanáraik vezetése mellett egy kellemes délutánnak 
szép emlékeivel hazavonultak. A tornaverseny tiszta jövedelmét a rendező
bizottság a versenyben résztvett négy intézet között osztotta szét; egy-egy 
intézetre 12 kor. 30 fill, jutott.

14. A collegium! főgym nasium ifjúságának hangversenye.*
Szorongásig megtelt a városi Vigadó nagy terme érdeklődő közönséggel, 
mely nagy jóakarattal, szívbeli örömmel, mindvégig nagy figyelemmel hall
gatta meg a rendkívül ügyesen s nagy változatossággal összeállított műsor 
egyes pontjait. Meglátszott mindenkin, hogy nem támaszt teljesíthetetlen 
követeléseket a szereplő ifjúsággal szemben, de meglátszott az is, hogy a 
legnagyobb megelégedéssel, jóleső érzéssel honorálta tapsaival az ambicziózus 
lánykáknak és fiúknak nemes törekvéseit, azokat az igazán szép és meglepő 
eredményeket, a miket szorgalmukkal és tehetségükkel elértek. Az élet ma
napság igen sokat követel azoktól, akiknek meg kell vívniuk a nagy har- 
czot; mindenkinek nagyon korár. kell arra magát felvérteznie. S nagyon 
helyes úton jár a collegiumi főgymnasium tanári-kara, a mikor minden 
alkalommal keresi a kapcsolatot az intézet és társadalom között, iparkodik 
ezt minél szorosabbra fűzni, másrészt meg nemcsak az intézet négy fala 
között oktatja az ifjúságot a jóra és szépre, de egy-egy alkalmas pillanat
ban, alkalmas formában bemutatja neki az életet, a társadalmat, melynek 
hasznos tagjává kell válnia. Felhasználja az ambiczió sarkalására, a szunnyadó

Az Eperjesi LAPOKból.
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tehetséged felébresztésére azt az eszközt is, hogy tért enged az ambicziók- 
nak, tehetségeknek érvényesülésére. Az elismerés, melyet munkánkért aratunk, 
igen hathatós indíték a további munkásságra. A műsor zeneszámainak 
szereplői túlnyomó részben a Széchenyi-kör Zeneiskolájának növendékei, 
mely most is megmutatta, milyen nagyfontosságú szerepet tölt be városunk 
társadalmában. A zene művelése is egyik hatásos eszköz a lélek nemes 
hajlamainak felébresztésére és fejlődésére, és Zeneiskolánk a maga kiváló 
tanári-karával mindenkinek hozzáférhetővé teszi ezt az eszközt. És hogy 
Zeneiskolánk hivatásának magaslatán áll, azt ez a hangverseny is bizonyítja, 
így a főgymn. Zeneköre, melynek tanítója Herédy Sz. Imre zeneiskolai 
tanár, meglepő preczizitással adta elő a Herédy-szerzette hangulatos, 
szép „Serenade"-ot s teljes mértékben megérdemelte a közönség lelkes 
elismerését. Hasonló sikert értek el Káldi Soma és Hoffmann Olga tanít
ványai is, kik két zongorán adták elő Moszkovszky „Spanyol táncz“-át. Az 
egyik zongorán Friedländer Ella és Gallé Alma, a másik zongorán Sóváry 
Ilona és Raab György, mindketten a gymnas. IV. osztályának tanulói, 
fiatal korukat meghaladó készültséggel oldották meg nehéz feladatukat s 
arattak pontos összjátékukkal megérdemelt sikert. Bergmann Jenő V. o. t. 
hegedű-szólója (Hubay: Csárdajelenet), melyet Káldi Soma kisért zongorán, 
meglepő tehetségnek adta tanújelét, szintúgy a Rieding „PraeludiumáM 
előadó Kemény László, Mayer Elek Vili. és Neumann Ernő VII. o. tanulók, 
kiket ügyesen kisért zongorán Rosenberg Gyula Ví. o. tanuló. A fiatal hegedűsök, 
Herédy Sz. Imre tanítványai, komoly tudással, szinte bravúrosan kezelték hang
szerüket, haladásuk szép reményekre jogosítja szüleiket. Osztatlan tetszést aratott 
Flórián Kató gymn. I. és Kirchmayer Vilmos II. o. tanuló, kik Benedek 
Eleknek bájos szinjátékát, a „Rügyfakadás“-t adták elő. Mindenki vissza
gondolt gyermekkorának sok-sok naivitására, boldog komolykodására, mi
kor nézte és hallgatta a két rendkívül ügyes gyermeknek játékát, elő
adását. Úgy játszottak, mintha senki sem nézte volna őket, hanem a 
kert magányos zugában átélték volna az előadott jelenetet: olyan közvet
lenül, természetesen hatott minden mozdulatuk, minden szavuk. Nem is 
fukarkodott az elismerés adójával a közönség, melynek érdeklődése a műsor
5. számában érte el tetőpontját. Tizenkét kis leányka, mintha Tündérország
ból csöppentek volna ide, adták elő a Bolygótüzek tánczát. A tánczban 
Draskóczy Zsizsi gymn. I. o. t. és Balpataky Magdus vezetésével Bergmann 
Regina, Flórián Kató, Halbsch Elza, Hammer Piroska, Lillia Miéi, Oszvald 
Klári, Sztehlo Magdus, Rosenberg Blanka, Tauth Böske és Voloszinovics 
Giziké vettek részt. Rendkívül bájos kép volt, midőn az elsötétített terem
ben, a reflektor színes fényében lebegtek, lengtek, röpködtek a tarka lám- 
pácskák, majd kígyódzva, majd koszorúban, majd csillagokban kergetődzve. 
A közönség tapsvihara sürgetve követelte a szép táncz megismétlését s a 
kis tánczosnők szívesen engedtek is a közóhajnak. Mindenki látni akarta a 
bájos kis ballerinákat s teljes világítás mellett még szebb volt a táncz. 
Kicsinyek és nagyok túláradó örömmel nézték a kipirult lánykákat, amint 
rózsás arczczal, csillogó ruhácskában, graciózus mozdulatokkal lejtették a
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szép tánczot, melyet Kovács Bella táncztanítónő finom ízléssel, alapos preczizi- 
tással tanított be. A műsort a főgymn. Dalkör fejezte be, mely Borsody 
Károly vezetése mellett alföldi nótákat adott elő. A régi jó magyar nóták 
ebben a művészi, finom és mégis lelkes előadásban nagy hatást keltettek. 
A hangverseny után mindjárt megkezdődött a táncz, melyben kicsinyek és 
nagyok egyaránt vettek részt; hogy milyen nagy számmal, arról fogalmat 
ad az, hogy az első négyes két colonne-ja csak nehezen fért el a nagy 
teremben. A kipirult arczok, csillogó szemek minden szónál ékesebben és 
meggyőzőbben adtak kifejezést a jókedvnek, melyet a szülők s a többi 
nézők boldog mosolylyal szemléltek. Kedves jelenség is volt a felnőtt párok 
között a komolyan tánczoló apróságok, a mint szabályos léptekben rakták 
ki a négyes-figurákat, mintha most is rajtuk volna a táncztanítónő ellenőrző 
szeme. De a jókedv mégis megmaradt a legszigorúbb illendőség medrében 
s az ifjúság ezzel mutatta be legmeggyőzőbben azt: megérdemelte, hogy 
része legyen ilyen örömben is. Nagy elismerés illeti meg a hangverseny 
és tánczmulatság rendezéséért a collegiumi főgymn. tanári-karát, elsősor
ban dr. Wallentínyi Samut, ki nagy hozzáértéssel, mindenre kiterjedő gondos
sággal elérte azt, hogy mindenki jóleső érzéssel hagyta el a nagytermet. 
Az anyagi eredmény is nagyon szép volt: 572 kor. 78 fillért hozott a jó
tékony czélra, a szegény tanulók felsegélyezésére.

A collegiumi főgymnasium hangversenyén felülfizettek — akiknek 
az intézet e helyen is köszönetét mond — a következők: 15 kor.-val: 
dr. Balpataky Imre; 10 kor.-val: Böhm Emil, Draskóczy Lajos és 
Gömöry János; 9 kor. 50 fill.-rel: dr. Máriássy Béla; 8 kor.-val: Koós 
István, Szent-Iványi József, Villecz János; 7 kor.-val: dr. Schmidt Gyula; 
6 kor.-val: Villanyvilágítási r.-t.; 5 kor.-val: Friedländer Gyula, Rosenberg 
Teofil, Vogel Béla; 4 kor.-val: Frauenberger Lőrincz, Faltin Géza, Fried 
Simon, Hartmann Albert, dr. Holénia Gyula, özv. Maiéter Árpádné, Szeke- 
ress Dezső, Szepessy János, Sziklai Jenő, Vöröss Sándor; 3 kor.-val N. N. 
Sóvár, dr. Wallentínyi Samu; 2 kor.-val: Frenyó Lajos, Guna Gyula, Huszár 
József, Korbély Géza, Liptai Lajos, Lutocska Dániel, Oszvald Tivadar, 
Renvers Ferencz, Saguly József, Sóváry Istvánná, Szabó Elemér, dr. Szlávik 
Mátyás; 1 kor.-val: Jeney Kálmán; a rendezőség: 68 koronával.

15. Tánczórák. A helybeli ev. polgári leányiskola tanítónői november 
havában a mi tanári-karunkkal egyetértve négyheti táncztanfolyamot ren
deztek, a melyben önként jelentkező tanulóink is resztvettek. A tánczokat 
Kovács' Bella, a m. kir. Operaház ballerinája tanította be. Minden táncz- 
órán jelen volt a tanári-kar egy-két tagja.

16. Az Eperjesi Széchenyi kor zeneconservatorium ában, vala
mint magántanítóknál tanulóink közül 86-an tanultak zenét és éneket.

Itt jegyezzük meg végül, hogy tanulóink közül sokan az iskolán kívül, 
de a tanári-kar ellenőrzése mellett, a helybeli vívómester vezetése alatt 
magukat a vívásban is gyakorolták.

Franczia és angol nyelvet magánnevelőknél többen tanultak.
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F) Iskolai intézmények.

1. M úzeumok.
a) A természetrajzi szertár állapota.
A) szertár: embertani eszköz 135; emlősállat, praeparatum, kép 135; 

madár 364; hüllő és kétéltű 98 (gyarapodás 1); hal 149; puhatestű 4156; 
ízeltlábú és praeparatum 5491; egyéb gerincztelen állat 211 drb; táblázat 
és egyéb taneszköz 184 (gyarap. 3), összesen 11,238 drb (gyarap. 4 drb) 
19,39280 kor. becsértékben (gyár. 5‘80 kor.).

B) szertár: szárított növény 6996, papíranyagból való gomba 68, 
termés 74; fanem 43; Brendl-féle papírminta 19 (gyár. 9); oltási minta 12; 
mikroskopikus készítmény 17; tábla 106; összesen 7345 drb (gyarapodás 9) 
2711'— kor. becsértékben (gyár. 153'40 kor.).

C) szertár: ásvány 1744 (gyár. 13); kőzet 531; egyéb tanítási eszköz 
201 (gyár. 37); összesen 2479 drb (gyár. 16) 10,311 '80 kor. (gyár. 54'— kor.).

D) szertár: eszköz és anyag 640 drb (gyár. 33 drb) 1940 37 kor. becs- 
értékben (gyár. 5942 kor.).

A négy szertár jelenlegi állapota 21,702 drb (gyár. 62 drb) 23,366'70 kor. 
becsértékben (gyár. 272'62 kor.).

Gyarapodás vétel útján 22162 kor.; ajándék útján 5 b -  kor.
Szutórisz Frigyes,

b) A physikál szertár állapota:
Uj beszerzés: Teljes állomány

Hydrostatika........ 1 drb 2 K. — f. 50 drb 589 K. 75 f.
Aerostatika............ javítás 92 II 82 11 3 11 132 11 50 11

Mechanika............ 13 drb 189 II 50 11 67 11 327 ti 25 II

Optika ................ 3 11 10 11 — 11 81 11 1924 ll 75 11

Akustika................ 2 11 25 11 10 11 25 11 267 11 80 11

Mágnesség............ 8 11 23 11 90 11 15 11 32 11 50 11

Elektromosság .. .. 6 11 82 11 71 11 147 11 4668 ti 81 11

Vegyes tárgyak és
anyagok............ 28 II 198 11 85 11 48 11 394 ll 85 11

Összesen .. 61 drb 624 K. 88 f. 436 drb 8338 K. 21 f.
Perényi V ilmos,

c) A történelem-földrajzi és philologiai szertár állapota:
Képek a történelem tanításához 83 darab .. .. .. 272-80 kor. értékben.
Képek a földrajz tanításához .. 18 l l .. .. 80-40 II II

Képek a philologiai tanításhoz 91 II .. .. 12260 1) 11

Művészettörténeti faliképek .. 82 II .. .. 64-40 II 11

Történelmi térképek................ 27 l l .. .. 490-50 II 11

Földrajzi térképek.................... 18 l l .. .. 330-20 11 11

Földgömbök ............................
Szemléltető eszközök a philolo-

2 11 .. .. 2 0 - 11 ll

gia tanításhoz........................ 14 l l . .. 32-40 11 II

Bronz- és vaskori leletek........ 48 11 .. .. 50"- 11 ll

Különféle érmek........................ 584 11 .. .. 200-- v a ló s z ín ű  é r -  
11 té k b e n .

Összesen 967 darab .. .. .. 1663-30 kor. értékben.
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A szertár gyarapodása ajándék útján: Gönczy Gábor eperjesi ref. 
lelkész úrtól: Lipszky: Mappa Reg. Hungáriáé. Javornitzky Aladár V. o. 
tanulótól: Ezüst lemezpénz az Árpád-korból. Schulek Gyula II. o. tanulótól: 
Két pénzdarab I. Ferdinánd korából.

d) Az éremgyűjtemény rendezés alatt van. ^ORS?;£rt&iíŝ ROLY'

e) A rajzszertár állapota:
1. Gipszminták .. .. .. 68 darab.............................. 20M0 kor.
2. Famodellek . 36 »   105-50 „
3. Egyéb modellek ............  37 „   16’20 „
4. Könyvek és lapminták 18 „   200'— „

Összesen 159 darab..............................  52280 kor.
Az 1912—13. tanévi gya
rapodás: 1. Gipszminták 7 »   58'90 »

Összesen 166 darab............................... 58F70 kor.
Balló Aurél,

s z e r tá rő r .

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 használa

tára. A könyvtár állapota az 1913. decz. 31-ikén a következő volt: a) szép- 
irodalmi könyvtár: 914 mű 1826 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.

3. Ifjúsági könyvtár. A könyvtárt a gymnasium négy alsó osztályának 
növendékei használták. A könyvtár állapota 1913. decz. hó 31-ikén a következő 
volt: 364 mű 365 kötet, 657 kor. 30 fill, értékben. A könyvtár őre: Vöröss Sándor.

4. Házi-olvasmányok könyvtára. E könyvtár állapota 1913. decz. hó 
31-ikén a következő volt: 117 mű 135 kötet 756 példányban, 693 kor. 
értékben. A vallás- és közokt. miniszter f. tanévben intézetünknek adomá
nyozta H. Schlandt «Deutsch-magyarisches Sprichwörter-Lexikon“ ez. művét 
A könyvtár őre: Vöröss Sándor.

5. 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 59 kor. 39 fillérért kézi
könyveket. Fogadják mindazok, kik e könyvtárunk gyarapodását segítik, e 
helyen is őszinte köszönetünket! Kézikönyvvel elláttunk 49 tanulót 311 
könyvvel. A könyvtár állapota az 1913 — 14. iskolai év végén 415 mű, 415 
kötet, 700 kor. értékben. A segítő-könyvtár őre Schöpflin Géza.
C o ll . É r t . 1 9 1 3 -1 9 1 4 . 20
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Következő tanulók kaptak kézikönyveket egy évi használatra: Perzsely 
István, Pipcsák István, Rónai Tibor I.; Alexander Ignácz, Bally Béla, Hollai 
Árpád, Marencsin Andor, Aáayer Elemér, Mikola László II.; Bodnár Dezső, 
Engler Pál, Futtersack Mózes, Hanzély Miidós, Keller Henrik, Liebermann 
Ernő, Neusinger Aurél, Zsugyel Bertalan III.; Bally Sándor, Javorniczky 
Ervin, Klinczkó Aladár, Koncsek Jenő, Kozslej György, Öhlschläger Andor, 
Székely László, Szlávik Rezső IV.; Berényi Sándor, Javorniczky Aladár, 
Klemens Rezső, Koncsek Béla, Aáarencsin Béla, Nagy Dezső, Tahy Elemér V.; 
Klonfár Dezső, Kulifay Tibor, Midiik Miklós, Öhlschläger Ödön VI.; 
Bartos Gyula, Bodnár István, Burik Miklós, Csendes Sándor, Gottdiener 
Lajos, Papp József, Prekop Simon, Priscsák János, Tahy Béla VII.; Klinczkó 
István, Siegelmann József, Terray Elek, Vircsik József VIII. o. tanulók.

O) Ifjúsági egyesületek.
I. Magyar-Társaság.

(Alapíttatott 1827-ben.)

A dicső múlttal biró Magyar-Társaság 1913. szeptember hó 16-ikán 
tartotta 87-ik alakuló-gyűlését. Az elnöki tisztet ez évben is dr. Wallentínyi 
Samu főgymn. tanár töltötte be. A tisztikar a következőképen alakult meg: 
alelnök Mayer Elek VIII. o. t., titkár Mayer György VIII. o. t., főjegyző 
Révész Dezső VIII. o. t., főpénztáros Kemény László Vili. o. t, tudományos 
főkönyvtáros Jesztrebényi Ernő VIII. o. t., szépirodalmi főkönyvtáros Grün
stem Ede VIII. o. t., aljegyző Papp József VII. o. t., alpénztáros Bodnár 
István, illetve Csendes Sándor VII. o. t., szépirodalmi alkönyvtáros Neumann 
Ernő VII. o. t., laptáros Grellneth Andor VII. o. t.

A rendes tagok száma 40, a pártoló-tagoké 37. Az eddigi szokáshoz 
híven vasárnap délelőttönként tartották a tagok gyűléseiket, melyeken sza
valtak, felolvastak, bíráltak és előadtak.

A szabadelőadások közül dicsérendő lett: Mayer Elek VIII. o. t. három, 
Neumann Ernő VII. o. t., Papp József VII. o. t. és Schwarcz Sándor VII. o. t. 
egy-egy szabadelőadása; méltánylandó: Friedmann Sándor VII. o. t. egy 
szabadelőadása: jobb: Reinitz.József VII. o. t., Nagy Jenő VII. o. t. és 
Tornai Pál VII. o. t. egy-egy szabadelőadása.

A felolvasások közül dicsérendő lett: Mayer Elek VIII. o. t., Bodnár 
István VII. o. t. és Grellneth Andor VII. o. t. egy-egy felolvasása; méltány
landó: Bielek László VIII. o. t. és Csendes Sándor VII. o. t. egy-egy fel
olvasása ; jobb: Csendes Sándor VII. o. t. egy felolvasása.

A szavalatok közül dicsérendő érdemfokot nyert: Mayer György VIII. o. 
t. hét, Papp József VII. o. t. négy, Révész Dezső Vili. o. t. három, Fleischer 
Elek VIII. o. tan., Késmárszky Árpád VI. o. tan. és Klein Pál VI. o. tan. 
egy-egy szavalata; méltánylandó: Révész Dezső VIII. o. t., Késmárszky 
Árpád VI. o. t. két-két, Fleischer Elek VIII. o. t, Bodnár István VII. o. t., 
Csendes Sándor VII. o. t., Papp József VII. o. t. egy-egy szavalata; jobb:
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Bielek László Vili. o. t. két, Révész Dezső VIII. o. t., Weiszer Ernő VIII. o. t., 
Qoldmann Béla VI. o. t. és Qrúber Sándor VI. o. t. egy-egy szavalata.

Az aradi Tizenhárom dicső emlékezetét hagyományos kegyelettel ünne
pelte meg a társaság. Az ünnepélyt Mayer Elek VIII. o. t. nyitotta meg, a 
nagy nap jelentőségét Mayer György VIII. o. t. méltatta. Szavaltak: Mayer 
György VIII. o. t. és Papp József VII. o. t. A. collegium]' intézetek közös 
ünnepélyén Mayer György VIII. o. t. szavalt.

Fényesen sikerült estélyt rendezett a coll. főgymn. ifjúsága november 
15-ikén az ifjúsági egyesületek javára. A közönség teljesen betöltötte a 
termet és így kifejezést adott ifjúságunkkal szemben tanúsított rokonszen- 
vének. A rendezés nehéz feladatából a Magyar-Társaság is kivette részét.

Szokásos kéthónapi cziklusát a Kör ezidén báró Kemény Zsigmond 
emlékének szentelte. E kéthavi munkásságáról 1914. márczius 29-ikén tartott 
nyilvános ünnepélyen is beszámolt a következő műsorral: 1. a) Schubert: 
Ave Maria; b) Herédy: Priére. Előadta a Zenekör Herédy Sz. Imre veze
tésével. 2. Megnyitó-beszéd. Tartotta Mayer Elek VIII. o. t., a Magyar- 
Társaság alelnöke. 3. „Kemény Zsigmond emlékezete.'1 Óda. írta Hegedűs 
István, szavalta Mayer György VIII. o. t. 4. Dancla: Le Départ. Hegedűn 
előadták: Bergmann Jenő, Bertalan Dezső, Tauth Béla és Weiszer Sándor 
főgymn. tanulók. 5. „Kemény Zsigmond mint regényíró." írta Mayer Elek 
VIII. o. t. Felolvasta Csendes Sándor VII. o. t. 6. Kőszegi: Menuette. Elő
adta a Zenekör Herédy Sz. Imre tanár vezetésével. 7. „Nemes Szűcs Gábor." 
Költemény. írta Krüger Aladár. Szavalta Papp József VII. o. t. 7. „Kemény 
Zsigmond emléke." Előadta a Dalkör, Borsody Károly tanár vezetése mellett.

A collegiumi intézetek közös márczius 15-iki ünnepélyén Mayer 
György VIII. o. t. szavalt.

Megéla Elek hittudományi hallgató, a kör volt tagjának pályadíját 
Neumann Ernő VII. o. t. nyerte el „A magyar szinmű fejlődése" czímű 
művével. Merényi Oszkár egyet, halig. 15 koronát ajánlott fel a legjobb 
szavalónak. A 15 koronát a komoly szavalatra kitűzött pályadíjakhoz 
csatoltuk.

Mint minden év végén, úgy ezidén is kitűztünk pályadíjakat. A pályá
zatok eredménye a következő: az irodalmi pályázaton Mayer Elek VIII. o. t. 
„Mikes Kelemen" és Papp József VII. o. t. „Vámbéry Ármin" ez. munká
jával 10 — 10 koronát nyert. Neumann Ernő VII. oszt. tan. dicséretben részesült. 
A történelmi tételre kitűzött pályadíjat nem adtuk ki. A beérkezett pálya
művek közül Neumann Ernő VII. o. t. és Lefkovits Dezső VII. o. t. dolgo
zatát a Kör dicsérendő érdemfokkal jutalmazta. A physikai pályadíjat, 10 kor.-t 
Neumann Ernő VII. o. t. nyerte el „A XIX. század physikai kutatásainak 
vezéreszméi“ czímű művével. Reinitz József VII. o. t. dicséretben részesült. 
A legjobb Kemény-munka szerzője, Mayer Elek VIII. o. t. 20 kor. jutalom
ban részesült. A legjobb szabadelőadás díját, 10 kor.-t szintén Mayer Elek 
Vili. o. t. kapta. A cziklus legjobb szavalata, melyet Mayer György VIII. o. t. 
adott elő, 10 korona jutalomban részesült. A komoly szavalatból pályadíjat 
nyertek: Mayer György VIII. o. t., Révész Dezső VIII. o. t. és Papp Józse

22*



VII. o. t., 30 koronát közösen. A víg szavalatnál egy szavalat sem érte el 
a társaság színvonalát és így a díjat nem adtuk ki.

A társaság tagjainak rendelkezésére állottak a régi Collegium olvasó
termébe járatott szépirodalmi, művészeti és tudományos hírlapok, folyóiratok. 
Körünk gazdag könyvtára is látogatott volt. Szűkös anyagi viszonyaink 
miatt csak a tudományos könyvtár gyarapodott négy kötet Révai-Lexikonnal 
és dr. Komlóssy Ferencz „Gróf Széchenyi István élete" czímű művével. 
Dr. Máriássy Béla árvasz. elnök 8 példányt ajándékozott a Magyar-Társaság 
könyvtárának „Tompa Eperjesen" czímű értékes tanulmányából. A Magyar- 
Társaság ezúton is hálás köszönetét fejezi ki a nagylelkű adakozónak.

A pénztár forgalma a következő volt:
Összes bevétel ..............................  663 kor. 24 fill.

„ kiadás ....................... . .. 566 „ 67 „
Maradvány 96 kor. 57 fill.

A főgymnasiumi körök évzáró-ünnepélyüket május 17-ikén tartották 
meg a következő műsorral: 1. „Hymnus." 2. Vörösmarty Mihály: „Csák". 
Szavalta Mayer György VIII. o. t. 3. „Vámbéry Ármin." Pályanyertes mű. 
írta és felolvasta Papp József VII. o. t. 4. Jelentések az egyes ifjúsági körök 
működéséről. 5. Kiss József: „Simon Judith". Szavalta Papp József VII. o. t.
6. Silcher: „Búcsú az iskolától". Előadta a főgymn. Dalkör, Borsody Károly 
tanár vezetése mellett.

D r . W a l l e n t ín y i  S a m u .

II. M arkovits-kör,
(1864-1914.)

A folyó iskolai év befejeztével immár az 50-ik köri év kapui záródnak 
be a Markovits-kör életében. A hosszú múltra visszaemlékezve körünk mostani 
tagjai, a tanári-kar hozzájárulásával, elhatározták, hogy a nevezetes év
fordulót megünneplik. A jubileum ügyét melegen felkarolta a Gyakorló 
Gyorsírók Társasága és az Országos Diák Gyorsíró-Szövetség is. (A jubi
láns ünnep és a gyorsíróversenyek lefolyását lásd 143. lapon.)

A collegiumi Markovits-kör 1913. szeptember 15-ikén tartotta alakuló
gyűlését Saguty József főgymn. tanár elnöklete mellett. A Körnek 47 tagja 
volt; ezek közül 33 kezdő, 7 haladó és 7 pártoló.

