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I

H Ú S Z  ÁRMIN.
1844—1914.

Húsz Ármin élete öröklött tulajdonságainak, kora, — környezete hatá
sainak összetevőiből mint eredő alakul ki s így adja kezünkbe egyénisége 
megértésének a kulcsát.

Szepesmegyei evangélikus családból származott, olyan környezetből 
nőtt ki, melyben az egyházhoz és a hazához való ragaszkodás, a munka 
szeretete, megbecsülése, a művelődés után táplált vágyakozás elevenen élt. 
Bölcsője ott ringott a Magas Tátra égbenyuló ormainak tövében, a hol a 
természet szépségeinek, fenségességének csodálata önkéntelenül az ég felé 
emeli az ember lelkét.

Született 1844-ben február 19-ikén Poprádon. Születése, első gyermek
évei a magyar történet legnagyobb, legdicsőbb évtizedébe esnek, abba, a 
melyben az új Magyarország megszületett s titáni küzdelmét vívta függet
lenségéért. Tanulóévei az elnyomatás nehéz időiben teltek le, akkor, a 
midőn egyháza, hazája, egyaránt le volt tiporva. Ifjúkora a reménykedés 
biztató időszakában folytatódott s mindez nem maradt hatás nélkül az ő 
lelkére sem.

Középiskoláit Késmárkon és Sárospatakon, — a hol a VI. osztályt járta, — 
végezte. Késmárk a három ev. vértanú: Lányi, Topertzer és Kray városa s 
annak híres ev. lyceuma az ő lelkét is kegyeletre hangolta. Itt, iskolázása 
helyén, Késmárkon hangzott el az első tiltakozás a híres-nevezetes pátens 
ellen egyik földije, a szintén szepesi Zsedényi Ede ajkáról, a ki tiltakozásáért 
börtönt is viselt. El lehet gondolni, hogy a tizenötéves ifjú szívét ez hevesebb 
dobogásba hozta s egyháza, hazája iránt érzett szeretetét csak fokozta. Sáros
patakon a híres Collegiumban megismerhette a testvér felekezet szellemét, 
a mi lelki látókörét szélesbítette.

Elvégezve a középiskolát, előbb a bécsi egyetemre ment, a hol Bonitz 
előadásait hallgatta, majd az ev. szellemi élet klasszikus földjét, Német
országot kereste fel, a hol a göttingai egyetemen tanult, végül pedig a buda
pesti egyetemen készült a tanári pályára. Egyetemi évei alatt későbbi tár
gyával: a classica philologiával foglalkozott. A budapesti egyetemről 1867-ben 
Sárosvármegyébe, Bánó Miklós collegiumi pártfogóhoz ment nevelőnek 
Kükemezőre, a hol két évet töltött. Valószínű, hogy ez alatt a két év alatt 
tanulta megismerni és becsülni az eperjesi Collegium nemes tradícióit,
Coll. Ért. 1914—1915. I
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tiszteletreméltó szellemét, értékelte annak magasztos hivatását, kultúrmisz- 
szióját. Lelke bizonyosan el volt már jegyezve a Collegiummal akkor, mikor 
őt a pártfogóság 1869. június 22-ikén megválasztotta a gymnasium III. osz
tályába a latin nyelv tanárává. 1870-ben az ev. tiszakerületi tanárvizsgáló
bizottság előtt letette a vizsgát s tanári oklevelet nyert. A latin nyelven 
kívül tanított történetet és német nyelvet is.

Mikor Húsz Ármin a Collegiumba került, ebben az ősi intézetben 
eleven, pezsgő élet uralkodott. Az alkotmányos élet helyreállítása áldásosán 
hatott az előző megpróbáltatások után a Collegiumra is. A Collegium meg
nyitásának 200-ik évfordulója alkalmából hozzáfogtak az épület déli oldalának 
kiépítéséhez s ez a munka még 1869-ben is folyt s csak 1870-ben feje
ződött be. A tanári karban a nagyok: Vandrák, Hazslinszky, Vécsey munka
erejük teljességében tevékenykedtek, egyrészt az intézet emelésén fáradoztak, 
másrészt tollal is művelték a tudományt.

Húsz Ármin munkát szerető, azt megbecsülő lelke látva a példát, maga 
is kivette a részét abból. Több éven át volt a közös tanári szék jegyzője 
(1871—6.), majd az algymnasiumi könyvtár, 1875— 1902. a természetrajzi 
szertár őre, a melyet rendezett s jegyzékét kiadta a Collegium egyik Érte
sítőjében. Később a gymnasiumi segítő-alap s a collegiumi gyámintézet 
pénztárosa is volt. Kiváló érzéke volt a testgyakorlat fontossága iránt, a mit 
bizonyít az a körülmény, hogy már 1877-ben a gymnasium vezérlő torna
tanítója lett s a tornatanítással 21 évig foglalkozott.

„Ifjúkori benyomásoknak engedve természettudományi kutatásokkal 
is foglalkozott", mondja róla búcsúztatójában volt kartársa, Ludmann Ottó, 
a mi nem is csoda, hiszen a természet iránt való érzék és szeretet a Husz- 
családban otthonos. Nagybátyja, Húsz Dávid, a ki őt neveltette, a poprádi 
Husz-parkot alapította meg, hogy a turistaságot előmozdítsa; Húsz János 
pedig, éppen úgy, mint Ármin, a magyar lepkegyűjtők közt szerepel. Nem
csak a természet iránt öröklött szeretete, hanem valószínűleg a nagy Hazslinszky 
hatása is indította arra, hogy a természettudományt írásban is művelje. 
E hatás alatt írhatta meg a Magyarországi Kárpátegyesület 1878. Évköny
vében „A Tátra három hágója" czíinű czikkét, ezért foglalkozott a lepké- 
szettel irodalmilag is. Egyik idevágó értekezése : „Eperjes környékének nagy- 
pikkelyröpüiről" ugyancsak a Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyvében, 
annak 1881. folyamában, -  a másik: „Magyarország nagypikkelyröpüinek 
faunájára vonatkozó új adatok" czímmel az eperjesi Collegium 1881. évi 
Értesítőjében jelent meg. Értekezései különben nemcsak itthoni, de külföldi 
szaklapokban is napvilágot láttak. Tagja volt több természettudományi tár
sulatnak s lepkegyűjteménye, melyet 18 évi munkával hordott össze, a 
maga idejében nevezetes volt.

Húsz Ármin ezenkívül a társadalmi munka számára is tudott időt sza
kítani. Erős szocziális érzék, gyakorlati felfogás és: ügyesség jellemezte, a 
mit szintén szülőföldjén már gyermekkorában a levegővel szívott magába. 
Több közhasznú vállalatnak volt tagja, sőt vezetője, a mivel a társadalom 
becsülését ez oldalról is kivívta.



Intézetéhez teljes leikével hozzáforrott. A mint az izmosodott, erősödött, 
úgy tágult az ő munkaköre is. A fejlődés nagy változásokkal járt, ő ezeket 
mind átélte. 1884-ben a Collegium új szervezetet alkotott, minden intézet 
önálló vezetőt nyert, az épület kiépítését ugyanakkor folytatni kezdték s 
1887-ben a nagy tűzvész után be is fejezték. Húsz Ármin ebből a munkából 
is kivette az őt megillető részt. Később a főgymnasium megnyerte az állam
segélyt s ő biztosítva látta intézetének jövőjét, mikor pedig az állam meg
alkotta a felekezeti tanárok nyugdíjintézetét, biztosnak érezte a saját és csa
ládja jövőjét is s nyugodt lélekkel folytatta munkálkodását. Megérte még 
azt is, hogy intézete: a főgymnasium 1911-ben új hajlékba költözött, de 
úgy járt vele, mint Mózes az ígéret földjével: meglátta, de bele nem mehetett.

Az iskola mellett egyházát szerette legjobban, mert ő is a reformátorok 
elvét vallotta magáénak, hogy az iskola az egyház veteményes kertje. Val
lásosságát, egyházszeretetét szülőföldje oltotta szívébe, ifjúkorának élményei, 
németországi tartózkodása csak erősítették. Egyházát munkával is szolgálta. 
Mint presbyter, később (1899—1902.) mint gondnok és pénztáros minden 
tőle telhetőt megtett, hogy javát előmozdítsa. Szerény, gondnoki tisztelet- 
díjáról önzetlenül lemondott s azt a polgári leányiskola czéljaira ajánlotta fel.

Sokoldalú munkálkodása azonban megtörte erejét. 1902. márczius 
11-ikén szélhűdés érte, minek következtében beszélőképessége megbénult, 
úgy, hogy az iskolai év végével kénytelen volt nyugalomba vonulni. Álla
pota későbben javult, szerető neje és családja mindenképpen igyekezett enyhí
teni baján háza azontúl is a vallásosság, tevékeny, titokban működő keresztyén 
felebaráti szeretet otthona volt. Húsz Ármin megadással viselte keresztjét, a 
vallásban keresett és talált vigasztalást. Szeretett Eperjesétől csak akkor vált 
meg, a mikor a halál elragadta oldala mellől hűséges élettársát, bajában 
legfőbb támaszát, vallásos lelkű nejét. Ekkor Növi Banovci-ba költözött s 
ott halt meg leánya családjának körében 1914. július 13-ikán, tetemét onnan 
hozták Eperjesre, a hol július 16-ikán temettük el nagy részvét mellett. 
A gyászszertartás a Collegium központi épületének előcsarnokában folyt le, 
a hol Ludmann Ottó, collegiumi igazgató, volt kartársa búcsúzott el tőle a 
Collegium pártfogósága, fönntartó hatósága és tanári testületé nevében.

Húsz Ármin 33 évig szolgálta hűséggel, odaadással a Collegiumot s 
vele a hazai tanügyet. Ez idő alatt kivívta elöljáróinak, kartársainak s az 
ifjúságnak szeretetét, becsülését. ízig-vérig ev. tanár, paedagógus, tanítvá
nyainak szerető atyja volt, a kik maguk között ezen a jellemző néven: 
„Húsz bácsi" emlegették. Ennél szebb, hízelgőbb bírálatot tanítvány tanárról 
nem mondhat. A Collegium annalesei, kartársainak szeretete, a százakra 
menő tanítványok hálája kegyelettel őrzik emlékét!

Húsz Ármin!
Nyugodjál békén, pihenj csendesen, megérdemled fáradságos pályád, 

szenvedéseid után a pihenést. Lelki szemeiddel boldogan gyönyörködjél 
kedveltjeid, a Te pillangóid játékában, a mint ott űzik egymást sírod körül
a tavaszi napsugárban virágról-virágra szállva . .. Frenyó Lajos,

coll. főgymn. tanár.

/  " "



MEGNYITÓ- ÉS ALKALMI BESZÉD.
AZ EPERJESI EVANGÉLIKUS COLLEGIUM HADBAVONULÓ IFJÚSÁGÁNAK BÚCSÚÜNNEPÉN

e l m o n d o t t a :
D raskóczy Lajos coli. igazgató.

I.
Mélyen tisztelt Közönség!
Ez ősi Collegium történetében, a 48-as idől< mozgalmaitól eltekintve, 

hasonló ünnep nem fordult elő. Nem csoda hát, ha elfogódottan, mély 
megindulással üdvözlöm itt, e lélekemelő, történetünkben páratlan ünnepen, 
a collegiumi közös tanári kar nevében, föntartó hatóságunk megjelent nagy
érdemű tagjainak élén, nagytiszteletű Korbély Géza főesperes urat, igazgató
választmányunk elnökét, a ki ez intézetet építő szent munkában igazán vezet.

Hódoló tisztelettel üdvözlöm vendégeink élén, a magyar nemzeti köz
életi erények tündöklő példaképét, nagyságos Tahy József alispán urat és 
városunk agilis vezérét, nagyságos Faragó József polgármester urat, a kik 
e válságos időkben, az emberi erőt igazán próbára tevő nehéz munkájukban 
törhetetlen energiával viselik gondját vármegyénk és városunk életérdekeinek.

A testvérszeretet melegével üdvözlöm a református egyház képviselőjét, 
nagytiszteletű Gönczy Gábor lelkész urat és a honfiszív igaz hálájával 
köszönöm hazafias közönségünk impozáns megjelenését, hogy ez által 
ünnepünk bensőségét, történeti jelentőségét emelni, hadbavonuló fiaink 
iránt való áldó, imádságos szeretetét pedig ily megtisztelő meleg részvéttel 
kimutatni szives volt.

E viharos időben, mely oly rendkívül nagy áldozatokat követel tőlünk, 
mely gyászruhába öltöztet úgyszólván mindnyájunkat, mely katasztrófáival 
tömörülésre int, a hazafias lélek bensőségével kérem Önöket a magyar cultura 
érdekében, támogassák intézetünket hasonló rokonszenvvel a jövőben is.

Én viszont jogos önérzettel teszek vallomást, hogy: az eperjesi evan
gélikus Collegium: a lelkiismereti szabadság és törvénytisztelet; a szabad 
kutatás és igaz vallásosság; az önfeláldozó nemzeti hűség és a felekezeti 
kölcsönös megbecsülés nagy eszményeinek törhetetlen palládiuma marad 
örök időkön á t!

Engedjék meg, hogy e szent vallomással, e hűségfogadással nyissam 
meg mai ünnepünket s felhívjam collegiumi ifjúságunkat, hogy zendüljön 
ajakán a bátorító ének, Luther diadaléneke!
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Collegiumunk Szemefénye !
Hadbavonuló lelkes kis Csapat!
A magyar Termopylék hős vitézeinek immár büszke Társai!... ifjú 

Katonák . . .  de még e pillanatban — édes Fiaim ! . . .
Mélyen sebzett szívem fájó gyönyörűsége, delelőjén álló életnapom 

fényes szivárványsugara marad e búcsú emléke itt, az én szentegyházam 
bensejében is, melynek oltárképe szinte a — Haza!

Azt a nehány búcsúszót, mely szívemből fakad, véssétek Ti is szíve
tekbe talizmánul, az eljövendő napok nehéz utaira.

Mikor a forrón szerető szellemi édesanya, ez ősi Almamater nevében 
bocsátlak ki e falak közül Benneteket a küzdelem dicső mezejére, akkor 
a magyar Tirteüsz lantja s az evangélium égi üzenete zendül ajkamon!

Ifjú Barátaim!
Úgy-e, jól tudom, hogy a mikor tűzben égő szemekkel látjátok Ti 

is, hogy soha nem sejtett arányokban tombol körülöttünk a Sátán, Belzebub, 
Beliál és a minden pokolbéli ördög háborúja; mikor látjátok, hogy a 
boszút lihegő gyűlölet, a hidegen számító uzsora, a zsarnoki hatalmi őrjön
gés, a minden keresztyén emberiességet megtagadó, önerejében nem bízó 
gyávaság: sárga veszedelmet zúdít, exotikus fekete csordákat hajt és fél
vad népeket korbácsol Európa s Hazánk szent földére, a becsület, igazság, 
szabadság, a jog, a hit, egyszóval a Krisztus lobogója ellen; amikor tűzben 
égő szemekkel látjátok borzalmas fönségében valósulni a költő vízióját:

„A Kárpátoktól le az Al-Dunáig 
Egy bősz üvöltés, egy vad zivatar! . . .

Mikor: Szétszórt hajával, véres homlokával"
— egyetlen hű szövetségesén kívül: —
„Áll a viharban maga a magyar!"...

Óh, akkor úgy-e, jól tudom, hogy mindezeket látva, eddig ismeret
len láng gyúl szívetekben és hevülő ajkatok egyenként rebegi a költő 
imádságát: engedd Isten, hogy a dermesztő tél után tavasz legyen!

„Harcz tavasza, hol rózsák teremnek,
Véres rózsák férfikebleken.
S lelkesítve zengjenek a harczok 
Csalogányai, a trombiták;
Ott legyek s az én szívemből szinte 
Nőjön egy halálos vérvirág!“

Óh, akkor: „Ha ajkam örömteli végszava zendül
Hadd nyelje azt az aczéli zörej,
A trombita hangja, az ágyúdörej,
S holt testemen át 
Fújó paripák
Száguldjanak a kivívott diadalra 
S ott hagyjanak engemet összetiporva!“

II .
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Úgy-e megérzem ifjú szívetek delejes áramát? S nem csalódom abban, 
hogy imádott Hazánkért s e Col légin mért lángoló szívetek a szent hevület 
perczeiben a költővel így imádkozik...

Nagyon rossz nevelők lennénk mi, ha ez nem így volna! De viszont 
Ti is, ifjú Barátaim, nem volnátok a magyar nemzet ezeréves életfája tör
zsének biztos reményekre jogosító leveles ágai: hanem fattyúhajtásai, élősdi 
parazitái lennétek akkor, ha ez nem így volna !

De nekem édes Fiaim!... bár szivetekben a halálmegvetés bátor
ságra hevítő szent tüze lobog, nekem kötelességem az, hogy az észszerű 
valóság képét tárjam föl előttetek búcsúszavaimban. Nos, én m.eg vagyok 
arról győződve, és e meggyőződésem rendületlen, hogy Ti ifjú Katonák... 
a tűzvonalba nem kerültök soha, még e borzalmasan véres háborúban sem.

Édes hazánk érdekében áll, hogy ez úgy legyen!
Atyai szívem melegével kérlek, ne szomorkodjatok Ti emiatt! Hanem 

inkább gondoljátok meg, hogy a mai világháborúnak mozgató gépezete óriási 
nagy. Gondoljátok meg, hogy a végső diadal attól függ, hogy annak a nagy 
gépezetnek minden kis része biztosan, pontosan, megbízhatóan működjék!

A végső diadal attól függ, hogy a m i sorsunkat intéző gépezet egy 
igazán élő, gondolkodó, érző, akaró, lelkes gép legyen! . . .

Ifjú Barátim! A mint eddig tapasztalhattátok, hogy e szent falak közt, 
mi tanárok, leiket öntöttünk a tudományok minden ágazatába, lelket sugár
zóvá tettük előttetek a holt betűt... úgy öntsetek lelket Ti is ezután min
den munkátokba!... és pedig: az éhséget és szomjúságot, a fáradságot és 
álmatlanságot, hideget, meleget, vizet és tüzet a végsőkig meggyőző erős 
lelket, — az éber figyelem, a pontosság, a kitartás, az engedelmesség, az 
állhatatosság, a törhetetlen hűség, az önfeláldozó ömnegtagadás, a tökéletes 
kötelességtudás s az éppen ilyen tökéletes rendszeretet, egyszóval a ma
gyar nemzeti ethosznak lelkét öntsétek belé, már kiképzésetek idejében 
éppen úgy, mint azután a helyőrségi szolgálat minden ágazatába, melynek 
betöltésére Titeket elhív veszélyben álló imádott Hazánk.

És akkor Titánok, magyar hősök lesztek egytől egyig, mert a kegyelmi 
ajándékokban és a szolgálatban is különbség van, de — ugyanaz a lélek 
(I. Kor. 12.), mert a győzelem is, a dicsőség is, Hazánk örök élete, a — 
jutalom is egy!...

Ebben a tudatban vegyetek búcsút ez ősi intézettől. De hogy méltók 
lehessetek Thököly, Rákóczi, Kossuth- Collegiumához; hogy igazán »meg
állhassatok e gonosz időkben“: „hogy megolthassátok az élet sötétsége 
világbírálnak, a ravasz hatalmasságoknak, az ádáz fejedelemségeknek min
den tüzes nyilait“.. .  lelki atyáitok vezetése mellett, boruljatok az Úr szent 
asztalához és ott „öltözzetek fel az Istennek minden fegyverétJ“

Mielőtt hadba indulnátok: vegyétek fö l az „igazság mellvasát“, takarja 
kebleteket „a hitnek paizsa“, védje fejeteket... drága fejeteket „az üdvösség 
sisakja“ s aczél izomzatú jobbotokban forgassátok elszántan „a léleknek 
kardját••: jó  és balszerencse közt „minden könyörgésekkel mindig imádkoz
zatok!“ (Efez. 6.) És akkor:
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„Nem csüggedsz el, kicsiny sereg,
Az ellen bár úgy támad meg,
Hogy végkép elpusztítson.
Vesztedre tör s téged azért 
Félelem és bánkódás ért ? . . .
Ne félj, hogy soká tartson.
Isten velünk s mi Ő vele,
R út szégyent Valinak ellene 
Miénk lesz a győzelem!“

E fölmagasztosító hittel áldalak meg s bocsátlak ki e szent falak közül 
Téged, Collegiumunk Szemefénye! Hadbavonuló lelkes kis Csapat!

De mielőtt távoznátok innen, búcsúzzatok el a zászlótól, melyet pár 
évvel ezelőtt avattunk fel a collegiumi főgimnáziumi Ifjúság számára; mely
nek szívetekbe vésett jelszava: ■

„Isten, Király, Haza!“
Búcsúzzatok el a zászlótól, a mely alatt társaitokkal együtt igyekezte

tek valósítani a krisztusi parancsot: „Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei 
Atyátok tökéletes“..., a mely zászló alatt eddig oly boldogok voltatok!

Mielőtt távoznátok innen, vessetek még egy pillantást, egy utolsó 
pillantást a collegiumi ifjúság 48-as zászlójára is, melyre Petőfinek lelke 
írta föl nemzeti létünk döntő jelszavát:

„Mindent nyerni, vagy mindent veszíteni!“
Ne feledjétek! Alihoz, hogy e komoly, fönségesen komoly, sorsdöntő 

jelszó jobbra dőljön el, ahhoz a mai viszonyok közt feltétlenül szükséges, 
hogy legyen :

„Minden honvéd olyan, mintha 
Zrínyi Miklós unokája volna;

-S ágy harczoljon mindenik hős, mintha 
Egyedül rá támaszkodnék honja“!

Ifjú katonák! • , , •
T i..., kiknek szívében a honszeretet,
„Mint szentegyházi oltárlámpa ég", 

e tudatban távozzatok innen!
„Eredjetek ... és munkálkodjatokl 
Legyen munkátok oly nagy, oly szerencsés,
Hogy bámultában, majd ha látni fogják,
Megálljon rajta a világ szeme!"

Aztán:
„Ha majd elfárad a vész haragja,
S a viszály elvészik a csatákon“:.

Akkor térjetek meg mindnyájan, az-elhagyott honi tűzhelyekhez! 
Térjetek meg Hazánknak üdvére mindnyájan!
Hozzon Isten vissza, a diadal .cserkoszorújával épen, boldogan!
Előre Fiúk!
Úgy legyen! □ □ □
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KORUNK BÁLVÁNYIMÁDÁSA ÉS A HÁBORÚ.
D E PR EC A TIÓ I B E S Z É D .

ELMONDOTTA 1915. MÁJUS 12-IKÉN, A COLL. DEPRECATIÓI ÜNNEPEN

D raskóczy Lajos coll. igazgató.

Szeretett Kartársak!
Kedves Ifjak!
„Inter arma silent Musae.'1
Istené legyen a dicsőség, hogy ez ősrégi szállóige csak részben 

valósult meg a mi életünk nehéz napjaiban.
Mély meghatottságtól fogódik el szavam, ha a közelmúltakra vissza

tekintve meggondolom, hogy Collegiumutik egész tanári kara, a nagy világ 
nagy történéseinek folyamán, eddig még soha nem látott, tehát példátlan 
időkben: az ember, a hazafi és tanítómester idegzetét szinte összeroppanás
sal fenyegető lelki küzdelmek között is, éppen oly odaadó hűséggel végezte 
a tanítás és nevelés magasztos munkáját, ősi intézetünk falain belül, — 
mint a rég elszállott béke nyugodt napjaiban.

Az elismerésnek benső melegsége, az atyai szívnek édes büszkesége 
sugárzik lelkemből felétek, kedves ifjak, ha meggondolom, hogy Collegiu- 
munk ifjúsága e példátlan időkben, az egész világot izgalomba ejtő háború
nak egyik hadiszinlerén: a közvetlen közelben dúló csata-zaj, hónapokon 
keresztül tartó ágyúmorajában: képes volt elmélyedve ülni a tudományok 
csarnokaiban, — képes volt eredménynyel forgatni az általános és szak
művelődés kincseit rejtő, a tudnivágyó lélek egész figyelmét igénylő tan
könyvek lapjait!. . .

Istené legyen a hála és dicsőség ! ... ,  hogy e véres hadizajban Col- 
legiumunk Múzsái nem némultak el; hogy Almamaterünk ősi szelleme, a 
bölcs tanítók apostoli lelke, és a jövő czélokért hevülő ifjúság vallásos 
hite, tudományszomja erősebb volt a test és vér kötelékeinél, aggodalmai
nál, szent remegésénél.

Isten nagy nevére térjen a magasztalás azért a kegyelemért, hogy 
édes Hazánk és benne Anyaszentegyházunk örök életét biztosító szellemi 
magvetésünk, együttműködésünk, tanításunk és tanulásunk befejezése előtt 
idejöhettünk a világgyőző hitnek templomába, a világot megváltó szeretet 
keresztfája alá, hogy itt keressük azt, amit soha meg nem találhatunk oda- 
künn a békéden világban; itt keressük a jövő nagy küzdelmei diadalának 
biztos zálogát: a megingathatatlan lelki békességet.
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Ne értsetek félre, Atyám-fiai!
Nem azt kivánom én, hogy lelkibékességünk megnyerése czéljából, 

buzgóságunk e szent órájában, töröljük ki teljesen lelkűnkből a külvilág
nak képét; hogy tépjünk ki szívünkből minden egyes szálat, a mely arany
szálak bennünket a Krisztus lobogója alatt halálmegvetéssel küzdő tábor 
hőseihez, hadbavonult tanártársainkhoz, tanítványainkhoz, talán édesapánk
hoz vagy testvérünkhöz fűznek...; nem azt kivánom én, hogy talán egy
két pillanatra merüljünk el a vallási rniszticzizmusz Léthe-vizében s feled
jünk el mindent, hogy igazán nyugalmat és békét találhassunk...

Oh nem ! Nem ezt kívánom én !
Hiszen magamon tapasztalom elsősorban is, de meg vagyok arról 

győződve, hogy ifjak és vének, tanulók és tanítók mindnyájan érezzük e 
szent falak között is, hogy odakünn még mindig:

„Forr, zúg az élet szörnyű óczeánja,
Gyönge hajónkat szélvész véti-hányja! " . ..

Nem csoda hát, ha vallásos lelkünk itt is gyúlva forr; ha karjaink Isten 
erejével sújtásra feszülnek, — ha szemünk villámai telhetetlen hódító zsarno
kot keresnek, — ha arczunkon, a pogány lélekkufárság hóhérmunkája 
fölött keresztyénségiink szégyenpirja ég; ha kibeszélhetetlen veszteségeink 
fekete örvényei felett szemünk sajgó fájdalommal az Istenhez könnyezik! 
Oh nem csoda, ha millió és millió szivek nyughatatlansága itt is fogva 
tart és mély részvétre indít. . .  hiszen a mi vallásosságunk nem tagadásból, 
nem feledésből, nem érzéketlenségből, hanem igenis abból áll, hogy a mi
kor a hegyomlások, a földindulások, a nagy katasztrófák megingatni próbál
ják lelkünk egyensúlyát, hogy akkor bizonyosan megtaláljuk az Istenítélet 
napjaiban is lelkünk békéjét, ellentálló erejét az Ige szavaiban:

„Az Istentől jött mindez, a világ Urától, az ő tanácsa pedig csodála
tos, az O bölcsesége nagy, kinek jobbkeze vívja ki számú látra a gy őzed el
met“ . . .  ha Vele... ha Benne „mindvégig kitartunk a hitben!" . ..

Nos, Testvéreim! Azt óhajtom én forró vágyódással, hogy a rendít
hetetlen hit világánál, Isten választott népének történetéből tanuljuk meg
ismerni e példátlan időkben is, az Úr rettenetes végzéseinek szent indokait. 
E czélból, olvassuk az evangéliumokat, ott, hol — Jeruzsálem pusztulását 
megjövendölve — maga Jézus hirdeti, hogy Izráel népének romlása végzet
szerűen bekövetkezik abban a pillanatban, a melyben be fog teljesülni Dániel 
próféta jóslata, a mikor a nép csakugyan elfordul az egy Istentől; a mikor 
utálatos bálvány fog állani a szent helyen, a hol pedig nem volna szabad 
állnia, a szentek szentében!

Hogy miképpen valósult meg Jézusnak beszéde, azt nagy vonásokban 
az evangéliumból, apró részletességgel pedig Josephus Flaviusból .tudjuk, 
a kinek korhű leírásából láthatjuk, hogy Cestius Florus és Titus borzal
mas csatája, a mai világháborúnak tanulságos és hű typusát, előképét 
mutatja minekünk.

Szeretett Kartársaim! Kedves Ifjak! Azt óhajtom én, hogy e depre- 
catiói ünnepen megihletett lelkünk a múltak tanulságaiból értse meg, hogy
Coll. Ért. 1914-1915. 2
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e világfelfordulásnak végzetszerűen be kellett következnie, mert a XVIII., 
XIX. és XX-ik század mértföldes lépésekben távolodott az evangéliumtól; 
elfeledte az elődök hitét; lerombolta a régi templomokat és bálványokat 
állított a szent helyre, az emberi szivek szentélyébe, a hol pedig Krisztus 
képe lehet csak oltárkép egyedül!...

Forró óhajom az, hogy lelki tisztulásunk e magasztos ünnepén szive
tekbe véssem, kedves ifjú barátaim, az örök igazságot, hogy:

„Megáll az Istennek Igéje
És nem állhat senki — és semmi — ellene!..."

Ez okból végzetszerűen bizonyos az, hogy minden kornak bálványimádása 
hasonló katasztrófákhoz vezet azért, hogy aztán a világrendülés romjain 
épüljön fel »Isten országa", mint az emberi boldogság és haladás egye
düli biztos föltétele . . .

Kedves Hallgatóim ! Ez alkalomhoz nagyon illenék, de időnk nincsen 
hozzá, hogy részletezve rajzoljam előttetek korunk bálványimádását. De 
bizonyosan tudom, hogy átfogó, világos képet vihettek magatokkal innen, 
ha kitörölhetetlen, éles vonásokkal vésitek elmétekbe, hogy: a testi életben 
bálvány minden teremtmény, minden anyag, minden érzékiség, ha azt a 
Teremtő helyére állítjuk, ha azt jobban szeretjük, jobban tiszteljük a Teremtő
nél ! A szellemi életben pedig bálvány minden elmélet, minden kultúra, 
minden életrend, minden világnézet, a melynek fundamentuma nem a 
Krisztus evangéliuma!

Az újabb kor századainak ilyen bálványa lett a görög élet fénykorából 
kölcsönzött immanens idealizmus életrendje, attól a pillanattól kezdve, melyben 
az, a vallást lenéző gőgjében egyedül a szépet és a költészetet, a művé
szetet és a tudományt teszi kizárólagosan az élet mértékévé, az élet köz
pontjává, az élet legnagyobb értékévé, száműzve köréből a vallásos hitet; 
feledve az örök igazságot, hogy életünkbe nem kívülről ju t az igazi tar
talom, az igazi érték, hanem önmagunkból, isteni lelkűnkből adhatunk csak 
a külsőnek is örök értékeket.

Ilyen bálvány a naturalizmus életrendje, melynek világában minden 
megismerés gyökere a természettudomány, minden létezés forrása a mecha
nizmus, a melynek megborzasztó szükségszerűségében mindennemű morál 
romba dől, az ember legdrágább kincsei: meggyőződés, érzület, személyiség, 
felelősség, jellem és a lélek üres agyrémekké válnak.

Ilyen bálványszörnyeteg ezer és ezer imádókkal, — jobb, ha tőlem 
halljátok meg először és nem odakünn e világ utain, a mikor már nektek 
e szörnyű bálvány ellen védekezni nem segíthetünk, — ilyen bálvány a 
modern monizmus elmélete, a mely világnézet: embert lát a kerékpározó 
majomban; de az Istent, ha ugyan van ilyen lény egyáltalában, akkor a 
gáztestű gerincesek osztályába sorozza be Istent, kevélyen hirdetve, hogy 
az anyag igenis, lélekké finomul, de lélek, vagy éppen istenilélek, az 
anyagtól független nem lehet soha!. . .

Ilyen bálvány a legislegújabb kor emberhite, ember-kultúrája, a mit a 
szoczializmus és az individualizmus életrendjének neveznek közönségesen. Nincs
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okom tagadni, vagy éppen titkolni előttetek, hogy kétségtelen dolog, való 
tény az, hogy nagyszerű elgondolásokban, hatalmas tervezésekben, lendület
teljes törekvésekben gazdag mind a kettő.* Csakhogy aztán az Í9 kétségtelen, 
hogy a mi bennük jó, a mi bennük igaz mindazt immár közel kétezer éve hirdeti 
az evangélium, a mi pedig bennük új: az tömegszenvedélyhez, kíméletlen előre
töréshez, zsarnoki erőszakhoz, -  vagy egyéni hiúsághoz, önzéshez, alacsonyság- 
hoz, belső ürességhez, eldurvuláshoz, szellemi rabsághoz és romboláshoz vezet 
a nélkül, hogy építeni tudna, mert Isten nélkül boldog társadalmi rendet 
építeni; Jézus nélkül, vallás nélkül megelégedett embert nevelni nem lehet! ...

Ilyen bálvány az a franczia materializmus, a melynek egyik előkelő 
miniszter-prófétája, a múlt esztendő augusztus havában, egy franczia világ
lap** hasábjain csufondáros élczelődéssel kigúnyolta Vilmos császár legendás 
alakját, azért, mert ama sorsdöntő nagy napon (augusztus hó 5-én), hüve
lyéből kirántott kardja aczélpengéjének: Istentől könyörgött diadalt!... 
Kigúnyolta becsmérlő szavakkal a német nemzet százezreit azért, mert a 
Bismarck szőbor, a Frigyes Vilmos-emlék és a potsdami palota nagy térségein 
a nép tízezrei térdreborulva, Istenhez imádkozva bocsátották útra, — most 
már tudjuk, világverő hadba, legyőzhetetlen hős fiaikat. A lezajlott kilencz 
hónap századokra kiható története, gigászi küzdelme mutatja, mivé teszi 
Isten azokat, „a kik a gúnyolódók székébe" kevélyen, gőgösen beülnek.

Elég a példa.
Láthatjátok belőlük, kedves ifjak, hogy az emberiség nagy része miként 

távolodott el az élet forrásaitól, miként temette be azokat a tiszta forrásokat: az 
erkölcsi züllés mocsaras posványa, a melyből megdöbbenéssel láthatjuk éppen 
e vészterhes napokban, hogy mennyi bűn és mennyi szenny dudvájasarjadzott!

Láthatjátok, hogy „annyi bűn, szenny keserű levétó'l" . . .  a világot 
megtisztító katasztrófa ideje csakugyan betelt!

De láthatjátok azt is, a nagy kataklizmában, Isten ujja fönségesen 
mutat reá arra, hogy: hiába a zsarnokság népeinek megszámlálhatatlan 
fövénytengere, — hiába a kalmár ezüstből és aranyból öntött ágyúgolyói
nak hivalkodással emlegetett nagy sokasága, — hiába a gyűlölettől lán
goló nép ragyogó nagy műveltsége: a mi igazságunk zsákmánynyá nem 
válhat; a mi keresztyénségünk csődöt hem mondhat; a mi hitünk meg nem 
szégyenülhet, mert az Isten hatalmas jobbkeze kivívja a végső diadalt, a 
mikor „öröm és szabadság szava hangzik majd az igazak sátoraiban'1 . . .

Szeretett Kartársaim !
Kedves Ifjak!
Ebben a rendületlen meggyőződésben végezzük nyugodtan tovább, Col- 

legiumunk traditióihoz híven a művelődés, a béke munkáját!
A küzdelem, lehet, még hosszú lesz! De az bizonyos, hogy reátok 

kedves ifjak, nagyon sok csábító fog várni odakünn az élet utain. Mert „sokan 
jönnek majd a Krisztus nevében és azt mondják tinektek: én vagyok a

* V. ö .: Eucken R.: Az élet értelme és értéke, 35 — 52. old.
* *  „Maiin."

i i
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Krisztus, — én vagyok a világ megváltója — nekem higyjetek“, az én világ
nézetem üdvözít egyedül, engem kövessetek! . . .

Nos altkor, édes Fiaim!... hogy igazán méltókká válhassatok e 
Collegium dicső, nagy múltjához, akkor ott: a kísértések keresztutain, 
„nagy jeleket tevő“ és „csodákat« Ígérő hamis prófétákkal szemben inga
dozás nélkül tegyetek vallomást az igazságról, a Krisztus világnézetéről, 
melynek fundamentuma az örök igazság:

„Minden bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme.“
Minden néven nevezendő vallás, ész, hit, világnézet, erkölcs igazsága 

csak annyit ér, a mennyivel képes hozzájárulni ahhoz, hogy az ember : 
erősebb, bölcsebb, jobb, hívebb, önmegtagadó önfeláldozásban gazdagabb 
legyen / . . .

Ennek a világgyőző erőnek, jóságnak, bölcseségnek, hűségnek és ön- 
feláldozásnak forrása pedig az a Szeretet, a ki ott, a Golgotán végezte 
életét, a ki önmagát adta övéiért, a ki az emberiség legfőbb, legnagyobb 
értéke marad örök időkön át! . . .

Nos akkor, kedves Hallgatóim! . . . hogy igazán részetek lehessen a: 
, jövendő Magyarország kiépítésében“, akkor ott, a kisértések keresztutain gon
doljatok Izrael népének hétezerére, a kik közül egyiknek térde sem hajolt 
meg a bálványok előtt!

Hogy biztosan megállhassátok az Isten ellen lázító csábítás ostromát, 
oh akkor idézzétek vissza ifjúkorotok szép emlékeiből a Prometheüsmondát. 
Csendüljön meg lelketekben az Istent káromló titáni dacz megtörött, 
engesztelő, megbékülő szava, a mely oly megkapóan jellemzi minden idők 
hamis Krisztusait, a midőn az Istenhez tért Prometheüs így szól:

„Ők csak könnyű gyermekészszel tesznek,
Vad gyönyörrel élnek csak a pereznek,
Ha a multat jobban megszívelnék 
És a jelent jobban mérlegelnék,
Be jó  volna, mint örülnék ennek!“

Óh azért, ha egykor reményeitek rom jain; veszteségeitek sívó pusz
taságán ; kedveseitek: apátok, édesanyátok, testvéretek, vagy fiatok sírja 
fölött; vagy az igaznak, jónak bukása miatt agyvelőtöknek minden rostja 
lázadozni kezd az Úr rettenetes végzései ellen, óh akkor, mint Prometheüsnek, 
ajándékozzon nektek is lelki békességet és némítsa el eget vívó kérdései
teket az Eos, a tünedező Hajnal felelete:

„Mire vágytok, ti érzitek itt lenn.
Mit adhatnak, csak ők tudják ott fenn.
Nagyba fog, kezd karja a Titánnak,
De tekintsd csak égi adománynak,
Mi szép s jó  van örök, véghetetlen

Mert adója az örök, véghetetlen Isten!
Hozzá, a véghetetlen Istenhez tértünk meg mi is, hogy Szent Fiának 

keresztfája alatt éhségünket oszlassuk a megtörött kenyérrel; epedő szom-
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junkát csillapítsuk az élet italával, hogy újjászületve győzhetetlen erőben 
gazdagon térhessünk meg szent hivatásunk folytatásához, a művelődés, a 
béke munkájához.

Ha bízó hittel, megbocsátó szeretettel, megtisztult lélekkel járulunk 
az Úr asztalához, bizony mondom néktek: nem jöttünk hiába!

Kedves Ifjak!
Szónokotok ékesszóló ajakán előttünk föltárult nemes szivetek bocsá

natot kérő szavára az egész tanárikar nevében feleletem ez: „felebará
tunknak megbocsátani annyi, mint biztossá lenni a felől, hogy az Isten 
megbocsátott nekünk'1.

Nos édes Fiaim! Mi tanárok, hiszszük, bizonyosan hiszszük, — óh liigy- 
jétek ti is ! . . .  hogy megbocsátott nekünk a mi jó Istenünk, Szent Fia a 
Jézus érdeméből — Amen.



Adatok a Collegium 1914/15. tanévi történetéhez.
I.

A) Collegiumunk a háborúban.

Hazafias örömmel teszek eleget a collegiumi közös tanári kar kifeje
zett óhajának és Korbély Géza Esperes Úr, coll. igazg.-választmányunk 
nagyérdemű Elnöke felhívásának, hogy a népek történetében páratlanul 
álló, még mindig újabb és újabb bonyodalmakkal fenyegető világháború, 
bennünket oly közelről érintő és olyan súlyos próbára tevő mozzanatainak 
megörökítése czéljából: történeti hű képet nyújtsak az utókor számára év
könyvünk lapjain, az elmúlt tizenegy hónap alatt leviharzott eseményekről, 
a melyeknek rendkívüli körülményei között is teljesítni tudta ősi intéze
tünk, áldott emlékű alapítóinak traditióihoz híven, a maga nemzetföntartó 
szent hivatását.

Azonban már itt reá kell mutatnom arra, hogy a körülöttünk zajló 
világháború egészen sajátos módon érintette a Collegium egyes tanintéze
teit. A dolog természetéből következik, hogy a háborúnak az egyes intéze
tek belső életére gyakorolt eme sajátos hatásairól az egységes Collegiumot 
érintő, általam itt egybefoglalt eseményeken kívül: az egyes tanintézetek 
történetét összefoglaló dékáni, illetve igazgatói jelentésekben közöl ezévi 
,1 Értesítőnk" kiegészítő képet.

A mai világháborúnak váratlan kitörése, megdöbbentően gyors és 
nagyarányú terjedése által okozott első, szinte elkábító meglepetésekből 
felocsúdva, az eseményeket az evangéliumi világnézet alapján szemlélő 
hazafi lelkében csakhamar kialakult a meggyőződés, hogy a mai, föld
részünkön messze túlterjedő háborút: nem a magyar kir. kormány által 
Szerbiához intézett „demarche“ idézte elő, hanem az egész világot elborító 
nagy kataklizmának egészen más okokból kellett bekövetkeznie!

A XX. század társadalmi, politikai, nemzetgazdasági, ipari, kereske
delmi, szellemi, anyagi, szédítően ellentétes világnézeteinek egymásra törő, 
áthidalhatatlan küzdelmei között: „a mikor már a nép sok ideje az igaz 
Isten nélkül, tanító pap nélkül s igazságot osztó — törvény nélkül“ (11. Króm 
15.) élve, a hamis próféták, a demagógok, a társadalombölcselők által
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szított féktelen szenvedélyek labdajátékának martalékává lett, — a XX. 
század romboló nagy átalakulásai között, a mikor az idegen Istenek (Esaiás 
44. és 47. f.) bálványcsinálóinak bölcsesége és tudománya megcsalta“ — 
a népek millióit: akkor be kellett következni az eddig soha nem látott 
világrendülésnek.

A mikor az európai békének félszázadon át hű apostola, a lélekrázó 
tragédiák töviseivel koronázott szent Aggastyán, a mi Királyunk „mindent 
megfontolva“ számot vetett lelkiismeretével és imádott Hazánk „becsületé-' 
nek védelmére, tekintélyének és hatalmi állásának megóvására, területi épsé
gének biztonságára<• hadba hívta hű népeinek millióit: attól fogva az eper
jesi evangélikus Collegium tanárikara teljes szívvel, egész karral vette ki 
részét, a fokozatosan nagyobb és nagyobb mérveket öltő élet-halálharcz 
küzdelmeiből: itthon és a csatatéren egyaránt!

A mozgósítás kihirdetésének első perczeiben, augusztus hó 1-je'n, lélek
emelő tanácskozásra gyűlt egybe a Collegium népe. A történeti jelentőségű 
közös tanári értekezleten, hívásunkra megjelent közöttünk a mi lánglelkű 
vezérünk, jó  és rossz időben igaz barátunk, Korbély Géza igazg.-vál. 
elnök is.

Az értekezlet jelentőségét méltató szónok, Draskóczy Lajos, akkori 
prorektor szavaival tettünk vallomást a hadbaszállás megindulásakor törhe- 
hetetlen hitünkről, hogy az igazságot osztó hatalmas Isten : „nemzetünknek 
ékességet ad, a késő bánat hamuja helyett; az örömnek kenetével áld, 
a keserű csalódás gyászkönnyei helyett és a diadalmas dicsőség palástját 
borítja népünkre a csüggedt nemzeti lélek szégyenbíbora helyett!“...

A szétáradó harczi tűz első mámorában is tudtuk, hogy a magyar 
nemzet ezeréves fájának sok-sok ezer levelét el fogja sodorni a tomboló 
vihar, — de az első pillanattól kezdve hittük rendületlen hittel, hogy mi 
az egyenlőtlen harczban, az egész világ fegyverével szemben „sem fogunk, 
kígyó mláltatni, mint tisztátalanok“, mert minden gondolatunk egyenes 
minden érzésünk tiszta szent és minden követelésünk igaz!...

A nehéz idők jeleit'látva, egy szívvel-lélekkel tömörültünk Ludmann 
Ottó akkori coll. igazgató körül, hogy vele együtt igazg.-vál. elnökünk 
hazafias lélektől áthatott bölcs kormányzati támogatásával, készséggel állhas
sunk be a küzdők soraiba, veszélybe jutott magyar Hazánk szolgálatára.

Korbély Géza igazg.-vál. elnökünk legelső, szép kormányzati elhatá
rozása volt az, hogy értekezletünk hazafias lelkesedéstől áthatott kérésére, 
az eperjesi hadbavonultak családtagjainak felsegítésére — az igazg.-vál. 
utólagos jóváhagyásának biztos tudatában — a coll. pénztárból 100 K-t utalt 
ki, a polgármester által megindított gyűjtés összegének gyarapítására.

E pillanattól kezdve, -  félretéve minden egyéni érdeket — hazafias 
áldozatkészséggel nyitottuk meg szívünket és Collegiumunkat a katonaság 
érdekei előtt.

A póttartalékos katonák augusztus havi, kétheti beszállásolása után 
augusztus 24-iki közös értekezletünkön, egyértelemmel határoztuk el, hogy 
szeptember havában intézeteinkben a tanévet megnyitjuk és a magyar
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nemzeti kultúra jövőjét biztosító pedagógiai érdekeink megóvása iránt 
minden lehetőt megteszünk.

Collegiumunk életbevágó érdeke, a legégetőbb közszükség érzete 
indított arra, hogy dr. Flórián Károly coll. pénztáros és Oerhard Béla 
tanitóképezdei igazgató szabadságoltatása czéljából, még augusztus hó első 
napjaiban felterjesztést intéztünk a közoktatásügyi kormányhoz. Fájdalommal 
kellett arról értesülnünk, hogy a nehéz időkben is, különben jogos kéré
sünk, a hadügyi kormány részéről, alaki okokból nem volt teljesíthető.

Szeptember 18-ikán a Collegium központi épületében kiképzés czél
jából 629 népfelkelőujonczot helyezett el a katonai parancsnokság. Az ujon- 
czoknak ez a két százada november 8-ilcán vonult ki a Coliegiumból.

November 10-ikéii a »Harmadik hadsereg hadtápparancsnoksága“ fog
lalta el újra központi épületünk 14 tágas helyiségét, a honnan kétheti 
tartózkodás után nov. 25 — 27. között Kassára távozott.

Ez időtől kezdve a katonaság központi épületünket — két teremnek 
használatán kívül — többé igénybe nem vette.

A theologián és jogakadémián — a rendelkezésünkre fenmaradt néhány 
helyiségben — a lehetőség mértéke szerint, a beszállásolások ideje alatt is 
folytak az előadások az Eperjesen tartózkodó akadémiai hallgatók számára 
mindaddig, míg a hatósági kiürítés következtében, deczember 1-jén, Eperjesről 
tanulóknak és tanároknak távozni nem kellett.

A'colLfőgyninasiumban a tanítás szept. 10-ikétől 25-ikéig folyt. A VIII.oszt. 
növendékei részére nov. 15-ikétől 30-ikáig tartott a tanárikar előadásokat. 
1915. évi január 25-ikétől a tanítás itt is zavartalanul folyt a tanév bezárásáig.

Az általános mozgósítás napjától számítva, aug. végéig a 67. gyalog
ezred egyik zászlóalja volt a coll. főgymn. épületében elszállásolva. Szept. 
20-ikától egyik beszállásolás a másikat követte egészen 1915. évi január 
20-ikáig. A beszállásolt katonák száma 1040-1470 közt váltakozott.

Az első beszállásolások bajjal nem jártak.
A mikor azonban a harcztérről idekerült katonák beszállásolására 

következett a sor, az épület kímélésére hiába kértük magukat a tiszteket is. 
A pusztult Oaliczia és az ellenség földjén megszokták katonáink is a garáz
dálkodást. A cseh és lengyel katonák szomorú emléket hagytak itt maguk 
után. Tönkrement a szobáknak ezreket érő aszbeszt padlózata. A nehéz 
Haubitz-ágyúk az udvart tették tönkre. Feldöntötték e mellett a kocsifeljáró 
nehéz kőoszlopait is. A kárról katonai és polgári bizottság jegyzőkönyvet 
vett föl.

A főgymnasium épületében az igazg. vál. elnöke szives készséggel 
adott hajlékot szeptember havában a kir. kath. főgymnasiutnnak és az 
állami tanítónőképző-intézetnek 1915. évi január hó 25-ikétől pedig a tanév 
befejezéséig a gör. kath. tanítóképző-intézetnek.

A márczius havi sorozásra a VI., VII. és VIII. oszt. tanulói közül össze
sen 15 ifjút talált katonai szolgálatra alkalmasnak a sorozó bizottság.

A coll. tanítóképzőben a tanítás szeptember 11 — 16-ikáig a rendes 
helyiségekben, szept. 17 —25-ikéig a coll. theol. „Otthon“-ban folyt tovább.
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Szeptember hó 25-ikétől 1915. évi január hó 24-ikéig szüneteltek az elő
adások az iskolák általános bezáratása miatt.

A márczius havi sorozás alkalmával 23 tanítóképezdész közül 18 tanulót 
talált katonai szolgálatra alkalmasnak a sorozó-bizottság.

A collegiumi jogakadémia hadbavonult ifjúságáról ez ideig a dékán 
pontos kimutatást nem készíthetett, de a hadbavonult joghallgatók száma 
hozzávetőleg meghaladja a 150-et; A tanítás állandóan folyt s a vizsgálatokat 
is megtartották.

A coll. Theol. „Otthon“-ban szeptember 17 —26-ikáig, az eperjesi evan
gélikus tanítóképző és igazg.-vál. elnökünk engedélye alapján az eperjesi 
gör. kath. tanítóképezde tartott előadásokat. Ez időtől kezdve egészen január 
végéig az „Otthont“ is a katonaság vette igénybe a maga czéljaira.

Szeptember hó folyamán az Otthonban 120 katona-munkást szállásol
tak be. November hóban 250 train-katona talált ott elhelyezést. Deczember 
havában 38 csendőr és 175 katona-munkás lakott az Otthon falai között. 
Az Otthon szórakozó-helyisége állandóan katonai irodának; a nappali 
szobák pedig a szükség szerint, tiszti lakásoknak voltak berendezve. 1915. 
január hó 31-ikén, az V-ik honvédhadosztály tábori lelkésze a református 
vallású katonák számára istenitiszteletet tartott az Otthon imatermében.

Lélekemelő, feledhetetlen benyomásokban gazdag nemzeti ünnepet 
ült a Collegium közös tanári-kara augusztus hó 20-ikán és október hó 6-ikán.

Az első ünnepen még nem sereglett “egybe, a másodikon már nem 
lehetett együtt Collegiumunk ifjúsága. Atyai szívünk fájó szeretetével nélkü
löztük őket. Az első alkalommal még csak sejtettük a nagy világrendülés 
bekövetkezését. Október 6-ikán már „új vértanúk" ezreinek hősi-halálhírei 
avatták fenséges ünneppé a nemzeti gyász napját.

A közös tanári-kar mindkét alkalommal a Collegium nagytermében 
gyülekezett egybe, hol hazafias közönségünk és a vármegye és város kép
viselőinek részvétele mellett Korbély Géza esperes-lelkész tartott ünnepi 
istenitiszteletet, honszerelemtől izzó, hivő leikéből fakadó lebilincselő, meg
rázó és mégis - lelkesítő beszéd és megihlető imádság kíséretében, a 
melynek szivet olvasztó hatása alatt, a nemzeti ünnepet szentelők egygyéforrt 
leikéből, eddig ismeretlen hevülettel szállott az ég felé a királyi költő 
szabadságot esdő imádsága: „Óh Isten, ne távozzál el tőlünk! Siess segít
ségünkre! F.nyészszenek el ellenségeink; borítsa szégyen és gyalázat azokat, 
a kik vesztünkre törnek! Hisz a te igazságod, óh Isten, felhat az égig!. . .  
nagyságos dolgokat cselekszel velünk; sok bajt és nyomorúságot éreztetsz 
velünk, — de a föld mélységéből — a hősök sírjaiból — is felhozol minket 
és ismét megelevenítesz! . . .  megsokasítod nagyságunkat és megvigasztalsz 
m inket... Áldott legyen az Ő dicsőséges neve mindörökké és teljék be dicső
ségével az egész fö ld ... Amen! Amen!“.. .  (Zsolt. 71.)

A mi szívünkben él, kifejezést adok itt is a köszönet és hála őszinte 
szavának, a melylyel adózunk a Collegium vezérének és a hű pásztornak 
Korbély Gézának, a ki hitének tüzével edzette meg lelkünket, az elkövet
kező nehéz napok megpróbáltatásainak elviselésére.
Coll. Ért. 1914—1915.
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November hó 23-ikán, aggodalmat keltő hírek hatása alatt, komoly 
tanácskozásra gyűlt egybe a közös tanári-kar. Egyértelemmel „öveztük 
fel derekunkat az Istenben bízó lélek fegyvereivel", hogy készen álljunk 
minden eshetőséggel szemben hivatásunk betöltésére és lelkesedéssel álla
podtunk meg abban, hogy a coll. közös tanári-kar, Eperjes sz. kir. város
hatósági kiürítéséig helyén marad, de családtagjait kiki, belátása szerint 
biztonságba helyezheti már a következő napokban is.

Azután az elkövetkező hét napon belül, „hallottunk háborús híreket. 
hogy a mi ellenségeink árkokkal körülvettek és pánczélos falakkal körül
zártak, szekereknek ezreivel, lovakon ülőkkel és pajzszsal, sisakkal harczolók 
százezreivel szorongatnak minket"... Mi bátor szívvel hallgattuk a háború 
híreit; mert mi tudtuk, hogy „mind ezeknek meg kellett lenniök", mi „meg nem 
rémülénk"; nekünk nem a gyávaság, nem a földi gazdagságot mentő anyagias 
önzés nem egyéni életünk bálványozása adta kezünkbe a vándorbotot.

Mi magasabb, isteni parancsnak engedtünk akkor, midőn ölünkbe 
vettük kicsiny gyermekeinket; a midőn leányainkat, fiainkat, feleségünket 
igyekeztünk biztos helyre vinni, a hol nem érhette őket az ellenséges hor
dák borzalmasan embertelen, állati kegyetlen dúlása . . .

Mi azonnal visszatértünk őrállóhelyünkre, kihalt városunk néma falai 
közt* nyugodtan vártuk a következendőket. Minket nem rémített az ágyú- 
dörgés-szava, nappali s éjjeli bugása, sőt agg Nestorunk, Ludmann Ottó 
s ifjú kartársunk, Lehoczky Egyed egy pillanatra sem távoztak el a Collegium 
megszentelt földéről. Istené legyen a dicsőség és hála, hogy Collegiumunk 
tanárai, Draskóczy Lajos coll. igazgató kivételével, mindnyájan vissza is 
hozhatták kedveseiket, a kiket innen a katasztrófa idején igazán biztos 
helyre vittek!

Történeti hűséggel teszek a .Gondviselés iránt hálatelt vallomást arról, 
hogy annyi vér- és szellem-áldozattal épült Collegiumunk csarnokai nem 
változtak újra „fegyvermagazinokká" és a brutális csőcselék bűntanyáivá; 
hogy kulturkincsekben oly gazdag kis metropolisunk nem változott az orosz 
invázió gyászos színterévé, azt az Isten különös kegyelmének, valósággal : 
„Isten csodájának" köszönhetjük egyes-egyedül!

A menekülés után csak január hó 25-ikén vehettük fel újra a tanítás 
megszakadt fonalát. Benső szívörömmel láttuk hallgatóinkon, tanulóinkon 
a háború érlelő hatását. Akadémiánk hallgatói példás szorgalommal láto
gatták, az óraszámokban megkétszereződött collegiumokat akkor, midőn 
tőlünk 35 — 40- kilométernyire volt az orosz kolosszus. A körülöttünk tom
boló háború csodái, a levegőben és a tengerek mélyén, a szárazon és vizen 
hatalmas zengéssel prédikálták újra az igét, a mit süket füleknek hirdetett 
egykor a legnagyobb magyar-. „Elvész a nép, — a melyik — tudomány 
nélkül való"...  mert „a tudományos emberfő mennyisége a nemzetek igazi 
hatalma ! .. .

'Az Eperjesről menekültek száma jóval meghaladta a tizenkétezret.
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Es a Collegium Múzsái ez évben, még márczius 15-ikén sem némul- 
tak el. Bizonyítja ezt az a fölhívás, melyet a coll. igazgató intézett:

Collegiumunk Ifjúságához!
Rendkívüli idők, rendkívüli kötelességek teljesítését követelik 

tőlünk. Napjainkban Tanároknak és Tanulóknak legszentebb köteles
ségük az, hogy: nemzetföntartó munkában töltsék annak a kevés idő
nek minden perczét, a mit a közvetlen közelben dúló csatazaj köze
pette, Isten kegyelméből, forrón szeretett Ifjúságunk művelésére for
díthatunk !

Collegiumi magyar Ifjúság!
Márczius Idusáról, fokozott munkakörünkben sem feledkezhe

tünk meg!
Hazafias örömmel adom hát tudomásul Nektek a collegiumi 

közös tanári-kar határozatát, mely szerint:
a magyar honszerelem méhéből sarjadó honfierények pünkösdi 

ünnepét, a magyar alkotmányos szabadság sziiletésenapját, ezidén úgy 
ünnepeljük meg, hogy az Isten nevében végzett napi munka után:

Márczius 15-ikén, esti félhat órakor a minden poklokon diadal
maskodó pünkösdi lelkesedés tüzétől égő hazafias szívvel veszünk 
részt mindnyájan az evangélikus templomban tartandó hazafias al
kalmi istentiszteleten !

Az alkalmi beszédet Korbély Géza főesperes-lelkész úr, igazgató
választmányunk nagyérdemű elnöke fogja megtartani.

Collegiumi magyar Ifjúság!
Meghívlak és zászlóitok alatt elvárlak mindnyájatokat e lélek

emelő magasztos ünnepre, hogy e válságos időkben leborulva Isten 
színe előtt, egygyéforrott szívvel imádkozzunk a nagy csatákban egykor 
halálmegvetéssel küzdött hős költővel:

»Áldj meg minket magyaroknak 
Hatalmas nagy Istene!
Oltalmadban ne véthessen 
A magyarnak ellene:
Sem kelet, sem nyugat mérge,
Sem irigység ingere,
Sem az önkény fegyvere!"

A collegiumi igazgató Sárosvármegye és Eperjes szab. kir. város 
hazafias közönségét, a coll. tanári-kar és az ifjúság nevében, külön hívta 
meg a rendkívüli idők nagy ünnepére.

Az est homályában a fényárban ragyogó evangélikus templom alig 
volt képes befogadni az ünneplők seregét.

Nagy időkhöz méltó volt a kép, a melyet ez estén templomunknak 
belseje nyújtott. A közönség könnytől csillogó szemekkel tapadt a colle
giumi ifjak festői csoportjára, a kik az oltár előtt és a szószék alatt, a régi

3"
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48-as zászló és az új fogynia, ifjúsági zászló körül helyezkedtek e l; 
a kiknek soraiban ott voltak Magyarország legifjabb honvédéi!

Az ünnep hatása, a megelőző háborús nemzeti ünnepek hatásának 
hatványozódása volt!

Tahy József Sárosvármegye alispánja és Faragó József Eperjes szab. 
kir. város polgármestere, közvetlen a Hymnus elhangzása után tolmácsolták 
a coll. igazgató előtt a hazafias közönség köszönetét és elismerését a lélek
emelő ünnep megtartásáért, mely kiáltó szózat volt a sötéten látókhoz: 

„Félre kislelkííek, a kik mostan is még 
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség 
Őrzi gondosan a magyar nem zetet!"...

Történeti igazságot olvas e lapokról a késő nemzedék, a mikor meg
tudja, hogy a collegiumi ünnepet ünneplők ezre között csüggedő szív nem 
volt! Eperjesről riasztó hír szárnyra nem kelt soha! Eperjesen mosolyogva 

fogadtuk mindig a szomszédból érkező, felizgult képzelet sötét látásait.
Az a kölcsönhatás, a mely alatt a magyar evangélikus iskolának és 

a magyar nemzeti életnek egymással kart-karba fűzve haladnia kell; az a 
hazafias éber szent figyelem, a mellyel Collegiumunk minden tanára, titáni 
harczokat küzdő nemzetünk sorsát figyeli és az a benső személyes kötelék, 
a mely bennünket, kartársaink és tanítványaink révén is a harczmezőhöz 
fűz, híven magyarázza a márczius 23-iki közös értekezleten kifejezésre jutott 
megdöbbenésünket, büszke várunk Przemysl eleste fölött; de egyúttal érthe
tővé teszi a fanatikus hit héroszi erejét, a melylyel a Collegium minden 
tényezője rendületlenül bízott ama válságos napokban is abban, hogy az 
igazságért, becsületért, nemzeti létért küzdő népnek, a magyarnak elbukni 
nem lehet! Nem csoda, hogy Isten felé irányult ez értekezlet első gondo
lata, 'hő fohászszal kérv̂ e a Mindenhatót, hogy przemysl-i hőseinket Becht 
József és dr. Flórián Károly kartársainkat hozza vissza majd a sanyarú 
fogságból.

Emlékezetes történelmi ünnepet ült Collegiumunk márczius 30-ikán, 
a mikor besorozott, hadbaszálló ifjúságunkat közös búcsúünnep keretében 
bocsátottuk ki, előttük álló nagy hivatásuk dicsőséges mezejére Almamate
rünk falai közül.

Az ünnepélyt Draskóczy Lajos coll. igazgató a nagy közönséghez 
intézett üdvözlő-beszéddel* nyitotta meg. A coll. ifjúság ajakéról Luther 
diadaléneke hangzott fel szívreható hatalmas chorusban. Draskóczy Lajos 
coll. igazgató ünnepi beszéde** után Papp József coll. főgymn. VIII. oszt. 
tanuló és Spiesz József IV. éves tanítóképezdész köszönte meg a hadbaszálló 
ifjúság nevében a lelkesítő ünnepeltetést. Az ifjú honvédek számára 
rendezett coll. ünnep emlékéül hadd álljon itt Spiesz József búcsúszavainak 
megható szövege:

* Közölve az Értesítő 4. lapján.
** Közölve az Értesítő 5—7- lapjain■
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„Mélyen tisztelt collegiumi Igazgató úr!
Szeretett Tanáraink!
Hazafias ünneplő Közönség!
Hálásan köszönöm hadba induló társaim nevében a collegiumi közös 

Tanárikarnak, hogy bennünket e feledhetetlen ünnep kíséretében bocsát ki 
e szent falak közül a harczok mezejére. Soha nem feledjük a collegiumi 
Igazgató úr lelkesítő, gyújtó, de egyúttal megnyugtató atyai szavait. 
Szívünkbe zárva, magunkkal viszszük erősségül, biztatásul minden gondo
latát, mely szívéből fakadva örök égő lánggal töltötte be mindnyájunknak 
feldobogó szívét!

Mi is érezzük, hogy történelmi események vihara tombol körülöttünk. 
Nemzetünk vívja élet-halállíarczát. A legendás küzdelmek hevében a 
magyarok Istenéhez száll hő imánk, hogy mentse meg a Kárpátok honát! 
Most, amidőn felharsan újra a nemzeti dal hívó szózata:

„ Talpra magyar! hí a haza,
Itt az idő most, vagy soha . . . "

mindnyájunk szívében visszhangra kél a dal s a márcziusi ifjak szelleme 
támad fel bennünk; szabadságuk jelszava buzdít; az őforró honszerelmük 
gyújt olthatatlan lángot a mi szívünkben is!

Küzdelmes jövőnk küszöbén áhítatos lélekkel gyülekeztünk egybe, 
hogy elbúcsúzzunk ez ősi Collegiumtól, hogy hálás köszönetét mondjunk 
hű nevelőinknek, jó tanárainknak, szellemi édesatyáinknak fáradhatatlan 
munkásságukért, melylyel bennünket az igazhitben, néptanítói hivatásunk 
ösmereteiben s hazaszeretetben neveltek s lelkünket az igaz honfierények
ben tették gazdaggá.

ígérjük és fogadjuk, hogy szent munkájuk nem lesz hiábavaló, mert 
odakünn a tettek mezején méltóknak fogjuk bizonyítni magunkat e Colle
gium dicső múltjához, a midőn a haza hívó szózatára örömmel áldozzuk 
föl vérünket, életünket, ha kell, a haza szent oltárán!

A búcsú végső perczeiben felmagasztosuló szívvel teszek szent foga
dást e lélekemelő ünnep hazafias közönségének színe előtt, hogy a mi 
csapatunk zászlóját foszlányokká tépheti a golyók .zápora, de a mi zász
lónk, mi közülünk, a Collegium honvédéi közül, gyáva katonát nem fog  
látni soha /

Éljen a Király!
Éljen a Haza!“
A meghatottság könnye csillogott a közönség szemében az ifjú honvéd 

lelkes beszéde után, mikor befejezésül a Hymnust az ifjúsággal együtt énekelte.
Láttuk és éreztük magunk is, de a helyi és országos napisajtó közlé

seiből is megállapíthattuk, hogy intézetünk e történeti jelentőségű ünnepe 
kitörölhetetlen mély nyomokat hagyott a szívekben.

