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Adatok a Collegium 1915/16. tanévi történetéhez.
I. Collegiumunk és a háború.

A mult tanév keserves izgalmait és megrázkódtatásait e tanév folyamán 
végre nyugodtabb hangulat és tűrhetőbb kedélyállapot váltotta fel. A gorliczei 
áttörés t. i. meghozta áldásos gyümölcsét: megyénkből elvonult az ellenség, 
evvel eltűnt a lidércnyomás s városunk és Collegiumunk élete is lassan- 
lassan rendesebb mederbe terelődött. Mindnyájunk élete azonban — sajnos — 
még most is a háború hatása alatt áll s ez a hatás természetesen Collegiu- 
munkat is nagy mértékben érintette s érinti még most is.

A kedvezőbbé vált viszonyok folytán a collegiumi tanintézetek mind
járt a tanév elején megélénkültek, ez áll különösen a főgimnáziumra, amely
ben a tanulók száma a múlt évit meghaladta, a többi három tanintézetben 
azonban, sőt még a theol. akadémián is — ámbár hallgatói a hadiszolgálat 
alól fel vannak mentve — megapadt a tanulók, illetve hallgatók száma; 
a sorok azonban a tanév folyamán történt többrendbeli sorozás és behívás 
folytán még erősen meggyérültek. (A részletesebb adatok az intézeteknél 
feltalálhatok.)

A hadbavonult tanárok közül dr. Flórián Károly és Becht József orosz 
hadifogságban vannak, dr. Moór Gyula, dr. Sztehlo Zoltán, Saguly József, 
Schöpflin Géza, Teltsch Kornél, Bartus Ödön és Wohaner Dezső hadi- 
szolgálatot teljesítenek. Fel lettek mentve: Borsody Károly és Gerhard Béla.

A tanév folyamán mint B. osztályú népfelkelők besoroztalak s mint 
nélkülözhetetlenek felmentést nyertek: dr. Hebelt Ede, Gömöry János, dr. 
Wallentínyi Samu, Vöröss Sándor és Peskó Ödön.

Az itthonmaradt tanárok egymaguk látták el a tanintézetek nagy mun
káját, a collegiumi tanítóképző-intézet azonban még külső erőket is volt 
kénytelen igénybe venni.

Az itthonmaradt tanárok nagyarányú hivatalos elfoglaltságuk mellett 
tevékeny részt vettek a háborúokozta összes társadalmi mozgalmakban, így 
többek között Sárosvármegye központi és eperjesi Hadsegélyző Bizottságá
ban, amely utóbbinak ügyvezető-elnöki tisztét Draskóczy Lajos theol. akad.
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tanár töltötte be; ugyané bizottságban működtek közre: Peskó Ödön és 
dr. Wallentínyi Samu főgimn. tanárok és Gerhard Béla tanítóképző-intézeti 
igazgató. — Nagy tevékenységet fejtettek ki a coll. tanárok a Vöröskereszt
egyesület sárosmegyei és eperjesi fiókjánál, mely utóbbinak titkári teendőit 
Gömöry János coll. főgimn. igazgató végezte; ugyancsak ennél az egyesü
letnél tevékenykedtek: Vöröss Sándor és dr. Wallentínyi Samu főgimn. 
tanárok. Az orosz betörés által sújtott lakosok fölsegélyezésére alakult vár
megyei Végrehajtó-bizottság keretében tevékeny részt vettek: Mayer Endre 
theol. akad. dékán és Szutórisz Frigyes coll. igazgató. A Katona-Otthon 
szervezése és vezetése körül dr. Deák János theol. akad. tanár serénykedett.

A coll. tanárok közül Uömöry János coll. főgimn. igazgató, Vöröss 
Sándor és dr. Wallentínyi Samu kiváló szolgálatuk, illetve munkájuk elisme
réséül a Vöröskereszt hadiékítményes ezüst díszéremmel lettek kitüntetve.

A coll. tanárok sokrendbeli elfoglaltságáról, úgyszintén közhatósági, 
irodalmi és társadalmi tevékenységéről szóló adatokat az egyes intézetekkel 
kapcsolatban közöljük.

II. Egyéb adatok a Collegium 1915/16. évi történetéhez.

A háborúval kapcsolatos adatokat előrebocsátottuk, szorosan véve 
azonban alig van ebben a tanévben olyan adat, amelynek a háborúval 
valami kapcsolata nem volna.

A háború hatása alatt állott elsősorban a collegiumi . tanintézeteknek 
szept. 19-ikén tartott közös megnyitó-ünnepélye, amely alkalommal Szutórisz 
Frigyes coll. igazgató „A világháború, illetőleg harc a létért és az ember 
kultúrája“ címen megnyitóbeszédet mondott, ezt a beszédet a sárosvármegyei 
oroszdúlta községek lakosainak felsegélyezésére alakult bizottság e jótékony 
célra kiadta s forgalomba hozta*

A coll. kormányzó hatóságok közül az igazgató-választmány 1915. 
szept. 23-ikán tartotta meg első ülését, melynek legfontosabb tárgya volt 
Bánó Árpád coll. felügyelőnek és dr. Sztehlo János másodfelügyelőnek a 
beiktatása Geduly Henrik püspök úr akadályoztatása miatt Korbély Géza, 
az igazgató-választmány egyházi elnöke végezte a beiktatást. Mindkét fel
ügyelő működése elé a legnagyobb bizalommal tekint a Collegium, hiszen 
mindkettőjük édesatyja hűséges munkása, igaz barátja volt a Collegiumnak 
büszkesége az ev. egyháznak s a két felügyelő már eddigi működésével is 
biztosítékot nyújt arra, hogy apáikhoz hasonlóan, mindenkor hűséges és 
lelkes harcosai lesznek a Collegiumnak.

* Ez a beszéd eddig 100 koronát eredményezett a jótékony célra; azok a tanintézetek, 
amelyek a beszédet és evvel az általa elérendő jótékony célt fel nem karolták, a mutatvány
példány árát eddig még nem küldték be. A még meglevő példányok, 40 fillérnek posta
bélyegben történő beküldése ellenében, a coll. igazgatóság útján még kaphatók.
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Ugyanezen igazgató-választmányi ülés Bartus Ödön tanítóképzőintézeti 
(hadbavonult) segédtanárt 1915. évi október 1-jén kezdődő hatállyal rendes 
tanárrá megválasztja.

Ugyanezen ig.-vál. ülés foglalkozott néhai özv. Boross Zsigmondné 
végrendeletének azon pontjával, mely szerint 10,000 koronás családi ösztön
díjának kezelőjéül a Collegiumot bízta meg.

Ugyanezen ülés kimondja, hogy dr. Hebelt Ede jogakadémiai tanár, 
1915. februárban megszerezvén egyetemi magántanári képesítését, 1915. 
március 1-jétől a rendes tanárt megillető fizetésben, lakbérben és ötöd
éves pótlékban részesüljön.

Ugyanezen ülés Ferdinkó Béla, a Nagysárosi Műmalom főkönyvelőjének 
a főgimnáziumnak ajándékozott, igen értékes festményért köszönetét mond.

Ugyanezen ülés a jogakadémiai és főgimnáziumi tanároknak kamat
nélküli beszerzési előleget szavaz meg. Az előlegek 1916. első tíz hónapjá
ban visszafizetendők.

A coll. tanári-kar csatlakozván az ünneplők sokaságához, részt kért 
magának abból az ünneplésből, amelyben dr. Baltik Frigyes ev. püspök, 
25 évi püspöki jubileuma és magas királyi kitüntetése alkalmából részesült.

Hasonlóképen adott kifejezést szerencse- és üdvkivánatainak dr. Novák 
István gör. kath. püspök úrral szemben, a Ferenc József-rend nagykereszt
jével való magas királyi kitüntetése alkalmából.

Az őszi deprecatiót nov. 30-ikán tartottuk meg. Az ifjúság részéről Horváth 
János IV. é. theol. akad. hallgató beszélt, a tanári-kar részéről Oömöry János 
coll. főgimn. igazgató mondott történeti háttérrel biró beszédet.

A coll. számvizsgáló-bizottság 1915. dec. 8-ikán tartott gyűlésén meg
vizsgálta az 1914. évi coll. számadásokat, amelyeket — az igazgatóválaszt
mány felkérésére — Vogel Béla igazgató-választmányi tag összeállított s a 
bizottság a lelkes igazg.-választm. tagnak fáradságos és gondos munkálatáért 
hálás köszönetét fejezi ki.

Ugyanezen bizottság a coll. tanárok menekülési segélye dolgában is 
megtette az előkészületeket.

Az 1915. évi dec. 19-ikén tartott végrehajtó-bizottság magáévá tette 
a számvizsgáló-bizottságnak, a coll. tanároknak adandó menekülési segélye 
dolgában tett javaslatot, mely szerint a jogakadémia és főgimnázium tanárai 
közül azok, akik a segélyt kérték, bizonyos méltányos kulcs alapján a segélyt 
meg is kapták.

Hasonló arányú segélyben részesültek a kerületi pénztárból a coll. 
theol. akadémiai és tanítóképző-intézeti tanárok.

Ugyanez az ülés az Éles-hagyatékból a tanárok felsegélyezésére szánt 
2000 koronából, a tanári-karból kiküldött segélyosztó-bizottság javaslata 
alapján, két tanárnak 400 — 400 koronát szavazott meg, a fönmaradt összeg 
pedig a szabályzat szerint fog kezeltetni.

1915. dec. 19-ikén üdvözöltük a Collegium nevében Faragó József 
polgármestert abból az alkalomból, hogy kiváló szolgálatai elismeréséül 
királyi tanácsosi kitüntetésben részesült.

í*
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Dec. 22-ike Leffler Samu nyíregyházai evang. főgimnáziumi nyug. 
igazgatónak halálhírét hozta. A coll. tanári-kar úgy a testvérintézet tanári
karának, valamint az elhunyt kiváló tanár családjának is legmélyebb rész
vétének adott kifejezést.

Dec. 28-ika Csengey Gusztáv kartársunk ünneplésének szólt, abból 
az alkalomból, hogy a Petőfi-Társaság kiváló költőnket dísztagjává válasz
totta. Az ünneplés csak szerény baráti keretekben folyt le, de lélekben ott 
volt nemcsak főiskolánk tanári-kara, hanem egész társadalmunk is.

1916. jan. 2-ikán Bánó Árpád coll. felügyelő és Szutórisz Frigyes coll. 
igazgató Tahy József alispánt, volt érdemes coll. felügyelőt keresték fel s 
szívből jövő üdvkivánataiknak adtak kifejezést úgy a coll. elöljáróság, mint 
a collegiumi tanári-kar nevében abból az alkalomból, hogy a királyi kegy 
Collegiumunk és társadalmunk e kiváló támaszát udvari tanácsosi méltó
sággal kitüntette.

1916. jan. 10-ike Stettner Gyula felsőlövői lelkész-főesperes halálhírét 
hozta. A tanári-kar mély részvétének adott kifejezést.

1916. jan. 12-ikén a coll. elnökség Csengey Gusztávot megbízta, hogy 
az intézetet a városi képviselőtestületben képviselje.

1916. jan. 14-ike gyászhírt hozott; akkor halt meg dr. Scholtz Gusztáv 
bányakerületi püspöknek nemeslelkű neje. A tanári-kar mély részvétének 
adott kifejezést.

1916. jan. 26-ikán tartotta a coll. számvizsgáló-bizottság ülését, melynek 
egyetlen tárgya az 1914. évi coll. számadások folytatólagos megvizsgálása volt.

1916. március 15-ikét, tekintettel a már nyugodtabbá vált kedély
állapotra, régi módon ünnepelte a Collegium. A jogakadémiai ifjúság az 
előestén fáklyás-zenét rendezett, s 15-ikén d. e. 11 órakor folyt le a közön
ség impozáns érdeklődése mellett a szabadság ünnepe.

Ezen ünnepélyhez fűződött a coll. ifjúságnak 48-as zászlajának hadi- 
zászlószögekkel való díszítése, amely alkalommal a coll. ifjúság felkérésére 
Szutórisz Frigyes coll. igazgató mondotta a zászlódíszítést bevezető és 
záró beszédet.

Ezt a beszédet szószerint itt közöljük:
„Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Ma az egész ország zavartalanul, a harci zajtól távol ünnepelheti 

meg az 1848/49-iki szabadságharc dicső emlékét, s úgy érzi mindenki, 
hogy a mai országos megnyilatkozásnak — a jelenlegi nehéz viszonyok 
közepette — nagyobb a súlya; mindenki érzi, hogy a ma országszerte 
fellángoló lelkesedésnek nagyobb a becse, mint máskor volt. Talán ne 
is kérdezzük, hogy miért? Hisz most már mindenki tudja, hogy a ma
gyar haza ifjúsága nemcsak szónokolni tud, hogy a szabadság eszméit, 
a hazafiságot nemcsak az ajakán hordozza, hanem hogy a mai nehéz 
időkben a haza iránt való szeretetével, hősiességével, áldozatkészségével cso
dákat művelt, hogy eget ostromló lelkesedésével az egész társadalmat magá
hoz emelte s egységessé tette: ma a fiúk, apák és nagyapák egyformán ra
gadnak fegyvert. Az apák, nagyapák talán könnyes szemmel búcsúznak a



családtól, de a lelkesedés tüzével szívökhen mennek oda, ahova ma min
den férfiúnak menni kell: háborúba. Most már nem kérdezzük, mi a haza? 
Most tettek, dicső tettek vannak napirenden ezrivel. A mai országos ün
neplés alkalmából az egész ország tekintete ismét a fiatalság felé fordul 
s annak lelkesedéséből méltán új erőt, új reményt, új bizalmat vél meríteni 
s a társadalom mindezért az ifjúsággal szemben csupa hálával, szeretettel 
és elismeréssel adózik.

Ugyanígy fogadja a mi lelkes közönségünk itt e nevezetes helyen ősi 
Collegiumunk ifjúságát, azt az ifjúságot, amely minden időben a helyzet 
magaslatán állott, sőt sokszor igen kényes viszonyok között vezérszerepet 
játszott. Ez az ifjúság a mai súlyos helyzetben is kitett magáért: hány lelkes 
hőst adott már eddig is a hazának, hányán vannak jelenleg is köztük, akik 
toll és könyv helyett fegyvert készülnek forgatni s akik életöket és véröket 
készek feláldozni a hazáért s ha szükség lenne rá, — szentül hiszem — 
egyetlenegy tagja sem maradna itthon: mert a haza minden előtt!

A mi főiskolánk lelkes ifjúságának mai megnyilatkozását szívesen 
s elismeréssel fogadom én is, ki — mint a Collegium ezidő szerinti igaz
gatója — az ifjúság óhajának szivesörömest engedve vele együtt e dobogóra 
léptem azért, hogy a collegiumi ifjúság közös zászlaját a mai nagy 
időkkel szorosabb kapcsolatba hozzuk. Ez íme a collegiumi ifjúságunk 48-as 
zászlaja, amelyet ereklye gyanánt óvunk s amelyre mindenkor kegye
lettel tekintünk. Ez eperjesi honleányok munkája. Ezt a zászlót adták az 
eperjesi honleányok 1848. május 7-ikén coll. tanárokból és ifjakból megalakult 
nemzetőrcsapatnak, amely csapat evvel a zászlóval e teremből a közönség 
lelkes tüntetése közben dicsőséges útra, a szabadságharcba indult, s a zászló 
szerencsésen vissza is került. Ez a zászló azóta nemcsak drága emléke, szent 
ereklyéje a Collegium négy intézete ifjúságának, hanem jelképezi egyúttal 
a testvéri együvétartozást, a főiskolához és a drága hazához való kapcso
lódást. Jelenti azonban még az eperjesi honleányokhoz való kapcsolatot. 
Hisz’ a zászló maga eperjesi honleányok munkája, adománya; eperjesi 
honleányok voltak azok, kik az ereklyezászlót a szabadságharc félszázados 
emlékünnepe alkalmával megkoszorúzták s új szalagokkal látták el. S kik 
azok, akik azóta is a coll. ifjúság nemes törekvéseinek mindenkori jóakaró 
és hathatós támogatói ? Kik azok, kik az ifjúság mai hazafias ünnepélyének 
fényét és díszét emelik? Senki más, mint Eperjes honleányai! Kell-e szebb 
kötelék? Kell-e kedvesebb pártfogóság? Eperjes lelkes honleányai! A colle
giumi ifjúság nevében hálatelt szívvel köszöntlek titeket!

S ma, midőn a Collegium ifjúsága a szabadságháború szent eszméit: 
a szabadságot, szeretetet és egyenlőséget felújítja s a szabadságharc ragyogó 
emlékének újra áldoz, tehet-e szebbet, mint hogy a dicső múlt emlékéhez 
a jelenleg dúló világháború emlékét is fűzi, annak a nagy háborúnak az 
emlékét, amely újra öntudatra ébresztette a magyart s amely háború 
— hisszük és reméljük — egy szebb, egy dicsőbb jövőnek a hajnalát jelenti. 
Ily kegyeletes ténykedéshez ki nem nyújtana szívesen segédkezet?!

A mai nagy idők emlékét hadd szolgálják azok a hadizászlószögek,
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amelyeket íme a Collegium négy intézetének ifjúsági képviselői rendeltetési 
helyökre fognak juttatni." — (Erre következett a zászlószögek beverése jeligés 
mondások kíséretében a négy intézet kiküldöttjei által.) A coll. igazgató 
zárószavai: „íme, kedves ifjúság! Vésd immár jól emlékezetedbe ezt a mai 
jelenetet s az itt elhangzott fogadalmakat és kijelentéseket; lelkesedésed 
tüzét ne engedd ellankadni soha sem, sőt terjeszd ki életed minden meg
nyilatkozására, minden munkádnak is ez legyen eleven rugója; — végül 
pedig a háromszínű nemzeti zászlót el ne hagyd sohasem, mert mondom 
neked, hogy csak „in hoc signo vinces!“

1916. május 10-ikén a Collegium épületein megjelent fekete zászlók 
Bárdos Zoltán coll. főgimn. VI. o. tanuló halálát jelezték; az igen rokon
szenves és szépreményű tanulónak halála mély gyászt hozott az intézetre, 
aminek úgy a coll. tanári-kar, valamint a coll. tanintézetek ifjúsága impozáns 
módon adott kifejezést.

1916. május 20-ikán tartottuk meg a tavaszi deprecatiót, amely ünnep
ség egyúttal a hadbavonuló tanulók búcsúztatója is volt. A deprecáló- és 
búcsúztató-beszédet „Isten- és hazaszeretet“ címen Szuchofszky Gyula IV. éves 
coll. theol. akad. hallgató mondotta. A tanári-kar nevében Szutórisz Frigyes 
coll. igazgató mondotta a következő beszédet:

„Mélyen tisztelt tanári-kar! Kedves ifjúság!*
Egy mindnyájunk előtt ismeretes költeményből indulok ki mai beszé

demben. Címe: Keresem az Istent. Ebben egy zarándokról van szó, aki az 
egész világot bejárta keresni az Istent, de sehol sem találta.

E zarándok szavaival élve:
Vájjon hol lappang az isteni jóság,
Irgalom, bölcseség, erkölcsök tökélye,
Az igazság csúcsa és a szellem mélye?!

Istent kereső útjában elment a zarándok palotákba, melyek márvány
kőből vannak építve s színarannyal festve. Ellátogatott templomokba, zárdákba; 
majd a tudósokat, művészeket kereste fel. Hisz a tudósok is, a művészek is 
— úgy vélekedett a jámbor — istenileg éreznek, lényök csupa eszmény, 
ők mindig a szépet, a nagyot keresik. De bárhová kopogtatott be a vándor: 
mindenütt csalódott, szerteszét csupa anyagiasság, csupa önzés, irigység, — 
Istent sehol sem találta. Majd a nép közé ment, a nyomor lakába, betekin
tett a börtönökbe, ott is sok bűnt, bajt látott — s borzadva hagyta el a 
népet is. Istent sehol sem találta. Ekkor a vándor lehajtotta a fejét s zoko
gott csendesen, — majd őrült lázban égve, futott, futott messzire s harsány, 
fájdalmas hangját mintha most is hallaná az ember:

„Elveszett az Isten ! De meg kell találnom!"
A mai deprecatiós ünnepélyt használjuk fel arra, hogy Ábrányi Emil 

szép versének vándorához hasonlóan: keressük mi is az Istent! Mi meg 
fogjuk találni.

Hát csakugyan elveszett-e az Isten ?

* Ezt a beszédet csakis a Collegium ifjúságának több ízben kifejezett kérésére köz
löm az Értesítőben.



Nem keressük Istent az emberi társadalomban, amely társadalom az 
élet örömeiben, zajában és küzdelmeiben úgyszólván elmerül; nem kutatjuk 
újra a templomokat és a zárdákat; nem alkalmatlankodunk újra a gazdagok
nak, a művészeknek; a börtönöket, a népet sem bántjuk, mert sok lenne e 
helyen kutatni, vájjon mindenütt olyan sötét-e a kép, aminőnek azt zarán
dokunk festi.

Hanem látogassuk sorra a nagy tudósokat, ezek közül is csak azokat, 
akiknek az a hivatásuk, hogy a végtelen kiterjedésű, csodálatosan meg
alkotott és kormányzott mirtdenségbe bepillantsanak, akik a nagy mindenség 
lényeivel, anyagaival, a természet jelenségeivel foglalkoznak és akik ezt a 
tudományos kutatást, a lehető legtökéletesebb eszközökkel fölszerelve, 
tehetik meg.

Vájjon reájuk is vonatkozik-e zarándokunk fájdalmas kijelentése: 
Elveszett az Isten!

Első látogatásunk olyan tudósoknak szól, akik a legnagyobb zajjal 
dolgoznak s akiknek tudományos hatása leginkább tapasztalható a társada
lomban is. Ezek a tudósok csak rideg anyagot ösmernek, csak azt hiszik 
el, amiről érzékeik útján meggyőződhetnek, vagy amit kísérletek útján be
bizonyíthatnak. így járunk többek közt Laplace-ná\, a híres csillagásznál, aki 
elég cynikusan kijelentette, hogy távcsövével már sokszor át- meg átkutatta 
az eget, de Istent sehol sem találta. Majd Virchow-oi, a híres anatómust 
keressük fel, ő meg — saját kijelentése szerint — az emberi testet már 
számtalanszor végigboncolta, de az ember lelkének még nyomára nem 
jött. Hasonlóképen járunk nagyon sok másnál is. Ezen egyoldalú tudósok
nál tehát csakugyan hiába keressük az Istent: náluk a tudomány minden, 
sők náluk az Istenség fogalmát is a tudomány képviseli. Sőt van köztük, 
aki nyíltan kimondja, hogy nem Isten, hanem a természettudomány a minden
ható, a legfőbb jó. E tudósokra tényleg ráillik zarándokunk kijelentése: 
Elveszett az Isten! Rájuk vezethető vissza az a téves vélemény is, mintha 
természettudomány és Isten fogalma egymást kizárnák.

E hiábavaló fáradozás azonban el ne kedvetlenítsen, hanem keressük 
továbbra is az Istent. Meg fogjuk találni.

Vándorutunkban tehát tovább látogatjuk a természettudósokat, hátha 
akadnak köztük olyanok is, amilyeneket mi keresünk?...

S fáradozásunknak csakugyan lesz bőséges eredménye: a legnevesebb 
természettudósoknak hosszú díszes sora biztatóan fogad bennünket. Ezek a 
nagy férfiak őszintébbek és elfogulatlanabbak előbbi társaiknál. Ők is tuda
tában vannak a természettudományok nagy s mindig fokozódó jelentőségé
nek, de azért beismerik, hogy az egész mindenség megismerésének igen 
korlátoltak a határai. Bevallják ugyanis, hogy az ember öt érzékével s azok 
minden, bármilyen tökéletes segédeszközeivel is a természetnek csak kis 
részéről vehet tudomást, sőt, hogy a nagy mindenség sok mindenféle meg
nyilatkozásának befogadására érzékeink sincsenek. Igen korlátolt azonkívül 
— szerintük — az ember értelme is, végül pedig tény az, hogy a világ 
úgyszólván kimeríthetetlen s kifürkészhetetlen: minden felfedezés ad ugyan
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feleletet egy bizonyos kérdésre, ennek nyomában azonban ezer új kérdést 
támaszt. Ilyenformán akármelyik pontjáról indulunk ki a látható világnak, 
mindenütt észrevétlenre, meg nem magyarázódra — vagy egyenesen meg- 
magyarázhatatlanra — bukkanunk. Ennek alapján ezek a belátó tudósok 
maguk is elismerik, hogy a világ és az élet tele van rejtélyekkel, amelyeket 
a tudomány meg nem tud fejteni. Ki tudná pl. megfejteni az anyag lénye
gét, ki tudja, mi az erő, mi az élet, mi a halál, mi célja van az életnek, 
mi a szellem stb. stb.

S e sokféle körülmény hatása alatt ezek a természettudósok az anyagi 
és érzékileg észrevehető világon felül egy magasabb, egy teremtő és min
dent uraló kormányzó lény, egy Istenség létezését ismerik fel.

Ebben az értelemben nyilatkozik nagy elragadtatással Linné, az örök
életű botanikus, úgyszintén Kopernikus, a nagy csillagász, hasonlóképen 
Liebig, a nagy chemikus, továbbá Agassiz, a nagy zoologus és igen sokan 
mások is. A nagy érdekességű nyilatkozatok közül hadd idézzem Oswald 
Heer-ét. Ez a tudós, aki mint geológus, botanikus és zoologus egyaránt 
kitűnt; azt mondja egyik művében: „Mennél mélyebben hatolunk be a ter
mészet ismeretébe, annál bensőbb lesz az a meggyőződésünk, hogy csak 
egy mindenható és bölcs teremtőbe vetett hit, aki az eget és a földet az 
ő előre megfontolt tervei szerint teremtette, képes úgy a természet, mint 
az ember sok minden talányát megoldani. Tehát nem egyedül az emberi 
szív az, amely Istent hirdeti, hanem a természet is."

íme, ezek a természettudósok helyes nyomra vezetnek, őbennük meg
találhatja a költeményünkbeli zarándok az Istent.

Bátran mondhatjuk tehát, hogy Isten és természettudomány nem ellen
keznek egymással és hogy az Istenbe vetett hit a természettudományban 
és annak nyíltszívű és elfogulatlan mívelőiben még támaszra is talál.

De mi evvel még korántsem találtuk meg az Istent! Ha Istent való
sággal meg akarod találni s vele közösségre lépni, úgy vonulj vissza csen
des szobádba, rázd le a külső, romlott világnak minden salakját s a hit 
szárnyain emelkedj fel az egek Urához, tárd fel a szívedet, számolj le lelki
ismereteddel s áhítattal, mély érzelemmel imádkozzál; úgy keresd az Istent 
s meglásd, megtalálod. S ha egyszer megtaláltad, akkor majd mind élén- 
kebb lesz benned az isteni megnyilatkozás utáni vágy, s az Istennel való 
kölcsönhatás valóságos csodákat mível majd benned. Ezután állandóan Isten 
útjain fogsz haladni. Te bizalommal fordulsz hozzá minden körülmények 
közt, minden jóért hálálkodol neki s ha egyszer-máskor nagy csapást mér 
rád, akkor is bízol benne, mondván: „Uram, amit Te teszel, jól van téve. 
Szent a Te akaratod!"

Ez az a boldogság, amely két világot egyesít magában: a természetet 
és a szellemet, vagy a valóságot és az eszményt.

Ez után kell törekedni!
Tehát nem olyan sötét a kép, mint ahogy azt zarándokunk festette: 

nem veszett el az Isten a világban, önmagunkban is feltalálhatjuk, csak



keresni kell s ne engedjük, hogy az élet örömei, zaja és küzdelmei az Isten 
után való természetes vágyat bennünk elnyomják.

S midőn nektek, kedves ifjak, szónokotok kérésére a tanári-kar nevé
ben megbocsátok, kívánom, hogy a költeménybeli vándor, köztetek meg
jelenve, ne mondhassa sohasem: Bizony itt is elveszett az Isten.

Végül pedig azokhoz az ifjakhoz fordulok, akikre már életük tavaszán 
az a nagy és magasztos feladat vár, hogy talán még gyenge karral, de annál 
nagyobb lelkesedéssel és elszántsággal a hazáért síkra szánjanak s érte — ha 
kell — életüket és vérüket feláldozzák. Nektek, kedves ifjak, mi jobbat adhatok 
e nevezetes alkalommal útravalónak, mint keressétek az Istent! Keressétek 
teljes szívvel, teljes lélekkel s Ő mindenkor veletek lesz, s ha Isten veletek 
van, akkor karotok is erősebb lesz, a hazáért való lelkesedéstek sohasem 
fog meginogni s minden bajt könnyen fogtok elviselni.

Ismételten mondom: keressétek az Istent, ne hagyjátok el Őt s Ő sem 
hagy el titeket. Úgy legyen, Amen!“

Ezután úgy a tanári-kar, mint az ifjúság az Úr asztalához járult s 
mindannyian lélekben megifjodva és megerősödve hagytuk el az Isten házát. 
Majd szives kézszorítással megváltunk leendő hőseinktől: Adja a Minden
ható, hogy ők, többi társaikkal együtt jó  egészségben és győzelmi koszorú
val díszítve mielőbb visszatérjenek!

Május hó 20., 21. és 24-ikén vizsgálta meg a számvizsgáló-bizottság 
az 1915. évi számadásokat.

Mély bánattal tölti el a Collegium minden hozzátartozóját az a szomorú 
tény, hogy a coll. igazgató-választmány szeretett egyházi elnöke, Korbély 
Géza már huzamosabb idő óta nagybeteg. Az e fölött való mély sajnálatá
nak a Collegium tanári-kara május 22-ikén tartott közös értekezletén szívhez 
szóló kifejezést adott.

Május hó 25-ikén tartotta az igazgató-választmány tavaszi gyűlését. 
A gyűlés mély bánattal és sajnálattal vett tudomást arról, hogy az igazgató
választmány érdemes egyházi elnöke, Korbély Géza súlyos betegen fekszik. 
A választmány minden tagja aggódó lélekkel és visszafojtott lélekzettel lesi 
a betegről érkező híreket s teljes szívből kívánja, hogy a Gondviselés Col- 
legiumunk e díszét és kiváló támaszát jó egészségben mielőbb hozza vissza.

Ugyanez dr. Maiéter István jogakadémiái és Lehoczky Egyed tanító- 
képezdei h. tanárokat rendes tanároknak választja meg.

Ugyanez örömmel fogadja az eperjesi egyetem, az igazg.-választ- 
mány által kezdeményezett mozgalma tekintetében történteket s azon hő 
óhajának ad kifejezést, bárha ezt a magasztos törekvést teljes siker koronázná. 
Evvel kapcsolatban az igazgató-választmány hálás köszönetét mond Geduly 
Henrik püspöknek, azért a jóindulatú és hathatós támogatásért, amelyben 
Collegiumunk e nevezetes ügyét is részesíti és felkarolja.

Ugyanez tárgyalja három kiváló és nagyérdemű tanárnak: Ludmann 
Ottó, dr. Horovitz Simon és Csengey Gusztáv nyugdíjaztatása iránti kérvényét
Coll. Ért. 1915—1916.
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s azoknak fölterjesztését határozza el, evvel kapcsolatban egyúttal a meg
üresedendő tanszékek ellátása tekintetében is intézkedik.

Ugyanez a convictusi díjat további intézkedésig évi 300 koronában 
állapítja meg.

Ugyanez elhatározza, hogy a nehéz viszonyok között élő convictus 
céljaira a közoktatásügyi miniszterhez segélyért folyamodik.

Ugyanez a coll. könyvtár állandó támogatása érdekében a Múzeumok 
és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségéhez felterjesztést intéz.

Ugyanez örömmel vesz tudomást arról, hogy Draskóczy Lajos theol. 
akad. tanár és neje, valamint özv. Csatáry Zsigmondné szül. Hellner Virginia 
a boldogult jó, széptehetségű és nemeslelkű fiú, illetőleg unoka emlékére 
500 —500-koronás „Draskóczy Lajoska ösztöndíjalapítványt“ tettek.

Ugyanez elismeréssel fogadja Sarudy István joghallgató azon ajánlatát, 
hogy másodosztályú ezüst vitézségi érme után járó évi 90 korona díját 
— évenkint kiegészítve azt 100 koronára — a coll. jogakadémiának jótékony 
alapítványul felajánlotta.

Ugyanez tudomásul veszi, hogy az állami tanítónőképző-intézet a jövő 
iskolaévtől elhagyja főgimnáziumunkat s hogy az állam mindazokat a többlet- 
kiadásokat, amelyek a háború elejétől fogva mostanáig fűtés és világítás 
címén intézetünknél felmerültek, már ki is fizette.

Ugyanez a jogakadémián az 1916—17. tanévtől kezdve a félévi tandíjat 
50 koronáról 60 koronára emeli fel. A 10 kor. többlet a háború folytán 
megfogyott alaptőkék helyreállítására fog fordíttatni.

Ugyanez kimondja, hogy a coll. főgimnáziumba bejáró óraadó tanárok, 
tanítók fiai csak féltandíjat fizetnek, ha legalább elégséges bizonyítványuk van.