A Kör tisztikara következőképen alakult m eg : jegyző Szepessy Ernő
VIII. o. t., titkár Rácz Jenő VIII. o. t., pénztáros Grünstein Ede VIII. o. t., 
könyvtáros Neumann Ernő VII. o. t. Mind a kezdőket, mind a haladókat 
Rácz Jenő VIII. o. t. tanította három csoportban, heti 1 --1 órában. A Kör ügyeit 
4 gyűlésen intézte el, hol a Kör tagjai bizonyságot tettek előmenetelükről.

Az elsőn Szepessy Ernő VIII. o. t., Neumann Ernő VII. o. t., Friedmann 
Sándor VII. o. t. haladók és Mayer Elek VIII. o. t., Bodnár István VII. o. t., 
Lefkovics Dezső VII. o. t. kezdők nyertek elismerést.

A félévi írásversenyen a haladóknál első Neumann Ernő VII. o. t.,
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második Friedmann Sándor VII. o. t., a kezdőknél első Mayer Elek VIII. o. t., 
második Lefkovics Dezső VII. o. t., kik könyvjutalmat és oklevelet kaptak.

A Kör vagyoni állapota:
Bevétel............................................... 112 kor. 58 fill.
K iadás............................................... 64 „ 80 „

Maradvány ..................  47 kor. 78 fill.
Előfizettünk ez évben A G yorsírástudomány, Írás és a Szegedi 

G yorsíró czímű gyorsírási lapokra s tagja volt Körünk a Gyakorló Gyors
írók Társaságának, valamint az Országos Diák Gyorsíró-Szövetségnek.

Gyorsíróink egyéb szereplései:
A Gyakorló Gyorsírók Társasága országos versenyén:
Szepessy Ernő VIII. o. t., a Kör tagja a 150-es fokon könyvjutalmat,
Rácz Jenő „ ,, „ „ „ „ a 200-as „ I. díjat,

t, „ ,, i, » i, i, i, a 250-es »oklevelet nyertek,
a a „ ; ,1 „ „ i, a Szegedi Gyorsírókor szabatos

vitaírási pályázatán oklevelet nyert. Rácz Jenő VIII. o. t. az Írás olvasási 
pályázatán könyvjutalmat nyert.

Résztvettek a Kör tagjai az Írás rövidítési pályázatán és az 50-éves 
jubileum alkalmából rendezett országos versenyen 100, 120. 150, 220 és 
300-as fokon.

Február 1-jén az Országos Diák Gyorsíró-Szövetség Rácz Jenőt elnökévé, 
május 31-ikén Szepessy Ernőt jegyzőjévé, Rácz Jenőt alelnökévé választotta.

A jövő évi alakulás előkészítésével Friedmann Sándor VII. o. tanulót 
bízta meg a Kör.

S a g u l y  J ó z s e f ,elnök.

III. Dalkör.
(1887-  1914.)

A Dalkör 1913. szeptember 20-ikán tartotta meg alakuló-gyűlését. 
A Kör elnöke, illetőleg karmestere Borsody Károly főgymn. tanár volt. 
Tisztikarát a Kör következőképen választotta meg: Jegyző Terray Elek 
VIII. o. t., pénztáros Csendes Sándor VII. o. t., bizottsági tagok: Mayer 
György VIII. o. t, Papp József VII. o. t., Klein Pál VI. o. t., Halmi Elemér V. o. t.

A tagok száma 59 volt; 57 rendes és 2 pártoló-tag. Gyakorló-órát 
hetenkint kétszer, a szükséghez képest olykor többször is tartott. Az alakuló 
és zárógyűlésen kívül az év folyamán több gyűlés tartása nem vált szük
ségessé. Nyilvánosság elé a Kör három alkalommal lépett, szerepelt az 
ifjúsági hangversenyen november 15-ikén, az ifjúsági körök Kemény
matinéján márczius 29-ikén és az ifjúsági körök záróünnepén.

A vagyoni állapot következő volt:
Bevétel ................................................................  65 kor. 10 fill.
Kiadás ....................................................  .. .. 22 „ — „

Ezévi maradvány ............................. 43 kor. 10 fill.
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A Kör jövő évi újjászervezésével Csendes Sándor VII. és Klein Pál 
VI. o. tanulók bízattak meg.

*  *  *

A lefolyt tanévben a Zenekor (alakulási éve 1890.) alapszabályszerüleg 
ugyan nem alakult meg, mindamellett az ifjúsági hangversenyen, a márczius 
15-iki közös coll. ünnepélyen és a Kemény-matinén mint alkalmi zenekar 
(20 taggal) közreműködött. E helyen is elismerésünket fejezzük ki Herédy 
Sz. Imre zenetanár úrnak, a ki a betanítás fárasztó munkáját pompás ered
ménynyel végezte és mind a három alkalommal teljes mértékben meg
érdemelt sikert aratott.

Bo r s o d y  K á r o l y ,
elnök.

IV. Tornakör.
(1898- 1914.)

A Tornakor 1913. évi szeptember hó 19-ikén tartotta alakuló-gyűlését 
Peskó Ödön tanár elnöklete alatt. A Tornakörbe 37 rendes és 10 pártoló
tag iratkozott be; a rendes tagok közül 9-en a játékosztályba tartoztak. 
Az alakuló-gyűlés a következőképen választotta meg tisztviselőit: titkár és 
játékkapitány Kemény László Vili. o. t.; előtornászok: az első csapatban 
Klinczkó István VIII. o. t. és Papp József VII. o. t., a második csapatban 
Csendes Sándor VII. o. t. és Pelsőczy Bálint VI. o. t., a harmadik csapat
ban Grúber Sándor VI. o. t. és Marencsin Béla V. o. t.

A tornászcsapat szerdán és szombaton d. u. 4 órakor tartotta gyakorló
óráit Peskó Ödön és Teltsch Kornél tanárok vezetése mellett. A játék
szakosztály különösen a football-játékot karolta föl s hetenkint kétszer tartotta 
trainingjeit az ifjúsági játéktéren. A tavaszkor megtartott középiskolai football- 
mérkőzésen az első díjat nyerte el s ez alkalommal a csapat tagjai egy-egy 
ezüstérmet nyertek.

A tornászcsapat, tekintettel a helybeli középiskolák által rendezett 
tornaünnepélyre, ezidén nem tartotta meg szokásos házi-versenyét.

P e s k ó  Ö d ö n ,
elnök.

V. Thököly Imre-kör.
(1907- 1914.)

A főgymnasiumi protestáns ifjúság Thököly Imre-köre 1913. szept. 
26-ikáu alakult meg. Elnöke volt Frenyó Lajos főgynui. vallástanár, titkára 
Mayer György VIII. o. t., jegyzője Kemény László VIII. o. t., pénztárosa 
Weiszer Ernő VII. o. t., könyvtárosa Jármay László VI. o. t. Tagjainak száma 
45, kik közül 21 rendes, 24 pártoló volt.

A Kör az alakuló- és záró-gyűlésén kívül tíz rendes összejövetelt 
tartott. Minden összejövetel közénekkel s egy-egy tag által elmondott imá
val kezdődött és záródott. Minden összejövetelen volt bibliamagyarázat, 
melynek különös tekintettel kellett lennie a tanulók életére. A tagok a 
Szentírással való foglalkozás alapján igyekeztek a Kör nemes czélját meg
valósítani, t. i., hogy Krisztusban vetett hitüket erősítsék, valláserkölcsi 
érzésüket ápolják.
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Felolvasások, szabadelőadások, szavalatok változatossá tették az össze
jövetelek műsorát s alkalmat adtak különféle kérdések tárgyalására. Meg
emlékezett a Kör Livingstone Dávidról, születésének 100-ik évfordulója 
alkalmából. Egyéb előadások czímei voltak: Jakab Ödön „Pásztói pap" 
czímű drámájának ismertetése, „A reformatio hatása Magyarországon", 
„Visszaemlékezés Nagy Konstantin milánói edictumára". Azonkívül felolvasta 
Hajdú Gyula theologus Wallrabenstein Ferencz budapesti orvostanhallgató
nak, a Kör volt titkárának „Néhány szó a hitről és erkölcsről" ez. munkáját, 
a miért mindkettőjüknek e helyen is hálás köszönetét mondunk.

Nevezetesebb bibliamagyarázatok voltak: A gazdag ifjúról, az irgal
mas samaritanusról stb.

A Kör ebben az iskolai évben is két vallásos estélyt rendezett, még 
pedig 1913. deczember 4-ikén adventi, 1914. márczius 4-ikén böjti estélyt. 
Az adventi estélyen Mayer György VIII. o. t. szavalt, Frenyó Lajos elnök 
pedig bemutatta vetített-képekben a zsidó nép történetét egészen a babyloni 
fogságig. A böjti estélyen Ravasz Irma polgári iskolai IV. o. tanuló szavalt, 
az elnök pedig „Palesztiná"-ról tartott vetített-képek, kíséretében előadást. 
Mindkét estély közénekkel kezdődött és végződött.

Anyagi viszonyaink ez évben már megengedték, hogy pályadíjakat 
tűzzünk ki. Az irodalmi pályadíjat, 5 koronát Kemény László Vili. o. t. 
nyerte el. Pályaművének czíme: „Thököly Imre jellemzése, különös tekin
tettel az ev. egyház és iskola körül szerzett érdemeire". A bibliamagyarázat 
díját pályázó hiányában nem adhattuk ki. A Kör legjobb szavalója, Mayer 
György 2 korona jutalomban részesült.

Tagjaink a Kör könyvtárát szorgalmasan használták, mely ez évben 
is több művel gyarapodott.

Járatta a Kör a Szövetnek, Iejú Évek, É bresztő czímű vallásos 
irányú lapokat.

A Kör a jótékonyságot is kívánván gyakorolni, 5 koronát a helybeli 
ev. polgári és elemi iskolának, 5 koronát pedig a tűz által megrongált ev. 
templomnak juttatott.

A Kör jövő évi megalakításával Weiszer Ernő VII. és Jármay László
VI. o. tanulókat bízta meg.

A pénztár forgalma a következő volt:
Összes bevétel ........................ 33 kor. — fill.

„ kiadás ........................ 25 „ 63 „
Maradvány .............................  7 kor. 37 fill.

F r e n y ó  La jo s ,
elnök.



1 6 0

VI. Mathematikai kör.
(1912 -1914.)

A Mathematikai kör 1913. szept. 18-ikán alakult meg Peskó Ödön 
tanár elnöklete mellett. A körbe 22 tanuló iratkozott be. Az alakuló-gyűlés 
Grünstein Ede Vili. o. tanulót titkárrá és Papp József VII. o. tanulót jegyzővé 
választotta meg.

Ez évben a radioaktivitással foglalkoztak behatóbban a tanulók s ezen 
körből tartottak a kör tagjai több sikerült előadást, így Friedmann Sándor, 
Papp József és Kemény László „A rádiumról", Neumann Ernő „A kathód- 
sugarakról" és Beszkid Antal „Röntgen-sugarakról".

A mathematikából az integrál- és differencziál-számítással kapcsolatos 
előadást tartott Grünstein Ede. A sorozatos előadás felölelte a differencziál- 
számítás elemeit, alkalmazását a maximum- és minimum-számításra, az 
integrál-számítást és gyakorlati alkalmazását.

Egyéb tárgyú sikerült előadást tartott Várjon Géza „A torpedóról", 
Weiszer Ernő „A gőzgép fejlődéséről". Felolvasást tartott továbbá Grell- 
neth Andor „Az üveglencsék csiszolásáról", Reinitz József „A gőzturbinák
ról". Példákat dolgoztak Friedmann Sándor, Lefkovits Dezső, Reinitz József, 
Papp József, Bodnár István, Diener Jenő és Grünstein Ede.

Az év végén beadott pályamunkák közül az első díjat „A fényképe
zés a csillagászat szolgálatában" ez. dolgozat nyerte el, melynek szerzője 
Reinitz József; a második díjat a „Faraday Mihály" ez. dolgozat, szerzője 
Neumann Ernő; a harmadikat az „Energia" ez. dolgozat, melyet Gottdiener 
József nyújtott be.

A jövő évi alakulás előkészítésével a kör Papp József VII. o. és 
Schwarz Sándor VI. o. tanulókat bízta meg.

P e s k ó  Ö d ö n ,
elnök.
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A főgymnasium ifjúságának segélyalapjai és gyűjtései.

1. Kirándulási alap 1913/14. tanév
végén ............................. 2095 kor. 97 fill.

Papp József VII. o. tanulónak
a dunajeczi kirándulásra .. 10 ft >/ 2085 kor. 97 fill

2. Tornaverseny alap 19'3/h .
tanév végén .................. 1376 I t 47 „

3. Oyámintézeti alap 1913/14.
tanév végén .................. 40 I t 96 „

4. Zenekör ................................... 279 „ 52 t i

kiadás felszerelésre .. .. 15 „ 12 I t 264 I t 40 „
5. Tornakor ............................. 47 11 38 „
6. Ifjúsági Segélyalap:

Maradvány 1912/ 13. tanévről .. 10484 v — t i

Bevétel:
Teszter Zsófia adományából .. 100 f t -- 11
Ifjúsági hangversenyből .. .. 194 „ 70 t i

Déri Gyula ajándéka............ 5 f t — I t

Kamat ................................... 355 „ 97 t i

Egyéb ................................... 2 „ 80 I t

Folyó évi gyűjtés:
I. osztály 73 kor. fill.
II. n 45 a — a

III. H 53 II —
IV. „ 30 „ -  „ .
V. „ 40 „ -  „
VI. „ 35 „ -  „

VII. „ 50 „ -  „
VIII. „ 28 „ -  „
I—VIII. „ gyűjtése............  354

Bevétel összesen 11496 kor. 47 fill.

Összes bevétel ..............................
Kiadás ifjúsági segély-könyvtárnak

és tanulók felruházására............
Jutalomdíjakra...................................

Összes kiadás .. 
Maradvány az 1913/14. tanév végén

11496 kor. 47 fill.

286 „ 89 „
110 „ -  „ 
396 kor. 89 fill. 

11099 kor. 58 fill.

C o l l .  É r t .  1 9 1 3 -1 9 1 4 . 21
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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 tanárikari
megrovások száma.

Megbetegedések Megrovások
A könnyű A súlyos A fertőző (eset

leg járványos) Az igazgatói A tanári
nem fertőző

megbetegedések száma megrovások száma
1 2 3 4 5

640 39 20 3 —

3. Az osztályvizsgálatot tett tanulók megoszlása honosság és szülőik (gyám
juk, illetőleg más törvényes gondviselőjük) állandó lakóhelye szerint.

Az osztályvizsgálatot tett nyilvános és magántanulók
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4. Az osztályvizsgálatot tett tanulók megoszlása vallás és anyanyelv szerint.

Azosztály- vizsgálatot tett tanulók összes száma

Az osztályvizsgálatot tett tanulók közül

ág-
hitv.

evang.
refor
mátus

római görög görög
keleti

uni
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vallású volt

__ i 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 12

353 106 20 75 20 — — 132 —

Az osztályvizsgálatot tett tanulók közül

m a g y a r német tót oláh ruthén horvát szerb olasz angol lengyel
ö ssz esen

n em
m a g y a r

anyanyelvű volt
1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4

316 27 9 — 1 — — — — — 37

5. Ismétlők, a görög-pótló tárgyak tanulói, magaviselet és mulasztások szerint.

Az osztályvizsgálatot tett
nyilvános és 

magántanulók 
közül

nyilvános tanulók
közül által

magaviseletből egyoratsem
csakigazoltan

igazolatlanul
igazol
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latlanulismétlő
volt

a görögpótló tárgyakat tanulta
1. 1 2. 1 3. 1 4.

osztályzatot kapott mulasztott mulasztott 
órák száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii

24 81 311 28 2 — 79 267 1 6454 7
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6. Az osztályvizsgálatot tett tanulók előmenetele.
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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.

1. Tanári testület.
1. Aigner G usztáv, a kisszebeni földmíves-iskola tanára. Tanította a 

gazdaságtant az I —III. osztályban, heti 6 órában. Szolgálati éveinek száma 
ezen intézetnél 1.

2. Bartus Ö dön segédtanár. Tanította a rajzot és szlöjdöt az I — IV. 
osztályban, a szépírást az I —II. osztályban, heti 20 órában. A rajz- és szlöjd- 
szerek őre. A II. osztály főnöke. A tanári értekezletek jegyzője. Szolgálati 
éveinek száma ezen intézetnél 2.

3. Becht József rendes tanár. Tanította a neveléstant a II. és IV. oszt.- 
ban, a német nyelvet az I —IV. oszt.-ban, vezette a gyakorlati kiképzést a 
IV. osztályban, heti 19 órában. A szabadságolt zenetanár tárgyai közül 
helyettesítette az éneket és karéneket az I — IV. osztályban, heti 5 órában. 
A IV. osztály főnöke. Az igazgató-választmány tagja. Szolgálati éveinek 
száma ezen intézetnél 7.

4. Gamauf G yörgy rendes tanár. Az 1913-14. iskolai évben szabad
ságoltatott. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 35.

5. G erhard Béla igazgató. Tanította a mennyiségtant az I —IV. oszt.- 
ban, heti 12 órában. Az igazgató-választmány tagja. Szolgálati éveinek 
száma más intézetnél 5, ezen intézetnél 14, összesen 19.

6. D r. Holénia Gyula, városi tiszti főorvos, óraadó tanár. Tanította 
az egészség- és életmentéstant a IV. osztályban, heti 1 órában. Szolgálati 
éveinek száma ezen intézetnél 3.

7. Kapy G yula rendes tanár. Az 1913-14. iskolai évben szabadságol
tatott. A zeneszerek őre. Szolgálati éveinek száma más intézetnél 8, ezen 
intézetnél 17, összesen 25.

8. Lehoczky Egyed helyettes tanár. Tanította a neveléstant az I. oszt.- 
ban, a magyar nyelvet az I —II. osztályban, a történetet az I —III. osztály
ban, heti 18 órában. Az I. osztály főnöke. Szolgálati éveinek száma ezen 
intézetnél 1.

9. Liptai Lajos alesperes-lelkész, rendkívüli tanár. Tanította az ev. 
vallástant az I —IV. osztályban, a tót nyelvet az I — IV. osztályban, heti 
16 órában. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 16.

10. Molitor G usztáv rendes tanár. Tanította a természettudományi 
tárgyakat az I —IV. osztályban, heti 15 órában. Külön megbízással tanította 
a tornát a III. és IV. osztályban, heti 4 órában. A szabadságolt zenetanár 
tárgyai közül helyettesítette a hegedűt az I —IV. osztályban, az orgonálást

IV.
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a VI. osztályban, heti 6 órában. Vezette a zenekart és a játékdélutánokat. 
A természettudományi szerek őre. Az igazgató-választmány tagja. Szolgálati 
éveinek száma más intézetnél 1, ezen intézetnél 7, összesen 8.

11. Remenyik Lajos gyakorló-iskolai tanító. Tanította a gyakorló-iskola 
I —IV. osztályában az összes tárgyakat, vezette a gazdasági ismétlő-iskolát 
és. az ifjúsági egyesületet, résztvett a gyakorlati kiképzésben. A szabad
ságolt zenetanár tárgyai közül helyettesítette az orgonálást a III. osztály
ban és a kántorképzést a IV. osztályban. A gyakorló-iskola felszerelésének 
őre. Szolgálati éveinek száma más intézetnél 8, ezen intézetnél 15, összesen 23.

12. Szigeti Varga László, a kisszebeni földmíves-iskola igazgatója. 
Tanította a gazdaságtant a IV. osztályban, heti 2 órában. Szolgálati éveinek 
száma ezen intézetnél 1.

13. Vohaner Dezső rendes tanár. Tanította a neveléstant a III. oszt.- 
ban, a magyar nyelvet a III. és IV. oszt.-ban, a földrajzi az I —III. oszt.- 
ban, az alkotmánytant a IV. oszt.-ban, vezette a gyakorlati kiképzést a
III. oszt.-ban, heti 19 órában. Külön megbízással tanította a tornát az 
I —II. oszt.-ban, heti 4 órában. A szabadságolt zenetanár tárgyai közül 
helyettesítette a harmóniumot az I —II. oszt.-ban, heti 4 órában. Vezette a 
katonai kiképző és czéllövészeti tanfolyamot. A III. osztály főnöke. A tanári 
könyvtár őre. Az önképző- és önsegélyző-körök elnöke. Szolgálati éveinek 
száma más intézetnél 3, ezen intézetnél 4, összesen 7.

Másvallású tanulóink vallásoktatását végezték: G önczy Gábor ref. 
lelkész, Paskevits Ferencz rk. lelkész, P etrik M iklós gk. tképző-int. tanár.

A katonai kiképző- és czéllövészeti tanfolyam oktatója Issekutz Jenő 
cs. és kir. százados volt.

A gyakorló-iskolában a női kézimunkát tanította Remenyik Lajosné.

2. A tanítóképző-intézet növendékei.
A r ö v id í té s e k  m a g y a r á z a t a :  ref. =  református, rk. =  róm. kath., gk. =  gör. szert, 

kath., tm. =  tandíjmentes, jt. =  jótéteményes, ö. =  ösztöndíjas, ism. = ismétlő, i. =  inter
nátusbán lakó, sz. — szüleinél lakik, k. = kintlakó.

Név, vallás Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY* *
Áros Mihály ref., i. . . 
Baltazár Dezső tm., jt., i. 
Bábel János tm., jt., i. . 
Gdovin Zoltán tm., jt., i. 
Giró Szász András tm., jt., i

Eperjesbe, Szabolcs vm., 1896. jún. 8. 
Rimaszombat, 1898. szept. 14.
Kövi, Gömör vm., 1898. febr. 8. 
Nyíregyháza, 1896. okt. 20.
Türkös, Brassó vm., 1899. febr. 27.

* Az I. osztály 19 tanulója közül a gymnasium V. osztályát sikerrel végezte 2, 
a gymnasium IV. osztályát 7, a polgári iskola V. osztályát 1, a polgári iskola IV- 
osztályát 9 tanuló.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Hajsó Sándor tm., jt., i. 
Hunszdorfer János tm., jt., i., ö. 
Jedlovszky Rezső tm., jt., i.
Koczka Pál tm., i...............

10 Koncsek Gyula tm., i.........

Oroszvég, Bereg vm., 1897. nov. 13. 
Rozsnyó, Gömör vm., 1898. nov. 3. 
Diósgyőr, Borsod vm., 1897. febr. 28. 
Rimabánya, Gömör vm. 1898. aug. 17. 
Egyházasdengeleg, Nógrád vm., 1896. 

okt. 14.
Koncsek János tm., jt., i. .. Egyházasdengeleg, Nógrád vm., 1898.

Maczkó József tm., jt., i. .. 
Makovics Béla tm., jt., i. .. 
Marschalkó Gyula tm., jt., i. 

15 Pichler Károly tm., jt., i. .. 
Szereday Károly tm., jt., i.

*Vargovcsik Elek rk., sz.......
Zenovitz Zenő tm., i...........
Zsák Andor tm., jt., i.........

szept. 10.
Vychodna, Liptó vm., 1899. júl. 29. 
Szomolnok, Szepes vm., 1897. nov. 7. 
Rákoskeresztúr, Pest vm., 1898. okt. 16. 
Bárót, Háromszék vm., 1897. decz. 8. 
Sárosófalu, Sáros vm, 1898. jan. 31. 
Töltszék, Sáros vm., 1898. jan. 4. 
Kassa, 1896. aug 26.
Radváncz, Ung vm., 1898. máj. 12.

M a g á n v izsg á t tett 1914. jún. 18-ikán :
Böszörményi László ref......  | Kisdobrony, Bereg vm, 1897. júl. 14.

II. OSZTÁLY.
Bradofka András tm., jt., i. Ratkó, Gömör vm., 1896. jan 31.
Danis Pál tm., jt., i.............
Fodor Gyula tm., jt., i........
Garay József tm., jt., i., ism.

5 Konrád Béla tm., jt., k.......
Kubacska István tm., jt., i. .. 
Lengyel Elemér ref., jt., i. ..

Eszterézs, Gömör vm., 1898. jan. 30. 
Nyíregyháza, 1897. szept. 27.
Makó, Csanád vm., 1895. okt. 11. 
Lassúpatak, Szepes vm., 1896. jan. 17. 
Nyíregyháza, 1897. máj. 31. 
Tiszaszentmárton, Szabolcs vm., 1896. 

júl. 8.
Matej Mihály tm., jt., i.......
Meskó Frigyes tm., jt., i., ism. 

10 Monczoly János tm., jt., i., ö.
Prékopa Dezső tm., i..........
Szabó Elemér tm., jt., i......
Szabó Kálmán ref., i...........
Szőke Andor ref., sz...........

15 Sztanó Pál tm., jt., i., ö......
Vohaner Géza, tm., jt., i. ..

Bátyok, Abaúj vm., 1895. okt. 3. 
Felsőkubin, Árva vm., 1894. febr. 18. 
Klenócz, Gömör vm., 1897. márcz. 18. 
Hisnyóvíz, Gömör vm., 1896. szept. 10. 
Csákány, Abaúj vm., 1897. jan. 25. 
Hernádszurdok, Abaúj vm., 1897. nov. 7. 
Barabás, Bereg vm., 1898. jún. 26. 
Murányhosszúrét, Gömör,1896. nov. 20. 
Abaújszántó, Abaúj vm., 1898. jan. 7.

Wolf Rezső, tm., jt., i.........  Ménhárd, Szepes vm., 1896. márc. 19.
M a g á n v izsg á t tett 1913. szept. 2-ikán :

Kiss Lajos ref......................  | Runya, Gömör vm., 1895 máj. 22.
* Kimaradt 1913. szept. 16-ikán.
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Név, vallás Születés helye és ideje

III. OSZTÁLY.

Bernáth Sándor ttn., jt., i. 
Bohus László ttn., jt., i. . 
Bolner Gyula tm., jt., i . ..
Brezina Pál tm., jt., i......

5 Chlebus Pál tm., jt., i. ..
Elek Pál ref., k., ism.......
Emericzy Géza tm., jt., i. 
Gergely Zoltán ref., i., ism 
Kapy Jenő tm., jt., sz.

10 Kiss Lajos ref., i...............
Knott Ottó tm., jt., k. 
Kretovits István rk., sz. .. 
Marschalkó Jenő tm,, jt., 
Meskó Emil tm., jt., i. ..