A közönség úgy, mint a Collegium tanári-kara és ifjúsága tüntető 
lelkesedéssel fogadta Tahy József alispánnak és Faragó József polgármes
ternek az ünnepélyen való megjelenését, a kik bátorító példájukkal és
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emberfölötti munkájukkal gondviselésszerűen működnek itten, a veszélyez
tetett hadi színtéren! „

Büszke örömmel jegyzem föl, buzdító például a jövő nemzedéknek, 
hogy ez ünnep kezdeményezésének érdeme tanítóképezdei ifjúságunké, 
a kik arra kérték vallástanárukat, hogy nekik „búcsúzóul az Úr vacsoráját 
szolgáltassa ki“. E kérelem hatása alatt rendezte azután a coll. közös 
tanári-kar a búcsúüunepéiyt, a mely feledhetetlen ünnepélynek azután a 
templomban Lehoc/.ky Egyed tanítóképezdei vallástanár úrvacsorái beszéde 
és Frenyó Lajos főgymn. vallástanár imádsága adott magasabb, az imént 
fellobogó hazafias lelkesedést, áhítattá fokozó vallásos avatást. A hadba- 
vonuló ifjúsággal együtt az Úr asztalához járult a coll. igazgató is.

Győzelmes fegyvereink diadal-híreinek lelkesítő hatása alatt tartottuk 
meg május hó 12-ikén deprecatiói ünnepünket. A coll. ifjúság szónoka 
Hajdú Gyula IV. éves theol. akad. hallgató volt, a kinek a rendkívüli viszo
nyokat érintő, szívhez szóló szavaira a collegiumi igazgató felelt, kinek 
beszédét az értesítő 8 — 13. lapjain közöltük.

A történeti hűségnek megfelelően ki kell emelnem, hogy a Collegium 
egész tanári-kara, a hadbavonulás kezdetétől fogva, a mai napig önzetlen 
áldozatkészséggel vett részt a helyi társadalomnak a háborúval összefüggő 
mozgalmaiban.

Hadbavonuló katonáinknak virágokat, jelvényeket, ajándékokat osztott.
A helybeli „ Vöröskereszt Egylet“ áldásos működését ruhaneműek és 

felszerelési tárgyak ajándékozásával, pénzbeli adományokkal, személyes 
munkássággal támogatta. Gömöry János coll. főgymn. igazgató, mint az 
egyesület titkára, Vöröss Sándor coll. főgymn. tanár, mint a „Cserkész-csapat" 
szervezője, egész társadalmunk elismerését érdemelte ki. Később kivette 
részét a tanári-kar a sebesült katonáink ápolása és közélelmezésének javí
tása érdekében megindult társadalmi mozgalomból is.

Hathatósan működött közre az »Eperjesi hadbavonultak családtagjait 
segélyező bizottság“-ban is. A bizottságban Draskóczy Lajos coll. igazgató 
az ügyvezetői elnöki tisztet látta és látja el. Pénzbeli adományokkal járult 
a segélyezés czéljából, a polgármester által megindított gyűjtés összegéhez 
s mint a bizottság tagjai, a coll. tanárok is készséggel keresték föl és 
gyámolították az itthon maradt szegény, kesergő családtagokat.

Az orosz betörés által sújtott sárosi lakosok fölsegélyezése czéljából, 
május hó 31-ikén megalakult „vármegyei végrehajtó bizottság« tagjaiul, Szinyei 
Merse István főispán fölhívására, a coll. közös tanári értekezlet Mayer 
Endre theol. akad. dékánt, dr. Obetkó Dezső jogakad. prodékánt; Gömöry 
János főgymn. igazgatót, Herényi Vilmos főgymn. tanárt, Gerhard Béla 
tképezdei igazgatót és Draskóczy Lajos coll. igazgatót jelölte ki, a kik 
megbízatásuknak hazafias lelkesedéssel igyekeznek eleget is tenni! . . .

A theol. akadémia seminariumi termében dr. Deák János theol. akad. 
tanár kezdeményezésére „Katona Otthon'1 létesült, melynek áldásait a 
hadbavonultak százai, ezrei élvezték, a mennyiben a látogatók száma az 
ezret meghaladta.



Május hó 2-ikán, « gorliczei áttörés június hó 4-ikén, Przemysl 
visszafoglalásának Ilire vételekor, ott lengett Collegiumunk épületeinek 
homlokzatán a háromszínű nemzeti lobogó éppen úgy, mint most június 
hó 22-ikén, Lemberg visszahódításának diadalhírére, hogy jelképezze híven 
a Collegium népének izzó honszerelmét.

Faragó József, Eperjes sz. klr. város polgármestere május 24-ikén Col- 
legiumunk képviseletében, a helybeli iskolák többi képviselőivel együtt, 
értekezletre hívta meg a coll. igazgatót, az iskolák sürgős befejezése kér
désének megbeszélése czéljából.

Résztvett ez értekezleten Korbély Géza igazg.-vál. elnök is.
Az iskolák képviselői egyértelemmel jelentették ki, hogy a tanítás 

befejezését saját hatáskörükben nem foganatosíthatják. Ha a vármegyei és 
városi főorvos véleménye szerint a katonák közt fokozódó kiütéses tífusz 
fellépése a lakosságot és a tanulóifjúságot veszélyezteti, akkor a közigaz
gatási hatóságok feladatának tekintik azt, hogy a tanítás sürgős befejezé
sére vonatkozó megfelelő intézkedéseket a tanügyi kormánytól kieszközöl
jék. Mivel a közigazgatási hatóságok aggodalma eloszlatható nem volt és 
a tanügyi kormány megfelelő intézkedései leérkeztek, iskoláinkban a taní
tást június hó 5-ikén mindenütt befejeztük.

Bár őszintén sajnáljuk, hogy növendékeinket ilyen korán szét kellett 
bocsátani, minden reményünk megvan ahhoz, hogy ez a föltétlenül szük
séges hatósági intézkedés mégis fölöslegesnek fog bizonyulni, s a rettene
tes járvány pusztításaitól városunkat a Gondviselés meg fogja őrizni.

A coll. közös tanári-kar következő tagjai vonultak hadba a mozgó
sítás elrendelése után és pedig a jogakadémiáról: dr. Ereky István, 
dr. Flórián Károly, dr. Moór Gyula és dr. Sztehlo Zoltán; a főgym- 
nasiumból: Borsody Károly, Saguly József, Schöpflin Géza és Telisek 
Kornél; a tanítóképezdéből: Bartus Ödön, Bccht József, Gerhard Béla és 
Woháner Dezső.

Kormányzóhatóságunknak a háborúval kapcsolatos intézkedései a 
következők:

1915. június 24-én megtartott igazg.-választmányi gyűlésünk tudo
másul vette, megerősítette a » Végrehajtó-bizottság11 és „Pénzügyi-bizottság11 
intézkedéseit.

1914. szeptember 23-án ugyanis a „Pénzügyi-bizottság" tagjai bizalmas 
értekezletre gyűltek egybe Bielek László nyug. sárosi műmalmi igazgató, 
pénzügyi biz. tag lakásán és jegyzőkönyv felvétele nélkül utasították a coll. 
h. pénztárost és a coll. igazgatót, hogy tegyék meg a szükséges intézkedé
seket a Collegium értékeinek biztosítására.

Az október 6-ikl ,,Pénzügyi-bizottság“ írásbeli meghatalmazást ad 
kiküldötteinek, az értékpapírok elhelyezésére vonatkozóan, és kijelöli a 
hivatalos fórumokat, a hol az értékpapírokról készített „számjegyzékek“ 
megőrzés czéljából letétbe adandók.
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Az október 21-iki „Pénzügyi bizottság“ tudomásul veszi, hogy kikül
döttei: Qömöry János és Draskóczy Lajos a Collegium értékpapírjait 
Budapesten, a Magyar Általános Hitelbank-wk\ helyezték biztonságba.

Tudomásul veszi, hogy az elkészített „számjegyzékeket" a coll. igazgató 
a megállapított helyeken letétbe helyezte.

Megállapítja a Magyar Általános Hitelbank által kiállított betéti 
elismervény megőrzésének helyét.

Utasítja a coll. h. pénztárost, hogy megfelelő eljárással, a Magyar 
Általános Hitelbank-níú folyószámlát nyittasson és kérjen megbízatást 
az Eperjesi Bankegylet számára, hogy a nyitandó folyó-számla erejéig, 
a coll. h. pénztáros utalványára fizetéseket eszközöljön és a Collegium befize
téseit fogadja el.

Az október 21-iki „Végrehajtó-bizottság“ tekintettel a háború következ
tében bizton beálló nagy drágaságra, utasítja Mayer Endre h. eforust, hogy 
a meg nem romló élelmiszerekből nagyobb mennyiséget szerezzen be a. 
konviktus számára.

A „Pénzügyi-bizottság“ október 17-iki ülésében 40,000 K, május hó 
22-iki ülésében pedig 20,000 korona „Hadikölcsönt" jegyzett, hogy Colle- 
giumunk anyagi erejének teljes megfeszítésével tegyen eleget hazafias szent 
kötelességének, hogy tehetsége szerint, önzetlen áldozatkészséggel járuljon 
hozzá: élet-halálharczot vívó nemzetünk gazdasági erejének fokozásához.

November 23-ikán érkezett a coll. igazgatóhoz, Sárosvármegye alipán- 
jától: „az államjavak biztonságba helyezéséről“ szóló értesítés. A vett érte
sítés után, a Collegium négy intézetének s a coll. könyvtárnak értékes 
okmányait, könyveit, az igazg.-vál. elnök közreműködésével, azonnal bizton
ságba helyezték a Collegiumnak erre hivatott tisztviselői.

Az 1915. márczius hó 25-iki „Végrehajtó-bizottság" kimondotta, hogy 
tekintettel a háború következtében beállott rendkívüli drágaságra, tekintet
tel arra, hogy a konviktusi tápdíjak fölemelését kerülni óhajtja, a folyó 
tanév 2-ik felében a konviktusi kedvezményeket a minimumra szállítja alá, 
az 1-ső félévre pedig, tekintettel arra, hogy az ifjúság a konviktust alig 
élvezhette: kedvezményeket senkinek nem ad.

Utasítja a h. eforust, hogy a kerülethez általa fölterjesztendő meg
okolt kérvényt fogalmazzon, melyben a „ Végrehajtó-bizottság" nagyobb 
összegű segélyt kér a konviktus számára, a háború által előidézett rend
kívüli pénztári hiány lehető megszüntetése czéljából.

Megfelelő törvényes rendelkezés alapján, fölhatalmazza a coll. főgymn. 
tanári-kart arra, hogy a háborús viszonyok között, fokozott mértékben 
súlyos anyagi helyzetbe jutott szegény tanulók tandíjának befizethetése 
czéljából, az égető szükség által indokolt nagyobb összeget vegyen igénybe 
a „Fó'gimn. segélyalapból

Hasonló fölhatalmazást ad a coll. jogakad. tanári-karnak is arra, hogy 
az előbb megjelölt czélra, a „Joghallgatók Segélyegyletének" tőkéjéből, 
szükségszerinti összeget fordítsanak a tan- és tápdíjak befizetésére.

Fölhívja mind a két intézet vezetőségét arra, hogy a föntebbi módon
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fölhasznált összeg nagyságát pontosan állítsák össze, hogy a pontos ki
mutatást a föntartó hatóság a püspök útján a kultuszminisztériumhoz föl
terjeszthesse s a háborús ínség ^következtében fölhasznált tőke összegének 
visszatérítését, annak idején kérelmezhesse. Az eperjesi hadbavonultak család
tagjainak felsegítésére kiutalt száz koronának elnöki utalványozását, jóvá
hagyó tudomásul veszi.

Örvendetes tudomásul veszi, hogy a coll. jogakadémia, főgymnasium 
és tanítóképezde tanári-karának minden egyes tagja, kartársi szeretetből, 
hazafias készséggel helyettesítette a hadbavonult kartársak óráit, heti 174 
óraszámban. A helyettesítőknek elismerést és köszönetét szavaz.

Elismeréssel veszi tudomásul, hogy Balló Aurél főgymn. tanár és dr. 
Deák János theol. akad. tanár a tanítóképezdei testvérintézetben is hasonló 
készséggel helyettesítették hadbavonult kartársaikat.

Az 1915. június 24-iki igazg.-választmányi gyűlés hálás köszönetét 
és elismerését fejezi ki Göntöry János főgymn. igazgatónak, a ki teljes oda
adással és pontos lelkiismeretességgel helyettesíti a hadbavonult dr. Flórián 
Károly coll. pénztárost; kéri őt, hogy tovább is vállalja e fárasztó tiszt 
betöltését..."

Hasonló köszönetét és elismerését fejezi ki Mayer Endre theol. akad. 
dékánnak, a ki a hadbavonult Telisek Kornél eforust helyettesíti és kéri őt 
is, hogy a fárasztó, nagy munkával járó tisztség betöltését továbbra is vál
lalni szives legyen.

Benső örömmel adok kifejezést a coll. tanári - kar mély hálájának, 
őszinte köszönetének a coll. igazg.-választmány ama nemeslelkű határo
zatával szemben, a melyben kimondotta, hogy a mint azt a múltban tette, 
úgy a jövőben is minden levonás nélkül fogja kiutalni a hadbavonult 
coll. tanárok összes járandóságait.

A mai viszonyok közt remélni sem merem, hogy a jövő tanévet már 
a helyreállott béke várva-várt boldog napjaiban kezdjük, hiszen a világ
rendítő kataklizma még mindig elszánt élet-halálharczot követel; a bor
zalmas világháború befejezésének ideje még nem is sejthető.

De a mily bizonytalan reánk nézve a milliók szívéből óhajtott béke 
bekövetkeztének ideje, napja: éppen oly bizonyos és rendületlen hitünk, 
hogy a mint eddig megálltuk helyünket, Collegiumunkat Isten oltalma 
megőrzi az eljövendő viharokban is, mert „az igaz Istennek l\aragja ki 
fogja vágni az élőknek földéből a mi ellenségünket, a kik fegyvert fogtak, 
hogy kiirtsák az igazán élőket, — de az ő karjuk megbénul, fegyverük 
saját szívükbe hat", -  mert mi éppen úgy, mint a mi hatalmas nagy német 
szövetségesünk: „nemcsak ívünkben bízunk és tudjuk, hogy kardunk sem 
védelmez meg minket, hanem mi a nagy Isten nevével verjük le szoronga- 
tóinkat és tapodjuk le támadóinkat, a ki megszabadít a mi gyűlölőinktől 
és az igaznak dicsőséges diadalmat ad!“ ...

Coll. Ért. 1914—1915. 4



B) Kormányzóhatóságunknak a Collegium köz- 
igazgatására vonatkozó határozatai.

Kormányzóhatóságunknak az előző czím alatt közölt, a háborúval 
kapcsolatos határozataiból, intézkedéseiből is látható, mily körültekintő 
bölcseséggel vezette a nehéz időkben is a Collegium háztartását, mily 
méltányos igazságérzettel intézte a Collegium odadó hű munkásainak 
személyi ügyeit is, a Collegium élén ezidő szerint társelnök nélkül 
működő Korbély Géza coll. igazg.-vál. egyházi elnök, a kivel szemben 
„hálás köszönetét és elismerését fejezi ki a coli. Igazg.-Választmány, hogy 
e nehéz válságos időkben annyi odaadással, oly bölcseséggel, oly imponáló 
munkabírással, tapintattal és a Collegium felvirágzásáért hevülő szeretettel 
vezette az elmúlt tanévben is a Collegium ügyeit és szolgálta annak életbe
vágó nagy érdekeit1' .. .

Mivel hasonló ügyszeretet vezette a Collegium valamennyi közreható 
kormányzati szervének buzgó elnökségét és fáradhatatlan tagjait, ennek 
köszönhető, hogy egy világomlás súlya alatt sem akadt meg közigazgatá
sunk lelkes gépezete.

Az 1914. augusztus hó 8-iki „ Végrehajtó-bizottság11 elhatározta, hogy 
a Kollmann-kertben leégett házat, 3000 K. költségvetés keretében felépítteti. 
A határozatot Schönwiesner János, dr. Kakúsz Béla, Mayer Endre igazg.- 
vál. tagok és Kapi Oyula tanítóképezdei h. igazgató hajtották végre.

Az október hó 21-iki „ Végrehajtó-bizottság“ intézkedett Éles Henrik, 
a Collegium nagy jóltevője sírjának állandó, kegyeletes gondozása iránt.

Az 1915. márczius hó 25-iki „ Végrehajtó-bizottság“ felhívja a coll. 
h. pénztárost, hogy az Éles-hagyaték lebonyolításával kapcsolatban Kleiner 
Gyula coll. ügyész részére megszavazott 5000 K. tiszteletdíjat utalja ki.

Megbízza a h. pénztárost és a coll. igazgatót, hogy Budapesten az 
illetékes bíróságtól vegyék át az Éles-hagyatékot

Felhatalmazza a h. pénztárost, hogy szükség esetén az eforusnak a 
konviktusi alap terhére is eszközölhessen kifizetéseket.

Átutalja a „Herfurth-éremgyűjtemény“-ben talált 49 forintot a főgymna- 
siumi segélyalaphoz.

A május hó 22-iki „Pénzügyi-bizottság11 utasítja a h. pénztárost, 
hogy tegyen kísérletet a „Magyar Általános Hitelbank“-nál a kamatláb 
leszállítására.

Tudomásul veszi Klefner Gyula coll. ügyésznek az Éles-hagyatéki 
ügyben tett intézkedéseit és a „Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetének" 
a teljes felmentvényt megadta.

Az 1915. június hó 24-iki igazg.-választmányi gyűlés megerősíti a 
föntebb érintett kormányzati intézkedéseket:

Sajnálattal veszi tudomásul dr. Ereky István Pozsonyba kinevezett 
egyetemi tanár távozását," másrészt tudományos érdemeinek legfelsőbb
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helyen történt elismeréséről örömmel értesül és a Collegium szolgálatában 
szerzett érdemeit jegyzőkönyvében megörökíti.

Oamauf Györgynek nyugdíjba vonulása alkalmából, évtizedeken át 
tanúsított hűséges szolgálataiért, tanári és igazgatói tisztének lelkiismeretes 
betöltéséért, igaz elismerését és köszönetét fejezi ki, életére Isten áldását kéri.

Megerősíti a „ Végrehajtó-bizottság“ azon határozatát, a melylyel elvi 
beleegyezését adta ahhoz, hogy az 1914:36. t.-czikkben módosított orszá
gos nyugdíjintézetbe a tlieol. akad. tanárok testületileg beléphessenek s a 
belépés lehetővé tétele iránt a kerülethez memorandumot terjeszthessenek 
fel. Egyúttal felkéri az Egyházkerületet, járjon közbe az egyetemes gyűlés
nél oly irányban, hogy a közös protestáns bizottság útján eszközölje ki a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál, hogy a theol. tanároknak leikészi 
állásokban eltöltött évei is beszámíttassanak az országos állami nyugdíj- 
intézetnél.

Tudomásul vette és jóváhagyta az Éles-hagyatéki 2000 K. segélyt 
osztó bizottság határozatait a segély kiosztására vonatkozóan.

Kiutalja dr. Wallentínyi Samu coll. főgymn. tanár 3-ik, — Balló Aurél 
coll. főgymn. tanár 4-ik korpótlékát.

Felterjesztés útján indítványozza a kerületi gyűlésen, hogy az egyházi 
háztartásokat is, az újabban életbelépett állami háztartás módja szerint 
oszsza be.

Felterjesztést intéz a kerület útján az egyetemes gyűléshez a „Szerv, 
és Korai. Szabályzat“ oly értelmű módosítása iránt, hogy a 10. §-ba a 
„másodfelügyelő“ után vétessék fel: „egyházi elnök“; a 33. §-ban pedig a 
„választást“ szó után hagyassák ki: „és a collegiumi vagyon kezelését“ 
(23. §.)... A módosítást éppen a háborús idők tapasztalatai tették a Colle
gium vagyonkezelése érdekében égetően szükségessé.

Föntartó testületünk eme kormányzati tényeiben valósult az elmúlt 
tanévben is a régi példaszó: „Eszes tanácsokkal, bölcseség által építtetik 
a ház és értelemmel erősíttetik meg. Tudomány által telnek meg a kamrák 
minden drága és gyönyörűséges kincsekkel.“

Nagy idők tapasztalása erősíti bennünk bölcs Salamon hitét: a taná
csosok buzgósága által a ház — Collegiumunk — megmaradása örök 
időkre biztosítva van!

C) Collegiumunk gyásza és öröme.
Az elmúlt tanévben is kegyelettel emlékeztünk meg halottainkról, a 

testvérintézetek, egyházak, a magyar nemzeti kultúra és társadalmi közélet 
jeles munkásairól, a kiknek elhúnyta, a halálnak e borzalmasan arató eszten
dejében is, betölthetetlen űrt hagyott maguk után, és mély megilletődéssel 
töltötte be a hősök ezreinek dicsőséges halálát gyászoló lelkünket.

4*
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Közvetlen közelről érintett bennünket a szeretett kartárs, a kiváló 
coll. tanár és buzgó egyháztag Húsz Ármin halála, a kinek emlékezetét 
„Értesítőnk" 1 -3 . lapjain örökítjük meg.

Poszvék Sándor, a soproni theol. akadémia nyug. igazgatója, az egye
temes egyház tb. főjegyzője; az evangélikus tanárok és tanítók orsz. egyesü
letének tb. tagja, a Ferencz József-rend lovagja elhunyta alkalmából a coll. 
igazgató távirati úton adott kifejezést a soproni Lyceum és a lesújtott család 
előtt a föntartó testület és coll. közös tanári-kar igaz részvétének. A theol. 
akadémia részvétét Mayer Endre dékán tolmácsolta. Az igazgató-választmány 
pedig Poszvék Sándornak, az evang. egyetemes egyház, a dunántúli kerület, 
a nagymultú soproni Lyceum minden időkben kimagasló vezérmunkásának, 
a magyar evangélikus közélet terén szerzett hervadhatatlan érdemeit jegyző
könyvében megörökítette és a gyászoló családhoz részvétátiratot intézett.

Répássy György, pápai prelátus, székesegyházi nagyprépost, gör. kath. 
aranymisés áldozár, városunk és vármegyénk közéletének kimagasló tagja, 
hosszú, áldásban gazdag életpálya betöltése után tért meg az Úrhoz.

Collegiumunk őszinte részvéttel osztozott, az eperjesi gör. kath. 
„Székes Káptalan" „mély szomorúságában“ és kegyelettel őrzi meg a 
kiváló Egyháznagy, a hithű próféta és lánglelkű hazafi emlékezetét.

Lukácsik Mihály, ránki evang. lelkész, a 39. honvédhadosztály tábori 
lelkésze, akadémiánk feledhetetlen jó tanítványa 30 éves korában, „haza
fiúi kötelességteljesítésének áldozata lett".

Marschalkó Gusztáv, a hajdúböszörményi református Bocskay-fogyni- 
nasium evangélikus tanára, főgymnasiumunk volt jeles növendéke, a déli 
harcztéren halt hősi halált.

Dicsőemlékű tanítványaink, nemzeti hőseink kora sírja fölött úgy 
áldozunk méltón az Ő emléküknek, ha nevelünk Collegiumunkban tovább, 
hozzájuk méltó, a Hazáért élni, halni kész, hű utódokat.

Hulyák Valér, az eperjesi kir. kath. fogyni nasium kiváló tanára, az 
északi harcztéren esett el. Rokonszenves kartársat, jó barátot vesztettünk mi 
is a hű katonában. Collegiumunk kegyeletes részvétét átiratban közölte a 
coll. igazgató a testvéri idézettel.

Hazslinszky Rezző, rozsnyói evang. főgynmasiumi tanár elhunyta 
közelről érintett bennünket is.

Kertscher Gusztáv, a kassai evang. polg. leányiskola igazgatója műkö
dése 27-ik évében, a háború izgalmai között megrendült lelki egyensúlyának 
lett tragikus áldozata.

Kapi Rezső, nyug. m. kir. posta- és távirdafelügyelő halálában, Kapi 
Gyula kartársunk édesatyját vesztette el. A közös tanári-kar és az igazgató
választmány jegyzőkönyvükben adtak kifejezést vigasztaló részvétüknek a 
csapás fölött, a mely tanítóképezdénk derék ’tanárát sújtotta.

A mármarosszigeti ref. Lyceum dr. Pap Tibor jogakad. igazgatót, műkö
dése 24-ik évében veszítette el.

A debreczeni ref. Collegium bölcs, akadémiájának nyug. tanára,
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dr. Fiók Károly, a Kisfaludy-társaság tagja, életének delén, hosszas szenve
déseknek őszintén megsiratott áldozata lett 58-ik életévében

A sárospataki ref. főiskola főgimnáziumának tanára, Soltész Ferencz, 
nyugalomba lépésének 41-ik, életének 91-ik életévében elhunyt.

Életében mint Ezékiás: „A mi jó, igaz és helyes vala, -  azt műveié. 
És minden munkában, a melyet elkezdett, teljes szívvel jár vala és ezért jó 
szerencsés vala. (II. Króm 31.) Meghala pedig -  mint Dávid -  jó vénségben, 
életével és minden dicsőséggel megelégedve!“ .. .  (1. Krón. 29.)

A magyar protestáns tanügy bajnokainak emlékét a coll. közös tanári 
értekezletünk jegyzőkönyveiben örökítettük meg s részvétiratban közöltük 
mindig a nagymultú testvérintézetekkel őszinte fájdalmunk kifejezését.

Fest Qéza, kir. ügyész, az eperjesi kir. ügyészség vezetője, példásan 
munkás életének 47-ik életévében váratlanul hunyt el.

OyukJózsef, nyug. m. kir. adóhivatali pénztáros, a templomból kijövet 
hirtelen jobblétre szenderült.

Krayzell Aladár, köz- és váltó-ügyvéd, Eperjes szab. kir. város nyug. 
polgármestere, városunknak a közéleti munkásságban, a kötelességteljesí
tésben is példát adó, legelső polgára, a háborús izgalmak áldozata lett.

Közéletünk e három nagy halottját városunk közönségének és vár
megyénknek osztatlan részvéte kisérte el az örökbéke csöndes pihenő
helyére. A résztvevők között Collegiumunk is képviselve volt és társadal
munk nagy veszteségeiben őszinte részvéttel osztozott.

Általános, mély részvét környezte Remenyik Annuska sötét ravatalát. 
A coll. tanárok feleségei koszorút helyeztek a megrendítőn gyászos koporsóra. 
A coll. közös tanári-kar testületileg, az igazgató-választmány jegyzőkönyvében 
adott kifejezést benső részvétének Remenyik Lajos, a szeretett kartárs, a 
föntartó testület által nagyrabecsült tanítóképezdei tanár mélységes gyászában, 
a ki váratlanul, életének „büszkeségét, reménységét" veszítette el!

„Fényes csillagnak, a*reménységben sokat Ígérő és a valóságban sok 
örömet adó, mindig gazdagodó és mindig szerény, a szelídségben kedves 
léleknek ellobbanását gyászoltuk Draskóczy Lajos — gymn. IV. oszt. tanuló — 
halálában, a mikor ifjú napjai elmúlának, szívének kincsei, tervei meghiú- 
sulának és örök gyásznak sötétsége szállott szerettei szívére"...

Köszönöm e gyógyító, balzsamos szavakat egyházam lelkészének és 
Collegiumunk elnökének. Köszönöm az Igazgató-Választmánynak és Kar
társaimnak fölemelő részvétük megnyilatkozását. Irántuk érzett mély tiszte
letem, hálám csak bánatos szívemmel együtt múlik el e földön, de lelkem
ben örökké élni fog.

A temetők vigasztalan homályát oszlassa az Ige fénysugara: „Az Isten 
a halált nem szerzetté és az élők vesztében nem gyönyörködik" ...

„Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene!"
A mily kegyelettel emlékezett meg Collegiumunk az elmúlt tanév 

súlyos veszteségeiről, éppen oly együttérzéssel vettünk részt az egyházi 
és társadalmi közélet örömében is.

Örömmel értesültünk arról, hogy „Ő Felsége a Király a bányai kerü
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let érdemes püspökének, Scholcz Gusztávnak, lelkészi téren szerzett érde
mei elismeréséül a magyar nemességet adományozta „eperjesi'’ előnév- 
vel" . . . Városunk szülöttének, a Collegium volt tanítványának legmaga
sabb kitüntetése alkalmából a Collegium üdvözletét Ludmann Ottó coll. 
igazgató tolmácsolta főpásztorunk előtt, a kit mi eperjesiek, születése révén, 
büszkén nevezünk a magunkénak is 1

Hazafias örömmel fogadta Collegiumunk minden tényezője az 1914. 
évi szeptember hó 28-án foganatosított polgármesterválasztás eredményét, 
a mely szerint, ama válságos időkben, városunk közönségének bizalma 
Faragó József kezébe tette le szépen fejlődő városunk jövőjét.

A választás után, az üdvözlők sorában, a coll. igazgató tolmácsolta 
Collegiumunk igaz örömét a választás eredménye fölött és biztosította a 
polgármestert arról, hogy városunk java s kultúrintézményeink közérdekei
nek előmozdítását czélzó, alkotó munkásságában, az eperjesi Collegium 
támogatására mindenkor számíthat. A választás óta lefolyt kilencz hónap 
viharos története fényesen igazolta máris, hogy a választó polgárok bizalma, 
e város fölött őrködő Gondviselés megnyilatkozása volt!

Május 16-án, a Sárosvármegyében lefolyt harczokban kitűnt csendőrök 
és népfölkelők vitézségi éremmel való feldíszítést ünnepélyén Collegiumunk 
is képviselve volt.

Collegiumunk vezetősége és tanári-kara örömmel vett részt „Az Orszá
gos Vöröskereszt-Egyesület Eperjesi Fiókjának" július hó 1-jén rendezett 
katonai ünnepélyén, melynek keretében a helybeli Vöröskereszt-kórház 
igazgató-főorvosának, dr. Holé/Ua Gyulának, Ő Felsége a Király legmaga
sabb kitüntetését: a Ferencz József-retid lovagkeresztjét, a vitézségi érem 
szalagján, a helyőrségi állomásparancsnok nyújtotta át, a kitüntetett főorvos 
érdemeit méltató ünnepi beszéd kíséretében. Szinte emberfölötti munkát 
jutalmazott a királyi kegy. Az üdvözlőkkel együtt kívánjuk mi is, hogy 
dr. Holénia Gyula, kitüntetése szép jelét, az orvosi önfeláldozás symbolumát 
sokáig viselje a — béke éveiben!

Az Eperjesi Takarékpénztár július hó 4-ikén ünnepelte meg kiváló 
szakképzettséggel bíró tisztviselője, Vogel Béla h. igazgató 25 éves jubileu
mát. Ez alkalomból igazgató-választmányunk buzgó tagjának, az egyházi 
és társadalmi jótékonyság fáradhatatlan munkásának Korbély Géza coll. 
egyházi elnök és a coll. igazgató tolmácsolta a Collegium örömteljes 
benső üdvözletét.

A Collegium történetéhez itt összegyűjtött „adatok" közlését befeje
zem a templomot építő nagy király esdő fohászával: „Az Úr, a mi Iste
nünk, legyen velünk, amiképpen volt a mi atyáinkkal, ne hagyjon el min
ket, el se távozzék tőlünk; hanem hajtsa magához a mi szívünket, hogy 
járjunk minden ő utaiban és őrizzük meg az ő  parancsolatait, rendeléseit 
és végzéseit“ . . .  és akkor jöhet ezer veszély, a krónikás, Collegiumunkról 
csak dicsőséges történetet írhat!
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A Collegium kormányzata.
A) A Collegium kormányzatának szervei.

1. Igazgató-választmány. (Kormányzó-testület.)

Elnökség: K o r b é l y  G é z a  e p e r j e s i  l e l k é s z ,  a  s á r o s i  e g y h á z m e g y e  

e s p e r e s e .  A  c o l l .  f e l ü g y e l ő :  v á l a s z t á s  a l a t t .  D r .  S c h m i d t  G y u l a  ö r ö k ö s  

t i s z t e l e t b e l i  f e l ü g y e l ő .

Tagok: Az egyházkerület képviseletében: dr. B r ó s z  L á s z l ó  kir. köz
jegyző, Kassán; C z é k u s  L á s z l ó  lelkész, Abaújszántón; F r a n z  V i l m o s  

lelkész, Bártfán; H a j d ú  J á n o s  lelkész, Zsegnyén; K u b i n y i  G é z a  főispán, 
Rimaszombatban; A4a t e r n y  L a j o s  esperes, Debreczenben; dr. M e s k ó  

L á s z l ó  orsz. képviselő, egyházmegyei felügyelő, Nyíregyházán; A4ü n n i c h  

K á l m á n  m. kir. udvari tanácsos, orsz. képviselő, főbányatanácsos, egyház- 
megyei felügyelő, Iglón; R a d v á n y  Is t v á n  kir. tanácsos, egyházmegyei 
felügyelő, Miskolczon; S z l a b e y  M á t y á s  lelkész, Bártfán; T e r r a y  G y u l a  

udv. tanácsos, esperes, Rozsnyón; T i r s c h e r  I s t v á n  egyházfelügyelő, Bártfán. 
Póttagok: 1. H a l m i  A l a d á r  lelkész, Laposon; 2. S z o n t a g h  S á n d o r  

lelkész, Szepesváralján; 3. L i c h t e n s t e i n  L á s z l ó  takarékpénztári igazgató, 
egyházi felügyelő, Miskolczon.

A coll. ősi pártfogóság képviseletében : B á n ó  A l a d á r  sárosvármegyei 
főjegyző, egyházfelügyelő, Eperjesen; B á n ó  Á r p á d  főszolgabíró, egyház- 
felügyelő, Osztópatakon; B i e l i k  L á s z l ó  nyug. malomigazgató, Eperjesen; 
F A R K a s  L a j o s  takarékpénztári vezérigazgató, Eperjesen; dr. K a k ú s z  B é l a  

ügyvéd, Eperjesen ; K l e f n e r  G y u l a  városi főügyész, coll. ügyész, Eperjesen; 
S c h ö n w i e s n e r  J á n o s  bankegyleti főtisztviselő, egyházi gondnok, Eperjesen; 
S z a k m á r y  G é z a  főszolgabíró, Bártfán; S z e n t i v á n y i  J ó z s e f  egyházmegyei 
felügyelő, Eperjesen; dr. S z t e h l o  J á n o s  ügyvéd, Eperjesen; T a h y E.m i l  

ny. főszolgabíró és egy házfelügyelő, Kisszebenben; V o g e l  B é l a  takarék- 
pénztári helyettes-igazgató, Eperjesen. Póttagok: 1. ifj. M e l i o r i s z  K á l m á n  

földbirtokos, egyházfelügyelő, Kissároson; 2. K ö r t v é l y e s s y  B é l a  várni, 
árvaszéki ülnök, Eperjesen; 3 T o p e r c z e r  G é z a  ügyvéd, Eperjesem

A  coll. tanári-kar képviseletében: C s e n g e y  G u s z t á v  é s  d r .  S z l á v i k  

M á t y á s  t l i e o l .  a k a d .  t a n á r o k ;  d r .  F l ó r i á n  K á r o l y  é s  d r .  O b e t k ó  D e z s ő  

j o g a k a d .  t a n á r o k ;  P e s k ó  Ö d ö n  é s  S z u t ó r i s z  F r i g y e s  f ő g y m n .  t a n á r o k ;  

B e c h t  J ó z s e f  é s  M o l i t o r  G u s z t á v  t a n í t ó k é p z ő - i n t .  t a n á r o k .

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. (1913- 1919-ig.)

II.
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2. Iskolatanács (végrehajtó-bizottság).
1. Hivataluknál fogva tagjai : a collegiumi felügyelő, a ki egyúttal 

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

2 . Választott tagok: B i e l e k  L á s z l ó , d r .  S z t e h l o  J á n o s , B á n ó  A l a d á r , 

F a r k a s  L a j o s , d r .  K a k ú s z  B é l a , S c h ö n w i e s n e r  J á n o s .

A választott tagoknak megbízatása 3 évre (1914-1917-ig) szól.

3. Pénzügyi bizottság.
E l n ö k :  d r .  S z t e h l o  J á n o s ; t a g j a i :  B i e l e k  L á s z l ó , M a y e r  E n d r e ; 

p ó t t a g o k :  B á n ó  A l a d á r , S c h ö n w i e s n e r  J á n o s ; h i v a t a l b ó l  t a g o k :  c o l l .  

i g a z g a t ó ,  c o l l .  p é n z t á r o s ,  c o l l .  j e g y z ő  é s  c o l l .  ü g y é s z .  ( 1 9 1 4  -  1 9 1 7 - i g . )

4. Szám vizsgáló-bizottság.
E l n ö k :  B i e l e k  L á s z l ó ; t a g j a i :  S c h ö n w i e s n e r  J á n o s , V o g e l  B é l a , 

d r .  S z t e h l o  J á n o s ; h i v a t a l b ó l  t a g j a i :  a  c o l l .  i g a z g a t ó  é s  c o l l .  j e g y z ő .  

( 1 9 1 4 - 1 9 1 7 - i g . )

5. Építő-bizottság.
E l n ö k :  T a h y  J ó z s e f ; t a g o k :  B i e l e k  L á s z l ó , K l e f n e r  G y u l a , d r .  

S c h m i d t  G y u l a , G ö m ö r y  J á n o s , d r .  F l ó r i á n  K á r o l y , S z u t ó r i s z  F r i g y e s , 

F a r a g ó  J ó z s e f  é s  a  c o l l .  i g a z g a t ó .  ( 1 9 1 4  — 1 9 1 7 - i g . )

B) A Collegium tisztviselői.*

1. Collegiumi igazgató: D r a s k ó c z y  L a j o s , t h e o l .  a k a d .  t a n á r .

2. A collegiumi tanintézetek dékánjai, illetőleg igazgatói:
a) Theologiai dékán: Mayer En d r e .
b) Jogakadémiai dékán: dr. M ikler Károly. -
c) Főgymnasiumi igazgató: G ömöry  J á n o s .

d) Tanítóképző-intézeti igazgató: G erhard Béla.
3. Collegiumi pénztáros: d r .  F l ó r i á n  K á r o l y , j o g a k a d .  t a n á r .

4 .  Collég, jegyző: d r .  W a l l e n t í n y i  S a m u , főgymn. t a n á r .

5 .  Levéltáros: dr. D e á k  J á n o s , theol. akad. tanár.
6. Collegiumi ügyész: K l e f n e r  G y u l a , ü g y v é d .

7. Könyvtáros és az olvasóterem őre: F r e n y ó  L a j o s , f ő g y m n .  t a n á r .

8. A Szirmay-könyvtár őre: Mayer En d r e , theol. a k a d .  d é k á n .

9 . Tápintézeti gondnok: T e l t s c h  K o r n é l , f ő g y m n .  t a n á r .

10. Főgymnasiumi tandíjkezelő: P e r é n y i  V i l m o s , f ő g y m n .  t a n á r .

11. Múzeum-őrök: P e r é n y i  V .  é s  S z u t ó r i s z  F r i g y e s , f ő g y m n .  t a n á r o k .

12. Közös tanárértekezleti jegyző: Lehoczky Egyed, tképző-int. tanár.
13. Iskolaorvos: dr. Holénia Gyula, városi főorvos.
* A választás 1014 — 1917-re szól.



33

C) Collegium! gyámintézet.
1. Elnök: a collegiumi igazgató.
2 . Pénztáros: P e r é n y i  V i l m o s , f ő g y r r m .  t a n á r .

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.

E) 1913/14-ik tanévben megtartott gyűlések és értekezletek
kimutatása.

1. Coll. igazg.-választmányi gyűlés volt: 1914. jún. 8., 1915. június 24.
2. Coll. végrehajtóbizottsági gyűlés volt: aug. 8., okt. 21., márcz. 25.
3. Coll. pénzügyi bizottsági gyűlés volt: szept. 23., okt. 6., okt. 21., 

nov. 17., május 22.
4. Coll. számvizsgálóbizottsági ülés volt: a rendkívüli háborús hely

zet miatt ülést nem tarthatott.
5. Coll. építőbizottsági gyűlés volt: —
6. Coll. könyvtári bizottsági gyűlés volt: —
7 Ősi-pártfogósági gyűlés volt: -
8. Közös tanári értekezlet volt: július 14., aug. 1., aug. 24., nov. 23., 

márcz. 6., márcz. 23., jún. 9., jún. 12., jún. 21.
9. Coll. igazg. értekezlet volt: aug. 16., szept. 21., okt. 16., márcz. 2.t 

május 30., jún. 23.
10. Coll. igazgatói szünnap volt: május 12
11. Éles-hagyatéki segélytosztó-bizottsági ülés volt: febr. 12., márcz. 20.

F) A Collegium központi épületében collegiumi iskolaszolga: Ferencz János.

Coll. Ért. 1914—1915.
5



Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.
ana

I.

TH EOLOO IÁI AKADÉMIA.

AJ Adatok a theol. akadémia 1914/15. évi történetéhez.
1. Az akadém ia beléletének története.

A gigantikus erővel folyó világháborúnak lenyűgöző hatalma alatt 
állva képtelenek vagyunk megítélni annak óriási kihatását politikai, társa
dalmi s kulturális tekintetben; azt azonban mindnyájan érezzük és tudjuk, 
hogy minden gondolatunk s cselekvésünk a háborús izgalmak által befolyá
solva s irányítva van és bármit kezdünk, akarva-akaratlan a háború hullámai 
ragadnak magukkal, vagy akasztanak meg munkánkban.

Nem csoda tehát, hogy theol. akadémiánk egész 1914 15. isk. évi élete 
is, a mint a háború jegyében megindult, folytonosan érezte annak világot 
megrendítő, átalakító hatását.

Szept. 9-ike helyett csak 14-ikén kezdhettük meg az előadásokat; de 
már pár nap múlva megzavarták azokat a sorozások és a tantermeknek 
katonai czélokra való lefoglalása (szept. 18.), minélfogva csak a theol. tanári 
szobában és az Otthon imatermében adhattunk elő. Ennek a munkának is 
véget vetett egy felsőbb kormányhatósági intézkedés, a melylye! az összes 
eperjesi iskolákat bezárták szept. 25-ikén.

Hazaküldtük az ifjúságot s csupán az a 14 theol. akad. hallgató maradt 
itten, a kiket a helybeli katonai s vöröskeresztegyleti kórházakban sebesült 
katonák ápolására tartott vissza a katonai hatóság s a kik ily módon teljesí
tettek hazafias s humanisztikus kér. kötelességet egészen nov. hó 24-ikéig, 
a mikor az oroszoknak duklai betörése folytán az összes kórházakat el
vitték Eperjesről s ezen ifjainkat az ápolói szolgálat alól felmentve szélnek 
eresztették. Közben okt. hó folyamán kísérletet tettünk előadások tartására 
a kórházi ápolással elfoglalt III. és IV. é. theol. akad. hallgatókkal, azonban



35

törekvésünk hajótörést szenvedett a reggeltől estig elfoglalt és sokszor éjjeli 
szolgálatra kirendelt ifjúság kimerültségén s a háború borzalmai által 
okozott izgalmakon. November végén a ninszka betörés folytán veszélyeztetett 
helyzetben összes fontos iratainkat, okmányainkat s értékeinket biztos 
helyre tettük.

Decz. elején a tanárok is eltávoztak rövidebb, vagy hosszabb tartóz
kodásra, hogy a muszka betörés által veszélyeztetett s hatóságilag kiürített 
városból biztos helyre vigyék menekülő családtagjaikat.

A helyzet némi tisztulásával, többszöri hiába való próbálkozás után 
végül sikerült a kitűzött január 18-ika helyett jan. 25-ikén az előadásokat 
ismét megkezdeni, s ezen időtől fogva, a húsvéti szünidőket is erősen 
megcsonkítva, június 5-ikéig folytatni, amikor ismét kormányhatósági intéz
kedésre be kellett azokat fejezni.

Az első félévet február 13-ikán fejeztük be, a másodikat február 
15-ikén kezdtük. Egyházi főhatóságunk tudtával s jóváhagyásával, az első 
félévi leczkekönyveket colloquiumok nélkül rendeztük s zártuk le, azzal a 
fentartással, hogy a mennyiben az előadott tárgyak a második félévben 
folytatódnak, a hallgatók a második félév végén kötelesek lesznek az első 
félévi anyagból is colloquálni. Hogy az idő rövidsége mellett az alap-, 
szak- és lelkészi vizsgálatoknak anyagát minél nagyobb mértékben átvehessük, 
ez okból a második félévben egyes tárgyakat, mint a mezőgazdaságtan, 
egészségtan, symbolika elhagytunk, más tárgyakat, mint a bibliai theologiák 
s »Jézus élete" óráit leszállítottuk, ellenben az erkölcstan, bölcsészettörténet, 
egyháztörténet s a római levél magyarázatának óráit egy-egy órával fel
emeltük, a neveléstani, neveléstörténeti és egyházjogi előadásokat meg
kétszereztük, hogy ilyképen az erőket concentrálva, a vizsgálatok sikerét a 
lehetőség szerint biztosítsuk. A seminariumi órákat, az izgalmakra való 
figyelemmel, szintén elhagytuk. Az előadásoknak június elején történt 
hirtelen befejezése szükségessé tette, hogy a colloquiumokat a következő 
iskolai év elejére halasztottuk.

Tekintettel arra, hogy a honvéderőről szóló 1912. évi XXX. t.-cz. 
29. §-a értelmében a theol. akadémia hallgatói ..fel vannak mentve minden
nemű katonai szolgálat alól, a tanári-kar mindent elkövetett, hogy a theol. 
ifjúság ezen kedvezmény élvezetében kétszeres kötelességének tartsa, hogy 
tanulmányaiban nagyobb szorgalmat fejtsen ki s kellő szakszerű készültség 
és műveltség birtokában lépjen majd az Egyház és Haza szolgálatába Isten
országának terjesztése végett. Illő is, hogy a ki kedvezményeket élvez, 
méltóvá is tegye magát azoknak élvezésére, és pedig a tanulási idő alatt 
a szükséges ismeretek szorgalmas és értelmes megszerzése s a benne lakozó 
erkölcsi erő kifejtése által, s majdan az életben a reá bízandó népnek meg
felelő valláserkölcsi, lelkes hazafias, tiszta kulturális és társadalmi vezetése 
és jó példaadása által.

Ennek hatása mutatkozik egyfelől abban, hogy a hallgatóságnak az a 
része, a mely tavaly kiképzésben részesült, sebesült katonák ápolására vállal
kozott, másfelől, hogy kivette részét a hadi kölcsön jegyzéséből s egyesületi

5*
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pénzeiből 800 koronát jegyzett. Az akadémiának nem lévén külön'pénztára, 
külön hadikölcsönt nem jegyezhetett, de része van a tiszakerületi pénztár 
ezen tói mű jegyzésében. Csupán a még tanári kezelésben lévő Zelenka-féle 
Otthon- alapból 1000 kor. névértékű hadikölcsönt jegyzett. Ezen alap a 
befizetett járulékokkal együtt 1200 koronát tesz, kamatjából 40 kor. egy 
theol. akad. hallgatónak az Otthon díjának fizetésére adatott.

- Sokszor foglalkoztatta a tanári-kart és a coll. végrehajtó-bizottságot az a 
kérdés, hogy előnyös és czélszerű-e, hogy a theol. akad. tanárok az 1914. évi 
XXXVI. t-czikkel a nem állami tanárok részére megalkotott állami nyugdíj- 
intézet tagjaivá váljanak? Nemcsak a tanári-kar, hanem a coll. végrehajtó
bizottság is czélszerűnek és előnyösnek találta, hogy a theol. tanárok az 
egyetemes egyházi nyugdíjintézet kötelékéből kibocsáttassanak s az állami 
nyugdíjintézetnek adassanak át, minélfogva a theol. akad. tanároknak ily 
tartalmú felterjesztését pártolólag küldte fel az egyházkerülethez. Az egyetemes 
nyugdíjintézeti bizottság is foglalkozván e fontos kérdéssel, az egyetemes 
nyugdíjintézet szempontjából szintén kibocsáthatóknak találta a theol. akad. 
tanárokat testületileg, s végül a f. évi május 19-ikén ez ügyben tartott 
theol, akadémiai nagybizottság úgy pénzügyi s nyugdíjintézeti, mint pedig 
tanügyi és közjogi szempontok figyelembevétele alapján határozatilag kimon
dotta, illetőleg a fentartó testületeknek figyelmébe ajánlotta, hogy theol 
akadémiai tantestületeiket az állami nyugdíjintézetbe való felvétel végett 
f. évi augusztus 31 -ikéig jelentsék be a vallás- és közoktatásügyi kormánynál. 
A nyugdíjügynek ilyen előkészítése után semmi kétségünk sem lehet arra 
nézve, hogy f. évi július 21-ikén tartandó kerületi közgyűlésünk az egye

temes theol. akadémiai nagybizottság javaslata s a coll. végrehajtó-bizottság 
által elfogadott felterjesztésünk értelmében fogja hozni határozatát.

Theologiánk történetében korszakalkotó lesz ezen nagy áldozatokkal 
járó elhatározás. Hisszük azonban, hogy jótékony hatása nemcsak biztosítani 
fogja akadémiánknak jövőjét, hanem egy lépéssel közelebb is hozza fakultássá 
való fejlesztéséhez. A theol. tanári hivatás is nyer vele, mert ezentúl érdemes 
lesz erre a pályára előre is készülni s nem lesz pusztán a véletlen dolga, 
hogy ki kerül az akadémia egy, vagy más tanszékére. Remélhető, hogy 
irodalmunk is fellendül s egyházunk új virágzásnak indul, a minek hasznát 
az evangélium s hazánk fogja látni.

Jeszenszky Károly salgótarjáni lelkész theol. tanári vizsgálatra jelentkezvén, 
az újszöv. exegesisből és rendszeres theologiából br. Prónay Dezső egyetemes 
egyházi felügyelő úr az eperjesi theol. akad. tanári-kart jelölte ki a vizsgálatnak 
elfogadására. A tanári-kar a jelöltet — bemutatott okmányai alapján — a 
vizsgálatra bocsáthatónak tartotta s a vizsgálati szabályok értelmében a kijelölt 
tárgyakból szükséges írásbeli tételeket megállapította s részére megküldte.

A katonai szolgálatra való behívások és sorozások alkalmával egye
seknek túlbuzgósága s az idetartozó törvény nem ismerése következtében 
sok hallgatónk zaklatásnak volt kitéve; egy hallgatónk népfölkelői 6 heti 
kiképzésben is részesült, míg sikerült őt kiszabadítani. Egy más hallgatónk 
pedig, mivel érettségi bizonyítvány hiányában csak rendkívüli hallgatónak
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volt beírható, rendes honvédönkéntesként vonult be katonai szolgálat tel
jesítése végett.

Ezévi június 15-ikén Eperjesen tartott esperességi közgyűlésen akadé
miánkat Mayer Endre dékán képviselte; de kívüle résztvett ezen gyűlésen 
az egész theol. tanári-kar, ezzel is igazolva azt a hagyományos szellemi 
összetartozást, mely főiskolánkat s tanárait ezen történelmileg nagymujtú 
esperességhez csatolja s melynek ápolása legszebb s legfontosabb feladat.

Alapítványt senki sem tett az elmúlt isk. évben theol. akadémiánk 
javára. Másodsorban mégis érdekelve vagyunk a bányai egyházmegyének 
felügyelete és igazgatása alatt álló, a turóczi ág. h. ev. egyházmegyének a 
volt turóczszentmártoni gymnasium alapjaiból létesített ösztöndíjalapítvá
nyában, a mely szerint a hazai három theol. akadémián tanuló, elsősorban 
turóczi egyházmegyei illetőségű két akadémiai hallgató oly összegű ösztön
díjban részesül, hogy abból az ottani theol. Otthonban való díjmentes el
látása biztosítva legyen, ha a folyamodó szorgalom, magaviselet, egyházias- 
ság és hazafiság szempontjából kifogás alá nem esik.

Akadémiánknak az elmúlt isk. évben összesen 53 beírt hallgatója volt. 
Ezek közül 10 első, 18 másod-, 12 harmad- és 13 negyed éves hallgató. 
Ezeken felül egy lelkészjelöltünk, Stadtrucker Gyula a hallei egyetemen már 
második éve folytatta tanulmányait. A kitört háború akadályozta ifjainkat, 
hogy nagyobb számmal távozzanak külföldi egyetemre tanulmányaiknak 
folytatására. A jövő iskolai év sem mutatkozik kedvezőnek erre nézve.

2. A tanári-kar.

A tanári-karban nem történt személyi változás, csak annyiban, a 
mennyiben egyes meiléktárgyakat, mint a mezőgazdaságtan és egészségtan, 
elhagytunk s ez okból dr. Horovitz Imre törvényszéki orvos és Szemere 
Márton gazdaságtani tanár urak a 2-ik félévben nem adtak elő. A 6 theol. 
tanári képzettségű és 2 kisegítő tanár megszokott kitartással, de a nehéz 
időkre való tekintettel nagyobb erőmegfeszítéssel iparkodott kötelességeinek 
eleget tenni, a mit az előadások hosszú szünetelése miatt elkövetkezett 
óraszaporulát is nehezebbé tett.

Rendes iskolai kötelességeiknek teljesítésén kívül nagy tevékenységet 
fejtettek ki részint irodalmi, részint pedig társadalmi téren, a mire a világ
háború mindenkinek elég alkalmat szolgáltatott. Dr. Deák János a coll. 
tanítóképzőben heti 2 órát vállalt a hadbavonult tanítóképzői tanárok 
helyettesítése czéljából; Draskóczy Lajos mint az eperjesi hadsegélyző- 
bizottság ügyvezető-elnöke teljesített hazafias kötelességeket; Mayer Endre 
a coll. convictus vezetését vállalta a hadbavonult Teltsch Kornél conv. 
eforus helyett; dr. Szlávik Mátyás pedig irodalmilag tevékenykedett. A 
háború által okozott szenvedések enyhítésére, veszteségek s károk pótlására 
és kisebbítésére és a nyomorúságok kiküszöbölésére létesült különböző 
jótékonysági mozgalmakban is kiki tehetsége szerint vett részt. Különösen 
ki kell emelnünk a nálunk eddig ismeretlen intézményt, a katonai otthont,
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melyet dr. Deák János tanár lelkes, kitartó és szakértő ügybuzgalma 
teremtett meg és tartott fenn az Eperjesen átvonult és sebesülten tartózkodó 
katonák nagy lelki s erkölcsi javára, a miről részletesen a beltnissziói 
egyesület számol el.

Az iskolai év végén Cseugey Gusztáv, erősen megrongált egészségi 
állapotára való hivatkozással, 46 évi tanári működés után -  a miből 30 év 
eperjesi theol. tanári működésére esik — egy évi szabadságot kért s kapott 
a coll. ig.-választmánytól. Őszinte fájdalommal és sajnálattal kellett bele
nyugodnunk ősz nesztorunk ezen elhatározásába; iránta való bizalmunk és 
szeretetünk azonban jobbat nem kívánhat, mint azt, hogy az isteni Gond
viselés mielőbb adja neki vissza egészségét s azon kartársi és baráti 
kötelékek, a melyek őt főiskolánkhoz s tanáraihoz fűzik, meg ne lazuljanak, 
hanem megmaradjanak s erősödjenek, s mi rövid idő múlva viszontláthassuk 
őt körünkben.

A mennyiben különösen a 2 rendkívüli theol. tanár fizetésrendezése 
ügyében a múlt évi kerületi közgyűléshez intézett felterjesztésünk a gyűlés 
elmaradása miatt elintézést nem nyert, kérésünket megújítottuk s bár 
ismerjük az elintézésével járó nehézségeket, mégis reméljük, hogy az a 
mai nehéz időkre s végeláthatatlan drágaságra való figyelemmel méltány
lásra talál s kartársaink nehéz helyzetén segítve lesz.

3. A hallgatók tanulmányi haladása s erkölcsi m agaviseleté, 
élete, betegápolói tevékenysége.

A nehéz, viszontagságos időkben ifjúságunk helyzete is nehéz volt. 
Minden iránt fogékony lelkűk természetszerűleg elsősorban a háború 
viszontagságai iránt érdeklődött, amit a harcztér közelsége, a gyakran 
idehangzó ágyúdörgések s a városnak katonai tekintetből központi helyzete 
folytonosan táplált. Annak daczára az órák látogatása ellen nem merültek 
fel komolyabb panaszok. Ifjúságunk érezte s éreznie kellett, hogy az idők 
rendkívülisége tőle is áldozatot kíván s nagyobb erőkifejtést követel.

Miután a hirtelen megakasztott s befejezett tanulmányi idő lehetetlenné 
tette, hogy a hallgatók a félév bezárásakor a rendes időben colloqúálhas- 
sanak, ez okból kényszerítve érezte rnagáta tanári-kar arra, hogy a colloquiu- 
mokat a következő évnek elejére halassza. A tanulmányi haladásnak mérvéről 
tehát csak a következő év elején fogunk meggyőződést szerezhetni. 
A seminariumi órákat is beszüntettük, hogy a hallgatók figyelmét, szor
galmát annál nagyobb fokban concentrálhassuk azokra a legszükségesebb 
ismeretekre, a melyek nélkül az egyeseket az életbe ki nem bocsájthatjuk.

Erkölcsi magaviselet tekintetében nem merültek fel panaszok. Legtöbb 
bajt okoztak a késedelmes beiratások, -a szünnapok utáni rendetlen feljöve
telek s ebből kifolyólag egyesek óramulasztásai. Ezeket a bajokat a rossz 
közlekedési viszonyok okozták, a mint a közlekedési viszonyok javultak, 
a bajok is megszűntek.

Hazafisági tekintetben csak elismeréssel szólhatunk ifjainkról. A háború
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kitörésének első lázában a hazafias lelkesedés egyeseket harczra tüzelt■ 
mikor pedig a szept.-ben bekövetkezett nagy galicziai visszavonulás hullámai 
Eperjest is érintették s látták a sok sebesültet s a háború által okozott 
nagy pusztulást s nyomorúságot, az ifjúság hazafias lelkesedése annál komo
lyabb megfontolásnak s erősebb munkakedvnek engedett helyet, különösen 
a sebesült katonák ápolása tekintetében. A múlt isk. évben katonai beteg
ápolásra kiképzett hallgatóink közül szept. 12-ikén 14-en vonultak be a- 
helybeli katonai és vöröskeresztegyleti kórházakba ezen hazafias s huma
nisztikus kötelességeiknek teljesítésére. A mint a háború rémes következ
ményei fokozódó mértékben láthatók lettek, többen is szerettek volna 
ápolókul bevonulni, azonban a katonai hatóság nem vette igénybe szolgálat
készségüket; sőt januártól kezdve már csak 7 hallgatónk maradt a kórházak
ban betegápolónak. Azon hallgatóink, kik a Vöröskeresztegylet kórházában 
ápoltak, ott kaptak teljes ellátást s fizetést; a kik a katonai kórházakban 
voltak elfoglalva, azok lakást s élelmezést a t'neol. Otthonban s Convictusban 
kaptak; ellenben munkájukért a katonai kincstártól napi 2 K. 20 fill, kaptak 
zsold és ellátás megváltása czímén. Egyik betegápoló theologusunk súlyos 
betege lett önfeláldozó munkásságának s hosszú időbe kerül, míg egész
ségét helyreállítja. A gyógyítás költségeit a katonai kincstár tartozik fedezni.

Betegápolási önfeláldozó működésükkel a felettes katonai hatóság s 
vöröskeresztegyleti vezetőség előtt mindig nagy elismerést szereztek. Meg 
kell jegyeznünk, hogy a midőn a nov.-végi duklai betörés miatt Eperjesről 
az összes kórházakat elvitték s az ápolókul berendelt theol. ak. hallgatókat 
ezen szolgálatuk teljesítése alól felmentették, négyen közülök Debreczenbe 
utaztak, hogy dr. Balthazár Dezső ref. püspöknél jelentkezzenek azon ref. 
lelkészekkel s theologiai hallgatókkal való közös együttműködésre, a kik a 
honvédelmi minisztérium különleges engedélye alapján harcztéri szolgálat 
végzésére vállalkoztak s e végből külön kiképzésben is részesültek s fő
képen a sebesült katonákat szállító vonatoknál alkalmaztattak. Azonban kéré
sük elkésés miatt nem volt teljesíthető. Ezután Nyiregy házára mentek, a 
hol mint katonai sebesültápolókat szívesen fogadták s alkalmazták a vörös
keresztegyleti kórházban egészen január közepéig, a mikor hasonló alkal
mazást Eperjesen találtak.

Azon hallgatóink, a kik mint sebesültápolók nem működtek, külön
böző szolgálatokkal igyekeztek a háború által okozott bajokat enyhíteni. 
Egyik hallgatónk hónapokon keresztül helyettesítette a hiányzó lelkészt és 
hadbavonult tanítót, többen kisegítő segédlelkészek- s tanítókként szerepel
tek, a mint a szükség hozta magával. Az erről szóló s a dékán által bekért 
s bemutatott bizonyítványok szerint, mindenütt elismerésreméltó módon 
állották meg helyüket.

Hallgatóink egészségi viszonyai kedvezők voltak, mert daczára annak, 
hogy a katonaság között fellépett ragályos betegségek annyira veszélyez
tették a városi lakosságot, hogy a hatóság e miatt kétszer is avatkozott 
iskolai életünkbe, egyetlen egy oly eset sem fordult elő, a mely ezen ragá
lyok miatt orvosi beavatkozást tett volna szükségessé.
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Ellenben három hallgatónk másnemű betegsége miatt, hosszú ideig 
tartó orvosi kezelés folytán a szülei háznál maradt s ez okból az előadásokat 
nem látogathatta.

Hallgatóink egyébként gondos orvosi felügyelet alatt szoktak lenni. 
Egyfelől dr. Hartmann Imre, a theol. Otthon orvosa gondozza őket, más
felől dr. Holénia Gyula városi kórházi fő- és coll. orvos, különösen abban 
az esetben, ha kórházi ápolást igényelnek. A betegek gondozása s ápolása 
a Collegium költségére történik.

4. Jótétem ények.
Akadémiánk minden hallgatója részesül valamelyes jótéteményben s 

kedvezményben, mert azonfelül, hogy mindegyik tandíjmentes, különböző 
kedvezményekben részesül a theol. Otthonban és coll. convictusban, nem 
említve az ösztöndíjakat, melyeket az év végén szoktunk kiosztani. Azok is, 
a kik a teljes otthoni- vagy convictusi díjat fizetik, kedvezményesek, mert 
befizetett díjaik, különösen a mostani drága, nehéz viszonyok mellett, nem 
állanak arányban a személyökkel járó kiadásokkal.

Tekintettel az isk. évnek rövidségére, convictusi elengedésben csak a 
második félévben részesítettük hallgatóinkat, ellenben a theol. .Otthonért 
járó díj egy negyedének fizetése alól felmentettük a díjas és féldíjas tagokat 
is. Számokban kifejezve az elengedések főösszegei következők:

1. Tandíjelengedések:
A tandíjat 40 koronával számítva, tesz a tandíjmen-

tesség 53 hallgatónál................................................................ 2120 K. -  f.
2. Convictusi elengedések:

a) az alkalmazottak jótéteményeinek ellenértéke
Szolkovy János IV. é., ökonomus jótéteménye .................. 330 K. -  f.
Szuchovszky Gyula III. é., portansfelügyelő jótéteménye .. 330 ti
Nandrássy Elek III. é., szenior jótéteménye........................ 230 tt — M

b) convictusi díj elengedések:
Bakay Zoltán I. é...................................................................... 30 K. -  f.
Banczik Oszkár I. é................................................................... 30 ti — ti
Bús János I. é............................................................................ 50 ti — ti
Laczkó István I. é...................................................................... 30 tt tt
Lang János I. é.......................................................................... 30 tt — ti
Németh Pál I. é......................................................................... 30 ti — ti
Pogány Gusztáv I .é ..............................  .............................. 50 ti ti
Szivák Emil I. é......................................................................... 30 ti ti
Válint János I. é........................................................................ 30 ti ti
Zachar Kálmán I. é................................................................... 40 ti — ti
Chizso János II. é...................................................................... 60 ti — ti
Danielisz Róbert II. é................................................................ 60 1 ti ti

, Átvitel .. .. 1360 K. -  f.
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Athozat
Fúria Zoltán II. é. ....................................................
Kopcso János II. é........................................................
Marencsin Zoltán II. é.................................................
Mayerhöffer Árpád II. é...............................................
Misecska Bernát II. é .................................................................................

Pap Ferenc/ II. é .  ..................................................................................

Postha Gyula II. é........................................................
Bibra Miloszlav II. é ...................................................................................

Engler István II. é............................... .........................
Falvai Jenő II. é............................................................
Komlovszky Ferenc/ II. é . .................................................................

Szirotka Gusztáv II. é...................................................
Matulcsik Gyula II. é...................................................
Farkas Győző II. é........................................................
Hönsch E. Miklós II. é. ..............................
Kiss István II. é . ..........................................................
Mikula Zoltán II. é . ..................................................................................