Ugyanez elhatározza, hogy a coll. tanároknak magántanuló leány- 
gyermekei tandíjat nem fizetnek.

Ugyanez Szánik Ernő főgimnáziumi énektanító 240 kor. tiszteletdíját 
300 koronára emeli fel.

Ugyanez az Éles-hagyaték ki nem osztott tanári segélyének a főgim
náziumra eső részére vonatkozó főginm. tanári-kari javaslatot tudomásul veszi.

Ugyanez helyesléssel veszi tudomásul, hogy úgy a főgimnáziumnál, 
valamint a tanítóképző-intézetnél a hadbavonuló s részben már bevonult 
s most szabadságolt tanulók ismereteinek bővítésére május 25-ike óta tan
folyamok léptek életbe.

Ugyanez coll. igazgatónak a coll. tanári-kar ajánlatára a jövő tanévre 
dr. Maiéter István jogakadémiai tanárt választja meg. Elnöklő felügyelő 
szívélyes szavakkal üdvözölve az új coll. igazgatót, Szutórisz Frigyes lelépő 
igazgatónak lelkes és fáradhatatlan coll. igazgatói tevékenységéért hálás 
köszönetét mond.

Május 28-ikán ismét dr. Scholcz Gusztáv bányakerületi püspök felé 
irányítottuk figyelmünket. Akkor ülte meg 50-éves papi jubileumát. A 
Collegium, mint eddig minden alkalommal, úgy most is szívvel-lélekkel 
csatlakozott az ünneplőkhöz; hisz’ nemcsak arról volt szó, hogy a jubiláns 
eperjesi születésű és hogy Collegiumunknak jeles tanítványa volt, hanem
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hogy a kiváló püspök mindenkor a Collegium lelkes híve és pártfogója 
volt. Adja az ég, hogy azok a benső kötelékek, amelyek a jubilánst Eperjes
hez és a Collegiumhoz fűzik, továbbra is érvényesüljenek!

Június 6-ikán ülte meg a Collegium a Theol. Otthon fennállásának 
10-éves jubileumát. Az ünnepség szerény keretekben folyt le, de annál 
jelentőségteljesebb, mert a Theol. Otthon létesítése egyszersmindenkorra 
véget vetett az eperjesi theologia fejlődésében sokszor tapasztalt ingadozás
nak s tízévi szorgalmas és céltudatos munkája megtermé a gyümölcsét és 
egy szebb jövőnek az alapját vetette meg. (Az ünnepély méltatását és leírá
sát más helyen közöljük.)
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A Collegium kormányzata.

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

ÍJJ XElnökség: Korbély G éza eperjesi lelkész, a sárosi egyházmegye 
esperese. A coll. felügyelő: Bánó Á rpád főszolgabíró, egyházfelügyelő. 
Dr. Schmidt G yula örökös tiszteletbeli felügyelő.

Tagok: Az egyházkerület képviseletében: dr. Brósz László kir. köz
jegyző, Kassán; Czékus László lelkész, Abaújszántón; Franz Vilmos 
lelkész, Bártfán; H ajdú János lelkész, Zsegnyén; Kubinyi G éza főispán, 
Rimaszombatban; Materny Lajos esperes, Debreczenben; dr. Meskó 
László orsz. képviselő, egyházmegyei felügyelő, Nyíregyházán; Münnich 
Kálmán m. kir. udvari tanácsos, orsz. képviselő, főbányatanácsos, egyház- 
megyei felügyelő, Iglón; Radvány István kir. tanácsos, egyházmegyei 
felügyelő, Miskolczon; Szlabey Mátyás lelkész, Bártfán; Terray G yula 
udv. tanácsos, esperes, Rozsnyón; T irscher István egyházfelügyelő, Bártfán. 
Póttagok: 1. H almi Aladár lelkész, Laposon; 2. Szontagh Sándor 
lelkész, Szepesváralján; 3. Lichtenstein László takarékpénztári igazgató, 
egyházi felügyelő, Miskolczon.

A coll. ősi pártfogóság képviseletében: Bánó Aladár sárosvármegyei 
főjegyző, egyházfelügyelő, Eperjesen; Bielek László nyug. malomigazgató, 
Eperjesen; Farkas Lajos takarékpénztári nyug. vezérigazgató, Eperjesen; dr. 
Kakúsz Béla ügyvéd, Eperjesen; Klefner G yula városi főügyész, coll. 
ügyész, Eperjesen; ifj. M eliorisz Kálmán földbirtokos, Kissároson; Schön- 
wiesner János bankegyleti főtisztviselő, egyházi gondnok, Eperjesen; 
Szakmáry G éza főszolgabíró, Bártfán; Szentiványi József egyházmegyei 
felügyelő, Eperjesen; dr. Sztehlo János ügyvéd, coll. h. felügyelő, Eper
jesen; Tahy Emil ny. főszolgabíró és egyházfelügyelő, Kisszebenben; Vogel 
Béla takarékpénztári vezérigazgató, Eperjesen. Póttagok: 1. Körtvé- 
lyessy Béla várm. árvaszéki ülnök, Eperjesen; 2. Toperczer G éza ügy
véd, Eperjesen.

A coll. tanári-kar képviseletében: C sengey G usztáv és dr. Szlávik 
M átyás theol. akad. tanárok; dr. F lórián Károly és dr. O betkó Dezső 
jogakad. tanárok; P eskó Ö dön és Szutórisz F rigyes főgimn. tanárok; 
Becht József és Molitor G usztáv tanítóképző-int. tanárok.

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

elnöke a bizottságnak, a másodfelügyelő, egyházi elnök, coll. igazgató, coll. 
pénztáros, ügyész, jegyző, a tanintézetek vezetői (dékánjai, igazgatói), táp
intézeti gondnok, könyvtáros és a Theol. Otthon felügyelő-tanára.

2. Választott tagok: Bielek László, dr. Sztehlo János, Bánó Aladár, 
Farkas Lajos, dr. Kakúsz Béla, Schönwiesner János.

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

3. Pénzügyi bizottság.
Elnök: dr. Sztehlo János coll. másodfelügyelő; tagjai: Bielek 

László, Mayer Endre; póttagok: Bánó A ladár, Schönwiesner Já n o s! 
hivatalból tagok: coll. igazgató, coll. pénztáros, coll. jegyző és coll. ügyész. 
(1914-1917-ig.)

4. Számvizsgáló-bizottság.
Elnök: Bielek László; tagjai: Schönwiesner János, Vooel Béla, 

dr. Sztehlo János; hivatalból tagjai: a coll. igazgató és coll. jegyző. 
(1 9 1 4 -1917-ig.)

5. Építő-bizottság.
Elnök: Bánó Árpád; tagok: Bielek László, Klefner Gyula, dr- 

Schmidt G yula, G ömöry János, dr. Flórián Károly, Szutórisz Frigyes, 
Faragó József és a coll. igazgató. (1914 —1917-ig.)

A Collegium tisztviselői.*
1. Collegiumi igazgató: Szutórisz F rigyes, coll. főgimn. tanár.
2. A collegiumi tanintézetek dékánjai, illetőleg igazgatói:

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

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

10. Tápintézeti gondnok-. T eltsch Kornél, főgimn. tanár.
11. Főgimnáziumi tandíjkezelő: Perényi Vilmos, főgimn. tanár.
12. Múzeum-őrök-. P erényi V. és Szutórisz Frigyes, főgimn. tanárok.
13. Közös tanárértekezleti jegyző-, dr. H ebelt Ede, jogakad. tanár.
14. Iskolaorvos-, dr. H olénia G yula, városi főorvos.

* A választás 1914 — 1917-re szól.
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Collegiumi gyámintézet.
1. Elnök: a collegiumi igazgató.
2. Pénztáros-. P erényi V ilmos, főgimn. tanár.
3. Jegyző: a collegiumi közös tanári értekezlet jegyzője.

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

pénztáros.

Az 1915/16-ik tanévben megtartott gyűlések és értekezletek
kimutatása.

1. Coll. igazg.-választmányi gyűlés volt: 1915. szept. 23. és 1916. május 25.
2. Coll. végrehajtóbizottsági gyűlés volt: 1915. dec. 19.
3. Coll. pénzügyi bizottsági gyűlés volt: 1915. okt. 6.
4. Coll. számvizsgálóbizottsági ülés volt: 1915. december 8. és 1916. 

május 20., 21. és 24.
5. Coll. könyvtári bizottsági gyűlés volt: 1915. dec. 17.
6. Közös tanári értekezlet volt: 1915. okt. 20., dec. 18., 1916. márc. 30. 

és május 22.
7. Coll. igazgatói értekezlet volt: 1916. április 12. és május 3.
8. Coll. igazgatói szünnap volt: 1916. március 5.
9. Éles-hagyatéki segélytosztó-bizottsági ülés volt: 1915. dec. 6. és 10.

A Collegium központi épületében collegiumi iskolaszolga: Ferencz János.



Jelentés a Collegium egyes tanintézeteiről.
□ □□

I.

TH EO LOO IÁI AKADÉMIA.

A) A theologiai 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, amelyben 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 á ll; felsőbb fokon a tiszai egyházkerület s leg
felsőbb fokon az egyetemes egyház hatósága alá tartozik, mely utóbbi főleg 
az egyetemes theol. akadémiai nagybizottság útján gyakorolja kormány
zati jogait.

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

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

Tanulmányi tekintetben és sok a főiskola belső életére tartozó kérdések
ben egyházkerületünk lelkes főpásztora s püspöke, mélt. s főt. Geduly Henrik 
is gyakorol közvetlen ellenőrzést s felügyeletet, amit egyfelől az a viszony 
tesz érthetővé, melyben a theologiai akadémiák természetszerűleg vannak
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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, amely 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, amely 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.

B) A theologiai akadémiának 1915/16. évi története.
1. Adatok az akadémia b e lső  életéhez.

Habár még mindig dúl a világháború, Európa különböző harcterein 
foly a drága vér s egész életünket annak nyomasztó hatása alatt rendeztük be, 
s habár nem tagadhatjuk, hogy főiskolánk is érezte ezen rendkívüli viszonyok
nak káros hatását minden irányban: mindamellett sikerült az iskolai évet 
nagyobb zavarok és nehézségek nélkül elvégeznünk s célunkat legalább 
megközelítőleg elérnünk.

Az iskolai évet előírás szerinti időben, szept. 9-ikén kezdtük meg az 
Otthon imatermében, ahol azt ének-, imádság- s a dékán által tartott megnyitó- 
beszédben ünnepélyesen nyitottuk meg.

A megnyitóbeszédben rámutatott a dékán azokra az életbevágó s nehéz 
feladatokra és kötelességekre, amelyeknek teljesítése a háború után az egész 
emberi, főleg pedig hazai társadalmunkra vár s amelyekből ev. egyházunknak 
s lelkészeinknek is ki kell venniök a részüket.

A megfogyatkozott társadalomban közegészségi s jóléti intézmények 
által kell majd pótolni a csatatereken elveszített erőket s nevelni a hazának 
új, erőteljes nemzedéket. Nem szabad engednünk, hogy azok az erkölcsi 
erők, melyekről oly fényes tanúságot tesznek hős vitézeink, parlagon hever
jenek a társadalom fejlődésére való minden jótékony hatás nélkül.

Az eddiginél többre kell értékelnünk s hazánk javára erőteljesebben 
fejlesztenünk s kihasználnunk azt az egymáshoz való tartozási érzést, melyet



különböző vallásfelekezethez tartozó s különböző nyelveket beszélő kato
náink a lövészárokban tanúsítanak, mert jövő boldogulásunk s hazánk nagy
sága attól függ, hogy tudunk-e véget vetni veszedelmes pártoskodásunknak.

Népünk vallásossága a harcterekből új életet, új erőt merített, s hogy 
katonáink a csaták tüzét oly bátorsággal s annyi kitartással kiállották és 
a sokszorta nagyobb hadseregeken győzni tudtak: azt mindenesetre a szí
vükben élő Istenben való bizalomnak kell tulajdonítanunk, mely az igaz 
ügynek diadalában való meggyőződést folyton táplálta, az erkölcsi erőket 
fokozta s az idegeket megacélozta. Csak a vallásos lelkűek merik életüket 
teljes bizalommal a haza javáért feláldozni!

A leendő lelkészeknek különösen szívükbe kell vésniök a háború tanú
ságait, hogy azokat majd az életben értékesíteni tudják. . .

Kezdetben némi nehézségekkel kellett küzdenünk, míg a múlt félévről 
elmaradt s a jelen iskolai év kezdetére halasztott colloquiumokat és vizs
gálatokat megtarthattuk, ami október elején ért véget.

Azontúl azonban az előadásokat nyugodtan, minden nehézség nélkül 
tarthattuk meg egész december 11-ikéig, amikor a collegiumi orvos rende
letére haza kellett küldenünk az ifjúságot a theol. Otthonban kiütött influenza- 
járvány miatt. Január 6-ikán újból felvettük a munkát, ahol elhagytuk. 
A mulasztásokat akként pótoltuk, hogy az első és második félév közötti 
8 napi szünidőt rendes tanításra foglaltuk le és a colloquiumokra kevesebb 
időt szántunk.

A második félév egészségi tekintetben is fennakadás nélkül, szabály
szerűen folyt le. Természetes azonban, hogy a véres háború hatása alól ez 
évben sem lehetett kivonnunk magunkat. Éreznie kellett azt tanárnak s 
tanulónak egyaránt.

Mindenekelőtt meglátszott az azon, hogy az első évfolyamba csupán 
három új hallgatót kaptunk, ltjaink hazafias kötelességüknek tekintik, hogy 
a harctéren védjék hazájukat s másodrangúnak veszik esetleges lelkészi 
pályájukat. Ugyanez a tünet ismétlődni fog még a jövő iskolai években is, 
mert már a VII. oszt. tanulók közül is sokan kénytelenek fegyvert fogni 
s a harctéren szolgálni, holott rendes viszonyok között középiskolai tanul
mányaikat folytatnák s azok végeztével esetleg lelkészi pályára lépnének.

Az ifjúság tanulmányi haladása nehézkesebb, bizonytalanabb s kevésbbé 
eredményes, mint más esztendőkben.

Mint katonai sebesültápoló az elmúlt iskolai évben négy, illetőleg 
az év vége felé két hallgatónk szerepelt a helybeli Vöröskereszt-egyleti s 
katonai kórházakban.

Végül megjegyezzük, hogy egy rendkívüli hallgatónk, amennyiben 
rendes katonai szolgálatot kellett teljesítenie, orosz fogságba került s ott 
várja szabadulásának napját.

Egy-tévedéses esettől eltekintve, ifjúságunk nem volt katonai zaklatás
nak kitéve, az 1912. »évi XXX. t.-c. 29. §-át az előző éveknél is nagyobb 
pontossággal tartották be az illetékes hatóságok.

Messze kiható jelentőségű volt a múlt évi kerületi és
Coll. Ért, 1915-1916.
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gyűlésnek az a határozata, amely szerint egyházunk a theol. tanárokat kibocsá
totta az egyetemes egyházi nyugdíjintézetből s átengedte az 1914. évi XXXVI. 
törvénycikkel a nem állami tanárok részére megalkotott állami nyugdíjintézet
nek. Igaz, hogy nagy terheket ró különösen most, a belépés kezdetén úgy a fenn
tartó egyházkerületre, mint az egyes tanárokra, mert visszamenőleg (egyes 
tanároknál több mint 30 évre) kell lefizetni az előírt illetékeket kamatjaikkal; 
de ezzel szemben fokozottan javul a tanárok helyzete s ezáltal közvetve a 
lelkészi nyugdíjintézet s nemkülönben az egyházunk állapota is.

Reméljük s várjuk, hogy evang. egyházunk ennek jövőben nagy 
hasznát fogja látni.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter őnmga a theol. akad. tanárokat 
az állami nyugdíjintézetbe felvette s a felvétel anyagi részleteinek gyors 
elintézése céljából Qreszler Jenő min. titkárt és Huszka Béla számvevőt küldte 
ki, akik f. évi május hó 16-ikán megjelentek Eperjesen s a legnagyobb elő
zékenységgel tárgyaltak a tanári-kar minden egyes tagjával. Ezen tárgyalás 
során tűnt ki csak, hogy a tanári fizetések rendezetlensége s az ebből folyó 
visszásságok miatt egyeseknek méltánytalanságot s hátrányokat kell szen
vedniük. Ezeknek megszüntetése volna egyik fontos feladata egyházi ható
ságainknak, amennyire ez most sikerülhet.

Nem kisebb jelentőségű az egyetemes egyház 1915. évi közgyűlésének 
39. és 41. jkvi pontjában foglalt az a határozat, amely szerint egy szűkebbkörű 
bizottság küldetett ki dr. Baltik Frigyes püspök és dr. Zsigmondy Jenő kerül, 
felügyelő kettős elnöksége mellett abból a célból, hogy az az egyetemi ev. theol. 
fakultás ügyét minden irányban előkészítse, szükség esetén a vall.- és közokt.- 
ügyi miniszterrel is tárgyaljon. Ehhez a bizottsághoz utasíttatott az eperjesi 
Collegium régebbi felterjesztése az Eperjesen felállítandó egyetem ügyében.

Ez a bizottság f. évi március 16-ikán tartotta első ülését Budapesten 
s hosszú, beható tanácskozás és a fontos kérdésnek tárgyilagos megvilá
gítása után egyhangúlag abban állapodott meg, hogy csak olyan, az állam 
által fenntartandó egyetemi theol. fakultásnak felállításába megy bele, amely 
az illető egyetem többi fakultásaival egyenlő rangú, egyenlő jogú s az egye
temmel benső szervi egységben van szervezve, mert csak ilyen fakultás 
felelne meg egyházunk közjogi helyzetének s tekintélyének és mert egyház- 
iskolái viszonyaink s hazai protestáns kulturális érdekei ilyet követelnek meg. 
Bécsi mintára szervezett theol. fakultással nem nyernénk, hanem veszítenénk 
jogban, erkölcsi súlyban s anyagilag.

A fakultás helyéül szótöbbséggel Pozsonyt jelölte meg a bizottság. 
Ezenkívül egy szűkebbkörű bizottságot is kiküldött a maga kebeléből, amely
nek feladatává tette, hogy ezt a kérdést ily alakban a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elé vigye s az ev. theol. fakultásnak az állam által való szervezését s 
fenntartását a pozsonyi egyetemmel kapcsolatban, de a többi egyetemi fakultá
sokkal egyenlő rangú és jogú s az egyetem integrans részeként szervezve kérje.

A szűkebbkörű bizottság ez ügyben eljárván, köztudomás szerint tagadó 
választ kapott, mert a miniszter csak bécsi mintára szervezendő theol. fakultás
nak felállítását ígérhette meg.
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Többet ezideig a bizottság nem tett. Theologiai akadémiánk a kérdésben 
legközvetlenebbül érdekelve lévén, február 1-jén foglalkozott vele behatóan 
Oeduly Henrik püspök úr őmgának elnöklete alatt, belevonva a tanács
kozásba dr. Milder Károly jogakad. dékánt is, minthogy a theol. fakultás 
kérdése s az eperjesi egyetem ügye közvetlenül érinti a jogakadémiát is.

Ezen tanácskozásban szóba kerültek a theol. fakultás felállításával kap
csolatos összes kérdések s lehetőségek és megállapíttattak azok az irányelvek, 
amelyeket a kérdés megoldásánál feltétlenül tekintetbe kell venni. Különösen 
ki kell emelnünk Geduly püspök úrnak az összes kérdéseket átfogó s 
kimerítő, írásban is körvonalozott véleményét.

Ezután a theologiai és jogakadémiai tanári-kar több ízben tanácskozott az 
egyes kartársak által részleteiben is tanulmányozott theol. fakiiltási és egyetemi 
kérdésben. Ezeknek eredménye „Az egyetemi evang. theol. fakultás kérdése" 
cím alatt megjelent s az evang. közönség tájékoztatására szolgáló memorandum, 
melyet Mayer Endre és dr. Mikler Károly dékánok állítottak össze.

Ez a memorandum tárgyilagosan s rövid vonásokban rámutat az ev. 
lelkésznevelés történeti fejlődésére, azután a köz- és egyházjogi vonatkozásait 
s jelentőségét domborítja ki. Ezen történeti megalapozás után fejtegeti az 
egyetemi theol. fakultás kulturális jelentőségét általános tudományi s kultúr
politikai tekintetből. Foglalkozik a theol. fakultásnak egyetemi elhelyezésével 
s elsősorban a budapesti egyetemet jelöli meg, mint legmegfelelőbb helyet. 
Amennyiben pedig egyetemeink egyikén sem lehetne a theol. fakultást 
megfelelően elhelyezni, akkor mint legtermészetesebb s legkönnyebben 
kivihető megoldás marad az eperjesi egyetem szervezése olyképen, hogy 
a jelenleg virágzó theologiai és jogi akadémia megbővítve bölcsészet- 
nyelvészet-történeti szakkal, háromfakultásos állami egyetemmé szerveztetnék 
át. Miután Eperjesen megvannak az egyetem felállításához szükséges tan
helyiségek, könyvtárak, Otthon, convictus s általában a szükséges elő
feltételek, anyagilag sem kerülne sokba. Végül bemutatja a költségvetést, 
amely szerint a kontemplált egyetem évente 350,000 koronával terhelné meg 
az állampénztárt, nem számítva a szervezés alkalmával felmerülendő első 
befektetési, aránytalanul csekély kiadásokat.

A jövő feladata a kérdést egyházunk jogos követeléseinek s kulturális 
érdekeinek megfelelően megoldani. Mi azonban azt hisszük, hogy az eper
jesi egyetemnek állami felállítása s fenntartása, amint azt a memorandumban 
kifejtettük, előnyös nemcsak könnyű kivihetőségénél fogva, hanem egyhá-. 
zunk érdekei szempontjából is.

Főiskolánk az elmúlt iskolai évben két alapítványban részesült; mind 
a kettő a theologiai Otthon javára szól. Az egyiket a nógrádi esperesség 
tette, 4000 koronát rendelvén egy ingyenes helynek létesítésére a theol. 
Otthonban elsősorban nógrádmegyei illetőségű ifjú részére. A másik az 
arad-békési esperesség alapítása, amely szerint az esperesség 1000 koronát 
rendel alapítványul, melynek kamatai arad-békési esperességből származó 
theol. akad. hallgatónak kiadandók az Otthon díjának részben való tör
lesztésére.

3*
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Kedves kötelességet teljesítek, midőn ehelyütt is hálás köszönetünket 
fejezem ki a két esperességnek ezen kiváló jótékonyságáért. Meg vagyunk 
róla győződve, hogy ez is javára fog szolgálni lelkésznevelésünknek.

Egyházkerületünk, tekintettel a súlyos anyagi helyzetre, egyes theol. 
tanárokat részben menekülési segéllyel, részben pedig drágasági pótlékkal 
igyekezett megsegíteni s nekik a megélhetést megkönnyíteni.

Reméljük azonban, hogy miként Collegiumunk többi tanárai fizetésük 
20°/o-ával háborús segélyben részesültek, fenntartó hatóságunk módot fog 
találni arra nézve, hogy a theol. tanárok a Collegium többi tanáraival egy
forma elbánásban fognak részesülhetni.

2. A tanári-kar.
Az elmúlt iskolai évben a tanári-karban némi változás történt, amennyi

ben Csengey Gusztáv rendes tanár a coll. igazgató-választmánytól egyévi 
szabadságot nyervén, nem tartott előadásokat. Május hó folyamán pedig 
nyugdíjaztatását is kérte, minek folytán valószínűnek látszik, hogy a jövő 
iskolai év elején végleg nyugalomba vonul.

A theol. tanári-kar megtette a szükséges lépéseket nemcsak a meg
üresedő tanszéknek betöltésére nézve, hanem egész új tervezetet is adott be 
a tanszékek átszervezésére vonatkozólag, amely tervezet szerint hat rendes 
theol. tanár működnék ezentúl akadémiánkon az egyes theol. tudományszakok
nak megfelelően. Az ezévi május 25-ikén megtartott igazgató-választmányi 
ülés a tervezetet pártolta s elfogadás végett az egyetemes theol. akadémiai 
nagybizottsághoz felterj esztette.

Csengey Gusztávnak óráit dr. Deák János (ó-szöv. bevezetés) és dr. Obál 
Béla (egyháztörténet) vette át.

Dr. Horovitz Imre törvényszéki orvos betegsége miatt rendes köz
egészségtani előadásait, nagy sajnálatunkra, ez évben sem tarthatta meg.

A többi tanárok az előző évekhez hasonlóan teljesítették hivatásos 
kötelességeiket.

A folyton dúló világháború többeket elszólítván a harctérre a Collegium 
többi intézeteinek tanárai közül, dr. Deák János heti 4 órát és dr. Obál 
Béla hasonlóan heti 4 órát vállalt a coll. tanítóképzőben. Draskóczy Lajos 
mint az eperjesi hadisegélyző-bizottság ügyvezető elnöke fejtett ki nagy 
munkásságot, Mayer Endre a sárosvármegyei hadsegélyző-bizottságban 
tevékenykedett, dr. Deák János pedig az általa vezetett Katona-otthonban 
végzett igen szép és eredményes munkát. Irodalmilag dr. Szlávik Mátyás, 
dr. Deák János és Mayer Endre fejtettek ki nagyobb munkásságot.

Végül dr. Deák János az eperjesi ev. I. egyház súlyos beteggé lett 
lelkészét, Korbély Gézát helyettesíti hosszabb idő óta.

Mint a közölt adatok mutatják, a tanárok mindegyike törekedett tőle 
telhetőleg teljesíteni nemcsak rendes hivatásos kötelességeit, hanem azon
kívül is mindegyik kivette részét abból a társadalmi s egyházi munkából, 
melyet egyfelől a háború rendkívülileg rovott reájuk, másfelől a társadalom 
rendes körülmények között szokott elvárni tőlük.
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3. A theol. akad. hallgatók, tanulmányi haladásuk s erkölcsi
magaviseletük.

Hogy ifjúságunk a szörnyű világháború hatása alatt állva ez évben is 
főképen a harctér iránt érdeklődött, azt felesleges különösen hangsúlyoznunk. 
Természetellenes volna, ha együtt nem érezne a haza azon ifjaival, kik 
helyette és érette is küzdenek s ontják vérüket. Ennek további folyománya a 
tanulmányokban való nehezebb haladás is.

Mindenekelőtt pótolni kellett az 1914/15. isk. évről maradt hiányokat. 
A múlt évi colloquiumok s vizsgálatok egy nagy részét szept. hó folyamán 
kellett letenniük, ami viszont hátrányára szolgált az 1915/16. iskolai év 
tanulmányi viszonyainak, amelyeket kedvezőtlenül befolyásolt az Otthonban 
kiütött ragály is.

Mint mindenki a hazában, úgy ifjúságunk is érezte a nehéz megél
hetési viszonyokat. Legnagyobb része szegénysorsú szülők gyermekei lévén, 
akiknek tanítással s egyéb magánfoglalkozással kellett magukat fenntar- 
taniok, a mindennapi kenyér gondjait erősen érezték.

Különösen, ha olyan is akadt közöttük, akinek még szüleit is kellett 
támogatnia.

Egyházkerületünk felemelte a rendes évi segélyt s az ifjúság érezhette 
a szülői gondozás jótéteményeit, ámde ez a nagy drágaság ellen teljes 
védelmet nem nyújthatott.

Erkölcsi magaviselet tekintetében, egyes ifjúi könnyű megfeledkezé- 
seket nem számítva, nem emeltetett kifogás. Csupán egy esetben kellett a 
tanári-karnak fellépnie, de ez is nagyobb következmények nélkül intéztetett el.

Megjegyzendő, hogy a hallgatók becsületbírósága szokta az ifjúság 
között felmerülő súrlódásokat elintézni s ez alapon autonomikus módon 
nevelni az ifjúság theologusi önérzetét.

Hazafias magatartása hallgatóinknak ebben az évben is kifogástalan volt. 
A harctéren működő ifjúsággal való együttérzés ki is zár lagymatag hazafi- 
ságot. Ennek egyik tünete volt, hogy kérvényt nyújtottak be a tanári-karhoz 
arra nézve, hogy lehetővé tétessék nekik, hogy a debreczeni ref. theol. ifjakhoz 
hasonlóan ők is kimehessenek harctéri szolgálatot teljesíteni. Azonban, úgy 
a tanári-karnak, mint a püspök úr Öméltóságának felvilágosítása folytán meg
nyugodtak, hogy hazájukat itthon szolgálják egyelőre szorgalmas ismeret
gyűjtéssel s lelkűk kiművelésével, majdan pedig a haza és egyház érdekében 
kulturális s evangéliumi lelkészt működésükkel.

A katonai betegápolásban az 1915/16. isk. év alatt 4, illetőleg későbben 
az év végéig 2 hallgatónk vett részt, akiket kiváló erőknek találtak. Ön
feláldozó és hűséges ápolásukért a Vöröskereszt 2. osztályú hadiékítményes 
ezüstérmével a következő hallgatóinkat tüntették ki: Hajdú Gyula, Szelezsán 
János, ezidőszerint nyíregyházai segédlelkészeket és Zólyomi Pál IV. é. theol. 
akad. hallgatót.

Kitüntetésük nekünk is örömünkre szolgál. Nekik szolgáljon elisme
résül, tanúságul s buzdításul a jövőre nézve.
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Hazafias ünnepélyeiket az elmúlt isk. évben is megtartották, különösen 
azonban a coll. többi intézeteinek ifjúságával március 15-ikét ünnepelték 
nagy lelkesedéssel, összekapcsolva azt a múlt évi harcoknak, kiváltképen 
a gorliczei áttörésnek dicső emlékével.

Vallásos és egyházias tekintetben, amire hallgatóinkat, mint leendő 
lelkészeket elsősorban kell nevelnünk s aminek külső mutatója az erkölcsi 
életük, szintén megfeleltek. Nemcsak hogy látogatták a vasárnapi istenitiszte
letet, hanem maguk is végeztek istenitiszteleteket tanári útbaigazítás és lelkészi 
vezetés és felügyelet alatt, amint erről megfelelő helyen a belmissiói jelentés 
megemlékezik. A vasárnap délutáni, valamint a böjti hétköznapi isteni
tiszteleteket rendszerint hallgatóink végezték.

Az egészségi állapot általában véve kedvező volt, jóllehet a háborús 
viszonyokból kifolyólag többféle ragályos betegség mutatkozott a városban. 
A december elején fellépett nagymérvű influenzajárványtól eltekintve, 
amely miatt orvosi rendeletre haza kellett küldenünk hallgatóinkat, ifjúsá
gunk egészségi állapota kifogástalan volt.

Eperjesnek kitűnő vízvezetéke, rendszeres csatornázása, a hygiéniának 
megfelelően épült s gondosan fenntartott theol. Otthon ezen a szép liegy- 
völgyes vidéken egyebet nem is eredményezhet.

Az Otthon orvosa ezidő szerint a harctéren van, szükség esetén dr. 
Holénia Gyula városi kórházi fő- és coll. orvos helyettesítette.

Orvosságot ifjúságunk díjmentesen kap a coll. pénztár terhére; kórházi 
ápolást a helybeli kórházban szintén díjmentesen kapnak a szegénysorsúak.

Hallgatóink száma az első félévben 44, a második félévben 41 volt- 
Elsőévesünk mindössze 4, illetőleg a második félévben 3 volt, ami a 
háborúnak egyik szembetűnő és sokáig fennálló következménye marad.

Többféle gyűjtést eszközölt az ifjúság egyes kiváló célokra.
Gyámintézeti gyűjtés címén befolyt 44 kor. 40 fill., a rozsnyói árva

házra bejött 44 kor. 50 fill., a reformatiói jubileumi alapra 46 kor. 50 fill., 
a sárosvármegyei feldúlt falvak újrafelépítésére aláirva 540 kor. és befolyt 
29 kor., az egyetemes gyűlés által reformatiói szeretetházra 30 kor.

4. Jótétem ények.
Hallgatóink kivétel nélkül mind jótéteményesek. Tandíjat nem fizetnek 

s azonfelül az Otthonban és convictusban díjmentesek, vagy kedvez
ményesek. A szorgalmas és jó haladásúak ösztöndíjban is részesülnek.