15 Nagy Zoltán ref., i..........
Páter Jenő tm., sz............
Spiesz József tm., jt., i. .. 
Stronczer Dániel rk., k. . 
Szabó Sándor tm., jt., i., ö 

20 Tarnovszky Ferencz gk., sz 
Varga József tm., jt., i. .. 
Zselló Lajos tm., jt., i. ..

Sződ, Pest vm., 1896. jún. 4.
Apácza, Brassó vm., 1894. júl. 6. 
Tokaj, Zemplén vm., 1895. decz. 31. 
Runya, Gömör vm., 1894. decz. 20. 
Lehelfalva, Gömör vm., 1895. decz. 5. 
Parasznya, Borsod vm., 1895. ápr. 3- 
Ménhárd, Szepes vm., 1895. okt. 9. 
Fulókércs, Abaúj vm., 1894. máj. 24. 
Rimaszombat, Gömör vm., 1897. jan. 15- 
Runya, Gömör vm., 1895. máj. 22. 
Leibicz, Szepes vm., 1894. decz. 26. 
Lengyelfalva, Abaúj vm., 1893. jún. 5. 
Rákoskeresztúr, Pest vm., 1896. okt. 24. 
Felsőkubin, Árva vm, 1896. okt. 4. 
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.

Biró Antal ref., i..............

Czelder Gyula tm., jt., i. 
Danis Frigyes tm., jt., i... 
Fiedler Ferencz tm., i. .. 

5 Horcsák Lajos tm., jt., i. 
Jánócsik András ref., i. .
Janurik Mátyás tm., i......
Kántor Lajos ref., i..........
Kisfaludy Lajos tm., jt., i.

10 Koncz Miklós ref., i........
Koszka Gyula tm., jt., i.,
Kovály Árpád rk., sz.......
Krecsák Gyula tm., jt., i. 
Kutsinszky József tm., sz.

IV. OSZTÁLY.

ö.

Hernádszentandrás, Abaúj vm., 1892. 
szept. 23.

Rákosbánya, Gömör vm., 1896. okt. 24. 
Gömörhegyvég, Gömör, 1894. márcz. 6. 
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. márcz. 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.
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Név, vallás Születés helye és ideje

15 *Mercs Samu tm., jt., i. .. 
Milder Sándor tm., jt, i . .. 
Ponicsán Ádám tm., jt., i. 
Rumann Kornél tm., jt., i. 
Scholtz Béla tm., jt., i. ..

20 Sintaj Pál tm., jt., i.........
Wildner László tm., jt., i. 
Zorkóczy Ernő tm., jt., t  

M a g á n v iz sg á t tett 1914. 
Friedmann Henrik izr. ..

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. 
Leibicz, Szepes vm., 1896. márcz. 31. 
Dabar, Nógrád vm., 1895. jan. 17. 

május 28-ikán :
.. I Ólubló, Szepes vm., 1880. máj. 5.

Kimaradt 1914. január 16-ikán.

C oll. É rt. 1913-1914. 2 2



3. A tanulókra vonatkozó statisztikai adatok.
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a) Rendes tan u lók .

I. 1 II. III. IV. Összesen
a) Általános áramlat szerint 

volt:
Beiratkozott.. ........................
Alsóbb osztályból átlépett
Ism étlő ...................................
Más tanítóképzőből jött .. ..
Évközben kimaradt ............

„ meghalt ............
„ eltanácsoltatott.. .. 

Vizsgát tett az év végén .. ..

19
19

1

18

17
15
2

17

22
20

2
1

22

22
22

1

21

80
76
4
1
2

78

b) Vallás szerint volt az év 
végén:

Ág. hitv. evang........................ 17 14 15 16 62
Ev. ref....................................... 1 3 4 4 12
Róm. kath................................. — — 2 1 3
Oör. kath.................................. — — 1 — 1

Összesen .. 18 17 22 21 78

c) Anyanyelv szerint volt az 
év végén:

M agyar................................... 18 17 22 21 78
Német .................................... — — — — —

T ó t ......................................... — — — — —
Összesen 18 17 22 21 78

d) Kor szerint volt az év végén:
1891- ben született, tehát 23 éves — — 1 — 1
1892-ben „ „ 22 „ — — — 1 1
1893-ban „ » 2 1  „ — — 1 3 4
1894-ben » „ 20 » — 1 7 8 16
1895-ben » » 1 9  » — 2 7 4 13
1896-ban „ » 1 8  » 4 6 4 5 19
1897-ben „ „ 1 7  „ 4 5 2 — 11
1898-ban „ „ 1 6  „ 8 3 — — 11
1899-ben. » „ 1 5  „ 2 — — — 2

Összesen .. 18 17 22 21 78



171

I. II. III. IV. Összesen{// WiCtCOt ! IUL VULL Iti
<?i/ végén:

Sáros vármegyei ............ 1 — 3 1 5
Qömör „ 4 5 5 4 18
Szepes i, ............ 1 2 2 3 8
Liptó u ............ 1 — — 2 3
Borsod » ............ 1 — 1 — 2
Zemplén „ ............ — — 1 3 4
Szabolcs „ ............ 2 3 1 1 7
Ung H ............ 1 — 1 — 2
Bereg » ............ 1 1 — ' — 2
Ár v 3. v ............ — 1 1 — 2
Brassó » ............ 1 — 1 — 2
Abaúj-Torna „ ............ 1 4 3 1 9
Nógrád „ ............ 2 — — 2 4
Háromszék „ 1 — — — 1
Pest ............ 1 — 3 2 6
Csanád « ............ — 1 — — 1
Torontál » ............ — — — 1 1
Békés w ............ — — — 1 1

Összesen .. 18 17 22 21 78

/ /  A szülők polg. állása szerint
volt az év végén:

Lelkész f i a ............................. 2 1 2 — 5
Tanító, tanár fia .................. 3 4 7 6 20
Egyéb értelmi foglalkozású fia 2 2 2 1 7
Iparos és kereskedő fia .. .. 3 3 4 5 15
Kisbirtokos » .. .. 3 4 4 7 18
Egyéb állású » .. .. 5 3 3 2 13

Összesen 18 17 22 21 78

g) Illetőség szerint ág. h. ev.
volt az év végén:

1. Tiszakerületbeli, és pedig:
Sáros vármegyei............ 1 1 2 1 5
Szepes ii ............ 2 1 2 3 8
Liptó i; ............ 1 — — 2 3
Gömör ii ............ 4 5 3 3 15
Abaúj-Torna „ ............ 1 2 1 — 4
Borsod ii ............ 1 1 — — 2
Zemplén „ ............ — — 1 1 2
Szabolcs i/ ............ 2 3 1 1 7
Brassó » ............ 1 — 1 — 2
Háromszék » ............ 1 — — — 1
Árva ii ............ — 1 1 — 2 .

2. Bányakerületbeli ............ 1 — 3 3 7
3. Dunáninneni kerületbeli .. 2 — — 2 4
4. Dunántúli kerületbeli .. .. — — — — —

Összesen 17 14 15 16 62
2 2 »
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b) M agántanulók.

a) Általános áramlat szerint: 
Engedélyt nyert a magánvizsg.

I. II. IV. Összesen

2 1 1 i 4
Alsóbb osztályból átlépett .. .. 1 1 1 3
Ismétlő......................................... 1 — — 1
Vizsgát tett az év folyamán.. .. 1 1 1 3

b) A vizsg. tett m-tanulók közül:
Ág. hitv. ev.................................. — — — —

Református .............................. 1 1 — 2
Róm. kath..................................... — — -- —
Izr.................................................. — — 1 1

c) A vizsg. tett m.-tanulók közül:
Magyar anyanyelvű.................. 1 1 — 2
Német „ .................. — — 1 1

d) A vizsg. tett m.-tanulók kora:
1880-ban született, tehát 34 éves — — 1 1
1895-ben „ „ 1 9  „ — 1 — 1
1897-ben „ „ 1 7  „ 1 — — 1

é) A vizsgálatot tett m.-tanulók 
születési hely szerint:

Gömör vármegyei ..................... 1 1
Bereg „ .................. 1 — — 1
Szepes „ .................. — — 1 1

/ )  A vizsg. tett m.-tanulók közül:
Tanítói pályán működik .. .. — — 1 1
Más pályán .............................. — — —
Szülői gondozás alatt áll .. .. 1 1 — 2

g) A vizsg. tett m.-tanulók a szülők 
polgári állása szerint:

Lelkész fia................................... 1 1
Kisbirtokos fia ........................ 1 — 1
Egyéb-állású f i a ........................ 1 1
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4. Tanulók segélyezése, ösztöndíjak.
1. A fentartó egyházkerület részéről: 
a) Tandíjmentességben részesült:

I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt. Ossz. Segély értéke
Tiszakerületi ág. h. ev. 14 14 12 12 52 520 K.
Máskerületi „ 3 3 5 11 110 „
Másvallású „ — 1 — 1 20 „

Összesen . 17 15 15 17 64 650 K.
b) Lakás, fűtés, világítás, takarítás jótéteményében részesült:

I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt. Ossz. Segély értéke
Tiszakerületi ág. h. ev. 12 12 9 10 43 2952 K.
Máskerületbeli „ 2 3 4 9 590 „
Másvallású „ 1 — 1 30 „

Összesen . 14 13 12 14 53 3572 K.
c) Convictusi elengedésben részesült:

I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt. Össz. Segély értéke
Tiszakerületi ág. h. ev. 7 11 11 8 37 3090 K.
Máskerületbeli „ 1 2 4 7 460 „

Összesen 8 11 13 12 44 3550 K.
A convictusi elengedésben a collegiumi tápintézet által adott 833 K. 

is bennfoglaltatik.
2. Egyes könyvkiadók különböző értékben küldöttek tankönyveket 

szegény tanulóink között való ingyenes kiosztás czéljából.
3. Ösztöndíjat s egyéb segélyt kapott 13 tanuló. Az ösztöndíjak és 

egyéb segélyek összege 512 K.
Fenti segélyek és ösztöndíjak főösszege 8284 K
A convictusi elengedésről, az ösztöndíjakról és egyéb segélyekről 

részletes kimutatás a „Collegiumi közös intézmények" czím alatt.

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. igazgató-választmánya díjtalanul bocsátott a tanítóképző
intézet rendelkezésére.

Az intézetnek a gazdasági gyakorlatok végzésére megfelelő kertje
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nincsen, az internátus melletti kert, a mely mintegy 3460 ma 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 gondoskodni fog.

Az internátusbán 66 tanuló volt elhelyezve, 7 tanuló szüleinél lakott, 
5 tanuló egyes családoknál bérelt alkalmas lakást. Internátusi felügyelő
tanár a lefolyt isk. évben Vohaner Dezső int. rendes tanár volt.

6. Könyvtár, bútorzat és tanszerek gyarapodása.
a) A könyvtár gyarapodott:
1. Vétel útján: Cserey: Nagy növényhatározó, Kmettykó: Testnevelés 

rendszere, 2 drb, Proth: Svéd gymnastika, Sztankovics: A testgyakorlás 
kézikönyve, Molnár: Bevezetés a gyermektanulmányba, Mecsnikov: Az 
emberi természet, Kenedi: Szocziologiai nyomozások, France: A növények 
érzéki és szerelmi élete, A darvinizmus mai állása, Foerster: Iskola és jellem, 
Dr. Maurin: Képek a természet köréből ez. művekkel;

Evang. Orálló, Magyar Tanítóképző, Nemzeti Iskola, Ev. Népiskola, 
Ev. Közérdek, Magyar Kisdednevelés és Népoktatás, Képzőművészet ez. 
folyóiratokkal.

2. Ajándék útján: A közoktatásügyi minisztertől: A dinnyetenyésztés, 
Révai-Lexikon VII —IX. k., Valló: A méhtenyésztés vezérfonala, Csörgey: 
A madárvédelem a kertben, Faragó: A bútor és lakásberendezés története, 
A tanszerfelszerelés VII. sz. jegyzéke, A katonai hivatásra való előkészítés, 
Lőkiképzési eljárás, A honvédgyalogság gyakorlati szabályzata, A honvéd
ség szolgálati szabályzata, A 90., 88/90. és 9. mintájú ismétlőpuska beren
dezése és használata, Lőutasítás, Tornautasítás, Sárai-Szabó: Honvédelem. 
Dr. Koós: Magyarország és társországai közjogi viszonya ez. művekkel;

Néptanítók Lapja, Hivatalos Közlöny, Akadémiai Értesítő, Herkules, 
Ev. Oyámintézet ez. folyóiratokkal.

b) Bútorzat és tanszerek:
1. A fenntartó hatóság által a tanítóképző berendezésére és felszerelé

sére megszavazott 8000 K.-ból: Bútorokra fordítottunk 1402-60 K.-át. Szlöjd- 
szerekre 683'37 K.-át. Rajzszerekre 27'90 K.-át. Pbysikai eszközökre 1447 20 K.-át 
Kémiai eszközökre 49176 K.-át. Kémiai anyagokra 187-58 K.-át. Biológiai 
eszközökre 1078-69 K.-át. Biológiai faliképekre 144 K.-át. Tornaeszközökre 
990 34 K.-át. Zeneeszközökre 334’50 K.-át. Tanári szakkönyvtárra 22676 K.-át. 
Gyak.-isk. tanszerekre 7030 K.-át. Gyak.-isk. ifj. könyvtárra 120 K.-át. Szállítás 
és apró kiadásokra 300 K.-át.

Felhasznált összeg 7505 K.
A jövő tanév folyamán felhasználható összeg 495 K.
2. A földmívelésügyi miniszter úr méhészeti eszközöket ajándékozott 

az intézetnek 152 K. értékben; az Orsz. Paed. és Tanszermúzeum a gyak.- 
iskola részére 50 K. értékű taneszközt juttatott.

Fogadják az ajándékozók az intézet hálás köszönetét!



175

A tanítóképző-intézet működése.
1. Az év rövid története és a tanárok működése.
Az elmúlt IQD/h . isk. évnek azon adatain kívül, a melyek a coll. 

igazgató jelentésében foglalnak helyet, itt még a következőket említem meg:
1. Az iskolai év kezdete és vége. A tanárkar alakuló-értekezletét szept. 

1-ső napján, a javító-vizsgálatokat szept. 1—2. napján tartottuk meg. Szept. 
1—3-ikán folytak a beiratások. Az isk. évet szept. 4-ikén ünnepélyesen 
megnyitottuk és június 27-ikén fejeztük be. Az évzáró-értekezletünket jún. 
30-ikán tartottuk meg.

2. Változás a tanárkarban. Gamauf György r. tanár az 1913/14. isk. 
évre szabadságoltatott, tárgyait Lehoczky Egyed helyettes-tanár látta el. 
Kapy Gyula r. tanár az 19l3/i4. iskolai évre szabadságoltatott, tárgyait az 
intézet tanárkara helyettesítette. A földmívelésügyi minister úr őnagyméltó- 
sága megbízásából a gazdaságtant az I —II. osztályban Aigner Gusztáv 
földmívesiskolai tanár, a IV. osztályban Szigeti Varga László földmívesisk. 
igazgató tanította. Pomekács Mihály méhészeti szaktanító az őszi és tavaszi 
hónapokban méhészeti előadásokat tartott.

3. Értekezletek. A lefolyt iskolai évben megtartott értekezletek száma 18. 
Ezen értekezletek fontosabb tárgyai voltak a f. tanév tanulmányi és fegyelmi 
ügyeinek elintézésén kívül: Gamauf György és Kapy Gyula szabadságolt 
tanárok tárgyainak ellátása; a gyakorlóiskolába való felvétel szabályozása; 
a katonai kiképző- és czéllövészeti tanfolyam, a gazdasági ismétlőiskola és 
az ifjúsági egyesület szervezése; a gyakorlati kiképzés; a magyar fogalmazás
tanítás; az Eötvös J.-ünnepély; a gyakorlóiskola vezetőjének a II. egyháznál 
viselt kántori tisztsége alól való felmentése; az időlegesen szabadságolt 
gyakorlóiskolai vezető helyettesítése; az I912/13. isk. évi vizsgálatokra vonat
kozó ministeri rendelet; kirándulások szervezése; ifjúsági tornaverseny; 
a Gamauf György tanár nyugdíjazása folytán megüresedett tanszék betöl
tése; az 1914/15. isk. évre szabadságolt Remenyik Lajos gyakorlóiskolai 
vezetőtanár helyettesítése.

4. Iskolalátogatások. Decz. hó 10. napján azon örvendetes kitüntetés
ben részesültünk, hogy dr. Neményi Imre ministeri tanácsos úr Öméltósága 
meglátogatta intézetünket. Jelen volt egyes tanítási órákon és megtekintette 
intézetünk minden helyiségét, berendezését és felszerelését. Örömmel hallottuk 
azon kijelentését, hogy intézetünk az adott helyzethez mérten, különösen 
a tanárkar lelkiismeretes munkássága folytán, feladatának megfelel és méltó 
a kormány támogatására. Szabó Elemér kir. tanfelügyelő május 20., 21. és 
23-ikán tartotta meg hivatalos látogatását. Dr. Schneller István, a kolozsvári 
egyetem nyilv. r. tanára május 6., 7. és 8-ikán vizsgálta meg intézetünket. 
Úgy Szabó Elemér kir. tanfelügyelő, mint dr. Schneller István ministeri 
biztos a tapasztaltakról teljes megelégedéssel nyilatkoztak.
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5. Mintatanítások. Bartus Ödön, Becht József, Gerhard Béla, Lehoczky 
Egyed, Molitor Gusztáv és Vohaner Dezső 6 — 6 félórás mintatanítást tar
tottak a gyakorlóiskolában.

6. Ünnepélyek. Megünnepeltük okt. 6-ikát; okt. 31-ikét, a reformatio 
évfordulóját; márcz. 8-ikán Eötvös József báró emlékét; márczius 15-ikét; 
április 11-ikét. Megtartottuk az alkoholellenes napot, a madarak és fák 
napját és a békenapot.

7. Czéllövészeti tanfolyam. Intézetünk a 111 —IV. éves tanulók részére 
ez éven először czéllövészeti tanfolyamot létesített, melyen 41 tanuló nyert 
kiképzést.

A kiképzés nehéz és fárasztó munkáját Issekutz Jenő cs. és kir. 67. 
gyalogezredbeli százados végezte, a ki nagy körültekintéssel, nemes oda
adással arra törekedett, hogy a tanulók figyelmét, érdeklődését felkeltse, 
hogy őket a rendszeretetre, gyors tevékenységre, férfias bátorságra, hatá
rozottságra szoktassa. A tanári-kar részéről Vohaner Dezső tanár volt jelen, 
a ki a felügyeletet, ellenőrzést végezte.

A kiképzés minden hét csütörtök délutánján 3 — 5 óráig tartott, melyen 
testedzőgyakorlatokat, fegyverfogásokat, czéllövőgyakorlatokat végeztek, a 
téli hónapokban elméleti oktatásban részesültek.

A honvédelmi minister kellő támogatásban részesítette a tanfolyamot, 
6 ismétlő-puskát és szuronyt a szükséges felszereléssel, 5 kézikönyvet, 
4300 gyutacsot, 4300 ólomlövedéket, 1290 élestöltényt, 6 tölténytáskát s 
egyéb eszközöket bocsátott rendelkezésére.

A czéllövészeti tanfolyam versenynyel ért véget.
A katonai lövőtéren jún. 14-ikén tartott czéllövő-verseny fényes ered

ménynyel végződött. A versenyre a honvédelmi minister 1 ezüst- és 4 bronz
érmet küldött, ezenkívül 6 értékes tárgy és 5 oklevél került kiosztásra.

A verseny eredménye a következő :
1. Ponicsán Ádám IV. é. 150 egységgel, ezüst-érem és díjtárgy,
2. Zselló Lajos III. é. 115 „ bronz-érem I I

3. Varga József III. é. 100 11 11 I I

4. Gergely Zoltán III. é. 100 V  11 I I

5. Kutsinszky József IV. é. 100 11 t i I I

6. Rumann Kornél IV. é. 95 „ oklevél 11

7. Marschalkó Jenő III. é. 95 11 11

8. Danis Frigyes IV. é. 88 I I  i i

9. Krecsák Gyula IV. é. 80 11 I I

10. Janurik Mátyás IV. é. 80 i t  11

8. Tornaverseny. Május 21-ikén tartották az eperjesi középiskolák 
tornaünnepélyüket, melyen intézetünk is résztvett. Az ünnepély szabad- 
gyakorlatokból, játékokból és athletikából állott. Intézetünk tanulói különösen 
a szabadgyakorlatok végzésével vonták magukra a nagyközönség figyelmét; 
a football-játékban a coll. főgymnasium volt az ellenfele, a játék eldöntet
lenül végződött, az eredmény 0 : 0 volt.
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9. Kirándulások. Az őszi és tavaszi kedvezőtlen időjárás miatt a tervbe
vett kirándulások nagy részét meg nem tarthattuk. Tanulmányi kirándulást 
rendeztünk külön-külön minden évfolyammal Kisszebenbe és Orkutára. 
Kisszebenben az osztott állami elemi iskolában meghallgattuk a tanításokat, 
megtekintettük az ottani ipartelepeket, Orkután a földmívesiskola gazdaságát 
tanulmányoztuk. A III. és IV. oszt. növendékei egy téli harczászati gyakor
latot figyeltek meg Oergelylaka vidékén. Megnézték növendékeink a hely
beli ipartelepeket, egyes tanintézetekben, különösen pedig a helybeli ev. 
népiskolában egyes tanítási órákon vettek részt. Rövid kirándulásokat tettünk 
Eperjes közelfekvő kies helyeire: Nagysárosra, a hol a műmalmot, a Rákóczi- 
kastélyt és a várat tekintették meg.

10. Egészségügy. A lefolyt iskolai évben Gamauf György és Kapy 
Gyula intézeti rendes tanárok súlyos betegségük miatt szabadságoltattak. 
Remenyik Lajos gyakorló-iskolai vezető hasonló okból háromheti szabad
ságot élvezett. A tanulók egészségi állapota kielégítő volt, egy tanulónk 
betegség miatt kénytelen volt intézetünket elhagyni.

11. Gyűjtések. Gyűjtést rendeztünk: a rozsnyói árvaházra 30 korona, 
az egyetemes gyámintézetre 12 korona, a reformáczió 400-éves jubileumi 
alapjára 3ó korona eredménynyel.

12. A tanéven át az értelem fejlesztése mellett különös gondot fordítottunk 
tanulóink vallásos és hazafias érzelmeinek ápolására és fejlesztésére, a ter
mészet és a művészet szeretetére, megbecsülésére. Nagy segítségünkre 
voltak e tekintetben az Eperjesi Széchenyi-kör, a Népakadémia, a Kárpát- 
Egyesület Eperjesi Osztálya, a theologia Belmissziói Egyesülete stb., a melyek 
által rendezett felolvasó- és zeneestélyeken a lehetőség szerint résztvettünk 
és közreműködtünk. Fogadják az intézet hálás köszönetét!

2.  A tanítás anyaga.
Az ág. hitv. ev. vallású tanulók vallástani anyagát az „Egyetemes vallás

iam tanterv tanítóképző-intézetek számára'1 írja elő, másvallású tanulóink 
vallástani anyaga az illető felekezet vallástani tanterve szerint, annak teljesen 
megfelelő mértékben állapíttatott meg.

A többi tárgyak szigorúan „Az állami elemi iskolai tanító- és tanítónő- 
képző-intézetek tanterve'' (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.

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.

Coll. Ért. 1913-1914. 23
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Magyar írásbeli dolgozatok.
I. osztály. 1. Szabadon választott költemény tartalma. 2. Az Igazság 

és Hamisság. 3. Beregszász keletkezése. 4. Kenyérkő. 5. Kőmíves Kelemenné. 
(Költemények prózai átalakítása.) 6. Karácsony. 7. A római birodalom bukásá
nak okai. 8. A hűn és magyar nemzet eredete. 9. Az én lakásom. (Leírás.) 
10. Nyári zivatar. (Leírás.) 11. Hasonlatok és metaphórák keresése „A csárda 
romjai“ ez. költeményből. 12. A hamis tanú. (Elbeszélés.) 13. Polgári ügy
iratok. 14. Bizalmas levél, adott tárgygyal.

II. osztály. 1. Mily eszmét akar kifejezni a költő „A madár fiaihoz" 
ez. költeményében? 2. Mi a nemzeti költő nemzetére való hatásának a titka?
3. Balassi B. „Boldogtalan vagyok" ez. költeményének tartalmi ismertetése.
4. Halottak napja. 5. A „Fiamnak" ez. költemény belső tartalma. 6. Magyarok 
romlása. (Berzsenyi alapján.) 7. Petőfinek „A magyar nemes" ez. költeménye 
alapján meghatározandó a szatíra czélja és lényege. 8. Az eszményítésről 
milyen igazságokat fejteget Arany János „Vojtina ars poétikájáéban ?
9. II. Frigyes, mint a felvilágosodás korának uralkodója. 10. Népmeséi 
sajátságok Petőfi „János vitéziében. 11. A rozzant csárda. (Leírás.) 12. A walesi 
bárdok. 13. Hogyan bűnhődnek Arany balladáinak hősei? 14. „Ráchel 
siralmá“-nak tartalma, alapeszméje és szerkezete. 15. A tatárjárás Magyar- 
országon. 16. A magyar nemes ifjak nevelése a XVI. században.

III. osztály. 1. Hogyan áldoztak a hunok Istenüknek? („Buda halála" 
első éneke után.) 2. „Buda halálá"-nak kútforrásai. 3. Zrínyi halála. 4. Hogyan 
nyerjük meg tanítványaink szeretetét? 5. Eperjes szerepe a magyar törté
nelemben. 6. Az összeesküdtek jelenete mennyiben van hatással Bánk bán 
sorsára? 7. A katasztrófa Katona „Bánk bán“-jában. 8. A helyesírás tanítását 
a hallásra vagy a látásra kell-e alapítani? 9. „Az ember tragédiájáénak IV. 
része. 10. Helyesírási gyakorlat. (Eljárás a népiskolában.) 11. Hogyan lett 
Ankerschmidt magyar ember? 12. Üdvözlő-beszéd kartársunk 25-éves 
jubileumán. Házi feladatul: vázlatok, kivonatok készítése.

IV. osztály. 1. Hogyan nyerhetjük meg tanítványaink szeretetét? 2. A 
tanító szocziális kötelességei, különös tekintettel a közegészségügyre, az 
alkohol elleni küzdelemre. 3. Epikus költészetünk a XVII. században.
4. Csokonai lírai költészete. 5. Helyesírási gyakorlat. (Eljárás a népiskolá
ban.) 6. Ünnepi beszéd. (Tartandó a népiskolában márczius 15-ikén.)
7. Kisfaludy Károly kora. Vázlatok, kivonatok készítése.