Tavassy Zoltán II. é.....................................................
Összesen

1360 K. — f.
30 w — t t

30 n — ti

60 v ti

30 II -- t t

60 v  — 11

60 II -- tt
40 II — t t

40 M -- t i

30 M -- II

30 n — II

30 w — II

60 n — II

60 ;; — II

60 >t — II

40 n — II

60 II II

30 » — II

30 t t  — 11

2140 K. - f.

3. A theol. Otthon kedvezményesei:
Farkas Győző IV. é., Leopoldianum adomány ...........
Matulcsik Gyula IV. é., egyet, egyházi adomány .. .
Hönsch E. Miklós IV. é., IV. Coll. adománya ............
Kiss István IV. é., egyházkerületi a d o m án y .................
Szirotka Gusztáv III. é., Coll. adom ánya.......................
Komlovszky Ferencz III. é., egyházkerületi adomány
Falvai Jenő III. é., egyházkerületi adom ány ..................
Misecska Bernát II. é, Kishonti esp. alapítvány............
Fúria Zoltán II. é., Sárosi esp. adománya ..................
Pap Ferencz II. é., Nyíregyházai egyház alapítvány "/o
Chizso János II. é., Coll. adománya .............................
Danielisz Róbert II. é., Coll. adománya .......................
Postha Gyula II. é., Coll. adom ánya..............................
Bús János I. é., egyet. egyh. adomány .......................
Zachar Kálmán I. é., Szentiványi-féle alapítvány °/0 
Pogány Gusztáv I. é., Zelenka—Kubinyi-alapítvány °/0
Németh Pál I. é., egyházker. adománya ........................
Lang János I. é., egyházker. adománya ........................
Weisz József II. é., theol. öns. egyesülettől ..................
Mayerhöffer Árpád II. é., theol. öns. egyesülettől
Laczkó János I. é., theol. öns. egyesülettől ..................
Válint János I. é., theol. öns. egyesülettől ..................

Összesen ..

100 K. -  f.
160 ,, — II

50 „ -- II

50 « — t i

160 „ — II

50 „ -- M
50 „ -- II

160 „ -- 11

160 „ ~— II

160 „ --  II

50 „ --  11

50 „ --  II

50 „ --  II

160 „ --  II

160 „ --  II

80 „ --  II

50 „ 1!

50 „ II

25 „ II

to OT II

25 „ --  II

25 „ II

1850 K. — f.
Coll. Ért. 1914—1915. 6
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4. Ösztöndíjban részesültek:
1. Hönsch F. Miklós IV. é., Roth—Teleky-féle ............  65 K. — f.
2. Matulcsik Gyula IV. é., Roth—Teleky-féle .................. 65 „ — ,,

Matulcsik Gyula IV. é., Hasko-féle ..............................  100 „ — »
3. Kiss István IV.é., Roth-Teleky-féle............................... 65 „ — »

Kiss István IV. é., Szlávik János-féle..............................  20 » — „
4. Engler István III. é., Roth—Teleky-féle ........................  65 » — »
5. Szirotka Gusztáv III é., Roth—Teleky-féle ..................  65 » — »

Szirotka Gusztáv III. é., Ehn-féle....................................  80 „ — »
6. Bortnyik György II. é., Roth—Teleky-féle .................. 65 « — „
7. Fúria Zoltán II. é., Roth—Teleky-féle ........................  65 » — „
8. Pap Ferencz II. é., Roth—Teleky-féle ........................  65 » — »

Pap Ferencz II. é., Suhajda-féle ....................................  40 „ — »
Pap Ferencz II. é., Reguly-féle (Nyíregyháza) .. 52 „ — »

Q. Bús János I. é., Roth—Teleky-féle ..............................  65 » — »
Bús János I. é., kerül, segély-ösztöndíj ........................  30 » — »

10. Pogány Gusztáv I. é., Roth—Teleky-féle ..................  65 „ — »
11. Hajdú Gyula II. é., Ujházy-féle ....................................  120 » — „
12. Farkas Győző IV. é., Benczur-féle ..............................  60 „ — r

Farkas Győző IV. é., kerül, segély-ösztöndíj ............ 40 „ — „
13. Tavassy Zoltán IV.é., kerül, segély-ösztöndíj ............  30 ,, — »
14. Hajdú Árpád III. é., VI sz. kir. városi ........................  40 ,» »
15. Komlovszky Ferencz III. é., kerül, segély-ösztöndíj 40 „ — „

Komlovszky Ferencz III. é., Sárossy-féle........................  18 » — »
16. Nandrássy Elek III. é., kerül., segély-ösztöndíj ...........  40 „ — „

Nandrássy Elek III. é., Suták-féle (Nyíregyháza)............  62 04 »
17. Szuchovszky Gyula III. é., Roskoványi-féle..................  32 „ — »
18. Chizso János II. é., Ehn-féle ..........................................  80 „ —̂ »
19. Daníelisz Róbert II. é., Schwartz-féle..............................  98 » — „
20. Késmárszky Lajos II. é., Kacziány-féle családi ösztöndíj.. 200 » — „
21. Marencsin Zoltán II. é., kerül, segély-ösztöndíj............  50 „ — «
22. Mayerhöffer Árpád II. é., Roser—Scholtz-féle (Leibiczi

ev. egyház)   200 ,, — »
23. Misecska Bernát II. é., Schwartz-féle..............................  98 » — „
24. Popp Fülöp II. é., horvát kormánytól állami ösztöndíj 1000 „ — »
25. Postha Gyula II. é., kerül, segély-ösztöndíj..................  40 ,, — „
26. Banczik Oszkár I. é., kerül, segély-ösztöndíj ............  40 „ — «
27. Laczkó János 1. é., Wagner-féle ' ....................................  32 „ — »
28. Lang János I. é., Wagner-féle ....................................  32 ,, — „
29. Németh Pál I. é., kerül, segély-ösztöndíj ..................  50 „ — »
30. Zachar Kálmán I. é., Pauer-féle ....................................  50 „ — „

Zachar Kálmán I. é., kerül, segély-ösztöndíj ............  40 » — »
Átvitel T  T 3464 K. 04Á.
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Külföldi össztöndíjat kapott:
Áthozat 3464 K. 04 f.

31. Stadtrucker Qyitla lelkészjelölt, Joseffy-féle coll. 100 „ — „
Stadtrucker Gyula lelkészjelölt, Kassay—Poldt-féle,
hal lei egyet..........................................................................  400 „ — „
Stadtrucker Gyula lelkészjelölt, Glosius Sámuel-féle 220 » — »

Összesen . .. 4184 K. 04 f.

Az élvezett jótétemények összege:
Tandíjelengedések ................................................................  2120 K. — f.
Convictusi elengedések   2140 » — „
Theol. Otthon kedvezmények...............................................  1850 „ — „
Ösztöndíjak .. .. '...............................................................  4184 „ 04 „

Összesen .. .. 10294 K. 04 f.
A jótétemények s ösztöndíjak fedezésére szolgálnak a különböző e 

czélra rendelt alapítványok s hagyományok kamatjain kívül a következő 
nagyobb adományok: Az Otthon kedvezményeinek fedezésére a tiszai 
egyházkerületnek 400, a coll. pénztárnak Rochlitz-alapjából 200, az egyetemes 
egyház pénztárából 400, az egyetemes gyámintézetnek Leopoldianum- 
alapjából 200 és a sárosi egyházmegyének 160 kor. adománya, összesen 1360 
kor. Ösztöndíj-segélyként az egyházker. pénztárból a püspök úr Öméltóságá
nak utalványozása folytán kaptunk 400 kor.-t. A couv. jótétemények fedezé
sére a kér. pénztár 1000 kor.-t utalványozott, a többit a couv. pénztár fedezte.

Hallgatóink között eszközölt dékáni gyűjtés a következő összegeket 
eredményezte: Gyámintézeti gyűjtésre befolyt 27 K. A rozsnyói árvaház 
javára 26 K. 50 f., reform, jubileumi alapra 50 kor., mely összegek rendel
tetési helyükre küldettek.

5. Theologiai vizsgálatok.
a) Alapvizsgálatokat tartottunk szept. 26-ikán 4 hallgatóval, febr. 

14-ikén, márczius 10-ikén és június 4-ikén egy-egy hallgatóval, azonfelül 
pedig a jelzett napokon javítóvizsgálatok is voltak.

b) Szakvizsgálatok. A rossz közlekedési viszonyok miatt úgy a szak-, 
mint a lelkészi vizsgálatok csak nagy ügygyel-bajjal s különböző időkben 
voltak megtarthatók. Szept. 4. és 5-ikén öten tettek szakvizsgát, okt. 7-ikén 
és márcz. 10-ikén egy-egy hallgató, jún. 3-ikán 12 hallgató. A vizsgázók 
közül 2 jeles, a többi jó és elégséges eredménynyel állotta meg a vizsgá
latot, hárman 2 hónap múlva teendő javítóvizsgálatra utasítottak, melyeket 
az illetők a kijelölt időben meg is állottak.

c) Lelkészi vizsgálatok. Szept. 5-ikén 2 volt hallgatónk, okt. 7-ikén és 
nov. 6-ikán egy-egy lelkészjelölt s jún. 7-ikén 10 volt hallgatónk tett lel
készi vizsgálatot. Az összes közül kettő jeles, a többi jó és elégséges 
eredménynyel állotta meg a vizsgálatot.

Szakvizsgálati tételek voltak: az ószöv. exegesisből: a deuteronomium
6'
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kultuszi törvényei. Az újszöv. exegesisből: a xccralXáyi) Pál apostolnál a 
főbb helyek exegetikai magyarázatával. A rendszeres theologiából: Az igé
nek mint törvénynek és evangéliumnak jelentősége a kér. ember erkölcsi 
életére.

Lelkészvizsgálati beszédek bibliai helyei: Zsolt. 46, 1-12.
A másodévesek alapvizsgálatait és a harmadévesek szakvizsgálatait 

szept. hó első napjaira kellett halasztani a tanításnak közbejött időelőtti 
befejezése miatt.

A szak- és lelkészi vizsgálatok elnökei voltak: Nt. Korbély Géza úr 
eperjesi lelkész, sárosi egyházmegyei főesperes s a coll. igazg.-választmány 
egyházi elnöke, mint mélt. és ft. Geduly Henrik püspök úr helyettese, és 
nagys. dr. Schmidt Gyula örökös coll. tiszteletbeli felügyelő úr, mint az 
egyházker. felügyelő úrnak helyettese. Mindketten fogadják hálás és őszinte 
elismerésünket a vizsgálatoknak szakavatott s lelkiismeretes vezetéséért!

6. Tanári értekezletek.

Értekezleteket a szükség szerint az év folyama alatt sűrűn kellett 
tartanunk. Az értekezleteken a rendes igazgatási, didaktikai s pedagógiai 
tárgyakon kívül ez évben elég sűrűn kellett foglalkoznunk a háború által 
teremtett helyzetből kifolyólag előállott bajokkal. Különös tárgyként szere
pelt még a theol. alc. tanároknak nyugdíjügye, a melyet a különböző fóru
mok elé való felterjesztés czéljából előkészíteni kellett.

Összesen 14 értekezletünk volt, a melyekről ez évben dr. Obál Béla 
tanárkari jegyző vette fel a szükséges jegyzőkönyveket, a miért hálás elis
merésünknek adok kifejezést

B ) A theol. akadémia szervezete és 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
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
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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, ű. tn. a rendszeres theol. és a gyakorlati tlieol. 
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 
is gyakorol 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 közvetlen 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 fórum, 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 ) A theol. akadémia tanügye.
1. Tanári testület.

Dékán-:

Mayer Endre, theol. akad. nyilvános rendes tanár, az újszöv. theol. 
tudományok előadója, a theol. alapvizsgálati bizottság elnöke, a theol. 
szakvizsgálati bizottságnak tagja, a theol. akad. belmissziói egyesület elnöke( 
a coll. igazgató-választmánynak tagja, a coll. Szirmay-könyvtár őre, a Lutlier- 
társaság igazgató-választmányi és irodalmi szakosztályának tagja, a prot. 
irod. társaság tagja, a tiszai ev. egyházkerület tanügyi bizottságának és az 
av. egyet, egyház tanügyi bizottságának tagja, az egyetemes theol. akadémiai 
bizottság tagja, a kér. ifjúsági egyesületek nemzeti bizottságának tagja,
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Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének és Sárosvártnegye törvény- 
hatósági bizottságának tagja s az Eperjesi Kölcsönös Segélyző-Szövetkezet 
igazgatója. Lakik: Felső-körűt 26. sz.

Tanárok :
Csenqey G usztáv, theol. akad. nyilvános rendes tanár, az ószövetségi 

tudományok s egyháztörténet előadója, a theol. alap-, szak- és lelkészi 
vizsgálatok rendés tagja; az Eperjesi Széchenyi-kör tiszteleti s a Petőfi- 
Társaság rendes tagja. Lakik: Lőcsei-út 20. sz.

Dr. Deák János, bölcselettudor, theol. akad. okleveles nyilvános 
rendkívüli tanár, .az ószövetségi tudományok előadója, a theol. alap- és 
szak vizsgál a ti bizottság tagja, a sárosi evang. egyházmegye s a Collegium 
levéltárosa; az Eperjesi Széchenyi-kör könyvtárosa a hallei magyar egylet 
tiszteleti tagja. Lakik: Bástya-utcza 7. sz.

Draskóczy Lajos, theol. akad. nyilvános rendes tanár, a gyakorlati 
theol. tudományok előadója, a theol. alap- és szakvizsgálati bizottság tagja, 
a theol. akadémia zsinati képviselője; coll. igazgató, sárosi ev. egyházmegyei 
törvényszéki bíró, Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének választott 
tagja, az eperjesi hadbavonultak családtagjait segélyező helyi bizottság ügyvivő 
elnöke; az orsz. Vöröskereszt-Egyesület Eperjesi Fiókja intéző-bizottságának 
tagja; a sárosvármegyei központi hadsegélyző bizottság, — az orosz betörés 
által sújtott sárosi lakosok fölsegítésére alakult vármegyei Végrehajtó-Bizottság 
tagja; az 1875: XXXII. t.-cz. értelmében alakított, néptanítókat nyugdíjazó 
állandó bizottság tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválaszt
mányának tagja. Lakik: Szebeni-út 27. sz.

Mayer Endre. Lásd fent.
Dr. Obál Béla, bölcselettudor, a történeti theol. tudományok nyil

vános rendkívüli tanára, a theol. alap- és szakvizsgálati bizottság tagja, a 
hallei Thüringisch-Sächsischer Geschichtsverein és a Magyar Történelmi 
Társulat rendes tágja; a hallei magyar egylet tiszteleti tagja. Lakik: 
Felső-körűt 2. sz.

D r. Szlávik Mátyás, bölcselettudor, theol. akad. nyilvános rendes 
tanár, a bölcsészettörténet és rendszeres theol. tudományok előadója, a 
theol. Otthon felügyelő tanára; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, 
Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének, a Collegium igazgató-választmá
nyának, a Protestáns Irodalmi Társaság igazgató-választmányának és az 
eperjesi m. kir. állami tanítónőképző-intézet igazgató-tanácsának tagja; a theol. 
alap-, szak- és lelkészi vizsgálati bizottságok tagja, a tiszakerületi és az 
egyetemes ev. egyházi közoktatásügyi bizottság tagja. Lakik: Árok-utcza 30. sz.

Liptai Lajos, az eperjesi és vidéki egyház lelkésze, a sárosi ev. egy
házmegye alesperese .s tanügyi bizottságának egyházi elnöke, a tót nyelv 
előadó tanára. Lakik: Árok-utcza 48. szám.

Szánik Ernő, akad. énektanár. Lakik: Kossuth Lajos-utcza 17. szám.
Dr. Horovitz Imre, az összes orvostudom ányok tudora, törvény



széki orvos, jogakad. magántanár, a közegészségtan előadója. Ez évben 
nem tanított.

Szemere M árton, m. kir. gazdasági tanár, szolgálattételre beosztva a 
gör. kath. püspöki seminariumba. A földmívelésügyi miniszter intézkedése 
folytán a gazdaságtan tanára. A második félévben nem tanított. Lakik: 
Lőcsei-űt 24. szám.

47

2. Vizsgálati bizottságok.
1. Alapvizsgálati bizottság: Elnöke Mayer Endre dékán; tagjai: 

Csengey G usztáv, dr. Deák János, D raskőczy Lajos, Liptai Lajos, 
dr. O bál Béla és dr. Szlávik Mátyás.

2. Szakvizsgálati bizottság: Elnöke G eduly Henrik egyházkerületi 
püspök és Szentiványi Árpád egyházkerületi felügyelő; tagjai a szak
tanárok : Csengey G usztáv, dr. Deák János, Draskőczy Lajos, Mayer 
Endre, dr. Szlávik Mátyás és dr. O bál Béla.

3. Az egyetemes lelkészvizsgáló-bizottság tiszakeríileti osztálya: Elnöke 
G eduly H enrik egyházkerületi püspök és Szentiványi Árpád egyház
kerületi felügyelő; tagjai: dr. Schmidt G yula tiszteletbeli coll. felügyelő, 
dr. Brósz László kassai egyházfelügyelő, Czékus László abaújszántói 
lelkész, F rancz Vilmos bártfai lelkész, dr. Szlávik Mátyás, Csengey 
G usztáv theol. akad. tanárok; póttagok: Dómján Elek sátoraljaújhelyi 
lelkész, kér. jegyző, Korbély G éza eperjesi lelkész, főesperes, a coll. 
igazgató-választmány egyházi elnöke, Szopkó Róbert egy házfelügyelő, 
Szlabey Mátyás bártfai -lelkész. Hivatalból résztvesz a dékán és, mint 
vizsgálók, a szaktanárok.

3. Végzett tananyag.

a) Előadott tantárgyak.
Első félév.

1. Újszöv. görög nyelvtan. I. évf., heti 1 óra. Az újszöv. görög nyelv 
ismertetése, válogatott újszöv. szakaszok olvasásával. Előadta Mayer Endre.

2. Héber nyelv. 1. évf., heti 3 órában. Hangtan, szótan, kapcsolatban 
fordítási gyakorlatokkal Előadta dr. Deák János.

3. Német nyelv. Kezdőkkel 1 -  IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Deák János.
4. Németnyelvi gyakorlatok. A haladókkal I — 1V. évf,, h. 2 órában. 

Tanította dr. Obál Béla.
5. Tót nyelvtan és gyakorlatok. Külön-külön a kezdők, haladók és 

gyakorlók részére, heti 1 -1  órában (összesen heti 3 órában), 1 — IV. évf. 
részére. Tanította Liptai Lajos.

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

7. Neveléstan. I — II. évf., heti 4 óra. Előadta Draskőczy Lajos
8. Theologiai encyclopaedia, I. évf., heti 3 óra, Előadta dr. Obál Béla.



9. Egyet, egyháztörténet. A reformatióig. I. évf., heti 3 óra. Előadta dr. 
Obál Béla.

10. Egyet, egyháztörténet. A reformatio utáni korszak. II. évf. heti 3 óra. 
Előadta Csengey Gusztáv.

11. Héber nyelvtan és exegesis. II. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Deák János.
12. Ószöv. exegesis. II —IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Deák János.
13. Újszöv. exegesis. I. Kor. levél. I — II., heti 3 óra. Előadta Mayer Endre.
14. A rómaiakhoz írt levél magyarázata. Ill —IV. évf., heti 4 óra. Elő

adta Mayer Endre.
15. Izrael története. I — II. évf., heti 2 óra. Előadta Csengey Gusztáv.
16. Ószöv. bibliai theologia. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta Csengey 

Gusztáv.
17. Jézus élete. Ill —IV. évf., heti 4 óra. Előadta Mayer Endre.
18. Kér. erkölcstan. Ill —IV. évf., heti 4 ó. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
19. Symbolika. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta dr. Obál Béla.
20. Egyházi jogtan. III. évf., heti 5 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
21. Gyakorlati exegesis. I —IV. évf., heti 1 óra. Vezette Draskóczy Lajos.
22. Egyházi és liturgikus ének. I -  IV. évf., heti 2 óra. Tanítota Szánik Ernő.
23. Mezőgazdaságtan. I -IV. évf., heti 2 óra. Tanította Szemere Márton.

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

könnyebb összefüggő szakaszok olvasása s fordítása. Előadta dr. Deák János.
2. Újszöv. görög nyelv. I. évfolyam, heti 1 óra. Előadta Mayer Endre.
3. Német nyelv. Kezdők számára, heti 1 órában. Tanította dr. Deák János.
4. Németnyelvi gyakorlatok. Haladók számára, heti 1 órában. Tanította 

dr. Obál Béla.
5. Tót nyelvtan és gyakorlatok, mint az első félévben, heti 3 óra. 

Tanította Liptai Lajos.
6. Bölcsészet története. A legfontosabb bölcs, irányok. I. évf., heti

5 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
7. Neveléstan és története. I -  II. évf., heti 4 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
8. Kér. egyháztörténet. Ókor és középkor. I. évf., heti 6 óra. Előadta 

dr. Obál Béla.
9. Kér. egyháztörténet. Újkor. I. évf., h. 5 ó. Előadta Csengey Gusztáv.
10. Héber nyelvtan és ószöv. exegesis. II. évf., heti 3 óra. Előadta dr. 

Deák János.
11. Ószöv. exegesis. Ill —IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Deák János.
12. Újszöv. exegesis. A korinthi levél magyarázata, I —II. évf., heti 

3 óra. Előadta Mayer Endre.
13. Újszöv. exegesis. Pál levele a rómabeliekhez. Ill —IV. évf., heti

6 óra. Előadta Mayer Endre.
14. Ószöv. bibliai theologia. IV. évf., h. 2 óra. Előadta Csengey Gusztáv.
15. Jézus élete. Ill —IV. évf., heti 2 óra. Előadta Mayer Endre.
16. Újszöv. bibliai theologia. IV. évf., heti 3 óra. Előadta Mayer Endre.
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17. Vallástörténet. I —II. évf., heti 3 óra. Előadta dr. Obál Béla.
18. Kér. ethika. Ill IV. évf., heti 5 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
19. Egyházi jogtan. III. évf., heti 5 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
20. Katecheüka. I II. évf., heti 1 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
21. Gyakorlati exegesis. I — IV. évf., heti 1 óra. Tanár Draskóczy Lajos.

b) Seminariumok.

Theologiai akadémiánk igen nagy jelentőséget tulajdonít a semina- 
riumoknak, a melyeknek az a rendeltetése, hogy a hallgatókat a tudományok 
műhelyébe bevezesse s megmutassa, mikép kell vagy lehet egy-egy kér
dést tudományosan felfogni s feldolgozni. Ezáltal nemcsak önművelésre 
s kutatásra serkenti a hallgatókat, hanem egyúttal megmutatja a tudományos 
tanulmányozás módját s megkönnyíti a könnyen elcsüggedő és sokszor 
tanácstalanul álló ifjú munkáját s neveli önbizalmát.

E czélnak szolgálatában áll seminariumnak berendezett termünk, 
melynek tőszomszédságában van az ifjúság rendelkezésére álló szakkönyv
tár, melynek czélszerű berendezésére és felszerelésére ez évben is nagy 
gondot fordítottunk.

Szervezetünk szerint minden theol. tudományágnak van egy-egy semi- 
nariuma az illető szaktanár vezetése alatt, a melyek közül kiki hajlama 
szerint választ. Kivételt tesznek a gyakorlati theol. seminariumok, a melyek
nek látogatása s az azokban való munkálkodás minden hallgatóra kötelező. 
Sajnos, az elmúlt iskolai évben a seminariumi munkásság és gyakorlatok 
szüneteltek a bekövetkezett háborús izgalmak, illetőleg a tanítás megszakítása 
és hosszú szünetelése miatt.

4. Theologiai akadém iai hallgatók.

/. évfolyam.

49

1. Bakay Z o ltán ........... Nagyócsa, Zólyom vm... 1896.
2. Banczik Oszkár Rimakokova, Gömör vm. 1895.
3. Bus János ................. Rimócza, Gömör vm. .. 1894.
4. Laczkó János .. .. Assakürth, Nyitra vm. .. 1894.
5. Lang János Zsablya, Bácsbodrog vm. 1894.
6. Németh Pál ........... Békéscsaba, Békés vm. .. 1894.
7. Pogány Gusztáv Ipolyróna, Nógrád vm. .. 1892.
8. Szivák Emil Szeleste, Gömör vm. 1896.
9. Válint János ........... Annafalva, Gömör vm. .. 1895.

10. Zachar Kálmán* Ratkó, Gömör vm.......... 1895.

//. évfolyam.
11. Bortnyik György Kölese, Szatmár vm........ 1895.
12. Chizso János . Rimabánya, Gömör vm. 1893.

* A második félév elején iratkozott be.
Coll. Ért. 1914-1915. 7
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13. Danielisz Róbert . .................. Nagyszalók, Szepes vm... 1894.
14. Engler András* .................. Rimabrézó, Gömör vm... 1892.
15. Fúria Zoltán ............. .................. Komlóskeresztes, Sáros .. 1895.
16. Honéczy Árpád .................. Egyházasdengeleg, Nógr. 1890.
17. Karbiner Lajos .................. Szabadka, Bácsbodrogvm. 1892.
18. Késmárszky Lajos .................. Kassa, Abaúj-Torna vm. 1895.
19. Kopcsó János............. .................. Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1893.
20. Marencsin Zoltán .................. Tapolyradvány, Sáros vm. 1894.
21. Mayerliöffer Árpád .................. Leibicz, Szepes vm......... 1893.
22. Misecska Bertalan .................. Nyustya, Gömör vm. 1894.
23. Pap Ferencz ............. .................. Nyíregyháza,Szabolcsvm. 1893.
24. Popp Fülöp ............. .. .. Bezsánia, Horvátország .. 1893.
25. Postha G yula............. .................. Nyustya, Gömör vm. 1893.
26. Varga László............. .................. Nyíregyháza,Szabolcsvm. 1894.
27. Weisz József, rendkív. .................. Abaújszántó,Abaúj-Torna 1893.
28. Weisz Vilmos............. .................. Felsővisti, Fogaras vm. .. 1895.

ül. évfolyam.
29. Abaffy G yula ............. .................. Szentes, Csongrád vm. .. 1893.
30. Bibza Miloszláv .................. Mosócz, Túrócz vm. 1892.
31. Engler Is tv á n ............ .................. Klenócz, Gömör vm. 1892.
32. Falvai Jenő ............. .................. Gömörpanyit, Gömör vm. 1893.
33. Galgon-Jaske Ádám .. .................. Sörkút, Szepes- vm.......... 1891.
34. Hajdú Á rpád ............. .................. Eperjes, Sáros vm........... 1893.
35. Komlovszky Ferencz .. .................. Szarvas, Békés vm.......... 1893.
36. Nandrássy Elek .................. Németjakabvágás, Sáros.. 1894.
37. Szirotka Gusztáv . .................. Kisbobrócz, Liptó vm. .. 1894.
38 Szuchovszky Gyula .................. Káva, Pest vm................. 1893.
39. Zeman Zoltán .................. Lapos, Sáros vm............. 1894.
40. Zólyomi Pál ............ .................. Cserencsény, Gömör vm. 1891.

IV. évfolyam.

41. Biró László ............. .................. Guraszáda, Hunyad vm. 1891.
42. Dzurik G yula............. Kapinémetfalu, Sáros vm. 1892.
43. Hajdú G yu la ............. ............ Zsegnye, Sáros vm......... 1892.
44. Hönsch Miklós Ede .. .................  Nagyszalók, Szepes vm. 1891.
45. Farkas Győző............. .................. Késmárk, Szepes vm. 1892.
46. Kiss István ............. .................. Miskolcz, Borsod vm. .. 1893.
47. Matulcsik Gyula .. .................. Zólyom, Zólyom vm. .. 1893.
48. Mikula Zoltán -.. .. .................  Ipolyróna, Nógrád vm. .. 1891.
49. Polomszky László .................. Csetnek, Gömör vm. 1889.
50. Szabó G á b o r ............. .................. Alsóhutka, Abaúj-Torna .. 1892.
51. Szelezsán János .. .................. Békés, Békés vm............. 1891,

* Mint honvédönkéntes katonai szolgálatot teljesít,



52. Szolkovy János .. >. .. .. .. Budapest, Pest vm.........  1893.
53. Tavassy Zoltán .............................  Miskolcz, Borsod vm. .. 1890.

Külföldi egyetemen mint lelkészjelölt folytatta tanulmányait:

54. Stadtrucker Gyula ........................ Zólyom, Zólyom vm. . 1892.
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D ) Theologiai akadémiánk intézményei.
1. Ev. Theol. Otthon.

Theologiai akadémiánk ezen intézménye, mint tiszai egyházkerületünk 
szeretetalkotása, ez évben is folytatta áldásos működését akadémiai ifjúsá
gunk javára. Azonban ezen intézménynek is sokat kellett szenvednie a 
megindult vérengző világháború miatt. Alighogy megnyílt az iskolai év, 
máris be kellett azt zárni a tanítás megszüntetésével és szept. végétől 
egészen deczember végéig — egyes rövid szünetek eltekintésével — lefoglal
ták katonai beszállásolásokra. Csupán azon theol. akad. hallgatók lakhattak 
benne, a kik a katonai kórházakban ápoltak.

Habár ezen nehézségek s általában a háborúval járó izgalmak meg
nehezítették az Otthonnak áldásos működését, mindazáltal megfelelt az a 
múlt iskolai évben is nemes hivatásának, dr. Szlávik Mátyásnak lelkes és 
odaadó vezetése alatt.

A háborúnak kell tulajdonítanunk azt is, hogy jóval kevesebb, neve
zetesen a joghallgatók harcztérre való vonulása miatt csekély számú jog
hallgató lakója volt, a minek következménye mintegy 1000 koronát kitevő 
pénztári hiány.

A rendkívüli idők által okozott ezen rendkívüli helyzet azonban nem 
adhat okot aggodalomra, ellenkezőleg: remélhetjük, hogy a háború győzel
mes befejeztével új életre kél ezen belmissziói szeretetintézetünk is.

Jótékony adományokkal s offertoriumokkal a múlt évben is segítették 
Otthonunkat, a miért hálás köszönetét mondunk összes jótevőinknek. Az így 
befolyt adományok 1242 korona 90 fillért tesznek.

Új alapítványban nem részesültünk, a melynek jövedelméből díjmentes 
vagy féldíjas helyeinket fedeztük volna. A régiek helyei be voltak töltve, 
a mint azt az értesítőnek jótéteményekről szóló rovatában olvashatjuk. Ösz- 
szesen 9 díjmentes és 12 féldíjas hely állott rendelkezésünkre.

Az Otthon fenntartása nagyrészt a befolyó kegyes adományoktól függ, 
azért tisztelettel fordulunk a nagyérdemű közönséghez, hogy ne vonja meg 
támogatását Otthonunktól, hanem vegye azt pártfogásába s áldozzon reá 
szívének jóindulata szerint.

A jövő tanévi felvételre nézve tájékoztatásul megjegyezzük, hogy az 
Otthonban 46 hallgató részére van hely, s a mennyiben a theol. akad. 
hallgatók létszáma megengedi, a fennmaradó helyekre evang. vallású jog
akad. hallgatók is felvehetők.

v
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A theol. akadémia hallgatóira nézve kötelező a bentlakás. Kivételt 
tesznek a helyben lakók s a kik a tanári-kar által elfogadható okból enge
délyt nyernek a kintlakásra. A bentlakók, ha engedményben nem része
sülnek, évi dijat tartoznak fizetni. Az évi lakbér theologusnál 100 korona, 
joghallgatónál 120 korona. A felvétel egész tanévre kötelező; de a díj négy 
egyenlő részletben előre fizetendő. A díj ellenében jár lakás, fűtés, világítás 
és kiszolgálat. Élelmezést nyújt az ugyanazon telken épült collegiumi 
Convictus. Felvétel czéljából már előzetesen kell jelentkezni a tiszakerületi 
püspökre czímzett kérvénynyel a theol. akad. dékánjánál, vagy a felügyelő
tanárnál augusztus 25-ikéig. A felvételi kérvényhez csatolandó mellékletek 
az újonnan jövőknél: érettségi bizonyítvány s az előző tanévről szóló leczke- 
könyv, távozási bizonyítvány és egészséget igazoló orvosi bizonyítvány.

Részletesebb tájékoztatást nyújt dr. Szlávik Aáátyás felügyelő-tanár által 
külön szerkesztett s kiadott évi jelentés.

2. Theol. akadémiai szakkönyvtár.

A tanítás megkönnyítésére s mélyítésére szolgáló könyvtárunkat, hogy 
az seminariumi czéljainknak teljesen megfelelhessen, újonnan felszereltük s 
rendeztük, mely czélra egyházkerületünktől a múlt évben 800 koronát kap
tunk. Könyvtárunk közvetlenül a seminariumi teremből nyíló helyiségben 
van elhelyezve, hogy bármikor lehessen a szüi<séges műveket használatra 
kivenni. Azonkívül pedig egyes művek: szótárak, magyarázati művek, 
bibliák s hasonló, kézikönyvszámba menő művek magában a seminariumi 
teremben vaunak kihelyezve mindenkori használatra. A seminariumi terem
hez minden hallgató kulcsot kap s felelősség mellett használhatja a rendel
kezésre álló műveket. Egyes művek a tanári szobában is vannak elhelyezve, 
a tanárok közvetlen használatára.

Az 1914—1915. tanévben beszerzett müvek: Windelband: Lehrbuch 
der Geschichte der Philosophie, 1 köt. — Kálvin János: A kér. vallás 
rendszere, 2 köt. Kálvin János: Kisebb művei, 1 köt. -  Dibelius M.: 
Die Lade Jahves. -  Pruzsinszky Pál: Kálvin János. .— Kovács A.: Homi- 
letika. — Csiky L : Egyházi szónoklattan. — Wundt W .: Ethik, 2 köt. — 
Grimme H.: Psalmenprobleme. -  Schlatter A.: Das christliche Dogma. — 
Kaftan J .: Dogmatik Rousseau J. I : Vallomásaim. — Kautzsch E.:
Bibi. Theologie des AT. -  König E.: Geschichte der altt. Religion. — 
Balla E.: Das Ich der Psalmen. — Sellin E.: Beiträge zur isr. jüd. Religions
geschichte. — Haering Th.: Der christliche Glaube. - Franck: Geschichte 
der prot. Theologie. -  Mitrovics Gy.: Liturgika. -  Eröss L.: Apologetika.
-  Falkenberg R.: Geschichte der neueren Philosophie. -  Würm: Hand
buch der Religionsgeschichte. — Franck: Die Theologie des XIX. Jahr
hunderts. — Haering : Das christliche Leben. — Nitzsch: Grundriss der 
christl. Dogmengeschichte. -  Delitzsch: Bibi, Kommentar über die Psalmen.
— Beöthy: A társadalmi fejlődés kezdetei. — Bouwier I. B.: Der Ablass, 
die Bruderschaften u. das Jubiläum. — Nisard R.: Tanulmányok a renais-
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sáncé és a reformatio korából. — Bain A .: Neveléstudomány. — Hauck 
A.: Kircliengeschiclite Deutschlands, 5 köt. — Jánosi B.: Az aesthetika 
története. — Hackenschmidt: Der cliristl. Glaube. — Medveczky: Társa
dalmi elméletek és eszmények. -  Luthardt: Kompendium der Dogmatik. — 
Zöckler: Gottes Zeugen im Reich der Natur. — Kolde Th.: Die deutsche 
Augustiner-Kongregation und Joh. von Staupitz. — Stutz U .: Geschichte 
der kirchl. Beneficialwesens. -  Keller L .: Johann von Staupitz u. die 
Anfänge der Reformation. — Nathusius: Die Mitarbeit der Kirche an der 
Lösung der socialen Frage. - Pauer Imre: A philosophia története. — 
Paulus N.: Johann Tetzel. — Sellin: Einleitung in das AT. — Gunkel: 
Schöpfung u. Chaos. — Kittel: Die altt. Wissenschaft in ihren wichtigsten 
Ergebnissen. — Jahn: Das Buch Ezechiel auf Grund der LXX hergestellt. 
— Horváth J .: Bölcsészettörténet. — Krausz Jakab: Bevezetés a philoso- 
phiába.i — Kolde: Die kirchl. Bruderschaften. — Buhl: Die sozialen 
Verhältnisse der Israeliten. — Febronius: De statu Ecclesiae etc. — Schmidt: 
Der Kampf um die Religion. — Schmidt: Die verschiedenen Typen der 
relig. Erfahrung. -  Schmidt: Der Kampf um die Seele. — Nathusius: Die 
christlichen socialen Ideen der Reformationszeit. Harnack: Das Mönch
tum. — Caspari: Erd- oder Feuerbestattung. -  Kuyper: A kálvinizmus 
lényege. -  Böhling: Aus dem Briefe des Apostel Paulus nach Rom. — 
Koehler: Die Pastoralbriefe. — Stephan: Religion u. Gott im modernen 
Geistesleben. — A magyarországi ev. egyetemes egyház levéltárának 
jegyzéke. — Steuernagel: Lehrbuch der Einleitung in das AT. — Spitta: 
Streitfragen der Geschichte Jesu. — Fuchs: Monismus. -  Weiss: Christus. 
Die Anfänge des Dogmas. — Vischer: Die Zukunft der ev. theol. Faeul- 
täten. — Klostermann: Die neuesten Angriffe auf die Geschichtlichkeit 
Jesu. —Ewald: Der gesell. Christus u. die synopt. Evangelien. — Nilsson: 
Die volkstümlichen Feste des Jahres. — Jörgensen: Sörén Kierkegaard. — 
Zurhellen: Wie erzählen wir den Kindern die bibi. Geschichten? — 
Schmalzl: Das Buch Ezechiel. -- Bertholet: Die Stellung der Israeliten u. 
der Juden zu den Fremden. -  König E.: Hebr.-Aram. Wörterbuch 
zum AT. — Staerk W .: Das Deuteronomium, sein Inhalt u. seine litt. 
Form. — Buhl —Gesenius: Handwörterbuch über das AT. — Jul. Holtzmann: 
Lehrbuch der neutestl. Theologie. — Hermann : Ethik. — Troeltsch: Die 
Absolutheit der Christentums. — Schiele: Die Religion in Geschichte u. 
Gegenwart. — Schulte: Der Adel u. die deutsche Kirche im Mitttelalter. — 
Richter: Geschichte der ev. Kirchenverfassung. -  Schwally: Semitische 
Kriegsaltertümer, I. -  Eissfeldt: Krieg u. Bibel. -  Auer Karl: Die Apostel
geschichte. — Titius A.: Unser Krieg.

E ) 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
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önálló gondolkodásban és szabad cselekvésben; itt kezdenek bontakozni 
egyeseknek 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 jóváhagyott alapszabályai vannak, a melyeknek pontos megtartásáért 
felelős az elnökség és a felügyeletet gyakorló dékán. Politikai és nemzetiségi 
szellemű egyesületeket, vagy ily szellemű törekvéseket akadémiánk nem tűr 
meg s e tekintetben nem is volt semmiféle panasz. Testvéri szeretetre, 
egymás iránt való elnézésre szoktatják ifjúságunkat ezen egyesületek s 
előkészítik azt a gyakorlati életre.

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

1. A Theol. Akad. T estü let 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 a testületi egységnek, 
befelé pedig a testvéri 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 zárógyűlésen kívül 3 rendes és 1 rendkívüli gyűlést tartott. Alakuló
gyűlését 1914. szeptember 12-én tartotta s ekkor választotta meg tisztikarát. 
Elnök lett: Farkas Győző IV. é.; főjegyző: Kiss István IV. é.; pénztáros: 
Galgon Ádám III. é.; becsületbírósági elnök: Matulcsik Gyula IV. é.; 
becsületbírósági jegyző: Fúria Zoltán II. é .; önsegélyző-egyesület elnöke: 
Nandrássy Elek III. é.; főkönyvtáros: Szuchovszky Gyula 111. é.; alkönyv- 
táros: Mayerhöffer Árpád II. é.; aljegyző: Danielisz Róbert II. é.; laptáros: 
Banczik Oszkár I. é.; tornacsarnoki háznagy: Chizsó János II. é. theol. 
akad. hallgató.

Testületünk ezidei csendes, zajtalan élete a háború hatása alatt állott. 
Mindenkinek szent és hazafias kötelessége szellemi és lelki erejéhez képest 
szolgálni hazáját. E komoly és fontos munka szükségességétől át volt hatva 
Theol. Testületünk is. A csöndes, zajtalan, minden feltűnést mellőző, igazi 
humanitárius munka szolgálatában állottunk. Testületünk már a szep
tember havában tartott alakuló-gyűlésén felvetette a kérdést: Menni 
vagy maradni? Komoly és beható vita után, a tekintetbe vehető körül
mények higgadt mérlegelése mellett, megfontoltan határoztunk s határoza
tunknak helyt is állottunk. Nem élünk a joggal (t. i. az 1913. évi 31. t.-cz. 
29. §-a értelmében theologus semmiféle szolgálatra sem kényszeríthető), de 
teljesíteni fogjuk kötelességünket, így szólt határozatunk s ezzel talán rá
találtunk helyes érzékkel igazi teendőinkre. A kassai hadtestparancsnokság



felajánlott szolgálatainkat örömmel vette igénybe s 1914. szeptember 12-ike 
óta testületünk tekintélyes része a helybeli tartalékkórházakban s a Vörös
kereszt-kórházban végzett pontos és lelkiismeretes szolgálatot. A theol. ápolók 
reggel hét órától kezdve, késő estig állandóan el voltak foglalva, főbb 
teendőik a hőmérőzés, rendelt orvosságok kiosztása, Sebkötözés s a katonai 
ápolószemélyzet munkájának szigorú ellenőrzése volt. Emellett természetesen 
tág tér nyílt a cura pastoralis gyakorlására is, lelki vigaszban részesítették 
a szenvedőket, imádkoztak velük, alkalomadtán rövid írásmagyarázatokat 
tartottak, a sebesültek s betegek ügyes-bajos dolgaiban készséggel eljártak 
s minden tekintetben igyekeztek a szenvedők sorsát enyhíteni.

Azon hallgatók, kiknek szolgálatait a hadtestparanesnokság nem vette 
igénybe, az első félévben, miután az előadás a kitört járvány s az orosz 
invázió miatt szünetelt, a vidéken teljesítettek részint betegápolói, részint 
pedig segédlelkészi vagy tanítói szolgálatot. Egy theol. hallgató pedig, 
névszerint Engler András, tényleges fegyverszolgálatot teljesít s ezúton 
szolgálja hazáját.

Tagja volt a Testület ez évben is a „Prot. Irodalmi Társaságnak'1, 
„Luther Társaságnak", „Országos Kossuth-Szövetségnek", „Eperjesi Lengyel- 
Magyar Szövetségnek", elnöke által ez egyesület szűkkörű választmányának 
s az Eperjesi Széchenyi-körnek.

Szellemi és társadalmi tevékenység mellett a testápolásra is volt gondja 
a testületnek, a mennyiben heti 2 órában igénybe vette a Collegium torna- 
csarnokát.

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

A Testület folyó évi május hó 29-én tartott zárógyűlésén a következő 
tagok tették le a szokásos hazafias fogadalmat: Biró László, Dzúrik Oyula, 
Hajdú Gyula, Hönsch Ede, Matulcsik Gyula, Szabó Gábor, Szolkovy János, 
Szelezsán János IV. é. theol. akad. hallgatók.

A távozó theologusok mindegyike 10-10 koronát ajánlott fel a 
theologusok Csengey-alapítványa javára. Ez alapítványnak tőkéje ezidő 
szerint 567'58 korona, ebből 500 koronát jegyeztünk hadikölcsönre.

Szünidei elnökké Szuchovszky Gyula III. é. theol. választatott.

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 szeretette] való elintézése, a netalán erkölcsileg botlottak irányá
ban a javításukat czélzó testvéri megintésük, nagyobb vétségek esetén meg
büntetésük. így feladata egyrészt a hittanhallgatók testületének tekintélyét s jó 
hírnevét, másrészt egyes tagjainak becsületét s személyes jogait megvédeni. 
A lefolyt tanévben csak egy ügy került a becsületbíróság elé, a mely azonban 
békés elintézést nyert,
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b) A theol. akad Önsegélyző-egyesület.

A theol. testület kebelében fennálló Önsegélyző-egyesület a maga 
ügyeit állandó választmány által intézte. A választmány tagjai: Nandrássy 
Elek öns. elnökön kívül Farkas Győző (test. elnök), Kiss István (test. fő
jegyző), Galgon Ádám (test. pénztáros), Chizsó János II. é., Pogány Gusztáv
I. é., Szirotka Gusztáv III. é., Komlovszky Ferencz III. é., Danielisz Róbert
II. é., Matulcsik Gyula IV. é. tlieol. akad. hallgatók.

Az Önsegélyző-egyesület a múlt évben is olcsó kölcsönben részesítette 
az arra rászorult testületi tagokat és 4 theol. hallgató egyenként 25 kor. 
lakássegélyben részesült.

A hadikölcsönre 400 koronát jegyeztünk.
Az Önsegélyző-egyesület vagyona az 1915. május 30-iki kimutatás

szerint:
A Testület követelései a tagoktól 1032‘82 korona
Koronajáradék kötvéhyei . . . .  2200’— „
Hadikölcsön kötvényei . . . .  400" — „
Bankegyletnél 23,341. sz. könyvben 513’37 __

Összesen 414649 korona.
Ezidei gyarapodás.....  344’93 »

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

a délutáni órákban azv 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. -

*
d) A theol. akad. testület Énekkara.

Czélja a theol. akad. hallgatóknak egyházi és műénekekben való kép
zése és gyakorlása, a test. ünnepélyein, esetleg azonkívül is való nyilvános 
szereplés.

Az énekkar díszelnöke: dr. Szlávik Mátyás, az Otthon felügyelő
tanára. Karmester: Weisz József IV. é. theol. volt. Tagjai: Bortnyik György, 
Bús János, Chizsó János, Danielisz Róbert, Dzúrik Gyula, Engler István, 
Falvay Jenő, Fúria Zoltán, Galgon Ádám, Hajdú Árpád, Kopcsó János, 
Matulcsik Gyula, Misecska Bertalan, Nandrássy Elek, Popp Fülöp, Szabó 
Gábor, Szolkovy János, Weisz Frigyes, Németh Pál, Laczkó János, Banczik 
Oszkár, Wálint János, Láng János, Zachár Kálmán.
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Ez az egyesület a vallásos érzület ápolásával a theologusokat a bel- 
missió lelkes harczosaivá akarja tenni s e végből érdeklődést ébreszt 
bennük a beltnissió iránt és megismerteti velük egyes intézményeit, hogy 
mint a gyülekezetek jövendő lelkivezérei, irányítsák a belmissiói munkát.

Az alakulógyűlést 1914. szept. 23-ikán tartották meg Mayer Endre 
theol. akad. dékán, egyesületi elnök vezetése mellett, ki atyai szeretettel 
buzgólkodik állandóan az egyesület czéljainak minél tágabb téren való 
megvalósulásáért.

Tisztikara így alakult meg: Hajdú Gyula IV. é. th. maradt továbbra 
titkárnak; Szirotka Gusztáv III. é. th. főjegyzőnek, Papp Ferencz II. é. th. 
jegyzőnek, Matulcsik Gyula IV. é. th. pénztárosnak, Kopcsó János II. é. th. 
laptárosnak lett megválasztva.

A februári titkárválasztó gyűlésen a lemondott Hajdú Gyula helyébe 
Szuchovszky Gyula III. é. theologust választották titkárnak.

Az egyesületnek rendes tagjai a theol. akadémián beirt hallgatók, kiknek 
száma a jelen tanévben 53 volt; dísztagjai: dr. Baltik Frigyes és Gyurátz 
Ferencz püspökök; tiszteletbeli tagja Csengey Gusztáv theol. akad. tanár.

A lefolyt iskolai évben az egyesület nem tudott oly benső önképző 
működést kifejteni, mint az előző években, mert akadályozta a véres világ
háború. Összesen 1 alakuló-, 1 titkárválasztó és 1 rendes gyűlést, illetőleg 
összejövetelt tartott. A rendkívüli idők nem engedték meg még azt sem, 
hogy a szokásos vallásos estélyeket megtarthassuk, sőt az egyesület műkö
dését is záró-gyűlés nélkül kellett befejezni.

Az összejövetelek énekkel és imádsággal kezdődtek. írás-magyarázatot 
tartott Szabó Gábor IV. é. theologus Pál apostol Róm. lev.-nek 14, 8. verse 
alapján és Szuchovszky Gyula III. é. theologus János ev. 8, 14. alapján. 
Felolvasott „A szeretet és egoismusról" Marencsin Zoltán IV. é. theologus; 
Kopcsó János II. é. theologus elszavalta Sántha Károly: »Uram, kérlek 
légy velünk!" ez. költeményét.

Kifelé azonban annál szebb alkalma nyílt az Egyesületnek, hogy bi
zonyságot tegyen életképességéről. Február 28-ikán ugyanis a Collegium 
központi épületében a Belmissiói Egyesület közreműködésével Katona- 
Otthon létesült azzal a czélzattal, hogy igazi otthont: pihenő- és szórakozó
helyet nyújtson az Eperjesen tartózkodó vagy átvonuló katonáknak. A Kato
nai Otthon vezetése, illetőleg életbeléptetése dr. Deák János theol. tanárnak 
műve, a ki fáradságot nem ismerő buzgósággal minden szabad idejét 
szentelte annak, hogy a katonáknak, a kik a haza szent földjéért vérüket 
ontják, megpihenő- s szórakoztató-helyet szerezzen s a mi másutt ez irány
ban jól bevált, itt is felhasználja s alkalmazza.

Nem akarunk még most az Otthon működéséről a maga egész ter
jedelmében beszámolni — hiszen a munka még most is tovább folyik —, 
csak egy pár tényt emelünk ki, melyek az Otthon működésének megítélé
sére elengedhetetlenül szükségesek.
Coll. Ért. 1914—1915. 8

3. A theol. ak ad ém ia  Belm issiói Egyesülete és a  Katonai O thon.
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A Collegium elnöksége — a theol. tanári-kar közreműködésével — 
a theol. seminariumi termet volt szives a Katona-Otthon rendelkezésére 
bocsátani s egyúttal szívesen vállalta a terem fűtését s világítását is. Több 
ízben előfordult, hogy az egy terem kicsinek bizonyult a látogatók befoga
dására, ilyenkor a theol. akadémia egyes előadótermeit is megnyitottuk a 
katonák számára.

A napilapokat és képes lapokat részben a Theol. Testülettől s annak 
egyes tagjaitól kaptuk, részben a begyult pénzadományokból hozattuk, rész
ben pedig az egyes kiadóhivatalok szives előzékenységéből kaptuk. A játék
szereket is az ajándékozók, főleg a coll. főgymnasium lelkes tanulói hord
ták össze. A katonák rendelkezésére egy kis könyvtár is van berendezve, 
melyet ki-ki szabadon használhat. Levelet, képeslapot, tábori lapot ingyen 
kapnak, azonkívül állandóan osztogatunk közöttük újtestámentomokat, bib
liai részleteket, ünnepi- és más vallásostárgyú iratkákat. Megemlítjük még 
azt is, hogy czigaretta is kellő mennyiségben áll mindig az Otthon láto
gatóinak rendelkezésére. Volt már eddig is két szeretetvendégség, melylyel 
ev. Nőegyletünk egyes buzgó s áldozatkész tagjai s más jókedvű adakozók 
örvendeztették meg katonáinkat. A Belmissiói Egyesület tagjai pedig nem
csak mint napibiztosok működtek közre, hanem azonkívül is gyakran 
szórakoztatták a vitézeket ének- és zeneszámokkal is. Egyszóval lehetőleg 
minden megtörténik, hogy a megjelentek Eperjesen töltött idejükre majdan 
kellemesen emlékezzenek vissza.

Május 15-ikéig az Otthonnak 863 látogatója volt, a kik illetőség 
szerint így oszlottak meg: magyarországi 738, ausztriai 123, és pedig: alsó- 
és felső-ausztriai 38, csehországi 37, galicziai 19, stájerországi 12, karinthiai 
6, tiroli 6, salzburgi 2, dalmácziai 2, bukovinai 1 ; végül németországi 2. 
A jelzett idő alatt katonáink összesen 520 levelet s képeslapot, illetve 
tábori lapot írtak.

Az egyesület külön is, kiváltképen pedig a Katona-Otthon vezetői s az 
ott megjelent katonák e helyről is — úgy egyetemlegesen, mint külön- 
külön is őszintén hálás köszönetét mondanak a nemesszívű adakozóknak 
és az önzetlen fáradozóknak!

Hálás köszönetét mondunk a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerületnek 
is nemes áldozatáért, melylyel az egyesületet 50 kor. segélyben részesítette.

Az egyesület tagjai a helybeli két ev. egyházban is igyekeztek bel
missiói munkásságot kifejteni, nevezetesen Korbély Géza főesperes-lelkész 
úr, ill. Liptai Lajos esperes-lelkész úr megbízása folytán a délutáni magyar-, 
német-, tótnyelvű istentiszteleteket az. egyesület tagjai végezték.

A komoly idők úgy kívánták, hogy Nágysároson ez évben kéthetenként 
tartsunk istentiszteletet, melyek mindenkor magyar- és németnyelvűek voltak.

Lapok közül a következőket járatta az egyesület: Evangélikus Őrálló, 
Ébresztő, Belmisszió, Der Evang. Glaubensbote, Cirkévné Lysti, Straz 
na Sione.
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Äz egyesület vagyona: jegyzetekben .. 859 kor. — fill.
követelésekben 332 ,, 30 „

betéti könyveken s készpénzben............ 162 „ 02 „
Összesen 1353 „ 32 „
Tartozás 250 „ — „

Tiszta vagyon 1103 .. 32 „

8-
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JOGAKADÉMIA.

A ) Adatok a jogakadémia 1914/15. tanévi beléletének
történetéhez.

A collegiumi jogakadémia 191415. tanévi történetének vázlatos 
ismertetésénél mély megindultsággal veszszük kezünkbe a tollat, mert éreztük 
már a tanév közeledtekor, hogy az a rendkívüli erőpróba, mely elé a 
Gondviselés nemzetünket állította, küzdelemteljes tanévet jelent jogakadé
miánkra is. Ezt a mozzanatot érdeme és történelmi jelentősége szerint méltatja 
a collegiumi igazgatónak tanévi jelentése, s ennélfogva a jogakadémiát 
illetőleg csak annak kiemelésére szorítkozunk, hogy a milyen lelkesedéssel 
és bizalommal bocsátottuk a legdicsőségesebb útra honfitársainkat s közöttük 
kartársainkat és hallgatóságunknak zömét, éppen olyan szilárd elhatározással 
és kitartással kezdtük meg és folytattuk az itthonmaradottakkal a, csak leg
végső esetben szüneteltethető kulturális munkát. Ebben a törekvésünkben 
fenköltlelkű püspökünk vas energiája, a tanügyi kormánynak és a helyi 
hatóságoknak buzdító munkája hathatósan támogatott bennünket.

A tanári-karból — még a szünidő folyamán — dr. Ereky István, 
dr. Flórián Károly, nyilvános rendes; dr. Moór Gyula, nyilv. rendkívüli, 
dr. Bruckner Győző és dr. Sztehlo Zoltán magántanárok hívattak be harcz- 
téri szolgálatra. Dr. Flórián Károly Przemysl várának elestekor orosz 
fogságba került; s jelenleg Szibériában van. Dr. Sztehlo Zoltán a harcztéren 
hétrendbeli kitüntetésben részesült. Dr. Ereky István közvetlenül a tanév 
megkezdésekor a pozsonyi m. kir. „Erzsébet" tudományegyetemhez rendes 
tanárrá neveztetett ki. A tanévnyitás küszöbén legelső teendőnk volt az ő 
helyettesítésük iránt a coll. elnök, Korbély Géza főesperes űr elé javaslatot 
terjesztenünk. Ennek alapján a nevezett kartársak által előadandó főcolle- 
giumokat az itthonmaradt kartársak a következőképen vállalták magukra: 
A „Bevezetés“-t dr. Hebelt Ede, a „Jogbölcsészei“-ti dr. Maiéter István, 
a „Közgazdaságtan“-t dr. Hebelt Ede, a „Magyar közigazgatási jog“-ot 
dr. Mikler Károly, a „Magyar pénzügyi jog“-ot dr. Obetkó Dezső. A máso
dik félévben — ugyancsak a coll. elnök úr hozzájárulásával —: a „Pénz
ügytan“-t dr. Hebelt Ede, a „Magyar büntető perjog“-ot dr. Obetkó Dezső, 
a „Statisztiká“-1 és az „Államszárnviteltan“-t dr. Mikler Károly adták elő. 
A hadbavonult kartársak tárgyainak ellátására a nevezettek díjtalanul és a 
legkészségesebben vállalkoztak.

I I .
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A szept. 1 — 12-ikéig terjedő rendes beiratkozási határidőt a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 1914. évi aug. 24-ikén 116,670. sz. a. 
kelt rendeletével szeptember 31-ikéig meghosszabbította, mely méltányos 
rendelkezés foganatosítását Püspök úr szept. 8-ikán 3579. sz. a. kelt leiratával 
megengedte. Ily módon azok a joghallgatók, a kiket éppen szeptember 
havában katonai jelentkezési kötelezettségük tartott vissza, szabályszerűen 
beiratkozhattak.

Az előadások szeptember 16-ikán megkezdődtek. Minthogy azonban 
a jogakad. tantermek csakhamar katonai beszállásolásra vétettek igénybe, 
Püspök úr 3795. sz. a. leirata és a coll. igazgatóságnak ezt közlő, okt- 
3-ikán 41. sz. a. kelt átirata alapján az előadások felfüggesztése elrendelte
tett. Tekintettel azonban arra, hogy az ifjúság létszáma a mozgósítás követ
keztében lényegesen apadt, másrészt pedig a könyvtári és a jogakad. 
hivatalos helyiségek katonai beszállásolási czélra igénybe nem vétettek 
a tanári-kar az ifjúsággal az előadások felfüggesztésének ideje alatt is állandóan 
foglalkozott s velők a rendes előadásokat pótló conversatoriumokat tartott. 
November 16-ikán — a Püspök úr intézkedése folytán — a rendes elő
adások fonalát újból felvettük; deczember 1-jétől 15-éig azonban az ifjú
sággal egyáltalán nem foglalkozhattunk, mert a vármegye területére lépett 
ellenség Eperjes város lakosságát túlnyomórészben menekülésre kényszerí
tette. Az első félév folyamán a jogakadémián tulajdonképpen tehát csak decz. 
1 — 15-ikéig szünetelt a tanítás. A semestert decz. 22-ikén szabályszerűen 
befejeztük, megtartván a szokásos kollokviumokat is. A második félévben 
zavartalanul folytak az előadások, jóllehet az ellenség a félév elejétől kezdve 
május hó elejéig a vármegye területén volt. Elismeréssel emelem ki ifjúsá
gunknak komoly, férfias életfelfogását, kitartó szorgalmát, mely ezekben a 
nehéz időkben talán fokozottabb mértékben nyilvánult meg, mint a béke 
idején. A második félévet május 31-ikén szabályszerűen fejeztük be; június 
első napjaiban pedig megtartottuk az alapvizsgálatokat.

E helyütt is a legőszintébb elismeréssel kell megemlékeznünk a vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr humánus tanulmányi intézkedéseiről, 
amennyiben ugyanis tanári-karunk véleményes javaslatát előzetesen kikérve, 
a hadi szolgálatot teljesítő és a tanév folyamán hadi szolgálatra behívott 
joghallgatók részére 1914. decz. 22-ikén 147,664. sz., 1915. jan. 28-ikán 
11,357. sz., febr. 13-ikán 7378. sz., febr. 15-ikén 14,743. sz., márcz. 29-ikén 
28,721. sz., ápr. 12-ikén 34,734. sz. a. kelt rendeletéivel kedvezményeket 
biztosított, úgy hogy a jogi tanulmányokkal egyidejűleg a legszentebb 
kötelességet teljesítő ifjaknak ilyképpen egy félév a tanulmányi időbe 
beszámíttatik; azok pedig, a kik április, illetve május havában hívattak be, 
a második félévet már márcz. hó végével befejezhették, s nyomban alap
vizsgát tehettek.

A jogakadémiai tanév történetének személyi részét illetőleg jelentjük, 
hogy a jogakadémiának tíz éven át működött egyik legbuzgóbb, legjelesebb 
tanára, dr. Ereky István a pozsonyi m. kir. „Erzsébet" tudományegyetemhezj 
a magyar közigazgatási jog és a magyar pénzügyi jog nyilv. rendes tanárává
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neveztetvén ki, 1914. szept. 1-jétől számított hatálylyal jogakadémiánk kötelé
kéből kivált. Méltán mondhatjuk, hogy nagy veszteség ért ezzel bennünket. 
Az e fölötti fájó érzést az ellensúlyozza csupán, hogy szeretett és nagyra- 
becsült kollegánk jogos ambíciójának érvényrejutását jelentette a kinevezés
ben megnyilatkozott legfelsőbb elismerés, a minek főiskolánk büszkeséggel 
örül. Az ekként megüresedett tanszék előreláthatólag csak a háború befe
jeztével töltetik be. Dr. Hebelt Ede kartársunk a tanév folyamán a kolozs
vári m. kir. „Ferenc’z József11 tudományegyetemen, a magyar magánjogból 
egyetemi magántanárrá képesíttetvén, részére a minisztérium május 4-ikén, 
34,443. sz. a. kelt rendelettel a VII. fizetési osztálynak megfelelő állami 
kiegészítést utalványozott. Nevezett kartársunk a népfölkelői bemutatói 
szemlén katonai ‘szolgálatra alkalmasnak találtatván, felmentése iránt a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium útján az akadémia dékánja 
hivatalból előterjesztést tett. Tekintettel a felhozott indokokra, különösen 
pedig arra, hogy a tanítás lehetőségének koczkáztatása nélkül jogakadémiánk 
újabb tanerőt nem nélkülözhet, a m. kir. honvédelmi miniszter úr 1915. 
jan. 8-ikán, 201,814. sz. rendelettel dr. Hebelt Edének bizonytalan időre 
szóló felmentést adott.

Mély részvéttel, egyszersmind azonban a legdicsőbb halál feletti fel
emelő érzéssel jelentjük, hogy Teltsch Ouidó Géza IV. é. joghallgató, 
9. honvédgyalogezredbeli tartalékos zászlós, 1914. évi deczember havában az 
északi harcztéren hősi halált halt. Pályájának végén álló, komoly, lelki- 
ismeretes, tehetséges ifjút vesztett benne főiskolánk s a társadalom. Emlékét 
kegyelettel fogjuk megőrizni, s ily czélból hősi halálát „a hősök emlékét 
megörökítő országos bizottságnak« is bejelentettük. Tudomásunk szerint 
jelenlegi hallgatóink közül eddig csak őt kívánta áldozatul a haza becsülete; 
annál nagyobb azonban azoknak a hősöknek száma, akik volt hallgatóink 
soraiból kerültek ki. Példaadó emlékezetük nem fog elhomályosulni a jogi 
pálya befejezése után is megható gyöngédséggel szeretett Alma-Mater 
falai között.

A Collegium iránti áldozatkész elismerésnek — a nehéz időben külö
nösen jóleső — példáját adta az „Eperjesi Bankegylet,« a mikor szokásos 
évi 400 korona adományát a coll. jogakadémiának ebben az évben is 
folyósította. Előkelő pénzintézetünknek most is megnyilvánult támogató 
készsége bizonyságul szolgál arra nézve, hogy székhelyének országos jelen
tőségű közművelődési és tudományos törekvései iránt változatlan elisme
réssel viseltetik.

A jogakadémia — mint főiskola - ,  közelebbről pedig annak tanárai 
szempontjából nagyjelentőségű, sőt korszakos esemény a nem állami tanárok 
stb. nyugdíjazásáról szóló 1914: XXXVI. t. ez.-nek 1914. szept. 1-jén bekö
vetkezett életbeléptetése. Eddig a Csáky-féle 1894: XXVII. t.-cz. biztosította 
nyugdíjunkat. Ez a törvény annak idején rendkívüli jelentőségű volt a fele
kezeti tanintézetek tanáraira, mert az első törvény volt, a mely állami nyug
díjat biztosított nekik. Az állami alkalmazottak nyugdíjazásáról szóló, új 
törvény, az 1912: LXV. t.-cz. alapelvei az 1914 : XXXVI. t.-cz.-be egészben
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fölvétettek, s ezzel az 1894: XXVII. t.-cz.-nek átmenetileg hatályban volt s 
a felekezeti intézeti tanárokra -  szemben az államiakkal — némileg hát
rányos rendelkezései erejöket vesztették. Kétségkívül korszakos jelentőségű 
haladást jelent tehát az új nyugdíj törvény s annak a liberális álláspontnak 
érvényesülése, mely szerint állami, községi és felekezeti oktatás egy és 
ugyanazon értékű, az állami érdekek kielégítése szempontjából is teljesen 
egyenrangú. Az új törvény a szolgálati időt az eddigi 30 év helyett 35 
évben szabja meg ugyan, de módot nyújt arra is, hogy azok a tanárok, 
kik már a régi törvény hatálya alatt állottak, továbbra is megtarthatták ezt 
a — szerintünk látszólagos — előnyt. A jogakad. tanári-kar összes érdekelt 
tagjai a 35-éves szolgálati időt fogadták el, s ezzel a jogakadémiára nézve 
az új törvény összes rendelkezései hatályba léptek.