1. Tandíjelengedések:
A tandíjmentesség, 40 koronával számítva a tandíjat, tett 1700 K.

2. Convictusi elengedések:
a) az alkalmazottak jótéteményeinek ellenértéke:

Szuchovszky Gyula IV. é., ökonomus jótétem énye........................ 400 K.
Danielisz Róbert III. é., szenior jótéteménye .. .. ..................  300 ,,
Pogány Gusztáv II. é., portansfelügyelő jó té tem énye..................  400 „

Átvitel .. .. 1100 K.
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Áthozat .. .. 1100 K.
b) convictusi elengedések az I. félévben:

Qömöri Nándor I. é....................................................  <.................  40 K.
Komjáthy Béla I. é..............................................................................  60 »
Zachar Kálmán I. é. ......................................................................  70 »
Bakay Zoltán II. é............................................................................... 30 „
Banczik Oszkár II. é............................................................................ 30
Bús János II. é.....................................................................................  70 „
Laczkó István II. é..............................................................................  30 »
Lang János II. é...................................................................................  60 „
Németh Pál II. é.................................................................................  60 »
Szivák Emil II. é.................................................................................  30 „
Válint János II. é................................................................................. 40 „
Bortnyik György III. é........................................................................  60 »
Chizsó János III. é............................................................................... 60 »
Fúria Zoltán III. é............................................................................... 40 „
Mayerhöffer Árpád III. é....................................................................  40 »
Misecska Bernát III. é......................................................................... 70 „
Papp Ferenc III. é....................................................................  . .. 70 „
Postha Gyula III. é..............................................................................  50 »
Marencsin Zoltán III. é......................................................................  70 „
Bibza Miloszláv IV. é..........................................................................  40 „
Engler István IV. é..............................................................................  40 »
Falvai Jenő IV. é................................................................................  40 «
Komlovszky Ferenc IV. é....................................................................  50 „
Linder László IV. é.............................................................................. 30 »
Szirotka Gusztáv IV. é......................................................................... 70 »
Kiss István IV. é.................................................................................  70 »

convictusi elengedések a II. félévben:
Gömöri Nándor I. é...........................................................................  60 K.
Komjáthy Béla I .é .............................................................................. 80 „
Bakay Zoltán II. é............................................................................... 30 »
Banczik Oszkár II. é...........................................................................  30 »
Bús János II. é....................................................................................  100 „
Lang János II. é..............................................................................  *.. 60 »
Németh Pál II. é.................................................................................  80 »
Zachar Kálmán II. é...........................................................................  80 »
Válint János II. é................................................................................. 60 «
Bortnyik György III. é........................................................................  80 »
Chizsó János III. é................................................................................ 100 »
Fúria Zoltán III. é...............................................................................  50 »
Mayerhöffer Árpád III. é.................................................................... 60 »
Misecska Bernát III. é. .. JJj ...............................................  .. .. 100 «

Átvitel .. .. 3390 K.
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Áthozat .. .. 3390 K.
Papp Ferenc III. é...................................... : ................... ............  80 „
Postha Gyula III. é...............................................................................  70 „
Marencsin Zoltán III. é.......................................................................  80 „
Engler István IV. é................................................... ........................ 40 »
Falvai Jenő IV. é.................................................................................  40 »
Komlovszky Ferenc IV. é.................................................................... 80 „
Linder László IV. é.............................................................................. 40 »
Szirotka Gusztáv IV. é......................................    100 „

Összesen .. .. 3920 K.

3. A theol. Otthon kedvezményesei:
Komjáthy Béla I. é., egyet. egyh. adománya .............................. 160 K.
Zachar Kálmán II. é., Leopoldianum adománya ........................ 100 „

és egyházkerületi segély ........................................................... 60 „
Bakay Zoltán II. é., Zólyomi esp. alapítványából.................  160 „
Bortnyik György III. é., Szent-Ivány-féle alapítványból ............ 160 „
Fúria Zoltán III. é., Sárosi egyh. adománya .............................. 160 „
Misecska Bernát III. é., Kishonti esperesség alapítványa............ 160 »
Papp Ferenc III. é., egyházkerületi s e g é ly .............................. 160 „
Kiss István IV. é., egyet. egyh. adom ánya.................................... 80 „
Szirotka Gusztáv IV. é., Nógrádi esp. alapítványa........................ 160 »
Gömöri Nándor I. é., Coll. adománya .......................................... 50 »

és egyházkerületi segély ..........................................................  60 »
Banczik Oszkár II. é., egyházkerületi segély............................. . .. 110 „
Laczkó István II. é., Coll. adománya................................................ 50 »

és egyházkerületi segély .................. ....................................  60 »
Lang János II. é., Bácsi egyházm. adománya .............................. 50 „

és egyházkerületi segély ..........................................................  60 „
Németh Pál II. é., Coll. adománya ................................................ 50 „

és egyházkerületi segély ..........................................................  60 „
Válint János II. é., egyházkerületi segély ....................................  110 »
Chizsó János III. é., egyházkerületi segély ................................... . 110 ,,
Mayerhöffer Árpád III. é., Coll. adom ánya.................................... 50 »

és egyházkerületi segély ..........................................................  60 „
Postha Gyula III. é., Zelenka —Kubinyi-alapítvány........................ 80 „

és egyházkerületi segély ..........................................................  60 „
Falvai Jenő IV. é., egyházkerületi segély ....................................  110 „
Komlovszky Ferenc IV. é., egyházkerületi s e g é ly ........................ 110 »
Lindner László IV. é., békés-aradi esp. alapítv.............................. 50 „

és egyházkerületi segély ..........................................................  60 „
Bús János II. é., egyet. egyh. adománya .. .. ........................  160 „
Abaffy Gyula III. é., theol. öns. egyesülettől .............................. 25 „

és egyházkerületi segély ..........................................................  60 „
Átvitel .. .. 2950 K.
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Áthozat .. .. 2950 K.
Weisz József II. é., theol. öns. egyesülettől...................................  25 „

és egyházkerületi segély........................................................... 60 »
Szivák Emil II. é.; egyházkerületi segély ...................................  60 ,,
Kopcsó János II. é., „ „   60 »
Popp Fülöp III. é., » „   60 „
Varga László III. é., » ,,   60 »
Weisz Vilmos III. é., « »   60 »
Bibza Miloszláv IV. é., Turóczi esp. alapítványa ........................ 80 „
Galgon Jaske Ádám IV. é.; egyházkerületi segély ........................ 60 „

Összesen .. .. 3480 K.

4. Ösztöndíjban részesültek:

Engler István IV. é., Roth — Teleky-féle.........................................  65 K.
Szirotka Gusztáv IV. é., „ „   65 »
Bortnyik György III. é., » „   65 „
Fúria Zoltán III. é., » „ '   65 „
Papp Ferenc III. é., „ ,,   65 »
Bús János II. é., „ „   65 »
Pogány Gusztáv II. é., „ „   65 ,,
Gömöri Nándor I. é., » » ........................■ .............. 65 »
Misecska Bernát III. é., » »   65 ,,
Németh Pál II. é., „ «   65 „
Zachar Kálmán II. é., „ „   65 »
Chizsó János III. é., » »   65 »
Chizsó János III. é., Éhn-féle........................................................... 80 „
Szirotka Gusztáv IV. é., Éhn-féle..................................................... 80 ,,
Papp Ferenc III. é., Suhajda-féle..................................................... 40 „
Hajdú Árpád IV. é., Schwartz-féle ...............................................  98 „
Komlovszky Ferenc IV. é., Wagner-féle...............................  32 «
Szuchovszky Gyula IV. é., Benczúr-féle............................... 80 „
Danielisz Róbert III. é., Újházy-féle...............................................  120 »
Késmárszky Lajos III. é., Kacziány-féle családi ösztöndíj............... 200 „
Marencsin Zoltán III. é., Szentgyörgyi-féle 40 +  40   80 »
Misecska Bernát III. é., Schwartz-féle .........................................  98 „
Lang János II. é., Pauer-féle ........................................................... 50 »
Komjáthy Béla I. é., Hasko-féle ..................................................... 100 „
Weiszer Ernő I. é., a VI sz. kir. v á ro s i .........................................  40 »
Válint János II. é., Roskoványi-féle ...............................................  32 „
Abaffy Gyula III. é., Szlávik-féle.....................................................  20 »
Abaffy Gyula III. é., Sárossy-féle.....................................................  18 «
Mayerhöffer Árpád III. é., Roser — Scholtz-féle .. .. ..................  200 „
Popp Fülöp III. é., horvát kormánytól .............................  .. .. 1000 „

Átvitel .. .. 3148 K.
Coll. Ért- 1915-16. 4
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Áthozat .. .. 3148 K.
Kerületi ösztöndíjsegélyt kaptak:

Bús János ........................     40 ,,
Pogány Gusztáv..................................................................................  40 „
Komlovszky Ferenc............................................................................  30 „
Postha Gyula .................................................................................  50 „
Zachar K álm án ................................................................................ 25 »
Banczik O szk á r..................................................................................  40 »
Falvai Jenő ........................................................................................  30 »

Összesen .. .. 3403 K.

Külföldi ösztöndíjat kapott:
Matulcsik Gyula lelkészjelölt, Joseffy-féle ...................................  100 K.

» ii ii Szirm ay-féle..................................... 900 «
ii ii ii Glosius Sámuel-féle........................  220 «

Összesen .. .. 1220 K.

Az élvezett jótétemények összesítése:
Tandíjelengedések .............................. :.........................................  1700 K.
Convictusi elengedések....................................................................... 3920 ,,
Theol. Otthon kedvezmények...........................................................  3480 „
Ösztöndíjak és segélyek .................................................................  4623 „

Összesen .. .. 13,723 K.

A jótétemények és ösztöndíjak fedezésére szolgálnak a különböző 
e célra rendelt alapítványok s hagyományok kamatjain kívül a következő 
nagyobb adományok: Az Otthon kedvezményeinek fedezésére a rendes 
fenntartáson kívül adott a tiszai egyházkerület 400 kor.-t, az egyetemes 
egyházi pénztár 400 kor.-t, a coll. Rochlitz-alap 200 kor.-t, az egyetemes 
gyámintézet Leopoldianum-alapja 200 kor.-t és a sárosi ev. egyházmegye 
160 koronát.

A convictusi jótétemények fedezésére adott a kerületi pénztár 1400 kor.-t, 
míg a convictusi pénztár 1480 kor.-val járult a kedvezményekhez, nem véve 
figyelembe az ökonomus, senior s portans-felügyelő 1100 korona összegű 
jótéteményét.

5. Theologiai vizsgálatok.

a) Alapvizsgálatokat tartottunk szept. 30-ikán 6, október 1-jén 3 és 
október 11-ikén 3 hallgatóval. A vizsgázók közül 3 jeles eredményt mutatott; 
javítóra 2, a vizsgálat ismétlésére pedig 1 hallgató utasíttatott. Június 13. és 
14-ikén vizsgázott 5 hallgató.

b) Szakvizsgálatok. Szept. 24. és 25-ikén 8 hallgató, február l-jén 2 
és f. évi június 5. és 6-ikán 9, összesen tehát 19 jelölt vizsgázott, akik közül 
3-an jelesen, a többi — egynek kivételével, aki egy évre vettetett vissza —
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jó és elégséges eredménnyel vizsgázott. A vizsgálatokon Qeduly Henrik 
püspök Öméltósága elnökölt.

c) Lelkészi vizsgálatok. Február 1-jén 1, június 5-ikén 9 lelkészjelölt 
tett lelkészi vizsgálatot, akik közül kettő jelesen vizsgázott, hárman ősszel 
teendő javítóvizsgálatra utasíttattak, a többiek jó és elégséges eredménnyel 
állották meg a vizsgálatot.

A lelkészi vizsgálatokat Geduly Henrik püspök és dr. Schmidt Gyula 
coll. felügyelő kettős elnöklete mellett tartottuk meg.

írásbeli tételek voltak a szakvizsgálatokon: „Jesaias és a háború" az 
ószöv. exegesisből: „A törvény (No/aoq) különböző jelentései és jelentősége 
Pál apostolnál" az újszöv. exegesisből; «A hittan és erkölcstan fő érintkezési 
pontjai" a rendszeres theologiából.

A lelkészi vizsgálat írásbeli dolgozatainak alapjául szolgáltak: Róm. 8,31; 
Gál. 5, 25 — 6, 1; Máté 25, 31 — 46. és Jes. 31, 4 — 8. A közölt szentírási szöveg 
alapján részben alkalmi egyházi beszédeket kellett benyújtani magyarul és 
azon más hazai nyelven, amelyre képesítést akart a jelölt.

6. Tanári értekezletek.

Az elmúlt iskolai évben sűrűn kellett értekezleteket tartanunk úgy a 
rendes igazgatási, didaktikai s pedagógiai kérdések elintézése céljából, mint 
pedig a háborúval kapcsolatosan felmerülő kérdésekben. Legtöbbet foglal
koztunk a nyugdíjüggyel, az egyetemi ev. fakultással, illetőleg az eperjesi 
egyetem kérdésével, aminek eredménye az egyetemi ev. theol. fakultás 
kérdéséről írt memorandum.

Összesen 13 értekezletet tartottunk. Jegyzőnk dr. Deák János volt, 
akinek pontos és hű jegyzői működéséért hálás elismeréssel adózunk. 
Rendes értekezleteinken kívül sokszor tanácskoztunk az ev. theol. fakultás 
és egyetem ügyében.

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. szak
vizsgálati bizottságnak tagja, a theol. akad. belmissziói egyesület elnöke, a 
coll. igazgató-választmánynak tagja, a coll. Szirmay-könyvtár őre, a Luther- 
társaság igazgató-választmányi és irodalmi szakosztályának, a prot. irod. 
társaság, a tiszai ev. egyházkerület tanügyi bizottságának és az ev. egyet, 
egyház tanügyi bizottságának, az ev. egyetemes theol. akadémiai bizottság, 
a kér. ifjúsági egyesületek nemzeti bizottságának tagja, az eperjesi ev. egyház 
temetőfelügyelője, az eperjesi ev. nőegylet titkára, Eperjes szab. kir. város

4 »
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képviselőtestületének és Sárosvármegye törvényhatós. bizottságának, az orosz 
betörés által sújtott sárosi lakosok felsegélyezésére alakult várm. végrehajtó
bizottság tagja s az Eperjesi Kölcsönös Segélyző-Szövetkezet igazgatója. 
Lakik: Felső-kőrút 26.

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

tudományok s egyháztörténet előadója, a theol. alap-, szak- és lelkészi vizs
gálatok rendes tagja; az Eperjesi Széchenyi-kör tiszteleti s a Petőfi-Társa
ság rendes tagja. Ezidő szerint szabadságolva, nem tartott előadásokat. Lakik: 
Kerényi-utca 11. sz.

D r. D eák János, bölcselettudor, theol. akad. okleveles nyilvános rendkí
vüli tanár, az ószövetségi tudományok előadója, a theol. alap- és szakvizsgálati 
bizottság tagja, a sárosi evang. egyházmegye s a Collegium levéltárosa; az 
Eperjesi Széchenyi-kör könyvtárosa, a hallei magyar-egylet tiszteleti tagja. 
Lakik: Bástya-utca 7. sz.

D raskóczy Lajos, theol. akad. nyilvános rendes tanár, a gyakorlati theol. 
tudományok előadója, a theol. alap- és szakvizsgálati bizottság tagja, zsinati 
képviselő, sárosi ev. egyházmegyei törvényszéki bíró, Sárosvárm. törvényható
ságának választott tagja, Eperjes sz. kir. város képviselőtestületének választott 
tagja, az eperjesi hadbavonultak családtagjait segélyező helyi bizottság ügy
vivő elnöke, az Orsz. Vöröskereszt-Egyesület eperjesi fiókja intéző-bizottságá
nak tagja; a sárosvármegyei központi hadsegélyző-bizottság, az orosz be
törés által sújtott sárosi lakosok felsegítésére alakult vármegyei végrehajtó
bizottság tagja, az Eperjesi Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmányának 
tagja. Lakik: Szebeni-út 27. szám.

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

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

nos rendkívüli tanára, a theol. alapvizsgálati bizottság tagja, a hallei »Thürin
gisch-Sächsischer Geschichtsverein'' és a Magyar Történelmi Társulat rendes 
tagja; a hallei magyar-egylet tiszteleti tagja. Lakik: Felső-kőrút 2. szám.

Szánik Ernő, akad. énektanár. Lakik: Kossuth Lajos-utca 17. szám.
Szemere Márton, m. kir. gazdasági tanár, szolgálattételre beosztva a 

gör. kath. püspöki seminariumba. A földmívelésügyi miniszter intézkedése 
folytán a gazdaságtan tanára. Lakik: Lőcsei-út 24. szám.

Dr. Szlávik Mátyás, bölcselettudor, theol. akad. nyilvános rendes tanár, 
a bölcsészettörténet és rendszeres theol. tudományok előadója, jogakad. rendes 
tanár, a theol. Otthon felügyelő tanára; Sárosvármegye törvényhatósági 
bizottságának, Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének, a Collegium 
igazgató-választmányának, a Protestáns Irodalmi Társaság igazgató-választ
mányának és az eperjesi m. kir. állami tanítónőképző-intézet igazgató-taná
csának tagja; a theol. alap-, szak- és lelkészi vizsgálati bizottságok tagja, a
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tiszakerületi és az egyetemes ev. egyházi közoktatásügyi bizottság tagja. Lakik: 
Árok-utca 30. szám.

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

Csenqey G usztáv, dr. D eák János, D raskóczy Lajos, Liptai Lajos, dr. 
O bál Béla és dr. Szlávik Mátyás.

2. Szakvizsgálati bizottság. Elnöke Geduly H enrik egyházkerületi 
püspök és Szentiványi Árpád egyházkerületi felügyelő; tagjai a szaktaná
rok : Csengey G usztáv, dr. D eák János, D raskóczy Lajos, Mayer Endre, 
dr. O bál Béla és dr. Szlávik Mátyás.

3. Az egyetemes lelkészvizsgáló-bizottság tiszakerületi osztálya. Elnöke 
G eduly Henrik egyházkerületi püspök és Szentiványi Árpád egyházkerü
leti felügyelő; tagjai dr. Schmidt G yula tiszteletbeli coll. felügyelő, 
dr. Brósz László kassai egyházfelügyelő, Czékus László abaújszántói 
lelkész, Francz V ilmos 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. igaz
gató-választmány egyházi elnöke, egyházkerületi fő- és egyetemes egyházi 
jegyző, Szopko Róbert egyházfelügyelő Kassán, Szi.abey Mátyás bártfai 
lelkész. Hivatalból résztvesz a dékán és, mint vizsgálók, a szaktanárok.

3. Végzett tananyag.

a) Előadott tantárgyak.

Első félév.
1. Újszöv. görögnyelvi gyakorlatok. I. évf., heti 1 óra. Előadta Mayer Endre.
2. Héber nyelv. I. évf., heti 3 órában. Hangtan, szótan, kapcsolatban 

fordítási gyakorlatokkal. Előadta dr. Deák János.
3. Német nyelv. Kezdőkkel I —IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Obál Béla.
4. Németnyelvi gyakorlatok. A haladókkal I —IV. évf., heti 2 órában. 

Tanította dr. Deák János.
5. Tót nyelvtan és gyakorlatok. Külön-külön a kezdők, haladók és 

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

6. Latinnyelvi olvasmány. I —IV. évf., heti 1 óra. Vezette Mayer Endre.
7. Bölcsészettörténet. Ó- és középkori bölcsészet. I. évf., heti 4 óra. 

Előadta dr. Szlávik Mátyás.
8. Theol. encyclopaedia. I. évf., heti 3 óra. Előadta dr. Obál Béla.
9. Egyet, egyháztörténet. A reformatio és az utána való kor. I —II. évf., 

heti 4 óra. Előadta dr. Obál Béla.
10. Héber nyelv és exegesis. II. évf., heti 3 óra. Előadta dr. Deák János.
11. Hébernyelvi repetitorium. II. évf., heti 1 óra. Vezette dr. Deák János.
12. Ószöv. exegesis. Ill —IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Deák János.
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13. Újszöv. exegesis. A cselekedetek könyve. I-II. évf., heti 3 óra. 
Előadta Mayer Endre.

14. János ev. magyarázata. Ill — IV. évf., heti 3 óra. Előadta Mayer Endre.
15. Újszöv. bibliai bevezetés. I —II. évf., heti 4 óra. Előadta Mayer Endre.
16. Dogmatörténet. Ill —IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Obál Béla.
17. Elittan. Ill —IV. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
18. Egyházi jogtan. III. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
19. Homiletika. I —II. évf., heti 2 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
20. Gyakorlati exegesis. I —IV. évf., heti 1 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
21. Pastoralis. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
22. Egyházi és liturgikus ének. I — IV. évf., heti 2 óra. T anította 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 ár. Deák János.
2. Újszöv. görögnyelvi gyakorlatok és hermeneutika. I —II. évf., heti 

2 óra. Előadta Mayer Endre.
3. Német nyelv. Kezdők számára. I —IV. évf., heti 1 óra. Tanította dr. 

Szlávik Mátyás.
4. Németnyelvi gyakorlatok. Haladók számára, heti 1 órában. Tanította 

dr. Deák János.
5. Tót nyelvtan és gyakorlatok, mint az első félévben, heti 3 óra.Taní

totta Liptai Lajos.
6. Latinnyelvi olvasmány. I —IV. évf., heti 1 óra. Vezette Mayer Endre.
7. Bölcsészettörténet. A legfontosabb bölcs, irányok. 1. évf., heti 4 óra. 

Előadta dr. Szlávik Mátyás.
8. Egyet, egyháztörténet. Magyar protestáns egyháztörténet. I —II. évf., 

heti 4 óra. Előadta dr. Obál Béla.
9. Héber nyelv és exegesis. II. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Deák János.
10. Hébernyelvi repetitorium. II. évf., heti 1 óra. Vezette dr. Deák János.
11. Ószövetségi exegesis. Ill —IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Deák János.
12. Ószövetségi bevezetés. I —II. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Deák János.
13. Újszöv. exegesis. A cselekedetek könyve és hegyi beszéd. I —II. 

évf., heti 3 óra. Előadta Mayer Endre.
14. János ev. magyarázata. Ill — IV. évf., heti 3 óra. Előadta Mayer Endre.
15. Dogmatörténet. Ill —IV. évf., heti 2 óra. Előadta dr. Obál Béla.
16. Hittan. Ill —IV. évf., heti 4 óra. Előadta dr. Szlávik Mátyás.
17. Liturgika. Ill —IV. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
18. Egyházi jogtan. III. évf., heti 3 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
19. Belmissio. I —IV. évf., heti 1 óra. Előadta Mayer Endre.
20. Gyakorlati exegesis. I — IV. évf., heti 1 óra. Előadta Draskóczy Lajos.
21. Egyházi és liturgikus ének. I —IV. évfolyam, heti 2 óra. Tanította 

Szánik Ernő.
22. Mezőgazdaságtan. I —IV. évf., heti 2 óra. Előadta Szemere Márton.
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b) Seminariumok.

A modern tudományközlés és beható tudományos foglalkoztatás meg
követeli, hogy a főiskolai hallgatók minél tökéletesebb s megfelelő be
rendezésű seminariumi helyiségekkel s főleg könyvtárakkal bírjanak. Aka
démiánk is nagy súlyt helyez a seminariumokra s a tanárok rendes előadó
óráikon kívül minden szakkörből seminariumi gyakorlatokat vezetnek, 
hogy a hallgatókat bevezessék a tudományok műhelyébe s megmutassák, 
mikép kell vagy lehet egy-egy kérdést tudományosan felfogni s feldolgozni. 
E célnak szolgálatában áll a seminariumnak berendezett termünk, mellette 
lévő házi szakkönyvtárral, melyet ez évben is gyarapítottunk a kerület által 
megszavazott 800 kor. évi segélyből.

A seminariumok látogatása mindenkire kötelező és pedig a gyakor
lati theol. seminariumok látogatása s abban munkahozam kivétel nélkül 
mindenkire kötelező; a többi seminariumok közül pedig szabad választás 
szerint látogatja azt, amelyet legjobbnak vél.

Az elmúlt iskolai évben hátráltatva volt seminariumi munkásságunk, 
amennyiben a helyiséget katonai otthon céljaira is használták.

1. Ótestámentomi exegetikai seminarium. Heti egy órában a II —IV. éves 
hallgatók számára, vezetője: dr. Deák János. A seminariumi tagok munkás
sága kettős irányú volt: egyfelől a rendes órákon vezető tanár útmutatása 
mellett fordították, elemezték s magyarázták a József-mondakört (Gén. 37. s 
köv. fejezeteit), másrészt egyes szabadon választott tételeket otthon kidolgoztak 
s a seminariumban felolvastak és megbíráltak. Kidolgozásra kerültek a lefolyt 
tanévben a következő tételek: A Jahve-láda. A tízparancsolat. A'bibliai és 
babyloniai özönvíz-monda. A Szövetség könyve és Hammurabi törvénykodexe.

2. Újszövetségi exegetikai seminarium. Heti 1 óra, II —IV évf. Vezetője 
Mayer Endre. Olvastatott cursorius m ódon: Márk evangéliuma Mátéra és 
Lukácsra való figyelemmel. Magántanulmányul s írásbeli feldolgozásra a 
következő tételek szolgáltak: „Az imádság Jézusnál"; a glossolaliáról; a 
keresztelés az újszövetségben; Jakab 2, 14 —26 exegesise; Emberfia, Isten
fia és Dávidfia jelentései.

A benyújtott és megbírált dolgozatok közül 2 jeles és 2 jó volt. A 
dolgozatokat kijelölt olvasmány alapján kellett elkészíteni.

3. Történeti seminarium. Heti 1 óra, II. évf. Vezetője dr. Obál Béla. 
A következő történeti tárgyakat dolgozták fel írásbelileg s bírálták meg a 
kitűzött órákban: Luther reformatori fejlődése 1517-ig; a pietismus; Kálvin 
János az Institutiones religionis Christianae alapján; a francia separatio; 
Schleiermacher vallásfilozófiája; a francia forradalom és a kér. egyház. Az 
egyes tételekhez a szaktanár kijelölte a hozzáférhető műveket.

4. Systematikai seminarium. Ill —IV. évf. Vezetője dr. Szlávik Mátyás. 
Heti 1 óra.

Olvasták s fordították az ágostai hitvallás első részét, hozzáfűzött tör
téneti s hittan-erkölcstani magyarázatokkal s tartalmi értékeléssel. Azon-
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kívül az üdv kérdésének köréből rendszeres theol. dolgozatokat hoztak s 
bíráltak.

5. Gyakorlati theol. setninariumok. Vezető-tanár Draskóczy Lajos.
a) Homiletikai seminarium. Heti 1 óra. Nagy célok valósítása lebegett 

szemünk előtt a lefolyt évben is. Igyekeztünk a gyakorlatot összekapcsolni 
tanító, tájékoztató helyes elmélettel. Figyelemmel voltunk a seminarium 
tagjainak evang. szellemű továbbképzésére, humanisztikus műveltségük 
mélyítésére, szociális és néppsychologiai ismereteik gyarapítására, gyakorlati 
érzékük nevelésére, hogy képesek legyenek aztán a szószéket összekötni az 
élettel s a hívek valódi szükségleteivel. Súlyt fektettünk a helyes gondol
kodás, világos érvelés dialektikai, a megfelelő magatartás, előadás, kifejezés, 
jó ízlés esztétikai föltételeinek inductiv módon való megismertetésére és 
elsajátítására. Seminariumunk tagjai, a IV. és III. éves hallgatók nyolc magyar-, 
három tót- és három németnyelvű egyházi beszédet készítettek, amelyek 
között volt egy-egy nagypénteki, húsvéti, újévi és nyolc közönséges egyházi 
beszéd. A szabadon előadott beszédeket írásban elkészített bírálatban és 
élőszóval méltattuk a munkahozó és a hallgatók közös okulására.

b) Liturgikal seminarium. Heti 1 óra. Negyedéves hallgatóink végeztek 
alkalmi functiókat. Hallgatóink próbálkozása e téren is egyházunk érdekében 
végzett munka volt. Beható bírálat tárgyát képezték a seminarium tagjai 
által készített és szabadon elmondott következő alkalmi beszédek: 1. Buzdító 
beszéd a harctérre induló katonákhoz. (Zsolt. 37, 12—15, 17, 20.) 2. Przemysl 
eleste után. (II. Kor. 4, 8, 9.) 3. Békekötés napján. (Ézs. 62, 6 — 12.) 4. Tömegsír 
fölött. (I. Ján. 3, 16.) 5. Buzdító beszéd a harctérre induló katonákhoz. 
(Ézs. 41, 8 — 12.) 6. Megsebesült katona temetésén. (Ján. 15, 13.) 7. Harctérre 
távozó tiszt esküvőjén. (Ján. Jel. 2, 10.) 8. Úrvacsorái beszéd. (Zsid. 12, 1 — 6.) 
9. A gorliczei csata után. (Zsolt. 46, 8.) 10. Fogoly honfitársaink szabadu
lásakor. (Zsolt. 126.) 11. Sylvester-estén. (Zsolt. 121, 1, 2.) A választott 
témák mutatják, hogy e seminariumokban nem az iskolának, hanem az 
életnek tanultunk.

c) Katechetikai seminariumok. Heti 1 óra. Negyedéves hallgatóink a 
bibliai történetekből katechizáltak. Az írott leckéket írásban és élőszóval 
bíráltuk. Seminariumunk lefolyása alatt nagymértékben éreztük annak 
szükségét, hogy a jövőben seminariumunk és a tanítóképezde gyakorló- 
iskolája között szervesebb kapcsolat volna létesítendő. Az egyes katechizá- 
ciók száma 9 volt.

d) Egyházjogi seminariumok. Heti 1 óra. A vezető-tanár külön órákban 
szabad előadásokat tartott a külföldi egyházkormányzati rendszerekről és a 
zsolnai kánonokról. A IV. éves hallgatók írásbeli dolgozatokat hoztak a 
következő témákról: 1. A vasárnapi munkaszünetről. 2. Az 1848:20. t.-c. 
előzményeinek, tartalmának és hatásának ismertetése. 3. Az 1790 — 91:26. t.-c. 
történeti és kritikai ismertetése. 4. Az egyetemes papság eszméje és a lelkészi 
hivatal. 5. A végrendelet anyagi és alaki kellékei. 6. Az 1894:32., 33. t.-c. 
kritikai ismertetése. 7. Az erdélyi szász E. A. 8-ik fejezetének kritikai ismer-
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tetése. 9. Az 1897:72,370. sz. a. kiadott Vkm. körrendelet ismertetése. 10. Az 
egyházi háztartásról és egyet. ev. egyházi „Alapítványi szabályrendeletéről.
11. Az 1868:38. t.-c. ismertetése. A seminarium tagjai szorgalmasan vettek 
részt a külön órákban is, amelyeket a beérkezett munkák előadása és be
ható megbeszélése céljából kellett igénybe vennünk.
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4. Theologiai akadémiai hallgatók.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20. 

21. 

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28. 
29.

Gömöry Nándor 
Komjáthy Béla 
Weiszer Ernő ..

Bakay Z o ltán ...........
Banczik O szkár........
Bús János...................
Csajka Iván* ...........
Laczkó János ...........
Lang János ...............
Németh Pál...............
Pogány Gusztáv.......
Szivák Emil...............
Válint János...............
Weisz József rendkív. 
Zachar Kálmán** .. .

Abaffy G yula ........
Bortnyik György .
Chizsó János .......
Danielisz Róbert..
Fúria Zoltán .......
Honéczy Árpád*** . 
Késmárszky Lajos
Kopcsó János.......
Marencsin Zoltán 
Mayerhöffer Árpád 
Misecska Bertalan
Pap Ferenc...........
Popp Fülöp .......
Polomszky László

I. évfolyam.
...............  Lőcse, Szepes vm...........
...............  Fony, Abaúj-Torna vm...
...............  Orosháza, Békés vm.......

II. évfolyam.
...............  Nagyócsa, Zólyom vm. ..
..........  .. Rimakokova, Gömör vm.
...............  Rimócza, Gömör vm......
................ Mosócz, Turócz vm........
...............  Assakürth, Nyitra vm. ..
...............  Zsablya, Bácsbodrog vm.
................ Békéscsaba, Békés vm. ..
................  Ipolyróna, Nógrád vm. ..
................  Szeleste, Gömör vm.......
...............  Annafalva, Gömör vm. ..
................  Abaújszántó, Abaúj-Torna
................  Ratkó, Gömör vm..........

III. évfolyam.
................  Szentes, Csongrád vm.. ..
................  Kölese, Szatmár vm. .. ..
................  Rimabánya, Gömör vm...
................  Nagyszalók, Szepes vm...
................  Komlóskeresztes, Sáros ..
................  Egyházasdengeleg, Nógr.
................  Kassa, Abaúj-Torna vm.
................  Nyíregyháza, Szabolcs vm.
................  Tapolyradvány, Sáros vm.
................  Leibicz, Szepes vm.........
................  Nyustya, Gömör vm.......
................  Nyíregyháza, Szabolcs vm.
................  Bezsania, Horvátország...
................  Csetnek, Gömör vm .... ..

1897.
1895.
1896.

1896.
1895. 
1894. 
1890. 
1894. 
1894.
1894.
1892.
1896.
1895.
1893. 
1895.

1893.
1895.
1893.
1894.
1895. 
1890. 
1895.
1893.
1894.
1893.
1894. 
1893. 
1893. 
1889.

* A második félév elején iratkozott be. — ** A második félév elején lett II. éves. 
*** Az első félév végén eltávozott.
Coll. Ért. 1915—1916. 5
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30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

Postha G yula....................................  Nyustya, Gömör vm.......
Varga László ............................  .. .. Nyíregyháza, Szabolcs vm.
Weisz Vilmos .. ................................  Felsővisti, Fogaras vm. ..