3. Az 1913/14. isk. évben használt tankönyvek jegyzéke.
I. osztály: Ahn-Glósz, Tót nyelvtan. Bánóczy-Weszely, Magyar stilisz

tika. Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés. Bereczky, Bibliai történetek. Biró, 
Szlöjdgyakorlatok. Dékány-Simkó, Számtan. Dékány, Mértan. Demény- 
Baumann, Kath. hittan róm. kath. számára. Enekeskönyv, ref. részére. 
Farkas-Kovács, Csillagászati és fizikai földrajz. Győry, Luther kis-kátéja. 
Hohmann-Bloch, Hegedűiskola. Kapy, 80 énekdallam. Miklós-Móczár,
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Állat- és növénytan. Murányi, Bibliai szemelvények ref. részére. Novy 
Zákon. Schermann, Test- és egészségtan. Schuster-Novy, Német tankönyv. 
Sebestyén-Bellovits, Egyetemes történet. Vajda, Szépírási minták. Weszely, 
Rendszeres magyar nyelvtan. Kiss-Véniss, Mezei gazd.- és kertészettan.

II. osztály: Ahn-Olósz, Tót nyelvtan. Bánóczy-Weszely, Poétika, 
rhetorika és olvasókönyv. Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés. Bereczky, 
Bibliai történetek. Biblia. Biró S., Földrajzi plasztikák. Biró S., Szlöjd- 
gyakorlatok. Dékány-Simkó, Számtan. Dékány, Mértan. Farkas, Egyetemes 
földrajz. Hohmann-Bloch, Hegedű-iskola. Kapy, 80 énekdallam. Kiss- 
Öreg, Fel kiélet ismertetése. Kogutovicz, Földrajzi iskolai atlasz. Matuszka, 
Kath. erkölcstan. Miklós-Móczár, Állat- és növénytan. Murányi, Bibliai 
történetek ref. részére. Novy Zákon. Schuster-Novy, Német tankönyv. 
Sebestyén-Bellovits, Egyetemes történet. Tipray, Német szótár. Kiss-Véniss, 
Mezei gazd.- és kertészettan.

III. osztály: Ahn-Olósz, Tót nyelvtan. Aubermann, Kath. egyház- 
történet. Baló, A magyar népoktatásügy szervezete. Bánóczy-Weszely, 
Poétika, retorika és olvasókönyv. Biró, Földrajzi plasztikák. Biró, Szlöjd- 
gyakorlatok. Dékány, Mértan. Dékány-Simkó, Számtan. Farkas, Egyetemes 
földrajz. Hohmann-Bloch, Hegedűiskola. Horvay, Német olvasókönyv. 
Kapy, 80 énekdallam. Koch-Kovács, Kémia és ásványtan. Kovács, Fizika. 
Kogutovicz, Földrajzi iskolai atlasz. Novy Zákon. Pálfy-Bereczky, Kér. 
egyháztörténet. Raffay, Vallástanítás módszertana. Reményik, Mintaleczkék. 
Reményik, Tanításmenet. Sebestyén, A magyarok története. Szőts, Ref. int
és erkölcstan. Tipray, Német szótár. Weszely, Nevelés- és oktatástan. Kiss- 
Véniss, Mezei gazd.- és kertészettan.

IV. osztály: Balogh, Alkotmánytan. Bánóczy-Weszely, Irodalomtörté
net. Bereczky, Kér. hit- és erkölcstan. Biró, Földrajzi plasztikák. Biró, Szlöjd- 
gyakorlatok. Dékány, Mértan. Dékány-Simkó, Számtan. Fonyó, Hitelemzés- 
tan. elemei. Hohmann-Bloch, Hegedű-iskola. Horvay, Német olvasókönyv. 
Kapy, 80 énekdallam. Kiss, Vallástanítás módszertana ref. részére. Kiss- 
Kolumbán, Nevelés- és oktatástörténet. Kiss-Véniss, Mezei gazd.- és kerté
szettan. Kovács, Fizika. Novy Zákon. Raffay, Vallástanítás módszertana. 
Szőts, Kér. hit- és erkölcstan ref. részére. Tipray, Német szótár.
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4.  A tanítóképző-intézet óraterve az 19,3/i4. iskolai évben.

Tantárgyak
Az osztályok heti órái

A 
he

ti 
ór

ák
 

ös
sz

eg
e

A 
tan

ár
ok

 
he

ti 
ór

a
szá

ma

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 16

Magyar nyelv és irodalom .. 4 4 3 3 14 14
Német nyelv ............................. 2 2 2 2 8 8
T ót n y e lv .................................... 1 1 1 1 4 4
Mennyiségtan.............................. 4 3 2 3 12 12

Történeti tárgyak:

a) fö ld ra jz ............................. 2 2 2 - 6 6
b) történelem s alkotmánytan 3 3 2 2 10 10

Természettudományok:

a) természetrajz .................. 3 3 4 — 10 10
b) physika ............................. — 2 3 5 5
c) gazdaságtan........................ 2 2 2 2 8 8
d) egészségtan....................... — — — 1 1 1

Ének és zene:
a) egyházi ének .................. 1 1 1 1 4 4
b) k a rének ............................. 1 1 1 1 4 1
c) harmonium és orgona.. 2 2 2 2 8 8
d) kántorképzés .. . ,. .. — — - 1 1 1
é) 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, játék, katonai ki-
kép zés ................................... 4 4 4 4 16 12

Összesen .. .. 41 41 41 42 165 166
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5. Gyakorlati kiképzés.
A) A gyakorló-iskola.
B) 1. A III. éves növendékek próbatanításai.

2. A IV. u a a
A gyakorlóiskolai tanító és a szaktanárok a IV. éves növendékek előtt 

mintatanításokat tartanak. E mintatanítások alkalmával a tanító ismerteti a 
növendékekkel tanítói eljárásának alapgondolatát. A gyakorlati kiképzés 
vezetője gondoskodik arról, hogy a növendékek a helybeli és a közelebb 
eső vidéki népiskolákat meglátogassák, mely látogatások tanulságai szintén 
felhasználtatnak a módszertani és neveléstani kiképzés számára.

A próbatanító tanítása előtt két héttel megkapja tanításának tételét. E 
tételt vázlatosan kidolgozza és azt a tanítás előtt egy héttel, az előkészítési órán, 
a kísérleti, szemléltető stb. eszközökkel együtt bemutatja, ismerteti, a tanítást 
osztálytársain a szükséghez képest esetleg meg is kísérli. E megbeszélések 
alapján, melyeken a gyakorlati kiképzés vezetőjének irányítása mellett részt- 
vesznek az illető tárgy szaktanára, a gyakorlóiskola tanítója, a módszertan tanára 
és a növendékek, a növendék a tételt most már részletesen kidolgozza az 
előkészítést követő három nap alatt és azt beírja egy erre a czélra szolgáló 
füzetbe, melyben a tanítási tervezeteket összegyűjti. E tervezetet először a szak
tanár, azután a gyakorlóiskola tanítója, végül a módszertan tanára nézik át 
és teszik meg észrevételeiket. A tanítást követi a bírálat. Az előbbinek vezetője, 
irányítója a gyakorlóiskola tanítója, az utóbbié a paed. tanára. A tételt mindig 
ketten dolgozzák ki, a kik közül az egyik a főbíráló. A főbíráló tanít, ha 
a próbatanító a tanításban akadályozva van, vagy ha ezt a paed. tanára, mint 
a gyakorlati kiképzés vezetője fegyelmezési okból kívánja.

A bírálati óra lefolyása a következő: 1. A próbatanító önbírálata. 
2. A főbíráló bírálata. 3. Ezt követik az önként jelentkezők és a paed. 
tanára által felszólítottak észrevételei. Ezek után a szaktanár tárgyi szem
pontból, a gyakorlóiskola tanítója a gyakorlati módszertan szempontjából 
teszik meg észrevételeiket. Befejezésül a paed. tanára összefoglalja az el
hangzottakat, megállapítja a tanítás tanulságait. A bírálatot követi az egy 
héttel később eltanítandó tételről készített tervezet megbeszélése (a tanítás 
előkészítése), majd a két hét múlva tanítók tételeinek kijelölése. Ez órák 
váltakozva, hol előkészítéssel, hol bírálattal kezdődnek.

A gyakorlati kiképzés e rendjéből következik, hogy a szaktanárok 
úgy az előkészítési, mint a tanítási és bírálati órákon jelen vannak. Ezért 
erre a heti órarend megállapításánál figyelemmel voltunk és minden hétfőn 
a reális, szerdán a humánus, pénteken pedig a művészeti, gyakorlati tárgyak 
köréből vett tételeket jelöltünk ki.

Az I. és II. oszt. tanulókat ugyancsak bevontuk a gyakorlati kiképzésbe, 
olyanformán, hogy osztályonként, névsorban hospitálással töltöttek el egy- 
egy délelőttöt a gyakorlóiskolában. A paed. tanárának útmutatása alapján 
tett megfigyeléseiket feljegyezték egy erre a czélra szolgáló füzetben és 
azt hetenként átadták.
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1. osztály.

Vizsgálatra bocsáttatott 18 tanuló.

6 . A tanítás eredménye az egyes osztályokban.

Osztályzat

Kitűnő Jeles Jó
Elég-
séges

Elég
telen

2 4 5 7 _

3 5 7 3 —

2 3 5 5 3
4 6 1 6 1

— 4 4 1 0 —

2 6 4 5 1
2 5 5 6 —

4 3 5 4 2
2 4 4 7 1

— 4 4 1 0 —

4 6 2 5 1

4 ' 4 6 3 1

3 6 3 4 2
2 5 9 2 —

9 5 1 3 —

1 6 6 5 —

5 1 1 0 2 —

Példás
Dicsé
retes Jó

Sza
bály-
szerű

Rossz

1 1 5 2 — —

T á r g y a k

Vallás
A testi élet ismertetése 
Magyar nyelv 
Német nyelv 
Tót nyelv 
Történet .. ..
Földrajz .. ..
Mennyiségtan 
Természetrajz 
Gazdaságtan 
Ének ..
Zene ..
Rajz ..
Szépírás 
Szlöjd
Testgyakorlás 
írásbeli dolgozatok külső alakja

Magaviselet
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II. osztály.

Vizsgálatra bocsáttatott 17 tanuló.

O s z t á l y z a t

Kitűnő Jeles Jó
Elég
séges

Elég
telen

Vallás ..................................................... 5 5 5 2
Lélektan.............................  .................. 4 1 6 6 —
Magyar nyelv ......................................... 3 1 4 7 2
Német nyelv ......................................... 3 2 3 6 3
Tót nyelv ............................................... 2 2 7 6 —

Mennyiségtan ......................................... 3 3 4 6 1
Természetrajz ......................................... 3 3 6 2 —

Gazdaságtan............................................... 1 4 6 6 —
É n e k .......................................................... 5 4 4 4 3
Z e n e ........................................................... 6 4 — 5 2
R a jz ........................................................... 3 4 4 2 4
Szépírás..................................................... 8 3 5 1 —
Szlöjd ..................................................... 6 6 2 1 2
Testgyakorlás ...................................  .. 6 4 6 1 —
írásbeli dolgozatok külső alakja............ 3 6 5 3 —
Egyetemes történelem.............................. 4 1 6 6 —
Egyetemes földrajz................................... 4 5 6 2 —

Példás Dicsé
retes Jó

Sza
bály;
szerű

Rossz

Magaviselet............................................... 12 2 3 — —
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I I I .  o s z t á l y .

Vizsgálatra bocsáttatott 22 tanuló.

T á r g y a k
Os z t á 1 yz a t

Kitűnő Jeles Jó Elég-séges Elégtelen

Vallás ..................................................... 4 9 6 3 —

Népiskolai oktatás- -és szervezettan .. .. 1 2 9 10 —
Tanítási gyakorlat.................................... — 3 8 11 —
Magyar nyelv .......................................... 1 2 7 12 —
Német nyelv .......................................... 2 4 5 9 2
Tót nyelv ............................................... 2 2 8 10 —
Történelem .. .. .................................... 2 6 7 5 2
Földrajz........... ......................................... — 2 10 10 —
Mennyiségtan .......................................... 2 1 12 7 —
Fizika ..................................................... 1 3 5 12 1
Gazdaságtan............................................... 1 5 16 — —
É n e k ............  •.......................................... 4 9 4 5 —
Z e n e ........................................................... 2 5 8 6 1
R a jz ........................................................... 5 2 7 8 —
Szlöjd ..................................................... 5 5 10 2 --
Testgyakorlás .......................................... 1 11 6 4 —
írásbeli dolgozatok külső alakja............ 4 7 11 — — ■
Természetrajz és kémia ........................ 2 7 10 3

Példás Dicsé
retes Jó

Sza
bály-
szerű

Rossz

Magaviselet............  ............................... 12 6 4 — —
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I V .  o s z t á l y .

Vizsgálatra bocsáttatott 21 tanuló.

T á r g y a k
Os z t á 1 y iát

Kitűnő Jeles Jó Elég-séges Elégtelen

Vallás .................................................... 5 íi 4 _ i
Neveléstörténet......................................... 4 6 4 ó i
Tanítási g yako rla t................................... 2 7 8 3 1
Magyar nyelv ......................................... — 4 5 11 1
Alkotmánytan ......................................... 2 3 10 5 i
írásbeli dolgozatok külső alakja............ 1 11 9 - —
Német nyelv ......................................... 2 5 7 7 —
Tót nyelv ............................................... 2 5 8 6 —
Mennyiségtan ......................................... 4 2 9 6 —
Fizika ..................................................... 4 6 6 5 —
Egészségtan............................................... 6 8 6 1 —
Gazdaságtan.............................................. 1 8 9 3 —
É n ek .......................................................... 4 9 5 3 —
Z e n e .......................................................... 4 6 4 7 —
R a jz .......................................................... 2 6 9 4 —
Szépírás.................................................... 1 10 8 2 —
Szlöjd .................................................... 8 4 5 4 —
Testgyakorlás ........................................ 5 7 8 1 —

Példás Dicsé
retes J ó

Sza
bály-
szerű

Rossz

Magaviselet.............................................. 10 9 2 — —

C o l l .  É r t .  1 9 1 3 -1 9 1 4 . 24
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7. Képesítő-vizsgálatok.

Az 1912/13. isk. év végén tartott befejező képesítő-vizsgálaton résztvett
19 rendes és 2 magántanuló. Mind a 21 jelölt képesíttetett és pedig magyar 
tannyelvű iskolákra 12, magyar és német tannyelvű iskolákra 2, magyar és 
tót tannyelvű iskolákra 7. Kántori képesítő-vizsgálatot tett 17 ág. h. ev. 
vallású tanítójelölt, valamennyi megfelelő eredménynyel.

Az elemi iskolai tanítóságra képesített tanítók névsora: 1. Bartsch Béla.
2. Bellán Andor. 3. Benczo András. 4. Bohus Emil. 5. Borköles Béla. 6. Gallay 
András. 7. Grits Ferencz. 8. Halát Pál. 9. * Kontra János. 10. Kovács János.
11. Mikulás András. 12. Oravszky Rezső. 13. Reichmann Tivadar. 14. Roszik 
Gyula. 15. Rumann Aurél. 16. Rúzsa László. 17. *Scholtz Jenő. 18. Sztrehárszky 
János. 19. Them Oszkár. 20. *Tomka Pál. 21. * Vargha András.

Az 1913. évi decz. hóban tartott befejező képesítő-vizsgálaton résztvett 
2 rendes és 1 magántanuló. 1 ev. vallású és 2 ref. vallású. Mind a három 
jelölt képesíttetett és pedig 2 magyar, 1 magyar és tót tannyelvű elemi nép
iskolai tanítóságra. 1 ág. h. ev. vallású jelölt kántori vizsgálatot sikerrel tett. 

Képesített tanítók: 1. Ablonczy László. 2. Klimó Péter. 3. Lengyel József. 
A 1913 14. isk. év végén tartott befejező képesítő-vizsgálaton résztvett

20 int. rendes és 2 magántanuló; evang. 17, ref. 4, izr. 1. A bef. képesítő
vizsgálat neveléstani tétele: »Hogyan és mivel tudom az iskolában a tanulók 
önkénytelen figyelmét biztosítani". Az írásbeli vizsg. eredménye: 7 kitűnő 
4 jeles, 8 jó, 3 elégséges.

A képesítő-vizsg. bizottság a képesítő-vizsg. eredményét a következő- 
képen állapította meg: Magyar tannyelvű iskolákra képesíttetett 9, magyar 
és német tannyelvű iskolákra 3, magyar és tót tannyelvű iskolákra 8, ma
gyar, német és tót tannyelvű iskolákra 2 jelölt; kitűnő általános osztály
zattal 5, jeles ált. oszt.-tal 6, jó ált. oszt.-tal 9, elégséges ált. oszt.-tal 2.

Képesített tanítók: 1. Bíró Antal ref. 2. *Czelder Gyula ev. 3. Danis 
Frigyes ev. 4. Domszky András ev. mt. 5. Fiedler Ferencz ev. 6. Friedmann 
Henrik izr. mt. 7. Horcsák János ev. 8. *Jánócsik András ref. 9. Janurik 
Mátyás ev. 10. Kántor Lajos ref. 11. Kisfaludy Lajos ev. 12. Koncz Miklós 
ref. 13. *Koszka Gyula ev. 14. Krecsák Gyula ev. 15. Kutsinszky József ev. 
16. *Mikler Sándor ev. 17. Ponicsán Ádám ev. 18. Rumann Kornél ev. 19. 
Scholtz Béla ev. 20. *Sintaj Pál ev. 21. Wildner László ev. 22. Zorkóczy Ernő ev.

A kántori képesítő-vizsgálatot jún. 27-ikén tartottuk meg nt. Halmi 
Aladár biz. tag elnöklete alatt és Bellányi János kér. bizotts. tag részvéte
lével. Eredmény: ev. kántori képesítést nyert 15 képesített tanító és pedig:
1. Czelder Gyula. 2. Danis Frigyes. 3. Domszky András. 4. Horcsák János. 
5. * Kisfaludy Lajos. 6. Koszka Gyula. 7. Krecsák Gyula. 8. Kutsinszky József. 
9. Mikler Sándor. 10. Ponicsán Ádám. 11. Rumann Kornél. 12. Scholtz Béla.
13. Sintaj Pál. 14. Wildner László. 15. *Zorkóczy Ernő. Mindezen vizsgálatok 
elnöke nt. Halmi Aladár biz. tag volt. Jelen volt a vizsgálaton Bellányi János 
b. t., mint min. biztosok: dr. Masznyik Endre, Szabó Elemér és id. Kapy Gyula. 

* Alt. kitűnő osztályzattal képesíttettek.
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Ifjúsági egyesületek.

1. Önképző- és Önsegélyző-kör.
A kör 1914. szept. 13-ikáti tartotta alakuló-ülését. Ezen ülésen vett 

búcsút Oamauf György tanár, a ki 34 éven át vezette a kör ügyeit lanka
datlan buzgalommal, nagy ügyszeretettel; megmutatta az utat a fejlődésre, a 
haladásra, felhasználván az önképzés nemes eszközeit, a kört a virágzás 
magas fokára emelte.

Az ifjúság a megüresedett elnöki széket egyhangú lelkesedéssel 
Vohaner Dezső tanárral tölti be.

A kör tisztviselői: Titkár Jánócsik András IV. é., főjegyző Fiedler 
Ferencz IV. é., aljegyző Garay József II. é., könyvtárosok Czelder Gyula IV. é., 
Horcsák Lajos IV. é., Bohus László III. é., laptárosok Páter Jenő III. é., 
Kubacska István II. é., pénztáros Kisfaludy Lajos IV. é., rendezők Janurik 
Mátyás IV. é., Zenovitz Zenó I. é. növendék.

A körnek 70 rendes és 8 olvasótagja volt.
Az alakuló- és záró-üléseken kívül tartott a kör 23 rendes, egy dísz

ülést márcz. 15-ikén, és márcz. 8-ikán egy nyilvános jellegű emlékünnepet 
br. Eötvös József emlékére, méltatván a nagy költő és államférfiú paedagogiai 
munkásságát.

A Collegium dísztermében tartott ünnepély műsora a következő volt:
1. Bizet György: Carillon az »Arlesienne“ ez. suite-ből. Előadta a tanítóképző 
zenekara, Molitor Gusztáv tanár vezetése mellett. 2. Megnyitó-beszédet 
mondott Jánócsik András IV. é., a kör ifjúsági elnöke. 3. »Eötvös-ünnepen«. 
Ünnepi óda Sajó Sándortól. Szavalta Horcsák Lajos IV. é. növendék. 4. Báró 
Eötvös József emlékezete. írta Czelder Gyula IV. é. növendék. 5. Eötvös - Révfy: 
„A megfagyott gyermek“. Szavalta Fiedler Ferencz IV. é. növendék, a gyakorló- 
iskola növendékeiből alakított gyermekkar közreműködésével. Harmoniumon 
kisérte Scholtz Béla IV. é. növendék. 6. a) »Ei Uchnem", b) Palmgren Selim: 
»Tengerész a szénégetők között". Énekelte a tanítóképző énekkara, Becht 
József tanár vezetése mellett. 7. Br. Eötvös József: »Vár és kunyhó". Melo
dráma, szavalta Kapy Jenő III. é. növendék. 8. Schumann R.: »Czigányélet". 
Előadta a tanítóképző ének- és zenekara, Becht József tanár vezetése mellett.

A kör sokoldalú működésről tett tanúbizonyságot.
A kör tagjai gyakorolták magukat a szavalásban, monologok elmondásá

ban, a szabadelőadásban. Tartottak felolvasásokat, könyvismertetéseket, egyes
24*
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kérdések megvitatása körül is tevékenykedtek. A tanárok közül előadást tar
tottak : Bartus Ödön : „Az építészetről"; Lehoczky Egyed: „A reformatiónak az 
emberiségre való hatásáról" és az elnök „Az önképzés czélja és eszközei"-ről.

Az Eötvös-ünnepélyre pályatételt tűzött ki, a díj azonban nem volt kiadható.
Április 26-ikán tartott a kör versenyszavalatot, melyen az I. díjat (10 kor.) 

Horcsák Lajos IV. é., a II. díjat (8 kor.) Jánócsik András IV. é. tanuló nyerte 
el, Kapy Jenő, Szőke Andor, Zenovitz Zenó szavalata megdicsértetett.

Tartott a kör sakkversenyt is. A versenyben 10 tanuló vett részt.
A verseny eredménye a következő:

1. Marschalkó Jenő III. é.................................  15 ponttal,
2. Gdovin Zoltán I. „ ................................. 14 „
3. Sztanó Pál II. „ .................................  12 „
4. Zsák Andor I. „ ................................. IOV2 «
5. Krecsák Gyula IV. „ ............................... 9 „

Az olvasókörben a következő lapok állottak a tagok rendelkezésére: 
Vasárnapi Ú jság , Ú j Idők , P esti H írlap , E v . Ő rálló, N épta n ító k  Lapja, 
K isd ed n ev elés  és N époktatás, P r o t e st á n s  Szem le , H erkules, Katonás 
N evelés .

A kör alapítványaiból a következő tagok részesültek: Fabriczy-alap 
(8 kor.) Czelder Gyula IV. é., Kubinyi-alap (4 kor.) Marschalkó Gyula I. é.

A kör jutalomdíjjal a következő tagokat tüntette ki: Jánócsik András
IV. é. (15 kor.), Czelder Gyula IV. é. (15 kor.), Szőke Andor II. é. (6 kor.).

Segélyben részesültek: Brezina Pál III. é. 20 kor., Kisfaludy Lajos IV. é. 
10 kor., Fiedler Ferencz IV. é. 10 kor., Szabó Sándor III. é. 10 kor.

Bevétel • I- Az Önképzó'-kör vagyoni kimutatása.
Múlt évi m aradvány...........................................................  606'86 K.
Ezévi tagsági-díjak, egyebek................................................ 95 60 »

Kiadás: Összesen .. .. 702-46 K.
Könyvek, hírlapok, könyvkötés, különfélék .................. 160'57 K.
Jutalom díjak .......................................................................  24' — „

Összesen .. .. 184’57 K.
Pénztári maradvány .........................................................  517'89 K.

1. Fabriczy-alap.
Bevétel:

Múlt évi maradvány (beté t).................................................. 4041 K.
2 drb szelvény ä 4 kor.........................................................   8 '— „

Kiadás: Összesen .. .. 48-41 K.
Ösztöndíj ............................................................................   8 '— K.

Marad .. . 40-41 K.
Alap: 200 kor. 4%-os koronajáradék .............................. 159'50 K.

Összesen 19991 K-
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2. Az Önképző-kör vagyona.
Készpénzmaradvány ........................................................... 51789 K.
Tagsági-díj hátraléka........................................................... 357‘30 „
Fabriczy-alap ......................................................................  19991 „
Könyvtár, szekrények, zeneszerek stb.................................. 3500 — »

Összesen 4575T0 K.

II. Az Önsegélyző-kör vagyoni kimutatása.

Múlt évi m aradvány..........................................................  66376 K.
Ezévi és múlt évi tagsági-díjak...........  ........................  2670 „

Összesen .. .. 69046 K.
Kiadás......................................................................  ............. 80'— K.

Marad .. .. 61046 K.
Kubinyi-alap.
Bevétel:

Múlt évi m aradvány........................................................... 7'24 K.
2 drb szelvény ä 2 kor........................................................  4’— „

Kiadás: Összesen .. .. 11 '24 K.
Segély .................................................................................. 4 — K.

Marad .. .. 7'24 K.
Alap: 100 kor. 4% koronajáradék...................................  79 75 K.

Összesen .. .. 86-99 K.

Önsegélyző-kör vagyona.
Készpénzmaradvány »........................................................... 610'4ó K.
Tagsági-díjak hátraléka ............................................................ 9070 »
Kubinyi-alap .............................................................................  8749 „

Összesen .. .. 788 35 K.

2 . Énekkar.
A tanítóképző-intézet énekkara e tanévben is megalakult, gyakorló

órákat tartott hetenként 1 órában. Az énekkar (férfikar) tagjainak száma 
69 volt. Szólamvezetők Zorkóczy Ernő, Danis Frigyes, Scholtz Béla és 
Czelder Gyula IV. o. tanulók voltak. Megtanultuk a következő darabokat: 
1. Révfy: „Gyászkar'1. 2. Kárpáti S.: 23. Zsoltár. 3. Palmgren S.: „Tengerész 
a szénégetők között". 4. „Ei Uchnem." 5. Schumann: „Élj őseink hazája". 
6. Stein K.: 103. Zsoltár. 7. A tanítóképző zenekarával együtt Schumann 
Róbert nagyszabású „Czigányélet“-ét. Az énekkar, a következő alkalmakkor 
szerepelt: 1. okt. 6-ikán, 2. okt. 31-ikén (reform, emlékünnepe), 3. a tanító
képző önképzőkörének hangversenyén márcz. 8-ikán, 4. márcz. 15-ikém 
5. máj. 20-ikán (deprecatio).