Végül e helyütt is emlékezzünk meg arról a mozgalomról, mely a 
tanév folyamán a jogi oktatás reformja kapcsán felmerült. Ez a mozgalom _ 
úgy a jogakadémiai tanárság, közelebbről a „Jogakad Tanárok Országos 
Egyesülete“ részéről, valamint a jogakadémiákat fentartó hatóságok részéről 
előreláthatólag erős visszhangot fog kiváltani. A történeti hűség szempont
jából mellőzhetlennek tartjuk azonban, hogy röviden e helyütt is méltassuk

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr ugyanis az 1914. év 
november havában nyolcz kérdőpontot intézett a négy egyetem tanári- 
karához. Ezek nagyobbrészt a szigorlati és tanulmányi rendet érintik ugyan, 
közvetve azonban a jogakadémiák létkérdése problémájának fölvetésére is 
szinte kikerülhetetlen alkalmid szolgálnak. Az egyetemek közül eddig a 
kolozsvári, debreczeni és pozsonyi egyetemek tanári-karának véleményes 
javaslata ismeretes. Valamennyi a jogakadémiák, mint immár felesleges és 
tarthatatlan (!) intézmények megszüntetését, vagy legalább is az államvizs
gáztatási jognak kizárólag az egyetemekre való ruházását kívánja. Egyedül 
a pozsonyi egyetem tanári-kara foglal el némileg mérsékeltebb álláspontot, 
a mennyiben ugyanis legfeljebb két, állami jellegű jogakadémia fentartását 
a jövőre nézve is indokoltnak látja. Mi s általában a jogakad. tanárság 
igyekszünk ebben a kérdésben a szigorú tárgyilagosság határai között 
maradni. Korántsem állítjuk, hogy a négy egyetem mellett az összes (8) jog
akadémiák további fentartása szükséget pótol, jóllehet, általánosságban véve, 
Magyarország mégsem olyan gazdag kulturintézetekben, hogy százados 
múltú és még az egyetemi karok emlékirataiban is „érdemekben gazdag" 
főiskolák megszüntetéséről rövidesen ítéletet mondani megengedhetőnek 
tartsuk Sőt a mostani nagy idők vájjon nem éppen arra intenek-e, hogy 
őrállóhelyeinket a jövőben még jobban erősítüsk, bennök az erős, öntudatos, 
magyarfajú érzés oltárainak lángját magasabbra és magasabbra szítsuk? 
Igaz, hogy egyik-másik jogakadémiánk anyagi javakban szegény s e miatt 
talán szervezetéhez és fölszereléséhez is szó fér. De vájjon, ha tárgyilagos 
bírálatba kezdünk, az egyetemek viszonlagos színvonala nem fog-e még 
sötétebb képet mutatni, mint a milyent egyik-másik egyetem tanári-kara a 
jogakadémiákról általánosságban megfestett?

A fentebb említett jogakadémiai tényezők rövidesen megnyilatkoznak
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ebben a kérdésben. Jogakadémiánk tanári-karától indult ki az ellenmoz
galom, s hiszszük, hogy, szélsőségre nem ragadtatva magát, rá fog tudni 
mutatni arra az, igazságos, czélszerű és életképes középútra, melyet az 
egyetemi karok véleménye elkerült. És a mennyiben kifejtendő álláspon
tunk helyességéről sikerül meggyőzni magasabb irányadó köröket is: bíz
vást reméljük, hogy az eperjesi jogakadémiára nem lassú elsorvadás, de 
még fokozottabb virágzás vár.

A jogakadémia hallgatói az elmúlt tanévben a következő jótétemé
nyekben részesültek:

L T andíjelengedések czím én:
a) Az első'félévben /áf-tandíjmentességben részesültek (á 25 

korona): Eiischer Viktor I. é., Petrásovszky István II. é., Papp 
László III. é., Honra Gyula III. é.; továbbá mint ev. lelkész
(tanító) fiai: Seregély László II. é., és Szalay László II. é. .. .. 150 kor.

b) A második félévben ///-tandíjmentességet nyertek (a 25 
kor.): Eiischer Viktor II. é.t Petrásovszky István II. é., Papp 
László III. é., Homa Gyula III. é.; továbbá mint ev. lelkész (tanító)
fiai: Seregély László II. é. és Szalay László II. é..............•• •• 150 kor.

Összesen : 300 kor.
2. T ápdíjelengedések czím én:

Szalay László.................................................................  •• •• 50 kor.
Összesen: 50 kor.

3. Ösztöndíjak c z ím én :
Dessewffy Miklós III. é., a Dessewffy P.-alapítványból .. 1000 kor. — fill.
Horna Gyula III. é.. a dr. Propper Elek- » .. .. 50 » — »
Homicskó Jenő I. é., a Rojkovics- ,> .. .. 107 „ 86 »
Elischer Viktor II. é., az Újházy- » .. 120 » — »
Szalay László II. é., a dr. Horváth Ödön- » .. .. 80 » — »
Honra Gyula III. é., a Koháry- » .. .. 120 » — »
Stollmann Tibor II. é., a Jelenik- » .. 100 „ — «
Seregély László II. é., a Meliorisz- „ .. 90 » — «
Mayer Qyörgy I. é., « „ » .. .. 90 » — »
Stollmann Tibor II. é., a Rőth —Teleky- » .. .. 65 » — «
Seregély László « « „ » » » .. •• 65 » — »
Berthóty Dezső I. é., jogász-segélyegylettől, I. félévben 30 « — »
Bálint Dezső III. é., „ » » « 30 » — »
Balga István II. é., » « » t< 8 » — »
Dancz István II. é., » » » » 8 » — »
Gyulai Emil III. é., „ » » » 50 » — «
Huszovszky Lajos III. é., » » » » 35 « — »
Löwy Vilmos IV. é., » » » » 25 » — »
Mádách József I. é., » « » » _______30 „ — »

" Átvitel .. . 2163 kor. 86 fill.
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Áthozat .. 2163 kor. 86 fill.
Petrásovszky István II. é., jogász-segélyegy lettől, 1. félévben 20 „ — „
Stefanyák József III. é., ,, 11 n 45 11 — 11
Bálint Dezső III. é., » 11 II. 40 11 — 11
Bereczky Béla I. é., ,, 11 ;; V 20 11 — 11
Berthóty Dezső I. é., „ 1) n 11 35 11 — 11
Berthóty Zsigmond III. é., » 11 n 1) 50 11 — 11
Elischer Viktor II. é., » n n w 25 11 11
Gyulai Emil III. é., „ 11 )i 11 50 II — 11
Homicskó Jenő II. é., » ii )) 11 20 II — II
Lőwy Vilmos IV. é., „ n )) 11 25 II II
Madách József I. é., „ n V 11 35 11 — II
Mártyák Albin II. é., » n » 11 20 11 — 11
Petrásovszky István II. é., » n u 11 35 11 — II
Stefanyák József III. é., » 11 V 11 43 11 — II
Szalay László II. é., „ 11 11 30 11 — II

Összesen: 2656 kor. 86 fill.
300 kor. — fill.
50 » — a 

_________ 2656 „ 86 „
Aföntebbi kimutatásokszerintajótétemények végsőösszege: 3006 kor. 86 fill.

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

D r. M ikler  Károly, képesített egyetemi magántanár, az államtudományok 
és a jogtudományok tudora; az evang. egyetemes egyház tanügyi és a 
tiszai evang. egyházkerület tanügyi és jogügyi bizottságának s a Collegium 
igazgatóválasztmányának tagja; a tiszai ev. egyházkerület világi jegyzője; 
egyházmegyei törvényszéki bíró; a hernádvécsei evang. egyházközség 
felügyelője; a Jogakadémiai Tanárok Országos Egyesületének társelnöke. 
Az Ev. Tanárok és Tanítók Országos Egyesületének választmányi tagja, 
Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, állandó-választmányának 
s központi-választmányának és Eperjes sz. kir. város képviselőtestüle
tének tagja; a magyar alkotmány- és jogtörténet s az egyházjog nyilv. 
rendes tanára. Az államtud. államvizsgálati bizottság rendes tagja s az 
utóbbinak h. elnöke. Lakik: Kerényi-utcza 1. szám.

Nyilvános rendes és nyilvános rendkívüli tanárok:
D r. F lórián  Károly, az államtudományoknak — „sub auspiciis regis“ fel

avatott — és a jogtudományoknak tudora; az Evang. Tanárok és Tanítók 
Orsz. Egyesületének ügyvezető-alelnöke, a palonczai evangélikus egyház- 
község felügyelője; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, köz

* A magyar közigazgatási jog és statisztika tanszéke üresedésben van.
Coll. Ért. 1914—1915. 9
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ponti-választmányának, igazoló-választmányának s Eperjes sz. kir. város 
képviselőtestületének tagja; a Jogakad. Tanárok Országos Egyesületének 
pénztárnoka; az eperjesi állami tanítónőképző-intézettel kapcsolatos 
mintaóvoda felügyelőbizottságának rendes tagja; a Társadalomtudományi 
Társaságnak és a Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesüle
tének választmányi tagja; a közgazdaságtan, pénzügytan és a magyar 
pénzügyi jog nyilv. rendes tanára. A második alapvizsgálati bizottságnak 
elnöke és az államtud. államvizsgálati bizottságnak h. elnöke és rendes 
tagja; a Collegium pénztárosa és igazgatóválasztmányának tagja. Lakik: 
Árok-utcza 26. sz.

D r. I Iebelt Ede, képesített egyetemi magántanár, a jogtudományok tudora, 
köz- és váltó-ügyvéd; a magyar magánjog, az osztrák magánjog és a 
bányajog nyilv. rendes tanára; a harmadik alapvizsgálati bizottság elnöke, 
a jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja. Lakik: Felső- 
körűt 2. szám.

Dr. Horovitz Simon, 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 büntető-jog és a magyar büntető perjog nyilv. rendes tanára. A 
Magyar Jogász-Egylet tiszteleti tagja. Az első alapvizsgálati bizottság 
elnöke, a harmadik alapvizsgálati és a jogtud. államvizsgálati bizottság 
rendes tagja. Lakik: Csatorna-utcza 1. szám.

Dr. Maléter István, az államtudományok tudora; a politika, a magyar 
közjog, a nemzetközi jog, az európai államok legújabb története és a 
jog- és államtudományi bevezetés nyilv. rendkívüli tanára. A második 
alapvizsgálati és az államtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja. 
Lakik: Felső-kőrút 28. sz.

Dr. M ikler Károly. Lásd fent.
Dr. Moór Gyula, a jogtudom ányok „sub auspiciis regis" felavatott tudora; 

a jogbölcsészet, a m agyar anyagi büntetőjog és a magyar büntető perjog 
nyilv. rendkívüli tanára. A harmadik alapvizsgálati bizottság rendes tagja.

Dr. O betkó 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 Collegium 
igazgató-választmányának, a Jogakad. Tanárok Országos Egyesületének 
választmányi tagja és h. pénztárosa; 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, angol és 
olasz nyelvek előadó tanára. A második alapvizsgálati bizottság h. elnöke 
s a jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja. Mint prodékán, 
a dékán akadályoztatása esetén a jogakadémia vezetője. Lakik: Felső- 
körűt 26. sz. (I. emelet).

Dr. Szlávik Mátyás, bölcselettudor, theologiai akadémiai tanár, Sárosvár
megye törvényhatósági bizottságának, Eperjes szab. kir. város képviselő
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testületének, a Coll. igazgatóválasztmányának, a Protestáns Irodalmi Tár
saság igazgató-választmányának és az eperjesi állami tanítónőképző-intézet 
igazgató-tanácsának tagja. A történeti és a bölcseleti special-collegiumok 
nyilv. rendes tanára. Az államtudományi államvizsgálati bizottság kül
tagja. Lakik: Árok-utcza 30. sz.

Magántanárok.
Dr. Bruckner Győző, bölcselettudor, képesített egyetemi magántanár, az 

újkori művelődéstörténet magántanára.
Dr. H orovitz Imre, az orvostudományok tudora, oki. kir. törvényszéki 

orvos, Eperjes szab. kir. város tiszteletbeli főorvosa; az orvosi tudományok 
köréből vett special-collegiumok magántanára. Lakik: Fő-utcza 81. szám.

Dr. Körtvélyessy Dezső, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd, 
kir. tvsz. tanácselnök, Sárosvárm. törvényhatósági bizottságának tagja; a 
tételes-jogi special-collegiumok magántanára. A jogtudományi államvizs
gálati bizottság kültagja. Lakik: Kerényi-utcza 3.

Dr. Máriássy Béla, a jogtudományok tudora, Sárosvármegye árvaszékének 
elnöke, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes szab. 
kir. város képviselőtestületének tagja; a magyar közigazgatási jog köréből 
vett special-collegiumok magántanára. Az államtudományi és a jogtudo
mányi államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Fő-utcza 94. sz.

Dr. Obál Béla, bölcselettudor, theologiai akadémiai tanár, a német nyelv 
előadó tanára. Lakik: Felső-kőrút 2. szám.

Dr. Sztehlo János,' a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd; Sáros
vármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. kir. város képviselő- 
testületének, a Collegium igazgató-választmányának tagja, az eperjesi 
ügyvédi kamara titkára; a tételes-jogi special-collegiumok magántanára. 
A jogtud. államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Kovács-utcza 10. sz.

Dr. Sztehlo Zoltán, az államtudományok és a jogtudományok tudora, 
okleveles bíró és ügyvéd; a római örökösödési jog köréből vett special- 
collegium magántanára.

C ) Vizsgálati bizottságok.
Első alapvizsgálati bizottság:

Elnök dr. H orovitz Simon. Helyettes elnök dr. Mikler Károly. Rendes 
tag dr. M ikler Károly. Póttagok dr. Flórián Károly, dr. Hebelt Ede, 
dr. Maléter István, dr. Aáoór G yula és dr. O betkó Dezső.

Második alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. F lórián Károly. Helyettes elnök dr. O betkó Dezső. Rendes 

tagok dr. O betkó Dezső, dr. Maléter István, Póttagok dr. Hebelt 
Ede, dr. H orovitz Simon, dr. M ikler Károly és dr. Moór G yula.

9*
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Harmadik alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Hebelt Ede. Helyettes elnök dr. H orovitz Simon. Rendes 

tagok dr. Horovitz S imon és dr. Moór G yula. Póttagok dr. F lórián 
Károly, dr. Mikler Károly, dr. Maléter István és dr. O betkó Dezső.

Államtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök dr. M ikler Károly. Helyettes elnök dr . F lórián Károly. Rendes 

tagok dr. Flórián Károly és dr. Maléter István. Póttagok dr. H ebelt 
Ede, dr. Horovitz S imon, dr. Moór G yula és dr. O betkó D ezső.

Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Bánó Aladár, Sárosvármegye főjegyzője,
dr. Horváth Ö dön, kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság ítélő- 

bírája, a jogakadémiának volt tanára és dékánja,
H offmann Mór, kir. tanácsos, ny. pénzügyigazgató,
Janik Ferencz, kir. tanácsos, m. kir. pénzügyigazgató, 
dr. Máriássy Béla, jogakadémiai m.-tanár, Sárosvármegye árvaszékének 

elnöke,
dr. Rosenberg Teofil, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi kamara alelnöke, 
dr. Schmidt Gyula, volt országgy. képv., ügyvéd, a Collegium örökös 

tb. felügyelője,
dr. Szlávik Mátyás, coll. theol. akad. tanár,
Tahy József, Sárosvármegye alispánja, a Collegium felügyelője, 
dr. Toperczer G éza, ügyvéd.

Jogtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök: üresedésben. Helyettes elnök dr. H ebelt Ede. Rendes tagok 

dr. H ebelt Ede, dr. Horovitz Simon és dr. O betkó D ezső. Pót
tagok dr. Flórián Károly, dr. Maléter István, dr. Mikler Károly 
és dr. Moór Gyula.

A jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjai:
Balpataky József, kir. ítélőtáblái bíró,
Fuhrmann Imre, kir. ítélőtáblái bíró, 
dr. H orovitz Gyula, Sárosvármegye tb. főügyésze, 
dr. H orváth Ö dön, kir. tanácsos, a in. 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 szab. kir. város főügyésze, Sárosvármegye tb. főügyésze, 
DR. Körtvélyessy D ezső, jogakad. m.-tanár, kir. tvszéki tanácselnök, 
Legeza István, kir. ítélőtáblái bíró,
Lehoczky Sándor, kir. törvényszéki elnök,



DR. Máriássy Béla, jogakad. magántanár, Sárosvármegye árvaszékének 
elnöke,

dr. M üller Bertalan, ügyvéd, Sárosvánnegye tb. főügyésze, 
dr. O szvald T ivadar, ügyvéd.
P échy P ál, kir. ítélőtáblái bíró, 
dr. P ropper József, ügyvéd,
Raisz Béla, kir. ítélőtáblái bíró,
dr. Rosenberg Teofil, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi kamara alelnöke, 
dr. Sztehlo János, jogakadémiai magántanár, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi 

kamara titkára, a coll. igazgatóválasztmány tagja,
Kissóczi Mátyás, kir. törvényszéki elnök,
Újházy Á rpád, kir. törvényszéki bíró.

D ) Előadott tantárgyak.*

Első félév.

A) Kötelező tantárgyak.

I. évfolyam.

Bevezetés a jog- és államtudományokba, heti 2 óra. Előadó tanár: 
dr. Maiéter István. 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. 
tanteremben.

Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugateurópai 
jogfejlődésre, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Milder Károly. Csütörtökön d. e. 
9 —10-ig, hétfőn és csütörtökön d. e. 10-11-ig, hétfőn és szerdán d. e. 
11 —12-ig, az I. sz. tanteremben.

II. évfolyam.

Jogbölcsészet, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Moór Gyula. Hétfőn és 
pénteken d. e. 8 —9-ig, szerdán és szombaton 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, kedden 
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.

* A hadi szolgálatot teljesítő dr. Flórián Károly és dr. Moór Gyula, úgy a pozsonyi 
egyetem tanárává kinevezett dr. Ereky István tantárgyait mindkét félévben dr. Hebelt Ede, 
dr. Mikler Károly és dr. Obelkó Dezső adták elő. A szintén a harcztéren levő dr. Bruckner 
Győző és dr. Sztehlo Zoltán magántanárok előadásokat nem tarthattak.

6§
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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 szombaton 
d. e. 11 —12-ig, a III. sz. tanteremben.

Magyar polgári törvénykezési jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó 
Dezső. Szombat kivételével naponta délelőtt 8 —9-ig, a III. sz. tanteremben.

Magyar kereskedelmi- és váltójog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó 
Dezső. 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. Szer
dán, csütörtökön, pénteken és szombaton d. e. 10—11-ig, hétfőn és csütör
tökön d. e. 11 —12-ig, a III. sz. tanteremben.

IV., vagyis államtudományi évfolyam.

Politika, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. Csütörtökön, 
pénteken és szombaton d. e. 9 - 10-ig és hétfőn d. e. 10—11-ig és 11 -  12-ig, 
a IV. sz. tanteremben.

Magyar közigazgatási jog, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Ereky István. 
Hétfőn és kedden d. e. 9 —10-ig, szombaton d. e. 1 0 - 11-ig és 11 —12-ig, 
a IV. sz. tanteremben.

Egyházjog, heti 7 óra. Előadó tanár: dr. Milder Károly. Sze dán 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. 
Kedden és szerdán d. u. 2 -3 -ig  és 3 —4-ig, a IV. sz. tanteremben.

B) Speciál-collegiumok.

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

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

Magyar büntető perjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Moór Gyula. 
Szerda és szombat kivételével naponta d. u. 2 —3-ig és csütörtökön d. u. 
3 —4-ig, a III. sz. tanteremben.

Közigazgatásjogi seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Ereky 
István. Hétfőn d. u. 6 —8-ig, a II. sz. tanteremben.

f  Egyházjogi seminarium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Ká
roly. 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. Csütörtö
kön d. e. 11--12-ig, a II. sz. tanteremben.
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Közigazgatás-jogi gyakorlatok, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Máriássy 
Béla. Csütörtökön és szombaton d. u. 3 -4-ig, a IV. sz. tanteremben.

Sajtójog, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Moór Gyula. Kedden d. u. 
3 — 4-ig, a III. sz. tanteremben.

Az athéni demokrácia, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. 
Szerdán és pénteken 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, f f

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 nyugateurópai 

jogfejlődésre, heti 7 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Péntek és szom
bat kivételével naponta d. e. 10 —11-ig, kedden d. e. 11 —12-ig, hétfőn 
és szerdán d. e. 12 —1-ig, az I. sz. tanteremben.

II. évfolyam.
Magyar közjog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. Hétfőn, 

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

pénteken, szombaton d. e. 8 —9-ig, 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. tan
teremben.

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. Moór Gyula. 
Szombaton d. e. 9 -  10-ig, pénteken és szombaton d. e. 10 -  11-ig, csütörtökön 
d. e. 11 —12-ig és 12 -1-ig, a III, sz. tanteremben.
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Magyar polgári törvénykezési jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó 
Dezső. Szombat kivételével naponta d. e. 8 — ig, a III. sz. tanteremben.

Magyar állam statisztikája, heti 4 óra. Előadó tanár: Választandó. 
Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken d. e. 11 —12-ig, a III. sz. tanteremben.

IV., vagyis államtud. évfolyam.

Ez a félév csak azokra a joghallgatókra kötelező, a kik egyéves 
önkéntesi szolgálatot nem teljesítenek s az illetők a szükséges heti óra
számot főkép a tételes-jogi tárgyakból választandó special-collegiumok 
sorából hallgatják.

B) Spetiál-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. tan
teremben.

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

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

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

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

Állam és egyház, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Szerdán, 
d. u. 2 —3-ig és 3 —4-ig, a III. 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 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.

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

Művelődéstörténet, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Bruckner Győző, 
Szombaton d. e. 8 —9-ig és 9 - 10-ig, a IV. sz. tanteremben.
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A vármegye, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Máriássy Béla. Csötörtökön 
és pénteken d. u. 3 —4-ig, a IV. sz. tanteremben.

Német nyelv, heti 1 óra. Előadó tanár: Obál Béla. Hétfőn d. u. 
3 —4-ig, a theol. tanteremben.

J E G Y Z E T .

Minden joghallgató hetenkint legalább 20 (húsz) órát tartozik hallgatni. A mennyiben 
tehát a kötelezett tantárgyak óraszáma a húszat el nem éri, a hiány a special-collegiumok 
sorából szabadon választva pótolandó. Az élő nyelvek a 20 órába be nem számíthatók. 
(Vall.- és közokt.-íi. min. rend. 128,000-1911. sz., 42. §.)

Oly joghallgatók, kik jogi tanulmányaik előtt, vagy azok megszakításával egyéves 
önkéntesi szolgálatot teljesítettek, vagy mozgósítás folytán katonai szolgálatra behívattak és 
egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak; úgyszintén oly joghallgatók, kik igazolják, 
hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évöket tanfolyamuk befejezésének 
idejére halasztották, a menyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg előszabott tan- 
tárgyakat'hallgatták, ezen hét félévök alapján végbizonyítványt nyerhetnek s tanfolyamuk 
bevégzettnek tekintendő. (1889: XXVI. t.-cikk 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 *-gal jelzett special-collegiumok olyanok, a melyek a fennálló szabályok értelmében 
a négyévi tanfolyamon keresztül egyszer okvetlenül hallgatandók.

A törvényszéki orvostan a jövő félévben nem fog előadatni.
f  A seminariumba való fölvételre az előadó tanár előzetes engedélye szükséges, 

mert a résztvevők száma korlátolt.

Coll. Ért, 1914—1915. 10
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E) Jogakadémiai hallgatók.

Név, vallás j Születés helye és ideje

1. ÉVFOLYAM.

Bánhegyi Imre izr., 1. f. é. . 
Bendik István r. kath. . .
Bereczky Béla gör. kath. 
Berthóty Dezső r. kath. . .

5 Beszkid Kornél gör. kath. . 
Bielek Miksa László ág. h. ev.
Biró Béla ref........................
Böhm Jenő izr.....................
Deutsch József izr. . . .

10 Falus Ferencz izr.................
Fekete Sándor ref................
Fleischer Elek izr.................
Földes Sándor izr................
Förster Frigyes ág. hitv. ev. 

15 Galambos Géza izr., I. f. é. 
Gallé Elemér r. kath. . .
Göőz Bertalan ref., I. f. é. . 
Graus Dezső izr., rkív., I. f. é.
Haász Árpád izr...................

20 Heckenast János r. kath., I. f. é. 
Hanzlik Ferencz r. kath., II. f. é. 
Homicskó Jenő g. kath.
Hübl Pál r. kath..................
Jarabin László r. kath., I. f. é. 

25 Kohánszky János r. kath. . 
Kollonay László ref. . . .
Kristóf Endre g. kath., I. f. é. 
Kroner Tivadar r. kath. . .
Lukács László izr.................

30 Lukovich Aladár r. kath. . 
Madarassy József ref. . . .
Madách József r. kath. 
Mayer György ág. h. ev. . 
Orián Sándor Árpád ref.,

II. f. é................................
35 Osusky Sámuel, ág. hitv. ev. 

Oszvald László ág. hitv. ev. 
Péchy Miklós r. kath. . .

Sasvár, Nyitra vm. 1897.
Igló, Szepes vm. 1891.
Csarnó, Sáros vm. 1895. 
Tótsóvár, Sáros vm. 1896. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna 1896. 
Eperjes, Sáros vm. 1896. 
Nagyszabos, Gömör vm. 1894. 
Szepesiíjvár, Szepes vm. 1896. 
Magyarjakabfalva, Sáros 1894. 
Eger, Heves vm. 1896.
Algyógy, Hunyad vm. 1881. 
Nyíri, Abaúj-Torna vm. 1895. 
Temesvár, 1895.
Lőcse, Szepes vm. 1892. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1896. 
Budapest, 1894.
Gács, Nógrád vm. 1896. 
Hunfalu, Szepes vm. 1892. 
Őriszentpéter, Vas vm. 1896. 
Szombathely, Vas vm. 1895. 
Doboz, Békés vm. 1895.' 
Remenye, Sáros vm. 1893. 
Száráz, Tolna vm. 1894. 
Breznóbánya, Zólyom vm. 1895. 
Beregszász, Bereg vm. 1895. 
Jánk, Szatmár vm. 1888. 
Máriakút, Zemplén vm. 1893. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1894. 
Nagykálló, Szabolcs vm. 1896. 
Homonna, Zemplén vm. 1870. 
Beje, Gömör vm. 1896.
Kassa, 1892.
Szepsi, Abaúj-Torna, 1896.

Kassa, Abaúj-Torna 1894. 
Berezd, Nyitra vm. 1888. 
Eperjes, Sáros vm. 1896. 
Sztankahermány, Sáros vm. 1896.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Pongrácz Gusztáv r. kath.,
II. f. é................................ Lőcse, Szepes vm. 1885.

Rácz Jenő izr........................ Cselej, Zemplén vm. 1895.
40 Renvers Ágoston r. kath. . Eperjes, Sáros vm. 1895.

Roskoványi József r. kath. I.f. é.
Sarudy László ág. h. ev. Eperjes, Sáros vm. 1894.
Schlesinger Chaim izr., rkív.,

I. f. é................................. Mogyorósfalva, Zemplén 1892.
Schulmann Gyula izr. . . Ungvár, Ung vm. 1897.

45 Singer Ernő izr., I. f. é .. . Liptószentmiklós, Liptó 1895.
Szolnoki Ödön r. kath. . . Érsekújvár, Nyitra vm. 1887.
Visnyovszky Emil r. k.,I. f. é. Pöstyén, Nyitra vm. 1884.
Vondra Antal r. kath., II. f. é. Bártfa, Sáros vm. 1892.
Wick Béla r. kath., II. f. é. Kisszeben, Sáros vm. 1873.

50 Zabrinszky Béla r. kath. Mezőnyárád, Borsod vm. 1895.
Zipszer Sándor izr., I. f. é. Kisszeben, Sáros vm. 1893.

II. ÉVFOLYAM.

Balga István r. kath. . . . Tiszaföldvár, Szolnok vm. 1894.
Balogh József ref. , . . . 1893.
Barkóczy József ref. . . . Mokcsa, Ung vm. 1881.

55 Barta Aladár izr., I. f. é. Rimaszombat, Götnör vm. 1895.
Beszkid Elek g. kath. . . Tölgyeshegy, Zemplén vm. 1894.
Bulissa Rezső r. kath. . . Eperjes, Sáros m. 1895.
Bunda János r. kath. . . . Turány, Zemplén vm. 1894.
Bunge Rudolf ref., I. f. é. . Liptóújvár, Liptó vm. 1895.

60 Chotvács József ág h. ev. I.f. é. Sókút, Zemplén vm. 1894.
Csábli József r. kath. . . . Bedeg, Tolna vm. 1893.
Dancz István ág. h. ev. . . Kassa, 1895.
Dobos László izr................. Miskolcz, 1895.
Dortsák László r. k. . . . Trsztena, Árva vm. 1892.

65 Draskóczy Béla ág. h. ev. . Gyürki, Hont vm. 1882.
Elischer Viktor ág. h. ev. . Gölniczbánya, Szepes m. 1894.
Felegyi István g. kath. . . Bártfa, Sáros vm. 1892.
Fisch Sándor izr.................. Miskolcz, 1895.
Geruska György ág. h. ev. Poprád, Szepes vm. 1894.

70 Glós Iván ág. h. ev. . . . Miskolcz, 1895.
Gojdics Lipót g. kath. . . Kőtelep, Sáros vm. 1892.
Haász Sándor izr................. Vizsoly, Abaúj-T. vm. 1894.
Havellant Gyula r. kath. I. f. é. Polgár, Szabolcs vm. 1895.
Hugyecz Nándor r. kath. . Beszterczebánya, Zólyom 1893.

io*
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Név, vallás

75 Hyzsa Gusztáv r. kath. . .
Ilkovics Ottó izr..................
Kéler György ág. h. ev. 
Kovacsevits Pál r. kath. . . 
Lichtschein Emil izr. . . 

80 Lichtschein Jenő izr. . . . 
Marcsek Aladár ág. h. ev.,

II. f. é................................
Mártyák Albin g. kath. . . 
Mezei István ref. . . . . 
Mosánszky Lothár ág. h. ev. 

85 Novák Antal r. kath. . . . 
Orosz Károly r. kath. . . 
Pereszlényi Géza r. kath. . 
Petrásovszky István g. kath. 
Révész Zoltán ág. hitv. ev. 

90 Ságliy Zoltán ref., I. f. é. . 
Seregély László ág. h. ev. .
Spiró Dezső izr....................
Stojkov Mózes g. kel. . . 
Stoll mann Tibor ág. h. ev. 

95 Szalay László ág. hitv. ev. 
Szlavkovszky Károly r. kath.,

Szliaczky Győző r. kath. 
Szokol Pál ág. h. ev., II. f. é. 
Szombathelyi István ág. h. ev. 

100 Thuránszky Győző ág. h. ev. 
Totnasovszky Lajos ág. h. ev. 
Túri József Emil r. kath., I. f. é. 
Vereby Miklós ág. hitv. ev. 
Vokál Károly r. kath. . . 

105 Zahler Artur izr. . . . .  III.

Születés helye és ideje

Liptószentmiklós, Liptó 1885. 
Szedi kert, Sáros vm. 1896. 
Trencsén, Trencsén vm. 1896. 
Valkány, Torontál vm. 1895. 
Ónod, Borsod vm. 1894. 
Sajószöged, Borsod vm. 1895.

Igló, Szepes vm. 1893.
Kabalás, Sáros vm. 1893.

Bártfa, Sáros vm. 1895. 
Miskolcz, 1893.
Gesztely, Zemplén vm. 1895. 
Varannó, Zemplén vm. 1894. 
Valkó, Zemplén vm. 1894. 
Nagybánya, Szatmár 1895.
Beje, Gömör vm. 1891. 
Városszalónak, Vas vm. 1893. 
Kisvárda, Szabolcs vm. 1892. 
Feketetó, Torontál vm. 1884. 
Beszterczebánya, Zólyom 1895. 
Ászár, Komárom vm. 1895. 
Eperjes, Sáros vm. 1893.

Rózsahegy, Liptó vm. 1889. 
Felsőbánya, Szatmár vm. 1890. 
Csehimindszent, Vas vm. 1893. 
Liptószentmiklós, Liptó 1895. 
Nyíregyháza, Szabolcs 1894. 
Lopér-Alsószabadi, Zólyom 1894. 
Nemeslubella, Liptó vm. 1894. 
Óiubló, Szepes vm. 1894. 
Töltszék, Sáros vm. 1894.

III. ÉVFOLYAM.

Andrássy László ág. hitv. ev. 
Balázsy József r. kath. . . 
Bálint Dezső ág. hitv. ev. . 
Berthóty Zsigmond ref. . . 

110 Binder Dezső ág. hitv. ev. . 
Brünn Sándor izr.................

Jolsva, Gömör. vm. 1892. 
Czabaj, Nyitra vm. 1885. 
Budapest, 1894.
Perecseny, Ung vm. 1891. 
Birda, Temes vm. 1892. 
Nagymihály, Zemplén 1894.
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Név, vallás

Dessewffy Miklós ág. h. ev. 
Funk Sándor Albin r. kath. 
Gyulai Emil r. kath. . . . 

115 Halasy Barna ág. h. ev. . .
Halrtiay Gyula r. kath. . .
Herz Ottó izr.......................
Hetessy Sándor ref. . . .
Homa Gyula g. kath. . . 

120 Huszovszky Lajos r. kath. . 
llkanics Ferencz g. kath., II.

f. é.....................................
Jaczkovics István g. kath. . 
Jalsoviczky István ref., I. f. é. 
Kádár Béla ref., I. f. é. . .

125 Kelemen Jenő izr.................
Keresztfalvy Gyula r. k., 1. f. é. 
Keresztfalvy Oszkár r. k. 
Kovács Béla r. kath. . . .
Kossuth Károly ág. hitv. ev.

130 Kun Béla r. kath..................
Lamparter Jenő r. kath. . .
Lemberger Albert izr. . .
Licskó Gyula r. kath., II. f. é.
Löffler Ervin izr...................

135 Makoviczky Emil ág. h. ev.
Mayer Béla izr.....................
Mederly Károly r. kath. . .
Meliorisz Kálmán ág. hitv. ev. 
Mitske Marián ág. hitv. ev.,

I. f. é.................................
140 Nitsche Alfréd r. kath. . .

Osváth Árpád ref.................
Papp László g. kath. . . .
Schwerer István r. kath.. .
Stefanyák József r. kath.

145 Szilágyi Jenő r. kath. . . . 
Szilágyi Zoltán ref. . . . 
Szontagh Bertalan ág. h. ev. 
Szutórisz Gyula ág. h. ev. . 
Trillhaas Lajos ág. hitv. ev. 

150 Vargha Géza g. kath. . . 
Venetianer Oszkár izr. . .

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm. 1894.
Kassa, 1891.
Nagybiccse, Trencsén 1892. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1888. 
Aáiskolcz, 1877.
Eperjes, Sáros vm. 1894. 
Mihályháza, Veszprém vm. 1874. 
Eperjes, Sáros vm. 1894. 
Aranybánya, Sáros vm. 1894.

Munkács, Bereg vm. 1887. 
Duquesne-Pa., É.-Amerika 1891. 
Budapest, 1894.
Budapest, 1892.
Beszterczebánya, Zólyom 1893. 
Bártfa, Sáros vm. 1893.
Bártfa, Sáros vm. 1894. 
Homonna, Zemplén vm. 1894. 
Túróczszeutmárton, Túrócz 1892. 
Budapest, 1894.
Felsőelefánt, Nyitra vm. 1893. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1890. 
Sárosszenti mre, Sáros 1893. 
Ruttka, Túrócz vm. 1894. 
Zólyom, Zólyom 1884.
Eperjes, Sáros vm. 1894. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1887. 
Kissáros, Sáros vm. 1894.

Eperjes, Sáros vm. 1893. 
Budapest, 1883.
Tornaija, Gömör vm. 1889. 
Abod, Borsod vm. 1894.
Flódság, Bács-Bodrog 1878. 
Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Zalaszentmihály, Zala vm. 1891. 
Öcsöd, Békés vm. 1882.
Királyi, Gömör vm. 1894. 
Szielnicz, Liptó vm. 1895. 
Miskolcz, 1873.
Kótaj, Szabolcs vm. 1883. 
Eperjes, Sáros vm. 1894.
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Név, vallás | Születés helye és ideje

IV. ÉVFOLYAM.

Andrejkovics József g. kath. 
Baloghy Elek ág. liitv. ev. . 
Beszkid Sándor g. kath.

155 Burger Dénes izr.................
Csarnogurszky Antal r. kath.,

I. f. é.................................
Csatáry János r. katlv . . 
Csipkés Albert r. kath. . .
Csornyák Mátyás r. kath., I. f. é.

160 Dite Antal r. kath., II. f. é. 
Flegmáim Imre izr. . . .
Grossmann Zoltán izr., I. f. é. 
Hamuth János r. kath. . .
Honéczy Géza ág. h. ev., I. f. é. 

165 Jaross Gyula r. kath. . . .
Jeney Kálmán ref.................
Kissóczi Pál r. kath., I. f. é. 
Kovalik István r. kath. . .
Kozlay Béla ág. h. ev. I. f. é.

170 Löwy Vilmos izr.................
Mikó Pál r. kath. . . .
(Moskovits) Szűcs Ábrahám

izr.......................................
Pásztor Géza g. kath., I. f. é. 
Popovits István g. kel., I. f. é. 

175 Rosenberg Béla izr. . . .
Ruttkay Ödön ág. hitv. ev. 
Salm Jenő r. kath. I. f. é. . 
Schütze József ág. h. ev., II. f. é. 
Stolcz Jenő r. kath. . . .

180 Szabó István ref..................
Szentmiklóssy Kálmán ág. h.

ev., II. f. é.........................
Szentmiklóssy Zoltán ág. h.

ev., I. f. é..........................
Székely Ernő izr., I. f. é. 
Szmoligovics Pál g. kath.,

II. f. é.................. ....  . .
185 Teltsch Guido Géza ág. h.

ev., I. f. é..........................

Csicsvaalja, Zemplén vm. 1890. 
Margonya, Sáros vm. 1893. 
Abaújszántó, Abaúj-T. vm. 1887. 
Ungvár, Ung vm. 1893.

Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Budapest, 1892.
Székesfehérvár, 1878.
Pécsújfalu, Sáros vm. 1888. 
Eperjes, Sáros vm. 1886. 
Abaújszántó, Abaúj-T. vm. 1892. 
Ungvár, Ung vm. 1893. 
M.-Sziget, Máramaros vm. 1893. 
Rimakokova, Gömör vm. 1885. 
Kistapolcsány, Bars vm. 1879. 
Legyesbénye, Zemplén vm. 1892. 
Eperjes, Sáros vm. 1883. 
Verebély, Bars vm. 1891. 
Nyárasdomb, Bereg vm. 1891. 
Sátoraljaújhely, Zemplén 1892. 
Héthárs, Sáros vm. 1890.

Ungvár, Ung vm. 1892.
Bácska, Zemplén vm. 1877. 
Ottlaka, Arad vm. 1887. 
Sebeskellemes, Sáros vm. 1893. 
Alsókubin, Árva vm. 1893.

Temesvár, 1893.
Rimaszombat, Gömör 1891. 
Mezőpanyit, Maros-Torda 1880.

Mikóháza, Gömör vm. 1891.

Feled, Gömör vm. 1889. 
Ungvár, Ung vm. 1892.

Antalfalva, Torontál vm. 1891.

Szepesbéla, Szepes vm. 1889.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Thóbiás Gyula ref., I. f. é. 
Tivadar György r. hath., I. f. é 
Tóth Géza ref. I. f. é. 
Vaskó József r. kath. . . 

190 Urbán Géza r. kath., il. f. é

Felsőláncz, Abaúj-T. vm. 1892, 
Nagykemencze, Zemplén 1883, 
Komádi, Bihar vm. 1889. 
Budámét", Sáros vm. 1890. 
Felsőmérk, Sáros vm. 1892.

TANFOLYAM HALLGATÁSA NÉLKÜL, MINISZTERI ENGEDÉLYLYEL
VIZSGÁZÓK.**

Jóba Elek ref.1 . . . .
Lakner Ödön ág. h. ev.3 

193 Radányi Lajos r. kath.8 .

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

* A  kiknek n eve m ellett I. vagy  II. f. é. jelzés van , azok  csak a jelzett egyik  
fé lévb en  voltak  beírva.

** A  m iniszteri en g ed ély  kelte és sz á m a : 1. 1909. okt. '13. 101,459. s z . ; 2. 1909. 
m árcz. 20. 35,065. s z . ; 3. 1910. m ájus 3. 45 ,412. sz.

F) Vizsgálatok.
Az 1914. évi június hó 1-jétől 1915. évi május hó 31-ikéig megtartott 

alap- és államvizsgálatok (beleértve az ismétlő- és, pótvizsgálatokat is) 
eredménye a következő:

Vizsgálatok
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Első alapvizsgálat . . . 6 9 6 9  ; 4 1 4 3 2 5 1  1 5 3 1 8
Második alapvizsgálat 6 0 — 6 0  5 1 4 2 6 4 4  , 1 4 2 1 6
Harmadik alapvizsgálat 4 3 — 4 3  : 1 9 1 5 2 5  1 4 2 1 6
Államtud. államvizsg. 1 5 — 1 5  - 5 9 1 4  1 — 1
Jogtud. államvizsgálat — — —  , — — - —  ! - — —

Összesen 1 8 7 — 1 8 7  1 0 4 2 8 2 1 3 4  4 4 7 5 1

\. Jegyzet. A nm . vallás- és k özoktatásügyi m. kir. m in isztériu m  1899. m árczius h ó  
19-ikén, 14,705. szám  alatt kelt ren delete értelm ében  fö le m líte n d ő , h o g y  a fent kitett id ő  
alatt az e lső  a lap v izsgá la to t Beszkid Elek, Elisctter Győző, Kon ez Pál, Singer Ernő; 
a m ásod ik  a lap v izsgá la to t Herz Ottó, Homo Gyula, Jalsoviczky István, Meliorísz Kálmán, 
Papi) László; a harm adik a lap v izsgá la to t Lengyel János tette le  k itüntetéssel. Ezeknek neveit 
-  a vallás- és közoktatásügyi m in isztériu m  H ivatalos KöZLÖNYében leen d ő közzététel 
végett — a nevezett m in isztér iu m h oz fölterjesztettük .
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2. Jegyzet. A nni. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1899. október 3-ikán 
41,398. szám alatt kelt rendelete értelmében azoknak a joghallgatóknak nevei, „a kik jogi 
tanulmányakat sikerrel fejezték be, és a tanári-kar előtt mint jómagaviseletű, szorgalmas, 
komoly törekvésű ifjak ismertesek", a hivatali alkalmazásoknál való különös figyelembe 
részesítés czéljából a nm. m. kir. igazságügyir.inisteriumhoz fölterjesztendok. Ily fölterjesz
tésre méltónak e tanévben a jogakadémia tanári-kara Thóbiás Gyulát találta.

3. Jegyzet. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül és közelebbi tájékoztatás czéljából 
közöljük, hogy az első félévben 25 tantárgy 99 heti órában; a Il-ik félévben pedig 30 
tantárgy 110 heti órában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián összesen 200 hallgató 
volt beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai nyolcz 
jogakadémia között az első volt. 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. Az Értesítőt a jogakadémia dékáni hivatala díjtalanul bárkinek készséggel 
megküldi.

A városban egészséges és nem drága lakások elegendő számmal állanak rendel
kezésre, az ifjúság ellátása jutányos. E mellett a tápintézetiel egy telken lévő collegiumi 
theol. Otthonban mintegy 15, evangélikus vagy református vallású joghallgató fétdij melleit, 
avagy félévenként 60 koronáért lakást, fűtést, világítást és kiszolgálást kaphat; ez esetben 
tehát teljes internátusi ellátást élvez. Az Otthon szabályai az Értesítő theologiai részében 
közölve vannak. Tekintve a rendelkezésre álló internátusi helyeknek csekély számát, kívánatos, 
hogy az érdeklődők az Otthon felügyelő-tanáránál fölvételi kérelmüket, lehetőleg még a 
szünidő folyamán bejelentsék.

G ) Jogakadémiai ifjúsági egyesületek.

1. A Joghallgatók Testületé.

I. Az Eperjesi Ev. coll. Joghallgatók Testületé 1914. október 23-án 
tartotta első félévi alakuló-közgyűlését.

A testület tisztikara: elnök Homa Gyula, alelnök Papp László, fő
jegyző Bulissa Rezső, aljegyző Oszwald László, pénztáros Bálint Dezső, 
ellenőr Petrasovszky István, könyvtáros Stefanyák József, kaszinói háznagy 
Beszkid Elek.

Az irodalmi osztály elnöke Mikó Pál, alelnöke Mayer György, tit 
kára Berthóty Dezső.

Becsületbírósági elnök Gyulai Emil, alelnök Balga István, titkár Lam- 
parter Jenő, főügyész Lőwy Vilmos, alügyész Madách József.

A Testület e félévi története méltókép illeszkedik bele múltjának 
fényes glóriától övezett keretébe, s követeli, hogy ragyogó tűzcsóva legyen 
abban a világító pharoszban, mely az eperjesi jogászság kulturfejlődésének 
útirányát jelzi: in nomine Dei pro Patria et Libertate.

A testületi élet ebben a félévben főkép iniciativákban és inspirációk
ban kulminált. A Testület elnöke, Homa Gyula azon volt, hogy e nehéz 
időkben, midőn népek, szinte az egész világ gigászi küzdelmében biro
dalmak alapjukban inognak meg hős fiaink örök dicsőségű harcaiban: az 
ideiglenesen még itthonmaradottak az ősi magyar szellemben, a hadba- 
vonult társak szellemében ápolják a magyar géniusz virágait, s a milliók
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boldogságán és boldogulhatásán alapuló szabadságot, melyért a többi 
társ ott — a harczmezőn — ontja drága, hős vérét, legnagyobb kincsét: életét.

A Testület elé különösen két czél megvalósítását tűzte ki az elnök. 
Az egyik az alapszabályok reformálása, a másik a Vöröskereszt-Egylet javára 
rendezendő zenés-estély. Az első régóta vajúdó kérdés, melynek megoldása 
hivatva lett volna a testületi szervezet reorganizációját létesíteni, működési 
körét kibővíteni. A másik tervnek kettős tendenciája is volt: a jogászságot 
közelébb hozni és jobban bevonni a város társadalmi életébe; másrészt 
pedig, tekintve tervünk jótékony czélját, azt óhajtottuk, hogy legalább némi- 
kép enyhítsük messze idegenben harczoló katonáink, testvéreink, véreink 
fájdalmát, a hazáért s vele értünk kihullatott vérük folyását. Reméljük hinni, 
hogy ez oly vállalkozás, mely a város t. közönségének legteljesebb rész
vételét vonta volna maga után. Ember tervez, Isten végez! Bekövetkezett 
az orosz invázió, mely különösen minket, sárosiakat sújtott keményen, s 
mely halomra döntötte minden tervünket, szép törekvésünket.

Megtettük kötelességünket, utat mutattunk nektek, boldog utódok... 
sic itur ad astra.

II. Az 1914/15. tanév II. felére a Joghallgatók Testületé 1915. január 
27-én alakult meg.

Elnöke lett Huszovszky Lajos, alelnök Bulissa Rezső, főjegyző Mayer 
György, aljegyző Oszwald László, pénztáros Bálint Dezső, ellenőr Petra- 
sovszky István, könyvtáros Stefanyák József.

Az irodalmi osztály elnöke Lamparter Jenő.
A becsületbírósági elnök Gyulai Emil, alelnök Berthóthy Zsigmond, 

főügyész Madách József.
E történelmi időben letűnt félév megmutatta, hogy a jogászság nemcsak 

a törvény betűivel tudja üldözni a jogtalanságot, de kardot is ránt, ha kell, az 
igazságért. „Testvériesen megosztozott a hallgatókon a nemzet és az akadémia. 
Most új osztozkodást kíván a haza; kívánsága szent . . .! A „Munka" oltárától 
a fenséges „Küzdelem" trónjához lépünk, fegyverhez edzziik kezeinket, hogy 
e nagy ideálnak, a „Küzdelemnek", nemes testőrei lehessünk.

E félév munkálkodásai az alapszabályok módosításaiban merültek ki. 
A változott viszonyoknak megfelelően, korrigáltuk eddigi alapszabályainkat; 
a Testület olvasókörének pedig alapszabályai nem lévén, ezeket összeállítottuk 
és a testületi szabályokhoz csatoltuk.

Ha a rendkívüli körülmények el is zártak bennünket attól, hogy 
társadalmi ünnepélyek rendezésével kövessük az elődök szokásait, mégsem 
tették lehetetlenné, hogy a magyar szabadság ünnepét, márczius 15-ét, meg
ünnepeljük. Fáklyásmenettel jártuk be a várost, amely után, óriási közönség 
jelenlétében, Mayer György szavalatot, Huszovszky Lajos elnök pedig 
beszédet mondott . . . Azzal a tudattal ünnepeltük a nemzeti megújhodás
nak évfordulóját, hogy nemsokára mi is azok mellé állunk, kik a golyó
vágta seb mellé érdemkeresztet kapnak, vagy pedig — ha a magyarok 
Istene úgy akarja — nekünk kell pótolnunk azokat a honfiakat, kiknek a 
magyar határon egyszerű fakeresztet tákol össze a könyező bajtárs.
Coll Ért. 1914—1915- 11
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Márcziusi ünneplésünk hangját szárnyára kapta a szél és vitte, vitte a 
grániczok felé, hol a magyar ágyuk hangjával egyesülve, a Dukla-szoros 
szikláit remegtette m eg... Katonáknak viszik az eperjesi jogászokat.

A szünidei elnöki teendők végzésével a Testület Huszovszky Lajost 
bízta meg.

Az akadémia pedig egy szünidei időtartamra ismét lezárul, hogy majd 
azután kitáruljon arra, hogy keblébe fogadja visszatért gyermekeit, kik 
elmentek az ifjúságnak fehér lehelletével arcukon s a győzelemből vissza
térve, a sokat küzdött férfiúnak bronzpatináját viselik arcukon.

2. A Jogász-Segélyegylet.
Az eperjesi jogászéletnek e legnemesebb hajtása, a mely évek hosszú 

során már-már terebélyes fává kezd növekedni, ez év folyamán is betöltötte 
áldásos hivatását a szegénysorsú, de arra érdemes, komoly törekvésű jog
hallgatóknak erkölcsi és anyagi támogatásával.

A Jogász-Segélyegylet ez évi elnöke Homa Gyula, az ügyvezető
választmány elnöke Papp László volt. A többi tisztséget a következők 
töltötték be: alelnök Mayer György, titkár Oszvald László, pénztáros Bőhm 
Jenő, ellenőr Beszkid Elek.

A második félévben, hadbavonulás miatt, a következő változások 
történtek: alelnök Lainparter Jenő, titkár Oszvald László, pénztáros Gallé 
Elemér, ellenőr Bielek László.

A segélyt elosztó választmány tagjai: az első félévben: Beszkid Elek, 
Bielek László, Bőhm Jenő, Lamparter Jenő, Mayer György, Orosz Károly, 
Oszvald László, Renvers Ágost; a második félévben: Beszkid Elek, Bielek 
László, Gallé Elemér, Kroner Tivadar, Lamparter Jenő, Mayer György, 
Oszvald László, Renvers Ágost voltak.

Segélyben részesültek: Bálint Dezső, Bereczky Béla, Berthóty Dezső, 
Berthóty Zsigrnond, Elischer Viktor, Gyulai Emil, Homicskó Jenő, Lőwy 
Vilmos, Madách József, Mártyák Albin, Huszovszky Lajos, Dancz István, 
Petrasovszky István, Merza László, Balga István, Mikó Pál, Venetianer 
Oszkár, Stefanyák József, Szalay László.

3. A Jogh. Testületének könyvtára.
A jelen tanévben a könyvtár gyarapítását a rendkívüli körülmények 

miatt mellőznünk kellett, — de a békés időben történő pótlás feltételével, — 
miután a Testület szabályai évi bevételeinek 10%-át a könyvtár gyarapítá
sára rendelik el.

A könyvtár hét csoportban, 852 kötetet számlált.
Mindkét félévben Stefanyák József volt a könyvtár őre.
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FŐGYMNASIUM.
III.

A ) Adatok a főgymnasium beléletének 1914/15. évi
történetéhez.

1. Az iskolai év lefolyása.

A háború színteréhez közel főgymnasiumunknak is sok nehézséggel 
kellett megküzdeni ez iskolai évben.

A felejthetetlenül szép augusztusi napok mihamar elröpültek. Még 
lelkűnkben fel-felviharzik a lelkesedés, a háborúszülte mámor, a mely 
magával ragadta nemcsak a hadbavonuló ifjúságot, de közönségünket is; 
még látjuk intézetünk udvarán Eperjes-város háziezredének felvirágozott 
zászlaját, búcsúzó, hadbavonuló zászlóalját, a mely közel egy hónapot töltött 
intézetünk falai között; még csak az imént búcsúztunk el hadbavonuló 
kartársainktól, volt tanítványainktól, — máris aktuálissá vált a komoly 
kérdés: mi lesz ezzel az iskolai évvel?

A beiratások szeptember 7 — 9-én folytak le. A tanulók száma a 
múlthoz képest nem csökkent. A szülőknek azonban a tanulók elhelyezése 
most, de még inkább az iskolai év második felében, sok gondot okozott. 
Ez évben vidékről vasúton bejáró tanulónk egy sem volt. A közlekedési 
viszonyok ezt nem engedték meg. Az iskolaévet szeptember 10-ikén 
nyitottuk meg. Az igazgató hazaszeretetre és kötelességtudásra intő szavai 
termékeny talajra találtak a tanulók szívében. Látszott, hogy mindenki érzi 
a helyzet komolyságát. A szemekben a háború említésére felragyogó könny 
és a kitüzesedő arcz elárulta, mily sok tanulónknak van atyja, testvére 
vagy hozzátartozója a harcztéren. Az iskolai munka tehát megindult. A 
tanulók a helyzethez illő komoly kötelességtudással végezték iskolai teendői
ket. Magaviselet tekintetében pedig egyenesen dicsérőleg emlékeztek meg 
róluk tanáraik. E szépen induló munkát nem zavarta kezdetben a város, 
de különösen az utcza háborús képe sem. A szakadatlan le- és felvonuló 
trénkocsik százai, sokszor ezrei, az automobiloknak meg nem szűnő jel
zései, a harcz szinterére vonuló katonák, majd a sebesülteket szállító kocsik: 
eddig ismeretlen érzéseket keltenek a közönségben. Az izgatott közön
ség soraiból a gyengébb szívűek máris felvetik a kérdést, vájjon a 
tanulóifjúságot nem volna-e tanácsos ilyen körülmények között szét

ír
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bocsátani. Tanításunk elé csakhamar komolyabb és pedig leküzdhetetlen 
akadályok gördülnek. Eperjest a hadiszintér közvetlen közelében ellepi 
a katonaság, a melyet csak az iskolai épületek felhasználásával képes a 
hatóság fedél alá helyezni. Ehhez járul még, hogy a katonai járványkórház 
zsúfolva van kolerás betegekkel, sőt egy-két koleraeset a városban is elő
fordult és halállal végződött. A járvány veszedelmének elkerülése végett az 
illetékes polgári hatóság ilymódon szeptember hó 24-ikén iskolánkat 
bezáratta. E nehéz helyzetben különös gondunk tárgya volt a vidéki ifjú
ságnak hazajuttatása. Ugyanis szeptember 24-ikétől Eperjesen minden polgári 
vonatközlekedés megszűnt. Az állomás pedig fertőzött területnek lett kije
lentve. A minden jó ügyet melegen felkaroló főispánunk ő méltósága 
azonban — az ittrekedt ifjúság számára — a különvonatot szeptember 
25-ikére kieszközölte. Tekintettel a terjedő ragályra, e vonatot elindulása előtt 
desinficiálták s különben is ez alkalommal a hatóság minden óvóintézke
dést megtett. így a tanulók felszállásánál ott volt a főispán, alispán, polgár- 
mester, a megyei és városi főorvos és a tanári-kar. S csak miután a városi 
főorvos a vonatot még egyszer végigjárta s konstatálta, hogy egészségügyi 
tekintetben minden óvóintézkedés megtörtént, szállhatott fel a vonatra az 
ifjúság. A kassai állomásra beérkező vonatot Schöpflin Géza vasúti osztag
parancsnok és Borsody Károly népfelkelő, mindketten intézetünknek tanárai, 
fogadták és közbenjárásukra sikerült tanulóinkat még aznap a különböző 
irányban induló katonai vonatokra feljuttatni. Tanítványaink mindannyian 
baj nélkül, egészségesen haza is érkeztek.

Az iskola bezáratása után a főgymnasium épülete ismét kaszárnya. 
Az igazgató több ízben kísérletet tett arra, hogy a tanítás újra kezdhető 
legyen. Eperjes háborús képe azonban mindinkább komorabbá vált. A foly
tonos esőzések s ennek folytán fellépő sokféle betegség nehézzé tették a 
katonák helyzetét. Katonai kórházaink immár telve voltak belső betegekkel. 
A katonák, a kik több órai menetelés után, elcsigázva, bőrig ázva, Eper
jesen megpihentek, szinte fenyegetve követelték, hogy fedél alá helyezzék 
őket. Ám a város már így is zsúfolva volt a hosszabb ideig itt tartózkodó 
katonasággal. Iskolai épületünk maradt tehát a mi volt, a katonák szálló
helye. így telt el a szeptember, az október. Novemberben a helyzet valami
vel javult és a város -polgármestere kijelentette, hogy deczember elején, 
vagy legkésőbb közepén az iskoláknak épületeiket visszaadhatják. S miután 
a főgymnasium épületében a beszállásolt katonák száma időközben meg
csappant, az igazgató már november hó 18-ikára a Vlll-ik osztály tanulóit 
behívta. Sajnos, a tanulók nem sokáig maradhattak együtt, mert november 
hó 28-án, Sárosvármegye északi részén, Alsópagonyban megjelent az orosz 
s nagy gyorsasággal nyomult előre. Már deczember 1-jén Bártfát foglalta 
el. A VlII-ik osztály tanulóit november 30-án szét kellett bocsátanunk. 
Menekült a város lakossága is. A főgymnasium igazgatója is két napig, 
vagyis addig, míg családját biztos helyre vitte s ott elhelyezte, távol volt. 
Különben pedig hely tál lőtt. Az orosz egy heti tartózkodás után Bártfáról 
önként távozott s így Eperjesen is a közvetlen veszély megszűnt. A kará
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csonyt már a legtöbb család itthon ünnepelhette. Az új esztendő közeled
tével a hatóság mindent elkövetett, hogy a hosszú ideig szünetelő tanítást 
az iskolai épületek felszabadításával végre-valahára lehetővé tegye. Január 
2-ikán a főgymnasium épületéből a beszállásolt katonák távoztak és a pol
gármester átiratban közölte, hogy a tanítás január 11-ikén megkezdhető. 
Ám e terminusra az ifjúság nem volt behívható, mivel a helyzet itt ismét 
komolyra fordult. A katonaság újra ellepte városunkat s polgármesterünk 
a beszállásolások után éppen rendbehozott épületet ismét kénytelen volt a 
katonáknak átengedni. A helyzet javulása után azonban, be nem várva a 
beszállásolt katonák távozását, az igazgató, a collegiumi igazg.-vál. elnöké
nek engedélyével, a tanulókat behívta és pedig a VII —VIII. osztályt január 
18-ikára, az 1 —VI. osztályt január 25-ikére. Az épület, a polgármester kiváló 
jóindulata folytán, a beszállásolások alól ekkorra felszabadult. A behívott 
tanulóifjúságból voltak olyanok, a kik pontos időre nem jöttek el. Sáros- 
és Zemplénvármegye felső részén lakó szülők gyermekei voltak ezek, a 
kik az orosz elől előttünk ismeretlen helyre menekültek, de a kiket éppen 
ezért a behívási időn túl is minden nehézség nélkül felvettünk. De voltak 
olyan szülők is, a kik Eperjesen nem látták biztosítottnak az iskolai év 
nyugodt befejezését s ezért gyermekeiket más iskolába vitték. Viszont sok 
bártfai gymnasiumi tanuló, mivel Bártfán a tanítás szünetelt, január havá
ban nálunk iratkozott be. Kétségkívül maga a tanári-kar is komoly aggo
dalmakkal fogott a munkába. Az iskolaévből több mint négy hónap telt el. 
E hosszú szünidő alatt a tanulók jó része elszokott a rendes munkától. 
Sokan közülök nehéz, örökké emlékezetes, szivet-lelketrázó küzdelmeken 
estek át családjaikkal együtt. De a folyton fokozódó drágaság is súlyos 
teherként nehezedett különösen a vidéki szülőkre, a kik gyermekeiket csak 
nagy áldozattal voltak képesek itt fenntartani. A nyomor sem volt ismeret
len sok tanulónk előtt. Ha ehhez hozzáveszszük a tőlünk pár kilométernyire 
eső hadiszintérről érkező izgalmas, folyton változó híreket, ne csodálkoz
zunk, ha a természettől különben is élénk fantáziájú gyermek csak lassan 
jutott abba a hangulatba, a mi a rendszeres, nyugodt munkának előfeltétele. 
Maga a tanári testület mindent elkövetett, hogy e munka sikerét biztosítsa. 
Ifjúságunk, a mely szeptemberben oly fényes jelét adta komoly munka
szeretetének, lassan-lassan ismét a régi; ismeri és teljesíti kötelességét. 
A rendelkezésünkre álló idő azonban rövid. Tervünket, hogy július hó 
közepéig tanítsunk, nem valósíthatjuk meg. Az ellenség ugyan a május 
2-ikán meginduló nagy galicziai offenziva kezdetén kitakarodik Sárosvár
megyéből. E miatt tehát taníthatunk, de megvan a drágaság és fenyeget 
a járvány. Ez utóbbi ok miatt a hatóság június 1 -jéré az iskolát csakugyan 
bezáratta és ezzel az örökké emlékezetes 1914—15. iskolai év véget ért.

2. Hadbavonult tanárok. Az általános mozgósítás elrendelése után 
a tanári-karnak több tagja nyomban bevonult katonai szolgálatra. És pedig: 
Borsody Károly népfelkelő a 9. népfelkelő-gyalogezredhez, Saguly József 
póttartalékos a 101. gyalogezredhez, Schöpflin Géza népfelkelő-főhadnagy
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a 9. népfelkelő-gyalogezredhez, Teltsch Kornél népfelkelő-főhadnagy a 
10. népfelkelő-gyalogezredhez. Az 1915. évi április hó 16-ikán megtartott 
népfelkelési bemutató-szemlén népfelkelési fegyveres szolgálatra alkalma
saknak találták dr. Wallentínyi Samut és Vöröss Sándort, a kiket azonban 
mindezideig katonai szolgálatra nem hívtak be. Borsody Károly kartársun
kat 1915. február 9-ikén idegbaja miatt bizonytalan időre szabadságolták.

3. Hadbavonult tanulók. A főgymnasium tanulói közül katonák
nak sorozták be a következőket: A tanév elején: Boratkó Ferencz, Löwen- 
stein Elek VIII. oszt. és Dániel Csarni István VII. oszt. tanulókat. Az 1915. 
évi április havi sorozáson: Artim Antal, Gajdos József, Grellneth Andor, 
Krón József, Papp József, Petrasovszky Leó, Rácz Ferencz, Reinitz József, 
Szabó István, Télessy István, Wächter Vilmos VIII. oszt., Molnár Béla, 
Klonfár Dezső, Petricskó János VII. o. és Koncsek Béla VI. oszt. tanulókat. 
A tanári testület családias melegséggel és szeretettel bocsátotta el hadba- 
vonuló fiait. Ma már mindannyian katonák.

Volt tanítványainknak, a kik a mai történelmi időkben hazájukat 
védelmezik és esetleg'vérüket, életüket áldozzák, névsorát a jövő iskolai 
év (1915 — 16.) Értesítőjében szeretnők szintén megörökíteni. Az a benső 
viszony, a mely nálunk az iskola és a volt tanítványok között mindig meg
volt s melyet ápolni egyik legszentebb kötelességünknek ismerünk — indít 
bennünket arra, hogy felkérjük volt tanítványainkat, illetve azoknak szüleit, 
hozzátartozóit, hogy hadbavonult volt tanítványaink neveit, esetleg harcztéri 
kitüntetéseiket, vagy ha a Gondviselés úgy intézte, hó'si halálukat, a fó'gym- 
nasiuni igazgatóságával közölni szíveskedjenek.

4. Tanulmányi rend. Az itthonmaradt kartársak örömmel vállal
koztak a hadrakelt kartársaik helyett a tanítás munkájára. A tárgyfelosztás 
e szerint készült tehát el. Gondot fordítottunk arra, hogy az elárvult tárgyak 
szakembereknek kezében maradjanak, a minek természetesen az volt a követ
kezménye, hogy volt olyan tanár, a ki heti 26 — 28 órát kapott (L. a „Tanári 
testület s az előadott tárgyak" rovatát). A tornaórák tartására Fúria Zoltán, 
Hajdú Árpád és Marencsin Zoltán theologusokat, volt tanítványainkat kértük 
fel, a kik erre szívesen vállalkoztak. A szépírási órák elmaradtak. Szünetelt 
a melléktárgyak tanítása is. Az ifjúsági körök sem működtek. E tárgyfelosztás 
megmaradt a tanítás újrakezdése után is, januárban. Csupán a tornaórákat 
vette át redukált óraszámban Peskó Ödön és dr. Wallentínyi Samu. Miután 
pedig a hosszas szünet miatt a rendelkezésünkre álló idő kevés volt és e 
miatt a tanítás anyagát egész terjedelmében nem dolgozhattuk fel, a tanári
kar elhatározta, hogy másként járunk el oly tárgyaknál, a melyeknél alap
vető munkáról van szó és másként azoknál, a melyeknél befejező munkát 
végezhetünk. A nyelvi tárgyaknál a grammatikai rész földolgozásában, a 
mathematika és physika (VII. o.) anyagának tanításában részletekbe hatoló 
munkát végzünk és a mennyiben valamely rész felmarad az anyagból, a 
jövő tanév tananyagába illesztjük. A hittan, földrajz, természetrajz, történelem,
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görögpótló, mértan, rajz és phil. propaedeutika anyagát redukáljuk, csak 
a főbb dolgokra és fogalmakra tanítjuk az ifjúságot és ezeket a tárgyakat 
befejezzük. A nyelvi tárgyaknál is az olvasmányok anyagát a rövidebb 
tanítási időhöz képest redukáljuk. A dolgozatokra nézve abban állapodott 
meg a tanári-kar, hogy a rendelkezésünkre álló időhöz mérten, megfelelő 
számú dolgozatot irat minden tárgyból, minden osztályban. E megállapo
dások figyelembevételével végezte a tanári-kar ezévi munkáját.