IV. évfolyam.
Bibza Miloszláv* ............................  Mosócz, Turócz vm. .
Engler István ....................................  Klenócz, Gömör vm. .
Falvai Jenő ........................................ Gömörpanyit, Gömör vm.
Galgon-Jaske Ádám ........................  Sörkút, Szepes vm.......
Hajdú Árpád .................................... Eperjes, Sáros vm.......
Kiss István*.......................................  Miskolcz, Borsod vm.
Komlovszky Ferenc .......................  Szarvas, Békés vm.......
Nandrássy Elek ................................ Németjakabvágás, Sáros
Szirotka Gusztáv ............................  Kisbobrócz, Liptó vm.
Szuchovszky Gyula ........................  Káva, Pest vm.............
Zeman Zoltán**................................  Lapos, Sáros vm. .. ..
Zólyomi Pál .................................... Cserencsény, Gömör vm.

Külföldi egyetemen mint lelkészjelölt folytatta tanulmányait: 
Matulcsik Gyula................................ Zólyom, Zólyom vm.......

1893.
1894.
1895.

1892.
1892.
1893. 
1891. 
1893. 
1893.
1893.
1894. 
1894.
1893.
1894. 
1891.

1893.

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

Theol. akadémiánknak ez a célszerű berendezésű és szép hivatású 
intézménye ez évben is folytathatta, a tavalyinál nyugodtabban, akadémiai 
ifjúságunknak javára a maga áldásos működését.

Az Otthonnak az elmúlt évben 41 lakója volt, kik közül 35 theol. 
és 6 joghallgató. Egy szoba az egész tanidőn át a hallgatók csekély lét
száma miatt üresen maradt, ami az Otthonnak 5 — 600 korona kevesebb 
bevételt jelentett.

Jótékony adományokban az elmúlt tanévben is számos egyházközség 
és iskola részesítette az Otthont. Múlt évi június 15-ikétől f. évi május 
végéig adományokban befolyt: 1425 kor. Ezekre az adományokra a leg
nagyobb mértékben volt szükség, mivel az elmúlt tanévben az Otthon 
fentartása az előző évekhez képest majdnem a háromszorosába került. 
Ezért is kellett a jövő tanévtől kezdve úgy a theol., mint a joghallgatók 
lakbérét félévenként 10 koronával emelni, minélfogva a jövő tanévben a 
theol. akad. hallgatók lakbére 120 korona s a joghallgatóké 140 koronában 
állapíttatott meg. Az Otthonban 46 bennlakónak van helye, s amennyiben a 
theologusok létszáma megengedi, abba ev. és ref. vallású joghallgatók is fel
vehetők. Alapítványaink száma kettővel emelkedett az elmúlt tanévben, 
amennyiben a nógrádi esperesség 4000 és a békés-aradi esperesség 1000

* Az első félév végén végzett. -  ** A második félévre nem iratkozott be.
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korona alapítványt tett, úgy hogy a jövő tanévtől kezdve intézményünknek 
11 ingyenes és 14 félingyenes hely fog rendelkezésére állani.

Az Otthon a tanév végével Geduly püspök s a coll. tanári-kar 
részvételével lélekemelő módon megünnepelte 10-éves fennállásának jubileu
mát. Az ünnepélyen Sárosvármegye részéről Bujanovics Gyula főispán és 
Tahy József alispán Öméltóságáik, Eperjes városa részéről Faragó József 
kir. tanácsos, polgármester és Magyar József h. polgármester vettek részt s 
emelték a házias jellegű ünnepélynek fényét, amely megtiszteltetésért hálás 
köszönetünknek adunk kifejezést. Az ünnepélyt Szirotka Gusztáv IV. é. th. 
ak. h. imádsága után Mayer Endre dékán nyitotta meg, kiemelve azt a szel
lemet, mely úgy tudományi, mint valláserkölcsi tekintetben vezeti a theol. 
Otthon intézményét s üdvözölve a megjelent egyházi s főiskolai hatósá
gunkat és a vendégeket. Dr. Szlávik Mátyás ünnepi beszédében beszámolt 
a 10 évi áldásos s nehéz munkáról, melyet a kezdő intézménynek meg
alapozásában kifejtett s azokról a pedagógiai elvekről, melyek eddigi sikeres 
működésében vezérelték, s felelevenítette azoknak az emlékét, kiknek az 
Otthon a maga létét köszönheti. Az ifjúság részéről Galgon Jaske Ádám 
IV. é. th. ak. h. szólott, kifejezve az Otthon lakóinak háláját a theol. Otthon 
iránt. Kopcso János theol. ak. h. pedig Csengey Gusztávnak erre az alka
lomra írt remek s tartalmas költeményét szavalta el. A harmonikusan lefolyt 
ünnepélyt főt. mgos Geduly Henrik úrnak magas szárnyalású s szívből jött 
imádsága zárta be, amelyben hálát adva az Istennek eddig tapasztalt 
kegyelméért, továbbra is szerető gondviselését kérte a jövőben még hatal
masabban fejlesztendő új intézményünkre. A legelején a közönség az „Erős 
várunk"-at énekelte, közben a theol. akad. ifjúság énekkara adott elő egy 
szép éneket; a végén pedig a közönség elénekelte a Himnuszt s ezzel méltó 
befejezést adott a lélekemelő ünnepségnek.

Ebből az alkalomból az Otthon hálás tanítványai mozgalmat indítottak 
egy Luther-alap megteremtésére, amelyre egyesek már eddig is szép össze
geket áldoztak.

A theol. akadémia hallgatóira kötelező a bennlakás, csak a tanári-kar 
különleges engedélyével szabad egyeseknek (pl. eperjesieknek) kint lakniok. 
A bennlakók, ha kedvezményben nem részesülnek, az egész díjat tartoznak 
fizetni. A felvétel egész évre kötelező, de a díjakat negyedévenként előre, 
négy egyenlő részben lehet fizetni. A díj ellenében jár lakás, fűtés, 
világítás és kiszolgálás; ellenben élelmezést kapnak az ugyanazon telken 
épült Convictusban.

Az Otthon lakói mind jótéteményesek, még ha az egész díjat fizetik 
is, amennyiben egyesek egész évi eltartása rendes körülmények között is 
160 koronába kerül. A felvétel céljából már előzetesen kell jelentkezni a 
theologiai akadémia dékánjánál, vagy esetleg az Otthon felügyelő-tanáránál 
f. évi augusztus hó 25-ikéig.

A kérvény főt. és mgos Geduly Henrik tiszakerületi püspök úrhoz 
címzendő. Mellékletül csatolandó: érettségi bizonyítvány s a más theol.

5
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akadémiáról átjövőknél theol. akad. leckekönyv, távozási bizonyítvány és 
egészséget igazoló orvosi bizonyítvány.

Részletesebb felvilágosítással szolgál dr. Szlávik Mátyás felügyelő tanár 
által külön szerkesztett s kiadott évi jelentés.

2. Theol. akadém iai szakkönyvtár.

A tanítás megkönnyítésére s mélyítésére szolgáló könyvtárunkat, hogy 
az seminariumi céljainknak teljesen megfelelhessen, újonnan felszereltük s 
rendeztük, mely célra egyházkerületünktől a múlt évben 800 koronát kap
tunk. Könyvtárunk közvetlenül a seminariumi teremből nyiló helyiségben 
van elhelyezve, hogy bármikor lehessen a szükséges műveket használatra 
kivenni. Azonkívül pedig egyes művek: szótárak, magyarázati művek, 
bibliák s hasonló, kézikönyvszámba menő művek magában a seminariumi 
teremben vannak 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 191511916. tanévben beszerzett művek; Kollányi F .: A magyar 
kegyúri jog hazánkban. — Srbik Heinr. von: Die Beziehungen von Staat u. 
Kirche in Österreich während des Mittelalters. — Sehling Emil: Die ev. 
Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts. — Köehler F.: Der Weltkrieg im 
Lichte dér deutsch-protest. Kriegspredigt. — Meyer Joh.: Deutscher Glaube 
und christliches Bekenntnis. — Hadorn W .: Das tausendjährige Reich. — 
Winkler Fr.: Robert Pearsak Smith u. der Perfektismus. — Walter Joh.: 
Die Sklaverei im neuen Testament. — Rüegy U .: Die Christian Science 
in biblischer Beleuchtung. — Fináczy Ernő: A középkori nevelés története. — 
Müller Nikolaus: Die Wittenberger Bewegung 1521. u. 1522. — Staehelin 
Rudolf: Huldreich Zwingli. — Salis L. R. von: Die Entwickelung der 
Kulturfreiheit in der Schweiz. — Arnold Fr.: Die Vertreibung der Salzburger 
Protestanten u. ihre Aufnahme bei den Glaubengenossen. — Arnold Fr.: 
Die Ausrottung des Protestantismus in Salzburg unter Erzbischof Firmian 
und seinen Nachfolgern. — Rocholl R.: Geschichte der ev. Kirche in Deutsch
land. — Wotschke Theodor: Geschichte der Reformation in Polen. — Stolze 
Wilhelm: Der deutsche Bauernkrieg. — Christoffel R.: Huldreich Zwingli 
Leben u. ausgewählte Schriften. — Schulz Karl: Die Union. — Seil K.: 
Goethes Stellung zur Religion u. Christentum. — Sohm Walter: Die Schule 
Johann Sturms und die Kirche Strassburgs in ihrem gegenseitigen Verhälnis. 
Seeberg Reinhold: Das Christentum Bismarcks. — Dunkman Karl: Die Bibel 
und der Krieg. — Richter Julius: Die Mission in dem gegenwärtigen Welt
kriege. — Bertholet Alfr.: Religon u. Krieg. — deinen  Karl: Rel.-geschicht- 
liche Erklärung des neuen Testam. — Weszely Ödön : Népiskolai neveléstan, 
tanítástan és módszertan. — Forel Ágost: A nemi kérdés. — Troeltsch 
Ernst: Gesammelte Schriften. — Brosch U .: Geschichte des Kirchenstaates. — 
Morlin Emil: A magyar kisdedóvás múltja és jelene. — Foerster Fr. Vilmos:
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Iskola és jellem. — Foerster V.: A nemi kérdés ethikája és pedagógiája. — 
Stöcker Adolf: Wach auf ev. Volk. — Búnké Ernst: Adolf Stöcker. — Bloch 
Iván: Korunk nemi élete, tekintettel korunk műveltségére. — Stöcker Adolf: 
Das Salz der Erde. — Oóbi Imre: A magyarországi ág. h. ev. egyet, egyház 
levéltárának jegyzéke, II., kézirat. — Raffay Sándor: Magyarázatos Újtestá- 
mentom. — Góbi Imre: Törvény a halászatról. Törvény az állami anya
könyvekről. A gyermekek vallásáról szóló 1894: XXXII. t.-c. A vasárnapi 
munkaszünetről. Az 1873. évi t.-c. a telepítvényekről. — Raffay Sándor: 
Az egyházpolitikai törvények végrehajtására vonatkozó rendeletek. — Rácz 
Imre —Dezső Lipót: Tanügyi kalauz polgári iskolák részére. — Jaeger 
Georg: Die polit. Ideen Luthers u. ihre Einfluss auf die innere Entwickelung 
Deutschlands. — Troeltsch Emil: Grundprobleme der Ethik. Politische Ethik 
und Christentum. — Eucken R.: Die Philosophie des Thomas von Aquino 
und die Kultur der Neuzeit. — Foerster Emil: Die Entstehung der preuss. 
Landeskirche unter der Regg. K. Friedr.Wilhelm III.— Fischer Karl: Geschichte 
der auswärtigen Politik u. Diplomatie im Ref.-zeitalter 1485 — 1556. — Seil 
Karl: Die Religion unserer Klassiker Lessing, Herder, Schiller, Goethe. — 
Ricker Karl: Die rechtliche Stellung der ev. Kirche Deutschlands in ihrer 
gesch. Entwickelung bis zur Gegenwart. — Troeltsch Emil: Psychologie u. 
Erkenntnistheorie in der Religionswissenschaft.

E műveken kívül a következő lapokat és folyóiratokat járatta a tanári-kar: 
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft; Zeitschrift für die neu- 
testamentliche Wissenschaft; Monatsblätter für den ev. Religionsunterricht; 
Theologische Studien und Kritiken ; Theologische Rundschau; Zeitschrift für 
Theologie und Kirche; Evangelische Freihet; Katholikus Szemle; Athenaeum, 
filoz. folyóirat; Keresztyén Magvető; Evangélikus Népiskola; Igehirdető; 
Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung;Theologisches Literatur
blatt; Die christliche Welt; Evangelische Kirchenzeitung für Oesterreich; 
Kirchliche Blätter aus der ev. Landeskirche A.-B. stb. — Egyházi Közlöny 
(kath.); Debreczeni Protestáns Lap; Prot. Egyházi és Iskolai Lap; Sárospataki 
Református Lapok; Evangélikus Őrálló; Evangélikus Lap; Evangélikus Egy
házi Élet; Evangélikus Közérdek.

E) A theol. akad. ifjúság egyesületi élete.
Ifjúságunk a szorosan vett iskolai előadásokon és seminariumokon 

kívül kiterjedt egyesületi életet is élhet, aminek nagy nevelő értéket tulaj
donítunk, mert a helyesen szervezett egyesületekben fejlődik az ifjúság 
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, amelyeknek pontos megtartásáért 
felelős az elnökség és a felügyeletet gyakorló dékán. Politikai és nemzetiségi 
szellemű egyesületeket, vagy ily szellemű törekvéseket akadémiánk nem tűr
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meg, s e tekintetben nem is volt semmiféle panasz. Testvéri szeretetre, 
egymás iránt való elnézésre szoktatják ifjúságunkat ezen egyesületek s elő
készítik 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. testü let és egyesületei.

A theol. testület — a theol. ifjúság autonom szerve — célja a hittan
hallgatóknak szervezett s egységes testületté alakítása abból a célból, hogy 
az egymáshoztartozás szellemét ápolja, az ifjúság hírnevét fenntartsa és 
emelje, a felebaráti szeretet gyakorlásában nevelje, továbbá az ifjúság 
képviselése és érdekeinek előmozdítása. Célja elérésében támogatja a testü
letet: a kebelében fennálló becsületbíróság; önsegélyző-egyesület; olvasó
kör; theol. testületi énekkar.

a) A Theologiai Testület.
A Theologiai Testület alakuló-közgyűlését Szuchovszky Gyula korelnök 

vezetésével szept. 16-ikán tartotta meg, mely alkalommal Szuchovszky Gyula 
IV. é. test. elnökké, jegyzővé Danielisz Róbert III. é., pénztárossá Galgon 
Ádám IV. é.; becsületbírósági elnökké Misecska Bernát III. é., jegyzővé 
Bús János II. é.; önsegélyzőegyesület elnökévé Komlovszky Ferenc IV. é., 
könyvtárossá Marencsin Zoltán III. é. és Mayerhöffer Árpád III. é., lap
tárossá Bakay Zoltán II. é., aljegyzővé Pogány Gusztáv II. é., háznaggyá 
Banczik Oszkár II. é. hallgatók lettek megválasztva.

Testületünk igyekezett hazafias kötelességének eleget tenni a második 
háborús iskolai évben is; négy tagja kórházban működött mint beteg
ápoló, kik közül Zólyomi Pál hadiékítményes ezüst vöröskereszt-díszéremmel 
lett kitüntetve (a múlt éviek közül hasonló kitüntetésben részesültek Hajdú 
Gyula és Szelezsán János IV. é. hallgatók); más testületi tagok pedig az 
eperjesi Katonaotthonban mutattak fel buzgóságot.

A társadalmi életben egyes vallásos és hazafias ünnepélyek rendezé
sével igyekezett résztvenni. Okt. 31-ikén a reformáció ünnepét a követ
kező műsorral ünnepelte meg: 1. „Nyitány"; zongorán előadták: Linder 
László és Weisz József. 2. Kreutzer K.: „Az Úrnak napja e z .. .“; a theol. 
test. énekkar. 3. Porkoláb Gy.: „Luther"; szavalta Kopcsó János. 4. Ünnepi 
beszédet mondott Szuchovszky Gyula, test. elnök. 5. Szuhay Benedek: 
„Istenért és hazáért", melodráma; előadta Hajdú Árpád, zongorán Linder 
László, tárogatóval Szivák Emil, énekkel a test. énekkar tagjai kisérték. 
6. Himnusz.

Résztvett testületünk a coll. főgimnázium által rendezett ünnepélyeken. 
A Vöröskereszt-kórház vezetősége által rendezett jótékonycélú művész
estélyen pedig testületünk három tagja szerepelt.

Collegiumunk közös ünnepélyén, március 15-ikén, testületünk két
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ponttal szerepelt: Szuchovszky Gyula test. elnök mondta az ünnepi beszé
det és Kopcsó János elszavalta Csengey Gusztáv „Az új március" című, a 
háborús idők márciusi eszméit tolmácsoló hazafias költeményét.

Ebből az alkalomból testületünk kezdeményezésére a Coll. többi inté
zeteinek ifjúságával együtt egy-egy hadizászlószöggel tettük még értéke
sebbé a Collegium 48-as ereklyezászlaját. Testületi elnök „Istenszeretet — 
hazaszeretet tesz boldoggá minket; Isten után hazám, tenéked szolgálunk!" 
jeligével ütötte be a szöget.

Tagja volt testületünk a Széchenyi-körnek, melynek ez évben a könyv
tára is megnyílt számunkra, továbbá a Prot. írod. Társ.-nak, Luther-Társa- 
ságnak, az Orsz. Kossuth-Szövetségnek, Eperjesi Lengyel-Magyar Szövet
ségnek.

Emberbaráti szeretet és jótékonyság gyakorlásában is eredményesen 
tevékenykedett a testület, amennyiben magánpénztárából 125 koronát ado
mányozott különféle hadi célokra és a tagok között több ízben gyűjtést 
intézett, amely 65610 K-t eredményezett aláírási íveken. Ebből 30 koronát 
a reformáció 400-éves jubileuma alkalmával felépítendő Szeretetházra, 
86 kor. 10 fillért különféle háborús célokra és 540 koronát egy sáros
vármegyei ház felépítésére rendelt.

Testületünket munkájában mindenkor a szeretet és egyetértés vezette 
s ha voltak is félreértések, azok sohasem fajultak el.

A becsületbíróság elé két ügy került; az egyik békés elintézést nyert, 
a másik a Testület előtt való megintéssel, illő megdorgálással fejeződött be.

Zárógyűlésünket május 27-ikén tartottuk, amikor tíz IV. éves theol. 
akad. halig, tette le a szokásos hazafias fogadalmat, és pedig: Engler Ist
ván, Falvai Jenő, Galgon Ádám, Hajdú Árpád, Komlovszky Ferenc, Linder 
László, Nandrássy Elek, Szirotka Gusztáv és Zólyomi Pál; az év folyamán 
az Akadémiából való kibocsátás előtt: Bibza Miloszláv és Kiss István vég
zett theologusok.

A távozók mindegyike 10—10 koronát ajánlott fel a theologusok 
Csengey-alapítványa javára, melynek tőkéjéből 500 koronát hadikölcsönre 
jegyeztünk.

Szünidei elnökké Varga László III. é. theologust választották meg.

b) A Theol. Testületi Önsegélyző-egyesület.

A theol. testület kebelében fennálló Önsegélyző-egyesület a maga 
ügyeit állandó választmánya által intézte. A választmány tagjai: Komlovszky 
Ferenc öns.-egyes. elnökön kívül Szuchovszky Gyula (test. elnök), Danielisz 
Róbert (test. jegyző), Galgon Ádám (test. pénztáros), Szirotka Gusztáv IV. é., 
Varga László III. é., Bús János II. é. és Komjáthy Béla I. é. theol.

Az Önsegélyző-egyesület a múlt évben is olcsó kölcsönben részesítette 
az arra rászorult test. tagokat; kettőt (Abaffy Gyulát és Weisz Józsefet) 25 — 25 
korona lakás-segélyben részesítette. A theol. Otthonnak tízévi jubileuma 
alkalmával 25 koronát s az eperjesi Katona-otthonnak 30 kor.-t adományozott.
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Az Önsegélyző-egyesület vagyona az 1916. május 27-iki kimutatás szerint:
A Testület követelései a tagoktól...................  1097 kor. 33 fill.
Koronajáradék kötvényei ...................  .. .. 2200 „ — »
Hadikölcsön kötvényei....................................  900 „ — »
Bankegyletben 23,341. számú k ö n y v .............  165 » 96 »

Összesen 4363 kor. 29 fill.
Ezidei gyarapodás ..........................................  227 kor. 37 fill.

c) A Theol. Testületi Olvasókör.
A theol. testület olvasóóráit a theol. Otthon tágas olvasótermében 

tartotta. Az olvasókörbe az idén a következő lapok jártak: Pesti Hírlap, Az 
Újság, Pesti Napló, Az Est, Új Idők, Eperjesi Lapok, Prot. Szemle, Ösvény, 
Prot. Közlöny, Ev. Őrálló, Ev. Közérdek, Harangszó, Mátyás Deák (a test. 
számlájára a Katonaotthonnak, melynek laptartóinkat is átengedtük.)

Tiszai egyházkerületünk ebben az évben is 50 koronát adott az Olvasókör 
céljaira, amiért ezen alkalommal is hálás köszönetét mondunk ezen minden
kori nagy pártfogónknak és mélyen tisztelt elnökségének.

d) A Theol. Testületi Énekkar.
Célja: a theol. akad. hallgatóknak egyházi és műénekben való kép

zése és gyakorlása. A testület és a Belmissiói Egyesület ünnepélyein, ille
tőleg vallásos-estélyein és más alkalmakkor nyilvánosan szerepelt.

Az énekkar díszelnöke dr. Szlávik Mátyás, a theol. Otthon felügyelő
tanára, karmestere WeiszJózsef rendkív. theol. halig, volt; tagjai: Banczik O., 
Bortnyik Gy., Bús J., Chizsó J., Falvai J., Oalgon Á., Gömöri N., Hajdú Á., 
Kopcsó J., Linde L, Lang J., Németh P., Misecska B., Popp F., Pogány G., 
Szuchovszky Gy. és Zachar K.

2. A theol. Akadémia B elm issió i Egyesülete.

a) Ez az egyesület a vallásos érzület ápolásával a theologusokat, mint a 
gyülekezetek jövendő lelkivezéreit a belmissió lelkes harcosaivá akarja tenni.

Az egyesület alakulógyűlését 1915. október 5-ikén tartotta Mayer Endre 
theol. akad. dékán, egyesületi elnök vezetése mellett, ki atyai szeretettel 
buzgólkodik állandóan az egyesület céljainak minél tágabb téren való meg
valósulásáért.

Tisztikara ugyanekkor így alakult meg: Szuchovszky Gyula IV. é. th. 
maradt továbbra titkárnak, Papp Ferenc III. é. th. jegyzőnek, Pogány Gusztáv
II. é. th. aljegyzőnek, Komlovszky Ferenc IV. é. th. pénztárosnak, Zachar 
Kálmán II. é. th. laptárosnak lett megválasztva.

Az 1916. február 17-ikén tartott titkárválasztó-gyűlésen a lemondott 
Szuchovszky Gyula helyébe Papp Ferenc III. é. theologust választották meg 
titkárnak, az ő helyével megüresedett jegyzői tisztségbe Pogány Gusztáv, 
ennek helyével megüresedett aljegyzői tisztségbe Válint János II. é. th. került.
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Az egyesület rendes tagjai a theol. akadémián beírt hallgatók, kiknek 
száma az iskolai év első felében 44, második felében 41; dísztagjai: dr. 
Baltik Frigyes, Gyurátz Ferenc és Geduly Henrik püspökök; tiszteletbeli 
tagja Csengey Gusztáv theol. akad. tanár.

A lefolyt iskolai évben tartott az egyesület 1 alakuló-, 1 titkárválasztó-, 
1 zárógyűlést és 10 összejövetelt.

A gyűlések és összejövetelek énekkel, imádsággal és írásmagyarázattal 
kezdődtek.

A belmissiói egyesület tagjai végezték a városban a vasárnap délutáni 
istentiszteleteket s a böjti elmélkedéseket; Nagysároson 3 magyar-német 
nyelvű istentiszteletet tartottak.

Az egyesület az elmúlt iskolai évben 3 vallásos estélyt rendezett, melyek 
közül az elsőn dr. Deák János th. ak. tanár »Az ótestamentom és a háború", 
a másodikon Viktor János: »Nemzetünk jövendő nagyságának záloga", a 
harmadikon dr. Szlávik Mátyás: „A két, sőt több lélekről“ címen tartottak 
felolvasást. Utóbbi estélyen Oszvald Klárika úrileány szavalt, a többi alkal
makkor a theol. hallgatók szavaltak. Karénekkel a theol. énekkar lépett fel 
több ízben. A szereplő hölgyeknek s uraknak ezúton is hálás köszönetün- 
ket fejezzük ki.

A tiszai egyházkerület ez évben is segélyezte egyesületünket 50 kor.-val, 
Geduly Henrik püspök úr Öméltósága azonkívül 100 koronát utalványozott 
3 theol. akad. hallgatónak, hogy a Kolozsváron tartott kerületi diákegyesületi 
közgyűlésen résztvehessenek. Ezen adományokért itt is hálás köszönetünket 
fejezzük ki.

Jelen iskolai évben a következő lapokat járatta az egyesület: Ébresztő, 
Ev. Őrálló, Ev. Glaubensbote, Stráz na Sione, Cirkevné Listy.

Az egyesület vagyona: jegyzetekben 1022 kor. 30 fill.
követelésekben.. 476 » 27 »

betétkönyveken s készpénzben ............  76 » 04 »
Összesen: 1574 kor. 61 fül.
Tartozás: 630 » 40 »

Tiszta vagyon: 944 kor. 21 fill.

b) Katona-otthon.

Fokozott tevékenységet fejtett ki az ev. theol. akadémiai Belmissió- 
egyesület e háborús intézménye s szeretetmunkássága a legnagyobb ered
ményt épp a Katona-otthon körében érte el. Mert a tavaly februárban meg
kezdett munka nemcsak hogy meg nem szűnt, hanem még fokozottabb 
mértékben folyt tovább.

Az elmúlt év alatt a városunkban megforduló sok ezer katona közül 
sokan keresték fel a mindinkább virágzó és fejlődő Katona-otthont. A nehéz 
és fárasztó testi munka után szívesen pihentek meg egy-két órára a Katona
otthon termeiben. A látogatók száma napról-napra emelkedett úgy, hogy 
gyakran két, sőt három theol. terem is megtelt katonákkal. Legnagyobb
Coll. Ért. 1915-16. 6
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számmal a téli hónapokban jöttek, amikor az idő viszontagságai ellen is 
védelmet nyújtottak az Otthonnak fűtött termei. Az Otthonnak forgalmáról 
hangosan beszélnek a következő számok: 1915. június 1-jétől 1916. május 
31-ikéig 12,779 látogatója volt az Otthonnak. Ebből magyarországi volt 
10,306, ausztriai 2473. Anyanyelv szerint a megoszlás a következő volt: 
magyar 9610, német 1467, tót 617, cseh 1053, lengyel 17, horvát 9, román 
5, szerb 1. A látogatók közül sokan írásra használták fel a pihenés idejét. 
Megírtak 4510 drb levelet, 5400 drb képes- és 3940 drb tábori-lapot. 
Hogy a látogatók lelkiszükségleteiről is gondoskodjunk és a vallásosságot 
is növeljük, állandóan osztogattunk köztük vallásos tartalmú olvasnivalót. 
Kiosztottunk 80 drb újszövetséget, 350 drb imádságoskönyvet, 1300 evan
géliumot és több mint 1500 más vallásos tartalmú iratot, amikor is figye
lemmel voltunk arra, hogy mindenki anyanyelvén olvashassa az iratokat. 
Kiosztottunk körülbelül 6000-nél több cigarettát és szivart. Kellemes meg
lepetésben volt részük a látogatóknak az egyes ünnepek alatt, amikor a 
helybeli Ev. Nőegylet egyes lelkes és áldozatkész tagjai s néhány helybeli 
kereskedő szívessége folytán uzsonnát is kapták katonáink. Karácsonykor az 
otthonuktól távol levő katonák könnyes szemmel állották körül a ragyogó 
karácsonyfát. Az ünnepélyen megjelent Korbély Géza esperes-lelkész úr és 
az Ev. Nőegylet több tagja. Dr. Deák János elnök alkalmi beszéde után a 
nagy bőségben lévő ennivaló és tea elfogyasztásához láttak hozzá a hadfiak. 
A tea főzését és kiosztását, valamint a sütemény kiosztását Mayer Endréné, 
özv. dr. Mayer Gézáné, Molitorisz Istvánná és Vogel Béláné úrnők végezték, 
akiknek ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki nagy szívességükért. 
Katonáink ha levelezésüket elvégzik, rendszerint újságolvasással töltik idejüket. 
A Katona-otthonba járt 1 képes hetilap, 1 élclap, 18 magyar napilap, 2 
német folyóirat, 3 német napilap, 1 cseh élclap, 1 cseh napilap, 1 tót újság, 
járt azonkívül a hadsegélyzőtől 5 tót, 5 román és 5 szerb újság. Járt ezen
kívül 3 vallásos lap, 2 példány Eperjesi Lapok. Könyvtárunk is szépen 
gyarapodott, úgy hogy látogatóink a kaszárnyába is elvihették a könyveket. 
A könyvtárt 1045-en használták és kivettek 1376 drb könyvet (azok, akik 
az Otthon helyiségeiben olvasták a könyveket, nincsenek beleszámítva).

Sok kellemes órát töltenek el a látogatók a társasjátékokkal is és 
különösen a sakkozással, amit mindig többen és többen tanulnak meg. 
Szomorú szívvel tapasztaltuk, hogy akad a látogatók közt olyan, aki sem 
írni, sem olvasni nem tud. Miután ezek azt mondták, hogy nagyon szívesen 
tanulnának írni-olvasni, mert szégyenük tudatlanságukat, az Otthon vezető
sége egy analfabéta-tanfolyamot szervezett a Katona-otthon kebelében. 
A tanfelügyelőség megszerezte az országos közművelődésügyi tanácstól 
s Szabó Elemér kir. tanfelügyelő úr szives közbenjárása folytán ingyen 
kaptunk könyveket, füzeteket és írószereket. A tanítást egyes buzgó helybeli 
tanítók végezték. Ezek: Szémán István, Székely Adolf, Hábermann József, 
Petrássevits Pál, Liebermann József, akiknek ezúton is hálás köszönetét 
mondunk. A tanfolyam 8 hétig tartott és 92 katona vett benne részt. A 
vizsgán megjelent dr. Mauks Ernő segédtanfelügyelő s Prehál Oszkár őrnagy
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úrral élén a helybeli 3. honvédtűzérezred tisztikara is és örömmel látták 
a szép eredményt, melyet a tanítók a katonáknál tudásukkal és szorgal
mukkal értek el.

A volt katonalátogatók hálás szívvel gondolnak vissza az Otthonban töl
tött kellemes órákra és gyakran keresnek fel leveleikkel a dicsőségnek vérrel 
áztatott mezejéről. Őszinte szívvel mondják el bajaikat, örömüket és kíván
ságaikat. Amennyire tőlünk telik, igyekszünk kívánságuknak eleget is tenni. 
Állandóan küldünk nekik napilapokat és folyóiratokat a harctérre, hogy szabad 
idejüket legyen mivel kellemesen s hasznosan eltölteniök. A levelek közt akadt 
olyan, amelyiknek írója arról panaszkodik, hogy nincsen semilyen hangszere, 
amivel idejét kellemesen eltölthetné és hogy mennyire szeretne egy klari
nétot; egy másiknak a szerzője tanulni vágyik és tankönyveket kér stb. A 
kérő szó visszhangra talált. Az Eperjesi LAPOKban közzétett felhívásunkra 
hamarosan összegyűlt annyi Eperjes jószívű közönsége körében, hogy egy 
szép klarinétot lehetett küldeni ajándékba vitéz harcosunknak. A tan
könyveket is részben már elküldtük, részben ezután fogjuk elküldeni. Az 
örömet, mit az Otthon ajándékával előidézett, leírni nem voltak képesek a 
hős katonák és csak a Mindenhatót kérik, hogy fizesse vissza százszorosán 
azt a jótéteményt, amit velük tettek.

A vezetőségben időközben változás állott be, amennyiben a február 
hónapban lemondott Szuchovszky Gyula titl^ár helyébe Weiszer Ernőt vá
lasztotta meg a theol. Belmissió-egyesület a Katona-otthon titkárává.

Munkásságunkról számot adva, hálás köszönetét mondunk mindazoknak, 
akik a szeretetvendégséghez akár természetben, akár készpénzzel hozzájárultak. 
Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik bármikor szives ado
mányukkal hozzájárultak az Otthon felvirágoztatásához és különösen nagy
tiszteletű Korbély Géza esperes-lelkész úrnak, aki állandóan lelkes pártolója 
és támogatója Otthonunknak, valamint a Keresztyén Ifjúsági Egyletek magyar 
nemzeti szövetségének s lankadatlan buzgóságú elnökének, nagyméltóságú 
Szilassy Aladár v. b. 1.1. úrnak a tapasztalt erkölcsi és anyagi támogatásért, 
melyben Otthonunkat állandóan részesítik, a Luther-Társaságnak, a Skót 
missiói társaságnak, a helybeli pénzintézeteknek. A támogatást továbbra is 
kérjük, mert hiszen a munka tovább folyik és tovább is fog folyni, míg a 
mindenható Isten végleges diadalra segítve derék harcosainkat,í véget nem 
vet az immár két éve dúló szörnyű világháborúnak.
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JOGAKADÉMIA.