Az énekkar vezetője: Becht József tanár.
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3. Zenekar.
Az ifjúsági zenekar szeptember elején alakult meg, Molitor Gusztáv 

tanárral az élén. Hetenkénti összejöveteleken gyakorolta magát Megtanult 
több vonós-zenekarra írt darabot, nevezetesen Schuman R.: »Träumerei“, 
Bizet Gy.: Carillon (az »Arlesienne" ez. suite-ből), Schumann R.: »Czigány- 
élet“ (mint egy nagy férfikar zenekari kísérete), több tánezdarab stb. A zene
kar nyilvánosan is szerepelt az intézet önképzőkörének Eötvös-ünnepélyén 
márcz. 8-ikán. Tagjai voltak a következők: I. hegedű: Kisfaludy Lajos IV. o., 
Jánócsik András IV. o., Ponicsán Ádám IV. o., Kiss Lajos III. o., Emeritzy 
Géza III. o., Páter Jenő III. o., Garay József II. o., Lengyel Elemér II. o.;
II. hegedű: Czelder Gyula IV. o., Biró Antal IV. o., Mikler Sándor IV. o., 
Koszka Gyula IV. o., Zorkóczy Ernő IV. o., Chlebus Pál III. o., Monczoly 
János II. o., Matej Mihály II. o.; brácsa: Danis Frigyes III. o., Scholtz Béla
III. o., Bohus László III. o., Danis Pál II. o.; gordonka: Tarnovszky Ferencz
III. o.; nagybőgő : Spiesz József III. o.; harmonium: Kutsinszky József IV. o. t.
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Gyakorlóiskola.

Intézetünk III. és IV. oszt. tanulóinak, a tanítói pályára szükséges 
tanítási ügyesség elsajátítására szolgál a két-tagozatú gyakorlóiskola: a 
mindennapi elemi és a gazdasági ismétlőiskola, melyhez szorosan kapcso
lódik az ifjúsági egyesület is.

I. A mindennapi elemi gyakorlóiskola hatosztályú s az eperjesi ág. 
h. ev. I. egyház épületében, egészséges, tágas teremben van elhelyezve. 
Az 1913—14. tanévre beiratkozott összesen 61 tanuló. Ezek között van 
26 fiú és 35 leány; 38 ág. h. ev., 3 ref., 4 róm. kath. és 16 izr. vallású; 
26 magyar és 35 tót anyanyelvű. Eperjesi 49, vidéki 12.

II. A gazdasági ismétló'-gyakorlóiskolába beiratkozott 9 tanuló, még 
pedig 4 fiú és 5 leány, 7 ev. és 2 izr. vallású, valamennyi eperjesi.

Mindkét tagozatban a tanítás nyelve a magyar volt és a miniszteri 
tanterv szerint folyt a tanítás.

III. Az ifjúsági egyesületbe beiratkozott 25 tag.
Ünnepélyeket tartottunk október 31-ikén, február 28-ikán, marczius 

15-ikén, június 8-ikán és június 18-ikán. Az ünnepélyek tárgyai voltak a 
sorrend szerint: reformatio emléknapja, alkoholellenes nap, a szabadság 
ünnepe, koronázási évforduló és a madarak és fák napja. Ezeken kívül, a 
tanítóképző-intézettel, válogatott gyermekkarral: „A megfagyott gyermek" 
melodráma énekét adattuk elő. A június 21-ikén tartott évzáró is inkább 
ünnepély volt, mint vizsgálat, mely a szülőkre nézve is sokkal vonzóbb, 
mint a fárasztó feleltetés. Ez ünnepély műsora ez volt: Himnusz. Ima. 
Elmondta Rosenblatt Szerén V. o. t. Vallástani tárgyak vizsgálata. I —VI. o. 
Erős vár a mi Istenünk. Énekelte I —VI. o. Olvasás vizsgálata. I — VI. o. 
Szavalás. I —II. o. Párbeszéd. Előadták: Sturman Pál V. o. és Márton Anna
III. o. t. Szabadságünneplők. (Ifjúsági hazafias színdarab 1 felvonásban.) 
írta Hoffmann Ferencz. Személyek: Sándor: Schwartz József VI., Dezső: 
Márton János VI., Imre: Ketter Lajos VI., András: Sterbinszky Andor
V., Hanzi: Vrabély Károly V., Palkó, tót fiú: Chován Ferencz VI., 
Obrárid: Köpöczí Bertalan IV., Mariska: Petrik Ilona VI., Jolán: Eichen
baum Szerén VI., Erzsi: Spira Olga VI., Zsuzsi: Rosenfeld Margit VI., 
Ilona: Schwartz Mari V. o. t. Műének: A kis galamb halálára. Hármat 
rikkantott már. Földrajz, történelem és polg. jogok vizsgálata. V —VI. o. 
Számtan, mértan vizsgálata. I — VI. o. Természettudományok vizsgálata. V — VI. o. 
Búcsúszó. Elmondta Lindner Alice VI. o. t. Ima. Elmondta Tomcsics Margit
IV. o. t. Szózat. Rajz, szépírás, fiú- és leánykézimunka megtekintése.

A gazdasági ismétlő-gyakorlóiskola tanítása május elején ért véget. 
Az ifjúsági egyesület tíz gyűlést tartott.
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Vagyontalan s rászorult tanítványainkról is gondoskodás történt. Az 
eperjesi Ev. Nőegylet 7 leánytanulót téli ruhával, zsebkendővel, harisnyával 
s élelmiszerrel; az első eperjesi gyermekfelruházó asztaltársaság 5 fiút téli 
ruhával és lábbelivel látott el.

I. A mindennapi gyakorlóiskola tanulóinak névsora:

I. OSZTÁLY.
Benkó István Márton András
Chován Antal Miklós Mária
Kohányi Anna Pribulla Ideién
Köpöczi Teréz Sturman Julianna

5 Kusnyír Anna

II. OSZTÁLY.

10 Szabó Ilona.

Hlinicsán Anna Soltz Mária
Köpöczi Julianna 15 Szabó Béla
Kusnyír János

III. OSZTÁLY.

Szedlák Béla.

Alexander Ella Márton János
Csander Anna Olejár Elemér
Chovan Péter 25 Partilla Anna

20 Kusnyír Aranka Soltz Győző
Lászka Béla Sturman Péter
Márton Anna

IV. OSZTÁLY.

Szabó Miklós.

Köpöczi Bertalan Ribár József
30 Pribulla Ferencz

Tomcsics Margit.
Stefusz Mária

V. OSZTÁLY.
Alexander Laura Olejár István

35 Bloch Rózsa 45 Paczkó András
Büchler Irén Princenthal Anna
Friedberger Béla Prokop Anna
Friedmann Etel Reichmann Ilona
Chovan Ferencz Rosenblatt Teréz

40 Jung Ella 50 Schwartz Mari
Lindner Lotti Sterbinszky András
Mizsik Anna Sturman Pál
Neumann Szerén Vrabély Károly.
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VI.
Eichenbaum Szerén 

55 Ketter Lajos*
Lindner Alice 
Márton János*

OSZTÁLY.
Pelrik Ilona 
Rosen féld Margit 

60 Spira Olga
Schwartz József*

II. A gazdasági ismétlő-gyakorlóiskola tanulóinak
névsora:

Dubinszky János 
Lriedberger Karola 
Hajdúk Mária 
Prokop János

Weiszberger Józsa.

5 Ribár Anna 
Roszkos János 
Sturman Emilia 
Tomkó István

III. Az ifj'úsági egyesület tagjai:
Biáth Zoltán 
Bzinyák István 
Csander Pál 
Dadai András 

5 Dubinszky István 
Dubinszky Lajos 
Dúsai József 
Lranczesz János 
Lriedberger Béla 

10 Oandics Gyula
Hamborszky Lerencz 
Hamborszky Lajos

Harcsár András 
Hunyadi János 

15 Kozák András 
Lischka Vilmos 
Mirolya András 
Nazare András 
Olejár István 

20 Olejár József 
Pavelcsán András 
Soltész József 
Spanner József 
Varga György

Varga József.

Az ifjúsági egyesület tisztviselői a tanítóképző-intézet IV. oszt. növen
dékei voltak. Az egyesület vasárnap d. u. 4 —7 óráig tartotta összejövetelét.

* A csillaggal jelölt tanulók a VI. osztályból befejező vizsgálatot tettek és végbizo
nyítványt nyertek.

C o ll .  É r t .  1913 -  14.
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A jövő iskolai évre vonatkozó értesítés.
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi coll. tanítóképző

intézetének I. osztályába az 1914—1915. 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, akik az előző 
osztályt ezen intézetnél végezték. Kivételesen fölvehetők oly tannlók is, a kik 
az előző osztályt más intézetben végezték, ha az iskolaváltoztatás okát alaposan 
indokolni tudják s az előbbi intézet igazgatóságától elbocsátó-igazolványt 
is mellékelnek a kérvényhez.

A III. osztályba csakis rendes tanulókul azok is felvehetők, a kik a 
közép- vagy polgári iskola IV. osztályát sikerrel végezték és a tanítóképző 
I — II. osztályáról különbözeti vizsgálatot tesznek. (A különbözeti vizsga 
tárgya- és anyagáról szívesen ad felvilágosítást az igazgató.)

Minden tanuló iskolai díj czímén 20 koronát fizet. Ez alól senki föl 
nem menthető.

A tiszai egyházkerületbeli ág. h. evangélikusok tandíjmentesek, más 
egyházkerületbeliek 10 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 internátusbám 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 czímén 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 czím, lakóhely, utcza, házszám, utolsó posta fel legyen tüntetve) 
lehetőleg június 26-ikáig az intézet igazgatójához küldjék be. A kérvényhez 
melléklendő:

1. Születési bizonyítvány.
2. Iskolai bizonyítvány a közép- vagy polgári iskola IV., illetve az 

előző osztály sikeres elvégzéséről.
3. Orvosi bizonyítvány, a mely igazolja, hogy folyamodó éptestű, egész

séges, jól lát, jól hall, beszélőképessége hibátlan, nem trachomás, légzőszervei 
teljesen épek és egészségesek, tüdőbajra nem hajlandó s így a tanítói 
pályára alkalmas.

4. Újraoltási bizonyítvány.
5. A segélyért folyamodók szegénységi bizonyítványt is mellékelnek, a
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melyben nemcsak a vagyoni állapot, hanem a családtagok száma, a családfő 
foglalkozása, állása is feltüntetendő.

A felvett tanuló az intézetbe való beiratkozáskor az iskolai díjat, az első 
félévi tandíjat, az első félévi lakásdíjat; a convictusba való beiratkozáskor 
2 kor. fölszerelési díjat és a félévi (szeptember —deczember) díjat, 72 koronát 
lefizetni tartozik.

A lakás, esetleg a convictusi díj kivételesen előleges havi részletekben 
is fizethető.

Az internátusba felvett tanuló köteles magával hozni tisztességes nyári 
és téli öltözetet, téli kabátot, legalább 6 nappali és 3 hálóinget, 6 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 czipőkeféket.

jótéteményes ág. h. ev. tanulók kötelesek közvetlenül az intézet elvég
zése után négy évig tanítani a kerület valamely ág. h. ev. népiskolájában, 
vagy pedig egy-egy jótéteményes évért 40 — 40 koronát visszatérítenek az 
intézet pénztárába.

Minden tanuló a felvételről és a kapott jótéteményről értesítést kap, de 
a felvétel végérvényű csak akkor lesz, ha az illető a beiratkozáskor bizony
ságát adja annak, hogy jó zenei hallása van s érzékszervei épek.

A kik mint magántanulók akarják a tanítóképzőt elvégezni, a rendes 
tanulókéhoz hasonlóképen szerkesztett és kellően felszerelt kérvényeiket az 
igazgatóságnál bármikor benyújthatják.

A 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 1914—1915. tanév szeptember l-jén kezdődik. Szeptember 1-jén 
tartjuk a javítóvizsgálatokat, szeptember 1 —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-lkén kezdődik.

Az első osztályba felvétetnek oly éptestű fiú- és /«í/zygyermekek, kik
6. életévöket betöltötték és himlő ellen sikeresen beoltattak.

Bárminő felvilágosítást szívesen ad: Gerhard Béla, igazgató.

— -

25*
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Iskolaorvosi jelentés.
A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium 1899. évi április 

hó 5-ikén kelt 61,769. számú rendelete értelmében az 1913/1914. iskolai 
évben a Collegium összes tanulóifjúsága egészségügyi szempontból meg 
lett vizsgálva.

A Collegium összes szegény tanulóit díjtalanul gyógykezeltem, kik 
közül a theologusok és tanítóképezdészek ingyen gyógyszert is kaptak, a 
főgymnasium tanulói közül pedig csak azok, a kik teljes szegénységüknél 
fogva arra csakugyan rá voltak szorulva.

A collegiumi ifjúság közül gyógykezeltem: 31 joghallgatót, 56 theo- 
logust, 84 tanítóképezdészt, 112 főgymnasiumi tanulót, vagyis összesen 
283 tanulót.

A legtöbb betegség gyorsan múló volt. Torokgyuladás 63, gyomor
hurut 41, bélhurut 8, szemkötőhártyahurut 2, zúzott seb 5, foghúzás 53, 
középfülgyuladás 5,' szemárpa 8, kanyaró 10, tüdőlob 8, csonttörés 1, légző
szervek betegsége 45, fiézam 8, hasi-hagymáz 3, vörheny 9, vakbélgyuladás 
3, és sejtszövetlob 11 esetben lett konstatálva.

Halálozás egy esetben fordult elő.
Újraoltásra kötelezett tanulók valamennyien be lettek oltva, ezeknek 

a száma 62-t tesz ki.
A tornánál és a játékdélutánoknál baleset nem fordult elő.
Tornamentességi bizonyítványt csak azok kaptak, a kik testi vagy szervi 

hibában szenvedtek. Összesen 34-et állítottam ki.
Orvosi bizonyítványt 95 esetben állítottam ki.
A collegiumi főgymnasium VIII. osztályában és az ev. tanítóképezde

IV. évfolyamában heti egy órában az egészségtant adtam elő. Előadásaim 
tárgyát képezték a VIII. oszt.-ban: első segélynyújtás, mentőgyakorlatok, 
a főbb fertőző betegségek, alkohol- és nikotinmérgezések s ezzel kapcso
latban az ellenük való védekezés stb., az ev. tanítóképezde IV. év
folyamában pedig a lakás hygieniájáról, a gyermek természetes és czél- 
szerű testi neveléséről, a gyermekbetegségekről és azonkívül a VIII. osz
tályban előadottakról.

A tanév folyamán úgy a főgymnasium VIII. osztályában, mint az ev. 
tanítóképezde IV. osztályában alkohol elleni előadásokat, a kolera eset
leges fellépése esetén követendő gyakorlati intézkedésekről s a szükséges 
óvóintézkedésekről ugyancsak előadásokat tartottam, szemvizsgálatokat végez
tem s az összes ifjúságot testileg megvizsgáltam, továbbá az év folyamán 
háromhetes mentőtanfolyamot tartottam oly czélból, hogy a tanulóifjúság 
mindannak, a mit hall, előforduló esetek alkalmával a gyakorlatban is 
hasznát tudja venni annál is inkább, mert az elmélet gyakorlat híjával 
sikert nem eredményezhet.
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Úgy a Collegium, mint a főgymnasium új épületét az év folyamán 
több ízben megvizsgáltam, valamint a Collegium kiegészítő részét ké
pező convictus épületét is több ízben vizsgálat tárgyává tettem, mely 
alkalmakkor mindig meggyőződtem arról, hogy az összes épületek a mai 
kor egészségügyi követelményeinek mindenben megfelelnek, teljesen mo
dernek és a tanulóifjúságnak kiszolgáltatott ételek mindenkor jók és 
megfelelő mennyiségűek voltak.

A collegiumi tanulóifjúság vizsgálata alkalmával tapasztaltam, hogy 
az ifjúság között igen sok olyan van, a kinek a fogai rosszak, miért is ez 
irányban még 1913. szept. 17-ikén az ág. ev. Collegium főgymnasiumának 
tek. igazgatóságához előterjesztéssel éltem, hogy az intézet egy speciálisan 
fogápolással és -gyógykezeléssel foglalkozó fogorvost vegyen igénybe, hogy 
ennek következtében ifjúságunk jó fogai megóvassanak a romlástól és a 
már romlásnak indult fogai megfelelő speciális gyógykezelés által kigyógyít- 
tassanak és ennek következtében minden további betegségnek, — mely 
nemcsak a fogakat, hanem a romlott fogak között nagy mennyiségben 
található bacillusoknak a testéleti szerveibe való igen könnyű behatolása 
következtében a betegségre amúgy is igen fogékony és gyenge szervezetű 
tanulóifjúság tengéleti szerveit is könnyen végzetessé válható veszélylyel 
fenyegeti, — még csírájában eleje vétessék.

Eperjes, 1914. június 2.
D r . Holénia G yula,

iskolaorvos.

I
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V.

COLLEGIUMI KÖZÖS INTÉZMÉNYEK.

1. A collegium! Nagykönyvtár.
Gyarapodott az 1 9 1 3 / 1 4 .  iskolai évben:
á) Vétel útján. Akadémiai Értesítő 1 k., Almanach 1914. évre 1 k., 

Archaeologiai Értesítő 1 k., Athenaeum 1 k., Budapesti Szemle 1 k., Egyet, 
philologiai közlöny 1 k., Ethnographia 1 k., Evang. Őrálló 1 k., Irodalom
történet 1 k., Irodalomtörténeti közlemények 1 k., Magyar philosophiai 
társaság közleményei 1 k., Magyar Középiskola 1 k., Magyar Nyelv 1 k., 
Magyar Nyelvőr 1 k., Magyar Paedagogia 1 k., Matheyiatikai és természet- 
tudományi Értesítő 1 k., Numismatikai Közlöny 1 k., Petermanns Mitthei- 
lungen 1 k., Protestáns egyházi és iskolai Lap 1 k., Protestáns Szemle 1 k., 
Századok 1 köt., Természettudományi Közlöny 1 k., Tornaügy 1 k., Tör
téneti Szemle 1 k., Zeitschrift für den ev. Religionsunterricht 1 k., Zeitschrift 
für den physischen und chemischen Unterricht 1 k., Zeitschrift für die 
oesterreichischen Gymnasien 1 k. 30 kötet.

Adó- és illetékügyi Szemle 2 k., Hochschul-Nachrichten 1 k., Iherings 
Jahrbücher 1 k., Igazságügyi Közlöny 4 k., Deutsche Juristenzeitung 4 k., 
Jogállam 5 k., Magyar Figyelő 4 k., Közgazdasági Szemle 4 k., Magyar 
Gyáripar 3 k., Társadalomtudományi Szemle 1 k., Munkásügyi Szemle 
1 k., Magyarországi rendeletek tára 3 k., Magyar külkereskedelmi forgalom 
havi eredményei 1 k., 1913. évi törvények gyűjteménye 1 k., Jahrbücher 
für Nationaloekonomie 1 k., Pénzügyi Közlöny 1 k., Pénzügyigazgatás 
1 k., Városi Szemle 1 k., Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht 1 k., 
Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 1 k., Statisztikai havi 
közlemények 1 k., Sárosvármegye Hivatalos Lapja 1 k., Ügyvédek Lapja 
1 k., Közlemények a magyar gyáripar köréből 4 k., Schmollers Jahrbuch 
1 k., Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Nationaloekonomie 3 k., 
A közigazgatási bíróság pénzügyi döntvényei 2 k., A közigazgatási bíróság 
közigazgatási döntvényei 2 k., Belügyi Közlöny 1 k. 57 kötet.

Kirándulók Zsebkönyve 1 k., Révai Nagy Lexikona VIII. 1 k., Gróf 
Dessewffy Miklós: Barbár pénzei III. 1 k., Demjén —Tas: Magyar Őrszem 
1 k., Révai Nagy Lexikona IX. 1 k., Foerster Fr. V.: Iskola és jellem 1 k., 
Philosophiai írók tára XXV —XXVII. 3 k., Thébusz János: A magyarorsz. 
ág. hitv. ev. egyház 1891 — 1894-iki zsinatának története 1 k., Pfennigsdorf 
R.: Krisztus a modern szellemi életben 1 k., Kováts A.: Az ókori nevelés 
eszményei 1 k., Ramsay, W .: Vergangenes und Künftiges aus der Chemie 
1 k., Bugarszky István: Chemia 1 k., Lechner Jenő: Tanulmányok a lengyel
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országi és felsőmagyarországi reneszánsz-építésről 1 k., dr. Friml Aladár: 
Az 1777. Ratio educationis 1 k., Montaigne: Paedagogiai tanulmányai 1 k., 
Erasmus: A gyermekek nevelése, A tanulmányok módszere 1 k., Molnár 
Oszkár: Bevezetés a gyermektanulmányokba 1 k., Váczy János: Tompa 
Mihály életrajza 1 k., Vértesy Jenő: A magyar romantikus dráma 1 k., 
Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi 1 k., Koeppel Emil: Byron 1 k., dr. 
Szelényi Ödön: Modern vallástudomány 1 k., Magyar történeti Életrajzok 
XXIX. évf., dr. Márki S .: Dósa György 1 k., Ferrero: Róma nagysága és 
hanyatlása 3 k., Bulle, Heinrich: Handbuch der Archaeologie 1 k., Gombocz — 
Melich: Magyar etymologiai Szótár, I. füzet 1 k., Révai Nagy Lexikona 
X. 1 k., Kreybig Rudolf: A cserkészet kézikönyve 1 k., Stein Aurél: Rom
városok Ázsia sivatagjaiban 1 k., Nemzetiségi ismertetőkönyvtár II —V. k. 
=  37 kötet.

Magyary Géza: Magyar polgári perjog 1 k., Gesetze der Königreich 
Croatien, Slavonien und Dalmatien aus den Jahren 1897 bis 1902. 1 k., 
Ugyanaz, aus den Jahren 1902 bis 1907. 1 k., Nagy Imre: Az osztrák
magyar bank ismertetése 1 k., Riesser: Die deutschen Grossbanken und 
ihre Konzentration im Zusammenhang mit der Entwicklung der Gesammt- 
wirtschaft in Deutschland 1 k., Ciccotti: Untergang der Sklaverei 1 k., 
Ingram: Geschichte der Sklaverei 1 k., Schütze, Paul: Stadtluft macht frei 
1 k., Gossen, H. H .: Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs 
1 k., Wieser, Friedr. V.: Der natürliche Wert 1 k., Böhm-Bawerk, E.: 
Rechte und Verhältnisse vom Standpunkte der volkswirtschaftlichen 
Güterlehre 1 k., Mandel Zoltán: Tanulmányok az igazságügyi politika 
köréből 1 k., Meszer Artúr: Országbírói értekezlet és osztrák polgári törvény- 
könyv 1 k., dr. Kelemen Nándor: Döntőbíráskodás munkabeszüntetésekben 
1 k., Meszlényi Artúr: Bevezető a polgári perrendtartáshoz 1 k., A magyar 
polgári törvénykönyv tervezete, második szöveg 1 k., Hatásköri jogszabályok 
és hatásköri határozatok tára I., III., IV., 3 k., dr. Degré Miklós: Tárgyalás 
az esküdtbíróság előtt 1 k., dr. Finkey Ferencz: A fiatalkorúak büntetőjoga 
Észak-Ameri kában 1 k., dr. Benkó Albert: A m. kir. közig, bíróság hatás
körének kiterjesztéséről 1 k., dr. Beck Salamon: A köteles részes jogállása
1 k , dr. Gerényi József: Az amerikai kivándorlás oka és hatása 1 k., dr.
Gaár Vilmos: Az 1912: XXX. t.-czikk: A véderőről, 1912: XXXI. t.-czikk: 
A honvédségről 1 k., Erdélyi László: Az első állami egyenes-adó elmélete 
1 k., Lippert, Gustav: Das internationale Finanzrecht 1 k., Balogh Albin: 
A magyar pénz története az Árpádok idején 1 k., Az 1913. évi törvények 
gyűjteménye I. füzet, 1 k., dr. Panajoth Gyula: A bizonyítás a magyar 
közigazgatási eljárásban 1 k., Schwittan, G .: Die Formen des wirtschaftlichen 
Kampfes 1 k., Wundt, W .: Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele 
1 k., Ulbrich, Josef: Oesterreichisches Staatsrecht 1 k., Levy-Brühl, L.: Les
fonctions mentales dans les sociétés inferieures 1 k., dr. Erdélyi László:
Egyházi földesúr és szolgái a középkorban 1 k., Elsenhans, Th.: Lehrbuch 
der Psychologie 1 k., Helfferich, K-: Das Geld im russisch-japanischen Kriege 
1 k., Riesser, I.: Finanzielle Kriegsbereitschaft und Kriegsführung 1 k.,
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Wenle, K.: Die Urgesellschaft und ihre Lebensfürsorge 1 k., Jelűnek, G. 
Gesetze und Verordnungen für die Universität Heidelberg 1 k., Endlicher, 
St. L.: Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana 1 k., Pólya Jakab: 
A gazdasági válság 1 k., Térfi Gy.: Hatásköri jogszabályok és hatásköri 
határozatok tára V. 1 k. 43 kötet.