A tanári testület 23 értekezletben intézte el az iskolai ügyeket. Csak
nem minden értekezleten foglalkozott tanulmányi ügyekkel. Az iskolai év 
rövidsége miatt csak két ellenőrző értekezletet tarthattunk.

5. Tanárok, tanulók részvétele a háború folytán támadt 
nyom or és szenvedés enyhítésében. Vármegyénk egy része hónapo
kon át ellenségtől megszállott föld volt. Magában Eperjesen is a lakosság 
erős megpróbáltatásoknak volt kitéve. így a tanárok és a tanulóifjúság is. 
Nem gondolhattunk tehát pillanatra sem olyan nagyszabású, sokirányú 
társadalmi tevékenységre, a milyet a háború közelsége és nyomora által nem 
sújtott más magyar város középiskolája a háborúokozta nyomor és szenve
dés megszüntetése érdekében kifejtett vagy legalább is kifejthetett. Deczem- 
berben Eperjes kihalt város volt. E hónap előtt és után a lakosság állandóan 
izgalomban élt. Ez a társadalom, a mely békés időben fejlett kultur-életet 
él (Eperjesi Széchenyi-kör), a háború folyamán kulturális tevékenységében 
meg volt bénítva. Mi itt ámulva vettünk hírt kivált ama boldog közép
iskolák társadalmi tevékenységéről, a melyek most is hangversenyeket» 
matinékat, előadásokat rendeztek s hadsegélyző czélokra ezreket gyűjtöttek. 
De bármilyen nehéz viszonyok között is éltünk, emberbaráti hazafias köte
lességünknek igyekeztünk mi is megfelelni. A tanárok minden társadalmi 
akció iránt melegen érdeklődtek s abban, miként békés időkben, sőt azok
nál fokozottabb mértékben, tevékeny részt vettek (L. „A tanárok társadalmi 
tevékenysége" ez. rovatot). Anyagi áldozatkészségben nem maradtak el. 
Ugyanezt mondhatjuk tanulóinkról is. Gyűjtéseket ugyan — számolva a 
nehéz anyagi helyzettel — körünkben elvből nem indítottunk, mindazon
által a háború által támadt nyomor és szenvedés — a melynek tanulóink 
közvetlen szemlélői voltak — meghatotta és önkéntes adakozásra késztette 
a résztvevő gyermekszíveket. Különösen értékes azonban tanulóinknak társa
dalmi tevékenysége. A hazafias érzés szociális érzékkel párosult bennük. 
Erre joggal büszkék lehetünk. Éppen ezért buzdításul érdemesnek tartjuk 
azoknak a tanulóknak neveit közölni, a kik valamely társadalmi, vagy más 
hasznos munkában az október —januári szünetidőben részt vettek:

a) A Vkm. fölhívta iskolánkat is, hogy a tanulók útján a katonák 
részére szedercserjelevelet gyűjtsünk. E rendelet szeptember 19-ikén, későn 
érkezett hozzánk; közvetlenül az ifjúság elbocsájtása előtt. Az ifjúság egy- 
része ezek szerint a vidéken, a másik része pedig helyben gyűjtött. A hely
beli gyűjtés eredményét az igazgatóság küldötte föl a Hadsegélyző Hiva
talnak. A vidéki tanulók gyűjtéseiket a községi tanító útján a tanfelügyelőség
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hez juttatták. Szedercserjelevelet gyűjtöttek: Osztró Sándor, Nevoczky Dénes, 
Szalay Lajos I. o. t., Alexander Ignácz, Bergel János, Frenyó Lajos III. o. t. 
Blazsovszky Ferencz, Kónya Sándor, Hampel Lajos, Neusinger Aurél, 
Oszwald Pál IV. o. t., Saláta Zoltán, Slajchó Mihály V. o. t., Bánó Dénes, 
Csajka József, Dudinszky Béla, Horváth András, Oszwald Dániel, Javornitzky 
Aladár, Vozarik Antal, Zsigmond Árpád VI. o. t., Fenczik Sándor VIII. o. t.

b) Az eperjesi Vöröskereszt-fiókegyesület által fönntartott 200-ágyas, 
kisegítő kórház szervezésének idejében igen hasznos szolgálatot tett az a 
cserkész-csapat, a melyet Vöröss Sándor coll. főgymn. tanár buzgalma 
szervezett. A cserkész-csapat augusztus 10-ikén kezdte meg működését és 
október 1-jéig működött, a mikor is a föllépett kolerajárványra való 
tekintettel a parancsnok azt föloszlatta. A cserkészek teendői voltak: a 
kórházban őrszolgálat, a látogatók irányítása, a levelek továbbítása, a szük
séges dolgoknak bevásárlása, üzenetek hordása, a sebesültek érkezésénél 
kordont vontak az állomás épülete előtt. A fiúk mindenféle megbízást a 
legnagyobb készséggel teljesítettek. Tanulóink közül cserkészek voltak: 
Bartsch Róbert, Frank Károly, Holénia Gyula III. o. t, Friedmann Hugó, 
Gasch Oszkár, Hampel Lajos, Hartmann Sándor, Kónya Sándor, Mátrai 
Rezső, Mankovich György, Stern Béla IV. o. t., Chanáth Dénes, Frank 
Vilmos, Lichtig Ernő, Raab György, Slajchó Mihály V. o. t., Bánó Dénes, 
Déri György, Holénia József, Löwy Jenő, Lutocska László, Koncsek Béla, 
Nagy Árpád, Oszvald Dániel, Szabó István, Tauth Béla, Tahy Elemér VI.
o. t., Andrejkó Árpád, Bárdos Nándor, Fellner István, Gruber Sándor, 
Kulifay Tibor, Lefkovics Artur, Sarudy Tibor, Sztopkó Ferencz VII. o. t.

c) Volt sok hivatal, a melyik különösen a mozgósítás idejében szíve
sen vette tanulóinknak segédkezését, a kik hivatalos teendők végzésére 
készséggel is vállalkoztak. A hivatalfők elismeréssel nyilatkoztak tanulóink 
kötelességtudásáról, szolgálatkészségéről és életrevalóságáról. E tanulóink a 
következők: Neusinger Aurél (posta) IV. o., Lichtig Ernő (városháza), 
Öhlschläger Andor (posta), Schréter Gyula (posta) V. o. t., Bergmann Jenő 
(posta), Kares Gusztáv (körjegyzőség), Klemens Rezső (posta), Oszvald 
Dániel (posta), Weiszer Jenő (posta), Zeman Jenő (városháza) VI. o. t., 
Bárdos Nándor (posta), Bodnár Lajos (körjegyzőség), Gruber Sándor (kör
jegyzőség), Irányi Géza (városháza), Klein Pál (ügyvédi iroda), Rosenberg 
Gyula (városháza) VII. o. t., Derfényi László (városháza), Csendes Sándor 
(ügyvédi iroda), Bodnár István (körjegyzőség), Chriastélyi Gyula (körjegy
zőség), Atlasz Éliás (ügyvédi iroda), Fenczik Sándor (lelkészi iroda), Gott- 
diener József (városháza), Kurth János (ügyvédi iroda), Roskoványi István 
(körjegyzőség), Prekop Simon (körjegyzőség), Szepessy Zoltán (körjegyző
ség), Tahy Béla (főszolgabírói hivatal), Várjon Géza (erdőhivatal) VIII. o. t.

d) Igen sok tanulója az intézetnek a szünetidőben segítségére volt 
otthon szüleinek; és pedig a háznál, az üzletben, a mesterségnél, leggyak
rabban a mezei munkálatoknál. Ezek a tanulók a következők: Boratkó 
Dezső, Gmitró Tivadar, Freundlich Elek, Gruber Imre, Klein Béla, Kruppa 
András, Kusnyir György, Lefkovics Emil, Lencz Ödön, Medzihradszky
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Lajos, Miklós András, Varga Antal I. o. t., Holvay Árpád, Bergel János, 
Csabinyák Mihály, Kuhlöffel Béla, Marencsin Andor, Klein Béla, Takács 
János V. o. t., Dubinszky Lajos, Chovan András, Zsupnik Lajos III. o. t., 
Gründl János IV. o. t., Saláta Zoltán V. o. t., Bertalan Béla, Dudinszky Béla, 
Csajka József, Quttmann Manó, Javornitzky Aladár, Halmi Elemér, Horváth 
András, Kapisinszky Miklós, Koncsek István, Klemens Rezső, Marencsin 
Béla, Karcz Gusztáv, Urbanyecz István, Venetiáner Sándor, Vozarik Antal, 
Zsigmond Árpád VI. o. t., Bertalan Dezső, Gallotsik Elek, Grünstein Béla, 
Bárdos Nándor, Konka Géza, Kulifay Andor, Lamparter Győző, Lefkovits 
Artur, Tauth Béla, Jármay László, Bergmann Jenő, Lutocska László, Sarudy 
Tibor, Sztopkó Ferencz, Tahy Elemér, Berzeviczy László VII. o. t.

f)  Az ifjúsági alapból 1000 korona hadikölcsönt jegyeztünk. Ifjúsági 
Hadsegélyző-jelvény 222 darab kelt el, darabonként 50 fillérjével. Az ily 
módon begyűlt 111 koronát a m. kir. Honvédelmi Minisztérium Had- 
segélyző Hivatalának küldöttük be. A Vl-ik osztály a vak katonák javára 
17’20 koronát gyűjtött.

6. A tanulók segélyezése, a) Segélyek. A mint már említettem, 
tanulóifjúságunk jórésze csak igen nagy nehézségekkel volt képes ezidén 
magát itt föntartani. A tanulók nehéz helyzetét csakhamar észrevettük abból 
is, hogy a tandíj nehezen vagy egyáltalán nem folyt be és a tandíj elenge
dését kérő folyamodványok száma a rendesnél jóval nagyobb volt. Az 
iskola az ifj. Segélyalapból a rendes tandíjelengedéseken felül a tandíj 
fedezésére segélyben részesítette a következő tanulókat:

I. oszt.: Kruppa András 30 kor., Szlávjk Tibor 30, Bartsch 
Sándor 30, Bittó Béla 30, Boratkó Benő 60, Gmitró Tivadar 15,
Krahulecz Tivadar 30 kor.;

II. oszt.: Késmárszky Jenő 30 kor., Bartsch Dezső 30, Papp 
Tibor 15, Schimkó Rezső 30 kor.;

III. oszt.: Bergel János 30 kor., Kuhlöffel Béla 30 kor.;
IV. oszt.: Huszár József 30 kor., Neusinger Aurél 30,

Schwarz Gyula 15, Gottlieb Elek 30, Bartsch Róbert 15 kor.;
V. oszt.: Midiik Frigyes 15 kor., Öhlschläger Adolf 60 kor.;
VI. oszt.: Bodnár József 15 kor, Dudinszky Béla 30, Nagy 

Dezső 30, Oszvald Dániel 30, Tahy Elemér 60, Weiszer Sándor 30,
Zeman Jenő 15 kor.;

VII. oszt.: Goldmann Béla 30 kor., Késmárszky Árpád 30,
Kulifay Tibor 60, Midiik Miklós 30, Öhlschläger Ödön 60 kor.;

VIII. oszt.: Kalinyák Emánuel 30 kor., Tahy Béla 60 kor.
Összesen.................................................................................... 1095 kor.
Hasonlóképen a rendes elengedéseken felül a konviktusi díj

fedezésére segélyben részesültek:
Coll. Ért. 1914-1915. 12
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I. oszt.: Bartsch Sándor 40 kor., Boratkó Benő 40, Miklós 

Endre 30 kor., II. oszt.: Bartsch Dezső 30 kor., III. oszt.: Chrias
tély Aladár 40 kor., IV. oszt.: Bartsch Róbert 30 kor., Elischer 
Zoltán 30, OründI János 30 kor., V. oszt.: Szlávik Rezső 60 kor.,
Wächter Lajos 35 kor. Összesen .. ............................................. 355 kor.

b) Tandíjelengedések. Szegénység, jó tanulmányi előmenetel 
és jó  erkölcsi magaviselet alapján: I. oszt.: Krahulecz Tivadar 
30 kor., Kruppa András 30, Petrasovszky Pál 30, Slajchó István 30,
Szlávik Tibor 30 kor.; II. oszt.: Andrejkó Bertalan 30 kor.,
Gottdiener Miklós 30, Gönczy Gábor 60, Hanzély László 30,
Hoffmann Rezső 30, Kónya Miklós 30 kor.; III. oszt.: Alexander 
Ignácz 30 kor.; IV. oszt.: Bodnár Dezső 60 kor., Elischer Zoltán 
60, Engler Pál 60, Frauwirth Mihály 60, Friedmann Hugó 30,
Futtersack Mózes 30, Hanzély Miklós 30, Kónya Sándor 30,
Scholtz Rezső 30, Zsugyel Bertalan 60 kor.; V. oszt.: Durst 
Aladár 30 kor., Gerő Ödön 30, Halmi Aladár 30, Lichtig Ernő 
30, Raab György 30, Székely László 30 kor.; VI. oszt.: Bertalan 
Béla 30 kor., Guttmann Manó 30, Holénia József 30, Kapisinszky 
Miklós 60, Koncsek Béla 30, Lőwy Jenő 30, Nagy Árpád 60,
Nagy Dezső 30 kor.; VII. oszt.: Bodnár Lajos 30 kor., Elischer 
Béla 60, Goldmann Béla 30, Grünstein Béla 30 kor., Vili. oszt.:
Bartos Gyula 60 kor., Bodnár István 60, Csendes Sándor 60,
Gajdos József 30, Gallotsik László 30, Kurth János 60, Nagy 
Jenő 30, Papp József 60, Reinitz József 30, Wächter Vilmos
30 kor. Összesen ................................................................. ...  .. 1920 kor.

Collegiumi tanárok gyermekei: Mayer István 60 kor., Ger
hard Béla 60, Szánik Ernő 60, Wallentínyi László 60, Peskó 
Zoltán 60, Frenyó Lajos 60, Holénia Gyula 60, Sarudy Béla 60,
Klemens Rezső 60, Liptai Sándor 60, Sarudy Tibor 60 kor.
Összesen.............................................................................................. 660 kor.

Ev. lelkészek és tanítók gyermekei: I. oszt.: Slajchó István 
30 kor.; II. oszt.: Goldperger Géza 30 kor., Szabó Ferencz 30,
Simkó Rezső 30 kor.; III. oszt.: Chriastély Aladár 30, Mayer 
Elemér 30 kor.; IV. oszt.: Engler Pál 30 kor.; V. oszt.: Durst 
Aladár 30 kor., Hajsó Gyula 30, Halmi Aladár 30, Slajchó Mihály 
30 kor.; VI. oszt.: Koncsek Béla 30 kor, Javorniczky Gyula 30,
Halmi Elemér 30, Zeman Jenő 30 kor.; VIII. oszt.: Chriastély
Gyula 30 kor., Szabó István 30 kor. Összesen........................ 510 kor.

c) Tápdíjelengedések. Engler Pál IV. o. 40 kor., Elischer 
Béla IV. o. 35, Hajsó Gyula V. o. 30, Halmi Aladár V. o. 40,
Mosánszky Szeverin V. o. 30, Halmi Elemér VI. o. 30, Horváth 
András VI. o. 30, Javornitzky Aladár VI. o. 35, Marencsin Béla
VI. o. 35, Tahy Elemér VI. o. 40, Elischer Béla VII. o. 35,
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Chriastélyi Oyula VIII. o. 30, Gajdos József VIII. o. 30, Priscsák 
János VIII. o. 30, Tahy Béla VIII. o. 40, Wächter Vilmos VIII. o.
35 kor. Összesen ..................  .....................................................  445 kor.

c) Ösztöndíjak. Tanulóink közül iskolánkhoz nem kötött ösztöndíj- 
alapokból a következők élveztek ösztöndíjat:
Jancsó Attila III. o. t., a Sartory-féle ösztöndíjat ........................ 1000 K.
Várjon Géza VIII. o. t., az erdészeti- »   200 „
Kayser Albert VIII. o. t., » » ........................  200 „
Wächter Vilmos VIII. o. t., a Hrabovszky- „   25 „
Tahy Béla VIII. o. t., » «   25 »
Neusinger Aurél III. o. t., a Pénzügyőri- „   200 »
Dessewffy István I. o. t., a Dessewffy- »   200 „
Szabó István VI. o. t., a Lőwenburg- „   150 «
Papp József VIII. o. t., a Gazsy- ,,   160 „
Ambrus Zoltán II. o. t., a Pénzügyőri- »   100 „

Összesen: 2260 K.
Iskolai jutalomdíjat kaptak a következő tanulók:

Bartsch Sándor I. o. t., Bánóczy-jutalomdíjat.................................. 35 K.
Sarudy Béla IV. o. t., » „ ..............................  35 „
Koncsek Béla VI. o. t., » » ........................  ,. 35 „
Mayer Elemér III. o. t., „ „   35 „
Durst Aladár V. o. t., Clementisz- „   11 „
Bartsch Dezső II. o. t., „ ,,   11 „
Slajchó István I. o. t., „ „   11 „
Halmi Aladár V. o. t., Dr. Duka- „   85 „
Krahulecz Tivadar I. o. t., Furmann- „   15 „
Bodnár István VIII. o. t., Hazslinszky-»   80 „
Nagy Jenő VIII. o. t., Izraelita- »   100 „
Késmárszky Árpád VII. o. t., Kacziányi-jutalomdíjat..................  200 »
Papp József VIII. o. t., Kalavszky- »   80 „
Durst Aladár V. o. t., Ketzer- «   9 »
Gerhard Béla I. o. t., » »   9 „
Kusnyir György I. o. t., „ „   9 ,,
Elischer Zoltán IV. o. t., Kuksz- „   20 «
Raab György V. o. t., Kükemezey- „ ............  .. 28 „
Elischer Béla VI. o. t., Ludmann- ,,   20 »
Hanzély Miklós IV. o. t., Dr. Meliórisz- „   8 „
Kulifay Tibor VII. o. t., Református- „   40
Tahy Béla VIII. o. t., Roskoványi- „   16 »
Tahy Elemér VI. o. t., « »   16 «
Brauner Ernő VII. o. t., Sárossy- „   18 „
Járrnay László VII. o. t., „ „   18 „
Öhlschläger Ödön VII. o. t., » „   18 „

Átvitel .. .. 962 K.
12’
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Áthozat .. .. 962 IC
Csendes Sándor VIII. o. t., Szmik-jutalomdíjat ..................  " 400 „
Frenyó Lajos III. o. t., » »# ........................ 400 „
Schulek Gyula III. o. t., Szontagh- » ........................ 16 »
Peskó Zoltán II. o. t., » » ........................ 16 »
Gottdiener Miklós II. o. t., Takarékpénztári-jutalomdíjat .. .. 20 «
Bergel János III. o. t., » » .. .. 20 »
Friedmann Hugó IV. o. t., » » .. .. 20 »
Alexander Ignácz III. o. t., » » .. .. 20 »
Bartsch Róbert VI. o. t., » « .. .. 20 »
Szlávik Tibor I. o. t., Ujházy-jutalomdíjat....................................  120 »
Chriastély Aladár III. o. t., Ujházy-jutalomdíjat ........................ 8 »
Kurth János VIII. o. t., „ »   8 „
Öhlschläger Andor V. o. t., » ,,   16 „
Bartos Gyula VIII. o. t., Vandrák- »   50 »
Kurth János VIII. o. t., Holleganz- »   12 „
Szánik Ernő II. o. t., Löffelholz- »   24 »
Wallentínyi László II. o. t., Löffelholz- „   24 »
Bartos Gyula VIII. o. t., Róth-Teleky- „   65 „
Csendes Sándor VIII. o. t., „ „   65 »
Klein Albin III. o. t., Magyar helyesírási- »   15 «
Gmitró Tivadar I. o. t., az Ifjúsági segélyalapból........................ 10 »
Nagy Árpád VI. o. t., » »   20 ,,
Gallotsik László VIII. o. t., » »   20 ,,
Mayer Elemér III. o. t., „ „ .. .................. .......... 30 »

Összesen: 2381 K.
7. Változás a tanári-karban. fiáfa kir. kath. főgymnasiumi

hittanár, a ki intézetünkben tizenöt éven át tanította a vallástanra róm. 
kath. tanulóinkat, az igazgatóhoz intézett meleghangú levelében e tanév elején 
bejelentette, hogy sokirányú elfoglaltsága miatt e tisztétől való felmentését 
kérte és azt meg is nyerte. Távozását őszintén sajnáljuk, mivel a tanári 
testülettel való harmonikus együttműködést soha szem elől nem tévesztette 
s róm. kath. tanulóinknak pedig igazi lelkiatyja volt. Dr. Fischer-Colbrie 
Ágost kassai róm. kath. püspök úr Öméltósága helyébe Bőhm Brúnó, szent- 
ferenczrendi áldozópapot nevezte ki, a mit a mi iskolai főhatóságunk tudo
másul vett. Bőhm Brúnót szeretetreméltó kiváló egyénisége predestinálják 
a nevelés munkájára.

8 . A főgym nasiumi tanárok tevékenysége az iskolán kívül.
a) Balló Aurél az Eperjesi Széchenyi-kör zene- és képzőművészeti szak
választmányának tagja, törvényszéki írásszakértő.

b) Borsody Károly az Eperjesi Széchenyi-kör zene- és képzőművészeti 
szakválasztmányának, igazgató-választmányának tagja.

c) Frenyó Lajos a sárosvármegyei vöröskereszt-választmány adomá
nyokat gyűjtő bizottságának tagja, az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház taná
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csának és iskolaszékének tagja, collegiumi könyvtáros, a coll. olvasóterem 
őre, a főgymnasium „Thököly Imre"-körének vezetője, az Eperjesi Széchenyi
kor magyar-irodalmi és népnevelési szakválasztmányának, igazgató-választ
mányának s a sárosmegyei tót és rutén népköltészet emlékeinek gyűjtésére 
kiküldött bizottságának tagja, a M. Kárpátegyesület eperjesi osztályának 
választmányi tagja. A „Messiás eljövetelének előkészítése az Ószövetségben" 
czímű tankönyvét az egyetemes tanügyi bizottság engedélyezte. Megírta az 
Értesítő számára Húsz Ármin nekrológját.

d) Gömöry János az Országos Vöröskereszt sárosvármegyei választ
mányának, az eperjesi fiókegyesületének titkára, a hadbavonultak család
tagjait segélyző vármegyei bizottságnak, a sárosvármegyei központi segélyző 
bizottságnak tagja, a sajtótermékek szállításának ellenőrzésére kinevezett 
állami megbízott, országos ev. zsinati képviselő, az eperjesi ág. hitv. ev. I. 
egyház tanácsának és iskolaszékének tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör iro
dalmi szakválasztmányának elnöke, igazgatóválasztmányának tagja, az Orszá
gos Középiskolai Tanáregyesület választmányának tagja, az Ev. Tanárok 
és Tanítók Országos Egyesületének titkára, az eperjesi áll. óvoda felügyelő
bizottságának és az eperjesi gyermekmenhely-bizottságnak tagja. Jelentést 
írt az Orsz. Vöröskereszt-Egyesület sárosvármegyei választmányának és 
eperjesi fiókjának múlt évi működéséről. Az Evangélikus Ő rálló társ
szerkesztője, írt az Eperjesi LAPOKba.

e) Ludmann Ottó a F. J.-rend lovagja, az eperjesi ág. h. ev. I. egy
ház tanácsának és iskolaszékének tagja, a tiszai ág. h. ev. egyházkerület 
törvényszékének bírája, az Országos Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület választmá
nyának tiszteletbeli tagja, Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének tagja.

f)  Perényi Vilmos a sárosvármegyei központi segély ző bizottságnak 
tagja, a nemzetközi mathematikai reform-bizottság magyarországi bizott
ságának tagja, Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének tagja.

g) Peskó Ödön az Országos Vöröskereszt-Egyesület sárosvármegyei 
választmánya adományokat gyűjtő bizottságának tagja, az eperjesi ág. h. 
ev. I. egyház tanácsának tagja, a sárosi ev. egyházmegyei számvevőszék 
tagja, Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének választott tagja, az Eper
jesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának tagja, a M. Kárpátegyesület 
eperjesi osztályának választmányi tagja.

k) Szutórisz Frigyes a sárosvármegyei központi segélyző bizottságnak 
tagja, az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház tanácsának és iskolaszékének, 
Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes szab. kir. város 
képviselőtestületének tagja, a Kir. M. Természettudományi Társulat alapító
tagja, a sárosvármegyei nemzeti munkapárt egyik alelnöke, a M. Kárpát
egyesület eperjesi osztályának ügyvezető-elnöke, az Eperjesi Kölcsönös 
Segélyző Szövetkezet felügyelő-bizottsági tagja. írt az Eperjesi LAPOKba és 
Szepesi LAPOKba.

i) Vöröss Sándor az Országos Vöröskereszt Egyesület eperjesi fiókjá
nak választmányi tagja és az ez által fenntartott 200-ágyas kisegítő kór
ház cserkészcsapatának parancsnoka és intéző bizottságának jegyzője, a
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hadbavonultak családjait segélyző vármegyei bizottság titkára, az Eperjesi 
Széchenyi-kör igazgató-választmányának, magyar irodalmi, népnevelési, 
zene- és képzőművészeti és színészed szakválasztmányának tagja; a M. Kár
pátegyesület eperjesi Osztályának és az Eperjesi Jótékony Leányegyesület
nek titkára; az eperjesi ref. egyháztanács tagja, az eperjesi állami óvoda 
felügyelő-bizottságának tagja; az eperjesi kereskedő-tanoncziskolának igaz
gatója. írt az Eperjesi LAPOKba.

j)  Dr. Wallentínyi Samu az Országos Vöröskereszt Egyesület eperjesi 
fiókja által fenntartott 200-ágyas kisegítő kórház intéző bizottságának 
jegyzője, a hadbavonultak családtagjait segélyző vármegyei bizottság titkára, 
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 Eper
jesi Széchenyi-kör titkára, az Eperjesi Lapok belső munkatársa, az Evang. 
Ő rálló munkatársa; Sárosvármegye bártfai múzeumának bizottsági jegy
zője, a coll. Magyar Társaság elnöke. Kormányképviselőként résztvett a 
késmárki lyceum érettségi vizsgálatán; miniszteri biztosnak küldetett ki a 
soproni ev. képző tanítóképesítő-vizsgáira. Résztvett a sárosi ev. egyház
megye közgyűlésén.

9. Az ifjúság valláserkölcsi n ev e lése . Az ifjúság vallásos neve
lésére ezidén is kiváló gondot fordítottunk. Az ifjúság a tanárokkal együtt 
látogatta az istenitiszteleteket és résztvett az őszi és tavaszi deprecatiókban. 
A tanari-kar a másvallású tanulóktól is szigorúan megkívánja a vallásiam 
óráknak lelkiismeretes látogatását és vallási követelményeiknek teljesítését.

A tanulók magaviseleté ellen kifogásunk nincsen. Egy-két eset kivéte
lével szigorúbb fegyelmi eszközhöz fordulnunk nem kellett. Különben is 
a háború észrevehetően befolyással volt az ifjúság szellemére és pedig jó 
irányban.

A tanulók egészségi állapota. Intézetünkben -  nem tekintve egy
két betegségi esetet — az egészségügyi állapot ezidén is jó volt. (L. az 
iskolaorvos jelentését.)

Egy megrendítő halálesetről mégis be kell számolnunk. Draskóczy Lajos 
IV. o. tanuló Makón elhúnyt. A városunkat közvetlenül fenyegető orosz vesze
delem idején szüleivel és testvéreivel együtt eltávozott Eperjesről, hogy békét 
és nyugalmat találjon a távolban, de a könyörtelen halál súlyos szenvedések 
után végleg elragadta körünkből. Ez elhúnyt kedves kisfiú intézetünkben 
a kötelességét minden körülmények között fényes sikerrel teljesítő, tanáraihoz 
és tanulótársaihoz nemes szívvel ragaszkodó tanulónak kiváló mintaképe 
volt. Korai halála ezért mély gyászba borította nemcsak önfeláldozó szüleit, 
hanem tanárait és tanulótársait is. Bennünket e gyász annyiban is köze
lebbről érint, mert az elhúnyt édesatyjában a Collegium igazgatóját tiszteljük. 
A boldogultnak sírjára a tanári-kar és az ifjúság, őszinte részvétének jeléül, 
koszorút helyezett. A megszomorodott szülőknek, különösen a jó édes
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anyának adjon a jó Isten vigaszt és enyhülést! A megboldogultnak emléke 
legyen áldott!

10. Nyilvános vizsgálatok. Az 1915. évi márczius 30-ikán megtar
tott érettségi osztályozó-értekezlet, a Vkm.-nek 913 — 1915. ein. szám alatt 
kelt rendelete értelmében, osztályozta az április havában katonai szolgálatra 
alkalmasnak minősített VIII. osztályú tanulókat. A vizsgálat elnöke Liptai 
Lajos ev. alesperes volt; a kormány ez alkalommal képviselőt nem küldött 
ki. Az 1915. évi május hó 25-27-ikén megtartott rendes írásbeli érettségi 
vizsgálatok tételei a következők voltak: a) Magyar nyelvből: A magyar 
népköltészet hatása Petőfire. — b) Latin nyelvből: Sallustius »Bellum 
Jugurthinum" czímű művének 24. caputja. — c) Mennyiségtanból: a) Egy 
számtani haladvány első három tagjának és egy mértani haladvány' első 
három tagjának együttes összege 96. A számtani haladvány első tagja 
kétszer foglaltatik a mértani haladvány első tagjában; a számtani haladvány 
második tagja 3-szor van meg a mértani haladvány második tagjában és 
a számtani haladvány 3-ik tagja 6-szor foglaltatik a mértani haladvány 3-ik 
tagjában. Melyek e haladványok? b) Valamely nyárilakban, a melyben 8 
személy lakik, vízvezetéket rendeznek be. Fejenként és naponként 200 1.-t, 
egy fürdőre 300 1.-t, a 4 ár területű kert öntözésére L5 1.-t számítanak 
ma-ként. Milyen nagynak kell a víztartó élének lennie, ha naponkint egy
szer töltik és hány lóerőt kell a gőzgépnek szolgáltatnia, ha a gép 15 m. 
magasra nyomja a vizet és naponként 3 órát dolgozik?

A június 2-5-ikén megtartott szóbeli érettségi vizsgálaton Korbély 
Qéza ev. főesperes, egyházkerületi főjegyző elnökölt. A kormány képvisele
tében Fischer Miklós iglói főgymn. igazgató volt jelen. E vizsgálaton érett
ségi bizonyítványt kaptak azok a VIII. o. tanulók is, a kik októberben 
vonultak be katonai szolgálatra. Az iskolaévet rendes évvégi vizsgálatok 
helyett a tananyag összefoglalásával fejeztük be. Az ifjúságot június hó l-jén 
bocsátottuk szét.
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B) Tanári testület s az előadott tantárgyak.

Sor
szám A tanár neve Tantárgy és osztály Heti

óra
szám

Jegyzet

1. Balló Aurél.............
r. tanár

Rajzoló-mért. í— IV. 
Oör. pót. r. V —VIII. 18 A rajzszertár őre.

2. Borsody Károly .. ..
r. tanár

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

V, VIII.
20

Az V. osztály főnöke.
A philologiai szertár őre.

3. Frenyó Lajos.........
r. tanár

Vallástan I —VIII. 
Magyar III. 20

A III. osztály főnöke.
A collegiumi Nagykönyv
tár őre. Az ifjúsági isten- 
tisztelelek vezetője.

4. Gömöry János .. ..
r. tanár

Történelem VI.,VIII., 
Philos. propaed. VIII. 
Görögpótló V.

15
Igazgató.
Az igazg.-választm. tagja. 
Coll. h. pénztáros.

5. Klemens T. János .
r. tanár

Latin IV., VII.
Görög V.
Gör. pót. ir. VI., VII., 

VIII.
23 A VII. osztály főnöke. 

A segítő könyvtár őre.

6. Ludmann Ottó .. ..
r. tanár

Görög VI, VII., VIII. 
Német VII, VIII. 
Latin V.

24
Az igazg.-választmány tagja.
A Ferencz József-rend lov.
Az Ev. Tanítók és Tanárok 
Egyesületének tiszteletbeli tagja.

7. Perényi Vilmos .. ..
r. tanár

Mennyiségtan I, III, 
V, VII.

Természettan VII, 
Physikai földrajz III.

20
A VIII. osztály főnöke. 
A physikai múzeum őre. 
Tandíjkezelő.

8. Peskó Ödön ........
r. tanár

Mennyiségtan II, 
IV, VI, VIII. 

Természettan VIII. 
Német III.

21
Az igazg.-választm. tagja. 
A VII. osztály főnöke.
A Tornakor elnöke.
A Mathem. kör elnöke.

9. Saguly József........
r. tanár

Hadbavonult.

10. Schöpflin Géza .. .
r. tanár

Hadbavonult.

11. Szutórisz Frigyes ..
r. tanár

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

Német IV, V , VI.
22

A VI. osztály főnöke.
Az igazg.-választm. tagja. 
A terniészetr. szertár őre.

12. Teltsch Kornél ..
r. tanár

Hadbavonult.
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Sor
szám A tanár neve Tantárgy és osztály Heti

óra
szám

Jegyzet

13. Vöröss Sándor ..
r. tanár

Magyar II., V., VI., 
VII.

Latin II., VI.
26 A II. osztály főnöke.

Az ifjúsági könyvtár őre.

14. Dr. Wallentínyi Samu
r. tanár

Magyar I., IV., VIII. 
Latin I., III., VIII. 28

Az I. osztály főnöke.
A Magyar Társ elnöke. 
A coll. ig.-választm. jegyz. 
A tanári értekezlet jegyz.

Vallástant tanítottak:
Bőhtn Brúnó szentferenczrendi áldozópap. Tanította a róm. kath. val

lástant heti 4 órában.
Számán István kir. kath. főgymn. r. hittanár. Tanította a gór. 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., VIII. osztályban heti 1 — 1 órában, dr. Wallen- 

tínyi Samu az I., II. osztályban heti 1 — 1 órában tanította.
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.

C ) Tantárgyak osztályok szerint.
I. OSZTÁLY.

O sztá lyfőn ök: dr. W a l l e n t ín y i  Sa m u .

1. Vallástan. Ószövetségi élet- és jellemképek s tanítások. Ádám és 
Éva, Abrahám, Jákob, József, Mózes és tanításai, Józsué, Sámuel, Dávid és 
tanításai, Salamon és tanításai, Illés, Ámós, Ésaiás, Ezékiás, Jósiás, Jerémiás, 
Ezékiél, Ezsdrás, Nehémiás, a Makkabeusok. A Messiás eljövetelének elő
készítése az Ószövetségben. Az ószövetségi könyvek rövid ismertetése. 
A tízparancsolat magyarázata. Kk.: Frenyó L., A Megváltó eljövetelének 
előkészítése az Ószövetségben. Hetvényi—Jausz — Adorján, Bibliai Olvasó
könyv. Poszvék S., Egyházi énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság 
számára. Heti 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Olvasmányok: Az Igazság és Hamisság. Az 
angyalbárányok. A szürke ló. A holló és a róka. A fösvény és a majom. 
Hunor és Magyar. Atilla, Isten ostora. A catalaunumi csata. Atilla halála. 
A fehér ló. Botond. Szent István király. Korona és kard. Deák Balázs. 
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. Kis-Kúnság. 
Szent László füve. A rab gólya. Hadnagy uram! Téli világ. Füstbement 
terv. Szülőföldemen. Hymnus. Szózat. A költeményeket könyvnélkül is
Coll. Ért. 1914—1915. 13
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kellett tudniok. b) Nyelvtanból: Az egész alaktan tüzetesen. Tk.: Szinyei, 
Magyar Olvasókönyv és Nyelvtan, 1. Heti 5 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv, a) Olvasmányok: Casa. Casae area. Personae. Puer 
et puella. Portae et fenestrae. Quot sunt? Tullia, Linus et Lygia. Dominus 
et vilicus. Domus. Popina. Fons. Az olvasmányokhoz tartozó, fordítani 
váló mondatok. Az olvasmányokat könyvnélkül is tanulták. — b) Nyelvtan: 
írás, olvasás, declitiálás, coniugálás az activumban, a névmások. — Tk.: 
Oeréb —Wirth, Kis Latin Nyelvkönyv. Csengery, Latin nyelvtan, I. Heti 
6 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

4. Földrajz. Földrajzi alapfogalmak. A magyar királyság részletes leírása. 
Tk.: Scholtz—Schürger, Földrajz, 1. 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. Hosszúság- és súlymérés. Pénzegységünk. Négy alap
művelet egész számmal, tizedes- és közönséges törtekkel. Legkisebb közös 
többszörös. Legnagyobb közös osztó. Prim- s összetett szám. A számok 
oszthatósága. Tk.: Dr. Horti Henrik, Számtan. Heti 4 óra. — Perényi Vilmos.

7. Rajzoló geometria. A pont és az egyenes vonal. Az egyenes hely
zetei. Távolságok összehasonlítása. A szög keletkezése és mérése. Egyenes 
vonalú idomok. Háromszögek, négyszögek, sokszögek. Körbe és kör körül 
írt sokszögek. A kör. A kör érintője. Két kör viszonylagos helyzete. Az ido
mok kerülete és területe. — Hetenkint egy mértani, illetve mértani 
beosztáson alapuló díszítményi rajz. — Tk.: dr. Horti Henrik, Rajzoló 
geometria. Heti 3 óra. — Balló Aurél.

8. 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.

9. Torna. 1. Testgyakorlat: a) Arcz- és oldalsorok alakítása; járás, 
kanyarodás, rendek és kettősrendek alakítása helyben, b) Szabadgyakorlatok: 
fej- és törzsfordítások, líajlítások, 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. II.

II. OSZTÁLY.
O sz tá ly fő n ö k : VÖRÖSS SÁNDOR.

1. Vallástan. Jézus születése, tanítása, tettei, szenvedése, halála, feltáma
dása, mennybemenetele. Az összes történetekből az erkölcsi tanulság. A hegyi 
beszéd magyarázata. Tk.: Bereczky S., Jézus élete és tanítása. Hetvényi —
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Jausz — Adorján, Bibliai olvasókönyv. Poszvék Sándor, Egyházi énekek és 
imádságok ev. középiskolai ifjúság számára. — Heti 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: Szótan, az állandó határozók, a szórend, 
az összetett mondatok, b) Olvasmányok: Hogyan fogott a huszár ellensé
get? Furcsa faluk. Aesopus és Fáy András tanító meséiből. A magyar al
földi puszta. A Tisza. A Balaton partján. Nagy Lajos és a nápolyi had
járatok. Hunyadi János. Költemények: A puszta télen. A Tisza. Kont. Szüre
tünk. Éji látogatás. A megfagyott gyermek. A jó öreg kocsmáros. A szegény 
asszony könyve. A költemények könyvnélkül is. Havonkint két írásbeli 
dolgozat. Tk.: Szinnyei, Magyar nyelvtan, II. r., Magyar olvasókönyv, II. r. 
— Heti 5 óra. — Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv, a) Nyelvtan: A coniunctivus igeidői activumbaii és 
passivumban; imperativus; igenevek; deponens igék; körülírt igehajlítás; 
rendhagyó és hiányos igék; a gyakrabban előforduló határozók és igenévi 
szerkezetek, b) Olvasmányok: Domus Romana. Triclinium. Quintus. Pic
turae parietinae. Cenantium nomina et mores. Cicero et Milo. De Orpheo 
fabula. Aeneae arma. Castrorum descriptio. Quintus ad castra pervenit. 
Hostes a castris repelluntur. Captivi interrogantur. Valamennyi olvasmány 
könyvnélkül is. Fordítani való mondatok magyarról latinra. Havonkint két 
írásbeli dolgozat. Tk.: Csengeri, Latin nyelvtan, I. r., Qeréb —Wirth, Kis 
latin nyelvkönyv. — Heti 6 óra. — Vöröss Sándor.

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

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

6. Számtan. Előnyös számolások. Arányos mennyiségek. Viszony. Arány. 
Kettős tételhez tartozó feladatok. Százalékszámítás. Nyereség-veszteségszámí- 
tás. Súlyokra vonatkozó számítások. Sconto, rabatt stb. díjak. — Hetenkint 
4 óra. — Kézikönyv: Horti, Számtan. — Peskó Ödön.

7. Rajzoló geometria. A testekről általában. A testek általános tulaj
donságai. Szögletes testek (hasábok, gúlák). Vegyes felületű testek (henger, 
kúp). Gömbölyű testek (gömb). Szabályos testek. A testek felszínének és 
köbtartalmának a kiszámítása. A sík származtatása és térbeli helyzetei. 
Az egyenes a térben. Az egyenes és a sík kölcsönös helyzete. Két és több 
síknak a kölcsönös helyzete. A testszög. A testek egybevágósága, hasonló
sága és symmetriája. Mértani és díszítményi rajzok készítése táblára meg
szerkesztett előrajzok után. A testek axonometrikus ábrázolása. Tk.: Dr. Horti 
Henrik, Stereometria. Hetenkint 3 óra. — Balló Aurél.

8. 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.

13*
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9. Testgyakorlat, a) Torna, mint az I. osztályban. Heti 2 órában. — 
Dr. Wallentínyi Samu.

III. OSZTÁLY.
O sz tá ly fő n ö k : FRENYÓ L a jo s .

1. Vallástan. A keresztyén, különösen a magyar prot. egyház története. 
Luther élete részletesen. A német és svájczi reformáczió. A reformáczió 
elterjedése Magyarországon, -  virágzó kora, az üldözések, a magyar prot. 
egyház rövid története napjainkig. Kk.: Hetvényi Lajos, A keresztyén egy
házrövid története. Hetvényi—Jausz—Adorján, Bibliai olvasókönyv. Poszvék
S., Egyházi énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára. — Heti 
2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv, a) Nyelvtan: A nyelvtani ismeretek rendszeres 
összefoglalása: hangtan, szótan, mondattan, b) Olvasmányok: Budavára 
török kézre kerül. Drégely eleste. Eger vívása. Török világ Magyarországon. 
Bocskay István fölkelése, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György és utódai. 
c) Költemények, valamennyi könyvnélkül i s : Rákosi szántó a török alatt. 
Hazámhoz. A ló és a lovag. István öcsémhez. Családi kör. Havonkint két 
írásbeli dolgozat. Kk.: Szinnyei József, Rendszeres magyar nyelvtan. Magyar 
olvasókönyv, III. — Heti 4 óra. -  Saguly'József helyett: Frenyó Lajos.

3. Latin nyelv, a) Olvasmányok: Coriolanus. Coriolanus a volscusoknál. 
Coriolanus hadat visz Róma ellen. Miltiades, I—IV. Ezzel kapcsolatban 
fordítás magyarból latinra. — b) Nyelvtan: Az alaktan átismétlése után 
behatóan foglalkoztunk az egyszerű mondattannal: az egyes mondatrészekkel, 
részletesen a határozókkal, főleg a névszók puszta eseteivel kifejezett határo
zókkal; az igeidők használatával. — Tk.: Csengeri, Latin olvasókönyv, III. 
és Nyelvtan, II. Heti 5 óra. — Saguly József helyett: dr. Wallentínyi Samu.

4. Német nyelv, a) Beszédgyakorlatok és olvasmányok: Die Schule. 
Der Unterricht und die Schüler. Die Turnhalle und der Spielplatz. Das 
Haus. Unsere Wohnung. Der Hof, Der Garten. Das Dorf. Die Stadt. 
Sprüche vom lieben Gott. Die sieben Brüder. Die vier Brüder. Rätsel. 
Der Garten. Ein Einkauf. Die Woche, der Monat, das Jahr. — b) Nyelvtan: 
Inductiv alapon a főnevek ragozása, a praepositiók, a számnevek. Az igék 
ragozása a folyamatos jelenben. Fordítás magyarból németre. Kéthetenkint 
írásbeli dolgozat. Hetenkint 4 óra. Kk.: Schuster Alfréd, Német nyelvtan, I. — 
Teltsch Kornél helyett: Peskó Ödön.

5. Történelem. Magyarország történelme a mohácsi veszedelemig. 
Tk.: Szigethy, Magyarok története, I. Heti 3 óra. — Saguly József helyett: 
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-
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A Nap. A Hold. A bolygók. Üstökösök, meteorok. Tk.: Makay, Fizika és 
fizikai földrajz. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

7. Számtan. Egyszerű kamatszámitás. Egyszerű és összetett kettős tétel. 
Értékpapiros- és váltószámítás. Arányos osztás. Elegyítés. Arany- és ezüstötvé- 
nyekre vonatkozó számítás. Tk.: Dr. Horti H , Számtan. Heti 3 óra. — 
Perényi Vilmos.

8. Rajzoló geometria. A constructiv planimetria alapfeladatai. Távol
ságok és szögek alapműveletei. 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 el; Erős vár a mi Istenünk; Jertek hozzám, Krisztus mondja; 
Dicsőség mennyben Istennek; Eljött hozzánk az üdvösség; Gályarabok 
éneke. Hetenkint 1 óra. -- Szálúk Ernő.

10. Torna. Svéd szabad- és szergyakorlatok, játékok. Hetenkint 1 óra. — 
Peskó Ödön. IV.

IV. OSZTÁLY.
O sztá ly főn ök : P eskó  Ö d ö n .

1. Vallástan. Hittan és erkölcstan. Az evangélikus egyház főbb hit- és 
erkölcstani elvei, tekintettel más egyházak főbb tanításaira. Szentírási helyek 
olvasása és magyarázása. Tk.: Hetvényi Lajos, Evangélikus vallástan; 
Hetvényi—Jausz-Adorján, Bibliai olvasókönyv; Poszvék Sándor, Egyházi 
énekek és imádságok ev. középiskolai ifjak számára. Heti 2 óra. — 
Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Behatóan, tüzetesen foglalkoztunk Arany János Toldi
jával, e költemény nyelvével, főhősével, jellemrajzával, szerkezetével, forrá
saival stb. Három éneket könyvnélkül is megtanultak a fiúk. Megismer
kedtünk továbbá a stilisztika fogalmával, a stílus szabályaival, a költői 
nyelv jellegzetes sajátságaival, a verstan alapelemeivel, a hangsúlyos és 
időmértékes verselés törvényeivel, alakjaival. Szóval részletesen foglalkoztunk 
a stilisztikával. — Közben a jellegzetesebb stílus-fajokra példákat mutattunk 
be az Olvasókönyvből. — Kötelező házi olvasmányok voltak: János vitéz, 
Rózsa és Ibolya, Az első lopás, A jó palóczok, Az obsitos, Mátyás diák,
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A pártütők, Sárga rózsa, Petőfi, Arany, Vörösmarty 5 — 5 hazafias költe
ménye. Tk.: Lehr A., Toldi; Zlinszky Aladár, Stilisztika. Heti 4 óra. — 
Schöpflin Géza helyett: dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Mondattan: Az összetett mondat. A latin prozódia. 
Olvasmányok: C. Julius Caesar De bello Gallico-jából: Gallia leírása; 
a helvetiusokkal viselt háború, cap. 1 — 14. Publius Ovidius Naso Meta- 
morphosisából: Az emberi nemnek négy korszaka. A végzett olvasmá
nyokkal kapcsolatban stílusgyakorlatok. Havonkint két írásbeli dolgozat. 
Tje: Csengeri János, Latin nyelvtan, II. r. Dávid István, Latin olvasókönyv. 
Kempf —Csenged — Cserép, Latin stílusgyakorlatok, I. r. — Hetenkint 5 óra. -  
Schöflin Géza helyett: Klemens János.

4. Német nyelv, a) Beszédgyakorlatok és olvasmányok: Der Winter. 
Unsere Haustiere. Der kluge Landmann und sein Pferd. Der Frühling. 
Kinderspiele im Frühling. Der Sommer. Der alte Landmann an seinen 
Sohn. Der Wald, b) Fordítás magyarból németre: Az iskola. Az ablak. 
Számvetési feladatok. A gyümölcs. Az ajtó. A hónap és az esztendő. Az 
ősz. A tél. c) Nyelvtan: Főnév, melléknév és névmások ragozása, mellék
név fokozása, számnevek; a segédigék, továbbá a gyenge és erős ragozásé 
igék ragozása a jelentőmódban, szórend. Passivum ugyancsak indicativusban. 
Havonkint egy (ezidén összesen 4) írásbeli dolgozat. Tk.: Schuster Alfréd, 
Német nyelvtan, I. rész. — Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél helyett: 
Szutórisz Frigyes.

5. Történelem. Magyarország története a mohácsi veszedelemtől a 
kiegyezésig. Tk.: Szigethy, Magyarok története, II. rész. — Heti 3 óra. — 
Borsody Károly.

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

7. Algebra. Az összeadás általánosítása és geometriai ábrázolása. A 
kivonás és geometriai ábrázolása. Az összeadás és kivonás összekapcsolása. 
A kivonás általánosítása, a negativ szám. A szorzás. A hatványozás. Az 
osztás, törtekkel való számolások. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. 
Tk.: Wagner Alajos, Algebra. '— Hetenkint 3 óra. — Peskó Ödön.

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

9. Ének a III. osztálylyal együtt.
10. Torna. Svéd szabad- és szergyakorlatok, játékok. — Hetenkint 

1 óra. — Peskó Ödön.
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V. OSZTÁLY.
O sz tá ly fő n ö k : B o r s o d y  Ká r o l y .

1. Vallástan. A keresztyénség megalapításának története. Az ószövetségi 
vallás keletkezése, fejlődése, története a Messiás eljöveteléig. Az ószövet
ségi könyvek rövid ismertetése. Jézus élete, tanítása, személyének jellemzése. 
Az apostolok, különösen Pál apostol jelentősége. Az újszövetségi könyvek 
rövid ismertetése. A biblia fordításai; szövegének felosztása, terjesztése. 
Kk.: Frenyó Lajos, A keresztyénség megalapításának története. — Heti 
2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. Rhetorika. Az általános szerkezettan előrebocsátása 
után a prózai műfajok: a történetírás, a szónoki beszéd, a leírás, a levél 
elmélete a legjellemzőbb olvasmányok fejtegetése alapján. Kötelező házi
olvasmányok, a melyekből a tanulók kivonatot készítettek és havonkint 
beszámoltak: Tinódi, Válogatott históriás énekei; Arany, Toldi Estéje; 
Jókai, Az új földesúr; Kazinczy, Pályám emlékezete; Petőfi családi költe
ményei; Kisfaludy Károly, A kérők; Mikes, Törökországi levelek. Havon
kint egy dolgozat. Tk.: Riedl, Rhetorika. — Heti 3 óra. — Teltsch Kornél 
helyett: Vöröss Sándor.

3. Latin. A latin alaktan összefoglaló ismétlése után Cicero: De imperio 
Cn. Pompei, kiterjeszkedve a beszéd keletkezésére, a kortörténeti viszo
nyokra, a régiségi és irodalmi magyarázatokra: caput I —VII., X-X1I., 
XXIV.; az olvasott részeket könyvnélkül is. P. Ovidius Naso: Trist. IV. 10. 
A költő önéletrajza. Régiségek. Stílusgyakorlatok. Havonkint egy írásbeli 
dolgozat. Tk.: Köpesdy Sándor, Cicero két beszéde; Csenged János, Szemel
vények Ovidiusból; Köpesdy —Cserép, Latin stílusgyakorlatok. — Hetenkint 
4 óra. — Schöpflin Géza helyett: Ludmann Ottó.

4. Görög nyelv. Az olvasás és írás begyakorlása után a főnév, mellék
név, igehatározó, számnév, névmás és az w-végű magánhangzós igék az 
attikai nyelvjárás szerint. Megfelelő szó- és írásbeli fordítási gyakorlatok. 
Tk.: Dr. Maywald József Oörög nyelvtana és Görög gyakorló- és olvasókönyve. 
Havonkint két írásbeli dolgozat. — Hetenkint 5 óra. — Klemens János.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Görög és magyar írod. olvasmányok: 
Homeros élete. A homerosi kérdés. Homeros Iliasa és Odysseiája bő szemel
vényekben. A vallás Homerosban. Szemelvények Herodotosból. Tk.: Csenged 
János, Homeros Iliasa. Gyomlay Gyula, Homeros Odysseiája. Geréb József, 
Szemelvények Herodotos történeti művéből. — Hetenkint 3 óra. — Saguly 
József helyett: Gömöry János.

b) Rajz: Szemléleti rajz modellként beállított mértani testek, majd 
testcsoportok után. Lepkék rajzolása és festése. Magyar stílű ornamentek 
tervezése. — Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv, a) Olvasmányok : Der Bau des Hauses. Hausinschriften. 
Das Gewerbe. Der Schmied. Die drei Brüder. Sparsam ist nicht geizig. 
Verkehr und Handel. Einrichtungen unserer Post. Brief des Schülers Karl 
Müller. Antwort Franzens. Mein Vaterland. Auf dem Berge. Brodlose Kunst.
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b) Fordítás magyarból németre: Hogyan építik a házat. Lakásunk. A közlekedés 
és kereskedés, c) Nyelvtan: Az előbbi osztályokban tanult nyelvtani anyagnak 
ismétlése és kiegészítése. Az igeragozás conjunctivusban; összetett-, vissza
ható-, személytelen igék ragozása, szórend. Birtokviszony. Infinitiv mit zu 
und umzu. Havonkint egy (ezidén összesen 4) írásbeli dolgozat. Tk.: Schuster 
Alfréd, Német nyelvtan, II. rész. — Hetenkint 3 óra. — Szutórisz Frigyes.

7. Történelem. A görög és római nép története. Tk.: Varga, Világ- 
történet, I. — Heti 3 óra. — Borsody Károly.

8. Mennyiségtan, a) Algebra. Egy és több ismeretlennel biró felírt és 
szóbeli rendszerek megoldási módszerei. Determinans. Négyzetgyök. Köb
gyök. Négyzetes egyenlet. A számok osztályozása. Imaginárius egység és 
hatványai, b) Geometria. Geometriai térszemlélet. Egyenes. Sík. Síkidomok. 
Congruentia. Hasonlóság. Pythagoras tétele. A síkidomok területe. A kör 
és részei. A kör kerülete és területe. Kk.: Wagner: Algebra és geometria. 
Hetenkint 3 óra. — Perényi Vilmos.

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

10. Torna. Svéd szabad- és szergyakorlatok, játékok. — Hetenkint 
1 óra. — Peskó Ödön. VI.

VI. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Sz u t ó r i s z  F r ig y e s .

1. Vallástan. A keresztyén egyház története 1648-ig. Az egyház meg
alakulása, az üldözések. Nagy Konstantin, az egyház megromlása, a refor- 
máczió úttörői. A reformáczió, Luther s a többi reformátorok. A reformáczió 
elterjedése, a tridenti zsinat, a jezsuita-rend, a harminczéves háború, a westfaliai 
békekötés. Kk.: Bereczky S., A keresztyén egyház története a westfaliai békéig; 
Hetvényi—Jausz— Adorján: Bibliai olvasókönyv. Heti 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. A művészetek alapfogalmai. A költészet felosztása. 
A műfajok fejtegetését olvasmányok együttes olvasása előzte meg. Több 
költemény könyvnélkül is. Az eposz tárgyalása előtt olvastuk a Szigeti 
veszedelmet, a dráma tárgyalása előtt pedig Katona Bánk bán-ját. A drámai 
részből azonban csak a drámai cselekvényt, a drámai jellemeket és a dráma 
szerkezetét vehettük át; az idő rövidsége miatt az idén a dráma műfajait 
nem tanulmányozhattuk. Háziolvasmányok a következők voltak: Balassi B. 
költeményei; Petőfi táj- és életképei; Csokonai Dorottyája; Vörösmarty 
Két szomszédvára; Arany, Toldi szerelme; Jósika Abafija, Kisfaludy IC, 
A kérők. Havonkint egy dolgozat. Tk.: Góbi, Poétika. Heti 3 óra. — 
Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv. T. Livii Ab urbe condita 1. XXL c. 1—2, 4, 18, 32—37,
1. XXII. c. 45 — 49. — Vergilii Aeneidos I. 1 —210, 494 — 630, II. 1—20. — 
Livius és Vergilius élete és munkássága. Stílusgyakorlatok. Havonkint két
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írásbeli dolgozat. Tk.: Kalmár, Szemelvények T. Livius római történetéből; 
Cserép, Szemelvények Vergilius Aeneiséből; Csengeri, Stílusgyakorlatok; 
Hittricli, Római régiségek. Heti 5 óra. — Vöröss Sándor.

4. Görög nyelv. Az V. osztály nyelvtani anyagának ismétlése után a 
,«t-végű és rendhagyó igék ragozása. Xenophon életrajzának és írói mun
kásságának ismertetése után szemelvények az Anabasisból és Sokrates 
Memorabiliáiból, még pedig Dr. Maywald József Görög gyakorló- és 
Olvasókönyvének II. részéből 1., 2., 3., 6., 7., 8., 12., 13., 21., 23., 26., 35.,
36., 4L, 42., 43., 44., 45., 46.; továbbá (az Anabasis eredeti szövege szerint)
1., II., III., IV., V., VII., VIII. és a Memorabiliából I. C. — Havonkint egy 
írásbeli dolgozat: fordítás magyarból görögre. — Tk.: Dr. Maywald 
József Görög nyelvtana és Görög gyakorló- és olvasókönyve, II. r. Heten- 
kint 5 óra. — Ludmann Ottó.

5. a) Görögöt pótló tanfolyam. A görög lyra története a görög lyriku- 
sok olvasása alapján. A magyar irodalomból a klasszikus iskola ismer
tetése. Sophokles Antigonéjának és Euripides Iphigenia Taurisban czímű 
művének részletes tárgyalása s ezzel kapcsolatban a görög tragédia vázlatos 
története. Tk.: Badics F., Irodalmi olvasókönyv, II. r. Csiky G., Antigone. 
Ketnpf J., Iphigenia Taurisban. 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) Olvasmányok: Ungarn (Redeübung), Ungarn 
(Beschreibung), Budapest, Barry der Set. Bernhardshund, Der Fuchs u. die 
Trauben, Der Löwe, Der Esel u. der Fuchs, Der Löwe u. die Maus, Der 
Besitzer des Bogens, Die Stadtmaus u. die Feldmaus, Siegfried wird hörnern, 
Inhalt des Niebelungenliedes: I. Siegfrieds Tod, II. Krimhildens Rache. 
b) Fordítás magyarból németre: Az Alpok, A városi és a mezei egér, 
Az oroszlán és az egér, Attila Isten ostora, c) Nyelv- és mondattan: Az előbbi 
osztályokban tanult nyelvtani és mondattani anyagnak átismétlése és be
gyakorlása. Subjektsatz, Objektsatz, Attributivsatz, Adverbialsätze des Raumes, 
der Zeit, der Art und Weise des Grundes. Oratio recta und obliqua. 
Participale Konstruktion und deren Auflösung. Havonként egy írásbeli 
(ezidén összesen 4) írásbeli dolgozat. Tk.: Schuster Alfréd, Német nyelvtan
III. rész. Hetenkint 3 óra. — Teltsch Kornél helyett: Szutórisz Frigyes.

7. Történelem. A középkor és az újkor története a wesztfáliai béke
kötésig. Tk.: Dr. Szigethy Lajos, Világtörténet II. Hetenkint 3 óra. — 
Gömöry János.

8. Mennyiségtan, a) Algebra. A hatványozás általánosítása; a negativ 
és a törtkitevőjű hatványmennyiség. A logarithmus. Az exponencziális 
egyenletek. A számtani és mértani haladvány. b) Geometria. A szögfügg
vények, összefüggésük, általánosításuk, ábrázolásuk. A derékszögű, egyenlő
szárú és az általános háromszög megoldása. A sinus-, cosinus- és a tangens-
Coll. Ért. 1914—1915 14
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tétel. Két szög összegének, különbségének függvényei; a kettős szög és a 
félszög függvényei. Hetenkint 4 óra. Kézikönyv: Wagner, Algebra és 
Geometria. — Peskó Ödön.

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

10. Torna. Svéd szabad- és szergyakorlatok, játékok. — Peskó Ödön.

VII. OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kl e m e n s  T. J á n o s .

1. Vallástan. Az egyetemes keresztyén egyház története a westfáliai 
békétől és a magyar prot. egyház története napjainkig. A magyarországi 
reformáció kezdete, elterjedése, fénykora. Az ellenreformáció, a gyásztized, 
a hajnalodás, az egyház állapotának javulása időnkig. Az istentisztelet, 
egyházi alkotmány, irodalom, tanügy fejlődése. Evangélikus egyházunk 
alkotmánya. Kk.: Bereczky Sándor, Az egyetemes keresztyén egyház törté
nete. Hetvényi-Jausz-Adorján, Bibliai olvasókönyv. Heti 2 óra. — Frenyó Lajos.

2. Magyar nyelv. A magyar nemzeti irodalom története Kisfaludy 
Károlyig; az iskola gyors bezáratása miatt Berzsenyi és Kölcsey életét, 
működését már nem tárgyalhattuk. Az egyes korszakok politikai és művelő
dési viszonyai. A költők írói munkásságát munkáik alapján tárgyaltuk. 
Kötelező házi-olvasmányok voltak: Arany, Naiv eposzunk. Herczeg, Pogá- 
nyok. Gárdonyi, A láthatatlan ember. Gyöngyösi, Murányi Venus. Bessenyei, 
A philosophus. Fazekas, Ludas Matyi. Gvadányi, Egy falusi nótárius 
budai utazása. Havonkint egy dolgozat. T k .: Beöthy Zsolt, A magyar 
nemzeti irodalom története, 1. rész. Fleti 4 óra. — Saguly József helyett: 
Vöröss Sándor.

3. Latin nyelv. Vergilius Aeneisének VI. éneke. Sallustius De coniura- 
tione Catilinae cap. 1—38., 59-61. A stílusgyakorlatokból a latin szöveggel 
összefüggő olvasmányok. A régiségtani ismeretek kibővítése és rendszeres 
összefoglalása. Havonkint két írásbeli dolgozat, felváltva magyarból latinra 
és latinból magyarra. Tk.: Csengeri, Latin nyelvtan, I., II. rész. Bartal —Mal- 
mosi, Sallustius. Cserép, Szemelvények P. Vergilius Maró Aeneiséből. 
Csengeri, Latin stílusgyakorlatok. Hittrich Ö., Római régiségek. Heti 5 óra. — 
Klemens János.

4. Görög nyelv. Homeros Odysseiájából 1. 1—240., IX. 1 — 555., 
XII. 142 — 259. Herodotos történeti művéből VI. 94 — 120. Az ó- és új
ion dialektus sajátságainak ismertetése. Nyelvtani ismétlések. Havonkint 
írásbeli dolgozatok, felváltva magyarból görögre és görögből magyarra. 
Tk.: Kempf J., Szemelvények az Odysseiából. Herodotos, II. rész. Szöveg- 
kiadás. Heti 5 óra. — Ludmann Ottó.
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5. a) Görögöt pótló tanfolyam. Tliukydides műve a peloponnesosi 
háborúról tüzetesen. Tk.: Szilasi, Tliukydides. — Demosthenes olynthosi 
beszédei. Első, második és harmadik philippika. Tk.: Földi, Demosthenes 
válogatott beszédei. Heti 3 óra. — Klemens János.

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

6. Német nyelv. Goethe Hermáim és Dorotheájának olvasása és beható 
tárgyalása. A német irodalom története a középkorban. Tk.: Goethe Herrn, 
és Dór., magyarázta Weber Rudolf. Schuster Alfréd, Német irodalomtörté
neti tankönyv, I. rész. Havonként egy írásbeli dolgozat. Hetenkint 2  óra. — 
Ludmann Ottó.

7. Történelem. Az újkor története 1648-tól. Tk.: Varga, Világtörténet,
111. Heti 3 óra. — Borsody Károly.

8. Mennyiségtan, a) Algebra. Szimultán egyenletrendszerek determi
nánssal. A másodfokú függvény részletes tárgyalása. Redukálható felsőbb
fokú egyenletek. Mathematikai sorok. Végtelen geometriai progressio. 
Kamatos kamat. Járadékszámítás. Határozatlan egyenlet, b) Geometria. Tér- 
szemlélet. Stereometriai alapfogalmak. Testszöglet. Szabályos testek. A 
geometriai testek felülete és térfogata. Tk.: Wagner, Algebra és geometria. 
Heti 3 óra. — Perényi Vilmos.

9. Természettan. Szilárd, cseppfolyós testek és gázok mechanikája. 
Akusztika és optika. Tk.: Fehér —Szekeres, Kísérleti természettan. Heti 5 
óra. -  Perényi Vilmos.

10. Torna. Svéd szabad- és szergyakorlatok, játékok. Heti 1 óra. — 
Peskó Ödön.

V i l i .  OSZTÁLY.
O sz tá ly fő n ö k : P esk ó  Ö d ö n .

1. Vallástan. Keresztyén hit- és erkölcstan. A vallás lényege, a kije
lentés, a vallások osztályozása, a Szentírás. Keresztyén hittan. Istenről, az 
emberről, Krisztusról, a Szentiélekről szóló tan. Keresztyén erkölcstan. Az 
erkölcsi törvény, a kötelesség, erény és bűn. Isten, magunk, mások, egyesek, 
társas-csoportok iránt való és különös életviszonyokból folyó kötelességek. 
Kk.: Zsilinszky — Bereczky, Keresztyén hit- és erkölcstan. Szentírás. — Heten
kint 2  óra. — Frenyó Lajos.