A) Adatok a jogakadémia 1915/16. tanévi beléletének
történetéhez.

A collegiumi jogakadémia 1915/16. tanévi történetében legkiemelkedőbb 
s a jövőre kiható jelentőségében a legfigyelemreméltóbb a Collegium két 
főiskolájának: a theol. akadémiának és a jogakadémiának egyetemmé való 
átszervezését célzó mozgalom megindítása.

Az 1915. évi november hó 10—13-ikán tartott egyetemes egyházi 
közgyűlés ugyanis, amidőn sajnálattal vette tudomásul a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrnak 5806 — 1913. sz. leiratát, amelyben arról 
értesített, hogy az új pozsonyi egyetemen ág. hitv. ev. theol. fakultás fel
állítását nem Ígérheti: egyben elhatározta, hogy a fakultás ügyének minden 
irányú előkészítésére bizottságot küld ki, felhatalmazván azt a kormánnyal 
való tárgyalásra. Ehhez a bizottsághoz utalta az eperjesi egyetem ügyét is.

Az egyetemi ev. theol. fakultás szervezése — eltekintve a lelkészképzés 
színvonalára kiható és a felekezetközi egyenlőség és viszonosság követelményét 
érintő jelentőségétől — a collegiumi jogakadémia jövőjét is a legközvetle
nebbül befolyásolja. Amennyiben ugyanis az ev. theol. fakultás — a fennálló 
egyetemeken elhelyezhető nem lévén — Eperjesen állíttatnék fel: a Collegium 
két főiskolájának további virágzása, sőt egyetemmé való átszervezése vagy 
nyomban, vagy idővel a megvalósulás reményével kecsegtetne. Viszont 
abban az esetben, ha az ev. theol. fakultás másutt s esetleg egyetemi 
városban, de nem az egyetem szerves részeként, abba egyenjogú fakultásként 
bekapcsolva állíttatnék fel, ezzel egyrészt a lelkészképzés egyetemi szín
vonala szenvedne csorbát s a felekezetközi viszonosság és egyenlőség elve 
vallana kudarcot, másrészt ennek folyományaként a collegiumi theol. 
akadémia előbb-utóbb megszűnvén: a jogakadémiának és az egész Colle- 
giumnak a közoktatásügy országos szervezetében kiemelkedő jelentősége 
alábbszállana.

Szükségképen és kötélességszerűleg hárult tehát a coll. jogakadémiai 
tanári-karra az a feladat, hogy az elsősorban érdekelt coll. theologiai 
tanári-karral együttesen az egyetemi ev. theologiai fakultás korszerű és 
a felekezetközi viszonosság követelményének megfelelő biztosítása érdekében 
az egész egyetemes egyházra kiterjedő, a nem könnyen megoldható prob
léma minden részletét felderítő s ekként az országos közvéleményt tárgyila
gosan tájékoztató mozgalmat indítson.

II.
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Felette buzdító és irányító hatással volt a tanári-karra Geduly Henrik 
püspök úr Öméltóságának lelkes és áldozatkész támogatása, sőt kezde
ményező fellépése.

Figyelemmel ugyanis arra, hogy az 1914. évi szeptember hó 1-jén 
megnyitott debreczeni m. kir. állami egyetemen a ref. lelkészképzés szín
vonalának emelése érdekében református theologiai fakultás szerveztetett; vala
mint tekintettel az egyetemes evangélikus egyházban immár ellenállhatatlan 
erővel jelentkező s törvényes alapon nyugvó ama közóhajra, hogy a 
reformációnak 1917. év őszén bekövetkező négyszázéves jubileumára az 
evangélikus egyház lelkészképzésének is egyetemi színvonalra való emelése 
az állam részéről halaszthatatlanul biztosíttassák: 1915. évi február hó 
15-ikén a collegiumi theologia és jogakadémia tanári-karával értekezletet 
tartott s ennek eredményeként megbízta a két főiskolai tanári-kart, hogy 
az egyetemi ev. theol. fakultás kérdését minden irányban megvilágító s az 
egyházkerület nevében nyomtatásban kiadandó emlékiratot készítsen, amely 
munkálat konkrét javaslatot tartalmazzon arra az eshetőségre való tekintettel 
is, ha a fakultás a már létező egyetemekbe szerves tagozatként bekapcsolható 
nem lenne s ennélfogva és csakis ebben az esetben az eperjesi Collegium 
két főiskolájának egyetemmé való átszervezése lépen előtérbe.

Mert valamint a református theol. fakultás szervezése a reformátusok 
ősi főiskolájának, a debreczeni Collegiumnak állami egyetemmé történt 
átszervezésével nyert szerencsés megoldást: azonképen az evangélikus theol. 
fakultás felállítására az evangélikus egyháznak legrégibb, legteljesebb, ebben 
a vonatkozásban egyedülálló, momumentális épületekben gazdag eperjesi 
Collegiuma minden tekintetben méltó.

A nyert megbízatáshoz képest az emlékirat „Az egyetemi ev. theologiai 
fakultás" címen a tiszai ev. egyházkerület, mint az eperjesi Collegium fenn
tartója részéről nyomtatásban is kiadatott s 1916. évi május hó folyamán 
800 példányban szétküldetvén, a magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén 
egyház közönségét s általában véve minden illetékes tényezőt van hivatva 
tájékoztatni.

Tartalmának ismertetésére — ehelyütt — nem terjeszkedünk ki. „Evang. 
egyházunknak egyetemi theologiai fakultásra való igénye — a magyar 
államjog és az egyházi alkotmány alapján" című fejezetét dr. Mikler Károly 
coll. jogakadémiai dékán, az egyházjog egyetemi m.-tanára írta. Úgy ennek 
a résznek okfejtése, valamint az egész emlékirat odakonkludál, hogy: 
„Amennyiben már fennálló egyetemeinken az ev. theol. fakultás bármely 
okból el nem helyezhető, az eperjesi Collegium két virágzó akadémiájának 
(theologia és jog) állami kezelésbe való átvételével s a fakultásra szánt 
összeg felhasználása mellett háromfakultásos (theologia, jog, bölcsészet) 
egyetemmé való átszervezésével az ev. egyház törvényes igénye megnyugtató 
s pénzügyi szempontból — mint azt az emlékirat szintén kifejti — köny- 
nyen megoldható kielégítést nyerhet. Egyetemen kívüli ev. theol. fakultás 
ellenben csak szakiskola lenne, nélkülözné az egyetemi képzés jellegét, a 
magasabb tudományos szellemet, egyházunkhoz nem lenne méltó s az
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1848 : XX. t.-c.-ben biztosított felekezetközi jogegyenlőség és viszonosság 
elvébe ütköznék".

Úgy a tiszai ev. egyházkerület, mint eperjesi két főiskolájának tanári
kara lelkiismeretének sugallatára, kötelességszerűleg vélt eljárni, amikor a 
sok tekintetben homályos kérdést minden irányban felderítette s tárgyilagos 
bírálat alá vonta. Reméljük, hogy hiányt pótló munkálattal egészítettük ki 
a kérdés irodalmát s a háborús viszonyok dacára sem időszerűtlenül, mert 
az egyetemi ev. theol. fakultás felállítása tárgyában a múlt évi egyetemes 
közgyűlés által kiküldött bizottsággal a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr máris felvette a tárgyalás fonalát.

Bízunk benne, hogy a m. kir. kormány alkotmányos, igazságos mérle
gelése összhangban lesz a tiszai egyházkerület és az egész egyetemes 
evang. egyház álláspontjával és óhajával!

A jogakadémiai tanári-kar az 1915/16. tanévben is megfogyatkozott 
létszámmal volt kénytelen folytatni működését. Dr. Flórián Károly nyilv. 
rendes tanár, tart. tűzérfőhadnagy Przemysl várának elestekor hadifogságba 
került s mint hadifogoly még mindig Szibériában van; dr. Moór Oyula 
nyilv. rendkív. tanár, tart. tűzérhadnagy, dr. Bruckner Qyó'zó' és Sztehlo 
Zoltán m.-tanárok, tart. főhadnagyok a mozgósítás óta harctéri szolgálatot 
teljesítenek. Ezenkívül a magyar közigazgatási jog és statisztika tanszéke 
üresedésben van s a pályázásra igényt tartó, nagyobbrészt harctéri szolgá
latot teljesítő szakférfiakra való tekintettel, a fenntartó hatóság egyelőre a 
pályázati hirdetmény kibocsátását mellőzi. Ennek dacára a jogakadémia 
működése fennakadást nem szenvedett, amennyiben az itthonmaradt kar
társak készségesen vállalkoztak hadbavonult kartársaiknak díjtalanul való 
helyettesítésére. Dr. Maiéter István a jogbölcsészet, dr. Hebelt Ede a köz- 
gazdaságtan és a pénzügytan; dr. Mikler Károly és dr. Obetkó Dezső 
a magyar közigazgatási jo g ; dr. Obetkó Dezső a magyar büntető perjog 
és a pénzügyi jo g ; dr. Mikler Károly az államszámviteltan és a statisztika 
előadására vállalkoztak. Ez azonban csak oly kép volt keresztülvihető, hogy 
a népfölkelési szolgálatra alkalmasnak talált dr. Hebelt Ede és dr. Maiéter 
István a tényleges szolgálat kötelezettsége alól bizonytalan időre felmentettek. 
A beiratás és az előadások szabályos időben s zavartalanul tartattak. Ebben 
a tanévben már — szemben az előbbivel — katonai beszállásolás sem aka
dályozta a tantermek használatát.

A jogakadémiai tanév történetének személyi részét illetőleg kiemelen
dőnek tartjuk még a következőket:

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a fenntartó hatóság 
előterjesztésére megengedte, hogy dr. Horovitz Simon nyilv. rendes tanár 
— a nyugdíjtörvény vonatkozó szakasza hatályának felfüggesztésével — az 
1915/16. tanévben is működhessék.

Dr. Maiéter István nyilv. rendkív. tanárt a coll. igazgató-választmány 
1916. május hó 25-ikén tartott ülésében — eddigi három évi működésének 
teljes elismerése mellett — nyilv. rendes tanárrá választotta.

Dr. Obetkó Dezső prodékán, nyilv. rendes tanárt a m. kir. vallás- és
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közoktatásügyi miniszter úr elnöki minőségben a homonnai m. kir. felső 
kereskedelmi iskola 1916. évi érettségi vizsgálataihoz kormányképviselővé 
küldte ki.

Dr. Horovitz Simon, dr. Mikler Károly, dr. Obetkó Dezső nyilv. 
rendes tanárok nyugdíjigénye az 1916 : XXXVI. t.-c. értelmében felemel
tetett. Dr. Maiéter István és dr. Moor Gyula tanárok okmányai az országos 
tanári nyugdíjintézetbe való felvétel céljából a m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumhoz felterjesztettek.

Az összes nyilv. rendes tanárok részére 31,386 — 31,390/1916. számú 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel a 20%-os háborús 
segély folyósíttatott. A nyiív. rendkívüli tanárok háborús segélyének folyó
sítása ügyében a minisztérium egyelőre a kimutatás felterjesztésére hívott fel.

Mélységes részvéttel, egyúttal azonban felemelő érzéssel jelentjük, hogy 
a tanév folyamán mostani és a közelmúltban alma materünket látogatott 
hallgatóink közül számosán áldozták legdrágább kincsüket: fiatal életüket 
édes hazánk szabadságáért, mindnyájunk jólétéért s a nemzet becsületéért. 
Hivatalos értesítés szerint a lefolyt tanévben a következők megdicsőüléséről 
számolhatunk b e : Az ellenség előtt estek el Schütze Gyula, Paszternák 
Jakab, Veress József, Ambrus László, Faragó Lajos, Hibján Sándor, Grieger 
Jenő, Irinyi István, Haviár Dániel, Ondrejovics Kálmán, Grimm Rezső. 
Áldás dicső emlékezetükre!

Szervezeti és tanulmányi tekintetben kiemelkedő mozzanatai az 1915/16. 
tanévnek, hogy :

Az 1915. évi nov. hó 10 — 13. napjain tartott egyetemes egyházi köz
gyűlés jogerősen elfogadta Eperjes sz. kir. város közönségének azt a nagy
lelkű ajánlatát, mely szerint — a Collegiumot kötelező feltételek mellett — 
a jogakadémián a város költségén a tizedik tanszéket szervezi. Minthogy 
Eperjes sz. kir. város áldozatkész ajánlatának elfogadása egyúttal tetemes 
anyagi tehervállalást jelent a Collegiumra nézve is és mert a tanszéknek 
a háború folyamán való betöltése a harctéri szolgálatot teljesítő pályázók 
méltányos igényével állna ellentétben: az igazgató-választmány úgy a 
várossal való szerződés megkötését, valamint a tanszék betöltését a béke 
elkövetkezésének idejére halasztotta.

Tanulmányi szempontból a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumnak többrendbeli humánus intézkedéseiről kell megemlékeznünk, 
így nevezetesen 97,710—1915. sz. rendeletével kimondotta, hogy mindazok 
a magyar honos tisztek, katonai tisztviselők és tisztjelöltek, akik a közös 
hadsereg, haditengerészet, honvédség vagy csendőrség tényleges avagy 
nemtényleges állományához a VIII-ik rangosztályig bezárólag tartoznak 
és a jelenlegi háborúban rokkanttá válnak, érettségi bizonyítvány és fel
vételi vizsga nélkül rendes hallgatók gyanánt beiratkozhatnak a jogakadé
miára, sőt méltányos esetben a tanulmányi idő leszállítására, illetőleg egyes 
tárgyak hallgatásától való felmentésre is igényt tarthatnak. Az engedélyt a 
főiskola felterjesztésére esetről-esetre a minisztérium adja meg. A 143,405 — 
1915. sz. rendelet a semester befejezése előtt bevonulni köteles joghall-
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gatóknak nyújt kedvezményt. Ugyancsak rendeletileg intézkedett a miniszter 
úr az iránt is, hogy a harctérről jövő beteg, üdülő vagy szabadságolt 
joghallgatók a szabályszerű határidőkön kívül is — bármikor vizsgára 
bocsáttathassanak.

A tanítványi hála egy elismerésre- és követésreméltó példájáról is 
büszkeséggel teszünk jelentést. Sarudy István elsőéves joghallgató másod- 
osztályú ezüst vitézségi érme után járó évi 90 korona díját — kijelentve, 
hogy azt évenként 100 koronára kiegészíteni hajlandó — felajánlotta egy 
szegénysorsú joghallgató támogatására s felhatalmazta a Collegiumot, hogy 
ezen díj haszonélvezetének átruházása iránt az illetékes katonai hatóságnál 
a megfelelő lépéseket megtehesse. A nemes érzésre és fennkölt gondol
kozásra valló alapítványt a Collegium fenntartó hatósága elismerő köszönet- 
nyilvánítás mellett elfogadta s a theol. Otthonban lakó joghallgató lakbérére 
fordítani határozta.

Az Eperjesi Bankegylet ebben az évben is főiskolánk közművelődési 
és tudományos törekvései iránti változatlan elismerésének adott kifejezést, 
amidőn a jogakadémiának — úgy, mint évenként eddig — 400 korona 
adományt juttatott.

A háborús viszonyok legjobban sújtják a Collegium tanintézetei között 
a jogakadémiát. Kiadásait növelte, bevételeit apasztotta. Ez a körülmény 
indította az 1916. május 25-ikén ülésezett igazgató-választmányt arra az el
határozásra, hogy az 1916/17. tanévtől kezdődőleg a félévi tandíjat az eddigi 
50 kor. helyett 60 koronában állapította meg. Ennek ellensúlyozásaképen 
a szegénysorsú, jó előmenetelű ifjakat fokozott mérvben hajlandó jótéte
ményben részesíteni.

A joghallgatók az elmúlt tanévben a következő jótéteményekben 
részesültek:

1. Tandíj elengedések címén :
a) Az első félévben ///-tandíjmentességben részesültek (a 25 

korona): Nagy Jenő I. é., Gyulai Emil IV. é.; továbbá mint ev. 
lelkész vagy tanár fiai: Baloghy Farkas I. é., Vietórisz Gyula I. é.,
Farkass Aladár III. é., Révész Zoltán III. é.; Sarudy István I. é.,
Sarudy László II. é., mint coll. tanár fiai ä 50 korona; Sroll
Lajos I. é. dékáni írnok 50 korona ................................................ 300 kor.

ti) A második félévben ///-tandíjmentességet nyertek (á 25 
kor.): mint ev. lelkészek fiai: Baloghy Farkas I. é., Farkass Aladár 
III. é., Révész Zoltán III. é.; továbbá Sarudy István I. é. és Sarudy 
László II. é., mint coll. tanár fiai: ä 50 korona; Sroll Lajos I. é.
dékáni Írnok 50 korona .............................................................. . .. 225 kor.

Összesen: 525 kor.
2. Táp díj elengedések címén:

a) Az első félévben: Sroll Lajos és Tahy Béla I. é. és Révész
Zoltán III. é.: á 35 korona..........................................................  115 kor.

Átvitel: 115 kor.
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Áthozat .. .. 115 kor.
b) A második félévben: Tahy Béla I. é., Farkass Aladár

III. é., Berthóty Zsigmond és Szombathelyi István IV. é. ä 55 kor. 220 kor.

2. Ösztöndíjak címén Összesen : 335 kor.

Dessewffy Miklós IV. é., a Dessewffy P.-alapítványból .. 1000 kor. - fill.
Gyulai Emil IV. é., a dr. Propper Elek- 11 50 II — 11
Homicskó Jenő III. é., a Rojkovics- 11 167 „ 86 11
Sroll Lajos I. é., a Kacziányi Gusztáv- 11 .. 200 II — 11
Oszvald László 11. é., a dr. Horváth Ödön- 11 80 11 — II
Szombathelyi Zoltán IV. é., a Meliórisz- 11 90 II -- II
Sroll Lajos I. é., a Róth —Teleky- 11 .. 65 II — II
Tahy Béla I. é., « „ „ II 65 11 — 11
Sroll Lajos I. é., a dr. Propperjózsef „ Otthon "■ II 40 11 — 11
Gyulai Emil IV. é., a jogász-segélyegylettől, I. félévben 60 II — II
Stefanyák József IV. é., « » II II 50 II — II
Berthóty Zsigmond III. é., „ » 11 II 38 II — II
Szombathelyi Zoltán III. é., „ » II 11 45 11 — 11
Homicskó Jenő II. é., » 11 11 35 II — II
Révész Zoltán III. é., « » 11 11 30 II — II
Gallé Elemér II. é., » » 11 11 25 11 — II
Dancz István III. é., » » 11 11 20 11 — II
Tahy Béla I. é., » » 11 11 30 11 — II
Sroll Lajos I. é., » » 11 11 30 II — II
Tóth Lajos I. é., » « 11 11 20 11 — II
Rojkovics József I. é., « » 11 11 20 II — II
Kiss Benő I. é., „ » 11 11 15 11 — II
Baloghy Farkas I. é., » » 11 II 10 11 — II
Berthóty Zsigmond IV. é., » » II. 11 55 11 — II
Stefanyák József IV. é., » « 11 II 50 II — II
Szombathelyi István IV. é., » » 11 II 45 II — 11
Homicskó Jenő III. é., » » II II 30 II — II
Farkas Aladár II. é., » » II 11 25 II — 11
Gallé Elemér II. é., » » II 11 23 II — II
Deutsch József II. é., » » II 11 45 II — II
Tahy Béla I. é., » » 11 II 35 II — 11
Kiss Benő I. é., » » 11 11 25 II — it
Tóth Lajos I. é., « « 11 II 30 II — ti
Rojkovics József I. é., » » II 11 15 II — ii
Sroll Lajos I. é., » » 11 II 40 1! -- ii
Baloghy Farkas I. é., » « II 11 10 II -- ii

Összesen: 2613 kor. 86 fill.
• 525 11 — ii

335 II — ii

Aföntebbikimutatásokszerintajótéteményekvégsőösszege: 3473 kor. 86 fill.
Coll. Ért. 1915-16. 7
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B) A jog- és államtudományi kar személyzete.*
Dékán:

D r. M ikler Károly, képesített egyetemi magántanár, az államtudo
mányok és a jogtudományok tudora; zsinati képviselő, az evang. egyetemes 
egyház tanügyi és a tiszai evang. egyházkerület tanügyi és jogügyi bizott
ságának s a Collegium igazgató-választmányának tagja; a tiszai ev. egyház- 
kerület világi jegyzője; egyházmegyei törvényszéki bíró; a hernádvécsei 
evang. egyházközség felügyelője; a Jogakadémiai Tanárok Országos Egye
sületének társelnöke, a magyar protestáns irodalmi társaság választmányá
nak tagja. Az Ev. Tanárok és Tanítók Országos Egyesületének választmányi 
tagja, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, állandó-választmányának 
s központi-választmányának és Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének 
tagja. A magyar alkotmány- és jogtörténet s az egyházjog nyilv. rendes 
tanára. Az első alapvizsgálati bizottság elnöke és az államtud. államvizsgálati 
bizottság rendes tagja s az utóbbinak h. elnöke. Lakik: Kerényi-utca 1. sz.

Nyilvános rendes és nyilvános rendkívüli tanárok:

Dr. F lórián  Károly, az államtudományoknak — »sub auspiciis 
regis" felavatott — és a jogtudományoknak tudora; az Evang. Tanárok és 
Tanítók Országos Egyesületének ügyvezető-alelnöke, a palonczai evangélikus 
egyházközség felügyelője; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának, 
központi-választmányának, igazoló-választmányának s Eperjes szab. kir. város 
képviselőtestületének tagja; a Jogakad. Tanárok Országos Egyesületének 
pénztárnoka; az eperjesi állami tanítónőképző-intézettel kapcsolatos minta
óvoda felügyelő-bizottságának rendes tagja; a Társadalomtudományi Tár
saságnak és a Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesületének 
választmányi tagja; a közgazdaságtan, pénzügytan és a magyar pénzügyi 
jog nyilv. rendes tanára. A második alapvizsgálati bizottság rendes tagja 
és h. elnöke, és az államtud. államvizsgálati bizottságnak elnöke; a Coll. 
pénztárosa és igazgató-választmányának tagja. Lakása: Árok-utca 26. szám. 
Szibériában hadifogoly.

D r. H ebelt E de , 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 rendes 
tagja és h. elnöke; a jogtudományi államvizsgálati bizottság elnöke. Lakik: 
Felső-kőrút 2. sz.

Dr. H o r o v itz  S im o n , kir. tanácsos, a jog- és államtudományok tudora, 
köz- és váltó-ügyvéd; Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és 
Eperjes szab. kir. város képviselőtestületének tagja ; a római-jog, a magyar 
anyagi büntető-jog és a magyar büntető perjog nyilv. rendes tanára. A Magyar 
Jogász-Egylet tiszteleti tagja. Az első alapvizsgálati bizottság rendes tagja

* A magyar közigazgatási jog és statisztika tanszéke üresedésben van.
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és h. elnöke, a harmadik alapvizsgálati bizottság elnöke és a jogtudományi 
államvizsgálati bizottság rendes tagja. Lakik: Csatorna-utca 1. szám.

D r. 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. rendes tanára. A magyar protestáns 
irodalmi társaság választmányának tagja. A második alapvizsgálati és az 
államtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja. Lakik: Fő-utca 94. sz.

D r. M ikler Károly. Lásd fent.
D r. Moór G yula, a jogtudományok „sup auspiciis regis" felavatott 

tudora; a jogbölcsészet, a magyar anyagi büntetőjog és a magyar büntető 
perjog ny. rendkívüli tanára. A harmadik alapvizsgálati bizottság rendes tagja. 
Harctéri szolgálatot teljesít.

D r. O betkó D ezső, 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; 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. ren
des, valamint a francia, olasz és angol nyelvek előadó tanára. A második alap- 
vizsgálati bizottság elnöke s a jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes 
tagja és h. elnöke. Mint prodékán, a dékán akadályoztatása esetén a jog
akadémia vezetője. Lakik: Felső-kőrút 26. sz. (I. emelet).

Dr. Szlávik Mátyás, bölcselettudor, theologiai akadémiai tanár, Sáros
vármegye törvényhatósági bizottságának, Eperjes szab. kir. város képviselő
testületének, a Collegium igazgató-választmányának, a magyar protestáns 
irodalmi társaság igazg.-választmányának és az eperjesi állami tanítónőképző- 
intézet igazgató-tanácsának tagja. A történeti és bölcseleti special-collegiumok 
nyilv. rendes tanára. Az államtudományi államvizsgálati bizottság kültagja. 
Lakik: Árok-utca 30. szám.

Magántanárok:
D r. Bruckner Győző, képesített egyetemi magántanár, bölcselettudor, 

az újkori művelődéstörténet magántanára. Harctéri szolgálatot teljesít.
D r. Horovitz Imre, az orvostudományok tudora, old. kir. törvényszéki 

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

D r. Körtvélyessy D ezső, a jogtudományok. tudora, köz- és váltó
ügyvéd, kir. tvsz. tanácselnök, Sárosvárm. törvényhat. bizottságának tagja; 
a tételes-jogi special-collegiumok- magántanára. A jogtudományi állam
vizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Kerényi-u. 3.

D r. Máriássy Béla, a jogtudományok tudora, Sárosvármegye árva
székének elnöke, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes 
szab. kir. város képviselőtestületének tagja; a magyar közigazgatási jog

T*
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köréből vett special-collegiumok magántanára. Az államtudományi és a 
jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Fő-utca 94. sz.

D r. O bál Béla, bölcselettudor, theologiai akadémiai tanár, a magyar 
protestáns irodalmi társaság választmányának tagja, a német nyelv előadó 
tanára. Lakik: Felső-kőrút 1. szám.

Dr. Sztehlo János, a jogtudományok tudora, köz- és váltó-ügyvéd; 
Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes szab. kir. város 
képviselőtestületének tagja, a Collegium h. felügyelője, az eperjesi ügyvédi 
kamara titkára; a tételes-jogi special-collegiumok magántanára. A jogtudo
mányi államvizsgálati bizottság kültagja. Lakik: Kovács-utca 10. szám.

D r. Sztehlo Zoltán, az államtudományok és a jogtudományok tudora, 
okleveles bíró és ügyvéd; a római örökösödési jog köréből vett special- 
collegium magántanára. Harctéri szolgálatot teljesít.

C) Vizsgálati bizottságok.

Első alapvizsgálati bizottság.
Elnök dr. M ikler Károly. Helyettes elnök dr. Horovitz S im on . 

Rendes tag dr . H orovitz S imon. Póttagok dr . Flórián Károly, dr. H ebelt 
Ede, dr. Maléter István, dr. Moór G yula  és dr. O betkó Dezső.

Második alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. O betkó D ezső. H. elnök d r . F lórián Károly. Rendes tagok  

dr. Flórián Károly, dr. Maléter Istv án . Póttagok dr. Hebelt Ede, 
dr. Horovitz Simon, dr. Mikler Károly és dr. Moór Gyula.

Harmadik alapvizsgálati bizottság:
Elnök dr. Horovitz Simon. Helyettes elnök dr. Hebelt Ede. Rendes 

tagok dr. H ebelt Ede és dr. Moór Gyula . Póttagok dr. Flórián Károly, 
dr. Mikler Károly, dr. Maléter István és dr. O betkó Dezső.

Államtudományi államvizsgálati bizottság.
Elnök dr. Flórián Károly. Helyettes elnök dr. Mikler Károly. 

Rendes tagok dr. Mikler Károly és dr . Maléter István. Póttagok dr. 
H ebelt Ede, dr. Horovitz Simon, dr. M o ór  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 

ítélőbírája, a jogakadémiának volt tanára és dékánja,
Hoffmann M ór, kir. tanácsos, ny. pénzügyigazgató,
Janik Ferenc, kir. tanácsos, m. kir. pénzügyigazgató,

r
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dr. Máriássy Béla, jogakadémiai m.-tanár, Sárosvármegye árvaszéké
nek elnöke,

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

tb. felügyelője,
dr. Szlávik Mátyás, coll. theol. akad. tanár,
Tahy József, m. kir. udvari tanácsos, Sárosvármegye alispánja,
DR. Toperczer Q éza, ügyvéd.

Jogtudományi államvizsgálati bizottság:
Elnök: dr. H ebelt Ede. Helyettes elnök dr. O betkó D ezső. Rendes 

tagok dr. Horovitz S imon és dr. O betkó D ezső. Póttagok 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. Horovitz Gyula, Sárosvármegye tb. főügyésze, 
dr. Horváth Ö dön, kir. tanácsos, a m. kir. közigazgatási bíróság 

ítélőbírája, a jogakadémiának volt tanára és dékánja,
Kádas Miklós, ny. kir. ítélőtáblái bíró,
Klefner G yula, ügyvéd, az eperjesi ügyvédi kamara elnöke, a Colle

gium ügyésze, Eperjes szab. kir. város főügyésze, Sárosvárm. tb. főügyésze, 
DR. Körtvélyessy Dezső, jogakad. m.-tanár, kir. tvszéki tanácselnök, 
Legeza István, kir. ítélőtáblái bíró,
Lehoczky Sándor, curiai bíró, kir. törvényszéki elnök, 
dr. Máriássy Béla, jogakad. magántanár, Sárosvármegye árvaszéké

nek elnöke,
dr. M üller Bertalan, ügyvéd, Sárosvármegye tb. főügyésze, 
dr. Oszvald T ivadar, ügyvéd,
P échy PÁL, 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. h. felügyelője,
Kissóczi Mátyás, kir. törvényszéki elnök,
Újházy Á rpád, kir. törvényszéki bíró.
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D) Előadott tantárgyak.*
E lső f é l é v .

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. tan
teremben.

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 1. sz. tan
teremben.

Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugateurópai 
jogfejlődésre, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Mikler 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. 1 0 - 11-ig, a
II. sz. tanteremben.

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

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

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

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

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

* A hadiszolgálatot teljesítő dr. F lórián K á r o ly  és dr. M o ó r G yula , valamint az 
üresedésben levő közigazgatási jog-statisztikai tanszék tárgyait mindkét félévben dr. H ebelt 
Ede, dr. M ikler K áro ly , dr. M aiéter István  és dr. O b e tk ó  D e zső  adták elő.
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IV., vagyis államtudományi évfolyam.
Politika, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. Csütörtökön, 

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

Magyar közigazgatási jog, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. 
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. Mikler Károly. Szerdán d. e. 
9—10-ig, kedden, szerdán és pénteken d. e. 10—11-ig, kedden, csütörtökön 
és pénteken d. e. 11-^12-ig, a IV. sz. tanteremben.

Magyar pénzügyi jog, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Kedden és szerdán d. u. 2 -3 -ig  és 3—4-ig, a IV. sz. tanteremben.

B) Special-collegiumok.
* Művelődéstörténet, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás. 

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

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

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

Károly. Kedden d. u. 6 —8-ig, a II. sz. tanteremben.
Pénzügytan, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Szerdán és 

csütörtökön d. u. 6 -8-ig, a II. sz. tanteremben.
Közigazgatási-jogi gyakorlatok, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Máriássy 

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

Kedden d. u. 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.ff
Német nyelv, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. Obál Béla. Szombaton 

d. u. 3—4-ig, a II. sz. tanteremben.
$

Második félév.

A) Kötelező 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 szombat 
kivételével naponta d. e. 10—11-ig, kedden d. e. 11 —12-ig, hétfőn és szer
dán d. e. 12 —1-ig, az I. sz. tanteremben.
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II. évfolyam.
Magyar közjog, heti 6 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. Hétfőn, 

szerdán, pénteken délelőtt 8 —9-ig és 9 —10-ig, a II. sz. tanteremben.
Magyar magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. Hétfőn 

d. u. 5 —6-ig s szerdán és szombaton d. u. 5 —7-ig, a II. sz. tanteremben.
Pénzügytan, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Kedden és 

csütörtökön d. u. 5 — 7-ig, a II. sz. tanteremben.
Nemzetközi jog, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. Maiéter István. Szombaton 

d. e. 8—10-ig, pénteken és szombaton d. e. 10—11-ig, a II. sz. tanteremben.

III., vagyis jogtudományi 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.

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

Magyar állam statisztikája, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. 
Kedden és szombaton d. e. 12 —1-ig, pénteken d. e. 11 —1-ig, a III. sz. 
tanteremben.

Magyar közigazgatási jog, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó 
Dezső. Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön d. e. 10—11-ig, a IV. sz. 
tanteremben.

IV., vagyis államtudományi évfolyam.
Ez a félév csak azokra a joghallgatókra kötelező, akik egyéves önkéntesi 

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

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

dr. Maiéter István. Kedden, csütörtökön d. e. 8 —9-ig és 9—10-ig, a II. sz. 
tanteremben.