Hoffmann-Trautvetter: Kommentar zum Steuergesetz 1 k., Gumplowitz: 
Oesterreichisches Staatsrecht 1 k., Mayer: Deutsches Verwaltungsrecht 1 k., 
Hue de Grais: Verfassung des Verwaltungsrechtes 1 k., Bornhak: Preussisches 
Staatsrecht 1 k., Jászi: Tanulmányok 1 k., Polner: Magyarország és Ausztria 
közjogi ügyei 1 k., Polner: Közös ügyek 1 k, 1910/12. évi szakosztályi 
előadások 1 k., Holtzendorf: Encyclopaedic I. 1 k , Véderőtörvény 1912. 1 k., 
Schmidt: Heeresrecht 1 k., Haurion : Precis de droit d'administration 1 k., Salz: 
Geschichte der böhmischen Industrie 1 k., Halbwachs: La classe ouvrier 1 k., 
dr. Bruckner Győző: Közintézményeink fejlődése 1 k., Erdélyi: Régi magyar 
családi hitbizomány 2 k., Máday: A magyar nő jogai 1 k., Kormann, K.: System 
der rechtsgeschäftlichen Staatsakte 1 k., dr. Ferenczy Árpád: A nemzetközi 
magánjog kézikönyve 1 k., Marintsák: Szavatosság 1 k., Zsögöd B.: Fejezetek 
a kötelmi jogból 1 k., Tatics: Telekkönyv 1 k., Jung: Positives Recht 1 k., 
Potthof: Probleme des Arbeitsrechts 1 k., Jung: Das Problem des nationalen 
Rechts 1 k., Weber: Bürgerliche Vertrauungschutz 1 k., Krisztinkovics: Haszon- 
bérleti jog 1 k., Hegelschweiler: Schutz des guten Glaubens 1 k., Ágoston: 
Világi nagybirtok 1 k., Menyhárt: Osztr. polgári törvénykönyv 1 k., Sághy: Kö
telmi jog 1 k., Becker: Pandekten 2 k., Kitchin: History of Divorce 1 k., Hellwig: 
Wesen u. subjective Begrenzung der Rechtskraft 1 k., Tóth Lajos: A növendék- 
jog 1 k., Stand: Magyar magánjog 1 k., Magyary: Polgári perjog 1 k., 
Savigny: Vom Beruf der Gesetzgebung unserer Zeit 1 k., Trenck: Urtheile 
mit rechtschöpferischer Kraft 1 k., Müller-Erzbach: Relativität der Begriffe 
1 k., Müller-Erzbach: Gefährdungshaftung 1 k., Hirsch: Übertragung der 
Rechtsausübung 1 k., Heule: Treue und Glauben 1 k., Krückmann: Ein
führung in das Recht 1 k., Ehrlich: Zwingendes und nicht zwingendes 
Recht 1 k., Danz: Einführung in die Rechtswissenschaft 1 k., Verhandlungen 
des 2-ten Sociologentages 1 k., Krückmann: Institutionen des bürgerlichen 
Gesetzbuches 1 k., Buchka: Bürgerliches Gesetzbuch 1 k., Hartmann: Die 
Obligation 1 k., Meitzer: National- und Tabularbesitz 1 k., Schmidt: Gesetz 
und Richter 1 k., Fuchs: Juristischer Kulturkampf 1 k., Wagemann: Geist 
des deutschen Rechts 1 k., Bürgerliches Recht Englands II. 2 k. - 59 köt.

Hoffmann-Trautvetter: Kommentar zu den Zoll- u. Steuergesetzen des 
deutschen Reiches. Ergänzungsband 1 k., Virozsil: Staatsrecht des König
reich Ungarn 3 k., Kmety: Magyar közjog 1 k., Nagy E.: Magyar közjog 
1 k., Harrer: Az állami szervezet alapja 1 k., Márffy: Külügyeink közössége 
1 k., Láng Lajos: A statisztika története 1 k., Vitéz: Magyarország statisz
tikája 1 k., Die pragmatische Sanction 1 k., A politika kompendiuma 1 k., 
Magyar földmívelésügyi közigazgatás 1 k., Schopf: Hivatásos gyámság 1 k., 
Zenker: Parlamentarismus 1 k., Pliveric: Kroatischer Staat 1 k., Tezner: 
Oesterreichischer Kaisertitel 1 k., Kohányi: Tengerészeti közigazgatás 1 k.,
C oll. É rt 1913-1914. 2  ö
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Jeszenszky: Társországok viszonya 1 k., Tezner: Wandlungen der oest,- 
ungarischen Reichsidee 1 k., Tezner: Volksvertretung 1 k., Tezner: Der 
Kaiser 1 k., Riess: Wahlrecht im englischen Parlament 1 k., Ladik: Szabály
rendeletek 1 k., Pál: Bosznia és Herczegovina 1 k., Hof- und Staatshandbuch 
1 k., Bresnitz-Sydaeoff: Habsburgischer Kaiserhof 1 k., Külügyi szolgálat 
Évkönyve 1913. 1 k., A képviselőház új szabályai 1 k., Martos Sándor és 
Berkovits Jenő: Bank és tőzsde 1 k., Magyarország tiszti czím- és névtára 
1914. 1 k., Somogyvármegye monográfiája 1 k., Denkschrift zur Begrün
dung des Entwurfs eines Gesetzes betreffend Änderungen im Finanzwesen 
5 k. 37 kötet.

b) Ajándékozás útján. Szerzőktől: Dr. Nagy Olivér: Fiume és a magyar 
tengermellék 1 f., Brinz: A „Lex Aelia Sentia" értelmében szabadonbocsá- 
tottak — és a berlini fragmentum a Deditici-ekről, ford. dr. Vájná Elemér, 
1 f. (ford, aj.), dr. Mártonffy Marczell: A részvénytársasági jog elemei 1 k., 
dr. Balog Arnold: Törvény és bíró 1 k., dr. Balás Károly: Kivándorlásunk 
és visszavándorlásunk 1 k., Módly László: Az uzsora II. könyv 1 k., dr- 
Balás Károly: A nemzetközi fizetési mérleg problémájához 1 k., Szalay 
Imre: Visszaemlékezés Trefort Ágostonra 1 k., Debreczenyi Miklós: Az 
ősmagyar írás nehány hazai s oroszországi emléke 1 k. =  9 kötet. — 
Debreczenyi Miklós a következő levél kíséretében küldte meg művét a 
könyvtárnak:

Budapest, 1914. m á ju s  h ó .

Mélyen tisztelt Igazgató úr!
A jövő 1915. évi szeptember hó 1-jén lesz ötven esztendeje, hogy az 

eperjesi ág. h. Collegium jogi osztályán e Collegium polgárául iratkoztam be.
Büszke czím.
Én legalább ma is büszke vagyok reája.
Hálásan emlékszem vissza az ott e minőségben átélt két esztendőre: 

tanáraim jóságára, hazafias gondolkodására, jogászi életem lefolyására, a 
küzdelmekre, mert hiszen mint aféle szegény ördögnek, ezekben is volt 
részem, de miket az az atyai szeretet, mely tanáraim részéről körülvett, 
elviselhetőkké tett. ,

A visszaemlékezés hatása alatt érlelődött meg bennem az elhatározás, 
hogy mivel az anyagiakban bővelkedővé nem tett, legalább azzal, a mi 
tőlem telik, alkonyaira hajlott életem első s bizonyára utolsó zsengéjét, az ide
csatolt könyvecskét, a Collegium könyvtárának égő áldozatképen felajánlom.

Tartalmánál fogva ugyan meglehet, hogy e munkácskám, mérlegre 
vetve, nagyon is könnyűnek és így kevés értékűnek találtatik; arra azonban 
talán alkalmas leend, hogy a mai vagy jövendőbeli ifjúság egyik-másik 
tagja kedvet nyer belőle régi írásunk tanulmányozására, melyet én igen 
hathatós eszköznek vélek nemzetünk múltjának felderítésére, főleg, ha azt 
nálam élesebb látású és az írott emlékek fölkeresésében szerencsésebb 
vállalkozó veendi kezébe.

Hiszen, hogy csak az orkhoni ó-török felírásokra hivatkozzam: csak 
oly nép történetével ismertettek meg bennünket a legközelebb múlt idők
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ben, melynek addig nevét is alig-alig ismertük, s a mely népet alig másfél 
századig tartott szereplése után az idők viharos járása az élő nemzetek 
közül réges-régen kitörült.

S minthogy a költő Zrínyi szerint „egy nemzetnél sem vagyunk 
alábbvalók" s nem voltak különösen őseink, a honfoglalók és államalapítók: 
nem lehetetlen, hogy azon vidéken, a honnan én is előszedegettem a 
könyvecskémben tárgyalt emlékeket, még többet is találhatnak, többet- 
mondókat is ...  a mi annál könnyebb, mivel a székelyek gondossága s 
régi írás betűinek, s e betűk hangértékének megállapítása nehézségeitől 
bennünket megmentett, csak tudjuk és akarjuk ezt méltányolni is, és ne 
üljünk fel azoknak, kik idegen bálványok előtt hajlongnak, vagy maguk 
is idegenek.

Kérem azért, kegyeskedjenek csekély adományomat jó szívvel elfogadni 
s részére az iskola könyvtárában egy kis zugot juttatni.

Kiváló tisztelettel: Debreczenyi Miklós,
nyug. kir. curiai bíró.

A vallás- és közoktatásügyi ministeriumtól: Révai Nagy Lexikona 
I —IX. 9 k., Hekler Antal: Görög és római arczképszobrászat 1 k. 10 kötet.

Az igazságügyi ministeriumtól: Kun, Béla dr. et Láday, Etienne d r.: 
La lutte contre la criminalité des mineurs en Hongrie 1 k., Megyery, Etienne 
dr. de: Les institutions penitentiaires de la Hongrie 1 k. =  2 kötet.

A kereskedelmi ministeriumtól: Ipari érdekképviseletek Magyarorszá
gon az 1906. évben 1 kötet.

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségétől: Jelentés a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének 1912. évi működé
séről 1 k., Divald Kornél: Magyarország csúcsíveskori szárnyas oltárai II. 
sorozat 1 k., Deréki Antal: Pálczás színészek 1 k., dr. Szabó Oreszt: Nemze
tiségi ismertetőkönyvtár 6 k., Gönczi Ferencz: Göcsej s kapcsolatosan Hetés 
vidékének és népének összevontabb ismertetése 1 k. - 10 kötet.

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsától: A Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Tanácsának XI. jelentése 1912. évi működéséről 1 k., 
A magyar szent korona országainak gyógyfürdői és gyógyforrásai 1 k. =  2 k.

A Magyar Nemzeti Múzeumtól: Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 
1911. és 1912. évi állapotáról 2 kötet.

A budapesti egyetemi botanikuskert igazgatóságától: dr. Gombocz 
Endre: A budapesti egyetemi botanikuskert és tanszék története 1 k.

A m. kir. technológiai múzeumtól: Gaul Károly: A m. kir. technológiai ipar
múzeum alapításának, fejlődésének és működésének története 1883 — 1913. 1 k.

Rimaszombat városától :Dr .Wallentínyi Dezső: Ferenczy István levelei 1 k.
A nyitravármegyei gyógyszerész- és természettudományi egyesülettől: 

Chrenóczy-Nagy József: A madár 1 kötet.
Budapest székesfővárostól: Dr. Thirring Gusztáv: A magyar városok 

statisztikai Évkönyve, I. évf. 1 kötet.
A magyarországi ág. hitv. ev. egyetemes egyháztól: Ünnepélyes isten

26
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tiszteleti imák, beszédek és elnöki megnyitók az 1913. deczember 8-ikán 
megnyitott ág. hitv. ev. zsinaton, 1 füzet.

A műemlékek országos bizottságától: Br. Forster Gyula: Magyarország 
műemlékei III. 1 kötet.

Fogadják a nemeslelkű ajándékozók a Collegium hálás köszönetét!
Csere útján: 187 Értesítő.
Összes gyarapodás — Értesítőkön kívül — 303 kötet, 3 füzet.
Kivettek a könyvtárból 483 művet, 650 kötetben.
Az olvasóteremben olvastak 1913-ban 95 művet, 147 kötetben; az 

olvasóteremnek 1913-ban 1575 látogatója volt. A látogatóknak közel 80 
különböző tudományos folyóirat, azonkívül encyklopaedikus tartalmú és 
szépirodalmi művek állottak rendelkezésükre.

A könyvtári anyag feldolgozása a múlt nyáron is egy lépéssel előbbre 
haladt. A magyar ősnyomtatványokról külön jegyzék készült. Számuk e 
jegyzék szerint meghaladja a 150-et.

A könyvtár 1913-ban 800 korona államsegélyben részesült. Könyvtári 
czélokra 1913-ban 6674 kor. 86 fillért fordított a Collegium.

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 1913/14. évben a következő művekkel gyarapodott: Dr. Cholnoky 
Jenő: Földrajzi közlemények 1913—14. évben megjelent füzetei. Ágoston 
Péter: A magyar világi nagybirtok története. A. A. Isszajeff: Asocialismus és a 
közélet. Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés.

3. A collegiumi tápintézeí.
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 1913/14. iskolai évben összesen 197 tagja volt convictusunknak és 
pedig 43 theol. hallgató, 28 joghallgató, 54 gymn. és 72 tanítóképzőintézeti
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tanuió. 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 vpltak: Reggeli-díj tejért és egy süteményért 
havonta 3 kor., kávéért 5 kor.; ebéd és vacsora díja az 1. 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. 
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. ephorusnál, 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 a 
felvétel iránt beküldött kérvénynyel egyidőben küldhetik föl a tanítóképző
ink igazgatóságához.

Mivel egyes tanulók s hallgatók, a kiknek az ephorus 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. Legczélszerübb, ha a szülők a 
conv. díjat közvetlenül az ephorushoz 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.
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Szerdán: húslevestésztával, marhahús vagy pecsenye, káposztafőzelék; 
vacsorára babfőzelék tepertőfeltéttel.

Csütörtökön: húsleves rizskásával, marhahús, borsófőzelék; vacsorára 
székelygulyás vagy pörkölt burgonyával.

Pénteken: bableves virstlivel, 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 1913. évben a kö
vetkező bevételek:

1. convictusi díjakból befolyt....................................  24,696 K. 67 fill.
2. a tiszai egyházkerület segélye..............................  3,444 » — »
3. az 1913. évi szupplikáczió....................................  2,842 » 11 »
4. adományok, időközi kamatok s vegyesek .. 786 « 91 ,,
5. 1912. évi maradvány ....................................  .. 20,172 » 97 „

Összesen .. .. 51,942 K. 66 fill.
A kiadások te t te k ..................................................... 30,416 „ 25 »
A convictusi tőkéhez csatoltatok........................ .. 12,309 » 91 „

Marad átvitelnek az 1914. évre .. . 9,216 K. 50 fill.
Az 1913. évi szupplikáczió jövedelme: 1. Szuchovszky Gyula I. é. theol. 

Eperjesen 176 kor. 54 fill. (201 kor. 76 fill, a neki járó részszel együtt);
2. Mikula Zoltán III. é. theol. Sáros vm. ben 109 kor. 46 fill. (164 kor. 19 fill.);
3. Tavassy Zoltán II. é .theol. Szepes vm.-ben 220 kor. 34 fill. (330 kor. 50 fill.);
4. Polomszky László II. é. theol. Gömör vm.-ben 140 kor. 34 fill. (210 kor. 
50 fill.); 5. Szelezsán János II. é. theol. Zólyom vm.-ben 148 kor. 14 fill. 
(222 kor. 20 fill.); 6. Honéczy Árpád I. é. theol. Fehér, Győr, Sopron, Vas 
és Veszprém vm.-ben 77 kor. 95 fill. (155 kor. 90 fill.); 7. Nandrássy Elek
I. é. theol. Bács-Bodrog és Torontál vm.-ben 142 kor. 80 fill. (214 kor. 
20 fill.); 8. Brezina Pál II. é. tk. Bihar, Szilágy, Szatmár, Ugocsa és Máramaros 
vm.-ben 91 kor. 84 fill. (137 kor. 76 fill.); 9. Mikler Sándor III. é. tk. Arad, 
Temes, Krassó-Szörény és Hunyad vm.-ben 105 kor. 50 fill. (165 kor.);
10. Klimó Péter IV. é. tk. Bars, Hont, Esztergom és Komárom vm.-ben 
63 kor. 46 fill. (95 kor. 20 fill.); 11. Mikula Zoltán II. é. theol. Abaúj- 
Torna, Borsod és Heves vm.-ben 152 kor. (228 kor.); 12. Szirotka Gusztáv 
1. é. theol. Nógrád vm.-ben 142 kor. (213 kor.); 13. Terray Elek VII. o. t.
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Baranya, Somogy, Tolna és Zala vm.-ben 55 kor. 65 fill. (Ill kor. 30 fill.);
14. Szuchovszky Gyula I. é. theol. Budapesten 150 kor. 34 fill. (293 kor);
15. Splesz József II. é. tk. Zemplén, Ung, Bereg vm.-ben 57 kor. 20 fill. 
(85 kor. 80 fill.); 16. Rorbiner Lajos I. é. theol. Erdélyben 153 kor. 53 fill. 
(307 kor. 06 fill.); 17. Róth Ágost VI. o. t. Erdély déli részében 71 kor. 
02 fill. (142 kor. 04 fill.); 18. Kpmlovszky Ferencz 1. é. theol. Békés, Csanád, 
Csongrád vm.-ben 202 kor. (303 kor.); 19. Szabó Sándor II. é. tk. Hajdú, 
Jász-Nagykún-Szolnok, Szabolcs vm.-ben 304 kor. 94 fill. (457 kor. 40 fill.); 
20. Zólyomi Pál II. é. theol. Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm.-ben 151 kor. (226 kor. 
50 fill.); 21. Rumann Kornél III. é. tk. Árva, Liptó, Túrócz vm.-ben 69 kor. 
80 fill. (104 kor. 70 fill.); 22. Chlebus Pál II. é. tk. Nyitra, Pozsony, Trencsén 
vm.-ben 56 kor. 26 fill. (84 kor. 40 fill.); összesen 2842 korona 11 fillér 
(4453 kor. 41 fill.).

Adományok és kamatok: A pozsonyi esperesség 27 kor. 96 fill.; 
Révész János nagybányai ev. lelkész 2 kor.; a kőszegi egyház 4 kor.; az 
Eperjesi Bankegylet 10 kor.; a Sárosvármegyei Takarékpénztár 30 kor. 
az Eperjesi Takarékpénztár 50 kor.; Zsegnye község 4 kor.; a coll. főgimn. 
Segélyalapból 30 kor.; a Keczery András-féle alapítvány kamata 92 kor. 
02 fill.; a Dessewffy István-féle ösztöndíj-alap kamatából 66 kor. 27 fill ; 
Ludmann Ottó-alap kamata 40 kor.; Mosoni esperesség adománya 14 kor.; 
Nagylaki ev. egyháztól 2 kor.; összesen 372 korona 25 fillér. A Nagysárosi 
Műmalom pedig karácsonykor egy zsák lisztet adományozott,

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 sziveskedjenek. 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.
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A convictusban való rendnek fentartása- s az ételek kiosztásánál való 
közreműködés és felügyelet s ételek kiosztása czéljából szervezve vannak 
az ökonornusi, széniori, portáns-feliigyelői s végül portánsi állások, a me
lyeknek betöltése az ephorusnál való kérvényezés alapján történik.

Az ökonornusi, 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 ökononius kötelességei közé tartozik: a hús felvágása és kiosztása 
az étkezők között, valamint gondoskodás arról, hogy mindenkinek elegendő 
étel jusson; ő nyilvántartja az étkezők számát, beszámol mindenről az 
ephorusnak, a kit ő elsősorban helyettesít. Ez a kötelessége különösen a hús 
átvételénél, hogy az úgy mennyiségi, mint minőségi tekintetben kifogás
talan legyen. Minden rendellenességről s hibáról jelentést tenni tartozik 
az ephorusnak.

A szénior felügyel az étkezőhelyiségben a rendre, csendet tart az étkezés 
folyamán, ügyel a tisztaságra, az ételeknek az asztalra való rendes tálalására, 
kiosztja a kenyeret, s imádkozik étkezés előtt és után. Szükség esetén 
helyettesíti az ökonomust, a miként viszont ez helyettesítheti a széniort. Az 
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 ephorusnak.

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 ökononius s a szénior, 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 ephorus lakásának közvetlen szomszédságában. A lakószoba tágas, 
világos s éppúgy, mint a széniorok szobája, teljesen megfelel a hygienikus 
s paedagogiai követélményeknek. A mosáson kívül teljes ellátása van s 
teljesen díjmentes. Nehéz feladatára való tekintetből rendszeretőnek, pontos
nak, türelmesnek és jó paedagogiai tehetséggel megáldottnak kell lennie.

A portánsok nemcsak az ephorus, hanem a portáns-felügyelő közvetlen 
felügyelete alatt állanak s így teljesen megbízható gondozásban részesülnek.



209

Szegény ev. szülők gyermekei, kiket az ephorus 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 Baron János IV. é. theol., szénioíok voltak Szolkovy 
János III. é. theol. és Stollmann Tibor !. é. jh., a portánsok felügyelője 
Polomszky László III. é. theol., portánsok voltak: Bortnyik Lajos IV. o. t., 
Koncsek Jenő IV. o. t., Szlávik Rezső IV. o. t., Zsúgyel Bertalan III. o. t. és 
Mikola László II. o. t.

A convictus tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak s mind 
étkezés, mind fegyelem tekintetében az ephorus rendelkezéseinek vannak 
alávetve, a ki a collegiumi hatóságnak előírása szerint vezeti az intézetet. 
Az ökonomus, széniorok és a portánsok felügyelője az ephorusnak, a tanári
kar által kirendelt s alkalmazott helyettesei: minélfogva intézkedéseiknek 
mindenki engedelmességgel tartozik. Rendelkezéseik ellen panaszt emelhet
nek és elégtételt kérhetnek az ephorusnál, 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 12V4-kor theologusok és joghall
gatók, l^ -k o r  pedig a főgymn. és tanítóképezdei tanulók ebédelnek. A 
vacsora ideje télen-nyáron 7 órakor van — a mikor a főgymn. és tanítóké
pezdei tanulók — és félnyolczkor van, a mikor a theologusok és joghall
gatók vacsoráznak. A reggelit félnyolczkor adjuk. Teltsch Kornél

főgymn. tanár, conv. ephorus.

4. Collegiumi gyámintézet.
A theol. akadémia gyűjtése...............................................
A jogakadémia » ...............................................
A főgymnasium ...............................................
A tanítóképző « .........................................

Ebből kapott: Összesen
a) a Theol. Otthon .......................  30 kor. — fill.
b) az eperjesi ev. polg. leányiskolaa 40 » — »
c) a gyámintézet központja...........  27 » 50 „
d) a palonczai egyház....................... 10 „ — »
e) a hernádvécsei ev. egyház .. 10 » — »

Összesen 117 kor. 50 fill.

25 kor. 50 fill. 
40 a — ii 
40 „ -  „
12 a —  a

117 kor. 50 fill

C oll. É rt. 1 9 1 3 -1914 . 27
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5. A kerületi árvaház.
A theol. akad. gyűjtése...................................................... 31 kor. 50 fill.
A jogakadémia „   40 ,, — ,,
A főgymnasium „   20 » — »
A tanítóképző »   30 » — »

Összesen 121 kor. 50 fill.

Tandíjelengedések.
1. A theol. akadém ián.

Az összes hallgatók tandíjmentesek, a mi 51 hallgatónál 
(2 kilépett, illetőleg az egyik tömhetett az I. félévben) 40 kor.- 
val számítva ..................................................................................  2000 K. — f.

2. A jogakadém ián.
a) Az első félévben. Teljes tandíjmentességben részesült:

Stollmann Tibor I. é., mint dékáni írnok ..' ........................ 82 K- — f.
/v?/-tandíjmentességben részesültek (egyenként 25 kor.): 

Tomasovszky Lajos I. é., Andrásy László, Bálint Dániel, Homa 
Gyula, Huszovszky Lajos, Papp László, Venetiáner Oszkár II. é.,
Thóbiás Gyula III. é., Dezső Lajos, Rosenthal Artúr IV. é.; 
továbbá mint ev. lelkész, illetve tanító fiai: Chotvács József,
Révész Zoltán, Seregély László, Szalay László I. é., Kozlay
Béla III. é..........................................................................................  375 K. -  f.

b) A második félévben. Teljes tandíjmentességben részesült:
Stollmann Tibor I. é., mint dékáni Írnok....................................  64 K. — f.

/^/-tandíjmentességben részesültek (egyenként 25 kor.):
Dancz István, Elischer Viktor, Koncz Pál, Petrasovszky Leo, 
Tomasovszky Lajos I. é., Andrásy László, Bálint Dániel, Homa 
Gyula, Huszovszky Lajos, Müller János, Papp László, Szombat- 
helyi István, Venetiáner Oszkár II. é., Rosenthal Artúr, Thóbiás 
Gyula IV. é.; továbbá mint ev. lelkész, illetve tanító fiai: Chotvács 
József, Révész Zoltán, Seregély László, Szalay László I. é.,
Kozlay Béla III. é............................................................................  500 K. — f.

Összesen .. .. 1021 K. — f-

3. A főgym nasium ban.

Az I. félévben: I. osztály: Andrejkó Bertalan 15, Bélafi 
Pál 15, Zimmermann Gyula 15; II. osztály: Alexander Ignácz 30, 
Marencsin Sándor 15, Mayer Elemér 15; III. osztály: Auszländer 
Elek 15, Bodnár Dezső 30, Elischer Zoltán 30, Engler Pál 30,
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Frauwirth Mihály 30, Friedmann Hugó 30, Futtersack Mózes 30,
Hanzély Miklós 30, Huszár Józseí 15, Kónya Sándor 30, Kopp 
Vilmos 15, Neusinger Aurél 30, Papp Elek 30, Zsúgyel Ber
talan 30; IV. osztály: Bally Sándor 30, Bortnyik Lajos 30,
Durst Aladár 15, Grossmann Károly 15, Halmi Aladár 15,
Hoffmann Ferencz 15, Koncsek Jenő 15, Öhlschláger Andor 30,
Raab György 30, Schreiber Imre 15, Schréter Gyula 15,
Slajchó Mihály 15, Székely László 30, Szlávik Rezső 30;
V. osztály: Bertalan Béla 15, Guttmann Manó 15, Kapisinszky 
Miklós 30, Koncsek Béla 15, Nagy Árpád 30, Oszvald Dániel 30,
Tahy Elemér 15, Venetianer Nándor 15, Weiszer Sándor 15,
Zeman Jenő 15; VI. osztály: Elischer Béla 30, Friedmann 
Dezső 15, Goldmann Béla 15, Grünstein Béla 15, Késmárszky 
Árpád 15, Kulifay Tibor 30, Öhlschláger Ödön 30; VII. osztály:
Bartos Gyula 30, Bodnár István 30, Csendes Sándor 30,
Friedmann Sándor 15, Gajdos József 15, Gottdiener József 15,
Neumann Illés 30, Papp József 30; VIII. osztály: Böhm Jenő 15,
Grünstein Ede 15, Klinczkó István 15, Orián Árpád 15,
Terray Elek 30 kor. 1410 kor.