2 . Magyar nyelv. A magyar irodalomtörténet Kisfaludy Károlytól 
napjainkig. Házi olvasmányaink és együttes iskolai munka alapján részle
tesen foglalkoztunk irodalmunk nagyjaival, főleg Kisfaludy Károly, Katona 
József, Vörösmarty Mihály, Eötvös József, Kemény Zsigmond, Tompa Mihály, 
Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Madách Imre stb. életével és köl
tészetével; kiterjeszkedtünk a legújabb lyrára, regényre és drámára is, meg
ismerkedtünk ezek főbb képviselőivel úgy a külföldön, mint nálunk. Kötelező 
házi olvasmányok voltak: Kisfaludy Károly: Iréné, Csalódások, Leányőrző. 
Madách: Az ember tragédiája. Alexander: Madách-tanulmánya. Szigligeti:

14'
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Csikós, Trónkereső. Tk.: Beöthy: A magyar nemzeti irodalom története, II. 
Hetenkint 3 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

3. Latin nyelv. Horatius: Carminum I. 1., 3., 22. II. 3., 14. III. 2., 30.
IV. 2., Epodon I. 2., Satirarum I. 1., De arte poetica; Tacitus: Ab excessu 
divi Augusti 1—23. caput. A római irodalomtörténet összefoglalása, be
hatóan az iskolában olvasott auctorok élete és működése. Tk.: Horatius 
és Tacitus művei (szöveg-kiadás); Márton Jenő: Római irodalomtörténet. -  
Hetenkint 4 óra. — Dr. Wallentínyi Samu.

4. Görög nyelv. Homeros Iliásának III. énekéből 1—382. Azután a 
szükséges irodalom- és philosophia-történeti bevezetés után Plató Apológiá
jából cap. I —X. és a vége cursorie. A görög irodalom történetének áttekintése. 
Havonkint egy írásbeli dolgozat, felváltva fordítás görögből magyarra és 
magyarból görögre. — Hetenkint 4 óra. — Ludmann Ottó.

5. Görögöt pótló tanfolyam, a) Görög irodalmi olvasmányok: Platon: . 
Sokrates védekezése; Kriton vagy a kötelességről. 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. — Klemens János.

b) Rajz. Rajzolás gipszminták után. (Gyermekfej, Niobe. Cicero, 
Dante, Haldokló Nagy Sándor, Voltaire, Sokrates, Homeros, Arany stb. — 
Hetenkint 2 óra. — Balló Aurél.

6. Német nyelv. Schiller: Wilh. Teli czímű színművének olvasása és 
beható tárgyalása aesthetikai és korrajzi szempontból is. A német irodalom- 
történetből: Herder, Goethe, Schiller. Havonkint írásbeli dolgozat. Tk.: 
Wilh. Teli, magyarázta Heinrich Gusztáv. Schuster Alf., Német irodalom- 
történeti tankönyv, II. rész. — Hetenkint 2 óra. — Teltsch Kornél helyett: 
Ludmann Ottó.

7. Történelem. Magyarország története, tekintettel az állami- és társa
dalmi viszonyok fejlődésére. Tk.: Szigethy, Magyarok története. Heti 3 óra. — 
Gömöry János.

8. Mennyiségtan. A differenciálhányados; az összeg, a különbség, a 
szorzat, a hányados és a hatvány differenciálhányadosa. A szögfüggvények 
differenciálhányadosa. A síkidomok quadraturája. A forgótestek köbtartalmá
nak kiszámítása integrállal. A permutáció, a kombináció és a variáció.
A mennyiségtani anyag ismétlése. Heti 3 óra. Kk.: Wagner, Algebra. — 
Peskó Ödön.

9. Fizika. Hőtan, mágnesség, elektromosság. Az elektromos hullámok.
A kathod-sugarak, a Röntgen-sugarak. A radioaktivitás. Az elektronelmélet. 
Heti 4 óra. Kk.: Kovács Zoltán, Fizika. — Peskó Ödön.

10. Philosophiai propaedeutika. Lélektan : Megismerés. Érzés. Akarat. 
Logika: Elemtan, fogalmak; ítéletek és következtetések. Rendszertan: a 
meghatározás, a felosztás, a megbizonyítás; a módszer, a tudományok 
elveiről és rendszeréről. Tk.: Böhm Károly, Tapasztalati lélektan. Logika. 
Heti 3 óra. — Gömöry János.
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H. Torna. Svéd szabad- és szergyakorlatok, játék. Heti 1 óra. — 
Peskó Ödön.

Szabadkézi rajz, mint szabad tantárgy az I—V/I/. osztályban.
A szabadkézi rajzórákra jártak az 1—VIII. oszt. tanulók közül 59-en, 

kik heti 2 órában nyertek oktatást. Tananyag: a) rajzolás és festés lap
minták után (díszítmények, fejek, egész alakok); b) használati és díszítési 
tárgyak rajzolása természet után; c) fejek rajzolása gipszminták után. — 
Balló Aurél.

D ) írásbeli dolgozatok a felső osztályokban.
Magyar dolgozatok.

IV. osztály. 1. Milyennek ismerjük meg Toldi Miklóst az első három 
Énekből? 2. Az első lopás. (Elbeszélés.) 3. A farkaskaland. (Leírás.) 4. Toldi 
György jelleme. 5. Élményeim a háború alatt.

V osztály: 1. Hunyadi János hadviselésének módjai. 2. Emlékezetes 
napom a vakációban. (Elbeszélés.) 3. A tavasz ébredése. (Költői leírás.)
4. Szeresd a hazát és ne mondd! (Szónoki beszéd.)

VI. osztály: 1. A költői eszményítésről. 2. Török Bálint története. 
(Történeti elbeszélés.) 3. A Zrinyiász tárgyának époszi fontossága. 4. A had
vezér beszéde a katonáihoz. (Szónoki beszéd.)

VII. osztály: 1. Elbeszélés a háborúból. (Szabadon választott tétel.)
2. Balassi költészetének motívumai. 3. Hadbavonuló tanuló búcsúbeszéde 
társaihoz. (Szónoki beszéd.) 4. Bessenyei György irodalmi jelentősége.

Vili. osztály: 1. Védjük meg hazánkat! (Szónoki beszéd a hadba
vonuló katonákhoz.) 2. Bánk bán tragikuma. 3. Kemény egy regényének 
ismertetése. 4 Petőfi leíró költeményei. 5. Élményeim a háború alatt.



E ) 1. Tantárgyfelosztás 1915—1916. tanévben.

R e n d e s  i s  It o 1 ;i i é v b e n Hadi iskolai év esetén

Sorsz. A tanár neve Osztály
főnök T a n t á r g y

1
Óra
szám

Osztály " A rendes iskolai év tárgyain összes 
főnök I kívül óraszám

1. Balló Aurél R. geometria I —VIII. 18
,

Szépírás I —II. 20
2. Borsody Károly Földrajz I —III. Történet IV., VI., VIII. 17 V. Történet V., III. 23
3. Frenyó Lajos Vallás I-V ilii. Szépírás I. 17 IV. Magyar II., IV. 25

4. Qörnöry János Történet V., VII. Bölcselet VIII. 9
Magyar I., Görögpótló VI. 
Bölcselet VIII. 13

5. Klemens János VIII. Latin VIII. Görög VI. Pótló VI — VIII. 17 VIII. Latin V. 23
6. Ludmann Ottó Görög V., VII., VIII. Német VIII. 17 Német VII. 20

7. Perényi Vilmos
Mennyiségtan II„ IV., VI., VIII. 

Természettan VIII. 17 Physika III. 19

8. Peskó Ödön VII.
Mennyiségtan I., III., V., VII. 

Természettan VII. 17 VII. Német III. Torna III —VIII. 26

9. Saguly József IV.
Latin IV. Magyar IV., VIII. 

Történet III. Pótló VI. 19 Hadbavonult. _
10. Schöpflin Géza I. Latin I., V. Magyar I. 17 Hadbavonult. —

11. Szutórisz Frigyes
Természetrajz I., II., IV., V., VI. 

Német V. Szépírás II. 17 Német IV., VI.
/

22
12. Teltsch Kornél II. Német III., IV., VI., VII. Magyar II. 18 Hadbavonult. —
13. Vöröss Sándor III. Magyar III., VII. Latin III., VII. 18 in., i. Latin I. 24

14. Dr.Wallentínyi Samu VI. Magyar V., VI. Latin II., VI. 17
ii.
VI.

Latin IV. Magyar VIII. 
Torna I — II. 28
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E) 2. Az 1915/16. isk. évben használandó tankönyvek.
I. OSZTÁLY. K. f.

A d orján -H etvén yi, B ib lia i o lvasm á
nyok  ..............................................................  2 40

Frenyó, A M eg v á jtó  eljövete lének  
elők észítése az Ó sz ö v etség b en  . 1 —

Egyházi énekek  és im ád ságok , 3. k. -  70  
Szinnyei J., M agyar o lv a só , I. r., 12. k. 2 — 
Szinnyei J., M agyar n yelvtan , i.r . 16. k. 1 20  
O e r é b -  W irtli, K is latin nyelvk ön yv  2 40
C sengeri, L atin  n ye lv ta n , 4. k............  1 80
Paszlavszky, K is term észetrajz, i.r .,3. k. 2 60  
Scholtz-Schürger, F ö ld rajz, I. r., 3. k. 1 80  
L ange-C herven , F ö ld rajzi atlasz, 16.

kiadás, k ö t v e ............................................ 2 50
H orti, S zám tan , I. r., kötve .............  2 —
H orti-Szinte, R ajzó ló  geom etria , I.,

8. kiadás ................................................... 2 -
M oyzes, H a n g je g y fü z e t .........................  1 20

II. OSZTÁLY.

A d orján -H etvén yi, B ib lia i o lvasm . .. 2 40  
Bereczky, Jézu s é le te  és tanítása.. .. — 80  
E gyházi énekek  és im ád ságok , 3. k. — 70  
Szinnyei, M agya ro lv a só k ö n y v , II.,8. k. 2 — 
Szinnyei, M agyar n yelv tan , II. r., 11. k. — 80  
C sengeri, Latin n ye lv ta n , L, 4. k. . 1 80  
G eréb —W irth , Latin n yelvk ön yv , I.r. 2 40  
L ange-C herven , R en d szeres földrajzi

atlasz, 16. k., kö tve  ......................... 2 50
Raszlavszky, K is term észetrajz, II. k. 2 80
H orti, Szám tan , n . r ................................  1 20
H orti-Szinte, R ajzo ló  g eom etria , II. r.-,

6. kiadás ................................................... 2 —
M oyzes, Z enei h a n g je g y fü z e t .............  1 20

III. OSZTÁLY.

A d orján -H etvén y i, B ib lia i o lvasm . .. 2 40  
H etvényi L ,  A  kér. eg y h á z  rövid

története ..................................................  1 -
Egyházi énekek  és im ádságok , 3. k. — 70  
Szinnyei J., M agyar o lvasók ., HL, 8. k. 2 — 
Szinnyei J., R en d sz .m a g y .n y e lv t.,1 2 .k . 1 20  
Schuster, N é m e t n yelv tan , I. r., 3. k 2 40  
C sengeri, Latin o lv a só , i il , 2. k. .. 2  -  
C sengeri, Latin n yelv tan , il , 3. k. .. 1 80  
Geréb—Wirth, Latin nyelvkönyv .. 
Scholtz-Schürger, F öldrajz, 2. r., 3. k. 2 50
Helm ár, 2 t é r k é p ......................................... — 40
Makay, F izika és fiz ika i fö ldr., 5. k. 1 60  
Szigethy, M agyarok története, l , 2. k. 1 60
H orti, S zám tan , III. r é sz ........................ 1 20
H orti-Szinte, R ajzo ló  geom etria  III.,

IV. o s z t , 5. k i a d á s ............................ 2 40

IV. OSZTÁLY.

A d orján -H etvén yi, B ib lia i o lvasm . .. 2  40
H etvényi, Ev. v a l lá s t a n .........................  1 -
E gyházi énekek  és im ád ságok , 3. k. -  70  
Góbi Imre, Stilisztika és verstan. ..
Arany J., T o ld i, m agy . Lehr., II. k. 2 40  
Schuster, N é m e t n yelv tan , L, 3. k. 2 40  
C sengeri, Latin n y e lv i ,  L, 4. k .,il , 3. k. 3 60

Dávid, Latin olv.-könyv, Livius, Ovi
dius és Phaedrus műveiből, 9. k. 

Kempf-Csengeri, Latin stílusgyakorl.,
II. rész, 2. k....................................

Szigethy, Magyarok története, I I , 2. k. 
Szterényi, Növénytan, 7. kiadás.. ..
Cserey, Növényhatározó, 4. k..........
Wagner, Algebra, 9. k......................
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, III., 

IV. osztály, 5. k.............................

K. f.

2 40

1 40
2 -

3 40 
6 40
4 -

2 40
R ajzeszközök .

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.
V. OSZTÁLY.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. .. 2 40 
Frenyó L., A keresztyénség 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.,1.,4.k.,ii.,3. k. 3 60 
Ciceró két beszéde, magy. Köpesdi,6.k. 1 40 
Szemelvények Ovidiusból, magy.

Csengeri, 5. k................................. 2 -
Köpesdi-Cserép, Latin stílusgyakorl.,

ni. rész, 2. k..................................  1 —
Hittrich, Római régiségek...............  2 50
Burián, Latin-magyar, Magyar-latin

szótár, 3. k., kötve........................  9 —
Varga, Világtörténet, 1......................  2 40
Kogutovicz, Tört. isk. atlasz..........  3 —
Roth-Vangel,Állattan alapvonalai,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. kiadás .. ..............  2 —
Azok részére, kik görögül nem lanulnak:

Herodotosból szemelvények, ford.
Geréb, 3. k.................................. 1 80

Homeros Iliása bő szemelv., ford.
Csengeri, 3. k.............................  3 —

Homeros Odysseájabő szemelv.,ford.
Gyomlay, 3. k............................  2 80

Badics, Magy. irod. olvk., I. k., 6. k. 2 80
Rajzszerek (lásd a IV. osztálynál).

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
Magyar könyvtárból: Bánkbán 30fill., 

Kisfaludy: Kérők 30 fill., Zrínyi:
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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 —
Csenged, 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.................................... 2 —
Szabó-Wirtli, Latin stílusgyakorlatok,

IV. rész........................    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, Qör. gyakori.-és olvk., I. II. 4 -  
Szterényi, Ásványtan és chemia, 5. k 2 50 
Varga Ottó, Világtörtén., II. r., 4. k. 3 20
Kogutovicz, Tört. isk. a tla sz ..........  3 -
Wagner, Algebra, 9, kiadás ..........  4 —
Wagner, Geometria, 8. kiadás . . .  4 80

Azok részére, kik görögül nem tanulnak:

Euripides, Iphigenia Taurisban, ford.
Kempf, 2. k.....................................  1 20

Aischylos Agamemnonja, fordította
Csenged, 2. k................................  1 -

Sophokles, Antigone, ford. Csiky, 3. k. 1 -  
Badics, Magyar írod. 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  —
Csengery, Latin nyelvtan, I., II........  3 60
M. T. Ciceronis Orationes selectae,

ed, D ávid.................................... 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 —
Dr.Szigethy L.VWkgioritnzl.ui.k ,3.k. 2 —

K. f.
Schuster, Néniét irod. tankönyv, I. r. 3 10 
Goethe, Hermann und Dorothea,

magy. Weber, 7................................— 80
Kelemen, Német szótár, 2 kötet 12. k. 5 — 
Kogutovicz, Történeti iskolai atlasz 3 —
Kovács, Fizika, 11. k................... :. 5 50
Wagner, Algebra, 9. kiadás .. .. .. 4 — 
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. .. 4 80

Azok részére, kik görögül nem lanulnak:

Thukydidesből szemelvények, magy.
Szilasy, 2. k....................................  2 80

Demosthenes válogatott beszédei,
ford. Földi, 2. k............................. 1 50

Badics, Magy. irod. olvk. in., 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 —
C s e n g e r i , Latin nyelvtan, L, II........... 3  60
Horatii Fi. carmina, ed. Pozder .. 1 60
Némethy, Taciti Annales ...............  1 30
Márton, Latin szövegkönyv (Stampfel) — 7Ö 
Burián, Latin-magyar és magyar-latin

szótár, 2 k............................ .. .. 9 —
Maywald, Görög nyelvtan, 6. kiadás 3 — 
Sophokles, Elektra, Szövegkiadás.

Márton, A görög irod.-törlénet .. — 70 
Homér Iliásából szemelvények, ki

adta Kempf, 2. k.................. .. .. 2 50
Lévay-Vida, Görög-magyars magyar

görög szótár, 4. k., kötve ..........  12 —
Dr. Szigethy, A magy. nemz. tört. 3 20 
Böhm, Tapasztalati lélektan, 3. kiad. 1 20
Böhm, Logika, 2. kiadás ...............  1 20
Feher-Szekeress, Fizika. 1. kiadás .. 4 80
Wagner, Algebra, 9. k ia d á s ........... 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 alkotásának ismertetése, 2. k. 2 20 

Rajzszerek (lásd a IV. osztálynál).
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F) Főgymnasiumi tanulók.
A rövidítések magyarázata: ág. h . ev. =  ágosta i h itva llású  evangélikus; ref. =  reform á
tu s; rk. =  róm ai k ath olik u s; gk. =  g ö r ö g  k atholikus; u n . =  unitárius, izr. =  izraelita  

vallású ; m . == m agyar; n . —  n ém et; t. =  tó t;  r. =  ruthén anyan yelvű .

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY.

Altmann Marczel izr., in. . Eperjes, Sáros m., 1904. szept. 14.
Árje Ernő izr., m................. Nagyvárad, Bihar m.,

1904. decz. 11.
Bilich Ferencz rk., m.** . . Eperjes, Sáros m., 1903. szept. 15.
Bittó Béla ref., m................. Eperjes, Sáros m., 1904. márcz. 9.

5 Boratkó Benő ág. h . ev., t . . Eperjes, Sáros m., 1904. márcz. 28.
Bukovszky Pál gk., m. . . Unghosszúmező, Ung m.,

1904. jún. 25.
Dessewffy István rk., m.** . Ábrahám falva, Sáros m.,

1903. febr. 2.
Engel Ernő izr., n. . . . Nagy sáros, Sáros m., 1904. m árcz. 4.
Feldmann Aladár izr., m. . Szinyelipócz, Sáros m.,

1902. jan. 26.
10 Fischgrund Jenő izr., m. Eperjes, Sáros m., 1905. márcz. 14.

Freundlich Elek izr., n. . . Eperjes, Sáros m., 1904. febr. 24.
Fristik János ág. h. ev. t* . Keczerkosztolány, Sáros m.,

1902. okt. 8.
(jeliért Imre izr., m. . . . Eperjes, Sáros m., 1904. jan. 17.
Gerhard Béla ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros m., 1904. máj. 31.

15 Gerő Sándor izr., m. . . . Eperjes, Sáros m., 1904. márcz. 25.
Gmitró Tivadar gk., m. . . Malczó, Sáros m., 1903. nov. 5.
Gottlieb Miklós izr., m. . . Eger, Heves m., 1904. szept. 30.
Gruber Imre rk., m. . . . Beregszász, Bereg m., 1904. jan. 27.
Halykó József gk., m. . . Hazleton (Pensylvania), Amerika,

1904. jan. 24.
20 Horray Károly rk., n. . . Igló, Szepes m., 1903. nov. 7.

Honig Fülöp izr., n. . . . Monyhád, Sáros m., 1902. aug. 26.
Jancsó Sámuel ref., m. . . Málnásfürdő, Háromszék m.,

1904. júl. 3.
Janik Ágoston rk., m. . . Kassa, Abaúj m., 1903. aug. 30.
Kahn Aladár izr., m. . . Eperjes, Sáros m., 1904. febr. 28.

25 Keil Artur izr., m................. Toporcz, Szepes m., 1904. jún. 15.
Klein Béla izr., m................ Pelejte, Zemplén m., 1904. júl. 24.
Klein Marczel izr., m. . . Eperjes, Sáros m., 1905. márcz. 25.

* K im aradt. -  ** Ism étlő .

Coll. Ért. 1914—1915. 15



1 1 4

N é v ,  v a llá s ,  a n y a n y e lv

Krahulecz Tivadar ág. ev., m.

Kruppa András ág. h. ev., m. 
30 Kusnír György ág. h. ev., t. .

Lefkovics Emil izr., n. . .

Lefkovits Jankel Géza izr., m. 
Lenz Ödön rk., m. . . .

Lichtig Zoltán izr., m. . . 
35 Mandl Miklós izr., m. . . 

Mayer István ág. h. ev., m. 
Medzi hradszky Lajos á. ev., m. 
Miklós András ág. h. ev., t. .
Nágel Pál izr., t...................

40 Neviczky Dénes gk., m. . .

Osztró Sándor rk., m. . .

Pawlas Gyula rk., m. . . 
Petrásovszky Pál gk., m. . 
Pipcsák János rk., m.*** . . 

45 Rosenwasser Rafael izr., n. . 
Slajchó István ág. h. ev., m. 
Schreiber Frigyes izr., m. . 
Stein Indig Gábor izr., m. .

Stern Árpád izr., m. . . .
50 Szalay Lajos ref., m. . . .

Szlávik Tibor ág. h. ev., m.

Tydor Nándor izr., m. . . 
Tomcsej György ág. h. ev.,t.*

Török Tivadar Ernő rk., m. 
55 Uebersachs Antal ref., n. . 

Varga Antal rk., m. . . .
Wildfeuer Miksa izr., m.
Bartsch Nándor ág. h. ev., m.**

S z ü le t é s  h e ly e  é s  id e j e

Szepesremete, Szepes m.,
1904. ápr. 10.

Girált, Sáros m., 1903. júl. 31. 
Pillerpeklén, Sáros m.,

1903. márcz. 15.
Zebegnyő, Zemplén m.,

1903. okt. 7.
Eperjes, Sáros m., 1904. jan. 23. 
Nagysáros, Sáros m.,

1903. szept. 25.
Eperjes, Sáros m., 1904. nov. 8. 
Gálszécs, Zemplén m., 1904. ápr. 5. 
Eperjes, Sáros m., 1903. júl. 15. 
Eperjes, Sáros m., 1905. febr. 24. 
Bátyok, Abaúj m., 1902. jún. 13. 
Töltszék, Sáros m., 1904. márcz. 24. 
Csicsóka, Zemplén m.,

1904. jún. 16.
Kassa, Abaúj-Torna m.,

1904. márcz. 14.
Kisszeben, Sáros m., 1905. febr. 7. 
Világ, Zemplén m., 1903. nov. 11. 
Kassa, Abaúj m., 1903. jan. 2. 
Eperjes, Sáros m., 1903. márcz. 13. 
Eperjes, Sáros m., 1904. júl. 18. 
Eperjes, Sáros m., 1904. ápr. 26. 
Kolozsvár, Kolozs m.,

1902. decz. 20.
Eperjes, Sáros m., 1904. jan. 8. 
Makó, Csanád ni., 1904. ápr. 6. 
Hajdúnánás, Hajdú m.,

1902. febr. 2.
Kluknó, Szepes m., 1904. márcz. 28. 
Keczerkosztolány, Sáros m., 

1902. jún. 26.
Korompa, Szepes m., 1904. aug. 4. 
Krivány, Sáros m., 1902. nov. 10. 
Eperjes, Sáros m., 1903. decz. 9. 
Eperjes, Sáros m., 1904. máj. 23. 
Bártfa, Sáros m., 1904. máj. 18.

* K im aradt. -  ** A  II. fé lévb en  iratk ozott be. — *** Ism étlő.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

Magántanulók:
Csatáry Ágost rk., m. . . 

60 Droppa Mihály ág. h. ev., m. 
Engler Lajos ág. h. ev., m. 
Grünfeld Imre izr., m. . . 
Károly György izr., m. . .

Kurth Miksa ág. h. ev., m. 
65 Milch János izr., m. . . .

Riszdorfer Dénes ág. h. ev., m.

Eperjes, Sáros m., 1904. ápr. 3. 
Hocsa, Zemplén m., 1905. febr. 25. 
Klenócz, Gömör m.,
Eperjes, Sáros m., 1904. júl. 30. 
Sátoraljaújhely, Zemplén m., 

1902. júl. 2.
Eperjes, Sáros m., 1904. máj. 23. 
Vágbesztercze, Trencsén m., 

1905. márcz. 19.
Nagykálló, Szabolcs m.,

1904. szept. 29.
Villecz Pál rk., m................  Eperjes, Sáros m., 1904. szept. 29.

II. OSZTÁLY.

Ambrus Sándor ref., m. . Vámostnikola, Hont, 1903. nov. 15.
Andrej kó Bertalan rk., m. . 
Bartsch Dezső ág. h. ev., m. 
Böhm Andor izr., m. . . 

5 Csanádi Dezső rk., m. . . 
Doszpira Ferencz rk., t. . . 
Feldmann Dezső izr., m. . 
Fellner Lajos rk., m. . . . 
Friedmann Ernő izr., m.

10 Friedmann Izsák izr., m.** . 
Fuchs Lajos izr., t. . . . 
Fuchs Lajos izr., m. . . .
Gallé Béla rk., m.................
Goldperger Géza ág. h. ev., m. 

15 Gottdiener Miklós izr., m. . 
Gönczy Gábor ref., m. . . 
Gruber László rk., m. . . 
Gubcsó Gyula ág. h. ev., m. 
Hanzély László rk., m. . . 

20 Hoffmann Rezső rk., m .. . 
Ilkovits László izr., m.**. . 
Jancsó Attila ref., m. . . . 
Juhász Aladár gk., m. . . 
Karaffa Szilárd gk., m. . . 

25 Késmárszkyjenő ág.h.ev., m.
** K im aradt.

Felsővízköz, Sáros, 1903. febr. 11. 
Bártfa, Sáros vm., 1903. máj. 9. 
Szepesváralja,Szepes, 1903.jún.23. 
D.-kakasfalva, Sáros, 1902. febr. 2. 
Lapispatak, Sáros, 1899. ápr. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. decz. 12. 
Nógrádkövesd, 1902. jan. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. szept. 9. 
Sókút, Zemplén vm., 1901. okt. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. okt. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. aug. 16. 
Szomolnok, Szepes, 1902. máj. 18. 
Klazány, Zemplén, 1904. jan. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 22. 
Vizsoly, Abaúj-Torna, 1903. júl. 13. 
Beregszász, 1901. jún. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. szept. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. jan. 3. 
Eger, Heves vm., 1903. jún. 8. 
Szedikert, Sáros vm., 1902. jún. 2. 
Drágacséke, Bihar, 1902. nov. 16. 
Viszló, Borsod vm., 1903. jan. 18. 
Kőtelep, Sáros vm., 1901. nov. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. jún. 16.

15*



1 1 6

N é v ,  v a l lá s ,  a n y a n y e lv

Kiszely Rezső ág. h. ev., m. 
Klein Arnold izr., m* . .
Klein Dezső izr., in. . . .
Kónya Miklós rk.t m. . . 

30 Mikolik József ág. h. ev., m. 
Missik Ferencz rk.,m., ism.** 
Oberle Frigyes rk., m. . . 
Orokoczki Lajos rk., n. . . 
Pap Tibor ág. h. ev., m. . 

35 Paszternák Béla izr., m. . .
Persely István ág. h. ev., m. 
Peskó Zoltán ág. h. ev., m. 
Reichard Károly izr., m. 
Schiffer Imre rk., m. . . . 

40 Schréter Gusztáv ág. h. ev., m. 
Schimkó Rezső ág. h. ev., m. 
Simon Árpád rk., m.* . .
Staub Frigyes izr., tn. . . 
Szabó Ferencz ág. h. ev., m. 

45 Szánik Ernő ág. h. ev., m. 
Szemere György ref., m. . 
Szilárd Jenő izr., m. . . . 
Thinschmidt Tivadar ág. h.

ev., m................................
Tomasek Géza ág. h. ev., m. 

50 Venetianer Sándor izr., m .. 
Wallentínyi László á. h. ev., m. 
Wollner Lajos izr., m. . . 
Zelonkay József rk., m. . . 
Zimmermann Gyula izr., m. III.

S z ü le t é s  h e ly e  é s  id e j e

Eperjes, Sáros, 1903. márcz. 14. 
Láda, Sáros vm., 1902. márcz. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. decz. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. máj. 1. 
Privigye, Nyitra vm. 1899. nov. 18. 
Margonya, Sáros, 1904. márcz. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. szept. 21. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. okt. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. okt. 25. 
Szedikert, Sáros vm., 1903. ápr. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. aug. 9. 
Németsóvár, Sáros, 1902. febr. 15. 
Girált, Sáros vm., 1903. szept. 20. 
Bártfa, Sáros vm., 1903. jan. 19. 
Orló, Sáros vm., 1903. jún. 11. 
Kassa, Abaúj-Torna, 1902. aug. 24. 
Merészpatak, Zempl., 1900. júl. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. jún. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. febr. 14. 
Töltszék, Sáros vm., 1903. ápr. 11.

Eperjes, Sáros, 1902. márcz. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 9. 
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. jún. 31.

III. OSZTÁLY.

Alexander Ignácz izr., m. . 
Bally Béla rk., m.................

Baumöhl Henrik izr., m. . 
Bergel János ág. hitv. ev., t. 

5 Chovan András ág. h. ev. t. 
Chriastély Aladár ág. h. ev. m.* 
Csabinyák Mihály gk.,rutén*
* Ismétlő. -  ** Kimaradt.

Keczerpeklén, Sáros, 1902. febr. 21. 
Tőketerebes, Zemplén vm., 1902. 

márcz. 26.
Eperjes, Sáros, 1902. szept. 29. 
Nandrás, Gömör, 1901. jan. 3. 
Sóvár, Sáros vm., 1899. júl. 1. 
Ratkósebes, Gömör, 1901. szept. 16. 
Eperjes, Sáros, 1900. aug. 8.



1 1 7

N é v ,  v a l lá s ,  a n y a n y e lv

Dessewffy György rk., m. 
Dubinszky Lajos ág. h. ev., t 

10 Fajgl Alajos rk., m. . . 
Ferderber Miklós izr., n. 
Flegmann József izr., m.

Frenyó Lajos ág. h. ev., m 
Geőcze Frigyes rk., m. .

15 Goldstein Sándor izr., m. 
Halbsch Pál rk., m. . . 
Holénia Gyula rk., m. . 
Holvay Árpád ág. h. ev. 
Ilkovics Izidor izr., n.** .

20 Kalinyák Miklós gk., m.** 
Kayser Albert ág. h. ev., n 
Kirchmayer Vilmos ág., h

ev., m .***...................
Klein Albin izr., m. . . 
KrahuleczZoltán ág. h. ev., m 

25 Kuhlöfl Béla ág. h. ev., m 
Kunfalvi Pál izr., m. . . 
Lefkovits Béla izr., m. . 
Marencsin Andor, ág. h 

ev., m............................

Mayer Elemér ág. h. ev., m 
30 Máriássy Dezső rk., rn. . 

Mikola László ág. h. ev., m 
Reisz Hermann izr., n. . 
Rosenblatt Leo izr., m. . 
Schulek Gyula ág. h. ev., m 

35 Stern Oszkár izr., m. . . 
Sternlicht Jenő izr, m.** 
Szentiványi József, ág. h

ev., m............................
Szóbél Lajos izr., n. . . 
Tkacs János rk., t. . .

40 Veiszlovics László izr., m. 
Villecz Mihály rk., m.*** 
Weiszberg József izr., m.**
** Kimaradt. -  *** Kilépett.

S z ü le té s  h e ly e  é s  id e j e

Bérczalja, Sáros vm, 1901. dec. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. máj. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. okt. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. ápr. 12. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna vm., 

1902. decz. 5.
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 13. 
Eperjes, Sáros, 1902. júl. 18. 
Eperjes, Sáros, 1902. júl. 18. 
Eperjes, Sáros, 1902. jún. 25. 
Eperjes, Sáros, 1902. május 20. 
Korompa, Szepes, 1902. nov. 23. 
Eperjes, Sáros, 1899. decz. 4. 
Felsőmerse, Sáros, 1901. ápr. 3. 
Temesvár, Temes, 1901. ápr. 26.

Enyiczke, Sáros, 1902. ápr. 19. 
Pelejte, Zemplén, 1902. okt. 23. 
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. 
ápr. 22.

Szepesbéla, Szepes, 1901. nov. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 22. 
Zsolna, Trencsén, 1902. aug. 16. 
Lubotény, Sáros vm., 1900. febr. 6. 
Héthárs, Sáros, 1902. okt. 5. 
Edelény, Borsod vm., 1902.ápr.29. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. decz. 5. 
Tőketerebes, Zemplén, 1902. okt.2.

Budapest, 1903. jan. 10.
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.



1 1 8

N é v ,  v a l lá s ,  a n y a n y e lv

Zsattkovics Zenó gk., m.* . 
Zsupnik Lajos izr., m. . .

Magántanulók
45 Lukovich Emma rk., m. 

Pillér György rk., m. . . 
Szecskás Lajos rk., m. . .

S z ü le t é s  h e ly e  é s  id e j e

Garamfő, Gömörvm., 1901. jan. 4. 
Nagysáros, Sáros vm, 1901. nov. 6.

Licsérd, Sáros vm., 1903. jún. 10. 
Szekszárd, Tolna, 1902. febr. 21.

IV. OSZTÁLY.

Ausländer Elek izr., m. . . 
Bartsch Róbert ág. h. ev., m. 
Blazsovszky Ferencz rk., m.* 
Bodnár Dezső ref., m. . .

5 Csabinyák Pál gk., m. . . 
Draskóczy Lajos ág. h.ev., m.f 
Elischer Zoltán ág. h. ev., n.

Engler Pál ág. h. ev., m. . 
Frank Károly izr, m. . .

10 Fleischer Vilmos ág. h. ev., m. 
Frauwirth Mihály izr., n. . 
Fried Marczel izr., m. . . . 
Friedmann Ede izr., n. . . 
Friedmann Hugó izr., m. .

15 Futtersack Mózes izr., m. .
Gál Sámuel ág. h. ev., m. 
Gasch Oszkár ág. h. ev., m. 
Gellért Miklós izr., m. . . 
Gottlieb Elek izr., n. . . .

20 Gründl János ág. h. ev., m. 
Hampel Árpád rk., m. . . 
Hampel Lajos rk., m. . . 
Hanzély Miklós rk., m. . . 
Hartmann Sándor ág. h. ev., m.

25 Hoschkara Lajos rk., m. . . 
Huszár József gk., m. . . . 
Ilkovics Emil izr.** . . . 
Keller Henrik izr., n. . . . 
Kertész Sándor rk., m. . .

‘ Ismétlő. — “ Kimaradt. — f  Meghalt.

Vitka, Szatmár vm., 1901. aug. 26. 
Bártfa, Sáros vm.
Wien, Ausztria, 1900. febr. 16. 
Komlóskeresztes, Sáros vm., 1900. 

ápr. 18.
Eperjes, Sáros vm.
Eperjes, Sáros vm., 1901. márcz.26. 
Gölniczbánya, Szepes vm., 1901. 

márcz. 9.
Klenócz, Gömör vm., 1899. ápr. 
Szombathely, Vas vm., 1901. okt. 4. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. okt. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. febr. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. febr. 19. 
Szinye, Sáros vm., 1899. ápr. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. máj. 27. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. decz. 15. 
Sajógömör, Gömör, 1900. jan. 19. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. nov. 19. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 4. 
Héthárs, Sáros vm, 1900. nov. 7. 
Bártfa, Sáros vm., 1900. nov. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. ápr. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jún. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. okt. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. máj. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jún. 28. 
Szedikert, Sáros vm., 1901., júl. 27. 
Eperjes, Sáros vm., 1901.szept. 3. 
Hernádzsadány, Abaúj vm., 1901. 

márcz. 15.
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N é v ,  v a l lá s ,  a n y a n y e lv

30 Klein Hugó izr., n. . . . 
Kónya Sándor rk., m. . . 
Kossuth Lajos ág. h. ev., m.** 
Landsmann Elek izr., m. . 
Lefkovits Viktor izr., n. . . 

35 Liebermann Ernő izr., n. . 
Luchs Róbert ág. h. ev., m. 
Mandel Juda izr., n.** . .
Mankovich György gk., rn. 
Mátrai Rezső ref., m. . . . 

40 Nagy Rezső ág. h. ev., m* 
Neusinger Aurél ág. h. ev., m. 
Oleár Gyula gk., t.** . . . 
Oszvald Pál ág. h. ev., m. 
Papp Elek ref., m.** .

45 Sarudy Béla ág. h. ev., m. 
Schwarcz Gyula izr. m., . . 
Solcz Rezső ág. h. ev. . .
Stern Béla izr., m.................
Szántó Gyula ág. h. ev., m. 

50 Takács Zoltán rk., rn. . . 
Zimmermann Ármin izr., m. 
Zimmermann Miklós izr., m. 
Zimmermann Nándor izr., m. 
Zsúgyel Bertalan ág. h. ev., m.

Magántanuló :
55 Gerhard Zoltán ág. h. ev., m. V.

S z ü le t é s  h e l y e  é s  id e je

Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. máj. 26. 
Dobsina,Göm.vm. 1901.márcz. 15. 
Bárcza, Abaúj vm., 1900. ápr. 22. 
Nagyvitéz, Sáros vm., 1901.jan.26. 
Oroszvár, Moson, 1901. márcz. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. aug. 14. 
Héthárs, Sáros vm., 1898. jún. 20. 
Bártfa, Sáros vm., 1902. jún. 6. 
Hertnek, Sáros vm., 1900. máj. 1. 
Nagysáros, Sáros, 1900. szept. 27. 
Pécs, Baranya vm., 1901. okt. 3. 
Alsóodor, Sáros vm. 1900. máj. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 13. 
Zsarnócza, Bars vm., 1901. máj. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. szept. 19. 
Németlipcse,Liptó, 1899. márc. 21. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. júl. 31. 
Homonna, Zempl., 1901. szept. 6. 
Varannó, Zemplén, 1900. febr. 17. 
Farkasfalu, Szepes, 1901. ápr. 17. 
Igló, Szepes vm., 1901. jún. 25. 
Abaújszántó, Abaúj, 1901. okt. 28. 
Ujcsanálos, Zempl. 1899. márcz. 3.

Budapest, 1900. máj. 27.

V. OSZTÁLY.
Jegyzet: p  a n év  elő tt azt jelen ti, h og y  a z  ille tő  tanu ló  a g ö rö g ö t p ó tló  ta n 

fo ly a m b a  jár; a g ö r ö g ö t  ta n u ló k  n incsenek  m eg je lö lv e .

p. Bárdos Zoltán ev., m. .

p. Chanáth Dénes gk., m. . 
Durst Aladár ág. h. ev., m. 
Frank Vimos izr., m.

5 p. Gerő Ödön izr., m. . . 
p. Grossmann Károly izr., m. 
p. Grosswirth Jakab izr., m.** 

Hajdú Sándor ref., m.**

* Ismétlő. -  ** Kimaradt.

Balassagyarmat, Nógrád, 1900. 
márcz. 21.

Prakfalva, Szepes vm.,1899. ápr. 8. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. máj. 2. 
Szombathely, Vas, 1900. szept. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. aug. 7. 
Beszterczebánya, Zólyom vm. 

1900. ápr. 23.
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N é v ,  v a l lá s ,  a n y a n y e lv

Hajsó Oyula ág. h. ev., m.
10 Halmi Aladár ág. h.ev., m. 

p. Hoffmann Ferencz rk., m. 
p. Hübsch mann Sándor izr.,

m..................................
p. Juhász János rk., m. . . 
p. Kail Károly rk., m. . .

15 Klein Béla izr., m. . .
Klein Ignácz izr., m. . . 

p. Kolár Ferencz rk., m. . 
p. Konrády Imre rk., m. . 
p. Lichtig Ernő izr., m .. .

20 Midiik Frigyes gk., m. . 
p. MosánszkySzeverinev.,m.

Öhlschläger Andor ev.,m. 
p. Papp Dezső ev., m. . . 
p. Probstner László rk., m.

25 Raab György ev., m. 
p. Saláta Zoltán rk., m.

Schreiber Imre izr., rn. . 
p. Schréter Gyula ev., m. .

Schwarz László izr., m.**
30 Slajchó Mihály ev., m. . 

p. StambergerNándorizr.,m. 
p. Székely László izr., m. .

Szlávik Rezső ev., m., .

p. Szűcs Árpád ref., m .. .
35 p. Valcsák Béla rk., m. . .

Wächter Lajos ág. h. ev., m. 
p. Wollner Sándor izr., m.. 
p. Székely Lajos izr., m. .

Magántanulók :

Friedländer Ella izr., m. .
40 p. Rakovszky Eszter rk., m.

Sóvári Ilona rk., m. . .

S z ü le t é s  h e ly e  é s  i d e j e

Sajóarnót, Borsod, 1900. márcz.30. 
Lapos, Sáros vm., 1900. júl. 22. 
Wien, Alsóausztria, 1899. aug. 8.

Kolossó, Sáros vm., 1899. aug. 17. 
Viszló, Borsod vm., 1899. okt. 27. 
Budapest, Pest vm., 1898. jún. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 2. 
Boroszló, Sáros vm., 1898. aug. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 3. 
Szorocsány, Sáros, 1897. ápr. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jún. 1. 
Komlóspatak, Sáros, 1898. okt. 30. 
Bártfa, Sáros vm., 1900. máj. 28. 
Kassa, Abaúj-T. vm., 1900. júl. 7. 
Szepesolaszi, Szepes, 1900. jan. 17. 
Nagysáros, Sáros vm., 1898. júl. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. szept. 14. 
Szakaj, Abaúj-T. vm., 1899. okt. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 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. 
Hajdúszentgyörgy, Hajdú vm.,

1898. decz. 1.
Parajd, Udvarhely, 1898. ápr. 19. 
Lukó, Sáros vm., 1898. okt. 22. 
Bártfa, Sáros vm., 1900. márcz. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. febr. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jún. 5.

Németlipcse, Liptó, 1898. ápr. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. máj. 14. 
Csácza, Trencsén, 1899. okt. 24.

** Kimaradt.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

VI. OSZTÁLY.

p. Bánó Dénes ág. h. ev., m. Roskovány, Sáros, 1898. szept. 20.
p. Berényi Sándorá.h.ev.,m. Szentmihály, Sáros, 1898. júl. 26.

Bergmann Jenő izr., m. . Eperjes, Sáros vm., 1897. aug. 16.
p. Bertalan Béla ág h. ev., m. Nagytelek, Heves, 1900. márcz. 15.

5 Bodnár József rk., m. Igló, Szepes vm., 1899. okt. 29.
p. Csajka József ág. h. ev., tn. Miskolcz, Borsod, 1899. szept. 10.
p. Déri György izr., m. Losoncz, Nógrád, 1899. aug. 15.

Dudinszky Béla gk., m. Dámócz, Zemplén, 1897. márcz. 25.
p. Gärtner Miksa izr., m. . Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 3.

10 Guttmann Manó izr., m. . Kolossó, Sáros vm., 1896. júl. 25.
p. Halmi Elemér ág. h. ev., m. Lapos, Sáros vm., 1898. okt. 29.
p . Holénia József rk., m. . 
p. Horváth András ág. h.

Eperjes, Sáros vm., 1899. decz. 16.

ev., t.............................
Javornitzky Aladár ág. h.

Turóczliget, Turócz, 1898. aug. 14.

ev., m........................... Abaújharaszti, Abaúj-Torna vm., 
1898. okt. 2.

15 Kapisinszky Miklós gk., m. Borosnya, Zemplén, 1898. máj. 4.
p. Kares Gusztáv rk., . . Eperjes, Sáros vm., 1898. május 10.
p. Klema Imre rk., m. . . Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 18.

KlemensRezsőág.h. ev.,m. 
Koncsek Béla ág. hitv.

Felsőlövő, Vas vm., 1899. jún. 11.

ev., m.***....................... Erdővágás, Sáros, 1896. okt. 15.
20 p. Koncsek István á. h.ev.,m. Nátafalva, Zemplén, 1897. máj. 13.

Lehotay Dezső rk., m. . Szikszó, Borsod vm.
Lőwy Jenő izr., m. . . 
Lutocska László ág. h.

Eperjes, Sáros vm. 1899., júl. 21.

ev., m........................... Németlipcse, Liptó, 1899. jún. 20.
p. Mandel Jónás izr., m. . Nagy sáros, Sáros, 1898. febr. 22.

25 Marencsin Béla ág. h.
ev., m...........................

Nagy Árpád ...................
Tapoly rád vány, Sáros, 1899. júl. 7.
Eperjes, Sáros vm., 1899. jún. 12.

Nagy Dezső ref., m. . . 
Oszwald Dániel ág. h.

Bábindol, Nyitra, 1897. decz. 9.

ev., m........................... Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 1.
p. Stern Simon izr., m. . . Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 9.

30 p. Szabó István rk., m. . . Komárom, 1900. aug. 20.
p. Sztehlo Géza, ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm., 1899. szept. 7.

Tahy Elemér á g .  h. ev., m. 
*** H ad b a v o n u lt áprilisb an .

Bártfa, Sáros vm., 1898. ápr. 17.

Coll. Erl. 1914-1915. 16
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

p. Tauth Béla rk., m. . . Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 25.
p. Urbanyecz István rk., m. Eperjes, Sáros vm., 1896. aug. 11.

35 p. Venetianer Sándor izr., m. Eperjes, Sáros vm., 1898. decz. 4.
p. Vozarik Antal rk., m. 
p. Weiszer Sándor ág. h.

Eperjes, Sáros vm., 1897. okt. 13.

ev., m........................... Orosháza, Békés vm., 1899. ápr. 6.
Zemán Jenő ág. h. ev., m. Abos, Sáros vm., 1898. szept. 24.

p. Zsigmond Árpád ref., m. Parajd, Udvarhely, 1898. júl. 28.
40 p. Zubriczky Elek gk., m. . 

Magánlanulók:

Décső, Sáros vm., 1893. ápr. 11.

Liptai Sándor ág. h. ev. in. Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 30.
Papp Lujza ág. h. ev., in.** Zsarnócz, Bars, 1899. márcz. 31.

VII. OSZTÁLY.

p. Andrejkó Árpád rk., m. Felsővízköz, Sáros, 1897. febr. 7.
p. Atlasz Illés izr., m. . . Tótraszlavicza, Sáros, 1898. ápr. 10.
p. Bárdos Nándor izr., m. Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 3.

Bertalan Dezső á. h. ev., m. Száján, Torontál, 1898. márcz. 17.
5 Berzeviczy László rk., m. Berzevicze, Sáros, 1898. jún. 27.

Bodnár Lajos ref., m. . Komlóskeresztes, Sáros vm., 1898. 
szept. 14.

Brauner Ernő ág. h. ev., m. 

p. Dániel Csarni István ág.h.

Rimaszombat, Gömör vm., 1897. 
márcz. 9.

ev., m .***.................. Kőszeg, Sáros vm., 1895. júl. 25.
p. Elischer Béla ág. h. ev., m. Gölniczbánya, Szepes vm, 1897. 

márcz. 9.
10 Fellner István rk., m. . Erdőköz, Zólyom, 1897. júl. 14.

Friedmann Dezső izr., m. Eperjes, Sáros vm., 1897. nov. 11.
p. Gallotsik Elek rk., m. . Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 1.

Ooldmann Béla izr., m. Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 5.
p. Grúber Sándor rk., m. . Sajószentpéter, Borsod vm., 1897. 

jan. 20.
15 Grünstein Béla izr., m. . Sárosbogdány, Sáros vm., 1898. 

márcz. 4.
Ilkovics Sándor izr., m. ** Szedi kert, Sáros vm., 1898. febr. 4.

p. Irányi Géza ág. h. ev., m. Gyöngyös, Heves, 1898. okt. 6.
Jármay László ág. h. ev.,tn. Bártfa, Sáros vm., 1898. aug. 27.

** K im aradt. — *** H ad b avon u lt sz e p te m b e r b e n .
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

Késmárszky Árpád ág. h.
ev., m........................... Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 18.

20 p. Klein Pál izr., m. . . . Magyarjakabfalva, Sáros vm.,
1897. okt. 24.

p. Klonfár Dezső rk., m. *** Eperjes, Sáros vm., 1895. ápr. 2.
p. Konka Géza rk., m. . . Felsőodor, Sáros, 1898. aug. 30.

Kulifay Tibor ref., m. • Segesvár, Nagyküküllő vm., 1898.
febr. 17.

Lamparter Győző rk., m. Felsőelefánt, Nyitra, 1898. febr. 17.
25 Lefkovics Artúr izr., m. • Nagy vitéz, Sáros, 1898. jan. 8.

p. Midiik Miklós gk., m. ■ Komlóspatak, Sáros, 1896. nov. 29.
Molnár Béla ref., m.***. Nagybáka, Szabolcs, 1896. jan. 30.
Nagel László izr., m. . . Töltszék, Sáros vm., 1898. okt. 9.
Öhlschläger Ödön ág. h.

ev., m....................... .... Kassa, Abaúj-Torna, 1898. aug. 4.
30 p. PetricskóJenő gk., in.*** Pillerpeklén, Sáros, 1895. febr. 21.

Rosenberg Gyula izr., m. Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 31.
p. Sarudy Tibor ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 17.

Schwarz Sándor izr., m. ** Nádasd, Liptó vm., 1898. aug. 12.
p. Sztopkó Ferencz rk., m. Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 11.

35 p. Weiszlovits Aladár izr., m. Osztópatak, Sáros, 1897. nov. 14.

Magántanulók:
Artim Lőrincz gk., m. . Beszkid Szilárd gk., m.

VIII. OSZTÁLY.

p. Artim Antal gk., m. *** Boksa, Zemplén, 1895. júl. 29.
p. Atlasz Éliás izr., m. . . Tótraszlavicza, Sáros vm., 1896.

febr. 18.
Bartos Gyula ág. h. ev., n. Eperjes, Sáros vm., 1897. jan. 17.
Beszkid Antal gk., m. . Lukó, Sáros vm., 1897. ápr. 2.

5 p. Bodnár István ref., m. . Komlóskeresztes, Sáros vm., 1897.
jún. 9.

Boratkó Ferencz ág. h.
ev., m .* * ................... Eperjes, Sáros vm., 1895.márcz. 30.

p. Burik Miklós gk., m. . Kisszeben, Sáros vm., 1894. jan. 20.
Chriastély Gyula ág. h.

ev., m........................... Bugyikfalva, Gömör vm., 1897.
szept. 25.

** Kilépett. — *** Hadbavonult áprilisban.
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N é v ,  v a llá s ,  a n y a n y e lv S z ü le t é s  h e ly e  é s  id e j e

CsendesSándor ág. ev., m.

10 Derfényi László rk., m 
Fenczik Sándor gk., m. * 

p. Friedmann Sándor izr., m 
p. Gajdos József ág. ev.,m.**4 
p. Gallotsik László rk., m 

15 p. Gärtner Gyula izr., m 
p. Gideon Henrik izr., m 

Gottdiener József izr., m 
p. Grellneth Andor rk., ni.*** 
p. Groszmann Imre izr., m 

20 p. Huszár József gk., m. 
p. Kalinyák Emánuel gk., m 
p. Klein Hermann izr., m 
p. Koscs Ödön rk., m. . 
p. Krón József rk., m. ***

25 p. Kurimszky Sándor rk., m 
p. Kurth János ág. h.ev., m 
p. Lefkovics Dezső izr., m 
p. Löwenstein Elek izr., m. ** 

Nagy Jenő izr., m. .
30 p. Neumann Illés izr., m. 

p. Papp József ref., m.*** 
p. PetrásovszkyLeógk^m.*** 
p. Prekop Simon gk., m. 

Priscsák János ág. h. ev 
35 Rácz Ferencz izr., m.*** 

p. Reinitz József izr., m.*** 
p. Roskoványi István . .

Szabó István ág. ev., m. *** 
p. Szekeress Albin ref., m. 

40 p. Szepesi Zoltán rk., m. . 
Tahy Béla ág. h. ev., m. 

p. Télessy István ág. ev.,m.***

p. Várjon Géza rk., m. . 
p. Wächter Vilmos ág. h 

ev., m. *** . . . .
45 Weiszer Ernő ág. h. ev., m 

Zapotoczky Gábor gk., r

Bukovecz, Krassó-Szörény vm., 
1894. okt. 2.

Eperjes, Sáros vm., 1894. júl. 7. 
Aknarakó, Máram., 1894. szept. 4. 
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, 1897. márcz. 26. 
Budapest, 1896. okt. 29.
Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. aug. 23- 
Felsőmerse, Sáros, 1897. júl. 25. 
M.-raszlavicza, Sáros, 1893. jan. 7. 
Kavocsán, Sáros vm., 1998. 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, 1895. szept. 20. 
Eperjes, Sáros vm.
Selyeb, Abaúj vm., 1894. febr. 28. 
Gyalu, Kolozs vm., 1894. okt. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. decz. 20. 
Kiskinizs, Abaúj vm., 1896.szept. 1. 
Töltszék, Sáros vm.
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.
Zsarnócza, Bars vm., 1897. ápr. 17.

Bártfa, Sáros vm., 1896. nov. 15. 
Orosháza, Békés vm., 1897. júl. 20. 
Csércs, Sáros vm., 1897. júl. 21.

* Ismétlő. — ** Hadbavonult szeptemberben. : Hadbavonult áprilisban.
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G )  Az iskola elhelyezése. Intézmények.
1. Az 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 m3 területű. Az épület 
homlokzata a Jókai-térre néz; két oldalszárnya között terül el az iskola 
hatalmas udvara, a melyet az ifjúság játéktérnek is használhat s a hol óra
közökben szabadon mozoghat és friss levegőt szívhat. A nyugat felől be 
nem épített iskolai udvarról gyönyörű kilátás nyílik a közeli és regényes 
fekvésű dombsorra, a melynek erdővel borított lejtőiről üde levegő áramlik 
a város felé. A tantermek ablakai a tágas iskolai udvarra nyílnak, tehát e 
helyiségek portól mentesek és az utczai zajtól távol esnek; e mellett déli 
fekvésűek lévén, napfényesek, világosak és barátságos benyomást keltenek. 
Az épület belső berendezése a modern paedagogia és egészségügy köve
telményeinek megfelelően készült. A tantermekben Rettig-padok vannak, a 
melyeknek jó híre évről-évre nő és különösen Németországban általánosan 
elterjedtek. A physikai, természetrajzi előadótermek, a rajztermek és a torna- 
csarnok modern felszerelésűek. A folyosókon ruhafogasok és esernyőtartók 
vannak. Az épület helyiségei — a folyosók is — központi fűtésre vannak 
berendezve. Az összes helyiségek asbestpadlózattal vannak burkolva. A torna- 
csarnok padlózata linoleum.

Oraközökben 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.

Épületünk kaszárnya volt 1914. augusztus 1-jétől szeptember 2-ikáig; 
szeptember 26-ikától január 20-ikáig. A tanév befejezése után a 3. honvéd- 
tűzérezred önkénteseinek itt van az iskolájuk.

Szives készséggel fogadtuk falaink közé a kir. kath. főgymnasiumot, 
a mely 1914. szeptemberben és novemberben, az állami tanítónőképzőt, a 
mely 1914. szeptember havában és a gör. kath. tanítóképző-intézetet, a mely 
1915. január—júniusig épületünkben talált otthont.

2. Múzeumok.
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 5492; egyéb gerincztelen állat 211 drb; táblázat 
és egyéb taneszköz 184 (gyarap. 3), összesen 11,239 drb (gyarap. 1 drb) 
19,393 80 kor. becsértékben (gyár. 1 kor.).

B) szertár: szárított növény 6996, papíranyagból való gomba 68, 
termés 74; fanem 43; Brendl-féle papírminta 19 (gyár. 9); oltási minta 12;



126

mikroskopikus készítmény 17; tábla 106; összesen 7345 drb (gyarapodás 9) 
2711’— kor. becsértékben (gyár. 153"40 kor.).

C) szertár: ásvány 1752 (gyár. 8); kőzet 536 (gyár. 5); egyéb tanítási 
eszköz 201; összesen 2492 drb (gyár. 13); 10,332 50 kor. (gyár. 21‘50 kor.).

D) szertár: eszköz és anyag 641 drb (gyár. 1) 1945'37 kor. becsérték
ben (gyár. 5 kor.).

A négy szertár jelenlegi állapota 21,717 drb (gyár. 62) 34,382'67 kor. 
becsértékben (gyár. 27-50 kor.).

A gyarapodás ezidén csakis ajándékozás útján történt.
Adományok: A méh lépje (Ilkovits Sándor VI. o. t.), Sacharometer 

(Goldmann B. VI. o. t.), Siderit, pörkölt siderit, Cinnabarit, Baryt, Tetraedrit, 
Haematit és zöldkőpala, mind Ötösbányáról (Szutórisz Frigyes), kisebb- 
nagyobb vulkanikus bombák, vulkáni hamu és láva Opálbányáról (Pruner 
Róbert), megkövesedett s részben megszenesedett fa Nagysárosról (Klema 
Imre VI. o. t.), cseppkő az Aggteleki barlangból (Klemens Rezső VI. o. t.), 
többféle láva Pompéjiból (Ludmann Ottó), Trachit szép hasadási lapokkal 
Kopasz-Strázsról (Oszvald Dániel VI. o. t.). Szutórisz Frigyes,

szertárőr.

b) A physikai szertár állapota: Teljes állomány:
Hydrostatika.............................. 50 drb 589 kor. 75 fill.
Aerostatika .............................. 3 t t 132 tt 50 V

Mechanika .............................. 67 t t 327 ti 25 l t

Optika .................................... 81 t t 1924 ti 75 t t

Akustika.................................... 25 t t 267 t t 80 t t

Mágnesség .............................. 15 t t 32 tt 50 t i

Elektromosság ........................ 147 t i 4668 ti 81 t i

Vegyes tárgyak és anyagok .. 48 t t 394 1) 85 t t

Összesen .. .. 436 drb 8338 kor. 21 fill.
Perényi Vilmos,

szertárőr.

c) A történelem-földrajzi és philologiai szertár állapota:
Képek a történelem tanításához 83 d r b .............  272 80 kor. értékben.
Képek a földrajz tanításához .. 18 »   80'40 „ „
Képek a philologiai tanításhoz 91 »   12260 » „
Művészettörténeti faliképek .. 82 «   64'40 „ ,,
Történelmi térképek................... 27 » .............  49050 « »
Földrajzi térképek ................... 18 ,, .............  330'20 « „
Földgömbök.............................. 2 „ .............  20‘— » »
Szemléltető eszközök a philolo-

gia-tanításhoz........................  14 „ .............  32-40 « „
Bronz- és vaskori leletek .. .. 48 „   50'— „ »
Különféle érmek ..................  584 „ .. .. 200'— » val°fkben.er’

Összesen 967 darab .. .. 1663 30 kor. értékben.
d) Az éremgyűjtemény rendezés alatt van. Borsody^Károly,
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e) A rajzszertár állapota :
1. Gipszminták..................  75 darab ........................  260'— kor.
2. Famodellek ..................  36 »   105‘50 »
3. Egyéb modellek............  37 »   16'20 »
4. Könyvek és lapminták . . 1 8  „ .. ............. .. 200'— „

Összesen 166 darab ........................  58P70 kor.
Balló  Aurél ,

szertárőr.
3. Könyvtárak.

1. A nagykönyvtárak gyarapodása és állománya a közös iskolai intéz
mények közt van kimutatva.

2. A Magyar-Társaság könyvtára. A felsőbb osztályt! tanulók hasz
nálatára. A könyvtár állapota: a) szépirodalmi 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: 364 mű 365 kötet, 657 kor. 
30 fill, értékben. A könyvtár ő re : Vöröss Sándor.

4. Házi-olvasmányok könyvtára. E könyvtár állapota: 117 mű 135 
kötet 756 példányban, 693 kor. értékben. 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 42 kor. 5 fillérért kéziköny
veket. Fogadják mindazok, kik e könyvtárunk gyarapodását elősegítik, e 
helyen is őszinte köszönetünket! Segítő-könyvvel elláttunk 69 tanulót 389 
könyvvel. A könyvtár állapota az 1914/1915. iskolai év végén: 448 mű 448 
kötet, 760 kor. értékben. A segítő-könyvtár őre: Klemens János.

Következő tanulók kaptak kézikönyveket egy évi használatra: Bartsch 
Sándor, Bittó Béla, Boratkó Benő, Engler Lajos, Fristik János, Fiorray 
Károly, Krahulecz Tivadar, Kruppa András, Miklós András, Pipcsák János, 
Riszdorfer Dénes, Szlávik Géza, Tomcsej György, Übersachs Albert 1.; 
Bartsch Dezső, Gönczy Gábor, Hanzély László, Perzsely István, Tomasek 
Géza II.; Alexander Ignácz, Bally Béla, Berget János, Chován András, 
Frenyó Lajos, Holvay Árpád, Marencsin Andor, Mayer Elemér, Mikola 
László IIP; Bodnár Dezső, Frauwirth Mihály, Futtersack Mózes,Gál Sámuel, 
Gottlieb Elek, Hanzély Miklós, Hoschkara Lajos, Lefkovits Viktor, Lieber
mann Ernő, Neusinger Aurél, Zsúgyel Bertalan IV.; Bárdos Zoltán, Hajsó 
Gyula, Midiik Frigyes, Öhlschláger Andor, Székely László, Szlávik Rezső V.; 
Berényi Sándor, Javorniczky Aladár, Klemens Rezső, Koncsek Béla, Mandel 
Jónás, Nagy Dezső, Zemán Jenő VI.; Bodnár Lajos, Elischer Béla, Kulifay 
Tibor, Lefkovits Artur, Midiik Miklós, Öhlschláger Ödön VII.; Bodnár István,
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Burik Miklós, Csendes Sándor, Derfényi László, Oottdiener József, Kalinyák 
Emánuel, Papp József, Prekop Simon, Priscsák János, Szabó István, Zapo- 
toczky Gábor VIII. o. tanulók.

4. A főgym nasium  ifjúságának seg é ly a lap ja i és gyű jtései.
I. Ifjúsági segélyalap.

a) Bevétel:
1. Átliozat az 1913/1914. tanév végéről ...................  10,992‘43 korona
2. VII. o. tanu lók ............................................................  30’— »
3. 1 drb kölcsönkötvény kamatja ...............................  30’— »
4. Tanulók havi gyűjtése...............................................  22222 „
5. Kamat .......................................................................  45'7ó „
6. Hadikölcsön.................................................................. 1000'— »
7. Herfurth gyűjteményéből..........................................  90'— »
8. Kamat ........................................................................ 3910 »

Összesen .. .. 12,44951 korona.
b) Kiadás:

1. Kölcsöntankönyvekre ................................................  42'05 korona
2. Három tanulónak ösztöndíja..................................... 50'— »
3. Hadikölcsön.. ....................................  ...................  977'— ,,
4. 34 tanulónak tandíja ................................................  1095'— »
5. 10 tanulónak convictusi d íja ..................................... 355‘— »
6. Az ev. Gyámintézetnek ..........................................  40’— »
7. A rozsnyói Árvaháznak .......................................... ..............20'— »

Összesen .. .. 2579 05 korona.
Összes bevétel .. 12,449 51 »
Összes kiadás ..___ 2579 05 »
Egyenleg .. .. 987046 korona.

c) Az ifjúsági segélyalap vagyona az 1914/1915. isk. év végén:
1. Koronajáradék ........................  8100 - Korona
2. Hadikölcsön..............................  1000'— »
3. 1 drb kölcsönkötvény.............  600'— »
4. Bankegyleti betét ..................  170~46 »

Összesen .. 9870’46 Korona
Apadás ..........................................  1121'97 »
II. Kirándulási alap.

a) Bevétel:
1. Áthozat az 1914/1915. tanév végéről ....................  230L73 korona
K a m a t.................................................................. 9490 »

Összesen ........... 2396'63 korona.
b) Kiadás nincsen.

A kirándulási alap vagyona az 1914/1915. tanév végén 2396‘63 korona
Szaporodás...............  ........................................................  9490 „
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III. Tornaverseny-alap.
a) Bevétel:

1. Áthozat az 1913/1914. tanév végéről ........................  1403'97 korona
2. Kamat ......................................................................  56~68 »

Összesen ............  1460 65 korona.
b) Kiadás nincsen.

A tornaverseny-alap vagyona az 1914/1915. tanév végén 146065 korona
Szaporodás................................................................  56'68 ,,

IV. Ifjúsági tornakor.
a) Bevétel:

' 1. Áthozat az 1913/1914. tanév végéről ........................  48’32 korona
2. Kamat ............................................................................  E94 «

Összesen ............  50’26 korona-
b) Kiadás nincsen.

Az ifjúsági tornakor vagyona az 1914/1915. tanév végén 5076 korona
Szaporodás................................................................  E94 „

V. Ifjúsági zenekor.
a) Bevétel:

1. Áthozat az 1913/1914. tanév végéről ........................  269'83 korona
2. Kamat .. .. „ ...........................................................  1088 »

Összesen ............  28071 korona.
b) Kiadás nincsen.

Az ifjúsági zenekör vagyona az 191/1915. tanév végén 28071 korona.
Szaporodás................................................................ 10'88 „

Ez ifjúsági alapokat, valamint bevételeiket, kiadásaikat átvizsgáltuk és 
rendben találtuk.