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

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

* Európai jogtörténet, heti 3 óra. Előadó tanár: dr. Mikler 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.
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Bányajog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. Hétfőn d. u. 
6 —7-ig és szombaton d. u. 4 —5-ig, a II. sz. tanteremben.

Államszámviteltan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. 
Szombaton d. e. 10 — 12-ig, a IV. sz. tanteremben.

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

Magánjogi repetitorium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Hebelt Ede. 
Szerdán d. u. 3 —5-ig, a II. sz. tanteremben.

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

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

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

J E G Y Z E T .

Minden joghallgató hetenkint legalább 20 (húsz) órát tartozik hallgatni. Amennyiben 
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. 
(Vallás-és közoktatásügyi 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, amennyiben 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, amelyek a fennálló szabályok értelmében 
a négyévi tanfolyamon keresztül egyszer okvetlenül hallgatandók.

A törvényszéki orvostan a jövő tanévben fog előadatni.
f  A seminariumba való fölvételre az előadó tanár előzetes engedélye' szükséges, mert 

a résztvevők száma korlátolt.

Coll. Ért. 1915-1916. 8
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E) Jogakadémiai hallgatók.

Név, vallás Születés helye és ideje

I. ÉVFOLYAM.

Albrecht Károly r. kath., 11. f. é. Taksony, Pest vm. 1890.
Andrej kó Árpád r. kath., 11. f. é. Felsővízköz, Sáros vm. 1897.
Baloghy Farkas ág. h. ev... Margonya, Sáros vm. 1895.
Bartossik Emil r. kath., II. f. é. Harapkó, Sáros vm. 1894.

5 Bártfai Kálmán r. kath........ Eperjes, Sáros vm. 1886.
Bianchi Leo r. kath............ Perecseny, Ung vm. 1895.
Bognár János r. kath.......... Gyöngyös, Heves vm. 1887.
Báró Collas Dezső r. kath... Nagysáros, Sáros vm. 1894.
Dancz Gyula izr.................. Miskolcz, Borsod vm. 1897.

10 Édeskúthy Olivér ág. h. ev.,
II. f. é................................ Beszterczebánya, Zólyom 1897.

Grinaeusz László ág. h. ev. Kisszeben, Sáros vm. 1897.
Halmi Elemér r. kath., I. f. é. Eperjes, Sáros vm. 1897.
Herskovics Arnold izr......... Felsőrőcse, Ung vm. 1898.
Heszke Pál r. kath.............. Gölniczbánya, Szepes vm. 1895.

15 Hexner Ervin izr................. Liptószentmiklós, Liptó vm. 1893
Hruska Zoltán ág. h. ev. .. Magyargyerőmonostor 1897.
Juhász Béla r. kath............. Ernőd, Borsod vm. 1874.
Kiss Benő ág. h. ev., rkív... Felsőaradi, Torontál vm. 1897.
Koscs Ödön r. kath............ Kavocsa, Sáros vm. 1898.

20 Kravecz Zoltán r. kath....... Miskolcz, Borsod vm. 1895.
Löcherer Tamás r. kath., rkív.

I. f. é............... ................ Bártfa, Sáros vm. 1895.
Madarassy Kálmán ref........ Gortva, Gömör vm. 1898.
Major József r. kath., II. f. é. Szabadka, Bács-Bodrog vm. 1884.
Nagy Jenő izr...................... Eperjes, Sáros vm. 1897.

25 Nagy Lajos ág. h. ev., I. f. é. Szák, Komárom vm. 1883.
Nagy László ref., II. f. é. .. Sajókaza, Borsod vm. 1891.
Nánássy Andor ref.............. Újfehértó, Szabolcs vm. 1878.
Néhrer Gyula ág. h. ev., 11. f. é. Kövecses, Gömör vm. 1897.
Páll István r. kath., I. f. é... Agyagospatak, Zemplén vm. 1897.

30 Páris Lajos g. kath., II. f. é. Arad, Arad vm. 1886.
Pongrácz Gusztáv ág. h. ev.,

II. f. é................................ Lőcse, Szepes vm. 1885.
Rojkovics József g. kath. .. Mezőlaborcz, Zemplén vm. 1897.
Rojkovics Tivadar g. kath.,

I. f. é................................. Felsősöm, Sáros vm. 1877.
Sarudy István ág. h. ev...... Eperjes, Sáros vm. 1896.
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Név, vallás Születés helye és ideje

35 Schneider Emil r. kath........
Scsavniczky András r. k., I. f. é.
Sroll Lajos ág. h. ev...........
Szekeress Albin ref.............
Szepesy Mihály r. kath., II. f.é. 

40 Székely Vilmos izr., II. f. é.
Tahy Béla ág. h. ev............
Tóth Lajos r. kath...............
Újfalussy Béla ref., II. f. é .. 
Vadnay Béla izr., II. f. é. .. 

45 VietoriszGyulaág.h.ev., I.f.é.
Vlachovits Iván g. kel.........
Wein Tibor r. kath.............
Weinberger Miklós izr........

Batizfalva, Szepes vm. 1868. 
Tarkő, Sáros vm. 1893. 
Nagybánya, Szatmár vm. 1897. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1897. 
Berzova, Arad vm. 1883.
Pötréte, Zala vm. 1897.
Bártfa, Sáros vm. 1897.
Bártfa, Sáros vm. 1898.
Zilah, Szilágy vm. 1898. 
Homonna, Zemplén vm. 1894. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1897. 
Nagykikinda 1893.
Késmárk, Szepes vm. 1897. 
Miskolcz, Borsod vm. 1897.

I I .  ÉVFOLYAM.

Ambró Géza ág. h. ev., II. f. é. Beczkó, Trencsén vm. 1893.
50 Bakos Qyula ref..................

Bendik István r. kath... .. .. 
Berthóty Dezső r. kath., I. f. é.
Beszkid Kornél g. kath.......
Bielek Miksa László ág. h. ev.

55 Bíró Béla ref........................
Böhm Jenő izr., I. f. é........
Deutsch József izr................
Farkas Aladár ág. h. ev......
Farkas Miksa izr., I. f. é. ..

60 Fekete Sándor ref................
Fodor Zoltán izr., I. f. é. ..
Földes Andor izr.................
Gallé Elemér r. kath...........
Glück Miksa izr..................

65 Halmi Gyula r. kath., II. f. é. 
Homicskó Jenő g. kath., I. f. é. 
Kurovszky Péter ref., II. f. é. 
Mayer György ág. h. ev. .. 
Orián Sándor Árpád ref. .. 

70 Orosz István g. kath., I. f. é. 
Osusky Sámuel ág. h. ev ... 
Oszvald László ág. h. ev. .. 
Péchy Miklós r. kath., I. f. é.

Debreczen, 1896.
Igló, Szepes vm. 1891.
Tótsóvár, Sáros vm. 1896. 
Abaújszántó, Abaúj-T. vm. 1896. 
Eperjes, Sáros vm. 1896. 
Nagyszlabos, Gömör vm. 1894. 
Szepesújvár, Szepes vm. 1896. 
Magyarjakabfalva, Sáros 1894. 
Nagyszombat, Pozsony vm. 1894. 
Tokaj, Zemplén vm. 1895. 
Algyógy, Hunyad vm. 1881. 
Sátoraljaújhely, Zemplén 1894. 
Varannó, Zemplén vm. 1896. 
Budapest, 1894.
Sátoraljaújhely, Zemplén 1896. 
Kisszeben, Sáros vm. 1895. 
Remenye, Sáros vm. 1893. 
Beregszász, Bereg vm. 1894. 
Szepsi, Abaúj-Torna vm. 1896. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1894. 
Mezőtúr, J.-N.-K.-Szolnok 1885. 
Berezó, Nyitra vm. 1888.
Eperjes, Sáros vm. 1896. 
Sztankahermány, Sáros vm. 1896.

8‘
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Név, vallás

Rácz Jenő izr., I. f. é..........
75 Renvers Ágoston r. kath. ..

Sarudy László ág. h. ev.......
Schulman Gyula izr............
Singer Ernő izr., I. f. é......
Szokol Pál ág. h. ev., 1. f. é...

80 Szolnoki Ödön r. kath.......
Vajda Károly r. kath..........
Velgosz István r. kath., II. f. é.
Vondra Antal r. kath..........
Zabrinszky Béla r. kath......

III. É

85 Balogh József ref.................
Barkóczy József ref., I. f. é ...
Beszkid Elek g. kath..........
Bunda János r. kath...........
Dancz István ág. h. ev.......

90 Dobos Béla r. kath..............
Dortsák László r. kath........
Draskóczy Béla ág. h. ev. ..
Felegyi István g. kath.........
Fisch Sándor izr..................

95 Glos Iván ág. h. ev. ........
Haász Sándor izr., II. f. é. .. 
Homicskó Jenő g. kath., I. f. é. 
Hugyecz Nándor r. kath. ..
Hyzsa Gusztáv r. kath........

100 Ilkovics Ottó izr..................
Korének Lambert r. k., II. f. é.
Lukács Béla ref., II. f. é......
Lukovich Aladár r. kath. .. 
Lengyel József g. kath., I. f. é.

105 Mártyák Albin g. kath.......
Mertens Alfonz ref., I. f. é ...
Mezei István ref. ................
Mosánszky Loth ár ág. h. ev.
Novák Antal r. kath...........

110 Orosz Károly r. kath., I. f. é. 
Pereszlényi Géza r. kath. .. 
Révész Zoltán ág. h. ev......

Születés helye és ideje

Cselej, Zempléhfvm. 1895. 
Eperjes, Sáros vm. 1895. 
Eperjes, Sáros vm. 1894. 
Ungvár, Ung vm. 1897. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1895. 
Felsőbánya, Szatmár vm. 1890. 
Érsekújvár, Nyitra vm. 1887. 
M.-nagyzsombor, Kolozs 1895. 
Bártfa, Sáros vm. 1887.
Bártfa, Sáros vm. 1892. 
Keresztesnyárád, Borsod 1895.

Abaűjszántó, Abaúj-T. vm. 1893. 
Mokcsa, Ung vm. 1886. 
Tölgyeshegy, Zemplén vm. 1894. 
Turány, Zemplén vm. 1894. 
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1895. 
Beszterczebánya, Zólyom 1893. 
Trsztena, Árva vm. 1892. 
Gyürki, Hont vm. 1882.
Bártfa, Sáros vm. 1892. 
Miskolcz, Borsod vm. 1895. 
Miskolcz, Borsod vm. 1895. 
Vizsoly, Abaúj-Torna vm. 1894. 
Remenye, Sáros vm. 1893. 
Beszterczebánya, Zólyom 1893. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1885. 
Szedikert, Sáros vm. 1896. 
Gölniczbánya, Szepes vm. 1892. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1892. 
Homonna, Zemplén vm. 1870. 
Beregszentmiklós, Bereg vm. 1890. 
Kabalás, Sáros vm. 1893. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1894. 
Szabadka, Bács-Bodrog vm. 1895. 
Bártfa, Sáros vm. 1895. 
Miskolcz, Borsod vm. 1893. 
Gesztely, Zemplén vm. 1895. 
Varannó, Zemplén vm. 1894. 
Nagybánya, Szatmár vm. 1895.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Spiró Dezső izr...................
Stojkov Mózes g. kel.........

115 Szombathelyi István ág. h.ev.
Szombati Zsigmond ref......
Thuránszky Győző ág. h. ev. 
Tomasovszky Lajos ág. h. ev. 
Tűri József Emil r. kath. .. 

120 Zucker Viktor izr., I. f. é. ..

Kisvárda, Szabolcs vm. 1894. 
Feketetó, Torontál vm. 1884. 
Csehimindszent, Vas vm. 1893. 
Kerekegyháza, Pest vm. 1890. 
Liptószentmiklós, Liptó vm. 1895. 
Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1894. 
Lópér, Zólyom vm. 1894. 
Sátoraljaújhely, Zemplén 1889.

I V .  ÉVFOLYAM.

Antal Ferenc ref.................. Kúp, Veszprém vtn. 1885.
Balázsy József r. kath..........
Bálint Dezső ág. h. ev., I. f. é.
Berthóty Zsigmond ref.......

125 Beszkid Sándor g. kath......
Brünn Sándor izr., I. f. é. ..
Burger Dénes izr.................
Dessewffy Miklós ág. h. ev. 
Funk Sándor Albin r. kath. 

130 Gyulai Emil r. kath., I. f. é.
Halasy Barna ág. h. ev......
Herz Ottó izr.......................
Hetessy Sándor ref.............
Huszovszky Lajds r. k., I. f. é.

135 Kelemen Jenő izr................
Keresztfalvy Gyula r. kath... 
Kossuth Károly ág. h.ev., I.f.é.
Kovalik István r. kath.........
Kovács Béla r. kath............

140 Kövér Dezső ref..................
Lamparter Jenő r. kath., I. f. é. 
Lemberger Albert izr., I. f. é.
Löffler Ervin izr..................
Makoviczky Emil ág. h. ev.

145 Mederly Károly r. kath......
Nitsche Alfréd r. kath........
Onderkó Győző r. k., II. f. é. 
Osváth Árpád ref., I. f. é. .. 
Saly Dezső r. kath., II. f. é.

150 Stefanyák József r. kath......
Szabó Géza ref....................

Czabaj, Nyitra vm. 1885. 
Budapest 1894.
Perecseny, Ung vm. 1891. 
Abaúj-Szántó, Abaúj-Torna 1887. 
Nagymihály, Zemplén vm. 1894. 
Ungvár, Ung vm. 1893.
Eperjes, Sáros vm. 1894.
Kassa, Abaúj-Torna vm. 1891. 
Nagybiccse, Trencsén vm. 1892. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1888. 
Eperjes, Sáros vm. 1894. 
Mihályháza, Veszprém vm. 1874. 
Aranybánya, Sáros vm. 1894. 
Beszterczebánya, Zólyom 1893. 
Bártfa, Sáros vm. 1893. 
Turóczszentmárton, Turócz 1893. 
Verebély, Bars vm. 1891. 
Homonna, Zemplén vm. 1894. 
Rimaszombat, Gömör vm. 1892. 
Felsőelefánt, Nyílra vm. 1893. 
Rozsnyó, Gömör vm. 1890. 
Ruttka, Turócz vm. 1894. 
Zólyom, Zólyom vm. 1884. 
Rózsahegy, Liptó vm. 1887. 
Budapest 1883.
Eperjes, Sáros vm. 1887. 
Tornaija, Gömör vm. 1889. 
Eperjes, Sáros vm. 1892.
Eperjes, Sáros vm. 1891. 
Záhony, Ung vm. 1884.



62

Név, vallás Születés helye és ideje

Szilágyi Jenő r. kath........... Zalaszentmihály, Zala vm. 1891.
Szilágyi Zoltán ref.............. Öcsöd, Békés vm. 1882.
Szontagh Bertalan ág. h. ev.,

I. f. é................................. Királyi, Gömör vm. 1894.
155 Urbán Géza r. kath., I. f. é. Felsőmérk, Sáros vm. 1892.

Vargha Géza Gyula g. kath. Kótaj, Szabolcs vm. 1883.

F) Vizsgálatok.
Az 1915—16. tanévben megtartott alap- és államvizsgálatok (beleértve 

az ismétlő- és pótvizsgálatokat is) eredménye a következő:

Vizsgálatok
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Első alapvizsgálat. . . 3 0 3 0 8 15 2 3 7 7
Második alapvizsgálat 2 9 — 2 9 i 4 19 2 4 4 i '5
Harmadik alapvizsgálat 3 7 — 3 7 4 21 2 5 4 8 12
Államtud. államvizsg. 6 — 6 i 2 2 5 1 — 1
Jogtud. államvizsgálat 2 — 2 1 — — ' 2 2 — — —

Összesen 1 0 4 — 1 0 4 2 1 8 5 9 7 9 16 9 2 5

1. Jegyzet. A nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1899. március hó 
19-ikén, 14,705. sz. alatt kelt rendelete értelmében fölemlítendő, hogy a fent kitett idő alatt 
a második alapvizsgálatot O szv a ld  L á szló , az államtudományi államvizsgálatot J a ro ss G yu la  
tette le kitüntetéssel. Ezeknek neveit — a vall.- és közoktatásügyi minisztérium H ivatalos 
KÖZLÖNYében leendő közzététel .végett — a nevezett minisztériumhoz fölterjesztettük.

2. Jegyzet. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1899. október 3-ikán 
41,398. szám alatt kelt rendelete értelmében azoknak a joghallgatóknak nevei, „akik jogi 
tanulmányaikat sikerrel fejezték be, és a tanári-kar előtt mint jómagaviseletű, szorgalmas, 
komoly törekvésű ifjak ismeretesek", a hivatali alkalmazásoknál való különös figyelembe 
részesítés céljából a nm. m. kir. igazságügyminisztériumhoz fölterjesztendök. Ily fölterjesz
tésre méltónak e tanévben a jogakadémia tanári-kara G y u la i  E m ilt találta.

3. Jegyzet. Az eddig felsorolt adatok összegezéséül és közelebbi tájékoztatás céljából 
közöljük, hogy az első félévben 23 tantárgy 96 heti órában; a Il-ik félévben pedig 23 
tantárgy 86 heti órában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián összesen 156 h a llga tó  
volt beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai nyolc 
jogakadémia között az e lső  volt. Több joghallgató részesült ösztöndíjban, a segélyegylet 
támogatásában, tandíj-és tápintézeti-díj elengedésében stb. Erről az Értesítő 47-48. lapján 
közölt „Tandíjelengedések“, „Convictusi elengedések" és „Ösztöndíj" rovatok nyújtanak 
részletes felvilágosítást. A z  É rtesítő t a jo g a k a d ém ia  d é k á n i h iva ta la  d íjta la n u l bárkinek  
készséggel m egküldi.
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A városban egészséges és nem drága lakások  elegendő számmal állanak rendel
kezésre, az ifjúság ellátása  jutányos. E  mellett a  tá p  intézettel egy telken lévő collegium i 
theol. O tthonban  m integy 15, evangélikus vagy  reform átu s vallású  jo g h a llg a tó  fé ld í j  mellett, 
a va g y  félévenkén t 6 0  koronáért la k á st, fű tést, v ilá g ítá s t és k iszo lg á lá st k aph a t; *ez esetben 
tehát teljes in tern á tu si e llá tást élvez. Tekintve a rendelkezésre á lló  in ternálusi helyeknek 
csekély szá m á t, kívánatos, hogy a z  érdeklődők a z  O tthon  fe lü g yelő -ta n á rá n á l fö lv é te li  
kérelmüket lehetőleg m ég a szü n id ő  fo lya m á n  bejelentsék.

G) Jogakadémiai ifjúsági egyesületek.

1. Joghallgatók Testületé.

I. félév. A hazának oltalmazására hívott testvéreink távolléte miatt 
számban megfogyatkozva kezdte meg a Testület e félévi működését, mely 
félév inkább a régi normális idők és a remélt elkövetkezendő békés idők 
közti kapcsolat fenntartásának a jegyében haladt.

A Testület e félévben ügyeinek elintézésével Huszovszky Lajos elnököt 
bízta meg, ki e feladatának közmegelégedésre eleget is tett.

A Testület első félévi alakuló-közgyűlésén tisztikarát a következőleg 
alakította meg: elnök Huszovszky Lajos, alelnök Révész Zoltán, főjegyző 
Oszvald László, pénztáros Gallé Elemér, könyvtáros Stefanyák József, 
háznagy Kiss Benő.

Becsületbíróság. Elnök Berthóty Zsigmond, főügyész Stefanyák József, 
ügyész Gallé Elemér, titkár Sroll Lajos.

Irodalmi osztály. Elnök Gyulai Emil, alelnök Tahy Béla, titkár 
Homicskó Jenő.

II. félév. A Testület 1916. február 1-jén tartotta meg alakuló-közgyűlését.
A Testület elnökéül egyhangú bizalommal Berthóty Zsigmond lett

megválasztva.
A tisztikar többi tagja a második félévben: alelnök Oszvald László, 

főjegyző Rojkovics József, aljegyző Farkass Aladár, ellenőr Homicskó Jenő, 
pénztáros Baloghy Farkas, főkönyvtáros Stefanyák József, könyvtáros Bielek 
László, laptáros Roses Ödön, kaszinói háznagy Tóth Lajos.

A pénztárvizsgáló-bizottság elnöke Orián Árpád.
A könyvtárvizsgáló-bizottság elnöke Renvers Ágost.
Irodalmi osztály. Elnök Tahy Béla, titkár Gallé Elemér.
Becsületbíróság. Elnök Stefanyák József, főügyész Oszvald László, 

ügyész Reresztfalvy Gyula, titkár Sroll Lajos.
A Joghallgatók Testületében a második félév folyamán szintén érez

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

Jóllehet a tagok számában még erősebben megfogyatkozva kezdtük 
meg e félévet, de annál jobban fejlődött közöttünk a közösség érzete, 
melynél fogva figyelmünk nagyobbára csak szűkebbkörű ügyeinkre terjedt ki.
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A testületi életet előnyösen jellemző irányzat jutott ez évben érvénye
sülésre a jogászifjúság körében, szemben az előbbi években tapasztalható, 
inkább társadalmi, illetőleg társasági szereplésre való törekvéssel. Most 
szembetűnő volt az a törekvés, még pedig eredményes törekvés, hogy 
egyrészt a város társadalmát a komoly munka és tanulmányok fegyverével 
arról győzze meg, hogy az ifjúság ismeri hivatását, reátalált önmagára s 
miközben fiatal agya fogékonyságát felhasználva tanul és dolgozik, munkája 
eredményét felolvasásokban, szabadelőadásokban, a sajtó útján és pálya
tételek kidolgozásában előtárja, környezetében is gondolatokat ébreszt 
érzelmeket vált ki, másrészt fokozott mértékben ápolta a testületi meleg, 
bajtársias együttélést.

A Testületnek e tanévbeli működéséről egyébként a következő adatok
kal számolunk be.

Október 6-ikán — karöltve a Collegium többi intézeteivel — rendezte a 
Testület a szokásos hazafias ünnepélyt. November 1 jén megkoszorúzta volt 
tanárainak és volt kollégáinak sírját.

A második félévben megünnepelte a Testület március 15-ikét, nem
zetünk újjászületésének évfordulóját. Ebben az évben is március Idusa volt 
az, mely történelmünkre büszke magyar lelkünket megragadta és a régi 
tradicionális szokásnak megfelelően óhajtottuk e korszakalkotó időben tör
ténelmünk nagy évfordulóját megünnepelni. A feladat sikeres megoldása, 
sőt általában az ünnepély megvalósítása szinte lehetetlennek látszott. Hiszen 
az a lelkinyugalom, mely a történelmi nagy időkre való visszapillantáshoz 
szükséges, most, midőn a világháború borzalmait immár két esztendeje 
szenvedjük, jelenleg nincs meg a társadalomban.

A kettős ünnepély mégis valóra vált. Megvalósításának főérdeme 
Berthóty Zsigmond testületi elnöké volt, aki nem ismerve áldozatot és 
fáradságot, kitűzött programmját az útjába gördülő nagy nehézségek dacára 
is sikeresen és dicséretreméltóan oldotta meg.

Az ünnepély ősi Collegiumunk dísztermében folyt le. Megnyitóját 
a Testület nevében Berthóty Zsigmond testületi elnök tartotta. Tartalmas, 
szép eszmékkel telt beszéde méltó volt az ünnep alaphangulatához. Világosan, 
lelkesen emelte ki mindazon mozzanatokat, melyek örökségképen szálltak 
reánk a márciusi nagy idők lelkes ifjúságától.

Az ünnepség keretében a Collegium 48-as ereklyelobogója is felékesít- 
tetett, mely alkalommal a Testület nevében Berthóty Zsigmond testületi 
elnök a Testület hadizászlószögét a következő jelige kíséretében ütötte be: 
„ A Joghallgatók Testületének nevében a 48-as idők ereklyelobogójába ütöm 
e zászlószöget, a még meg nem valósított nemzeti ideálok jelképéül.'1

Március Idusának előestéjén a Testület impozáns fáklyásmenettel ünne
pelte meg az 1848-iki korszakos reformok emlékét.

Az ünnepélyen való részvételre a közönséget nemzetiszínű falragaszok 
útján hívtuk meg.

A felhívás egész terjedelmében így szól : »Polgárok! Az eperjesi 
Joghallgatók Testületé a nagy március Idusának előestéjén: folyó hó 14-ikén



a tradicionális fáklyásmenetet este 6 órakor tartja meg. Ezen alkalommal 
kigyúló históriai fáklyafény magasztos történelmünk nagy március Idusának, 
a tisztán magyar nemzeti érzések páratlan exploziójának visszatérő fénye, 
mely örök nemzeti jelentőségével — most a nemzet nagy küzdelme idején — 
miként a nemzet őrlelke harsányan hirdeti, hogy a magyar nemzet szövet
ségeseivel vállvetve nemcsak a közös győzelemért, hanem a magyar biro
dalom ősi nagy fényéért és az őt megillető jogaiért is vívja titáni küzdelmét! 
Ezen históriai fényű alkalommal tehát e nagy nemzeti igazságoktól és hazafias 
érzésektől áthatva, megjelenésiekkel mindnyájatoknak demonstrálnotok kell! 
Programm: 1. Fáklyásmenet cigányzenekisérettel (indul a Jókai-térről este 
6 órakor). 2. Kurucnóták. Tárogatón előadja (a szinház erkélyéről) Szivák 
Emil úr. 3. Ünnepi beszéd. Tartja ugyanott Stefanyák József úr. 4. Szavalat. 
Előadja ugyanott Tahy Béla úr.

Eperjes, 1915. március hó. Hazafias tisztelettel: B erthóty Z sigm ond,
testületi elnök."

Az ünnep intencióját magában foglaló és ezen rendkívüli időkben is 
létjogosultságára reámutató felhívás március Idusának előestéjén a város 
Fő-utcáján, ahol a házak ablakai fényáradatban úsztak már, a közönség 
ezreit gyűjtötte össze, mely impozáns számával kisérte a nemzetiszínű 
lampionokkal tarkított s a jogakadémiai polgárságból álló fáklyásmenetet, 
lelkesedve a cigányzene hazafias dalain.

A fáklyásmenet hangulatának emeléséhez sikeresen hozzájárult Szivák 
Emil fülbemászó tárogatójátéka, mely visszavarázsolta a közönséget a csodás 
kuruckorba.

Az ünnep fénypontja Stefanyák Józsefnek a városi szinház erkélyéről 
mondott beszéde volt. A szónok legnehezebb feladata az volt, hogy a 
véres valóságok idején és a régi idők tényeiről úgy beszéljen, hogy azok 
most is a régi erővel és történelmi súllyal lépjenek elő és részt kérjenek 
a jelen nagy tényeinek kapcsolatában.

A közönség hálás elismeréssel adózott Tahy Bélának is, aki Harsányi 
Lajosnak »Prológus az új élet felé“ című gyönyörű alkalmi költeményét 
lelkesen és hazafias érzéstől áthatva szavalta el.

A kettős ünnepély sikeres rendezéséért a közgyűlés az elnöknek jegyző- 
könyvi dicséretét és köszönetét fejezte ki.

A tudományos készültségnek is tanújelét adták a Testület tagjai városunk 
kulturális és tudományos egyesületeiben.

A Testület ezidén is belépett a Széchenyi-körbe s ily módon a tagok 
igénybe vehették a Körnek nagy könyvtárát, látogathatták olvasótermét 
és élvezhették mindig magas színvonalon álló hangversenyeit.

Hírlapírói működést fejtettek ki részben fővárosi, részben helybeli 
lapokban: Gyulai Emil, Berthóty Zsigmond és Stefanyák József.

A város kulturális és sportegyesületeiben a jogászifjúság általában 
számottevő tényezőként szerepelt.

A Testület kebelében fennálló jogászkaszinó szintén kellemes szó
rakozásul szolgált a tagok számára, hol rendelkezésükre állottak majdnem
Coll. Ért. 1915—1916. 9
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az összes napilapok; azonkívül szépirodalmi, társadalmi és jogtudományi 
folyóiratok.

2. Az Eperjesi Jogász-V ívóegylet.

Az egylet a rendkívüli viszonyokra való tekintettel ezidén is szünetelt.
Az egylet jelvénye: karddal átütött pajzs, vörös alapon sárga szalaggal; 

fölötte „Eperjesi Jogász-Vívóegylet“ felírás, »Viselj becsülettel" jelszó; alatta 
az alapítási év: 1896.

3. A Jogász-Segély egy  let.

Első félév tisztikara: elnök Huszovszky Lajos, titkár Oszvald László, 
pénztáros Reavers Ágost; választmányi tagok lettek: Bielek László, Hruska 
Zoltán. Az első félévben mindössze 14-en részesültek segélyben, mely 
alkalommal 428 kor. került kiosztásra.

Második félév tisztikara: elnök Oszvald László, titkár Orián Árpád, 
pénztáros Reavers Ágost; választmányi tagok : Bielek László, Hruska Zoltán.

A második félév folyamán 13-an részesültek segélyben, mely alkalom
mal szintén 428 kor. került kiosztás alá.

4. A Joghallgatók T estületének könyvtára.

A jelen tanévben a könyvtár gyarapítását a rendkívüli körülmények 
miatt ismét mellőznünk kellett, de a békés időben történő pótlás feltételével, 
miután a Testület szabályai évi bevételeinek 10°/0-át a könyvtár gyarapítá
sára rendelik.

A könyvtár hét csoportban 852 kötetet számlált.
A könyvtár őre mindkét félévben Stefanyák József volt.
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FŐ GYM NAS I UM.
III.

Cipruslombok hősi halált halt tanítvá
nyaink sírjára.

Amikor elmentek, nem is sirattuk őket... Szívünket ugyan összeszorította 
egy pillanatra a búcsúzás fájó érzete, agyunk előtt feltűnt egy percre az 
aggódó, a reszkető sejtelem felhője, de csakhamar győzedelmeskedett rajtunk 
a lelkesedés szent tüze, megsértett nemzeti érzésünk szenvedélyei... Amikor 
hadba szálltak!... Mintha Etele szilaj, harcias népét láttuk volna... Szemük
ben ott csillogott a harci vágy szenvedélyes tüze, arcukon ott ragyogott, 
ott mosolygott a győzelem biztos reménye, izmaikban ott feszült a magyar 
dicsőség ereje, ajkukon ott zengett a harc riadója, a szilaj harci induló, a 
Kossuth-nóta... És mi, a Collegium tanárai, nemes büszkeséggel bocsátottuk 
a nagy útra szívünkhöz nőtt fiainkat ezzel a búcsúszóval: «Collegium népe: 
Nemes ifjúság! A haza szózata harcra szólít fel titeket! Menjetek! Küzdjetek 
és harcoljatok oly vitézen, oly elszántsággal, mint elődeitek, a Collegium 
egykori tanítványai: a Thökölyek, a Kossuthok és a szabadságharcban 
dicsőséget aratott collegiumi nemzetőrség! Sokszor láttátok a Collegium 
negyvenkilences zászlaját, melyhez annyi dicsőség, annyi hősi halál emléke 
fűződik! Legyetek hívek ahhoz a zászlóhoz, ennek az intézetnek megszentelt 
hagyományaihoz! Előre, magyar ifjak! Az Isten is velünk! Ki bir velünk?! 
Szabad népek valánk s azok leszünk!"

És hős fiaink szent lelkesedéssel mentek a bizonytalan útra 1 És a 
szeretet kapcsai köztük és a tanárok közt a távolsággal nem lazultak, sőt 
erősödtek! Északról és délről, keletről és nyugatról, a San partjáról és az 
Isonzo zúgó hullámai mellől, Ráczország zeg-zugos völgyeiből nagy számban 
jöttek a rózsaszínű kártyák, telve szeretettel, lelkes bizakodással... Életét 
nem féltette, nem sajnálta egyikük se, tudták, hogy legszebb kötelességüket 
teljesítik!... Hányszor írták, hogy legkedvesebb nótájuk ott a lövészárokban 
az, hogy „Ma még piros élet, holnap fehér álom"... És a mi szerető, aggódó 
atyai lelkünk mindig ott volt köztük és velük. Felkerestük őket napsugaras 
kikeletkor és a legzordabb téli förgetegben, megsimogattuk izzadt, véres 
homlokukat, szeretetünkkel puhává tettük kemény fekvőhelyüket!... És amikor 
a rózsaszínű levélkék elmaradtak, aggódva, izgatottan kérdezősködtünk hogy- 
létük, sorsuk felől... És ha megjött a levél a fekete pecséttel, a hősi halál

9 '
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híre egy kis fakereszttel..., szemünket ellepték a könnyek, szívünk össze
szorult... és sírtunk némán, csendesen... Mert hozzájuk, emlékükhöz 
nem is volna méltó jajveszékelésünk! S mi nem is siránkozunk! Büszkék 
vagyunk rájuk! És úgy érezzük, azt valljuk, hogy „Nem halt meg az, ki 
milliókra költé dús élte kincsét, ámbár napja múl; hanem lerázván, ami 
benne földi, egy éltető eszmévé finomul; mely fennmarad s nőttön nő tiszta 
fénye, amint időben, térben távozik; melyhez tekint fel az utód erénye: 
óhajt, remél, hisz és imádkozik“... A mi hősi halált halt tanítványaink se 
haltak meg! Emléküket kegyeletes szeretettel őrizzük meg mi tanárok és 
tanítványok s megőrzi ez az ősi iskola, melynek falai között mindig ott 
lebegtek a nemzeti hagyományok őreinek szellemei! Korán sírbaszállott 
hősi tanítványaink szelleme is éltető ereje lesz a Collegium, további százados 
jövendőjének!