A II. félévben: I. osztály: Andrejkó Bertalan 15, Bélafi 
Pál 15, Gottdiener Miklós 15, Hanzély László 15, Hoffmann 
Rezső 15, Jancsó Attila 15, Késmárszky Jenő 15, Klein Béla 15,
Kónya Miklós 15, Rónai Tibor 30, Zimmermann Gyula 15;
II. osztály: Alexander Ignácz 30, Marencsin Sándor 15, Mayer 
Elemér 15; III. osztály: Auszlánder Elek 15, Bodnár Dezső 30,
Elischer Zoltán 30, Engler Pál 30, Frauwirth Mihály 30, Futtersack 
Mózes 30, Hampel Árpád 15, Hanzély Miklós 30, Kónya Sándor 30,
Landsmann Elek 15, Neusinger Aurél 30, Papp Elek 30, Zsúgyel 
Bertalan 30; IV. osztály: Bally Sándor 30, Bortnyik Lajos 30,
Dessewffy Béla 30, Durst Aladár 15, Grossmann Károly 15,
Halmi Aladár 15, Javorniczky Ervin 15, Klinczkó Aladár 15,
Koncsek Jenő 15, Raab György 30, Schreiber Imre 15, Schréter 
Gyula 15, Szlávik Rezső 30, Frank Vilmos 15; V. osztály:
Guttmann Manó 15, Javorniczky Aladár 15, Kapisinszky 
Miklós 30, Koncsek Béla 15, Nagy Árpád 30, Stern Simon 15,
Tahy Elemér 30; VI. osztály: Beszkid Szilárd 15, Elischer 
Béla 30, Friedmann Dezső 15, Goldmann Béla 15, Grünstein 
Béla 15, Késmárszky Árpád 15, Lefkovics Artúr 15, Öhlschláger 
Ödön 15; VII. osztály: Bartos Gyula 30, Bodnár István 30,
Csendes Sándor 30, Friedmann Sándor 15, Gajdos József 15,
Gottlieb László 15, Gärtner Gyula 15, Gottdiener József 15,
Kalinyák Emánuel 15, Neumann Illés 15, Papp József 30, Tahy 
Béla 30, Weiszer Ernő 15; VIII. osztály: Böhm Jenő 15,
Grünstein Ede 15, Klinczkó István 15, Orián Árpád 15, Terray
Elek 30 kor. =  1545 kor............................................ összesen 2955 K. -  f.

27«
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Áthozat: 2955 K. -  f.
Collegiutni tanárok gyermekei: Peskó Zoltán 60, Szánik 

Ernő 60, Wallentínyi László 60, Draskóczy Virginia 60, Flórián 
Kató 60, Frenyó Lajos 60, Draskóczy Lajos 60, Sarudy Béla 60,
Klemens Rezső 60, Liptai Sándor 60, Sarudy Tibor 60, Mayer
Elek 60 kor. 720 kor................................................ összesen 720 K. -  f.

Ev. lelkészek és tanítók gyermekei: Az I. félévben : I. osztály:
Szabó Ferencz 15; IV. osztály: Durst Aladár 15, Hajdú Gyula 15,
Halmi Aladár 15, Javorniczky Ervin 15, Klinczkó Aladár 15,
Koncsekjenő 15, Slajchó Mihály 15; V. osztály: Halmi Elemér 15,
Javorniczky Aladár 15, Koncsek Béla 15, Zeman Jenő 15;
VII. osztály: Szabó István 15; VIII. oszt.: Klinczkó István 15,
Jesztrebényi Ernő 15 kor. =  225 kor.............................. összesen 225 K. — f.

A II. félévben: I. osztály: Goldperger Géza 30, Szabó 
Fcrencz 15; II. osztály: Durst Aladár 15, Hajsó Gyula 15,
Halmi Aladár 15, Javorniczky Ervin 15, Klinczkó Aladár 15,
Koncsek Jenő 15, Slajchó Mihály 15; V. osztály: Halmi 
Elemér 15, Javorniczky Aladár 15, Koncsek Béla 15, Zeman 
Jenő 15; VII. osztály: Szabó István 15; VIII. osztály: Klinczkó 
István 15, Jesztrebényi Ernő 15 kor. =  245 kor. .. összesen 245 K. — f.

A főgymnasiumban a tandíjelengedések főösszege .. .. 4145 K. — f.

4. A tanítóképző-intézetben

az évi tandíjelengedések ö sszege ................................................ 650 K. — f.
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Tápdíjelengedések.
1. A theologiai akadémián.

a) Az első félévben: I. évesek: Bortnyik Lajos 40, Chizsó 
János 40, Danielisz Róbert 40, Fúria Zoltán 40, Kopcsó János 20,
Marencsin Zoltán 40, Mayerhöffer Árpád 20, Misecska Bernát 40,
Pap Ferencz 30, Postha Gyula 20; 11. évesek: Engler István 20,
Falvai Jenő 30, Kiss István 50, Komlovszky Ferencz 30, Nandrássy 
Elek 30, Szilárd Gyula 20, Szirotka Gusztáv 40, Szuchovszky 
Gyula 40; III. évesek: Farkas Győző 40, Hajdú Gyula 40, Hönsch 
Ede 30, Matulcsik Gyula 50, Szelezsán János 30, Tavassy Zoltán 30,
Mikula Zoltán 20; IV. évesek: Fábry Ernő 30, Markusovszky 
Endre 40, Máczay Lajos 30 kor. =  930 kor.

b) A második félévben: I. évesek: Bortnyik Lajos 80, Chizsó 
János 00, Danielisz Róbert 70, Fúria Zoltán 60, Marencsin Zoltán 70,
Misecska Bernát 60, Pap Ferencz 80, Postha Gyula 40; II. évesek:
Engler István 40, Falvai Jenő 40, Komlovszky Ferencz 50,
Nandrássy Elek 60, Szirotka Gusztáv 80, Szuchovszky Gyula 80;
III. évesek: Dzurik Gyula 40, Farkas Győző 70, Hajdú Gyula 60,
Hönsch Ede 60, Kiss István 80, Matulcsik Gyula 80, Tavassy 
Zoltán 60, Mikula Zoltán 24; IV. évesek: Markusovszky Endre 60,
Máczay Lajos 50 kor. =  1454 kor................................  összesen 2384 kor.

2. A jogakadémián.
a) Az első félévben: Elischer Viktor I. é. 20, Geruska György 

I. é. 20, Révész Zoltán I. é. 30, Szalay László I. é. 30, Szombathelyi 
István I. é. 20, Thuránszky Győző I. é. 20, Tomasovszky Lajos 
I. é. 30, Szutórisz Gyula II. é. 18, Baloghy Elek IV. é. 30, Kozlay 
Béla III. é. 20 kor. =  238 kor.

b) A második félévben: Elischer Viktor 55, Geruska György 55,
Révész Zoltán 55, Szalay László 55, Szombathelyi István 55, 
Tomasovszky Lajos 55 kor. - = 330 kor........................ összesen 568 kor.

3. A főgym nasiumban.
a) Az első félévben : Marencsin Andor II. 20, Elischer Zoltán

III. 25, Engler Pál III. 25, Halmi Aladár IV. 25, Javorniczky Ervin
IV. 15, Kozsley György IV. 20, Javorniczky Aladár V. 25, Maren
csin Béla V. 20, Tahy Elemér V. 25, Elischer Béla VI. 20, Csendes 
Sándor VII. 30, Gajdos József VII. 20, Tahy Béla VII. 25, Szabó 
István VII. 25,Wächter Vilmos VII. 20, Jesztrebényi Ernő VIII. 20,
Terray Elek VIII. 20 kor. =  380 kor.
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b) A második félévben: Szabó Ferencz 1. 30, Marencsin 
Andor II. 35, Elischer Zoltán III. 35, Engler Pál III. 40, Halmi 
Aladár IV. 40, Javorniczky Ervin IV. 20, Kozsley György IV. 30, 
Javorniczky Aladár V. 35, Marencsin Béla V. 35, Tahy Elemér
V. 35, Elischer Béla VI. 35, Csendes Sándor VII. 40, Gajdos 
József VII. 30, Priscsák János VII. 25, Tahy Béla VII. 40, Szabó 
István VII. 30, Wächter Vilmos VII. 35, Jesztrebényi Ernő VIII. 30,
Terray Elek VIII. 40 kor. 640 kor..............................  összesen 1020 kor.

4. A tanítóképző-intézetben.

a) Az első félévben: I. oszt.: Baltazár Dezső 36, Bábel János 
36, Hajsó Sándor 18, Hunszdorfer János 36, Jedlovszky Rezső 36,
Maczkó József 18, Marschalkó Gyula 36, Zsák Andor 24; II. oszt.:
Bradovka András 18, Danis Pál 36, Fodor Gyula 18, Garay József 
27, Konrád Béla 18, Kubacska István 44, Monczoly János 44, Szabó 
Elemér 64, Sztanó Pál 64, Vohaner Géza 36, Wolf Rezső 18;
III. oszt.: Bohus László 36, Brezina Pál 64, Bollner Gyula 36,
Chlebus Pál 36, Emeritzy Géza 36, Kapy Jenő 40, Knott Ottó 
18, Marschalkó Jenő 36, Meskó Emil 24, Spiesz József 36, Szabó 
Sándor 52, Varga József 18, Zselló Lajos 18; IV. oszt.: Czelder 
Gyula 36, Horcsák Lajos 18, Kisfaludy Lajos 36, Koszka Gyula 36,
Mercs Samu 24, Milder Sándor 36, Ponicsán Ádám 24, Rumann 
Kornél 18, Scholtz Béla 24, Sintaj Pál 36, Wildner László 24,
Zorkóczy Ernő 24 kor. 1413 kor.

b) A második félévben: I. oszt.: Baltazár Dezső 54, Bábel 
János 74, Hajsó Sándor 17, Hunszdorfer János 84, Jedlovszky 
Rezső 84, Maczkó József 17, Marschalkó Gyula 54, Zsák Andor 36;
II. oszt.: Bradovka András 27, Danis Pál 54, Fodor Gyula 27,
Garay József 84, Konrád Béla 17, Kubacska István 66, Monczoly 
János 66, Szabó Elemér 96, Sztanó Pál 96, Vohaner Géza 54,
Wolf Rezső 27; III. oszt.: Bohus László 54, Bolner Gyula 54,
Brezina Pál 96, Chlebus Pál 54, Emeritzy Géza 54, Kapy Jenő 60,
Knott Ottó 17, Marschalkó Jenő 54, Meskó Emil 36, Spiesz 
József 54, Szabó Sándor 98, Varga József 17, ZsellÖ Lajos 17;
IV. oszt.: Czelder Gyula 54, Horcsák Lajos 27, Kisfaludy Lajos 54,
Koszka Gyula 54, Mikler Sándor 54, Ponicsán Ádám 36, Rumann 
Kornél 17, Scholtz Béla 36, Sintaj Pál 54, Wildner László 26,
Zorkóczy Ernő 26 kor. =  2137 kor..............................  összesen 3550 kor.
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5. A convictusi alkalmazottaknak elengedései.
Ökonomus jótéteménye: teljes ellátás lakással (fizet 60 kor.-t) .. 270 kor.
2 senior „ » „ „ (fizet ä 100 kor.-t) 460 »
Portánsfelügyelő » » „ » ..............................  330 „
5 portáns « » „ „ (fizet ä 60 kor.-t 1250 «

Összesen .. 2310 kor.
A theol. akadémián ...................................................................... 2384 kor.
A jogakadémián ............................................................................ 568 »
A főgymnasiumban ......................................................................  1020 „
A tanítóképzőben ............................................................................ 3550 „
Ökonomus, seniorok, portánsok................................................2310 „

Összesen .. 9832 kor.
Ebből az összegből esik az egyházkerület pénztárának terhére

(theol. 962 kor., tanítóképző 2717 kor.) .............................  3679 kor.
Ludmann-alapra ...........................................................................  40 „
Coll. főgymn. segélyalapra ..........................................................  30 „
A convictusi pénztár terhére....................................................  6083 »

Összesen .. 9832 kor.



2 1 6

Ösztöndíjasok az 1Q13/i4. isk. évben.
1. A theologiai akadém ián.

a) Helybeli theol. akad. hallgatók.
Baron János IV. é., Roth -  Teleky-féle..............................  65 kor. — fill.
Hönsch E. M. III. é., » » ..............................  65 „ — „
Matulcsik Gyula III. é., Roth —Teleky-féle ..................  65 » — »
Kiss István III. é. » „   65 « — „
Engler István II. é., » „   65 „ — »
Szirotka Gusztáv II. é., „ „ ............  . 65 » — „
Bortnyik György I. é., . „ ..................  65 — „
Fúria Zoltán I. é., „ „   65 » — ,,
Pap Ferencz I. é., » »   65 » — »
Markusovszky E. IV. é., E hn-féle ....................................  80 » — „
Szirotka Gusztáv II. é., » „   80 » — „
Szuchovszky Gyula II. é., Schwartz-féle ........................  98 » — »
Misecska Bernát I. é., „ ,, ......................... 98 « — „
Hajdú Gyula III. é., Újházy-féle ....................................  120 „ — „
Farkas Győző III. é., Széntgyörgyi-féle (2 évi kamat) .. 80 » — »
Baron János IV. é., Benczúr-féle ....................................  100 „ — „
Matulcsik Gyula III. é., Hasko-féle ..............................  100 « — »
Danielisz Róbert I. é., Duka-féle ....................................  85 « — „
Hajdú Árpád II. é., VI szab. kir. városi ........................ 40 » — »
Chizsó János I. é., Pauer-féle ..........................................  50 » — »
Pap Ferencz I. é., Suhajda-féle..........................................  40 „ -- »
Komlovszky Ferencz II. é., Roskoványi-féle 2 őszt........  32 „ — „
Máczay Fajos IV. é., Sárossy-féle....................................  18 „ — „
Fúria Zoltán I. é., Szlávik János-féle..............................  20 » — „
Marencsin Zoltán I. é., egyházkerületi ........................  50 » — „
Postha Gyula I. é., „ ..............................  40 „ — »
Bortnyik György I. é., „ ..............................  40 „ — „
Nandrássy Elek II. é., «   40 » — „
Kiss István III. é., >,   40 — „
Fábry Ernő IV. é., „   40 » — „
Késmárszky Fajos I. é., Kacziányi-féle..............................  200 „ — »
Máczay Lajos IV. é., Nyíregyháza városától..................  100 « — »
Pap Ferencz I. é., Reguly-féle..........................................  52 „ — »
Máczay Lajos IV. é.( Suták-féle..........................................  62 » 04 „
Nandrássy Elek II. é., Nyíregyházi egyh..........................  80 „ — «
Mayerhöffer Árpád I. é., Roser —Scholtz-féle............. 200 „ — »

Összesen .. 2570 kor. 04 fill.
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b) Külföldön tartózkodó theol. akad. hallgatók.
Heinz Lajos, Hunfalvy Pál-féle.........................................
Heinz Lajos, Glosius-féle ...............................................
Heinz Lajos, Gusztáv Adolf-egylettől..............................
Jurányi Lajos, a Gottes K astentől...................................
Jurányi Lajos, Glosius-féle...............................................
Jurányi Lajos, Collegiumtól: Schwartz-féle ..................
Lábossá Lajos, Szirmay-féle.. ..........................................
Lábossá Lajos, Glosius-féle...............................................
Lábossá Lajos, tiszai kerületi segély ..............................
Lábossá Lajos, Collegiumtól: Joseffy-féle........................
Stadtrucker Gyula, Kassay — Poldt-féle..............................
Stadtrucker Gyula, Glosius-féle.........................................
Stadtrucker Gyula, Collegiumtól: Szontagh-féle -__.. ..

Összesen:
Hozzáadva a helybeliek ösztöndíját ..............................

Összesen:

2. A jogakadémián.

Dessewffy Miklós II. é., Dessewffy P.-alapítványból.. .. 
Homa Gyula II. é., Koháry- ,, .. ..
Homitskó Jenő I. é., Rojkovics- » .. ..
Voloszynovich Zoltán IV. é., Bezeghy- « .. ..
Zsagora Mihály IV. é., Bezeghy- » .. ..
Stollmann Tibor I. é., Roth —Teleky- » .. ..
Szalay László I. é., » „ » .. ..
Révész Zoltán I. é., » ,, » ..
Stollmann Tibor I. é., Újházy- » .. ..
Elischer Viktor I. é., Jelenik- » .. ..
Rosenthal Artúr IV. é., Propper Elek- „ .. ..
Szalay László I. é., Meliorisz- » ..
Homa Gyula II. é., dr. Horváth Ödön- » .. ..
Szombathelyi István II. é., dr. Máriássy Béla ösztöndíja
Révész Zoltán I. é., Wagner-alapítványból ..................
Dancz István I. é., Roskoványi- „ ..................
Geruska György I. é., » » ..................
Balga István I. é., jogász-segélyegylettől, I. félévben 
Baloghy Elek III. é., » » » »
Berthóty Zsigmond II. é. ,„ « » »
Chotvács József I. é., « « » »
Csábli József I. é., » » » »
Dancz István I. é., » « »  »

Átvitel

1000 kor. — fill.
220 « — II

472 t t — II

826 i t — II

220 i l — 11

80 t i — II

780 t i — II

220 V — II

250 i l — II

100 )) — II

400 II — II

220 II — II

80 II — II

4868 kor. — fill.
2570 i l 04 11

7438 kor. 04 fill.

1000 kor. — fill.
120 — II

167 i i 86 II

500 i i — II

300 i i — II

65 i l — 11

65 n — II

65 i i — II

120 i i — II

100 i i — II

100 i i — II

90 ii — II

80 i i — II

40 i i — II

32 i i — II

32 i i — II

32 i i — II

10 i i — 11

10 i l — II

10 a — n

30 i l — i i

30 i t — i i

10 i i — i i

3008 kor. 86 fill.
C o ll . É r t .  1 9 1 3 -1 9 1 4 . 2 8
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Áthozat 3008 kor. GO 05 fül.
Goldmann Géza IV. é., jogász-segélyegylettől, I. félévben 10 ;; — 11

Geruska György I. é., ,, V )) 11 10 ii — 11

Huszovszky Lajos II. é., V ti 11 10 ii — 11

Kontra József I. é., ,, ;; V 11 50 ii — 11

Lengyel János III. é., „ V V II 25 ii — II
Lőwy Vilmos III. é., „ )) 11 11 10 ii — II
Révész Zoltán I. é. „ >; 11 11 8 ii — 11

Rosenberg Béla III. é.; » V V 11 10 i i — 11

Rosenthal Artúr IV. é., „ V 11 11 50 i i — 11

Stollmann Tibor I. é., „ i> 11 11 15 ii — 11

Szalay László I. é., » V 11 11 25 ii — 11

Szombathelyi István II. é., „ ti 11 11 25 ii — 11

Thuránszky Győző I. é., „ V 11 11 10 ii — II
Berthóty Zsigmond II. é., „ V II. 11 15 ii — II
Chotvács József I. é., „ 1) 11 11 30 ii — II
Dancz István I. é., » V 11 11 10 ii — II
Goldmann Géza IV. é., „ V 11 11 20 it — 11

Gyulai Emil II. é., » V 11 11 40 ti — 11

Huszovszky Lajos II. é., „ J) 11 II 20 i i — 11

Lengyel János III. é., ,, V 11 11 40 i i — 11

Lengyel József II. é., „ V 11 II 8 ii — 11

Lőwy Vilmos III. é., » )) 11 11 20 i i — 11

Rosenberg Béla III. é., „ V 11 II 15 i i — 11

Rosenthal Artúr IV. é., « V 11 11 60 i i — 11

Stefanyák József II. é., , , V 11 II 20 ii — 11

Stollmann Tibor I. é., „ ;; 11 II 25 i i — II

Szalay László I. é., „ >/ 11 11 25 i i — 11

Tomasovszky Lajos I. é., „ i/ 11 11 15 i i — 11

Venetiáner Oszkár II. é., „ i) 11 11 15 ti — II

Összesen: 3644 kor. c
o

O
' fill.

3. A főgym nasium ban.

Jancsó Atilla I. o. t. a Sartory-ösztöndíjat.......................  1000 kor. — fill.
Várjon Géza VII. o. t. az erdészeti ösztöndíjat ............. 200 „ — »
Papp Elek III. o. t. „   200 » — „
Wächter Vilmos VII. o. t. a Hrabovszky-ösztöndíjat 25 „ — „
Tahy Béla VII. o. t. „ „ 25 » — „■
Neusinger Aurél III. o. t. a Pénzügyőri-ösztöndíjat 200 » — „
Ambrus Zoltán I. o. t. ,, „ 100 „ — „
Jancsó Aladár IV. o. t. a Sartory-ösztöndíjat..................  200 » — „
Késmárszky Jenő I. o. t. az Irányi-ösztöndíjat ............  200 » — „

Átvitel 2150 kor. -  fill.
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Áthozat
Neusinger Aurél III. o. t. a Bánóczy-ösztöndíjat .. ..
Koncsek Béla V. o. t. „ „ .. ..
Bartos Oyula VII. o. t. „ „ .. ..
Sarudy Béla III. o. t. » „ .. ..
Elischer Zoltán III. o. t. a Clementisz-ösztöndíjat .. ..
Engler Pál III. o. t. „ „ .. ..
Schulek Gyula II. o. t. „ „ .. ..
Szánik Ernő I. o. t. a Furmann-ösztöndíjat..................
Terray Elek VIII. o. t. a Hazslinszky-ösztöndíjat .. ..
Grünstein Ede VIII. o. t. az Izraelita-ösztöndíjat .. ..
Késmárszky Árpád VI. o. t. a Kacziány-ösztöndíjat
Papp József VII. o. t. a Kalavszky-ösztöndíjat ............
Engler Pál III. o. t. a Ketzer-ösztöndíjat........................
Durst Aladár IV. o. t. ,, „ ........................
Goldperger Géza I. o. t. » » ........................
Zeman Jenő V. o. t. a Kuksz-ösztöndíjat........................
Jesztrebényi Ernő VIII. o. t. a Kükemezey-ösztöndíjat ..
Elischer Béla VI. o. t. a Ludmann-ösztöndíjat ............
Hanzély Miklós III. o. t. a dr. Meliórisz-ösztöndíjat 
Bodnár József VII. o. t. a Református-ösztöndíjat .. ..
Tahy Béla VII. o. t. a Roskoványi-ösztöndíjat ............
Tahy Elemér V. o. t. » » .. .. '..
Gajdos József VII. o. t. a Sárossy-ösztöndíjat ............
Jármay László VI. o. t. „ „ ............
Zsúgyel Bertalan III. o. t. « .............
Csendes Sándor VII. o. t. a Szmik-ösztöndíjat ............
Frenyó Lajos II. o. t. « „ .............
Wallentínyi László I. o. t. a Szontágh-ösztöndíjat .. ..
Gottdiener Miklós I. o. t. Takarékpénztári prémium 
Alexander Ignácz I. o. t. „ „
Elischer Zoltán III. o. t. ,, »
Frauwirth Mihály III. o. t. „ „
Friedmann Hugó III. o. t. „ „
Szlávik Rezső IV. o. t. az Ujházy-ösztöndíjat ............
Zsúgyel Bertalan III. o. t. „ „ ..................
Mayer Elek VIII. o. t. a Vandrák-ösztöndíjat ............
Halmi Aladár IV. o. t. a Varga-ösztöndíjat ..................
Oszvald László VIII. o. t. a Wagner-ösztöndíjat . ..
Peskó Zoltán I. o. t. a Holleganz-ösztöndíjat ............
Mayer Elek VIII. o. t. a Löffelholz-ösztöndíjat............
Raab György IV. o. t. „ » .............
Kulifay Tibor VI. o. t. az ifjúsági segélyalapból .. ..
Nagy Árpád V. o. t. „ „ .. ..
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4. A tanítóképző-intézetben.

1. Koszka Gyula IV. o. t. a Kubinyi-féle ösztöndíjat .. 40 kor. — fill.
2. Szabó Sándor III. o. t. a Haskó- „ II 100 II — II
3. Sztanó Pál II. o. t. a Jelenik — Almássy-féle 11 100 II — II
4. Brezina Pál III. o. t. az Újházy-féle II 8 II — II
5. Monczoly János II. o. t. „ II ■■ 8 II — II
6. Hunszdorfer János I. o. t. a Gamauf-féle II 20 II — II
7. Marschalkó Gyula I. o. t. » II 20 II — II
8. Czelder Gyula IV. o. t. a Fabriczy- „ II 8 II — II
9. Marschalkó Gyula I. o. t. a Kubinyi- „ II 4 II — II

10. Horcsák Lajos IV. o. t. az Önképző-körtől 10 11 II
11. Jánócsik András IV. o. t. » 8 II — II
12. Szőke Andor II. o. t. « 6 II — II
13. Brezina Pál III. o. t. az Önsegélyzőtől 20 II — II
14. Czelder Gyula IV. o. t. » 15 11 — II
15. Jánócsik András IV. o. t. „ 15 II — II
16. Fiedler Ferencz IV. o. t. „ 10 II — II
17. Kisfaludy Lajos IV. o. t. » 10 11 — 11
18. Szabó Sándor III. o. t. „ 10 II — 11
19. Szabó Sándor III. o. t. Nyíregyháza várostól............ 100 II — II

to p Koszka Gyula IV. o. t. gazdasági ösztöndíj 20 II — II
Öszzesen 532 kor. — fill

Lakbér-elengedés 53 tanulónál . 3572 kor -  fill.

Áthozat 4341 kor. — fill.
Nagy Dezső V. o. t. az ifjúsági segélyalapból .. .. 20 „ — »
Bally Sándor IV. o. t. » » .. .. 10 „ — »
Bodnár Dezső III. o. t. » » ■■ ■■ 10 » — »
Tkács János II. o. t. » » .. .. 10 „ — „
Andrejkó Bertalan I. o. t. » .. .. 10 „ — ,,
Rónai Tibor I. o. t. « » .. 10 » — »

Összesen 4411 kor. — fill.
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Az élvezett jótétem ények összegezése.

I. Tandíj elengedések:
1. A theologián (a 40 kor.) 2000 K. — fill.
2. A jogakadémián. 1021 ,, — »
3. A főgymnasiumban .. .. 4145 » •- »
4. A tanítóképzőben .. 650 » — » 7816 K. — fill.

II. Tápintézeti elengedések:
1. A theologián................. . 2384 K. -  fill.
2. A jogakadémián........... . 568 „ -  „
3. A főgymnasiumban .. .. 1020 „ -  „
4. A tanítóképzőben .. .. 3550 „ -  „
5. Oeconomus, seniorok,

portánsok....................... 2310 }/ — u 9832 it n

III. Ösztöndíjak:
1. A theologián................. . 7438 K. 04 fill.
2. A jogakadémián........... . 3644 „ 86 „
3. A főgymnasiumban .. .. 4411 „ -  „
4. A tanítóképzőben .. . 532 a — a 16025 a 90 »

IV. Lakbérelengedés
a tanítóképzőben 53 tanulónál........................ 3572 „ — „

Összesen .. . 37245 K. 90 fill.
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Alapítványok é s  adományok k im u tatása . Z á rszá m a d á so k .
I.