Eperjes, 1915. jú liu s 7. Beskó Ö d ö n  s . k., V ö r ö s s  Sá n d o r  s . k.,

H )  Az új nyugdíjtörvény.
A felekezeti, községi tanárok országos nyugdíjintézetére vonatkozó 

1914. évi XXXVI. törvényczikk az 1894. évi XXVII. törvényczikk revíziója 
folytán jött létre. Az új törvény új terheket jelent iskolánkra nézve, ameny- 
nyiben az iskolafentartó ezután a tanárok beszámítható javadalmának 7%-át 
(eddig nálunk ez csak 3% volt), az iskola minden tanulója után pedig a 
beiratáskor 12 koronát (eddig 6 K.) köteles a nyugdíjintézet czéljaira befi
zetni. E törvény a tanároknak megadja azokat az előnyöket, a melyeket 
az állam nyugdíjjogosult tisztviselőinek biztosít. így az özvegyek és árvák 
ellátásáról igen humánusan gondoskodik s a nyugdíjba lépő tanárnak tekin
télyes lakáspénzt ad. Ez anyagi előnyökkel szemben azonban az iskolát 
sújtja, a mikor a tanárok szolgálati éveit 30-ról 35 évre emeli; mert a 
bizonyos formákhoz szokott, szellemileg nehézkessé váló idősebb tanár 
nem képes többé a fiatal lélekhez leszállani, azt vezetni s magához emelni. 
Ezeknek nyugdíjazása tehát az iskola érdeke. Hogy akadunk örökifjú
Coll. Ért. 1914—1915. 17
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lélekkel megáldott paedagogusokra, a kik öregségükben is áldásosán 
tevékenykednek a katedrán, nagyon jól tudjuk; de azt is tudjuk, hogy e 
kiválasztott lelkek — sajnos — kivételek. S mivel pedig az új nyugdíj- 
törvény megengedte a nyugdíjintézet kötelékébe tartozó tanároknak, hogy 
válasszanak, vájjon a régi vagy az új törvény rendelkezései alatt óhajtanak-e 
maradni, vagy más szóval választhatják a 30 évi szolgálatot is, de ez esetben 
az új törvény által nyújtott egyik előnyről (lakáspénz) le kell mondaniok, — 
a mi tanári testületünknek azok a tagjai, számszerint kilenczen, a kik lelkesen 
éveken át, a magyar iskola érdekében, a 30 évi szolgálat mellett nyilat
koztak, a felkínált anyagi előnyökről lemondva a 30 évet választották. 
E választásukkal tulajdonképpen a magyar középiskolai tanárság óriási 
többségéhez csatlakoztak. El bennünk a reménység, hogy a magyar tanárok 
ez ideális állásfoglalása a törvény óhajtott novelláris módosítását mihamar 
meg fogja érlelni.

Ez új törvény értelmében özv. Hazslinszky Tamásné, coll. tanár özve
gyének nyugdíja 1914. szept. 1-jétől 980 koronáról 1180 koronára (Vkm. 
147,731 — 1914.) és özv. Kubányi Béláné, coll. tanár özvegyének nyugdíja 
1168 koronáról 1410 koronára emelkedett (Vkm. 125,332—1914.).

I) A tanulók általános áttekintése.
1. A tanulók szám ának alakulása az iskolai év folyam án.
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2. A felvett nyilvános tanulók m egbeteged ései s az igazgatói és 
tanárikari m egrovások 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

392 10 8 7 7



131

3. Az osztályvizsgálatot tett tanulók m egoszlása honosság és  
szülőik (gyámjuk, illetőleg más törvényes gondviselőjük) állandó lakó

helye szerint.

Az osztályvizsgálatot tett nyilvános és magántanulók
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4. Az osztályvizsgálatot tett tanulók m egoszlása vallás és
anyanyelv szerint.
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Az osztályvizsgálatot tett tanulók közül

magyar német tót oláh ruthén horvát szerb olasz angol lengyel összesen
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anyanyelvű volt
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17*
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5 .  Ismétlők, a görög-pótló tárgyak tanulói, m agaviselet és
m ulasztások szerint.

Az osztályvizsgálatot tett
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6. Az osztályvizsgálatot tett tanulók előm enetele.
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7 .  A tanév végén tartott érettségi vizsgálat eredm énye.
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TAN ÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET.
Adatok a tanítóképezde beléletének 1914/15. évi történetéhez.

I. Az iskolai év története.
Tanítóképző-intézetünk az 1914. évi július hó utolsó napjaiban kitört 

háború folytán előállott súlyos és sokszor leküzdhetetlennek látszó nehéz
ségek daczára Isten segítségével, felettes hatóságunk jóakaratú támogatá
sával, a kisegítésre önként vállalkozott tanárok áldozatkészségével és a 
számban megfogyatkozott intézeti tanárok lelkes munkásságával meg tudott 
felelni ama feladatának, hogy a külső okok miatt megrövidített isk. évben 
a tanítási anyagot oly mértékben dolgozza fel, hogy a jövő tanévben a 
tanítás az egyes osztályokban, az előírt menetben, nagyobb nehézség nélkül 
megkezdhető legyen.

Az év kiem elkedő esem ényei.
A múlt 1913—14-ik évben betegség miatt szabadságolt Oamauf György 

kartársunk, intézetünknél eltöltött 35 évi buzgó és eredményes munkálkodás 
után, az 1914. szept. hó 1. napjától történt nyugdíjaztatásával, tanári állá
sától végleg megvált. Egy egész emberöltőn át hűségesen végezte köte
lességeit ; az egyház és a szívéhez nőtt tanítóképző-intézet fejlesztése, 
felvirágoztatása volt legfőbb vágya és törekvése. Azzal a kijelentéssel búcsúz
tatjuk őt intézetünktől, hogy bár minden törekvését nem sikerült megvalósí
tania, minden vágyát valóra váltania, mégis eleget tett ahhoz, hogy intéze
tünk mindenkor hálásan tekintsen vissza az ő tanári munkásságára. Tanszékét, 
miután a megválasztásra ajánlott pályázók egyike hadbavonult, másika 
pedig Angolországban internáltatott, nem tölthettük be. Tanszékének tárgyait 
részben a hadba nem vonult tanárok, részben a kisegítő tanárok látták el.

A múlt 1913 — 14. isk. év végén vált meg intézetünktől Liptai Lajos 
kartársunk, a vallástan és a tót nyelv rendkívüli tanára, hogy mint az 
Eperjes városi és vidéki ev. egyházközség lelkésze és a sárosi ev. egyház
megye buzgó alesperese, teljesen lelkészi hivatásának élhessen és teljes ere
jével egyházközsége és az egyházmegye felvirágoztatásán munkálkodhassék. 
16 iskolai éven át ápolta és növelte tanítványainkban az egyház iránti 
szeretetet, az egyházhoz való odaadó ragaszkodást. Őszintén kívánjuk, hogy 
nemes törekvéseit mindenkor teljes siker koronázza és kérjük, hogy hat
hatós támogatását intézetünktől ne vonja meg a jövőben sem.

IV.
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A Coll. igazgatóválasztmánya, az 1914. évi június hóban megtartott 
ülésén, a fentartó egyházkerület által az 1914—15. isk. évtől rendszeresített 
önálló vallásidul és tótnyelvi tanszékre több pályázó közül egyhangúlag 
Lehoczky Egyed oki. lelkészt választotta meg azzal a kötelezettséggel, hogy 
a polg. isk. tanári oklevelet 3 éven belül megszerzi. Lehoczky Egyed kar
társunkat, a kiben az intézet lelkes, munkás tanárt, a tanárkar szerető munka
társat nyert és a ki a lefolyt isk. évben a budapesti áll. polg. isk. tan.- 
képzőintézetben az I. képesítővizsgálatot magánúton jó sikerrel tette le, a 
Coll. igazg.-választmánya a f. évi június hóban tartott ülésén állásában 
véglegesítette.

Reményik Lajos kartársunkat, a gyak.-iskola vezetőjét, a ki a lefolyt 
1914—15. isk. évben gyengélkedése miatt szabadságoltatott, Mikler Sándor 
oki. tanító, végzett növendékünk helyettesítette.

Az 1914. évi július hó végén kitört háború Aigner Gusztáv gazd.-tani 
óraadó tanár, Bartus Ödön s.-tanár, Becht József r. tanár, Gerhard Béla 
igazgató és Vohaner Dezső r. tanár hadbavonulását és Szigeti Varga László 
gazd.-tani óraadó tanár ideiglenes felmentését vonta maga után. Az igaz
gatói teendők végzésével Kapy Gyula, majd egy időre Molitor Gusztáv 
r. tanár bízatott meg. A hadbavonult tanárok óráit és a betöltetlen tanszék 
tárgyait a hadba nem hívott int. tanárok és Balló Aurél főgymn. tanár, dr. 
Deák János theol. tanár, dr. Mauks Ernő kir. segédtanfelügyelő és Slajchó 
Mihály áll. tnőképző-int. tanár, mint kisegítő tanárok, minden díjazás nélkül 
látták el. Intézetünk hálás köszönettel fogadta a kisegítő tanárok szíves 
támogatását, a melylyel lehetővé tették a tanév megmentését és ezúton is 
hálás köszönetünket fejezzük ki a tanév végéig teljesített nemes segítségükért.

Gerhard Béla igazgató, a kit püspök úr felterjesztésére a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr javaslatára, a honvédelmi miniszter úr a 
katonai szolgálat alól bizonytalan időre felmentett, április hó 7-ikétől 
átvette az intézet vezetését és saját tárgyain kívül elvállalta a gazdaság
iam órák ellátását. Ettől az időtől lépett életbe az értesítőben közzétett 
óraterv és órarend.

1914. szept. havában katonai szolgálatra 4 növendékünket hívták be, 
névszerinti Meskó Frigyes III. o. t., Elek Pál, Kiss Lajos és Stronczer Dániel 
IV. o. t. Az 1915. márcz. havában alkalmasnak talált 18 tanulónk közül, a 
kiket a 913/1915. ein. sz. szükségrendelet alapján osztályoztunk, május hó 
15-én behívatott 16 tanuló és pedig: Áros Mihály II. o. t.; Bibza Mátyás, 
Bradofka András, Garay József, Matej Mihály, Sztanó Pál III. o. t.; Chlebus 
Pál, Emericzy Géza, Kovály Árpád, Marschalkó Jenő, Meskó Emil, Nagy 
Zoltán, Pánik János, Spiesz József, Szabó Sándor és Tarnovszky Ferencz 
IV. o. tanulók. Önként jelentkezett és behívatott Kapy Jenő IV. o. t., vele 
a hadbavonult tanulók száma 21-re emelkedett. Az iskolai évet a vall.- és 
közokt.-ügyi miniszter úr sürgős rendeletére június hó 5-én fejeztük be.

Az 1914—15. iskolai év a maga izgalmaival, a háború örömeivel és 
gyászaival, a drámai események közeli színterével, örökre feledhetlen marad 
az ifjúság lelkében. Reméljük és hisszük, hogy ennek a háborúnak erkölcsi
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tanulságai, a példátlan önfeláldozásnak, a haza és nemzet jövendő életéért 
bemutatott áldozatkészségnek annyi örök példája, a heroikus idők esemé
nyeinek oly közvetlen közelből való látása és tapasztalása intézetünk ifjú
ságának lelki gyarapodására fog szolgálni és tanítói hivatásuk körében, a 
haza és a magyar nemzet iránt tartozó kötelességeinek lelkes teljesítésére 
fogja őket sarkalni.

Adatok az év történetéhez, fontosabb rendeletek.
1914. júl. 19-ikén örömmel vettük tudomásul, hogy a vall.- és közöld.- 

ügyi miniszter úr tanszerek beszerzésére 3000 K-t engedélyezett. Júl. 30-ikán 
Gerhard Béla igazgató, Aigner Gusztáv óraadó tanár, Bartus Ödön, Becht 
Józseféi Vohaner Dezső int. tanárok katonai szolgálatra bevonultak. Az igaz
gatói teendők ellátásával Kapy Gyula int. tanár bízatott meg.

Aug. 7-ikén vettük kézhez püspök úrnak a folyamodó tanulók fel
vételére és segélyezésére vonatkozó határozatát és arról az érdekelteket 
kiértesítettük.

Aug. 15-ikén Vohaner Dezső int. tanár, a ki a katonai szolgálat alól 
egy időre felmentetett, tanári munkásságát újból megkezdi. Aug. 16-ikán 
Matykó Rezső az I. oszt.-ból teendő magánvizsgálatra engedélyt nyert, 
103,350/1915. sz. min. rendelettel.

Aug. 22-ikén vettük a tanév megnyitásáról és a minimális óraszámról 
intézkedő 110,285. sz. miniszt. rendeletet. Ezen rendelet alapján készítettük 
el az óratervet, a tantárgyfelosztási tervezetet és órarendet és azt augusztus 
26-ikán elfogadás végett felterjesztettük.

Szept. 1—3. napjain írtuk be a gyak.-isk. tanulókat.
Szept. 7 — 9. napjain tartottuk meg a javítóvizsgálatokat és beírtuk a 

tanítóképző-int. tanulókat.
Szept. 10-ikén kezdettük meg a rendes tanítást.
Szept. 15-ikén tartottuk meg Halmi Aladár úr elnöklete mellett a 

magántanulók javítóvizsgálatát.
Szept. 17-ikén jelentette a méhészeti szaktanító, hogy a hadiállapot alatt 

előadásokat nem tarthat.
Szept. 18-ikán Kapy Gyula h. igazgató, betegsége miatt szabadságot 

kapott. Távolléte alatt az igazgatói teendőket Molitor Gusztáv int. tanár látta el.
Szept. 20-ikán Vohaner Dezső int. tanár katonai szolgálatra újból be

hívatott. Ettől az időtől szept. 26-ikáig, az intézetnek felsőbb hatósági rende
lettel való bezáratásáig a megmaradt 2 tanár két-két osztályt összefogva tanított.

Szept, 2ó-íkán tanulóink különvonaton hazautaztak.
Nov. 1-jén vettük püspök úr értesítését, hogy az új nyugdíjtörvény 

kedvezményei intézetünkre is kiterjesztettek.
Nov. 10-ikén Kapy Gyula h. igazgatói tisztét újból átvette.
Nov. 16-ikán a vall.- és közokt.-ügyi miniszter úr tudomásul vette, 

hogy a nyugdíjazás folytán megüresedett tanszékre Lux Béla és Révész 
János tanárokat jelöltük. 144,880/1914. sz. min. rend.

Decz. 1-jén Eperjes város hatósági kiürítése folytán a tanárok család
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jaikkal nyugodtabb vidékekre menekültek, megelőzőleg az intézet iratait és 
értékeit biztonságba helyeztük.

Decz. 3. hetében tértek vissza a tanárok Eperjesre.
Decz. 30-ikán a tanítás újból való megkezdhetése érdekében Gerhard 

Béla int. igazgató és Becht József int. tanár felmentését kértük püspök úr 
útján a vall.- és közokt.-ügyi miniszter úrtól.

Jan. 12-ikén értesítettük tanulóinkat, hogy a tanítást újból megkezdjük.
Jan. 20-ikán új tantárgyfelosztási tervezetet készítettünk a kisegítésre 

önként vállalkozott Balló Aurél coll. főgymn. tanár, dr. Deák János theol. akad. 
tanár, dr. Mauks Ernő kir. segédtanf., Reményik Lajosa f. isk. évre szabadságolt 
gyak.-isk. tanítónk és Slajchó Mihály áll. tanítónőképzőint. tanárok bevonásával.

Jan. 21-ikén felterjesztettük a tantárgyfelosztási tervezetet, óratervet és 
órarendet elfogadás végett.

Jan. 25-ikén a tanítást újból megkezdettük.
Jan. 31-ikén vettük kézhez a 913/eln. 1915. sz. miniszt. szükségrendeletet.
Febr. 7-ikén pedig a földmív.-ügyi miniszter úr azon rendeletét, a 

melylyel Szigeti Varga László földmív.-isk. igazgatót a békés idők beálltáig 
a gazdaságtan tanítása alól felmentette.

Febr. 13-ikán terjesztettük fel az évvégi vizsgarendet.
Febr. 18-ikán küldöttük be a Hadsegélyző hivatalnak a katonák kará

csonyi ajándékára eszközölt gyűjtés eredményét, 225 K-t.
Febr. 27-ikén tartottuk meg az alkoholellenes napot.
Márcz. 30-ikán nagyszabású coll. ünnepség keretében búcsúztunk el 

a Collegium hadbahívott növendékeitől.
Márcz. 25. és 26-ikán Szabó Elemér kir. tanf. úr hivatalosan megláto

gatta intézetünket.
Márcz. 31-ikén tartottuk meg a hadbavonuló tanulóink osztályozását. 

Az osztályozó-bizottság elnöke Korbély Géza főesperes, coll. elnök úr 
volt, mint miniszteri biztos Szabó Elemér kir. tanfelügyelő úr volt jelen.

Ápr. 2-ikán értesültünk arról, hogy Becht József, Molitor Gusztáv és 
Remenyik Lajos kartársunk a IX. fiz. oszt. 2. fokozatába lépett elő. 20,024/VI. 
b. 1915. sz. miniszt. rend.

Ápr. 7-ikén Gerhard Béla igazgató, a katonai szolgálat alól bizonytalan 
időre felmentetvén (54,444/IV. 1915. hadügyminiszt. rend.), az igazgatói 
tisztet Kapy Gyula h. igazgatótól átvette. Új óratervet, tárgyfelosztási ter
vezetet és órarendet készítettünk és elfogadás végett felterjesztettük.

Ápr. 28-ikán vettük kézhez az 1913—14. isk. évi osztályképesítő- és be
fejező képesítő-vizsgálatokra vonatkozó miniszteri észrevételeket és azt 
megnyugvással vettük tudomásul.

Máj. 13-ikán közöltetett velünk az évvégi vizsgálatok rendjére vonat
kozó 47169/VI. 915. sz. miniszteri rendelet, a melynek figyelembe vételével 
készített vizsgarendet elfogadás végett felterjesztettük.

Május 21-ikén a szükségrendelet kedvezménye a katonai szolgálatra 
önként jelentkezett és besorozott Kapy Jenő IV. o. tanulóra kiterjesztetett. 
46,548/41. 1915. sz. miniszt. rend.
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Máj. 30-ikán püspök úrtól utasítást kaptunk arra, hogy a tanévet a 
vall.- és közokt.-ügyi miniszter úr sürgős rendeletére jún. 5-ikéig fejezzük 
be. — A vizsgálatokhoz elnökül nt. Halmi Aladár biz. tag úr, miniszteri biz
tosul Szabó Elemér kir. tanfelügyelő úr küldetett ki. — A rendelet alapján

jún. 1—3. napjain az osztály- és osztályképesítő-vizsgálatokat,
jún. 4 -5 . napjain a befejező és kántorképesítő vizsgálatokat tartottuk meg.
Jún. 30-án tartott értekezleten készítettük elő az új isk. évet.

II. Az intézet állapota.
1. A tanári testület és munkaköre.

1. A i g n e r  G u s z t á v , a  k i s s z e b e n i  f ö l d m í v e s i s k o l a  t a n á r a .  A  f ö l d m í v e l é s -  

ü g y i  m i n i s z t e r  ú r  á l t a l  a  g a z d a s á g t a n  t a n í t á s á v a l  m e g b í z o t t  ó r a a d ó  t a n á r .  

A  l e f o l y t  i s k o l a i  é v b e n  k a t o n a i  s z o l g á l a t o t  t e l j e s í t e t t .

2 . B a l l ó  A u r é l  c o l l .  f ő g y m n .  t a n á r .  M i n t  k i s e g í t ő - t a n á r  t a n í t o t t a  a  

r a j z o t  a z  I —I V .  o s z t á l y b a n ,  h e t i  4  ó r á b a n .

3 .  B a r t u s  Ö d ö n  segédtanár, oki. középiskolai tanár, a rajz- és szlöjd- 
tanszék tanára. A lefolyt iskolai évben katonai szolgálatot teljesített. Szol
gálati éveinek száma ezen intézetnél 3 .

4. B e c h t  J ó z s e f  rendes tanár, oki. polg. iskolai tanár, a coll. igazgató
választmánynak tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör zene- és képzőművészeti 
szakválasztmányának elnöke, a lefolyt iskolai évben katonai szolgálatot 
teljesített. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 8.

5. D r . D e á k  J á n o s  theol. akad. tanár. Mint kisegítő-tanár tanította a 
történelmet a III. osztályban, heti 2 órában.

6. G e r h a r d  B é l a  igazgató, oki. polg. iskolai tanár, a Coll. igazgató
választmányának, az eperjesi I. egyház iskolaszékének, a sárosi ev. egyház
megye számvevőszékének és tanügyi bizottságának tagja, az Ev. Tanárok 
és Tanítók Orsz. Egyesülete tanítóképzői szakosztályának elnöke, 1915. április 
3-ikáig katonai szolgálatot teljesített. Ez időtől kezdve tanította a mennyiség- 
tant az I —II. osztályban, a gazdaságtant az I —IV. osztályban, heti 15 órában. 
Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 15, más intézetnél 5, összesen 20.

7. Dr. H o l é n i a  G y u l a  városi tiszti főorvos, intézeti orvos, óraadó 
tanár. Tanította az egészség- és életmentéstant a IV. osztályban, heti 1 órában. 
Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 4.

8 .  K a p y  G y u l a  rendes tanár, oki. polg. iskolai tanár, a magyarországi 
ev. egyetemes egyház énekügyi és chorálkönyvszerkesztő bizottságának tagja 
és jegyzője, 1915. április 3-ikáig a katonai szolgálatot teljesítő igazgató 
helyettese. Tanította a zenei tárgyakat az I — 1V. osztályban, a német nyelvet 
az I — II. osztályban, heti 19 órában. A II. osztály főnöke. A zeneszerek őre. 
Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 18, más intézetnél 8, összesen 26.

9. Lehoczky Egyed segédtanár, oki. lelkész, a vallástani és tót nyelvi 
tanszék tanára. Tanította az ev. vallástant az I —IV. osztályban, a neveléstant
Coll. Ért. 1914—1915. 18
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a II. osztályban, a magyar nyelvet az I —II. osztályban, a tót nyelvet a 
IV. osztályban, a történelmet az I —II. osztályban, heti 24 órában. Az I. oszt. 
főnöke. A tanári könyvtár őre. A tanári értekezletek jegyzője. Szolgálati 
éveinek száma ezen intézetnél 2.

1 0 .  D r . M a u k s  E r n ő  k i r .  s e g é d t a n f e l ü g y e l ő .  M i n t  k i s e g í t ő - t a n á r  t a n í t o t t a  

a  m a g y a r  n y e l v e t  a  III —IV. o s z t á l y b a n ,  a  n é m e t  n y e l v e t  a  I I I - IV. o s z t á l y b a n ,  

a  f ö l d r a j z i  a z  I —III. o s z t á l y b a n ,  a z  a l k o t m á n y t a n t  a  IV. o s z t á l y b a n ,  h e t i  

1 6  ó r á b a n .

11. Molitor G usztáv rendes tanár, oki. polg. iskolai tanár, a Coll. 
igazgató-választmányának tagja, a sárosi ev. egyházmegye számvevője, az 
Eperjesi Széchenyi-kör szinészeti szakválasztmányának jegyzője, igazgató
választmányának és magyar-irodalmi szakválasztmányának tagja. Tanította 
a természettudományi tárgyakat az I —IV. osztályban, a neveléstant az 
I —IV. osztályban, a tornát az I —IV. osztályban, vezette a gyakorlati kikép
zést a IV. osztályban, heti 26 órában. A III. és IV. osztály főnöke. A természet- 
tudományi ' szerek őre. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 8, más 
intézetnél 1, összesen 9.

12 .  M i k l e r  S á n d o r  o k i .  t a n í t ó ,  a  l e f o l y t  i s k o l a i  é v b e n  s z a b a d s á g o l t  

g y a k . - i s k o l a i  t a n í t ó  h e l y e t t e s e .

13. R e m é n y i k  L a j o s  gyak.-iskolai tanító, oki. elemi népiskolai tanító( 
a sárosi ev. egyházmegye tanügyi bizottságának, az Eperjesi Széchenyi-kör 
népnevelési szakválasztmányának tagja, a Magyar Kisdednevelés és Nép
oktatás c. paed. szakközlöny felelős szerkesztője, a lefolyt iskolai évben 
szabadságoltatott. Tanította a neveléstant a III. osztályban és vezette a gya
korlati kiképzést a III. osztályban, heti 5 órában. A gyak.-iskola felszerelésének 
őre. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 16, más intézetnél 8, összesen 24.

14 .  S l a j c h ó  M i h á l y  állami tanítónőképző-intézeti rendes tanár. Mint 
kisegítő-tanár tanította a mennyiségtant a III —IV. osztályban, heti 5 órában.

15. Szigeti Varga László, a kisszebeni földmívesiskola igazgatója, a 
földmívelésügyi miniszter úr által a gazdaságtan tanításával megbízott óraadó 
tanár. A lefolyt iskolai évben felmentetett.

16. V o h a n e r  D e z s ő  rendes tanár, oki. polg. iskolai tanár, az Eperjesi 
Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmányának tagja, a lefolyt iskolai évben 
katonai szolgálatot teljesített. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 5, más 
intézetnél 3, összesen 8.

M á s v a l l á s u  t a n u l ó i n k  v a l l á s o k t a t á s á t  v é g e z t é k :  G ö n c z y  G á b o r  r e f .  

l e l k é s z ,  P a s k e v i c s  F e r e n c z  r ó m .  k a t h .  l e l k é s z  é s  P e t r i k  M i k l ó s  g ö r .  k a t h .  

t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t i  t a n á r .

A gyakorló-iskolában a női kézimunkát tanította R e m é n y i k  L a j o s n é .
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2.  a) A növendékek névsora.
A rövidítések magyarázata: ref. református, rk. róni. kath., gk. gör. szert, 

kath , tm. = tandíjmentes, jt. jótéteményes, ö. ösztöndíjas, ism .=  ismétlő, i. -  inter
nátusbán lakó, sz. =  szüleinél lakik, k. - kintlakó.

Név, vallás Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY*
Bartos Kálmán tm., sz. .. ..
Boczkó László tm., jt., i........
Burró Béla tm., i...............
**Cservenák Gyula tm., jt., i.

5 Danis János tm., jt., i.
Dinda József tm., jt., i.
Doják István tm., jt., i.
Engler Pál tm., i. ..
Gödri János tm., jt.,

10 Gyurján Árpád tm., jt., i., ö. 
Hutka Ernő ref., i., ism. ..
Javorniczky Ervin tm., jt., i.

Király Pál tm., i...................
Klinczkó Aladár tm., jt., sz.

15 Kollartsik József rk., sz........
Koncsek Jenő tm., jt., i., ö.
Kozslej György tm., i.......
Leporisz László tm., jt., i. .. 
**Marencsin Albert tm., k. ..

20 Mega Sándor tm., jt., i........
Meitzer Ervin tm., i.............
Meskó Arisztid tm., i...........
**Németh András tm., jt., i. 
Orech Gyula tm., i. .........

25 Ölschläger Imre tm., jt., i. 
Sterns György tm., jt., i. ..
Szikora Lajos tm., jt., i.......
Veréb Dénes tm., jt, i., ö.

Eperjes, Sáros vm, 1899. febr. 12. 
Ispánmező, Gömör, 1897. aug 13. 
Pápocs, Gömör, 1899. szept. 14. 
Tapolyizsép, Zemplén vm., 1899. 

júl. 18.
Ratkó, Gömör vm., 1897. jan. 27. 
Pazdics, Zemplén, 1899. okt. 21. 
Abaújsáp, Abaúj vm., 1897. okt. 2. 
Klenócz, Gömör vm., 1898. jan. 23. 
Türkös, Brassó vm., 1900. máj. 27. 
Királd, Borsod vm., 1897. máj. 10. 
Bánócz, Zemplén, 1898. júl. 15. 
Abaúj haraszti, Abaúj vm., 1900. 

aug. 19.
Klenócz, Gömör, 1898. aug. 11. 
Geczelfalva, Gömör, 1898. máj. 20. 
Kissáros, Sáros vm., 1899. jan. 8. 
Richvald, Sáros vm., 1898. jan. 6. 
Kükemező, Sáros, 1898. ápr. 11. 
Ajnácskő, Gömör, 1900. febr. 8. 
Radvány, Sáros vm., 1897. aug. 22. 
Mártonyi, Borsod, 1899. ápr. 11. 
Leibicz, Szepes, 1897. márcz. 31. 
Felsőkubin, Árva, 1899. nov. 17. 
Öttevény, Győrvm., 1898. nov. 27. 
Gömörispánmező, Gömör vm.,

1899. ápr. 9.
Svedlér, Szepes vm., 1898. nov. 28. 
Földvár, Brassó, 1899. márcz. 1. 
Bártfa, Sáros vm., 1897. márcz. 16. 
Nagybecskerek, Torontál vm.,

1899. jan. 8.
Magánvizsgát tett 1915. jún. 2-ikán:

29 1Matykó Rezső sz................  Szomolnoki fűrész, Szepes vm.,
1900. márcz. 22.

*Az I. osztály 29 tanulója közül a gymnasium IV. osztályát sikerrel végezte 
15, a polg. isk. IV. osztályát 14 tanuló. — ** Kimaradt 1914. szept. 26-ikán. — 
'Vizsg. engedélyének száma; 103,350/1914.

18*



1 4 0

Név, vallás Születés helye és ideje

II. OSZTÁLY.

*Aros Mihály ref., i.............
Baltazár Dezső tm., jt., i. ..
Bábel János tm., jt., i..........
Hajsó Sándor tm., jt., i.......

5 Hunszdorfer János tm., jt., i., ö. 
Jedlovszky Rezső tm., jt., i.
Koczka Pál tm., jt., i...........
Koncsek Gyula tm., jt., i. ..

Kocsek János tm., jt., i.......

10 Maczkó József tm., jt., i. .. 
Makovics Béla tm., jt., i. . 
Marschalkó Gyula tm., jt., i., ö. 
Pichler Károly tm., jt., i. .. 
Szereday Károly tm., jt., i.
Zenovitz Jenő tm., i............

16 Zsák Andor tm., jt., i., ö. ..

Eperjesbe, Szabolcs, 1896. jún. 8. 
Rimaszombat, 1898. szept. 14. 
Kövi, Gömör vm, 1898. febr. 8. 
Oroszvég, Bereg, 1897. nov. 13. 
Rozsnyó, Gömör vm., 1898. nov. 3. 
Diósgyőr, Borsod, 1897. febr. 28. 
Rimabánya, Gömör, 1898. aug. 17. 
Egyházasdengeleg, Nógrád vm., 

1896. okt. 14.
Egyházasdengeleg, Nógrád vm., 

1898. szept. 10
Vychodna, Liptó, 1899. júl. 29. 
Szomolnok, Szepes, 1897. nov. 7. 
Rákoskeresztúr, Pest, 1898. okt. 16. 
Bárót, Háromszék, 1897. decz. 8. 
Sárosófal u, Sáros vm., 1898. jan. 31. 
Kassa, 1896. aug. 26.
Radváncz, Ung vm., 1898. máj. 12.

*A szükségrendelet alapján osztályoztatott, hadbavonult.

III. OSZTÁLY.

*Bibza Mátyás tm., i...........
*Bradofka András tm., jt., i.
1 Danis Pál tm., jt., i...........
Fodor Gyula tm., jt., i........

5 2Furia László tm., jt., i.......

* Garay József tm., jt., k......
Kubacska István tm., jt., i., ö. 
Lengyel Elemér ref., jt., i. ..

* Matej Mihály tm., jt , i. .. 
10 **Meskó Frigyes tm., jt., i.

Monczoly János tm., jt., i., ö.
Szabó Elemér tm., jt., i.......
Szabó Kálmán ref., i..........

Szőke Andor ref., sz...........
15 *Sztanó Pál tm., jt., i...........

Mosócz, Turócz, 1895. márcz 15- 
Ratkó, Gömör vm., 1896. jan. 31. 
Eszterézs, Gömör, 1898. jan. 30. 
Nyíregyháza, 1897. szept. 27. 
Komlóskeresztes, Sáros vm., 1897. 

ápr. 17.
Makó, Csanád vm., 1895. okt. 11. 
Nyíregyháza, 1897. máj. 31. 
Tiszaszentmárton, Szabolcs vm, 

1896. júl. 8.
Bátyok, Abaúj vm., 1895. okt. 3. 
Felsőkubin, Árva, 1894. febr. 18. 
Klenócz, Gömör, 1897. márcz. 18. 
Csákány, Abaúj vm., 1897. jan. 25. 
Hernádszurdok, Abaúj vm., 1897. 

nov. 7.
Barabás, Bereg vm., 1898. jún. 26. 
Murányhosszúrét, Gömör vm., 

1896. nov. 20.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Vohaner Géza tm , jt., i....... Abaújszántó, Abaúj, 1898. jan. 7.
Wolf Rezső tm., jt., i........... Ménhárd, Szepes, 1896. márcz. 19.
Magánvizsgát tett 1915. június 2-ikán:

18 Danis Pál ........................... Eszterézs, Gömör vm., 1898. jan. 30.
*A szükségrendelet alapján osztályoztatott, hadbavonult.

**1914. szept.-ben katonai szolgálatra behívatott.
‘Mint magántanuló tett vizsgálatot. Min. eng. sz. 50,743/1915.
2Kilépett 1915. márcz. 28-ikán.

IV. OSZTÁLY.
Bernáth Sándor tm., jt., i. . Sződ, Pest vm., 1896. jún. 4.
Bohus László tm., jt., i. . .. Apácza, Brassó vm., 1894. júl. 6.
Bolner Gyula tm., jt., i. .. . Tokaj, Zemplén, 1895. decz. 31.
Brezina Pál tm., jt., i.......... Runya, Gömör vm., 1894. decz. 20.

5 *Chlebus Pál tm., jt., i....... Lehelfalva, Gömör, 1895. decz. 5.
1 Elek Pál ref, i.,................ Parasznya, Borsod, 1895. ápr. 3.
* Emericzy Géza tm., jt., i. . Ménhárd, Szepes, 1895. okt. 9.
Gergely Zoltán ref., i., .. .. Fulókércs, Abaúj, 1894. máj. 24.

** Kapy Jenő tm., jt., sz........ Rimaszombat, Göm., 1897. jan. 15.
10 ‘ Kiss Lajos ref., i................ Runya, Gömör vm., 1895. máj. 22.

Knott Ottó tm., jt., k.......... Leibicz, Szepes, 1894. decz. 26.
* Kodály Árpád rk., sz., isin. Magyarjakabfalva, Sáros, 1896.

máj. 9.
Kretovits István rk., k......... Lengyelfalva, Abaúj, 1893. jún. 5.
*Marschalkó Jenő tm., jt., i. Rákoskeresztúr, Pest, 1896. okt. 24.

15 Mercs Samu ism., tm., jt., i., ö. Mateócz, Szepes vm., 1895. nov. 1.
*Meskó Emil tm., jt., i....... Felsőkubin,Árva vm., 1896 okt. 4.
*Nagy Zoltán ref., i............ Botfalva, Ung vm., 1891. jan. 25.
* Pánik János tm., i............. Ratkó, Gömör vm., 1895. okt. 15.
Páter Jenő tm., sz............... Eperjes, Sáros vm., 1897. jún. 27.

20 *Spiesz József tm., jt., i. .. Bodókatelep, Abaúj, 1895. okt. 31.
‘ Stronczer Dániel rk., k...... Tarcza, Sáros vm., 1894. febr. 25.
* Szabó Sándor tm., jt., i., ö. Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1895.

nov. 4.
Tarnovszky Ferencz gk., sz. Eperjes, 1896. febr. 1.
Varga József tm., jt., i., ö. .. R.-Tamásfalva, Gömör vm., 1894.

okt. 21.
25 Zselló Lajos tm., jt., i......... Czinkota, Pest vm., 1894. nov. 15.

11914. szept. havában katonai szolgálatra behívatott.
* A szükségrendelet alapján osztályoztatott, hadbavonult,

** Katonai szolgálatra önként jelentkezett, 46,548/1915. sz. miniszt. engedélylyel
a szükségrendelet kedvezményében részesült.
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b) Statisztikai kimutatás a növendékekről.

I. II. III. IV. Összesen
1. A tanulók számának alakulása

az iskolai év folyamán.

Beiratkozott ................................... 29 16 18 25 88
Alsóbb osztályból átlépett .......... 28 16 18 23 85
Ism étlő .............................. .......... 1 — — 2 3
Más tanítóképzőből jött ............... 1 — 2 1 4
Évközben katonai szolgálatra be

hívatott ....................................... 1 6 14 21
Évközben kimaradt......................... 3 — 2 — 5

» meghalt......................... — — — — —
» eltanácsoltatott .......... — — - —

A szükségrendelet alapján osztá-
lyoztatott....................................... — 1 5 11 17

Vizsgát tett az isk. év végén .. .. 26 15 10 11 62
Osztálybizonyítványt nyert .. . .. 26 16 15 22 79

2. Az osztálybizonyítványt nyert 
tanulók közül:

a) Ág. h. ev. vallású......................... 24 15 12 17 68
Református » ........................ 1 1 3 2 7
Róm. kath. » ......................... 1 — — 2 3
Oör. katii. » ......................... — — — 1 1

b) Magyar anyanyelvű .................... 26 16 15 22 79

c) 1891-ben született, tehát 24 éves — — — 1 1
1893-ban , „ 22 „ — — — 1 1
1894-ben » » 2 1  » — — — 6 6
1895-ben » » 20 » — — 3 7 10
1896-ban » » 1 9  » — 3 4 5 12
1897-ben » » 1 8  » 6 4 5 2 17
1898-ban » » 1 7  » 7 8 3 — . 18
1899-ben „ » 1 6  „ 9 1 — — 10
1900-ban » » 15 » 4 — — 4

d) Sáros vármegyében született 5 1 — 3 9
Gömör » » 8 4 4 5 21
Abaúj-Torna » » 2 1 4 3 10
Szepes » » 3 1 1 3 8
Szabolcs » » — 1 3 1 5
Pest » » — 1 — 3 í 4
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I. 11. III. IV. Összesen

Brassó vármegyében született 2 — _ 1 3
Borsod „ ti 2 1 — — 3
Zemplén » ti 2 — — 1 3
Árva v 11 1 — — 1 2
Bereg „ )i — 1 1 —  . 2
Nógrád „ ti — 2 — — 2
Ung „ ti — 1 1 2
Liptó » t i — 1 — — 1
Túrócz „ ti — — 1 — 1
Csanád ,, ti — — 1 — 1
Háromszék „ ti — 1 — — 1
Torontál » ti 1 — — — 1

c) Lelkész fia ......................... 2 2 1 1 6
Tanító, tanár f ia ............... 6 3 5 6 20
Egyéb értelmi foglalkozású fia .. .. 2 4 1 3 10
Iparos és kereskedő fia .. 9 2 2 7 20
Kisbirtokos fia ................................ 4 1 4 3 12
Egyéb állású f ia .............................

3. Az osztálybizonyítványt nyert 
ev. vállású tanulók közül:

3 4 2 2 11

a) Tiszakeríiletbeli, és pedig
Sáros vármegyei illetőségű 5 1 — 2 8
Qömör „ ti 6 4 4 4 18
Szepes „ tt 4 2 1 3 10
Abaúj-Torna » ti 2 1 3 1 7
Szabolcs » tt — 1 3 1 5
Brassó „ tt 2 — — 1 3
Árva i» n 1 — — 1 2
Borsod „ tt 1 1 — — 2
Zemplén „ ti 1 — — 1 2
Liptó „ ti — 1 — — 1
Háromszék „ n — 1 — 1

ti) Bányakeriiletbeli ti 2 1 — 3 6
c) Dunáninneni tt — 2 1 — 3
d) Dunántúli ti

'
- — - —
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3. Intézeti épület, udvar, kert.

Külön intézeti épületünk nincsen. Három osztálytermünk, a zeneterem, 
a term.-tud. előadó-terem, két tágas szertárhelyiség, igazgatói és tanári 
szoba, ifjúsági könyvtárhelyiség a Collegium központi épületének 11. eme
letén, a rajzterem, a szlöjdterem és a gyak.-iskola tanterme az eperjesi I. 
ev. egyház épületében van. Az utóbbi 3 helyiségért a tanítóképzőt fenntartó 
egyházkerület 1000 I< évi bért fizet. A torna és játék tanítására, ill. gyakor
lására jól berendezett és kellően felszerelt tornacsarnokunk, az internátus 
tágas udvara és az „Etve“ játék- és tornatere szolgál. Ifjúságunk a közétke
zést a Collegium convictusi épületének étkezőjében kapja.

A gazdasági gyakorlatok végzésére megfelelő kerttel nem rendelke
zünk. Az internátus melletti, mintegy 3460 ma területű kert szolgált némi 
útmutatással a gyümölcsfák és konyhakerti növények okszerű tenyésztésére. 
Megfelelő gazdasági kertnek megszerzése és abban egy méhesnek felállí
tása a békés idők beálltáig elodáztatott.

4. Szertárak, könyvtárak.

Szertáraink folytatólagos felszerelésére a nagymélt. vall.- és közöld, 
ügyi miniszter úr az 1914. évi jún. hó 23-ikán kelt 65,858. sz. rendeletével 
3000 I< államsegélyt engedélyezett. Ezen összegnek a lefolyt isk. évben 
való felhasználása a nehéz helyzetre való tekintettel czélravezetőnek nem lát
szott, ez okból engedélyt kértünk és kaptunk arra, hogy a kiutalt összeget 
a jövő isk. év elején a meghatározott czélra felhasználhassuk.

Szertáraink állományában változás nem volt.
A könyvtár gyarapodott:
a) Vétel útján : Evang. Őrálló, Ev. Népiskola, Ev. Közérdek, Magyar 

Tanítóképző, Magyar Kisdednevelés és Népoktatás, Nemzeti Iskola, Képző
művészet ez. folyóiratokkal.

b) Ajándék útján: Révai Lexikon X. és XI. kötete. Néptanítók Lapja, 
Hivatalos Közlöny, Akadémiai Értesítő, Hercules, Ev. Qyámintézet ez. mű-, 
illetőleg folyóiratokkal.

5. Internátus, externátus.

Az eperjesi ev. I. egyház tulajdonát képező épületekben, a melyek a 
lefolyt isk. évben is internátusi czélokra rendelkezésünkre állottak és három 
háztulajdonostól bérelt 10 helyiségben 73 tanulónk volt elhelyezve. Az inter
nátusi lakás díja az egész évre 80 K volt. Internátusi lakásdíj-elengedésben 
részesült 55 tanuló 3720 K összegben. Internátusi felügyelő tanár Vohaner 
Dezső int. tanár volt, a kit hadbavonulása után egy ideig Mikler Sándor 
h. gyak.-isk. tanító helyettesített.

A többi tanulóink közül 9 szüleinél lakott, 6 pedig egyes családoknál 
bérelt alkalmas lakást.
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6. Köztartás.
Intézetünk ifjúsága a közétkezést a collegiumi tápintézettől, annak 

étkezőhelyiségében kapta. Tej és egy süteményből álló reggeli díja havi 
3 K, kávé és egy süteményből álló reggeli díja havi 5 K, ebéd és vacsora 
díja az egész évre 180 K-ban volt megállapítva. Közétkezési díjelengedés
ben részesült 43 tanulónk; az elengedett összeg 3548 K.

7. Segélyezés, ösztöndíjak, jutalmak.
A lefolyt isk. évben tanulóink a következő segélyben részesültek:
a) 72 ev. vall. tanuló tandíjat nem fizetett, Lengyel Elemér ref. vall. 

tanuló 20 K tandíjelengedésben részesült. Az elengedett tandíjösszeg: 740 K.
b) Internatusi /a&asö/r-elengedésben részesült az I. oszt.-ból: Boczkó 

László, Danis János, Doják István, Gödri János, Gyurján Árpád, Javorniczky 
Ervin, Koncsek Jenő, Mega Sándor, Ölschläger Imre, Sterns György, Szikora 
Lajos és Veréb Dénes ä 70 K, Dinda József á 40 K, Cservenák Gyula és 
Németh András ä 35 K. A II. osztályból: Baltazár Dezső, Bábel János, Hajsó 
Sándor, Hunsdorfer János, Jedlovszky Rezső, Koncsek Gyula, Koncsek 
János, Maczkó József, Makovics Béla, Marschalkó Gyula, Pichler Károly, 
Szereday Károly és Zsák Andor ä 70 K, Koczka Pál 40 K. A III. oszt.-ból: 
Bradofka András, Fodor Gyula, Furia László, Kubacska István, Matej Mihály, 
Monczoiy János, Szabó Elemér, Sztanó Pál, Vohaner Géza, Wolf Rezső 
ä 70 K, Danis Pál, Meskó Frigyes á 35 K és Lengyel Elemér 30 K. A IV, 
oszt.-ból: Bohus László, Bolner Gyula, Brezina Pál, Chlebus Pál, Emericzy 
Géza, Marschalkó Jenő, Mercs Samu, Meskó Emil, Spiesz József, Szabó 
Sándor, Varga József, Zselló Lajos ä 70 K., Bernáth Sándor 40 K. Az elen
gedett int. lakásdíj: 3580 K.

c) Közétkezési díj-e\engedésben részesült: Sztanó Pál III. o. és Brezina 
Pál IV. o. á 160 K, Szabó Sándor IV. o. t. 150 K, Szabó Elemér III. o. t. 
140 K, Koncsek Jenő I. o., Hunsdorfer János II. o., Jedlovszky Rezső II. o., 
Marschalkó Gyula II. o. t., Vohaner Géza III. o. és Spiesz József IV. o. t. 
ä 120 K, Bábel János II. o., Kubacska István III. o., Monczoiy János III. o. t. 
ä 110 K, Kapy Jenő IV. o. t. 100 K, Gödri János I. o., Baltazár Dezső
II. o., Zsák Andor II. o., Garay József III. o., Wolf Rezső III. o., Bohus 
László IV. o., Bolner Gyula IV. o., Chlebus Pál IV. o., Emericzy Géza IV.
o., Marschalkó Jenő IV. o. t. á 90 K, Dinda József I. o., Knott Ottó IV. o., 
Mercs Samu IV. o. és Meskó Emil IV. o. t. ä 60 K, Gyurján Árpád I. o., 
Javorniczky Ervin I. o., Klinczkó Aladár I. o., Leporisz László I. o., Szikora 
Lajos I. o., Ölschläger Imre I. o., Veréb Dénes I. o., Hajsó Sándor II. o., 
Maczkó József II. o., Makovics Béla II. o., Bradofka András III. o., Fodor 
Gyula III. o., Varga József IV. o., Zselló Lajos IV. o. t. á 45 K, Cservenyák 
Gyula I. o. t. 18 K. A közétkezési díj-elengedés: 3548 K.

d) Ösztöndíjban részesült: Zsák Andor II. o. t. a Haskó-félében : 100 K. 
Koncsek Jenő I. o. t. a Jelenik —Almássy-félében: 100 K. Mercs Samu IV.
o. t. a Kubinyi-félében: 40 K. Kubacska István III. o. és Monczoiy János
Coll. É rt. 1914—1915. 19
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III. o. t. a Gainauf-félében á 70 K. Szabó Sándor IV. o. t. kapta a gazda
sági ösztöndíjat: 20 K. Veréb Dénes I. o. t. a Szabó-félében: 20 K. Páter 
Jenő IV. o. t., Hunsdorfer János II. o. t, Marschalkó Gyula II. o. t. és 
Gyurján Árpád I. o. t. a Roskoványi-félében ä 16 K- Varga József IV. o. 
t. a Fabriczy-félében: 8 K. Ösztöndíjak összege: 392 K.

é) Pénzsegélyben részesültek Nyíregyháza várostól Szabó Sándor IV. 
és Kubacska István III. o. t. ä 100 K, összesen 200 K.

Fenti segélyek és ösztöndíjak főösszege : 8460 K

in. Az intézet működése.
1. Nevelés, fegyelem.

A lefolyt tanévben a lehetőségig gondot fordítottunk arra, hogy 
tanulóinkban a vallásos és hazafias érzelmeket ápoljuk és fejlesszük, a 
természet és művészet iránti szeretetüket, megbecsülésüket növeljük, öreg
bítsük. A helyi társadalmi és kulturális egyesületek és ifjúsági egyesületeink 
a lefolyt isk. évben szüneteltek s így ezek segítő támogatását sajnálattal 
nélkülöztük. Törekvéseinkben legfőbb segítőnk volt a lefolyt év az ő sok 
felemelő eseményével, örömével és lesújtó gyászával, a melyek tanítványaink 
érzékeny lelkületére mély hatást gyakoroltak. Számos esetben jóleső örömmel 
tapasztaltuk egyház- és hazaszeretetüket, nemes buzgalmukat, hogy a nagy 
idők követelte munkásságból tőlük telhetőleg kivegyék részüket. Besorozott 
tanulóinknak öröme, hogy rövidesen az ellenség ellen mehetnek, ott égett 
szemük tűzébeu és inegkapóan nyilvánult meg azon a feledhetlen ünnepélyen, 
a melyen a főgynm. tanulókkal együtt ünnepelte és búcsúztatta el őket az 
egész Collegium tanárkara és ifjúsága. Fiatalabb növendékeinket a katonai 
szolgálatra való önkéntes jelentkezéstől csak azzal a biztatással tarthattuk 
vissza, hogy csak hetek, hónapok kérdése, hogy ők is hadba szólíttassanak 
és a haza védelmében tényleges részt vehessenek.

Tanulóink áldozatkészségét igazolják a lefolyt évben rendezett gyűjtések, 
a melyek a katonák karácsonyára 225 koronát, a jubileumi alapra 2240kor.-t, 
a kér. árvaházra 2240 koronát, a coll. gyámintézetre 11 koronát eredmé
nyeztek. Ezeken kívül legtöbb tanulónk a Hadsegélyző hivatal által kibocsátott 
ifjúsági érem megszerzésével is tanújelét kívánta adni hazaszeretetének.

A sárosvármegyei orosz invázió, a veszélyeztetett területek menekülő 
lakosságának átvonuló szánalmas csapatai, a közelben lefolyt ütközetek és 
harczok ágyúdöreje, a sebesült katonák visszatérő csoportjai, de különösen 
az orosz előnyomulás lehetősége és egy újabb menekülés esetleges szük
ségessége miatti aggodalmak, Przemysl eleste. .. ólomsúllyal nehezedtek 
úgy a tanárok, mint a tanulók lelkére. Külön iskolai ünnepélyek, hang
verseny, tornaverseny rendezésére nem is gondolhatott a tanárkar a gorliczei 
áttörés dicsőséges napjáig, de azután sem, hisz minden órát számba kellett 
vennünk a tanév eredményes befejezhetése, növendékeinknek a jövő isk. 
évre és magasabb osztályra való megfelelő előkészíthetése érdekében.



1 4 7

Nagyobb kirándulások rendezéséről is le kellett mondanunk; kisebb 
tanulmányi jellegű kirándulásokat tettek növendékeink Eperjes közelfekvő 
kies kirándulóhelyeire.

Tanulóink magatartása, magaviseleté megfelelő volt. Fegyelmi vétséget 
mindössze egy esetben kellelt elbírálnunk, a mely egy tanulónak az inté
zetből való önkéntes kilépésével nyert befejezést.

2. Tanítás.
a) Tanári értekezletek.

A lefolyt isk. évben 24 értekezletet tartottunk. A folytonos személy
változás miatt 5 értekezleten kellett foglalkoznunk az óraterv, tantárgyfel
osztási tervezet és órarend megállapításával. A többi értekezletek tárgyát 
képezték a leérkezett rendeletek, a tanári tisztségek szétosztása, a tanítási 
anyag és a kivételes tanmenetek megállapítása és egybevetése, a gyakorlati 
kiképzés, az iskolai és házi dolgozatok, a tanulók otthoni foglalkoztatásának 
megbeszélése, a tanulók ellenőrzése a tanulmányi előmenetel, szorgalom és 
magaviselet szempontjából, segélyezésük és jutalmazásuk, a tanévvégi vizsga
rendnek három ízben való megállapítása, a háborús viszonyok miatt be
töltetlenül maradt tanszék betöltésének kérdése, a jövő tanév előkészítése, 
a felvételért folyamodó tanulók kérvényének véleményezése és az egyéb 
felmerült tanulmányi ügyek.

Az intézeti tanárok nagymérvű elfoglaltsága (heti 23 — 28 óra) a köl
csönös hospitálások szigorú betartását, négy szaktanárunk hadbanléte külön 
módszeres tanácskozások tartását akadályozta meg. Hogy a tanévet a fel
merült nehézségek daczára a vizsgálatokhoz kiküldött elnök és a miniszteri 
biztos által iis elismert eredménynyel fejezhettük be, az az intézeti és kisegítő 
tanárok odaadó, lelkes munkásságát igazolja.

b) A tanítás anyaga.
Az ág. hitv. ev. vallású tanulók vallástani anyagát az „Egyetemes vallás

iam tanterv tanítóképző-intézetek számára" írja elő, másvallású tanulóink 
vallástani anyaga az illető felekezet vallástani tanterve szerint, annak teljesen 
megfelelő mértékben állapíttatott meg.

A többi tárgyak 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, a minimális óraszám és a négy 
hónapi tanítási idő által korlátozott terjedelemben, a fontosabb részek 
tüzetes tárgyalásával, az állam által engedélyezett tankönyvek szerint tanít
tattak. A szlöjdöt a f. isk. évben nem tanítottuk s a szépírás tanítására sem 
fordíthattunk külön órákat.

A zenei tárgyak tanításánál különös gondot fordítottunk a kántor
képzésre.

19’
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c) írásbeli dolgozatok .
A rövid, négy hónapig tartó isk. évben az írásbeli dolgozatokban nem 

érhettük el a tanterv megkövetelte számot. Magyar írásbeli tételek voltak:
/. osztályban. 1. Gondolatok, Eötvös J. (tollbamondás). 2 .-»Az orvról 

és a komondorról" ez. mese és tanulsága. 3. Eperjes város háborús képe 
(házi d). 4. Hogyan változott örömre Gyolcsi Imre bánata? 5. A germán 
népek államalapítása a nyugati római birodalom területén (házi dolgozat).
6. Hogyan épült fel Déva vára? (Elbeszélés a »Kőmíves Kelemenné" ez. 
népballada nyomán.) 7. Mi jellemzi a ragadozók, növényevők és minden
evők fogazatát?

II. osztályban. Az újkor találmányai és hatásuk Európára. 2. A kornak 
hatása Kisfaludy Károly »Rákosi szántó a török alatt" ez. költeményére 
(házi d.). 3. Berzsenyi a »Magyarokhoz" ez. ódájának tartalma és alapesz
méje. 4. Milyen különbséget mutat Berzsenyi a »Magyarokhoz" ez. ódájának 
és Kisfaludy »Mohács"-ának tartalmi összehasonlítása ? 5. Az eszményítésről 
milyen igazságokat fejteget Arany János »Vojtina ars poétikájáéban? 
(Házi d.). 6. Történeti és mondái elem Arany Jánosnak „Szent László" ez. 
legendájában. 7. Hogyan függ össze egymással a lélek értelmi, érzelmi és 
akaratbeli tevékenysége? (Házi dóig.)

III. osztályban. 1. Eperjes a háború alatt. 2. Kisfaludy K. vígjátékai.
3. A mesegyűjtésről. 4. Buzdító beszéd a hareztérre induló katonákhoz.
5. Egy olvasott regény tartalma.

IV. osztályban. 1. Az itthonmaradottak kötelességei. 2. A figyelem 
fentartásának eszközei a népiskolában. 3. A tanító beszéde növendékeihez 
a madarak és fák napján. 4. A világháború előzményei. 6. Petőfi költészete.

d) A növendékek m agánolvasm ányai.
/. osztályban. 1. Petőfi S.: János vitéz. 2. Magyar népballadák. 3. Arany 

J.: Toldi estéje. 4. Jókai M.: Népvilág. 5. Mikszáth K.: A jó palóczok, A 
tót atyafiak. 6. Kölcsey F.: Parainezis.

II. osztályban. 1. Berzsenyi D. válogatott versei. 2. Petőfi S. hazafias 
versei. 3. Arany János válogatott balladái. 4. Arany János: Toldi szerelme.
5. Mikes K. válogatott levelei. 6. Greguss Á .: A balladáról.

Hl. osztályban. 1. Zrínyi M.: Szigeti veszedelem. 2. Arany J.: Buda 
halála. 3. Kisfaludy K.: A kérők. 4. Kossuth Lajos beszéde a haderőről.
5. Deák F. első felirati beszéde. 6. 'Jókai M .: Az új földesúr. 7. Jósika: 
Abafi. 8. Katona J.: Bánk bán.

IV. osztályban. 1. Kazinczy F.: Pályám emlékezete. 2. Csokonai M.: 
Dorottya. 3. Eötvös J.: A falu jegyzője. 4. Kemény Zs.: A rajongók, ő. Ma
dách J .: Az ember tragédiája. 6. Tóth Ede: A falu rossza.



e) A tanítás eredm ényének táblázatos kimutatása.
1. O sztá ly o n k in t és tá rg y a n k in t % -okban.

I. OSZTÁLY.
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Vizsgálatra bocsáttatott 25 rendes és 1 magántanuló.

Tárgyak
Osztályzat szám és °/0-okban

kitűnő jeles jó elégséges elégtelen

Vallástan ................
Atesti élet ismertetése

4~ -15-38 12-= 4616 9 = 34-61 1 3-85 _
3 11-54 6 23-08 11 42-30 6 23-08 —

Magyar nyelv ......... — 4- 15-38 14 53-85 7 2692 1 3-85
Német nyelv............. 3 11-54 11 42-30 6 23-08 6 23 08 —
Tót nyelv ................ — — — — —
Történet ................ 3 1T54 4 15-38 14 50-- 6 23-08 —
Földrajz ........ .. .. 3 1T54 9 34-60 12 46-16 2 7-70 —
Mennyiségtan ......... — 3 1T54 14 53-85 7. 26-91 2 7-70
Természetrajz ......... 2 7-70 7 26-91 10 38-46 5 19-23 2 7-70
Gazdaságtan............. 3 11-54 11 42-30 12 46-16 — —
É n ek ........................ — 6 2308 15 57-69 5 19-23 —
Z e n e ................................ 1 3-85 8 30-76 11 42-31 6 2308 —
Rajz ................................ 2 7-70 10 3846 7 2692 7 2692 —
Szépírás........................... 4 15-38 4 15-38 12 4616 6 23-08 —
Szlöjd .......... , ............ — — — — —
Testgyakorlás ............ 2 7-70 8 30-76 14 53-84 2 7-70 —
írásb. dóig. külalakja 2 7-70 6 2306 14 53-84 4 15-40 —

Magaviselet
Példás Dicséretes Jó Szab.-szerű Rossz___

20 == 80' - 4- = 16-— 1 =  4- - -

II. OSZTÁLY.

A szükségrendelet alapján osztályoztatott 1 tanuló, vizsgálatot tett 15 tanuló.

Tárgyak
Osztályzat szám és 0/o-okban

kitűnő jéles jó elégséges elégtelen

Vallástan ................ 5 31-25 3 18-75 ;8 =- 50-~
5

_ _
A lelki élet ismertetése 2 12-50 5 31-25 4 2 5 '- = 31-25 —

Magyar nyelv ........ 2 12-50 3 18-75 4 25-- 5 31-25 2 12 50
Német nyelv............ — 6 37-50 5 3T25 5 31-25 —

Tót nyelv ................
Mennyiségtan ........ 2 12-50 4 25‘- 4 25-- 5 3T25 1 625
Természetrajz ........ 3 18-75 4 25 — 4 25'— 5 3T25 —
* Gazdaságtan ........ — 4 26’66 8 53-34 3 20-- —
Ének ........................ — 5 31-25 5 31-25 5 3T25 1 625
Zene ........................ 2 12-50 2 12-50 !9 56-2513 18-75 —

Rajz ........................
Szépírás....................

5 3T25 1 6-25 6 37-50:4 2 5 - —

2 1250 5 31-25 81 5334 1 6-25 —

A h a d b a v o n u lt tanuló gazd a sá g ta n b ó l n em  osztályoztatott.
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Tárgyak
Osztályzat szám és %-okban

kitűnő jeles jó elégséges elégtelen

Szlöjd ....................
Testgyakorlás ........
Irásb. dóig. külalakja 
Egyetemes történet .. 
Egyetemes földrajz

1 6'25

2 12-50 
4 25‘-

1

5 31-25 0 37-50
6 37 50 5 31-25 
3 18-75:6 37-50 
3 18-7516 37-50

4 =  2 5 '-
5 31-25 
5 31-25 
3 18-75

— ■

Magaviselet
Példás Dicséretes Jó Szab.-szerű Rossz

10 - 62-50 4 =  2 5 -- 2 =  12 50 -

III. OSZTÁLY.

A szükségrendelet alapján osztályoztatott 5 tanuló, vizsgálatot tett 
9 rendes és 1 magántanuló.

Tárgyak
Osztályzat szám és %-okban

kitűnő jeles jó j elégséges elégtelen

Vallástan ................ 4 =  2667 5 =  33-38 4 =  26-67-2 13-33
Népisk.okt.-sszerv.-t. 4 2667 — 6 40-- 5 3333 —
Tanítási gyakorlat .. 1 6-67 3 2 0 -- 6 40-- 5 33-33 —
Magyar nyelv ......... 3 20-33 1 667 4 26 67 7 46-66 —
Német nyelv............. 5 3 3 - 1 667 5 33-33:4 26-67 —
Tót nyelv................ — — — — —
Történelem ............. 4 26-67 2 13-33 5 33-33 4 2667 —
Földrajz.................... 5 33-33 1 6-67 5 3333 4 26-67 —
Mennyiségtan ......... 1 667 2 13-33 7 4666 3 20-- 2 =  13-33
Fizika........................ 1 6-67 2 13-33 7 4666 4 26-67 1 6-67
* Gazdaságtan ......... ■ — 3 30-- 6 6 0 - 1 1 0 - —
É n ek ........................ — 6 40-- 8 53-33 1 667 —
Z e n e ............................. — 5 3333 6 40-—3 20-- 1 667
Rajz ........................ — 4 2667 8 53-33 3 20-- —
Szlöjd ........................ — — — — —
Testgyakorlás ........... 5 3333 6 40-- 4 2667 — -
írásb. dóig. külalakja 3 20-- 4 26-67 6 40-- 2 13-33 —
Term.-rajz és kémia 3 20-- 3 20-- 6 40-- 3 20-- —

Példás Dicséretes JÓ Szab.-szerű Rossz

11 =  78-57 2 =  14-27 1=  7-15 -

A hadbavonultak nem kaptak osztályzatot.
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IV . OSZTÁLY.

A szükségrendelet alapján osztályoztatott 11 tanuló, vizsgálatot tett
11 rendes tanuló.

Tárgyak
Osztályzat szám és % -okban

kitűnő jeles jó elégséges elégtelen

Vallástan ................ 6 == 27-27 11 -= 50-- 4- 18-18 1 == 455
Neveléstörténet .. .. 2 909 7 3T82 11 50-- 2 9 09 —

Tanítási gyakorlat .. 1 455 11 50-- 8 36-36 2 909 —

Magyar nyelv ......... 3 13-63 6 27-27 9 40-92 4 18-18 —

Alkotmánytan .. .. 5 2273 10 45-45 6 27-27 1' 455 —

írásb. dóig. külalakja 5 22-73 11 5 0 - 6 27-27 — —

“"Egyházi én ek ........ 1 5-88 5 2943 9 52-93 2 11-76 —

Német nyelv............. 3 13 63 5 22-73 9 40-91 5 22-73 —

Tót nyelv................ 1 4-55 6 27 27 8 36-3& 7 31-82 -------  .

Mennyiségtan ......... 1 4-55 6 27-27 9 41 91 6 27-27
Fizika........................ 1 455 10 45-45 7 31-82 4 18-18 —

Egészségtan ............ 7 31-82 9 41-90 5 22-73 1 4-55 —

Gazdaságtan............ — 7 3T82 14 6363 1 4-55 —

É n ek ........................ 4 18-18 10 45-45 6 27-27 2 909 —

Z e n e ........................ 1 4-55 8 3636 9 41-91 4 18-18 —

Rajz ........................ 3 13-63 5 22-74 11 50-- 3 13-63 —

Szépírás.................... 5 22-73 8 3636 9 41-91 — —

Szlöjd .................... 6 2727 6 27-27 10 4545 — —

Testgyakorlás ......... 3 13-63 9 41-91 9 41-91 1 4-55 —

Magaviselet
Példás Dicséretes Jó Szab.-szerű Rossz

18 == 81-22 4 == 1818 - - -

2. Az elért általános eredmény osztályonkint és mind a négy osztályban %-okban.

Osztály Általános
kitűnő

Általános
jeles

Általános
jó

Általános
elégséges

1 tárgy
ból javít

2 tárgy
ból javít

Osztályt
ismétel

i. _ 2308 61-52 3-85 385 7-70
ii. — 31-25 37-50 12-50 12-50 6-25 —

ni. 6-67 20-- 5333 667 — 13-33 —

IV. 4*55 40-90 50-- 455 — ~ —

I —IV. osztály 253 29-11 51-90 633 3 80 633 —

Csak az ev. vallásúaknak.
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/ )  A tanítóképző-intézet óraterve 1915. április 7-ikétől.

Tantárgyak
Az osztályok heti órái 'Ctj!—i'O <u i btO i

^  iO'ai 'O cá

I. 11. III. IV.
<U N r~~* cn C/5
<=°

é5 '4̂— íj s
<-c m

Vallástan .................................... 2 2 2 2 8 8
Neveléstan:

a) elmélet .............................. 2 3 3 2 10 10
b) gyakorlat ........................ - — 1 4 5 10

Magyar nyelv és irodalom .. 3 3 3 3 12 12
Német nyett> .............................. 2 2 2 2 8 6
Tót n y e lv .................................... — — — 1 1 1
Mennyiségtan..............................
Történeti tárgyak:

4 3 2 3 12 12

a) földrajz .. ........................ 2 2 2 — 6 6
b) történelem s alkotmánytan 3 3 2 2 10 10

Természettudományok:
a) természetrajz .................. 3 3 3 - 9 9
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 rén ek .............................. 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 3

Rajz, szlöjd, szépírás:
a) rajz ............  .................. 2 2 2 2 8 4
b) szlöjd................................... — - - - — ; -
c) szép írás .............................. 1 — — — 1 . - —

Testgyakorlás, játék, katonai ki-
képzés .................................... 2 2 2 2 8 4

Összesen .. .. 32 32 32 35 131 122



Coll. Ért. 1914—
1915.

g) Órarend az 1915. évi április hó 7-ik napjától.