Hősi halált halt tanítványaink emlékét külsőleg is meg akarja örökíteni 
tanári-karunk. Tervünk az, hogy megfestetjük arcképeiket és elhelyezzük 
ifjúsági termünkben, hadd hirdessék örökre, hogy a Collegium ifjúsága e 
nagy világháborúban is méltó volt az intézet megszentelt, százados hagyo
mányaihoz. Szép tervünk megvalósításához elsősorban arra van szükségünk, 
hogy hősi halált halt tanítványaink névsora teljes legyen s hogy megkap
hassuk mindegyiknek a fényképét, továbbá, hogy rendelkezésünkre álljon 
az az összeg, amelyen arcképeiket megfestessük. Éppen azért a coll. fő- 
gymnasium tanári-kara azzal a kéréssel fordul a szülőkhöz, hozzátartozókhoz, 
intézetünk jóakaróihoz, hogy hősi halált halt tanítványaink nevét, korát, 
katonai beosztását, haláluk helyét és idejét az intézet igazgatóságával 
közöljék, küldjék be az illető arcképét és a felmerülő költségekre szives 
adományaikat vagy postán küldjék el vagy a szeptemberi beiratkozások 
alkalmával adják át az igazgatónak.

A szép gondolatot a kegyelet és a szeretet szülte, megvalósítása dicső
séget hozna a megboldogult hősök emlékének és az évszázados Collegiumnak 
egyaránt!...

Hősi halált halt tanítványaink nevét a háború után közöljük Érte
sítőnkben.

Reméljük, kérésünk nem lesz kiáltó szó a pusztában s a hős fiúk 
emlékének méltó kegyelettel áldozhatunk.

Dr. Wallentínyi Samu.

AJ Iskolánk és a háború.
I. Az intézeti épület.

Az emlékezetes gorlicei áttörés után vármegyénk nem hadiszintér többé. 
Eperjes háborús képe megváltozik. Katonák — nagyobb tömegekben itt nem 
tartózkodnak. Ez a körülmény javára válik iskolánknak is. A folyó iskolai 
évben katonákat nálunk nem szállásolnak be. Intézeti épületünkkel szabadon 
rendelkezünk, sőt az állami tanítónőképző-intézetet is, amelynek épületében 
a Vöröskereszt-kórház továbbra is működik, — szives vendégszeretettel
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fogadjuk iskolánk falai közé. A testvériskola, a második emeleten, a mi 
ifjúságunktól teljesen elkülönülve, hat teremben helyezkedett el és az oldal- 
feljáratot használta. A legteljesebb egyetértésben működött az épületben a 
két iskola.

II. Az intézeti tanárság.
1. A hadbavonult és besorozott tanárok. A tanárok közül az általános 

mozgósítás elrendelése óta katonák: Saguly József póttartalékos a cs. és kir. 
101-ik gyalogezredben, Schöpflin Géza népfölkelő-főhadnagy a 9-ik, Teltsch 
Kornél népfölkelő-főhadnagy a 10-ik népfölkelő-gyalogezredben. Saguly 
József előbb az északi harctéren, most Szerbiában, Schöpflin Géza és Teltsch 
Kornél a katonai vasútbiztosítási osztagnál teljesít szolgálatot. A háború 
folyama alatt besoroztatok, de intézeti érdekből felmentést nyertek: Görnöry 
János igazgató (H. M. 334,681 -  1915., Vkm. 15,981 -1915.), Peskó Ödön (H. M. 
334,681—1915.,Vkm. 15,981 -1915.), Vöröss Sándor (H..M. 147,722-1915., Vkm. 
6075—1915.), dr. Wallentínyi Samu (H. A4. 147,722—1915., Vkm. 6075—1915.).

2. A bevonult tanárok helyettesítése. A bevonult tanárok közül ketten a 
magyar-latin, egy pedig a magyar-német szakra vannak képesítve. Ugyan
csak magyar-latin képesítésűek a besorozott Vöröss Sándor és dr. Wallen
tínyi Samu is. Ez utóbbiak behívása esetén az intézetnek magyar képesítésű 
tanára egyetlen egy sem, latin képesítésű tanára pedig csak egy maradt 
volna. Ha tekintetbe vesszük, hogy a magyar és latin nyelv a főgymnasiumi 
tanítás gerince, úgy nyilvánvaló, hogy az e képesítésű tanárok nélkül a 
tanítást e tanévben meg sem kezdhettük volna. Ám a tanítás így is, a be
sorozott tanárok be nem hívása mellett is csak az itthonmaradt tanárok 
fokozott munkássága révén volt biztosítható. A tanárok katonai szolgálatot 
teljesítő kartársaik munkáját az iskola érdekében szives készséggel, díjtalanul 
végezték. És pedig a kötelező óraszámon felül heti 2 órát vállalt Balló 
Aurél, 4 órát Borsody Károly, 9 órát Frenyó Lajos, 3 órát Görnöry János, 
5 órát Klemens T. János, 2 órát Ludmann Ottó, 11 órát Peskó Ödön, 
4 órát Szutórisz Frigyes, 7 órát Vöröss Sándor, 8 órát dr. Wallentínyi Samu. 
(Balló Aurél ezenkívül az ev. tanítóképző-intézetben, a hadbavonult intézeti 
rajztanár helyett heti 4 órában tanította a rajzot.) E helyettesítésekkel járó 
munka nagyságát akkor értjük meg leginkább, ha ismételten hangsúlyozzuk, 
hogy a helyettesítő tanárok philologiai tárgyakat láttak el, amelyek pedig 
dolgozatjavítással járnak. A tantárgyak óraszámát megtartottuk, csupán a 
tornaórák számát kevesbbítettük. A különböző ifjúsági körök is tanárok 
vezetése mellett működtek. Egyedül a Gyorsírókor vezetését bíztuk Falvai 
Jenő IV. éves hittanhallgatóra, aki elismerésreméltó buzgósággal, kiváló 
sikerrel felelt meg tisztének.

3. A tanárok tevékenysége és a háború. Tagadhatatlan, hogy a háború
nak mélységes hatása volt az iskola tanítói és nevelői munkásságára is. 
A tanárok tehát akkor állottak hivatásuknak magaslatán, ha ridegen nem 
zárkóztak el a kívülről jövő hatások elől, hanem siettek a jót az iskola javára 
felhasználni, a rosszat kizárni vagy eleve megsemmisíteni.
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Miként a mult háborús tanévben, úgy ezidén is sok gondot okozott 
a tanulók jó részének nehéz anyagi helyzete. A hallatlan drágaság miatt a 
lakás- és kosztadók a tartásdíjat emelték. Magának az intézetnek convictusa 
is a háború alatt több jövedelmi forrásától elesvén, csak anyagi áldozatokkal 
felelt meg nehéz, de nemes hivatásának. Élénk figyelemmel kisértük az 
esetleg jelentkező diáknyomort s azon igyekeztünk azonnal segíteni. (Lásd 
az „Ifjúsági segélyalap" c. fejezetet.)

Tanulóink lelki életét is figyelemmel kisértük. A háború hatással volt 
az élénk fantáziájú fiatal lelkekre. A katonai élet és kalandok után való 
vágy megnyilatkozik a kisebbekben is. Emellett tartanunk kellett attól is, 
hogy az iskolai fegyelem egyesekben meglazul, a komoly munka szeretete 
meglanyhul. Féltünk attól is, hogy a harctérről hazakerülő „osztálytársak" 
szabad élete, önállósága imponáló erővel hat majd az itthonmaradottakra. 
Örömmel állapíthatjuk meg azonban, hogy a háború e rossz hatása a mi 
iskolánkban nemcsak nem hódított, de ebből a szempontból e tanévet 
normálisnak kell tekintenünk.

A tanárok az iskolán kívül is keresték a tanulókkal az érintkezést. Az 
idegenből jött tanulókat otthonukban is felkeresték.

Magában az iskolában minden alkalmat felhasználtunk a tanítás kereté
ben is, hogy a mai háború nagy jelentőségét politikai, társadalmi, köz- 
gazdasági és valláserkölcsi vonatkozásaiban tanulóink megérthessék. Itt is 
kutattuk, milyen hatással van a háború az ifjúságra. A háborús tárgyú 
írásbeli dolgozatok is e célt szolgálták. (Lásd az „Elvégzett tananyag" c. 
rovatot.) Ezirányú tevékenységünkben azonban óvakodtunk a túlzástól. 
A háború folytonos emlegetése, e thémának kell-nem kell előrántása, az 
erről szóló külön előadások tartása pedagógiai szempontból nem látszott 
célravezetőnek.

Ellenben szívünk egész melegével résen állottunk ott, hol a háború 
tanulóink életében mélyrehatónak mutatkozott. Hadbavonuló tanulóitól az 
iskola bensőségteljes melegséggel, szeretettel vált meg. Ilyen alkalom e 
tanévben kettő volt: október 10-ikén, amikor kilenc, május 20-ikán, amikor 
tizenegy hadrakelő tanulónktól búcsúztunk el. Mindkét ünnepélyünk a 
Collegium központi épületének nagytermében folyt le, a velünk együttérző 
közönség impozáns részvéte és meleg érdeklődése mellett. A búcsú
ünnepélyek sorrendjei ezek voltak:

Október 10-ikén: 1. Oaal: „Népek őre". Előadta a főgymn. dalkör, 
Borsody Károly tanár vezetésével. 2. A hadbavonult ifjaktól búcsút vett 
Gömöry János, főgymn. igazgató, a hadbavonulók nevében válaszolt Gruber 
Sándor VIII. o. t. 3. Wagner: Császár-induló. Két zongorán előadták Déri 
György VII., Friedländer Ella VI. és Lukovich Emmi IV. o. t. 4. „Télhívás." 
írta Vértessy Gyula, szavalta Klein Pál VIII. o. t. 5. Wieniawsky: „Kujawiak". 
Hegedűn előadta Bertalan Dezső VIII. o. t., zongorán kisérte Papp Lujza
VII. o. t. 6. „Élményeim Eperjesen a háború alatt". írta Neumann Ernő
VIII. o. t., felolvasta Fellner István VIII. o. t. 7. Papini: Hegedű-kettős- 
Előadták Bergmann Jenő VII. és Bertalan Dezső VIII., zongorán kisérte Sóvári



71

Ilona VII. o. t. 8. „Sírásás a Visztula mellett." Irta Keéky István. Szavalta 
Késmárszky Árpád VIII. o. t. 9. Hubay: „Csárdajelenet". Hegedűn előadta 
Bergmann Jenő VII. o. t., zongorán kisérte Hoffmann Olga zeneiskolai 
tanárnő. 10. Szózat. Énekelte a közönség.

Május 20-ikán: Himnusz. Énekelte a közönség. Szavalat. Előadta Grünstein 
Béla VIII. o. t. Búcsúbeszéd. Mondta Frenyó Lajos, coll. főgymn. tanár. 
A hadbavonultak búcsúja. Mondta Irányi Géza VIII. o. t. Szavalat. Előadta 
Késmárszky Árpád. Zárószó. Mondta Liptai Lajos esperes, az egyházi főhatóság 
képviselője. Szózat. Énekelte a közönség.

Búcsú-ünnepélyeink feledhetetlenül élni fognak mindazoknak emléke
zetében, akik abban résztvettek.

Miként az ország minden iskolája, úgy a mi iskolánk is a diadalmas 
kárpáti harcok emlékére május 1-jén ünnepet ült és ez alkalommal a testvéri 
és hazafias együttérzés kifejezéséül, több eperjesi tanintézettel együtt ünnepelt. 
Lélekemelő volt az iskoláknak ez együttünneplése és magának az ünnepély
nek szép lefolyása. A városi Vigadó ez alkalommal is zsúfolásig megtelt 
közönséggel. Ennek az ünnepélynek sorrendje a következő volt:

1. Himnusz. Énekelte a közönség a cs. és kir. 66. sz. gy.-ezr. zene
karának kísérete mellett. 2. Kiss Menyhért: „Magyarok". Szavalta Flórián 
Kató, az ev. polg. leányiskola tanulója. 3. Ünnepi beszéd. Mondta Gömöry 
János, az ev. Collegium főgymnasiumának igazgatója. 4. Sassy Csaba: „Előre". 
Szavalta Szőke Andor, az ev. Collegium tanítóképző-intézetének tanulója.
5. Petőfi—Moyzes: „Lant és kard". Énekelte Moyzes Miklós tanár vezetése mellett 
az állami tanítónőképző-intézet énekkara. 6. Csengey Gusztáv: „Gorlice". 
Szavalta Grünstein Béla, az ev. Coll. főgymnasiumának tanulója. 7. Zárószó- 
Mondta Gerbery Sándor, a kir. gör. kath. tanítóképző-intézet igazgatója. 
8. Szózat. Énekelte a közönség a cs. és kir. 66. sz. gy.-ezr. zenekarának 
kísérete mellett.

Intézetünk tanárai az iskola falain kívül is igyekeztek a háború folytán 
előállott társadalmi és hazafias kötelességeiknek megfelelni. így összesen 
78,000 kor. hadikölcsönt jegyeztek. Ezenkívül a háborús segélyakciókban 
mindenütt ott találjuk őket, hol munkájukkal a szent ügynek szolgálatot 
tehettek. És pedig:

Gömöry János az Országos Vöröskereszt-egylet sárosvármegyei választ
mányának, eperjesi fiókegyesületének titkára, a sajtótermékek szállításának 
ellenőrzésére kinevezett állami megbízott, a sárosvármegyei hadsegélyző- 
bizottságnak tagja, az Eperjesi Széchenyi-körben „Eperjes a háború első 
hónapjában" c. alatt előadást tartott.

Peskó Ödön Eperjes szab. kir. város hadsegélyző-bizottságának tagja.
Szutórisz Frigyes Sárosvármegye oroszdúlta vidékének felsegélyezésére 

alakult bizottság tagja, Sárosvármegye hadsegélyző-bizottságának tagja.
Vöröss Sándor Sárosvármegye hadsegélyző-bizottságának titkára, Eperjes 

szab. kir. város hadsegélyző-bizottságának, az Országos Vöröskereszt-egylet 
sárosvármegyei választmányának és a Vöröskereszt eperjesi fiókegyletének 
jegyzője, az Eperjesi Széchenyi-körben a háborús költészetről előadást tartott.
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Dr. Wallentínyi Samu Sárosvármegye hadsegélyző-bizottságának tit
kára, Eperjes sz. kir. város hadsegélyző-bizottságának, a Vöröskereszt sáros
vármegyei választmányának, az eperjesi Vöröskereszt-fiókegyletnek jegyzője.

III. A tanulók.

I. tiadbavonult tanulók. Tanulóink közül az 1915 —1916. tanév folyamán 
hadbavonultak:

1. Andrejkó Árpád VIII. o. t........... 1915. október 15-ikén
2. Atlasz Illés Vili. o. t.................... 1916. május 29-ikén.
3. Bertalan Dezső VIII. o. t............. I I I I  I I

4. Beszkid Szilárd VIII. o. t............. l l 11  I I

5. Bodnár Lajos VIII. o. t............... I I I I  I I

6. Brauner Ernő VIII. o. t............... 1915. október 15-ikén.
7. Elischer Béla VIII. o. t................ I I I I  I I

8. Fellner István VIII. o. t............... I I H  I I

9. Gruber Sándor VIII. o. t............ 11 I I  I I

10. Irányi Géza VIII. o. t.................... 1916. május 29-ikén.
11. Jármay László VIII. o. t............... I I I I  I I

12. Klein Pál VIII. o. t...................... 1915. október 15-ikén.
13. Lamparter Győző VIII. o. t......... 1916. május 29-ikén.
14. Midiik Miklós VIII. o. t............... W I I  I I

15. Nagel László VIII. o. t................ I I I I  I I

16. Öhlschläger Ödön VIII. o. t........ I I I I  I I

17. Rosenberg Gyula VIII. o. t......... I I I I  11

18. Schwartz Sándor VIII. o. t............ 11 I I  11

19. Weiszlovits Aladár VIII. o. t......... 1915. október 15-ikén.
20. Bánó Dénes VII. o. t. .. . ........... 1916. május 29-ikén.
21. Berényi Sándor VII. o. t............. I I 11  I I

22. Bergmann Jenő VII. o. t................ 1915. október 15-ikén.
23. Javornitzky Aladár VII. o. t........ 1916. május 29-ikén.
24. Klema Imre VII. o. t....................... I I ;; ;/
25. Tahy Elemér VII. o. t...................... I I i i  l l

26. Urbanyecz István VII. o. t............ 11 n  i i

27. Venetianer Nándor VII. o. t........ I I i i  i i

28. Vozarik Antal VII. o. t................ 1915. október 15-ikén.
29. Zeman Jenő VII. o. t................... 1916. május 29-ikén.
30. Zsigmond Árpád VII. o. t........... I I I I  I I

31. Csók Sándor VI. o. t...................... I I I I  l l

32. Gärtner Miksa VI. o. t................. I I I I  I I

33. Konrády Imre VI. o. t................. 1915. október 15-ikén.
34. Midiik Frigyes VI. o. t................ 1916. május 29-ikén.
35. Szlicsány István VI. o. t............... I I ;; t i

36. Szlávik Rezső VI. o. t.................. I I i i  i i

37. Valcsák Béla VI. o. t................... I I i t  i i
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Ezenkívül a bécsújhelyi katonai akadémiába fölvétettek:
38. Kulifay Tibor VIII. o. t..............  1916. január 1-jén.
39. Sarudy Tibor VIII. o. t..............  „ „ „
A múlt tanév folyamán hadbavonult 18 tanulónkkal katonai szolgálatot 

teljesít ily módon összesen intézetünkből 55 rendes tanuló.
Az itt felsorolt, valamint a múlt tanévben bevonult tanulóink a Vkm. 

14,090-1916. V., 130,645-1916. V., illetve 40,230-1916. V. sz. a. kelt ren
deleté alapján osztály- vagy érettségi vizsgálatot tettek, illetve osztály- vagy 
érettségi bizonyítványt szereztek.

A Vkm. 40,902 — 1916. V. sz. a. kelt rendelet az 1897. évben és 
korábban született a VII. osztályt sikerrel végzett tanulók közül azoknak, 
akik katonai szolgálatra való bevonulásuk miatt a f. tanévben nem végez
hették el a Vili. osztályt, vagy pedig a Vili. osztályt elvégezték ugyan, 
de az érettségi vizsgálatot nem tették le, alkalmat ad, hogy amennyiben e 
tanulókat a katonai parancsnokság szabadságolja, a f. tanév végén tanul
mányaikat befejezhessék és ilymódon a VIII. osztályú vizsgálatot, illetve az 
érettségi vizsgálatot letehessék. E kedvezményt a Vkm. 56,972—1916. V. 
sz. a. kelt rendelete kiterjeszti azokra a főgymn. tanulókra is, akik a f. 
1915/16. tanévben a VII. osztályt elvégezték, 1898-ban születtek és a nép
felkelési szemlén alkalmasnak találtattak.

A rendeletek értelmében a katonai parancsnokságok hívták föl a 
tanulókat igényük bejelentésére a vizsgálatra bocsátás iránt, s a jelentkezők 
névjegyzékét a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz fölter
jesztették annak megjelölésével, hogy a VII-ik osztályt mely tanintézetnél 
végezték. A névjegyzékbe fölvett tanulók május 25-től június 25-ig szabad
ságot kaptak olyképen, hogy május 24-ikén már jelentkezhettek az iskola 
igazgatójánál. Az említett két rendelet intézkedéseihez képest e szabadságolt, 
besorozott, illetve katonai szolgálatot teljesítő tanulók május 25-től június 
25-ig előkészítő-tanfolyamban vettek részt, amelyen az intézet tanárai a 
tanulókat a szükséges óraszámban készítették elő a teendő osztály-, illetőleg 
érettségi vizsgálatokra. A tanfolyamot a következő tanárok vezették: Balló 
Aurél a szabadkézi rajzot heti 1 órában, Borsody Károly a történelmet 
heti 4 órában, Frenyó Lajos a vallástant heti 2 órában, Gömöry János a 
bölcseleti előtant heti 2 órában, Klemens János a görögpótló irodalmat 
heti 1 órában, Ludmann Ottó a görög nyelvet heti 2 órában és a német 
nyelvet heti 2 órában, Peskó Ödön a mennyiségtant heti 4 órában és a 
fizikát heti 5 órában, Vöröss Sándor a magyar nyelvet heti 5 órában és a 
latin nyelvet heti 4 órában tanították. Ilymódon a tanfolyam heti óra
száma 32 volt.

i 2. A tanulók adakozása háborús célokra. A társadalom áldozatkész
sége megható módon nyilatkozik meg a háború folyamán. A szeretet 
munkájában résztvesz a magyar ifjúság is. Ha a háború hatását ifjúságunkra 
ily szempontból figyeljük meg, úgy ifjúságunkról csak a legnagyobb el
ismerés hangján emlékezhetünk meg. Sajnos azonban, hogy egyesek, jótékony
Coll. Ért. 1915-16. 10
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intézetek a háborús gyűjtőíveknek oly tömegével árasztották el az iskolát, hogy 
a gyűjtésekben — mérlegelve ifjúságunk anyagi viszonyait — mértéket kellett 
tartanunk. A mindenféleképen megterhelt szülők és tanulók áldozatkészségére 
folyton nem appellálhattunk. Véleményünk szerint ifjúságunk — amelynek 
nagy része szegény — így is erején felül áldozott a jótékonyság oltárán.

Tanulóink közül többen a múlt ősszel, miként az előző évben is, gyűjtöttek 
szedercserjeleveleket és fémet. Mindezeket a Hadsegélyző-hivatalnak küldtük el.

A harctéren lévő katonák karácsonyára ................  265 kor. 01 fill.
A kárpáti harcok emlékére rendezett május 1-jei ünne

pélyen a feldúlt kárpáti falvak újraépítésére .. .. 303 » 60 „
Az ifjúság által rendezett háborús matiné alkalmá

ból az Eperjesen elhalt katonák emlékére .......  208 „ 62 „
A bolgár missió által árúsított levelezőlapokból .. 36 » 40 »

E jótékony célokra ifjaink gyűjtöttek összesen 813 kor. 63 f.-t.
A tanulók közül többen saját javukra hadikölcsönt jegyeztek 38,350 

korona értékben. És pedig: Mayer István 200, Mosánszky Titusz 200, 
Stefanyák László 100, Miklós András 100, Müller Lili 2500, Weiszlovics 
László 4000, Weiszlovics László 2000, Villecz Mihály 1500, Lrenyó Lajos 750, 
Pillér György 600, Holénia Gyula 600, Szent-Iványi József 20,000, Baumöhl 
Henrik 900, Lerderber Miklós 50, Klein Albin 100, Halbsch Pál 100, Schulek 
Gyula 1000, Székely Lajos 700, Székely László 700, Péchy György 1100, 
Raab György 100, Lrank Vilmos 150, Déri György 50, Lútocska László 100, 
Szabó István 200, Tauth Béla 200, Bárdos Nándor 150, Rosenberg Gyula 100, 
Irányi Géza 100 koronát.

Ehelyütt emlékszem meg a IV. és VI. osztály tanulóiról, akik ön
szántukból 100—100 kor. hadikölcsönt jegyeztek és ez összeget ösztöndíj- 
alapítványképen az iskolának felajánlották. A VI. oszt. tanulók elhúnyt jeles 
iskolatársuk, Bárdos Zoltán emlékét óhajtották ez alapítvánnyal megörökí
teni. Egy magát megnevezni nem akaró hálás szülő ez utóbbi alapítványt 
saját adományából 200 koronára emelte. A nemes tett nem szorul dicséretre. 
Az iskolatársi kegyelet és a szülő hálája így egyesül e nemes cselekedetben.

Az iskola és a társadalom. Jóleső érzéssel emlékszem meg e helyütt 
arról a meleg érdeklődésről, amellyel társadalmunk a háború folyama alatt 
is iskolánk iránt viseltetik. Ennek fényes tanújelét láttuk különösen ünne
pélyeinken, amelyeken ott láttuk társadalmunk szine-javát. A szülők hálája, 
köszöneté és elismerése ezidén is többféle formában nyilatkozott meg. 
Hálatelt szívvel emlékszem meg arról a szép két alapítványról, amelyet 
felejthetetlen emlékű jó tanítványunk, Draskóczy Lajoska IV. o. t. emlékére 
szerető szülei és áldott jó nagyanyja intézetünknél tettek. Draskóczy Lajoskát 
tavaly a menekülés zivataraiban ragadta el szeretteitől a könyörtelen halál. 
E kedves jó gyermek nevét viselő két alapítvány évről-évre felújítja emlé
kezetét annak, aki négy éven keresztül iskolánk legjelesebb tanítványa volt 
és aki magaviseleté, szelíd nyájassága, tisztességtudása és tanáraihoz való 
ragaszkodása miatt fénylő példája marad az igazi jó tanulónak.



75

A háború dokumentuma az ezen alapítványokról szóló két alapító 
levél. Mindkettőt itt közlöm:

Nagyságos Igazgató úr!
Én, alulírott elhatároztam, hogy az áldatlan világháborúban, városunk 

kiürítése után bekövetkezett menekülésünk ártatlan áldozatának, a messze 
idegenben 1914. december hó 23-ikán elveszített, forrón szeretett jó kis 
unokámnak, Draskóczy Lajoska gymnasiumi IV-ik osztálybeli tanulónak 
emlékére, az eperjesi evang. Collegium főgymnasiuma számára ösztöndíj
alapítványt teszek.

Abban az esetben, ha szerény alapítványomat az eperjesi ev. Collegium 
kormányzó hatósága elfogadni szives lesz, kívánom, hogy alapítványom örök 
időkön át, elidegeníthetleniil és változatlanul Draskóczy Lajoska ösztöndíj
alapítvány címen kezeltessék.

Az általam létesítendő alapítvány hatóságaként az eperjesi evang. 
collegiumi igazgató-választmányt jelölöm meg s kérem föl az alapítványi 
hatóság elfogadására.

Forrón szeretett jó kis unokám emlékére általam teendő Draskóczy 
Lajoska ösztöndy-alapítvány-nak Nagyságos Igazgató úr kezeihez letett 
vagyonértéke: egy darab 500, azaz ötszáz korona névértékű, 1915. évi 
november 1-i keletű, 1916 május 1-jén esedékes kezdőszelvényű szelvény
ívvel ellátott, 473-ik számú 6°/0-os magyar királyi adómentes állami járadék- 
kölcsön- (Harmadik hadikölcsön-) kötvény.

A fönt megjelölt ösztöndíj-alapítványi vagyonérték az eperjesi evang. 
Collegium pénztárában helyezendő el és a Collegium pénztárosa által 
kezelendő örök időkön át.

Az alapítvány vagyonértékének biztosítása érdekében kívánom, hogy 
a fent megjelölt állami járadékkölcsön-kötvény a Collegium többi érték
papírjaival együtt őriztessék.

A fönt megjelölt hadikölcsön-kötvény esetleges bevonása után köteles 
lesz a Collegium pénztárosa az alapítvány számára, az alapítvány vagyon
értékével lehetőség szerint egyenértékű kamatozó állampapírt vásárolni s 
ezáltal az alapítvány örökös fönnállását és gyümölcsözését biztosítani.

Az alapítvány jövedelmének felhasználására vonatkozólag arra kérem 
az alapítványi hatóságot, hogy az ösztöndíjalapítvány mindenkori kamatát, 
mindig egy összegben és pedig a karácsonyi szünidőt közvetlen megelőző 
napon, a coll. főgymnasiumi tanári-kar által arra érdemesnek ítélt jómaga
viseletű, törekvő, nemes érzésű, hazát szerető, szorgalmas tanulónak adassa 
ki szerény ösztönzésül.

Határozott óhajom az, hogy az ösztöndíjban az arra érdemes tanuló, 
vallásfelekezeti különbségre való, sőt méltánylást érdemlő, rendkívüli ese
tekben vagyoni helyzetre is tekintet nélkül részesülhessen akkor is, ha a 
különben törekvő szegény, szorgalmas jó tanulónak nem volna jelesrendű 
általános osztályzata.

Továbbá óhajtom, hogy az alapítvány általam előlegezett és Nagyságos 
Igazgató úr kezeihez letett 30 koronát kitevő kamatában az idén kivételesen

10*
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a jelen tanév végén egy gymn. V-ik osztálybeli tanuló, az 1916/17-ik tanév 
december havában egy Vl-ik, az 1917/18-ik tanévben egy Vll-ik s végül 
az 1918/19-ik tanévben, mint feledlietetlen, forrón szeretett jó kis unokám 
volt osztálytársa, egy VIII-ik osztálybeli tanuló részesüljön. Az 1919/20-ik 
iskolai évtől kezdve pedig kívánom, hogy minden tanév december havában, 
a karácsonyi szünidőt közvetlen megelőző napon, mindig egy gymnasiumi 
IV-ik osztálybeli tanulónak adassák ki az alapítvány mindenkori kamata, 
örök időkön át!

Mivel pedig tudom azt, hogy elhúnyt kis unokám szülei hasonló célú 
ösztöndíjalapítványt óhajtanak, hasonló rendelkezéssel létesíteni, kérem az 
alapítványi hatóságot, hogy jelen alapítványom mindenkori kamataiban 
mindig ugyanazt a gymnasiumi tanulót részesítse, akinek, elhúnyt kis unokám 
emlékére, szülői által létesített alapítvány kamatait ítéli oda a főgymn. tanári-kar.

Nagyságos Igazgató úrnak rettentő sorsunkban tanúsított jóleső, őszinte 
mély részvéte bátorít arra, hogy a föntebbiekben kifejezett szándékom való
sítása céljából szükséges további teendők foganatosítására bizalommal fel
kérjem Igazgató urat.

Az Igazgató úrnak és a főgymnasiumi tanári-karnak egyházunk és 
hazánk szent érdekeit szolgáló önfeláldozó nemes munkájukra és létesítendő 
emlékalapítványomra Istennek áldását kérve, maradok hálás tisztelettel

Eperjes, 1915. december hó 23-ikán,
Előttünk: őszinte híve

P eskó Ö d ö n  s. k. ö zv . CSATÁRY ZsiGMONDNÉ s. k.
VÖRÖSS SÁNDOR S. k. szül. Hei.lner Virginia.

Nagyságos Igazgató úr! Kedves Barátunk!
Mi alulírottak elhatároztuk, hogy az áldatlan világháborúban, városunk 

kiürítése után bekövetkezett menekülésünk ártatlan áldozatának, a messze 
idegenben 1914. december 23-ikán elveszített forrón szeretett jó kis fiunk
nak, Draskóczy Lajoska gymnasiumi IV. osztálybeli tanulónak emlékére, az 
eperjesi evang.Collegium főgymnasiuma számára ösztöndíj-alapítványt teszünk.

Abban az esetben, ha szerény alapítványunkat az eperjesi evang. 
Collegium kormányzó hatósága elfogadni szives lesz, kívánjuk, hogy alapít
ványunk örök időkön át, elidegeníthetetlenül és változatlanul Draskóczy 
Lajoska ösztöndíj-alapítvány címen kezeltessék.

Az általunk létesítendő alapítvány hatóságaként az eperjesi evang. 
collegiumi igazgató-választmányt jelöljük meg s kérjük föl az alapítványi 
hatóság elvállalására.

Forrón szeretett jó kis fiunk emlékére általunk teendő Draskóczy 
Lajoska ösztöndíj-alapítványnak Nagyságos Igazgató úr kezeihez letett va
gyonértéke egy darab 500, azaz ötszáz korona névértékű, 1915. évi novem
ber 1 -sei keletű, 1916. évi május 1-jén esedékes kezdőszelvényű szelvényívvel 
ellátott, 474. számú 6%-os m. kir. adómentes állami járadékkölcsön- (Har
madik hadikölcsön-) kötvény.

A fönt megjelölt ösztön díj-alapítványi vagyonérték az eperjesi evang.
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Collegium pénztárában helyezendő el és a Collegium pénztárosa által 
kezelendő örök időkön át.

Az alapítvány vagyonértékének biztosítása érdekében kívánjuk, hogy 
a fent megjelölt állami járadékkölcsön-kötvény a Collegium többi érték
papírjaival együtt őriztessék.

A fent megjelölt hadikölcsön-kötvény esetleges bevonása után köteles 
lesz a Collegium pénztárosa az alapítvány számára, az alapítvány vagyon
értékével lehetőség szerint egyenértékűen kamatozó állampapírt vásárolni 
s ezáltal az alapítvány örökös fennállását és gyümölcsözését biztosítani.