A Collegium kezelésében  álló  ö sztön d íja lap ftván yok  k im utatása .
— 1913. deczember 31-iki állapot szerint. -

1. Bánóczy Samu ösztöndíjalapítvány.
Bánóczy Samu gyógyszerész, 1849. aug. 21. 4000 vfrtot 

tevő alapítványa négy gymnasiumi árva fiú számára.
Az alapítvány vagyona .....................................................  4192 K 83 f.

Jövedelme pedig az 1913. évben 165 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 .....................................................  853 K 74 f.
Jövedelme pedig az 1913. évben 113 K 72 f. volt.
Kiadatik 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 .....................................................  892 K 18 f.

Jövedelme pedig az 1913. évben 35 K 26 f. volt.
Kiadatik 3 ösztöndíj 11 K-jával.

4. Csengey Gusztáv ösztöndíjalapítvány.
Az alapítvány vagyona...........................................................  587 K — f.

5. 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.'1 Élvező nemlétében a kamat 
a tőkéhez csatolandó.

Az alapítvány vagyona .............................. _ .. ............. 3423 K 04 f.
Jövedelme pedig az 1913. évben 132 K 90 f. volt.
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6. Cserneki és tarkeöi D essew ffy 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 harmad- 
sorban Dessewffy Józsefnek ág. hitvallású evang., tör
vényesen leszármazó fiutódai jogosítvák. Adományozza 
a coll. igazgatóválasztmány.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Évi jövedelme 1913-ban 2031 K 26 f. volt.

7. 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- 
menetelű protestáns tanulónak adandók ki.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Évi jövedelme 1913-ban 90 K 42 f. volt. Kiadatik 
1 ösztöndíj, 85 K.

8. 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 1913. évben 189 K 70 f. volt. Kiadatik 
2 ösztöndíj 80 K-jával.

9. Furmann János ösztöndíjalapítvány.
Furmann János miskolczi lakosnak és nejének Farkas 

Tulliának 1885. aug. 29-ikén tett 200 frtos hagyománya, 
a melynek kamatjai a gymnasium I. oszt. legszorgal
masabb tanulójának a nyári vizsgák alkalmával ki- 
osztandók.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 17 K 84 f. volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 15 K.

50727 K 39 f.

2285 K 93 f.

4804 K 92 f.

452 K 03 f.
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10. 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 1913. évben 42 K 70 f volt. 
Kiadatott 1 ösztöndíj, 40 K.

11. 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 alapítvány 
kamata egy oly szegénysorsú, VIII. oszt. tanulónak 
adassék, ki úgy a VII., mint a VIII. osztályban a ter
mészettudományokban kitűnő előmenetelt tanúsított.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 89 K 14 f volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 80 K.

12. Haskó György theologiai ösztöndíjalapítványa.
Haskó György, a ki 1908. szept. 28-ikán Rozgonyban

végrendelet hátrahagyásával elhúnyt, végrendeletileg 
2000 K-t hagyományozott egy ösztöndíjalapítvány léte
sítésére, melynek jövedelme egy szegénysorsú, jó elő- 
menetelű theologiai akadémiai hallgatónak adandó ki.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 105 K 67 f volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 100 K.

13. Haskó György tanítóképző-intézeti ösztöndíjalapítványa. 
Haskó György, a ki 1908. szept. 28-ikán Rozgonyban

végrendelet hátrahagyásával elhúnyt, végrendeletileg 
2000 K-t hagyományozott egy ösztöndíjalapítvány léte
sítésére, melynek jövedelme egy szegénysorsú, jó elő
meneteld tanítóképző-intézeti tanulónak adandó ki.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 105 K 67 f volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 100 K.

1080 K 02 f

2255 K 31 f

2282 K 80 f

2282 K 81f



225

14. 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 ..................................................... 2049 K 62 f.
Jövedelme pedig az 1913. évben 81 K 14 f volt.
Kiadatik 1 ösztöndíj, 80 K.

15. Izraelita ösztöndíjalapítvány.
Az izraelita gymn. tanulókat illető ösztöndíjalapot 1893. 

évben gyűjtötték Propper Elek és Révai Vili. o. nö
vendékek. Évi kamatjait egy gymn. izr. vallású növen
dék kapja.

Az alapítvány vagyona ..................................................... 2818 K 99 f.
Jövedelme pedig az 1913. évben 110 K 64 f volt.
Kiadatik 1 ösztöndíj, 100 K.

16. 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 ..................................................... 7406 K 82 f.
Jövedelme pedig az 1913. évben 291 K 52 f volt. Ki
adatik 2 ösztöndíj 100 K-jával.

17. Jozeffy Pál ösztöndíjalapítvány.
Jozeffy Pál tiszakerületi superintendens 1845. jűl. 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 .................................................... . 2888 K 75 f.
Jövedelme pedig az 1913. évben 115 K 30 f volt. Ki
adatik 1 ösztöndíj, 100 K.

18. Kacziányi Gusztáv és neje szül. Graf Amália ösztöndíj
alapítványa.

A kamatjövedelemből két ösztöndíj adatik ki. A két ösz
töndíj elsősorban azon coll. növendékeknek adandó

C o ll .  É r t .  1 9 1 3 -1 9 1 4 . 29
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ki, a kik a Kacziányi- és Graf-családokkal rokonság
ban vannak; ha iyen 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 1913. évben 592 K 54 f volt. Ki- 
adatik 2 ösztöndíj 200 K-jával.

19. Kalavszky László ösztöndíjalapítvány.
Az alapítványi tőke évi kamata évenként az eperjesi colle

giumi 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 1913. évben 82 K 14 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 80 K.

20. Ketzer M iklós ösztöndíjalapítvány.
Ketzer Miklós 1802. márcz. 19-ikén 2000 rfrtot hagyomá

nyozott oly rendeltetéssel, hogy annak interessé az 
alumneumban l^vő 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
rn ányoztatik.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 29 K 72 f volt. Ki- 
adatik 3 ösztöndíj 9 K-jával.

21. Kossuth Lajos ösztöndíjalapítvány.
Az alapítvány vagyona .....................................................

Jövedelme pedig az 1913. évben 142 K 28 f volt.

15022 K 34 f.

2075 K 36 f.

752 K 67 f.

3664 K 42 f.
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22. 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 
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 1913. évben 123 K 22 f volt.

23. Kubinyi Albert tanítóképző-intézeti ösztöndíjalapítvány.
Az alapítványi tőke évi kamata ösztöndíj czímén egy jó

erkölcsi magaviseletű, tanítóképző-intézeti tanulónak 
adandó ki, a ki a tanítóképesítő-vizsgálatokon tanítóságra 
legalább is általános jó osztályzattal nyert képesítést. 
Az ösztöndíj odaítélésének joga a tanítóképző-intézet 
tanári-karát illeti, mely e kérdésben végérvényesen 
határoz.

Az alapítvány vagyona .............•......................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 40 K 86 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 40 K.

24. 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 jóga a theologiai .akadémia

3173 K 70 f.

1032 K 48 f.

25’
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tanári-karát illeti, mely ebben a kérdésben végérvé
nyesen határoz.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 40 K 86 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 40 K.

25. Özv. Kuksz István né 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 1913. évben 20 K 92 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 20 K.

26. Özv. Kuksz Krisztiánná ösztöndíjalapítvány.
Kuksz Krisztián özvegye szül. Resch 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 1913. évben 85 K 56 f volt. A tőke 
egyelőre növeltetik.

27. Kükemezey Sándor ösztöndíjalapítvány.
Kükemezey Sándor és neje Bernáth Erzsébet 1853. nov.

1-jén 1000 pfrtos (minden forintra három ezüst husza-

1032 K 48 f.

529 K -  f.

2203 K 99 f.
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sokat véve) alapítványt’ tett, a melynek kamataiból egy 
harmadrész azon gymn. tanulónak adatik ki, ki nem 
magyar anyanyelvű létére legjobb előhaladást tesz a 
magyar nyelvben.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 28 K 48 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 28 K.

28. Luby Éva ösztöndíjalapítvány.
Az alapítvány 1775. márcz. 26-ikán kelt.
Az alapítvány vagyona .....................................................

Jövedelme 1913. évben 19 K 88 f.

29. 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 
kamataiból évenként egy szorgalmas, szegénysorsú, 
jóviseletű VII. vagy VIII. 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 a40-éves találkozón résztvenni — 100 ko
ronával és Seyfried József, a szegedi kir. ítélőtábla nyug. 
elnöke, 25 koronával hozzájárult.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 21 K 10 f volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 20 K.

30. 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 főgym. 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 1913. évben 87 K 96 f volt.

31. Dr. M eliorisz Béla jogtanár ösztöndíjalapítvány.
Az alapítvány kamatából „dr. Meliorisz Béla jogtanár tanul

mányi ösztöndíjat" kap a jogakadémia két olyan nyil-

720 K 02 f.

512 K 12 f.

534 K 02 f.

2245 K 76 f.
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vános rendes hallgatója, ki ág. h. ev., szegénysorsú, 
hazafias érzelmű, kitűnő szorgalmú és jó magaviseletű.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 182 K 20 f volt. 
Kiadatik 2 ösztöndíj 90 K-jával.

32. Dr. Meliorisz 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 1913. évben 8 K 04 f volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 8 K.

33. 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 1913. évben 7 K 60 f volt.
A tőke egyelőre növelendő.

34. 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 1913-ban volt 27 K 96 f. A tőke 
egyelőre növeltetik.

35. 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 1913. évben 51 K 84 f volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 50 K-

36. Propper Elek ösztöndíjalapítvány.
Az alapítvány jövedelméből 100 koronás ösztöndíjat kap 

egy szegénysorsú, kitűnő előmenetelű és kifogástalan 
erkölcsi magaviseletű joghallgató. Egyenlő viszonyok

4102 K 02 f.

203 K 76 f.

195 K 95 f.

720 K 18 f.

1310 K 54 f.
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4 között az alapítók családjával fennálló rokonság előnyt 
biztosít.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 200 K 62 f volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 100 K.

37. Református ösztöndíj.
A helvét hitv. gymn. tanulók ösztöndíjalapját létesítette a 

főgymn. tanári-kar és a gymn. ifjúság.
Az alapítvány vagyona .....................................................

Jövedelme pedig az 1913. évben 43 K 40 f. volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 40 K.

38. 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 1913. évben 138 K 80 f volt. 
Kiadatik 8 ösztöndíj 16 K-jával, és pedig a theologián 
2, a jogakadémián 4, a főgymnasiumban 2.

39. Sárossy László ösztöndíjalapítvány.
Sárossy László Bodonlakán 1778. február 18-ikán hagyo

mányozott 2000 rfrtot a Collegiumnak, akkor itt tanult 
rokonai díjazására, „ubi verő 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". 
Evi kamatját négy ifjú kapja, és pedig a theologián 1, 
a főgymnasiumban 3.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 72 K 42 f volt. Ki
adatik 4 ösztöndíj 18 K-jával.

40. 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

5121 I< 46 f.

1118 K 23 f.

3509 K 82 f.

1828 K 96 f.
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hallgató részére ösztöndíjul adassanak ki. Ung- vagy 
abaújvártnegyei 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.

41. 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 
pedig egy évben eperjesinek, a másik évben soproni 
candidatusnak.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 88 K 50 f volt. Ki
adatik 1 ösztöndíj, 80 K.

42. Suhajda Lajos ösztöndíjalapítvány.
Suhajda Lajos selmeczi tanár alapítványa 1872. jún. 18-ikán. 

Az alapnak évi kamatjai a legerkölcsösebb és leg
szorgalmasabb és a latin nyelvben legjártasabb, bármely 
évfolyambeli theologiai hallgatónak adományozandók.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 40 K 66 f volt. Ki
adatik 1 ösztöndíj, 40 K.

43. Szentgyörgyi Lajos-pályadíj.
Kiadandó annak a theologusnak, ki a tanári-kar által kitűzött 

bibliai tárgyú tételre a legjobb pályamunkát adta be.
Az alapítvány vagyona .....................................................

Jövedelme pedig az 1913. évben 40 K 80 f volt. Ki
adatik 1 ösztöndíj, 40 K.

44. 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 1913. évben 20 K volt. Kiadatik 
1 ösztöndíj, 20 K.

45. Dr. Szmik Gyuláné szül. Hoffer Klára ösztöndíj
alapítvány.

Az alapítvány a Magyar Tisztviselők Takarékpénztárának 
(Budapest, VII., Rákóczi-út 59.) 480 drb 25 korona 
névértékű részvényeiben van elhelyezve.

3000 K -  f.

2198 K 58 f.

1027 K 26 f.

1040 K 80 f.

400 K -  f.
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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 igénybeveszik, 
vagy a kik az esetleg létesítendő collegiumi főgym- 
nasiumi internátusbán nyernek ellátást. Előnynyel bír
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 ösztöndíjasa 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 1913-ban volt 971 K 72 f. Kiadatik 
2 ösztöndíj 400 K-jával.

46. 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 1913. évben 82 1< 88 f. volt. Ki
adatik 1 ösztöndíj, 80 K.

Coll. Ért. 1913-1914.

12325 K 16 f.

2094 K 42 f.

30
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47. 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 1913. évben 39 K 32 f. volt. 
Kiadatik 2 ösztöndíj 16 K-jával.

48. 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 1913. évben 80 f. Kiadatik 5 ösztöndíj 20 K-jával.

49. 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 1913. évben 429 K 94 f. volt. 
Kiadatik 3 ösztöndíj 120 K-jával.

50. 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

996 K 76 f.

21 K 20 f.

10890 K 91 f.
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. 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 1913. évben 37 K 50 f. volt. 
Kiadatik 4 ösztöndíj 8 K-jával.

51. Vandrák András ösztöndíjalapítvány.
Vandrák András tanári működésének 50 esztendős öröm

ünnepe alkalmából barátai és tanítványai által gyűjtött 
2000 frtot tevő alapítvány. Kamatjait, míg Vandrák 
András gyermekei élnek és unokái fölneveltetnek, a 
család élvezi, később ezen kamatok két ösztöndíjul 
fognak szolgálni VII. és VIII. 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 ....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 180 K. A család élvezi.

52. 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 forintra ki fogják egészíteni. 
Jövedelméből 100 K egy nyolczadik osztálybeli, jó 
magaviseletű, jeles előmenetelt tanúsító szegény fiú
nak adandó.

Az alapítvány vagyona ....................................................
Jövedelme pedig az 1913. évben 79 K 20 f. volt. Ki
adatik 1 ösztöndíj, 50 K.

53. Vargha János és Gyula jutalomdíj-alapítvány.
Vargha János, a ki 1913. jún. 16-ikán Zayugróczon elhúnyt,

végrendeletileg 2000 K-t hagyományozott a Collegium- 
nak alapítványul. Az alapítvány az alapító elhúnyt fiai
nak, Vargha Jánosnak és Gyulának nevét viselje és 
annak jövedelme évenként Vargha János nyug. ev. lel
kész, alapító és neje legközelebbi rokonainak közép-

949 K 62 f.

4000 K -  f.

2015 K 19 f.

30*
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és felső-iskolákat bárhol járó fiainak adandó ki jutalom
díj gyanánt. Ilyenek nemlétében pedig a főgymn. sze
gény, szorgalmas tanulójának, lehetőleg olyannak, a 
ki ev. lelkész fia.

Az alapítvány vagyona .....................................................  2040 K — f.
Jövedelme pedig az 1913. évben 40 kor. volt. Kiadatik 
1 ösztöndíj, 80 kor.

54. W agner Keresztély ösztöndíjalapítvány.
Wagner Keresztély Eperjesen 1824. decz. 18-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 .. ................................................  1807 K 17 f.
Jövedelme pedig az' 1913. évben 71 K. 40 f. volt. Ki
adatik 2 ösztöndíj 32 K-jával. Kapja 1 gymn. tanuló 
és felváltva 1 jogh. vagy 1 theologus. A mely intézet 
a Duka-ösztöndíjat kapja, az arra az évre elesik a 
Wagner-félétől.

Összesen : 187700 K 53 f.

í

t
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Az ösztöndíjalapítványok összesített zárószám adása
1913-ban.

II.

B evétel:‘ l
Az ösztöndíjalapítványok vagyona 1913.

január 1 -jén ......................................... 178,601 K 01 f.
Az ösztöndíjalapítványok jövedelme 8,009 „ 54 „
Adományok: márcz. 12. Eperjesi Tkptár 100 „ 11

„ márcz. 13. főgymn. gyűjtés
»Ref. ösztöndíj “-ra .. .. 40 „ 11

« decz. 31. dr. Máriássy Béla 40 „ 11
» decz. 31. Berger Samu 20 „ 11

Új ösztöndíjalapítványok:
Haskó György kétrendbeli alapítványa 4,554 „ 27 .
Csengey Gusztáv alapítvány ............ 587 „ ;;
Vargha János és Gyula-alapítvány 2,000 „ -  „ 193,951 K 82 f.

Kiadás:
Ösztöndíjak a theologián........................ 1,252 K -  f.

,, a jogakadémián.................. 769 a — 1)
v a főgymnasiumban............ 2,232 „ 11
» a tanítóképzőben ............ 191 „ 11
„ a Dessewffy I. alapítv.-ból 1,211 ,, 59 „

A Vandrák-alapítv. jöv. a családnak 180 ,, ;;
A Schneider-alapítvány jövedelme özv.

Albertffynénak ................................... 120 „ — ii
Egyéb járulékek a Dessewffy I. alapítv. 201 „ 92 „
Kacziányi-alapítv.-ból 6 °/0 kezelési díj 35 „ 52 „
Dr. Szmik Gyuláné-alapítv.6°/0 » » 58 „ 26 ,
Az ösztöndíjalapítványok vagyona 1913. 

decz. 31-ikén.........................................  187,700 „ 53_» 193,951 K 82 f.

Eperjes, 1913. deczember hó 31-ikén.

D r . F l ó r i á n  K á r o l y ,

c o ll. p é n z tá r o s .
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Eles Henrik-alapítvány 1913. évi zárószámadása.
I. B evéte l:

1913. jún. 25. Kiss Aladár kir. közjegyzőtől
átvettünk mint jöved.........  9,876 K 91 f.

aug. 16. » ,i « » mint vagyont .. 8,207 » 50 »
» 16. » » » » » jöved.........  29 w 90 „
» 16. » » » 1 0  db Nemzeti Tkp. és

Bankrészvény ............  5,000 » — »
» 16. » » » 25 db Belv. Tkp. részv. 12,500 » — »
» 16. » » „ 200 db Budapesti Tkp. és

Orsz. Zálogkölcsön r.-t.
részvényei ..................  80,000 » — »

decz.31. 51I2o!0 kamat a készpénzért........................ . .. 416 » 24 »
Összesen .. 116,030 K 55 f.

II. Kiadás:
1913. jún. 25. dr. Lovrich Gyula bpesti ügyvédnek tiszteletdíj 600 K. — f.

■ nov. 18. Raffay Sándor budapesti lelkésznek tiszteletdíj 300 » — »
decz. 12. JoóTeréznek életjár. 1/a évre 1913xl/i—1914IV/S0. 2,000 » — »

» 12. tanári s e g é ly ......................................................  2,000 » -- »
» 12. collegiumi convictusnak ..........................  1,000 » — »
» 31. költség..................................................................  1 » 55 »
» 31. pénzt, maradv.: értékpapírokban .-.   97,500 » — »
» 31. » » a vagyonhoz tartozó készpénzben 8,207 »50»
» 31. » » felhasználható készpénzben.. .. 4,421 ^50_»

Összesen .. 116,030 K 55 f.

Az Éles Henrik-alapítvány vagyona 1913. decz. 31-ikén:
1. 10 db Nemzeti Takarékpénztár és Bankrészvény á 500 K 5,000 K — f.
2. 25 db Belvárosi Takarékpénztári és Bankrészvény ä 500 K 12,500 » — »
3. 200 db Budapesti Takarékpénztári és Orsz. Zálogkölcsön

r.-t. részvény ä 400 K........................................................  80,000 » — »
4. készpénz.............................................................................  .. 12,629 » — »

Összesen .. 110,129 K — f.

M eg jeg y ezzü k , h o g y  218,000 K. névértékű K is b i r to k o s o k  F ö ld h ite l in té z e té n e k  z á lo g 
lev e le it m ég  á t n em  v e ttü k , m iv e l a  letéti je g y  É le s  H e n r ik  h a g y a ték á b a n  f e l ta lá lh a tó  n em
v o lt  és így a n n a k  m e g se m m is íté se  irá n t  az e ljá rá s t  e lő b b  le kell fo ly ta tn i. A 110 ,129  K.
n é v é rté k ű  v a g y o n  a M a g y a r O rs z á g o s  K ö z p o n ti T a k a r é k p é n z tá r n á l  van  e lh e ly ezv e.

Eperjes, 1913. évi deczember hó 31-ikén.
D r. Flórián Károly, 

coll. pénztáros.

I I I .



IV.

A collegiumi „közös“ kiadások 1913-ban.

I. Mind a négy tanintézetet terhelő kiadások:

1. Közös tisztviselők tiszteletdíja.........................................  1,870 l< — f.
2. Közös tisztviselők útiköltségei ...................................  551 » — „
3. Irodai k iadások................................................................  2,390 „ 41 „
4. Vegyes kiadások ..........................................................  1,342 „ 02 »

II. A Collegium központi épületében elhelyezett három tanintézetet 
és könyvtárt terhelő kiadások:

5. Fűtés, tisztogatás ...................................    2,499 K. 10 f.
6. Szolgák és napszámosok ...............................................  1,492 „ 06 „
7. Kisebb javítások ..........................................................  754 » 70 „
8. Biztosítási és vízdíj..........................................................  314 » 30 „
9. Vegyes kiadások ..........................................................  438 „ 08 »

111. Az Értesítő költsége:

10. Nyomdaköltség..............................................................  2,211 „ 08 „
Összesen . 13,862 K 75 f.

Eperjes, 1913. évi deczember hó 31-ikén.

D r. Flórián Károly,
coll. pénztáros.
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A collegium!’ könyvtár 1913. évi zárószámadása.
V.

I. B evéte l:
Vagyon 1913. január 1-jén .................. 10,224 K 67 f.
Államsegély............................................... 1,800 II —
A theologia járuléka .............................. 159 II — u

A jogakadémia járuléka ....................... 1,792 ;/ — ;;

A főgymnasium járuléka ........................ 1,100 n — n

A tanítóképző járuléka.............................. 80 11 — 11

A Rochlitz-alapból.................................... 200 n — u

Az alaptőke kamata .............................. 460 ;/ 08 n

II. Kiadás
A berendezés költségei.............................. 2,833 K 51 f.
Könyvvásárlás: a theologia á lta l............ 168 II 40 11

„ a jogakadémia által .. .. 1,653 II 09 ))

» a főgymnasium » .. .. 788 II 64 ))

a a könyvtáralap » .. .. 126 II 07 ))

Könyvtáros tiszteletdíja.............................. 1,000 11 — V

Könyvtári díjnok napidíja ........................ 180 II — n

Fűtési, világítási, tisztogatási átalány .. .. 800 V — fi

Vagyon 1913. deczember 31-ikén ....................................
melyből 1020 I< 69 f. államsegély czímén nyilvántartandó.

15,815 K 75 f.

7,549 K 71 f. 
8,266 K 04 f.

Eperjes, 1913. évi deczember hó 31-ikén.
D r. Flórián Károly,

coll. pénztáros.

VI.

Kimutatás az eperjesi vértanúk emlékművére 
beérkezett adományokról.

Az eperjesi vértanúk emlékének megörökítésére az elmúlt évi Értesítő
ben nyugtázott 7225 K 81 f.-en kívül újabb adományok nem érkeztek be 

A kiadások részletezése a következő:
Markup Béla szobrászművész tiszteletdíja .. 5500 K — f.
Kőfaragó-munka és szállítás........................ 230 ti 65 II
V asrács ........................................................... 200 1) — II
Téli beborítás ............................................... 40 II — 11
A leleplezési ünnepély költségei.................. 888 11 06 ti
Emlékfüzet és egyéb nyomtatási költs......... 917 II 46 „ 7776 K 17 f.
Ebből levonva a begyűlt összeg.................. .. 7225 a 81 „

M arad  f e d e z e n d ő  h iá n y  .. .. 5 5 0  K  36  f.



241

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
segély egyletre 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 kiknek katonaügyben vagy ösztöndíjügyben olyértelmű bizonyít
ványra van szükségük, mely szerint a jövő tanévben főiskolai tanulmányokat 
szándékoznak folytatni, azok a szünidőben előjegyzést s erről szóló bizonyít
ványt kérhetnek.

A theol. Otthonban féldíj-fizetés mellett, avagy félévenként 60 koro
náért mintegy 15 prot. vallású joghallgató nyerhet lakást, fűtést, világítást 
és kiszolgálást.

A főgymnasiumban a beiratások szeptember 1., 2. és 3. napjain tör
ténnek s a tanítás szept. 4-ikén kezdődik. A javító- és fölvételi vizsgálatok 
augusztus 31-ikén d. e. 8 órakor kezdődnek. Fölvételi vizsgálatot tesznek 
az 1. 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- 
kát alá, vagy hogy az utolsó öt év alatt himlőt állottak ki, vagy hogy a
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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 főgymnasium a jövő 
tanévben is a miniszteri tantervet követi s így a görög nyelv tanítása 
mellett görögpótló tanfolyam is lesz.

A fogymnasiumban a 19 kor.-nyi, illetve az először beiratkozóknál 
23 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.

A főgymnasium 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 leányokra vonatkozólag tájékoztat az Értesítő 142. lapon.
A tanítóképző-intézetbe való fölvételre nézve a tanítóképző értesítőjé

nek 194. oldalán ad kimerítő útbaigazítást; a javító-vizsgálat és a beiratás 
szept. 1— 3-ik napjain tartatik; a tanítás szept. 4-ikén veszi kezdetét.

A tanítóképző-intézetben a tiszakerületi ev. növendékek tandíjmentesek, 
más kerületbeli ev. növendékek 10 kor., másvallásúak 40 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 hallgatója vagy tanulója csak oly 
lakást fogadhat, a melyről az illető intézet dékánjának vagy igazgatójának 
tudomása van. Az intézetek vezetői e tekintetben az érdeklődőknek szívesen 
szolgálnak útbaigazítással. s

Az 1914—15-iki tanév ünnepélyes megnyitása szeptember 20-ikán 
délelőtt 11 órakor a coll. nagyteremben lesz.

Eperjes, 1914. július 1.
Ludm ann  O t t ó ,
collegiumi igazgató.

P f D A t ^ s ,
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