Nap Osz
tály 8 - 9 9 - 1 0 1 0 - 1 1 1 1 - 1 2 1 2 - 1 2 - 3 3 - 4 4 - 5

t©
I. Vallástan Mennyiségtan Földrajz Német í Gazdaságtan _ _ _

II. Mennyiségtan Természetrajz Neveléstan Gazdaságtan Történet - - -
3= III. Kémia Magyar Történet Vallástan Orgona - Gazdaságtan —

IV. Alkotmánytan Vallástan Neveléstan Tanítás Bírálat Gazdaságtan Tót nyelv -

I. Természetrajz Hegedű Ének Neveléstan Mennyiségtan ) Rajz 1 Ref. hittan _
•o
T3 II. Magyar Vallás tan Történet Mennyiségtan Német Rajz Ref. hittan -
*2 III. Orgona Földrajz Torna Neveléstan Fizika Ref. hittan | Rajz —

IV. Magyar Fizika Torna Orgona Egészségtan Ref. hittan j Rajz -

I. Mennyiségtan Magyar Földrajz Harmonium Történet Rkath. hittan _ _
*a•— II. Magyar Természetrajz Neveléstan Történet - Rkath. hittan - —
NC/5 III. Magyar Földrajz Mennyiségtan Neveléstan Ének Rkath.’ hittan - —

IV. Fizika Mennyiségtan Neveléstan Tanítás Bírálat Rkath. hittan - -

Jaí I. Természetrajz Német Történet Neveléstan Magyar j Rajz Ref. hittan _
u II. Harmonium Neveléstan Német Hegedű Mennyiségtan ( Rajz Ref. hittan -

III.I Német Kémia Történet Vallástan j Torna Ref. hittan 1 Rajz —
oS IV.j Német Alkotmánytan Fizika Gazdaságtan | Torna Ref. hittan j Rajz -

I. Harmonium Mennyiségtan Torna Gazdaságtan Vallástan — — —
iu II. Természetrajz Földrajz Ének Harmonium Gazdaságtan - - -
-Oí III. Gazdaságtan Fizika Magyar Mennyiségtan | Hegedű - - -

IV. Magyar Ének Mennyiségtan Vallástan Hegedű - - -
I. Természetrajz Magyar Történet — Karének - — t -

-O II. Vallástan Földrajz Torna Magyar Karének - - —
© III-Í Német Kémia Neveléstan Tanítás Karének - — —
C/5 IV. 1 Német Mennyiségtan Magyar Orgona Karének -  ■ - -



h) A használt tankönyvek és  segédkönyvek.

/. osztály : Ahn-Glósz, Tót nyelvtan 4. k. kötve. Bánóczy-Weszely, 
Magyar stilisztika 3. k. Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés 4. k. ev. és ref. r. 
Bereczky, Bibliai történetek 6. k. Biró, Szlöjdgyakorlatok I. r. Dékány- 
Simkó, Számtan I. r. Dékány, Mértan I. r. 4. k. Demény-Baumann, Kath. 
hittan róm. kath. számára. Énekeskönyv, ref. részére. Farkas-Kovács, Csillagá
szati és fizikai földrajz 3. k. Qyőri, Luther kiskátéja 6. k. Hohmann-Bloch, 
Hegedűiskola I. r. Kapy, 80 énekdallam. Kiss-Véniss, Mezei gazdaság- 
és kertészettan 4. k. Lovass László, Énekeskönyv. Moyzes, Zeneelméleti 
hangjegyfüzet. Miklós-Móczár, Állat- és növénytan I. r. Murányi, Bibliai 
szemelvények reformátusok részére. Novy Zákon, kötve. Juba, Testtan 3. k. 
Schuster-Novy, Német tankönyv I. r, 2. k. Sebestyén-Bellosics, Egyetemes 
történet I. r. 2. k. Szabó, Hit- és erkölcstan ref. részére. Szent biblia. Vajda, 
Szépírási minták. Weszely, Rendszeres magyar nyelvtan 3. k. — Segéd
könyvek: Kelemen, Magyar helyesírás kis szótára. Simonyi, A jó magyarság. 
Tipray, Német-magyar szótár. Dr. Pechány, Tót-magyar szótár. Kogutovicz, 
Földrajzi atlasz. Dr. Welmár, Történelmi atlasz.

II. osztály: Ahn-Glósz, Tót nyelvtan, 4. k. Bánóczy-Weszely, Poétika, 
retorika és olvasókönyv 11. o. 3. k. Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés
4. k. ev. és ref. részére. Bereczky, Bibliai történetek 6. k. Biblia, magyar, 
szent. Biró S., Földrajzi plasztikák. Biró S., Szlöjdgyakorlatok I. r. Dékány- 
Simkó, Számtan I. r. Dékány, Mértan I. r. 4. k. Farkas, Egyetemes földrajz
I. r. 2. k. Győry, Luther kiskátéja. Flohmann-Bloch, 1 legedűiskola I. r. Kapy, 
80 énekdallam. Kapy, Egyházi zenekönyv. Kornis, Lelkiélet ismertetése. 
Kiss-Véniss, Mezei gazdaság- és kertészettan 4. k. Kogutovicz, Földrajzi 
iskolai atlasz 11. k. Lovass László, Énekeskönyv. Matuszka, Kath. erkölcstan 
3. k., róm. kath. részére. Miklós-Móczár, Állat- és növénytan II. r. Murányi, 
Bibliai történetek, ref. részére. Novy Zákon, kötve. Schuster-Novy, Német 
tankönyv II. r. 2. k. Sebestyén-Bellosics, Egyetemes történet II. 2. k. Szabó, 
Hit- és erkölcstan ref. részére. Vajda, Szépírási minták. — Segédkönyvek: 
Ugyanazok mint az I. osztályban. Ezenkívül: Láng, A kisdednevelés lélektana.

III. osztály: Ahn-Glósz, Tót nyelvtan, 4. k. Aubermann, Kath. egyház- 
történet, róm. kath. részére. Baló, A magyar népoktatásügy szervezete, 4. k. 
Bánóczy-Weszely, Poétika, retorika és olvasókönyv 2. k. Biró, Földrajzi 
plasztikák. Biró, Szlöjdgyakorlatok II. r. Dékány, Mértan, II. r. 2. k. Dékány- 
Simkó, Számtan II. r. 2. k. Farkas, Egyetemes földrajz, 1. r. 3. k. Hohmann- 
Bloch, Hegedűiskola, I. r. Kapy, 80 énekdallam. Kapy, Egyházi zenekönyv. 
Kiss-Véniss, Mezei gazdaság- és kertészettan 4. k. Koch-Kovács, Kémia és 
ásványtan 2. k. Kovács, Fizika 7. k. Lovass László, Énekeskönyv (III —IV.) 
Novy Zákon, kötve. Pálfy-Bereczky, Kér. egyháztörténet, 7 k. Raffay, Vallás
tanítás módszertana. Reményik, Mintaleczkék. Reményik, Tanításmenet. 
Sebestyén, A magyarok története, 4. k. Szőts, Ref. hit- és erkölcstan 2. k. 
Schuster-Novy, Német tankönyv III. Weszely, Nevelés- és oktatástan, 2. k. 
Segédkönyvek: Ugyanazok mintáz I. dtetályban. Ezenkívül: Tanterv és Uta-
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sítás az elemi népiskola számára. Molnár, Beszéd- és értelemgyakorlatok. 
Láng, A népnevelői hivatásra szoktatás módja; A magyar nyelv tanítása 
nem magyar tannyelvű iskolákban.

IV. osztály: Ahn-Glósz, Tót nyelvtan 4. k. Balogh, Alkotmánytan. 
Bánóczy-Weszely, Irodalomtörténet. Bereczky, Kér. hit- és erkölcstan 4. k. 
Biró, Földrajzi plasztikák. Biró, Szlöjdgyakorlatok II. r. üékány, Mértan 
II. r. 4. k. Dékány-Simkó, Számtan II. r. 2. k. Fonyó, Flitelemzéstan elemei
6. k. róm. kath. részére. Hohmann-Bloch, Hegedűiskola I. r. Horvay, 
Német olvasókönyv III — IV. o. 2. k. Kapy, 80 énakdallam. Kapy, Egyházi 
zenekönyv. Kiss, Vallástanítás módszertana 2. k.f ref. részére. Kiss K., Ref. 
kultusz és szervezet. Kiss-Kolumbán, Nevelés- és oktatástörténet 7. k. Kiss- 
Véniss, Mezei gazd.- és kertészettan 4. k. Kovács, Fizika 7. k. Lovass László, 
Énekeskönyv (III —IV. o. r.), Novy Zákon, kötve. Raffay, Vallástanítás mód
szertana. Szőts, Kér. hit- és erkölcstan, ref. részére. Egészségtan, Életmentés. 
Segédkönyvek: Kelemen, Magyar helyesírás kis szótára. Tipray, Német-magyar 
szótár. Dr. Pechány, Magyar-tót szótár. Kelemen, Német helyesírás szótára. 
Tanterv és Utasítás az elemi népiskolák számára.

3. Gyakorlati kiképzés.
A) Gyakorló-iskola.
B) 1. A III. éves növendékek próbatanításai.

2. A IV. a 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.
20*
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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.

4. Az intézeti ifjúság egyesületei, önképzőköre.
A lefolyt isk. évben az intézeti ifjúság egyesületei, önképzőköre 

szünetelt.
Az Ötiképző-kör vagyona:

1. 6%-os hadikölcsön-kötvényekben............................  300— K
2. Fabriczy-alap:

a) 4°/0-os járadékkölcsön-kötvény.........  200'— K
b) Betét-könyvben 1915. jún. 30-án ........  43'53 ,, 24353 „

3. Takarékpénzt, betétekben 1915. jún. 3 0 -án ............  358 39 „
4. Hátralékokban ...........................................................  357'30 „
5. Könyvtár, szekrények, zeneszerek ............................  3500'— „

Összesen: 4459’22 K
Az Önsegélyző-kör vagyona:

1. 6°/0-os hadikölcsön-kötvényben ................................  600'— K
2. Kubinyi-alap:

a) 4°/0-os járadékkölcsön-kötvény ......... 100'— K
0) Betét-könyvben 1915. jún. 30-án .. 1F80 „ 111 80 „

3. Takarékpénztári betétekben...................................  .. 6370 „
4. Hátralékokban ................................................  ........  9070 „

Összesen: 866'20 K
A Uamauf-alap állománya -.

1. 4°/0-os járadékkötvényben ....................................  1000'— K
2. Takarékpénztári betétben 1915. jún. 30-án ......... 48'31 „

Összesen: 104831 K
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5. Egészségügy.
A lefolyt isk. évben Reményik Lajos kartársunk, a gyak.-isk. tanítója 

gyengélkedése miatt szabadságoltatott. Mint kisegítő tanár heti 4 órában 
a tanítóképző-intézetben tanította a neveléstant a III. oszt. ban és vezette a 
gyak. kiképzést a III. oszt.-ban.

Tanulóink egészségi állapota a tanév egész folyamán kielégítő volt. 
Járványos betegség egy esetben sem lépett fel. (L. a coll. orvos jelentését.)

ív. Tanítóképesítés.
Az 1895. és 1896. évben született, márcziús hóban besorozott és katonai 

szolgálatra behívott II—IV-ed éves rendes növendékeink a 913/1915. sz. 
ininiszt. rendelet alapján márcz. hó 31-ik napján osztályoztalak. Mind a 
17 tanuló osztálybizonyítványt nyert, a IV-ed éves növendékek, névszerint 
Chlebus Pál, Emericzy Géza, Kovály Árpád, Marschalkó Jenő, Meskó 
Emil, Nagy Zoltán, Pánik János, Spiesz József, Szabó Sándor és Tarnovszky 
Ferencz tanítói hivatalra is képesíttettek. És pedig magyar tannyelvű isko
lákra 4, magyar és német tannyelvű iskolákra 1, magyar és tót tannyelvű 
iskolákra 1; kitűnő ált. oszt.-tal —, jeles ált. oszt.-tál 5, jó ált. oszt.-tal 4, 
elégséges ált. oszt.-tal 1.

Az osztályozáskor a f. isk. évben elért eredmény mellett az előző évek 
eredményét is figyelembe vettük. Az osztályozó-bizottságjelnöke nt. Korbély 
Géza főesperes, collegiumi elnök volt, miniszteri biztosként B. Szabó Elemér 
kir. tanfelügyelő volt jelen.

A tanév végén megtartott osztályképesítő vizsgálatokon részt vett a 
II. osztályból 15 rendes tanuló. Eredmény:

Ev. vallástanból .. .. kitűnő 3, jeles 4, jó 8, elégséges —,
Egyetemes történetből „ 2, „ 2, „ 6, „ 5,

« földrajzból „ 4, » 2, „ 6, ,, 3.
A /II. osztályból 9 rendes és 1 magántanuló. Eredmény:

Ev. vallástanból kitűnő 2, jeles 3, jó 2, elégséges —,
Term.-rajz és kémiából „ 3, „ ' 2, „ 2, ,, 3.
A IV. osztályból 11 rendes tanuló. írásbeli tételek voltak: mértanból: 

1. Mennyibe kerül egy 15 m. hosszú, 8 m. széles és 6 m. magas terem 
oldalfalainak tapétával való beborítása, -ha a be nem borítandó részekre az 
egész oldalfelület 6°/0-át leszámítjuk, ha a tapéta ára m.a-ként L50 kor., a 
munkás óránkint 3 m.2 területet borít be s munkadíja óránkint 25 f. ? 2. Hány 
hl. búza fér ama búzaverembe, melynek mélysége 7 6, ha alul 5T8 m. ma
gasságig henger-, azonfelül csonka-kúpalakú s a csonkakúp alsó átmérője 
478 m., felső átmérője pedig 3‘ 16 m. ? 3. A használt vízhordó-fakupák 
magassága 4 dm., alapjuk átmérője 22 cm., nyílásuk átmérője 15 cm. 
Hány liter víz fér egy ilyen kupába s hány kg. vizet lehet hozni egyszerre 
két kupában ? 4. Adva van egy egyenes és pont, az előbbi egyenlet, az 
utóbbi koordináták által. Az egyenes egyenlete: y 3x — 6, a P pont
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koordinátái (6, 3). Számítsuk ki a pontnak az egyenestől való távolságát. 
Eredmény: jeles 2, jó 3, elégséges 6 dolgozat.

Német fordításból: Staatleben im Mittelalter ez. olvasmány magyarra 
fordítása. Eredmény: kitűnő 1, jeles 3, jó 5, elégséges 2.

Tót fordításból-. Spravedlivy sudea ez. olvasmány fordítása magyarra. 
Eredmény: jó 4, elégséges 5, elégtelen 2.

A tanév végén megtartott befejező képesítő-vizsgálaton részt vett 11 
int. rendes tanuló; evang. 9, ref. 1, r. katli. 1. A bef. kép.-vizsg. nevelés- 
tani tétele: Az iskolaünnepek nevelő értéke. Az írásb. vizsg. eredménye: 
3 kitűnő, 1 jeles, 1 jó, ó elégséges.

A kép.-vizsg. bizottság a képesítővizsgálat eredményét a következő- 
képen állapította meg: Magyar tannyelvű iskolákra képesíttetett 6, magyar 
és tót tannyelvű iskolákra 3, magyar, német és tót tannyelvű iskolákra 2; 
kitűnő ált, osztályzattal —, jeles ált. osztályzattal 5, jó ált. osztályzattal 6.

Képesített tanítók: Bernáth Sándor, Bolms László, Bollner Gyula, 
Brezina Pál, Gergely Zoltán ref,, Knott Ottó, Kretovics István r. kath., 
Mercs Samu, Páter Jenő, Varga József, Zselló Lajos.

A képesítővizsgálati bizottság elnöke nt. Halmi Aladár biz. tag volt, 
miniszteri biztosként B. Szabó Elemér kir. tanf. volt jelen.

Ugyanez a bizottság osztályozta a katonai szolgálatra önként jelent
kezett Kapy Jenő tanulónkat a vallás- és közoktatásügyi miniszter űr 
46,548/1915. sz. engedélyével a 913/1915. ein. sz. szükségrendelet alapján 
és őt magyar tannyelvű iskolára ált. jó osztályzattal képesítette.

Evang. kántori képesítést nyertek a lefolyt isk. évben: Bernáth Sándor, 
Bohus László, Bollner Gyula, Brezina Pál, Chlebus Pál, Emericzy Géza, 
Kapy Jenő, Knott Ottó, Marschalkó Jenő, Mercs Samu, Meskó Emil, Pánik 
János, Páter Jenő, Spiesz József, Szabó Sándor, Varga József és Zselló Lajos 
képesített tanítók.

A kántori képesítővizsgálat elnöke nt. Halmi Aladár biz. tag volt.

Kimutatás az 1914 1915, isk. évben oklevelet nyert tanítókról.

Ev, Ref. Rk. Ok. Össz.
Magyar Magyar

német
Magyar

tót
Magyar- j; 
német- / 

tót :i * Je
le

s

'O El
ég

s.

v. 
ká

n-
 

or
sá

gr
a 

:ép
.

tannyelvű iskolára képesíttetett ált osztályzattal tü ^

17 2 2 1 22 11 1 ■7 3 10 11 1 17
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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 
1914/15. tanévre beiratkozott összesen 52 tanuló. Évközben kilépett 1 tanuló. 
Ezek között van 20 fiú és 31 leány; 34 ág. h. ev., 3 ref., 1 róni. kath. 
és 13 izr. vallású; 25 magyar és 26 tót anyanyelvű. Eperjesi 42, vidéki 9.

II. A gazdasági ismétlő-gyakorlóiskolában a tanítás az 1914/15. tan
évben szünetelt.

III. Az ifjúsági egyesület működése az 1914/15. tanévben szintén 
szünetelt.

Ünnepélyeket tartottunk február 27-ikén, márczius 15-ikén és május 
20-ikán. Az ünnepélyek tárgyai voltak a sorrend szerint: alkoholellenes 
nap, a szabadság ünnepe, és a madarak és fák napja. Évzáró ünnepélyt a 
rendkívüli körülmények miatt nem tartottunk. A tanítás június hó 5-ikén 
fejeződött be.

Vagyontalan s rászorult tanítványainkról is gondoskodás történt. Az 
első eperjesi gyermekfelruházó asztaltársaság 4 (négy) fiút téli ruhával és 
lábbelivel látott el.

A mindennapi gyakorlóiskola tanulóinak névsora.

I. OSZTÁLY.

Csizmár János 
Chovan Anna

5 Márton József 
Olejár Ilonka 
Partilla Piroska.Kolományi Aranka 

Kusnyír Anna

II. OSZTÁLY.'

Benkó István 
Csizmár Mária

Pribulla Helén 
Soltz Mária 
Sturmann Juliska10 Chovan Antal 

Köpöczi Teréz III. 15 Szabó Ilona.

III. OSZTÁLY.

Chovan Péter 
Hlinicsán Anna 
Köpöczi Julianna 
Kusnyír Aranka

20 Kusnyír János 
Szabó Béla 
Szedlák Béla.
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Alexander Ella 
Márton Anna 

25 Partilla Anna

Friedmann Helén 
30 Jung Ella

Köpöczi Bertalan 
Mizsik Anna 
Olejár István 
Pribulla Ferencz

Alexander Laura 
Bloch Rózsi 
Büchler Irén 
*Chovan Ferencz 

45 * Friedberger Béla 
Friedmann Etel

IV. OSZTÁLY.

Soltz Győző 
Sturmann Péter 
Szabó Miklós.

V. O SZTÁLY.

35 Schwartz Ferencz 
Schwartz Mária 
Stefusz Mária 
Sterbinszky András 
Szameth Malvin 

40 Weiszberger Frida.

VI. OSZTÁLY.

Lindner Lotti 
* Paczkó András 
Reichmann Ilona 

50 Rosenblatt Teréz 
*Sturmann Pál 
Wrabély Károly. Kilépett.

* A csillaggal jelölt tanulók a VI. osztályból befejező vizsgálatot tettek és végbizo
nyítványt nyertek. -  Ezen vizsgán az egyházkerület részéről mint elnök ni. Halmi Aladár 
és a kormány részéről bártfai Szabó Elemér sárosmegyei kir. tanf. vettek részt.
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A jövő iskolai évre vonatkozó értesítés.
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi coll. tanítóképző

intézetének I. osztályába az 1915—1916. tanévre felvételért folyamod
hatnak oly éptestű, egészséges tanulók, a kik 14. életévüket szeptember 1-jén 
betöltik, de ugyanakkor 18 évesnél nem idősebbek és a közép- vagy polgári 
iskola IV. osztályát sikerrel bevégezték.

A felsőbb osztályokba rendszerint azok vétetnek föl, a kik az előző 
osztályt ezen intézetnél végezték. Kivételesen fölvehetők oly tanulók is, a kik 
az előző osztályt más intézetben végezték, ha az iskolaváltoztatás okát ala
posan indokolni tudják s az előbbi intézet igazgatóságától elbocsátó-igazol- 
ványt 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—11. osztályáról különbözeti vizsgálatot tesznek. (A különbözeti vizsga 
tárgya- és anyagáról szívesen ad felvilágosítást az igazgató.

Minden tanuló iskolai díj ezímén 29 koronát fizet. Ez alól senki föl 
nem menthető.

A tiszai egyházkerületbeli ág. h. evangélikusok tandíjmentesek, más 
egyházkerületbeliek 10 kor., másvallásúak 40 kor. tandíjat fizetnek.

Azinternátusokban 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 250 kor.-ért kap. Felszerelés ezímén 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'1 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

Coll. Ért. 1914 -1915. 21
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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 díjat, 125 koronát lefizetni tartozik.

A lakás-, esetleg a convictusi díj kivételes engedélylyel, élőleges 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.

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 vallás- 
és közokt.-ügyi miniszterhez intézett és kellően felszerelt kérvényeiket az 
igazgatóságnál bármikor benyújthatják.

A magán osztályvizsgálat díja: ev. vallásiaknak 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 1915—1916. tanév szeptember 1-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. szegi, hó 1—4. napjain fognak megtartatni. A tanítás szept. 
5-ikén kezdődik.

Az első osztályba felvétetnek oly éptestű fiú -  és /rá/y/gyermekek, kik
6. életvüket betöltötték és himlő ellen sikeresen beoltattak.

Bárminő felvilágosítást szívesen ad: Gerhard Béla, igazgató.
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Iskolaorvosi jelentés.
Az egészségi állapot a lefolyt csonka tanévben kedvező volt, a mennyi

ben sem a tanári-karban, sem a növendékek között súlyosabb természetű, 
vagy tömeges megbetegedés nem fordult elő. Az 1899. évi 61,769. Vkm. 
számú rendelet értelmében a Collegium összes növendékeit a tanév folya
mán egészségi szempontból megvizsgáltam, különös súlyt helyezve a tüdő 
és szív szerveire. Valamennyi növendéket egészségesnek találtam. Az előírt 
szemvizsgálatoknál trachomát egy ízben sem konstatáltam. A Collegium 
összes intézeteinek növendékei közül a tanév folyamán múló betegségben 
szenvedett 35 tanuló, fekvőbeteg volt 10, fogextractio 9 esetben vált szük
ségessé. Acut fertőző betegségben szenvedett 10 növendék. Halálozás egy 
esetben fordult elő.

A jogakadémia, theologia és tanítóképző-intézet czéljaira szolgáló col- 
legiumi épületet, nemkülönben a főgymnasium épületét az év folyamán 
több ízben megvizsgáltam, mely alkalmakkor mindig meggyőződtem arról, 
hogy említett épületek a modern kor igényeinek és a közegészségügy 
követelményeinek minden tekintetben megfelelnek.

A Collegiummal kapcsolatos convictust a megejtett vizsgálat nyomán 
egészségügyi szempontból szintén kifogástalannak találtam. Az ételek jók, 
táplálók, tiszták és kellő mennyiségűek.

A Theologiai Otthon orvosi teendőit az elmúlt tanévben — minthogy 
annak hivatalos orvosa mozgósítás folytán bevonult — én láttam el. Az Ott
hon czéljaira szolgáló monumentális épület a hygiena kívánalmainak min
den tekintetben megfelel. A nappali és hálószobák, mosdók és illemhelyek 
tiszták, egészségügyi szempontból kifogástalanok.

Az egészségtant a tanítóképzőintézet IV-ik évfolyamán adtam elő. Elő
adásaim tárgyát képezték különösen: első segélynyújtás, a főbb ragályos 
betegségek, alkohol- és nikotinmérgezések s ezzel kapcsolatban az ellenük 
való védekezés, a lakás hygienája, a gyermek természetes és czélszerű testi 
nevelése és a gyermekbetegségek.

A mostan dúló világháborúra való tekintettel — azon ismert ténynél 
fogva, hogy a háború nyomán különféle ragályos betegségek, különösen 
kolera, himlő és tífusz szoktak föllépni — az inficiálás veszélyének elhárítása 
czéljából a Collegium összes növendékeit kolera és himlő ellen beoltottam*

Eperjesen, 1915. évi június hó.
D r. Holénia G yula,

iskolaorvos, egészségtantanár.

* A katonai hatóságokkal, fáradhatatlanul együttműködő városi tiszti főorvos, dr. Holénia 
Gyula éber figyelmének és a város minden érdekét, igazán emberfölötti energiával óvó 
polgármesternek, Faragó Józsefnek köszönhető, hogy a város lakosságát, az ő közre
működésük, minden ragályos betegségtől megóvni képes volt!

21'
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V.

COLLEGIUMI KÖZÖS INTÉZMÉNYEK.

1. A collegiumi Nagykönyvtár.
*

Gyarapodott az 1914/15. iskolai évben:
a) Vétel útján. Akadémiai Értesítő 1 k., Almanach 1915. évre 1 k., 

Archeológiái Értesítő 1 k., Athenaeum 1 k., Budapesti Szemle 3 k., Egyetemes 
philologiai közlöny 1 k., Etimographia 1 k., Evangélikus Őrálló 1 k., Irodalom
történeti 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., Magyar Történeti Életrajzok 1 k., Mathematikai és természet- 
tudományi Értesítő 1 k., Numizmatikai Közlöny 1 k., Nyelvtudományi 
közlemények 1 k., Ösvény 1 k., Petermanns Mittheilungén 1 k. Protestáns 
egyházi és iskolai Lap 1 k., Protestáns Szemle 1 k., Századok 1 k., Természet- 
tudományi Közlöny 1 k., Történeti Szemle 1 k., Zeitschrift für den ev. 
Religionsunterricht 1 k., Zeitschrift für den physischen und chemischen 
Unterricht 1 k. =  29 kötet.

Adó- és illetékügyi Szemle 1 k., Közgazdasági Szemle 2 k., Munkásügyi 
Szemle 1 k., Városi Szemle 1 k., Társadalomtudományi Szemle 1 k., Magyar 
Gyáripar 1 k., Ügyvédek Lapja 1 k., Magyar Közigazgatás 1 k., Jogtudo
mányi Közlöny 1 k., Magyar Figyelő 3 k., Jogállam 1 k., Pénzügyi Köz
löny 1 k., Magyar Jogászegyleti Értekezések 3 k., Hiteljogi Döntvénytár 1 k., 
Magánjogi Döntvénytár 1 k., Közigazgatási Döntvénytár 1 k., Jahrbücher 
für Nationaloekonomie und Statistik 3 k., Zeitschrift für die gesammte 
Staatswissenschaft 1 k., Friedenswarte 1 k., Magyar Iparművészet 1 k., Magyar 
Könyvszemle 1 k., Múzeumi és könyvtári Értesítő 1 k., Nord und Süd 1 k., 
Rendeletek Tára 1 k. == 32 kötet.

Locke: Gondolatok a nevelésről 1 k., Kajlós (Keller) Imre: Dr. Bőhm 
Károly élete és működése 3 k., Gombocz—Melich: Magyar etyrnologiai 
szótár II., III., IV. 3 füzet, Bal Jeromos: Szepesvár története 1 k., Révai 
Nagy Lexikona X L-XII. 2 k., Szűcsi József: Bajza József 1 k., Lábán 
Antal: Pulszky Ferencz kisebb dolgozatai 1 k., Pater, Walter: Görög tanul
mányok 1 k., Boutroux, Emile: Tudomány és vallás a jelenkori philo- 
sophiában 1 k., Vigyázó—Hefty: A Magas Tátra részletes Kalauza 3 k. == 
13 kötet, 3 füzet.
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Porrit, Edward: The unreformed house of commons parliamentary 
representation before 1832. 1 k., Shaw, Albert: Municipal government 
in Great Britain 1 k., Webb, B.: English local government from the revo
lution to the municipal corporations act. 3 k., Powell, E. Th.: The 
mechanism of the city 1 k., Lange, M. E .: Local taxation in London 1 k., 
Lander, A. E.: The municipal manual 1 k., Cannan, Edwin: The history 
of local rates in England 1 k., Roberts, J. R.: Stones Justices manual being 
the justices practice for. 1911. 1 k., Shaw’s: Local government manual 
for 1911. 1. k., The county councils, municipal corporations and local autho
rities companion, magisterial directory and local government year book 
for 1911. 1 k., Row—Fogs, J .: An essay on thereform of local taxation 
in England 1 k., Graham, J. C .: Taxation (local and imperial) and local 
government 1 k., Dodd J. Th.: Administrative reform and the local 
government board, 1 k., Pollok, Fr.: Az angol földbirtokjog 1 k., Valkó 
Pál: A sajtóról szóló törvény magyarázata 1 k. =  17 kötet.

b) Ajándékozás útján: Az országos balneologiai egyesülettől: A magyar 
szent korona országainak balneologiai egyesületébe tartozó fürdők és 
források képes ismertetése, 1 kötet.

Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségétől: Rudniczkyj 
István: Ukraina és az ukrajnaiak 1 füzet.

Zádor Bélától: Zádor Gyula: Zádor György levelezése Kazinczy 
Ferenczczel 1 kötet. =  2. k., 1 f.

Fogadják a nemeslelkű ajándékozók a Collegium hálás köszönetét.
Csere útján: 194 Értesítő.
Összes gyarapodás az Értesítőkön kívül 93 kötet, 4 füzet.
Kivettek a könyvtárból 1914-ben 145 művet 405 kötetben.
Az olvasóteremben olvastak 1914-ben 48 művet 65 kötetben; az olvasó

teremnek 1914-ben 1162 látogatója volt. Olvasótermünk 1914-ben csak 
januártól június végéig volt nyitva. A nyári szünetekben kiütött a háború 
s a Collegium épületébe katonaságot szállásoltak be. E miatt s mert könyv
tárunk sem 1914-re, sem 1915-re államsegélyt nem kapott, az olvasótermet 
a csonka 1914/15. iskolai évben zárva kellett tartanunk s a díjnokot, a ki 
az olvasóteremben a felügyeletet gyakorolta, el kellett bocsátanunk. Egyéb
ként a harcztér közelsége miatt sem volt érdeklődés a könyvtár iránt. 
A háború hatása nemcsak a könyvtár használatán, de beszerzéseinken is 
meglátszik. Könyvtári munkáról ilyen körülmények között nem lehetett szó.

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,
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a honnan azonban hihetőleg már rövid időn belül ki fog helyeztetni s 
könnyebben hozzáférhetővé válik.

Az 1914/15. évben Dr. Cholnoky Jenő: Földrajzi közlemények 
1914—15. évben megjelent füzeteivel gyarapodott.

3. A collegium! tápintézet.
Hogy a nehéz s példátlanul drága idő convictusunkat a legnehezebb 

feladat elé állította, azt nem szükséges bizonyítani. A mikor éppen előkészí
teni kellett volna az iskolai évet, behívták Teltsch Kornél conv. eforust hadi 
szolgálatra s a convictus vezetését Mayer Endre th. ak. dékánra bízta a 
coll. hatóság, a ki azt át is vette s igyekezett a reábízott kötelességeket 
legjobb tudása szerint teljesíteni. Alig nyitottuk meg a convictust, máris 
be kellett szüntetnünk működését, mert a fenyegető ragályos veszedelmek 
miatt szept. 25-én a hatóság bezáratta az iskolákat. Utána pár napra lefog
lalták az egész épületet katonai beszállásolásokra. Rövid időközök kivéte
lével egész deczember végéig tartott ez az állapot. Kisebb rongálásoktól s 
rondítástól eltekintve, convictusunk nem szenvedett nagyobb kárt; a mi 
egyfelől az erélyesen óvó fellépésnek, másfelől pedig katonáink tisztesség
tudásának köszönhető, a kik az adott utasításokat kellő figyelemben része
sítették. Az elszállásolással járt piszkot s rendetlenséget a városi hatóság 
is segített eltávolítani s megszüntetni.

Minthogy a muszkák első betörésétől (szept. vége} fogva folyton reme
gésben voltunk, sok gondot s aggodalmat okozott a szükséges élelmi- 
czikkeknek télire való beszerzése, hogy az ellenség esetleges benyomulása 
esetén a beszerzett élelmiczikkek nem a betörők prédájává lesznek-e?

Az isteni gondviselés megmentett ugyan a muszkáktól, ámde őszszel 
még sem lehetett mindent elegendő mennyiségben beszerezni s így neve
zetesen lisztet és zsírt, a melyeknek eltartása egyébként is nagyobb gon
dozást igényel, a tavaszi hónapokban jóval drágábban kellett beszereznünk, 
mint a hogy különben tudtuk volna beszerezni.

Javára vált a convictusnak, hogy az iskolai év tulajdonképpen csak 
5 hónapra terjedt s így a pénztári hiány ötször kisebb, mint lett volna 
akkor, ha az egész 10 hónapon át folyt volna a tanítás.

így is a legnagyobb takarékosságra volt szükség, hogy az esztendő 
végzetes következményekkel ne járjon convictusunk csekély tőkéjére. A bajon 
segíthettünk volna akként, ha a convictusi díjakat időközben felemeltük 
volna. Ehhez az eszközhöz azonban nem nyúlt hatóságunk egyfelől azért, 
mert kezdetben abban a hitben éltünk, hogy a háború nem tarthat soká, 
másfelől azért, mert nem tartotta helyénvalónak a szülőket előzetes érte
sítés nélkül évközben terhelni.

Ily viszonyok között korlátolni kellett a kedvezményeket s különböző 
elengedéseket, a melyekben hatóságunkat mindig a legnagyobb méltányos
ság szokta vezetni.

A reggeli tejet és kávét meg kellett szüntetnünk, mert nemcsak óriási
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módon megdrágult a tej, hanem egyáltalán nem lehetett állandóan bizto
sítani a szükséges tejmennyiséget a reggelizők részére. Hogy az ifjúság még 
se maradjon reggeli nélkül, rántottlevest adattunk az azt igénybevevőknek.

Sok elégedetlenségnek volt okozója a kukoriczalisztes kenyér és a 
különböző lisztkeverékekből készült tészta, illetőleg ilyen rántásos főzelék, 
míg kénytelen-kelletlen megszokta ifjúságunk. A convictus helyzetét azon
ban ez nagyon nehezítette.

Ennek daczára azonban minden lehetőt elkövettünk, hogy ifjúságunk: 
a jövő nemzedék elegendő és egészséges táplálékot kapjon, hogy iskolai 
kötelességeinek teljesítése közben el ne maradjon s el ne satnyuljon. Ter
mészetes, hogy az ételek megválasztásában nagy változatosság nem lehet, 
mert abban kezeink kötve vannak a csekély díjfizetések és a nagy drágaság 
miatt. Tőkéink nincsenek, a melyeknek jövedelméből a különbözetet fedez- 
hetnők.

Nagy segítőnk jövedelmünk szaporításában az országos szupplikáczió, 
a mennyiben ez állandóan közel 3000 korona jövedelmet hoz intézetünknek. 
Egyházkerületünk körülbelül 3500 koronát szokott adni konviktusi czélokra, 
mely összeg a theol. akad. hallgatók és a tanítóképzői tanulók conv. díj
elengedésére szokott fordíttatni. Az elmúlt isk. évben a szupplikáczió is közel 
1000 koronával kevesebbet jövedelmezett az előző évinél, a mit szintén a 
hirtelen kitört világháborúnak kell tulajdonítanunk, mert kiküldött ifjaink 
egyes vidékekre már el sem mehettek gyűjteni.

A conv. díjak a következők voltak: Reggeli-díj tejért és egy süteményért 
havonta 3 korona, kávéért 5 korona; ebéd és vacsora díja szept. hóra 18 
korona, csupán az ebéd díja 10 korona; ebéd és vacsora díja a II. félévben 
január—június hónapokra 108 korona, csupán az ebéd díja 60 korona. 
Ezenkívül minden belépő felszerelés czítnén 2 koronát fizetett. Csak regge
lire vagy vacsorára beiratkozni nem lehetett. A joghallgatók ez évben is 
részesültek abban a kedvezményben, hogy havonta is beiratkozhattak és 
előzetes bejelentés alapján kiléphettek. Ezek ebéd- és vacsoráért havonta 19 
koronát, ebédért 11 koronát fizettek, de díjelengedésben nem részesülhettek.

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 s tekintettel a rövid szorgalmi időre, a tanítóképző ki
vételével csupán a 2-ik félévre vonatkoznak.

Az elengedés az első félévben 10—35 kor., a II. félévben 20 — 25 kor. 
erejéig történhetik. Az erre vonatkozó kérvények a conv. ephorusnál, a ng. 
és 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
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felvétel iránt beküldött kérvénynyel egyidőben küldhetik fel a tanítóképző
intézet igazgatóságához.

A szokásos beneficiumok közül az elmúlt isk. évben az orosz betörés 
miatt csak egyet adtunk, márcz. 15-ikén, Dessewffy István családi alapítvá
nyából a márcziusi nagy napok emlékére.

Az 1914. évi szupplikáczió jövedelme: 1. Dzúrík Gyula III. é. theol. 
Zólyom vm.-ben 121 40 kor. (a gyűjtő részével együtt 18210 kor.); 2. Kopcsó 
János I. é. theol. Szabolcs, Hajdú, Jász-Nagykún-Szolnok vm.-ben 24927 kor. 
(37390 kor.); 3. Nandrássy Elek II. é. theol. Bácsbodrog és Torontál vm.- 
ben 13660 kor. (20490 kor.); 4. Fúria Zoltán I. é. theol. Pest-Pilis-Solt- 
Kiskún, Baranya, Somogy, Tolna vm.-ben 17020 kor. (25730 kor.); 5. Sze- 
lezsáti János III. é. theol. Nógrád vm.-ben 14442 K. (21620 K.); 6. Karbiner 
Lajos II. é. theol. Szolnok-Doboka, Kolozs, Besztercze-Naszód, Torda-Aranyos, 
Maros-Torda, Alsófehér, Kisküküllő vm.-ben 106’60 kor. (21320 kor.);
7. Honétz\ Árpád II. é. theol. Fehér, Veszprém, Qyőr, Sopron, Zala, Vas 
vm.-ben 6245 kor. (12490 kor.); 8. Chlzsó János I. é. theol. Békés, Csanád 
és Csongrád vm.-ben 21420 kor. (32P30 kor.); 9. Szabó Elemér III. tanítókp. 
Zemplén, Ung, Bereg vm.-ben 47 80 kor. (7170 kor.); 10. Mikula Zoltán
III. é. theol. Brassó, Csík, Fogaras, Háromszék, Nagyküküllő, Szeben. 
Udvarhely és Alsófehér vm.-ben 13225 kor. (26470 kor.); 11. Welsz Vilmos 
I. é. theol. Szepes vm.-ben 99 kor. (14850 kor.); 12. Chlebus Pál III. tkp. 
Oömör vm.-ben 83 kor. (124'50 kor.); 13. Gergely Zoltán III. tkp. Arad, 
Temes, Krassószörény és Hunyad vm.-ben 14178 kor. (260T8 kor.); 14. Vo- 
háner Géza III. tkp. Abaúj-Torna vm.-ben 6894 kor. (10340 kor.); 15. Engler 
István II. é. theol. Liptó, Árva, Turócz vm.-ben 30 57 kor. (45 80 kor.); 
16. Lutocska László VI. o. t. Bars, Hont, Komárom, Esztergom vm.-ben 
8980 kor. (134 70kor.); összesen 190P08kor.(3047-58 kor.). Eperjesen,Buda
pesten és Sáros vm.-ben nem is gyűjtöttek ifjaink a kitört háború miatt. 
Itt t. i. tavaszszal, illetőleg őszszel szoktak szupplikánsaink gyűjteni, a mikor 
a világháború legjavában dühöngött.

Adományokkal segítették convictusunkat: az Eperjesi Takarékpénztár 
50 kor., a Sárosvármegyei Takarékpénztár 20 kor., az Eperjesi Bankegylet 
20 kor., a coll. főg. segélyalap 355 koronát adott egyes tanulók conv. 
díjának fizetésére. A pozsonyi egyházmegye szupplikáczió megváltása czímén 
adott 27 kor.-t, a mosoni egyházmegye 14 kor.-t, a körmöczbányai egyház 
adománya 8 kor., Wallrabenstein Jakab lelkész adománya 10 kor., összesen 
504 kor. A Nagysárosi Műmalom ezen isk. évben is adott egy zsák finom 
búzalisztet.

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 szupplikánsaikat, sokszor a legalkalmatlanabb időben, magyaros vendég- 
szeretettel s kér. türelemmel és elnézéssel fogadják, gondosan ellátják és jó-
Coll. Ért. 1914—1915 22
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tanácsaikkal s útbaigazításaikkal fáradságos munkájokban szívesen támogatják. 
Kérjük őket, hogy a mennyiben valamely kiküldöttünk ellen kifogásuk van, 
azt tudomásunkra juttatni szíveskedjenek. Közigazgatási hatóságainknak is 
köszönettel tartozunk, mert most már csak kivételesen fordulnak elő esetek, 
hogy egyes közigazgatási tisztviselők nehézségeket okoznak s akadályokat 
gördítenek a szupplikánsok munkája elé.

Végül köszönet illeti azokat az ifjakat is, a kik fáradságot nem ismerve 
s időt nem kiméivé, járják be az országnak legtávolabb részeit s jó és rossz 
időben egyaránt keresik föl ismeretlen jótevőinket, hogy tőlük adományokat 
kérjenek, s az így gyűjtött összegekkel segélyezzék convictusunkat.

Adja a minden áldások Atyja, hogy a jószívű adakozóknak szívesen 
adott fillérei valóban jótékonyságot gyakorló adományok legyenek a con
victusunkat látogató ifjúság javára, s hasznát lássák nemcsak az egyesek, hanem 
az egyház és szeretett hazánk is! A jótékonyság legyen egy-egy elvetett mag 
az azt élvezők szívében, a mely termékeny növénynyé fejlődve, százszorosán 
visszatérítse az egyháznak és a társadalomnak, a mit tőle e czímeti kapott.

A convictusban való rendnek fentartása- s az ételek kiosztásánál való 
közreműködés és felügyelet s ételek kiosztása czéljából szervezve vannak 
az ökonomusi, széniori, portáns-feliigyelői s végül portánsi állások, a melyek
nek betöltése az ephorusnál való kérvényezés alapján történik.

Az ökonomusi, széniori s portáns-felügyelői állások bizalmi és kitün
tető tisztségek és csak ev. vallású akadémiai hallgatók (a portánsok felügyelője 
lehet felsőosztályú főgymn. tanuló is) által tölthetők be.

Az ökonomus kötelességei közé tartozik: a hús felvágása és kiosztása 
az étkezők között, valamint gondoskodás arról, hogy mindenkinek elegendő 
étel jusson; 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- 
.tálán legyen. Minden rendellenességről s hibáról jelentést tenni tartozik 
az ephorusnak.

A szenior felügyel az étkezőhelyiségben a rendre, csendet tart az étkezés 
folyamán, ügyel a tisztaságra, az ételeknek az asztalra való rendes tálalására, 
kiosztja a kenyeret, s imádkozik étkezés előtt és után. Szükség esetén 
helyettesíti az ökonomust, a miként viszont ez helyettesítheti a széniort. 
Az 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 kötelességük
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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 ^takarításában való segédkezés és 
ehhez hasonló, könnyebb munka.

Az ökonomus s a szenior, 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 követelményeknek. 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. 
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. Az 1914/15. isk. évben 
összesen 194 coll. hallgató és tanuló iratkozott be a convictusba. Ezek 
közül volt 45 theol. akad , 9 jogakad. hallgató, 66 főg. és 74 tanítóképzői 
tanuló. A convictus tagjai között minden felekezet volt képviselve. Con- 
victusunk ugyanis nem tesz különbséget vallás dolgában, hanem erre 
való tekintet nélkül felvesz mindenkit, a ki a Collegium tanulói 
sorába rendesen beiratkozott. S ezt az elvet fogjuk követni a jövőben is. 
Különbséget csak a jótétemények kiosztásában teszünk, mert azt az 
alapok természete követeli.

Ökonomus volt Szolkovy János IV. é. theol., szénior Nandrássy Elek
III. é. theol., a portánsok felügyelője Szuchovszky Gyula III. é. theol., 
portánsok voltak: Marencsin Andor IV. oszt. tanuló, Zsúgyel Bertalan
IV. o. t, Mikola László III. o.'t., Bergler János I. o. t. és Szlávik Tibor 
I. oszt. tanuló.

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
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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 12V*-kor theologusok és joghall
gatók, l l/4-kor pedig a főgymn. és tanítóképezdei tanulók ebédelnek. 
A vacsora ideje télen-nyáron 7 órakor van — a mikor a főgymn. és tanító
képezdei tanulók — és félnyolczkor van, a mikor a theologusok és joghall
gatók vacsoráznak. A reggelit félnyolczkor adjuk.

A jövő isk. évben, tekintettel a nagy drágaságra, 180 kor. helyett 250 
kor. díjat fog kelleni fizetni. Felszámításunk szerint egy tanulónak eltartása 
10 hónapon (41 hét) át 330 koronába kerül s így minden tanulónál 80 kor. 
hiány mutatkozik. Reméljük azonban, hogy az árak le fognak szállani s 
kellő takarékosság és óvatos beszerzés mellett sikerül ezt a hiánylatot 
kisebbíteni. Bízunk abban, hogy a háború nem fog télen át is dúlni s 
helyzetünket az eddiginél rosszabbítani; végül jóakaróink s jótevőink sem 
fognak megfeledkezni rólunk s habár a szupplikáczió jövedelmétől elestünk, 
valami pótlásáról fog gondoskodni egyházi főhatóságunk is.

A convictusi díjra vonatkozólag a következőket kell a t. szülők tudo
mására hoznunk: Az előírt 250 kor. az egész isk. évre szól, ebéd s vacsora 
fejében; egyik fele szept. elején, másik fele febr. elején a beiratkozáskor 
fizetendő. A joghallgatók az első félévre decz. végéig 100 kor.-t, a második 
félévre 150 kor.-t fizetnek. Az egész conv. díjból ebédre 160 kor., vacsorára 
90 kor. esik. Azon coll. hallgatók s tanulók, a kik havonta lépnek be és 
ki, havonként 30 kor.-t, csupán ebédért 20  kor.-t fizetnek. A felszerelési díj 
marad ezentúl is évente 2 kor. Az egész évre járó conv. díj a közös tanári
kar engedélyével részletekben is fizethető, de ezt mindig kérelmezni kell. 
A convictusi elengedések s kedvezmények megmaradnak a jövő iskolai évben 
is legalább a régi keretekben. A mennyiben tiszai egyházkerületünk jótéte
ményekre a tanítóképzői és theol. akad. hallgatók hathatósabb segélyezése 
czéljából 1200 koronával többet irányzott elő s a mennyiben főgymnasiumunk 
és jogakadémiánk is fog keresni módot a szegény, de jól tanuló fiúk  és ifjak 
nagyobbfokú segélyezésére, így remélhető, hogy a szegény szülők ezt a 
háború által okozott díjemelést könnyebben fogják elviselni, mi mellett meg
jegyzendő, hogy a felemelt díjak csak ideiglenesen vannak megállapítva, 
míg a háborúokozta mérhetetlen drágaság el nem múlik.

Tekintettel a tejhiányra, reggelire csak rántottlevest adhatunk, félévi 
kötelezettséggel, egész évre 30 koronáért.

Az étlapot, tekintettel a közélelmezési viszonyoknak ismert nehézsé
geire s ezzel összefüggő hatósági rendelkezésekre, egész pontosan megálla
pítanunk nem lehet, de törekvésünk lesz a múlt évit megtartani.
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4. Collegium! gyámintézet. #
A theol. akadémia gyűjtése .......... 27 kor. — fill.
A jogakadémia „ .............. 20 „ -  „
A főgymnasium „ .............. 40 „ -  „
A tanítóképző » .............. 11 » -  „

Ebből kapott: Összesen 98 kor. — fill.
a) a Theol. Otthon.............................. 30 kor. — fill.
b) az eperjesi ev. polgári leányiskola 34 „ — „
c) a gyámintézet központja...............  27 „ — »

Összesen 91 kor. — fill.
Pénztári maradvány 7 kor. — fill.

Perényi V ilmos,
pénztáros.

5. A kerületi árvaház.
A theol. akad. gyűjtése ................. .................  26 kor. 50 fill.
A jogakadémia „ ................. .................  20 ti —- ti
A főgymnasium ,, ................. .................  .20 I) — II

A tanítóképző „ ................. .................  22 u 40 w

Gyakorló-iskola « ................. .................  5 ti — w

Összesen .. 93 kor. 50 fill.

Az élvezett jótétem ények összegezése.
I. Tandíj elengedések:

1, A theologián (ä 40 kor.) 2120 K. -  fill.
2. A jogakadémián .. 300 i; — V

3. A főgymnasiumban .. .. 4185 „ -  „
4. A tanítóképzőben .. .. 740 „ -  „ 7345 IC -  fill.

II. Tápintézeti elengedések -.
1. A theologián .. .. .. .. 1250 K. -  fill.
2. A jogakadémián .. .. .. 50 „ -  „
3. A főgymnasiumban !oo00

4. A tanítóképzőben .. .. 3548 „ — „
5. Oeconomus, seniorok,

portánsok............ .. .. 890 „ — „ 6538 „ — „

III. Ösztöndíjak és jutalomdíjak:
1. A theologián .. . .. .. 4184 K. 04 fill.
2. A jogakadémián .. .. .. 2656 „ 86 „
3. A főgymnasiumban .. .. 4641 „ -  „
4. A tanítóképzőben .. .. 592 „ -  „ 12073 „ 90 „

IV. Lakbérelengedés:
Theol. Otthon kedvezmény .. 1850 K. -  fill.
A tanítóképzőben 55 tanulónál 3580 » — „ 5430 „ — „

Összesen 31386 K. 90 fill.
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Alapítványok és adományok kimutatása.

A Collegium kezelésében álló ösztöndíjalapM nyok kimutatása.
-  1914. 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 1914. 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 v agyona ...........................................................  853 K 74 f.
Jövedelme pedig az 1914. évben 113 K 72 f. volt.
Kiadatik egy 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 K18Í.

Jövedelme pedig az 1914. évben 35 I< 26 f. volt.
Kiadatik 3 ösztöndíj 11 K-jával.

4. Csengey Gusztáv ösztöndíjaalapítvány.
Az alapítvány v agyona ...........................................................  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
rám 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." Elvező nemlétében a kamat 
a tőkéhez csatolandó.

Az alapítvány v agyona ...........................................................  3423 K 04 f.
Jövedelme pedig az 1914. évben 132 K 90 f. volt.
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6. Cserneki és tarkeöi Dessewffy István családi ösztöndíj
alapítványa.

Cserneki és tarkeöi Dessewffy István 1892. jun. 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 1914-ben 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
menetelő protestáns tanulónak adandók ki.

Az alapítvány vagyona..........................................................
Évi jövedelme 1914-ben 90 I< 42 f. volt. Kiadatik 
1 ösztöndíj, 85 K.

8. Éhn Károly ösztöndíjalapítvány.
Éhn Károly hanusfalvi ág. hi tv. 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 1914. 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 1914. 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 K71 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 1914. hévben 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 
adassák, ki úgy a VII., mint a VIII. osztályban a ter
mészettudományokban kitűnő előmenetelt tanúsított.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1914. 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
meneteli! theologiai akadémiai hallgatónak adandó ki.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1914. 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 1914. 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 81 f.
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14. Dr. Horváth Ödön volt dékán-tanár ösztöndíjalapítványa. 
Dr. Horváth Ödön 1903. évi július 7-ikén 2000 koronát

adományozott, hogy ennek kamatai évenként annak a 
joghallgatónak adassanak, a ki a magyar közjog tanul
mányozásában abban a tanévben a legkiválóbb ered
ményt és előmenetelt tanúsította.

Az alapítvány vagyona ....................................................
Jövedelme pedig az 1914. évben 81 K 14 f volt. 
Kiadatik egy ösztöndíj, 80 K.

15. Izraelita ösztöndíjalapítvány.
Az izraelita gymn. tanulókat illető ösztöndíjalapot 1893. 

évben gyűjtötték Propper Elek és Révai VIII. o. nö
vendékek. Évi kamatjait egy gymn. izr. vallású növen
dék kapja.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1914. évben 110 K 64 f volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 100 K.

16. Jelenik Almássy István ösztöndíjalapítványa.
Kiadatik 2 ösztöndíj. Elsősorban sárosvármegyei születésű,

szorgalmas, ág. h. ev. collegiumi növendékeknek. Min
den évben más-más intézet kapja.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1914. évben 291 K 52 f volt. 
Kiadatik 2 ösztöndíj, 100 K-jával.

17. Jozeffy Pál ösztöndíjalapítvány.
Jozeffy Pál tiszakerületi superintendens 1845. júl. 3-ikán 

1000 p.-forintos alapítványa szorgalmas, erkölcsös, va
gyontalan eperjesi theologusnak, ki külföldi egyetemre 
megy. Elsőbbséggel bírnak az alapító rokonai (Jozeffy-, 
Vacul-, Tessedik-családból). A theologia dékánja, ki
nek az adományozásnál a szavazatok egyenlő meg
oszlása esetén döntő szavazata van és a superintendens 
kösse szívére az ösztöndíjasnak, hogy ha szerencsés 
lesz, hasonló alapítványt tegyen.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1914. évben 115 K 30 f volt. 
Kiadatik egy 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

Coll. Ért. 1914—1915.

2049 K 62 f.

2818 K 62 f.

7406 K 82 f.

2888 K 75 f.

23
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ki, a kik a Kacziányi- és Graf-családokkal rokonság
ban vannak; ha ilyen rokonok nem volnának, akkor 
a két ösztöndíj a Collegium bármely tanintézetébe 
járó két ág. hitv. evang. valláséi, szorgalmas tanuló
nak adándó 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 1914. évben 592 K 54 f volt. 
Kiadatik 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 1914. évben 82 K 14 f volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 80 K.

20. Ketzer Miklós ösztöndíjalapítvány.
Ketzer Miklós 1802. márcz. 19-ikén 2000 rfrtot hagyomá

nyozott oly rendeltetéssel, hogy annak interessé az 
alumneumban levő jó erkölcsű 12 primanus ifjakra 
s azoknak ruházatjuk és könyvek szerzésében segít- 
ségire, minden ifjúnak tíz-tíz rft. esztendőnkint for- 
díttassék. A tőke jövedelme jelenleg 3 ifjúnak ado- 
mányoztatik.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1914. évben 29 K 82 f volt. 
Kiadatik 3 ösztöndíj, 9 K-jával.

21. Kossuth Lajos ösztöndíjalapítvány.
Az alapítvány vagyona .....................................................

Jövedelme pedig az 1914. 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 

Kubiriyi-család deménfalvai ágából törvényesen leszár
mazó olyan ág. h. evang. szegényebb ifjak, kik tanul
mányaikat az eperjesi evang. Collegium valamely tan
intézetében sikeresen folytatják, támogatassanak.

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 1914. 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 1914. évben 40 1< 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 joga a theologiai akadémia

3173 K 70 f.

1032 I< 48 f.

23.
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tanári-karát illeti, mely ebben a kérdésben végérvé
nyesen határoz.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Jövedelme pedig az 1914. évben 40 K 86 f volt. Ki- 
adatik 1 ösztöndíj, 40 K.

25. Özv. Kuksz Istvánná 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 
Abstammimgsgeschlechtes 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 1914. évben 20 K 92 f. volt. Ki- 
adatik egy 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 
gemessen eben unter Verbindung der hiesigen Löbl. 
Gemeinde vor andern zu dienen.“

Az alapítvány vagyona .. .. » ....................................
Jövedelme pedig az 1914. 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 vagyonya ....................................................
Jövedelme pedig az 1914. 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 1914. évben 19 K 88 f volt.

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 a 40-éves találkozón résztvenni — 100 ko
ronával és Seyfried József, a szegedi kir. ítélőtábla nyug. 
elnöke, 25 koronával hozzájárult.

Az alapítvány vagyona ....................................................
Jövedelme pedig az 1914. 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 főgymn. tanuló 
tápintézeti díjainak részben való fedezésére fordítandók. 
Ehhez az összeghez az 1869-ben érettségit tett és 1909-ben 
40-éves találkozóra összegyűlt érettségit tett ifjak újabb 
adománynyal járultak hozzá.

Az alapítvány vagyona ....................................................
Jövedelme pedig az 1914. évben 87 K 96 f volt.

31. Dr. M eliorisz Béla jogtanár ösztöndíjalapítvány.
Az. alapítvány kamatából „dr. Meliórisz Béla jogtanár tanul

mányi ösztöndíjat" kap a jogakadémia két olyan nyil

720 K 02 f.

512 1< 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 1Q14. 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 1914. 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 1914. 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 1914-ben volt 27 K 96 f. A tőke 
egyelőre növéltetik.

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. P ro p p er Elek ösztöndíjalapítvány.
Az alapítvány jövedelméből 100 koronás ösztöndíjat kap 

egy szegénysorsú, kitűnő előmenetelő 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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között az alapítók családjával fennálló rokonság előnyt 
biztosít.

Az alapítvány vagyona ....................................................
Jövedelme pedig az 1914. évben 200 1< 62 f volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 100 K.

37. Református ösztöndíj.
A helvét hitv. gymn. tanulók ösztöndíjalapját létesítette a 

főgyrnn. tanári-kar és a gymn. ifjúság.
Az alapítvány vagyona.........................................................

Jövedelme pedig az 1914. 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 1914. évben 138 K 80 f volt. 
Kiadatik 8 ösztöndíj 16 K-jával, és pedig a ideológián 
2, a jogakadémián 4, a főgymnasiumban 2.

39. Sárossy László ösztöndíjalapítvány.
Sárossy László Bodonlakáu 1778. február 18-ikán hagyo

mányozott 2000 rfrtot a Collegiumnak, akkor itt tanult 
rokonai díjazására, „ubi verő iidern 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 1914. 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 K 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 
abaújvármegyei ifjak elsőbbséggel bírnak. Az évi ka
matokat életfogytiglan örökhagyó nővére: özv. Albertffy 
Mihályné szül. Schneider Amália kassai lakos élvezi.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Évi jövedelme 1914-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 1914. 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 1914. 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 1914. 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 1914. 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 4000 
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 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 feltételeknek megfelelő női tanulója lenne a 
collegiumi főgymnasiumnak, akkor az ösztöndíj ki
adható neki az esetben is, ha a Collegium convictusát 
igénybe nem vehetné.

Az ösztöndíj minden évben kiadandó a fentjelzett feltéte
lek melletti pályázók hiányában is. A mennyiben idő
vel, avagy bármely évben a részvények jövedelme 
lejebb szállana, a két ösztöndíjra csak az az összeg 
fordítható, a mely a 480 drb részvény után jövede
lemként befolyt.

Az ösztöndíjat, a coll. főgymnasium tanári-testületének javas
lata értelmében, a Coll. közös tanári értekezlete ítéli 
oda; ugyanily módon történik a döntés a fölött, vájjon 
az idővel Isten segítségével elérendő kamatszaporulatot 
a két ösztöndíj nagyobbítására, újabbak létesítésére vagy 
esetleg a coll. főgymnasiumnak más czéljaira kelljen-e 
fordítani.

Az alapítvány vagyona .....................................................
Évi jövedelme 1914-ben 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 1914. évben 82 kor. 88 fill. volt. 
Kiadatik 1 ösztöndíj, 80 K.

Coll. Ért. 1914-1915.

12325 K 16 f.

2094 K 42 f.

24
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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 1914. évben 39 kor. 32 fill. 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 1914. évben 80 f. Kiadatik 5 ösztöndíj 20K-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 1914. évben 429 kor. 94 fill. 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 legális 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 jaeriichen 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 I< 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 1914. 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 Vili. osztálybeli tanulók szá
mára, kik szegények és Vandrák jelszavait: „odi pro
fanum vulgus" és »rectum et honestum" követve, 
humánus jó erkölcs és tanulás által, különösen a ma
gyar irályban és latin nyelvben, mint Vandrák kedves 
tantárgyaiban kitűnnek. Egyenlők között Vandrák 
András ivadékainak elsőbbségük van.

Az alapítvány vagyona ....................................................
Jövedelme pedig az 1914. 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 1914. évben 79 K 20 f. volt. Ki
adatik 1 ösztöndíj, 50 K.

53. Vargha János és Gyula jutalomdíjalapítvány.
Vargha János, aki 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.

24*
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és felső-iskolákat bárhol járó fiainak adandó ki jutalom
díj gyanánt. Ilyenek nemlétében pedig a főgym. sze
gény, szorgalmas tanulójának, lehetőleg olyannak, a 
ki ev. lelkész fia.

Az alapítvány vagyona .....................................................
jövedelme pedig az 1914. évben 40 kor. volt. Kiadatik 
1 ösztöndíj, 80 kor.

54. Wagner Keresztély ösztöndíjalapítvány.
Wagner Keresztély Eperjesen 1824. decz. 18-ikán 2000 Rfrtot 

w. w. hagyományozott, hogy ennek kamataiból a köz
vizsgakor két ösztöndíj adassák erkölcsi jellem és foly
tonos szorgalom által kitűnő, vagyontalan szüléjű 
primanusnak.

Az alapítvány vagyona...........................................................
Jövedelme pedig az 1914. 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.

2040 K -  f.

1807 K 17 f.

Összesen: 187700 K 53 f.
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A jövő iskolai évet illető tudnivalók.

Collegiumunk theol. akadémiáján a beiratások a jövő tanévben is 
szeptember 1—8-ikáig tartanak s az előadások szept. 9-ikén kezdődnek.

A theol. akadémia minden hallgatója tandíjmentes; beiratási díj 5 kor., 
kórház 1 kor., könyvtár 3 kor., áll. nyugdíj intézeti illeték 10 kor., testületi 
és önsegélyezési s egyéb egyesületi díjak 8 kor., illetőleg 9 kor., leczke- 
könyvi 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—30-ikáig tart; azontúl 
tanárkari engedélylyel lehet beiratkozni. Az egyévi önkéntesek okt. 1—8. 
napjain iratkozhatnak be. Az előadások szept. 16-ikán kezdődnek. A jog
akadémián a félévi tandíj 50 kor., beiratási díj 5 kor., országos tanári
nyugdíjra 10 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, orsz. tanári nyugdíj-illeték 10 kor., 4 kor. könyvtári díj, 
4 kor. az alapra és 1 kor. a rendőri-igazolványért. A hallgatók vallásfeleke
zeti különbség nélkül tandíjelengedésben részesülhetnek és igénybe vehetik 
a Convictust is; evang. lelkészek, tanárok és tanítók fiai — szorgalom
tanúsítás esetén — külön folyamodás nélkül féltandíjmentességben részesül
nek. A fölvétel érettségi bizonyítvány, vagy pedig a multévi index és távozási 
bizonyítvány alapján történik. A kiknek katonaügyben vagy ösztöndíjügy
ben olyértelmű bizonyítványra van szükségük, mely szerint a jövő tanévben 
főiskolai tanulmányokat szándékoznak folytatni, azok a szünidőben előjegy
zést s erről szóló bizonyítványt 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 30. és 31-ikén d. e. 8 órakor kezdődnek. Fölvételi vizsgálatot 
tesznek az I. osztályba lépő tanulók közül azok, a kiknek a negyedik elemj 
osztályról kielégítő bizonyítványuk nincsen; a felvételi vizsgálatért díj fize
tendő. Egyébként minden tanulót bizonyítványa alapján veszünk föl. Min
den gymnasiumi tanuló, a 3964-1885. évi vallás- és közokt.-ügyi miniszteri 
rendelet értelmében, köteles a beiratásnál születési bizonyítványát fel
mutatni; azok pedig, a kik már 12-évesek elmúltak, tartoznak orvosi bizo
nyítványnyal igazolni, hogy a védhimlőoltásnak másodízben sikerrel vetet
ték magukat alá, vagy hogy az utolsó öt év alatt himlőt állottak ki, vagy
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hogy a törvény értelmében föl vannak mentve a beoltás kötelezettsége 
alól. Magántanulók a megelőző osztályról szóló bizonyítványuk és a szüle
tési bizonyítvány alapján az iskolaév elején iratkoznak be. A főgymnasium 
a jövő tanévben is a miniszteri tantervet követi s így a görög nyelv taní
tása mellett görögpótló tanfolyam is lesz.

A főgymnasiumban a 19 kor.-nyi, illetve az először beiratkozóknál 
23 koronányi apró díjakon kívül 60 kor. évenkint a tandíj. Ev. lelkészek, 
tanárok és tanítók fia l — minden külön folyamodás nélkül — féltandíjat 

fizetnek, ha jó  erkölcsi magaviseletét tanúsítanak.
A főgymnasium tanári testületé megokolt esetben a jó  magaviseletéi 

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 tanítóképző-intézetbe való fölvételre nézve a tanítóképző értesítőjé
nek 161. oldalán ad kimerítő útbaigazítást; a javítóvizsgálat 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 250 kor.; csupán 
ebédre is lehet járni, melynek díja 160 K; havonként is lehet beiratkozni 
30 kor. díjért. Kívánatra reggeli is kapható évi 30 kor.-ért.

A Collegium bármely intézetének hallgatója vagy tanulója csak oly 
lakást fogadhat, a melyről az illető intézet dékánjának vagy igazga tójának 
tudomása van. Az intézetek vezetői e tekintetben az érdeklődőknek szívesen 
szolgálnak útbaigazítással.

Az 1915 — 16-iki tanév ünnepélyes megnyitása szeptember 20-ikán 
délelőtt 11 órakor a coll. nagyteremben lesz.

Eperjes, 1915. július 1.
Draskóczy Lajos,
collegiumi igazgató.