Az alapítvány jövedelmének felhasználására vonatkozólag arra kérjük 
az alapítványi hatóságot, hogy az ösztöndíj-alapítvány mindenkori kamatát, 
mindig egy összegben és pedig a karácsonyi szünidőt közvetlen megelőző 
napon a coll. főgymnasiumi tanári-kar által arra érdemesnek ítélt jómaga
viseletű, törekvő, nemes érzésű, hazát szerető szorgalmas tanulónak adassa 
ki szerény ösztönzésül.

Határozott óhajunk az, hogy az ösztöndíjban az arra érdemes tanuló, 
vallásfelekezeti különbségre való, sőt méltánylást érdemlő rendkívüli ese
tekben vagyoni helyzetre is tekintet nélkül részesülhessen akkor is, ha a 
különben törekvő, többnyire szegény, szorgalmas jó tanulónak nem volna 
jelesrendű általános osztályzata.

Továbbá óhajtjuk, hogy az alapítvány általunk előlegezett és Nagy
ságos Igazgató úr kezeihez letett, 30 koronát kitevő kamatában az idén 
kivételesen, a jelen tanév végén egy gymnasiumi V-ik osztálybeli tanuló, 
az 1916/17-ik tanév december havában egy Vi-ik, az 1917/ 18-ik tanévben 
egy Vll-ik s végül az 1918/19-ik tanévben, mint feledhetetlen, forrón szeretett 
jó kis fiunknak volt osztálytársa, egy VIII-il< osztálybeli tanuló részesüljön- 
Az 1919/20-ik iskolai évtől kezdve pedig kívánjuk, hogy minden tanév 
december havában, a karácsonyi szünidőt közvetlen megelőző napon, mindig 
egy gymnasiumi IV-ik osztálybeli tanulónak adassák ki az alapítvány minden
kori kamata, örök időkön át!

Mivel pedig tudjuk azt, hogy elhunyt jó kis fiunk fennkölt lelkületű 
nagyanyja hasonló célú ösztöndíj-alapítványt óhajt, hasonló rendelkezéssel 
létesíteni, kérjük az alapítványi hatóságot, hogy jelen alapítványunk min
denkori kamataiban mindig ugyanazt a gymnasiumi tanulót részesítse, 
akinek elhúnyt jó kis fiunk emlékére nagyanyja által létesített alapítvány 
kamatait ítéli oda a főgymnasiumi tanári-kar.

Nagyságos Igazgató úr! Kedves Barátunk! Rettentő sorsunkban tanú
sított jóleső, őszinte mély részvéted bátorít arra, hogy a föntebbiekben kifeje
zett szándékunk valósítása céljából szükséges további teendők foganatosítására 
bizalommal felkérjünk Téged. Ezek után a vezetésed alatt álló, nagymultú inté
zet egyházunk és hazánk szent érdekeit szolgáló magasztos missiójára és léte
sítendő emlékalapítványunkra Istennek áldását kérve, maradunk hálás tisztelettel

Eperjes, 1915. december hó 23-ikán, őszinte híveid
„  . / s -  , D raskóczyLajos s.k. D raskóczyLajosné s.k.

Előttünk: PESKÓ Ó don s. k. J CsatÁry Virginia.
VÖRÖSS SÁNDOR S. k.
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Az ifjúsági segélyalap a háborús tanévben:

Az 1915. tanév végével kimutatott vagyon .. 
a) Bevétel kamatokban 1916. január 5-ikéig..
Az ifjúság gyűjtése:

I. o.............................
II. o..................... . ..

III. o.............................
IV. o.............................
V. o.............................

VI. o.......................  ..
VII. o.............................

VIII. o.............................

77 82 kor. 
72-39 „ 
59-20 „ 
97-80 „ 
80-09 ,, 
48-70 „ 
53-40 „ 
29-30 „

9870-46 korona 
534-74

Összesen 51870 korona
Bevétel .. .. 1053-44 korona.

b) Kiadás:
Nagy Dezső VII. o tanulónak ruha és cipő ..................  8050 korona
A kisegítő könyvtárnak .....................................................  5938 „
Wallentínyi Frnő I. o. tanulónak ruha és cipő ............  5850 „

Tandíjsegély címén kaptak:
Adamecz Lajos I. o. 15 kor., Csabinyák Sándor I. o. 15 kor.,

Szabó István I. o. 15 kor., Szabó Zoltán I. o. 15 kor., 
Riszdorfer Dénes I. o. 15 kor., Engler Lajos II. o. 15 kor.,
Gál Sámuel V. o. 15 kor., Kruppa Andor II. o. 15 kor.,
Schimko Rezső III. o. 15 kor., Szabó Ferenc III. o. 15 kor., 
Csabinyák Sándor IV. o. 15 kor., Javorniczky Aladár 
VII. o. 15 kor., Tahy Elemér VII. o. 15 kor., Bodnár 
Lajos VIII. o. 15 kor., Mika József I. o. 30 kor., Risz
dorfer Dénes I: o. 15 kor., Bittó Béla II. o. 30 kor., 
Krachulecz Tivadar II. o. 30 kor., Engler Pál V. o.
15 kor., Hanzély Miklós V. o. 30 kor., Hanzély László
III. o. 30 kor., Bertalan Béla VII. o. 30 kor., Javorniczky 
Aladár VII. o. 15 kor., Nagy Dezső VII. o. 49 kor., 
Neusinger Aurél V. o. 15 kor., Petrasovszky Pál II. o.
30 kor., Wallentínyi Ernő I. o. 60 kor., Csabinyák Sán
dor I. o. 15 kor. Összesen .. .. 604’—

A tanulók tápdíjára a segélyalap fizetett és pedig:
Mike József I. o. 30 kor., Riszdorfer Dénes I. o. 30 kor.,
Szabó István I. o. 30 kor., Kruppa András II. o. 30 kor.,
Engler Lajos II. o. 30 kor., Javorniczky Aladár VII. o.
30 kor., Droppa Mihály II. o. 30 kor., Gründl János
V. o. 30 kor. Összesen .. .. 240' —

Evang. Gyámintézetriek ........................  ......................... 40-—
Rozsnyói Á rvaháznak...........................................................  20'—
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Tanulók ösztöndíjára adott az alap a következőknek:
Stefanyák László II. o. 12 kor., Szlávik Tibor II. o. 12 kor.,
Pap Elek V. o. 20 kor., Kapisinszi<y Miklós VII. o. 20 kor.,
Bodnár József VII. o. 16 kor. Összesen .. .. 80'— korona

Végösszeg .. .. 1182 38 korona
Ezen alap, amelyet a tanulók önkéntes havonkénti 

filléres adománya hozott létre, és amelynek rendeltetése 
éppen szegény érdemes tanulóknak támogatása, soha ilyen 
mértékben nem vétetett igénybe, mint az elmúlt két háborús 
esztendő alatt. Nemcsak a kamatokat használtuk fel, de, 
bár csekély részben, a tőkéhez is hozzányúltunk.

Ha a folyó tanévre kimutatott...................................  1182'38 korona
segélyösszeghez hozzácsatoljuk a tavalyi segélyek összegét 1500'— »

268238 korona
úgy ezen szerény 10,000 koronás alap 2682 kor. 38 fillérrel enyhítette a 
hadbavonult apák itthonmaradt gyermekeinek iskoláztatását.

Az intézet ifjúságának többi kisebb alapjai nem változtak a tavalyi 
Értesítőben kimutatott adatoktól, csak az egy évre szóló betéti kamatokkal 
növekedtek.

Megemlítjük végül, hogy a Tornaverseny-alap, a Kirándulási alap és 
az Ifjúsági segély-alap ezer-ezer koronáért, tehát összesen 3000 koronáért 
hadikölcsönt jegyeztek.

B) Tanári testület s az előadott tantárgyak.
Sor
szám A tanár neve Tantárgy és osztály

Heti
óra
szám Jegyzet

1. Balló Aurél............ R. geometria I -  VIII. 
Szépírás I., 11.

20
Az ev. tanítóképzőben 
tanít heti 4 órában rajzot, 
a hadbavonult rajztanár 
helyett.

2. Borsody Károly .. ..
Magyar IV.
Földrajz I., II. 
Történ. III., IV.,V.,VIII.

22 Az V. osztály főnöke.
A philolog. szertár őre.

3. Frenyó Lajos ........
Vallás I — VIII. 
Magyar III. 
Magyar II.

25 A collegiumi könyvtár őre. 
A II. osztály főnöke.

4. Gömöry János........
Történet VI., VII. 
Bölcselet VIII. 
Qörögp. irod. VI.

12 Igazgató.

5. Klemens T. János ..
Latin V., VIII. 
Görög VI.
Görögp. magyar V., 

VII., VIII.
23 Az if j. segélykönyvtár őre. 

A VIII. osztály főnöKe.
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Sor
szám A tanár neve Tantárgy és osztály

Heti
óra
szám Jegyzet

6. Ludmann Ottó........ Görög V., VII., VIII. 
Német VII., VIII.

20

7. Perényi Vilmos .. ..
Mennyiségtan II., IV., 

VI., VIII.
Fizika VIII.
Fizikai földrajz III.

18
Az ifjúsági segélypénztár 
kezelője.
Tandíjkezelő.

8 . Peskó Ödön ........

Mennyiségtan I., III., 
V., VII.

Fizika VII.
Német III.
Torna I — VIII.

29
A VII. osztály főnöke.
A Tornakor és Mathem. 
kör elnöke.

*

9. Saguly József........ Hadbavonult.

10.
\

Schöpf 1 in Géza .. .. Hadbavonult.

11. Szutórisz Frigyes ..
Német IV., V., VI. 
Természetrajz I., II., 

IV., V., VJ.
22

Collegrumi igazgató.
A természetrajzi szertár 
őre.

12. Teltsch Kornél . .. Hadbavonult.

13. Vöröss Sándor .. .. Latin I, III., VII. 
Magyar I., VII. 25 Az I. és III. oszt. főnöke. 

Az ifjúsági könyvtár őre.

14. Dr. Wallentínyi Samu Magyar V., VI, VIII, 
Latin II, IV, VI. 26 Az Önképzőkör elnöke. 

A IV. és VI. oszt. főnöke.

t

Vallástant tanítottak:
Bőhm Brúnó szentferencrendi áldozópap. Tanította a róm. kath. vallás

tant 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.

Az éneket Szánik Ernő elemi iskolai tanító tanította az I., II. osztályban heti 
1 — 1, a protestáns egyházi éneket a 111., IV. osztályban heti 1 órában.
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C) Az elvégzett tananyag.
1. Vallástan.

A vallástani tananyagot legfőbb tanügyi hatóságunk, az ág. hitv. 
evangélikus egyetemes egyházi közgyűlés által megállapított tanterv szerint 
tanítottuk heti 2 — 2 órában. A református tanulók az ág. hitv. evan
gélikus tanulókkal együtt jártak a vallástani órákra.

A római és görög katholikus, az orthodox és neolog izraelita vallás
tant az illetékes egyházi hatóságok részéről megállapított tanterv szerint 
tanították az egyes hitoktatók.

2 . A többi rendes tantárgy.
A rendes tantárgyakból a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

1899. évi 32,818. rendeletével kiadott tantervben előirt tananyagot a tanterv
hez az 1903. évi 43,381. sz. rendelettel kiadott utasítások szerint végeztük 
el. Figyelemmel voltunk e tanévben a tanmenet elkészítésénél az 1914/5. 
csonka tanév el nem végzett tananyagának feldolgozására is.

A rendes tantárgyak elméleti tananyaga állandóan ugyanaz lévén, 
évről-évre való közlése fölösleges, annyival inkább, mert a használt tan
könyvek erre nézve eléggé tájékoztatnak; ennélfogva e helyen csupán az 
elvégzett olvasmányok és az írásbeli dolgozatok tárgyait soroljuk fel.

Magyar nyelv.
I. osztály, a) Prózaiak: Az Igazság és a Hamisság. Az angyalbárányok. A

Kacor király. A Tisza eredete. A holló és a róka. A hiú szarvas. A 
fiatal daru. Falusi templom télen. A puszták fia. A befagyott Balaton. 
Hunor és Magyar. Attila, Isten ostora. A catalaunumi csata. Aquileja 
ostroma. Attila halála. A fehér ló. Botond. Szent István király. Korona 
és kard. A tatárjárás. — b) Költőiek: A szarka és a gilice. Krisztus 
és a madarak. A gonosz mostoha. A tücsök és a hangya. A szél és 
a nap. Szent László füve. Halvány katona. Nyalka huszár. Hadnagy 
uram, hadnagy uram! A honvédtűzér temetése. Téli világ. Füstbe 
ment terv. Anyám tyúkja. Himnusz. Szózat. A költemények könyv- 
nélkül is.

II. osztály, a) Prózaiak: Hogyan fogott a huszár ellenséget? Furcsa faluk.
A koldus gyermek. Aesopus és Fáy András tanító meséiből. A magyar 
alföldi puszta. A Balaton partján. Nagy Lajos és a nápolyi hadjáratok. 
b) Költőiek: Az obsitos látogatása Bécsben. A vámosújfalui jegyző. 
A puszta télen. Szüretünk. Éji látogatás. A megfagyott gyermek. A 
jó öreg korcsmáros. A szegény asszony könyve. Az ó torony. Ez utóbbi 
hét könyvnélkül is.

III. osztály, a) Prózaiak: Buda vára török kézre kerül. Drégely eleste.
Eger vívása. Török világ Magyarországon. Bocskay István fölkelése.

Coll. Ért. 1915-1916. 11
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Bethlen Gábor. Wesselényi, összeesküvése. — b) Költőiek: Valamennyi 
könyvnélkül is : Rákosi szántó a török alatt. A ló és a lovag. Hazámhoz. 
István öcsémhez. Hymnus. Szózat.

IV. osztály. Iskolai olvasmányok: Heltai meséiből, Mikes leveleiből; Jókai:
Attila temetése, Jakli. Gárdonyi: Szegény ember jó órája. Arany: 
Szent László füve, Szibinyáni Jank, Mátyás anyja. Eötvös: A meg
fagyottgyermek. Gyulai: Krisztus és a madarak. Vörösmarty: „Egeréből, 
Magyarország címere. Berzsenyi: Az én osztályrészem, A közeli tél. 
— Házi olvasmányok: Petőfi: János vitéz, Arany: Az első lopás. 
Mikszáth: A jó palócok, Kisfaludy K .: Mátyás deák. — írásbeli dol
gozatok: 1. Ünnepi készülődés. 2. Miklós találkozása Bencével. 3. 
Vadászkaland. 4. György a király előtt. 5. Miért szerettem én meg 
Toldi Miklóst? 6. Részlet a János vitézből. 7. Tavaszi séta. 8. Levél-

V. osztály. Iskolai olvasmányok: Marcus krónikájából: Salamon király
bujdosása. Salamon Ferenc: Zrínyi, a költő, ifjúsága. Bethlen Miklós: 
Gróf Zrínyi Miklós halála. Pauler G yula: Zrínyi, a költő, utolsó évei. 
Fraknói Vilmos: Tömöri Pál és a mohácsi csata. Kossuth Lajos 
beszéde a haderő megajánlása végett. Deák Ferenc beszéde a „Felirati 
javaslatiról. Gyulai Pál: Báró Eötvös József. Beöthy Zsolt: Mikes 
Kelemen. Kölcsey Ferenc: Paraenesis Kölcsey Kálmánhoz. Mikes Ke
lemen Törökországi leveleiből (2 levél). — Házi olvasmányok: Arany: 
Toldi estéje. Arany hat balladája. Mikes Kelemen: Törökországi 
levelek. Jókai Mór: Az új földesúr. Kazinczy Ferenc: Pályám emléke
zete. Br. Apor Péter: Metamorphosis Transsylvaniae. Petőfi Sándor: 
János vitéz. Az apostol. Családi és leiró költeményei. Mikszáth Kál
mán két elbeszélése. Baksay Sándor három novellája. Jókai Mór egy 
regénye. — írásbeli dolgozatok: 1. Toldi estéje. 2. A végvári vitézek 
élete a török világ idejében. 3. Népmeséi motívumok Petőfi „János 
vitéziében. 4. A magyar történet tanulása érdekes és hasznos. 5. A 
bujdosó kurucok élete Rodostóban (Mikes T. levelei alapján). 6. Le
vél a harctéren küzdő szerettünkhöz. 7. Egy kirándulás leírása.

VI. osztály. Iskolai olvasmányok: Bajza József: A violához. Petőfi Sándor:
A faluban utcahosszat... Szabolcsba. Mihály: A Grand Caféban. Petőfi 
Sándor: Ivásközben. Gyulai Pál: Szeretnélek még egyszer látni... Kisfaludy 
Károly: Szülőföldem szép határa . . .  Petőfi Sándor: Szülőföldemen- 
Petőfi Sándor: Csatadal. Endrődi Sándor: Megírtam a levelemet... 
Fordulj, kedves lovam ... Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz. Bajza 
József: Apotheosis. Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala. Vörösmarty Mihály: 
A merengőhöz. Petőfi Sándor: A hazáról. Berzsenyi Dániel: Fohász
kodás. Kölcsey Ferenc: Hymnus. Vörösmarty Mihály: Szózat. Kölcsey 
Ferenc: Rákos Nymphájához. Vörösmarty Mihály: A vén cigány. 
Berzsenyi Dániel: Közelítő tél. Kisfaludy Károly: Mohács. Petőfi Sán
dor: Szeptember végén. Lévay József: Mikes. Czuczor Gergely: Szécsi 
Mária Wesselényi Ferencnek. Petőfi Sándor: Okatootáia. Gyulai Pál:
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A népszerűség. Tompa Mihály: Divatos költő. Vitkovits Mihály: Az 
orvosok. Szentmiklóssy Alajos: A szerény. Kölcsey Ferenc: Emlék
lapra. Vörösmarty Mihály: Sziget. Czuczor Gergely: Toplaki. Kazinczy: 
A költők. Arany János: Vojtina Ars poétikájából. Szemere Pál: Epistola 
Vida Lászlóhoz. Tompa Mihály: Levél egy anyához. Homeros: Hektor és 
Andromakhe, Akhilles megöli Hektort, Odüsszeüsz bujdosása, Odüsszeüsz 
hazatérte. Dante Alighieri: Ugolino. Gróf Zrínyi Miklós: Szigeti ve
szedelem tüzetesen. Arany János válogatott balladái. Gyulai P á l: Éji 
látogatás. Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása. Kisfaludy Károly: 
Karácsonyéj. Czuczor Gergely: Remete Péter. Tompa Mihály: A jávor
fáról. Heltai Gáspár: Egy rókáról, farkasról és oroszlánról. Czuczor 
Gergely: A majorosnő és a tyúkok. Fáy András: Az orvos kertje, A 
Minerva baglya. Tompa Mihály: Falusi órák. Petőfi Sándor: Pál 
mester. Arany János: A vén gulyás. Czuczor Gergely: A falusi kisleány 
Pesten. Petőfi Sándor: A csárda romjai. Sophokles: Oedipus király. 
Szigligeti: Liliomfiból. — Kötelező házi olvasmányok: Balassa Bálint 
költeményeiből. Petőfi Sándor táj- és életképeiből, szerelmi dalaiból. 
Tompa Mihály hazafias allegóriáiból. Csokonai Mihály: Dorottya. 
Vörösmarty Mihály: Két szomszédvár. Arany János: Toldi szerelme. 
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa. Báró Jósika Miklós: Abafi. Báró 
Eötvös József: A falu jegyzője. Jókai Mór: Egy magyar nábob, Kárpáthy 
Zoltán. Kisfaludy Károly egy színdarabja. Katona József: Bánk bán 
Mikszáth Kálmán egy regénye. Gárdonyi Géza: A bor. — írásbeli 
dolgozatok: 1. Emlékbeszéd egy katona ravatalánál, aki hazájáért hősi 
halált halt. 2. „A magyarokhoz" című óda fejtegetése. 3. Az elégia
4. Milyen epikai sajátságokat találunk a Zrínyiász első négy énekében?
5. A Zrínyiász méltatása. 6. Eposzi és drámai hős. 7. Bánk bán tragikuma

VII. osztály . Iskolai olvasmányok: A tankönyvben levő olvasmányok, 
szemelvények iskolai tárgyalása. — Házi olvasmányok: Arany: Naiv 
eposzunk. Herczeg: Pogányok. Gárdonyi: A láthatatlan ember, Isten 
rabjai. Gyöngyösi: Murányi Vénusz. Bessenyei: A philosophus. Gvadányi: 
Egy falusi nótárius budai utazása. Fazekas: Ludas Matyi. Kisfaludy 
Sándor regéi. Berzsenyi versei. Kölcsey versei és egy beszéde. — 
írásbeli dolgozatok: 1. Legkedvesebb olvasmányom. 2. Pogány szo
kások Herczeg Ferenc regényében, a »Pogányok"-ban. 3. Emlékezés 
harcban elesett hős tanulótársunkról. (Szónoki beszéd.) 4. Háborús 
novella. 5. Balassi költészetének főbb motívumai. 6. Anglia tengeri 
hatalmának megteremtése. 7. Mikes jelleme. 8. Berzsenyi költészete.

VIII. osztály . Iskolai olvasmányok: A tankönyv szemelvényei. — Házi 
olvasmányok: Kisfaludy K.: Iréné. Br. Kemény Zs.: Rajongók, Zord 
idő. Arany: Buda halála, öt balladája. Szigligeti: A csikós, Szökött 
katona. Madách: Az ember tragédiája. Alexander: Madách-tanulmánya. 
Br. Eötvös J .: A karthausi. Br. Jósika két regénye. Gyulai: Vörösmarty 
élete. — Iskolai dolgozatok: 1. Kisfaludy K. Irénéje. 2. Búcsúbeszéd

n*



hadbavonuló tanulótársunkhoz. 3. Milyen hatások alatt jött létre a Zalán 
futása? 4. Az irányregény. 5. Tompa hazafias allegóriái. 6. A szabadság- 
harc előzményei. 7. Az ember tragédiájának szerkezete.

Latin nyelv.
I. osztály. Casa. Casae area. Personae. Puer et puella. Portae et fenestrae.

Vestimenta. Quot sunt? Tullia, Linus et Lygia. Vilici et servorum 
officia. Dominus et vilicus. Domus. Popina. Fons. Marcus et Sextus. 
Ludus vel schola. Magister et discipuli. Lupus et agnus. Colloquium 
in ludo. Ad Elephantum. Tabellarius. Megfelelő magyar gyakorlatok. 
A latin olvasmányok könyvnélkül is.

II. osztály. Ludus vel schola. Magister et discipuli. Mare. Naves longae.
Vesuvii incendium. Marci mors. Domus Romana. Triclinium. Quintus- 
Picturae parietinae. De Orpheo fabula. Aeneae arma. Megfelelő magyar 
gyakorlatok. A latin olvasmányok könyvnélkül is.

III. osztály. Captivi interrogantur. Quintus in Germaniam mittitur. Quintus
aciem instruit. Proelium. Bellum civile oritur. Concilium. Quintus, 
oppugnationem parat. Urbis oppugnatio.Triumphi descriptio. Coriolanus. 
Attius Tullius. Coriolanus a volscusoknál. Coriolanus hadat visz Róma 
ellen. Phaedrus meséiből: Lupus et agnus. Cervus ad fontem. Fordítani 
való mondatok magyarról latinra.

IV. osztály. Caius Julius Caesar: De bello Callico, caput: 1—21. Publius
Ovidius Naso: Icarus. Baucis et Philemon. Költői gnómák: 5., 6., 7.,
9., 15., 16., 20., 35., 38. Phaedrus: Rana rupta et bos. Leo senex, aper, 
taurus et asinus. Vulpes et corvus. Cervus ad fontem. A római régiségtan 
főbb alapvonalai.

V. osztály. M. T. Cicero: De imperio Cn. Pompei. Ovidii Trist. IV. 10.
Fast. II. 195-242. II. 381-422. II. 475-512. II. 641-684. II. 685-760.
IV. 809-858.

VI. osztály. Livii Ab urbe condita libr. XXI.: 1., 2., 4., 18., 32., 33., 34., 35.,
36, 37. XXII.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vergilii: Aeneidos libr. I. 1-156.
II. 1—266. sor (1-139. sor könyvnélkül); a III —V. tartalmilag.

VII. osztály. Olvasmányok: Vergilius VI. éneke; IX. ének 176 — 449. sorai.
Cicero: Catilina ellen tartott I. beszéde. Sallustius: De bello Jugurthino, 
I —XXX. cap. A stílusgyakorlatokból a latin szöveggel összefüggő olvas
mányok.

VIII. osztály. Taciti Ann. I. c. 1—38. Horatius Carm. I. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 
11, 14, 20, III. 30. Satir. I. 1. Epod. 2, 7. Ars poetica 1 — 202.

Görög nyelv.
V. osztály. Dr. Maywald József olvasókönyvéből 1 — 6, 7—15, 17, 18, 23, 

27, 28, 3 7 -3 9 , 49, 51, 57, 58, 63. számú olvasmányok.

84



85

VI. OSZTÁLY. Olvasókönyv: 1., 2., 3., 6., 7., 12., 15., 18., 21., 22., 26., 31.,
35., 41., 46. Xen. Anab. II. 3., 21-29. An. II. 5., 27-33.; 6., 1. Xen. 
Mem. I. 5. II. 1., 21—34. Szemelvények a görög lyrikusokból: 1., 4.,
5., 6., 7., 8., 13., 14., 15., 34-38., 39., 42., 44., 45., 46-50.

VII. osztály . Homeros Odysseiájából I. 1 — 10., VI. 1—330., XIII. 186 — 440.,
XIV. 120-198., XVI. 1-210. Herodot VII. 34-37., 54-57., 138-145., 
175-178., 198-239.

VIII. osztály . Sophoclis Electra 1—822., 871 — 1014., 1098-1231. Homeros 
Iliasa: I. 1--205., III. 1-382., IX. 1-113.

G örögpótló Irodalom
V. osztály . Homeros Iliasa és Odysseiája bő szemelvényekben. Szemelvé

nyek Herodotos történeti művéből. Gyöngyösi I.: Porából megéledett 
Phoenix avagy Kemény János emlékezete. Kemény János: Bethlen Gábor.

VI. osztály . Szemelvények a görög lírai költészetből és a klasszikus vers
mértékű magyar lírából. Sophokles: Antigone. Euripides: Iphigenia 
Taurisban. Agamemnon.

VII. osztály. Thukydides műve a peloponnesosi háborúról. Demosthenes 
olynthosi beszédei. Első, második és harmadik philippika. A koszorú
ról. Salamon Ferenc: A török hódoltság Magyarországon. Kölcsey 
Ferenc: Beszéd a magyar nyelv ügyében. Kossuth Lajos: Erdély és 
unió. Deák Ferenc: A húsvéti cikk.

VIII. osztály. Platon: Sokrates védekezése. Kriton. Az államból: a) Az 
állam keletkezése, b) A négy sarkalatos erény, c) A tökéletlen állam
formák. Aristoteles: Ethikából a boldogságról.

Német nyelv.
III. osztály . Der Unterricht und die Schüler. Die Turnhalle und der

Spielplatz. Das Haus. Unsere Wohnung. Der Hof. Der Garten. Das 
Dorf. Die Stadt. Das Leben in der Stadt und im Dorfe. Die Kirche. 
Ein Einkauf. Der Tag und die Stunde. Die Woche. Der Monat. Das 
Jahr. Der Abend. Der Morgen. Wie ich meinen Tag zubringe.

IV. osztály. Das Haus. Unsere Wohnung. Der Hof. Der Garten. Das Dorf.
Die Stadt. Das Leben in der Stadt und in dem Dorfe. Die Kirche. 
Ein Einkauf. Die Woche. Der Monat. Das Jahr. Der Herbst. Der 
Körper des Menschen. Die Familie. Der Winter. Das Pferd. Das Rind. 
Der Hund. Die beiden Ziegen. Seltsamer Spazierritt. Frühlingsarbeiten 
in Garten und Feld. Die Einkehr.

V. osztály . Der Bau des Hauses. Hausinschriften. Das Gewerbe. Der
Schmied. Die drei Brüder. Der Verkehr und Handel. Brief des Schülers 
Karl Müller. Antwort Franzens. Das gesellige Leben der Menschen. 
Der Fluss. Berg und Tal. Der Steinadler. Des Knaben Berglied. Auf 
dem Berge.
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VI. osztály . Ungarn. Budapest. Die Donau. Deutschland. Die Alpen. Europa.
Der Fuchs und die Trauben. Siegfried wird hörnern. Siegfrieds Tod. 
Krimhildens Rache. Loreley. Der Fischer. Lenore. Erlkönig. Der Ring 
des Polykrates. Die Kraniche des Ibykus.

VII. osztály . Goethe: Hermann und Dorothea egész terjedelmében. Walther 
von der Vogelweide: Mainwonne, Gefährdetes Geleite. Klopstock: 
Eingang des Messias. Die frühen Gräber. Etats généraux. Prózai 
olvasmányok: Inhalt des Nibelungenliedes. Uhland: Parcival. Aus 
Lessings „Laokoon“.

VIII. osztály. Schillers Wilhelm Teil. Göthe: Wanderers Nachtlied. Ein 
gleiches. Siebente römische Elegie. Schillers Lied von der Glocke. 
Chamisso: Die Sonne bringt es an den Tag. Die Kreuzschau. Körner: 
Gebet während der Schlacht. Uhland: Das Glück von Edenhall. 
Szemelvények Rückert és Heine lírájából.

3. Rendkívüli tárgyak.
Műének.

I. osztály . 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.

II. osztály . Elmélet Moyzes-hangjegyfüzet alapján; előismeretek, zöngjelek,
vonalrendszer, kulcsok, módosító jelek, hangközök, méreti, szün- és 
dynamikus jelek. Egyházi énekek közül taníttatott 12 (adventi, kará
csonyi, böjti, húsvéti és reggeli énekek). Világiak közül 14 komoly 
és víg dal.

Ill —IV. osztály. Ezeken az órákon csak a protestáns tanulók vettek részt. 
Azok az egyházi dallamok taníttattak be, melyek közönséges vasárna
pokon és főbb ünnepeken — Adventtői Szentháromság vasárnapjáig 
énekeltetnek, és pedig: Zengd lelkem az új reggelt; Dicsérd Istent 
kereszténység; 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.

Művészeti rajz: Az I —VIII. osztályból jelentkezettek, heti 2 órában. 
Tananyag: a) rajzolás és festés lapminták után (díszítmények, fejek, 
egész alakok); b) használati és díszítési tárgyak rajzolása természet 
után; c) fejek rajzolása gipszminták után.
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D) Az 1916117. isk. évben használandó tankönyvek.
I. OSZTÁLY. K f.

Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasmá
nyok ..............................................  2 40

Frenyó, A Megváltó eljövetelének 
előkészítése az Ószövetségben .. 1 —

Egyházi énekek és imádságok, 3. k. — 70 
Szinnyei J., Magyar olvasó I. r., 12. k . 2 -  
SzinnyeiJ., Magyar nyelvtan i.r., 16. k. 1 20 
Geréb-Wirth, Kis latin nyelvkönyv 2 40
Csengeri, Latin nyelvtan, 4. k.......... 1 80
Paszlavszky,Kis természetrajz, I.r.,3. k. 2 60 
Scholtz-Schürger, Földrajz, I. r., 3. k. 1 80 
Lange-Cherven, Földrajzi atlasz, 16.

kiadás, kötve...............................  2 50
Horti, Számtan, I. r,, kötve............  2 —
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, I.,

8, kiadás.......................     2 -
Moyzes, Hangjegyfüzet .................. 1 20

II. OSZTÁLY.
Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. .. 2 40 
Bereczky, Jézus élete és tanítása.. .. — 80 
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. — 70 
Szinnyei, Magyar olvasókönyv, II., 8. k. 2 -  
Szinnyei, Magyar nyelvtan, II. r., 11. k. -  30 
Csengeri, Latin nyelvtan, I., 4. k. .. 1 80 
Geréb — Wirth, Latin nyelvkönyv, I r. 2 40 
Lange-Cherven,- Rendszeres földrajzi

atlasz, 16. k., kötve.................... 2 50
Paszlavszky, Kis természetrajz, II. k. 2 80
Horti, Számtan, II. r...................... 1 20
Horti-Szinte, Rajzológeometria, n. r ,

6. kiadás..................................... 2 —
Moyzes, Zenei hangjegyfüzet .. .. 1 20

III. OSZTÁLY.
Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm. .. 2 40 
Hetvényi L., A kér. egyház rövid

története............  .. .................. 1 —
Egyházi énekek és imádságok, 3. k. — 70 
Szinnyei J., Magyar olvasók., III., 8. k. 2 — 
Szinnyei J.,Rendsz. magy. nyelvi, 12. k. 1 20 
Schuster, Német nyelvtan, I. r., 3. k. 2 40 
Csengeri, Latin olvasó, III., 2. k. .. 2 — 
Csengeri, Latin nyelvtan, II., 3. k... 1 80
G eréb— W irth , Latin  nyelvkönyv  
Scholtz-Schürger, Földrajz, II. r., 3. k. 2 50
Helmár, 2 térkép.............................— 40
Makay, Fizika és fizikai földr., 5. k. 1 60 
Szigethy, Magyarok története, I., 2. k. 1 60
Horti, Számtan, in. rész.................. 1 20
Horti-Szinte, Rajzoló geometria iil,

IV. oszt., 5 kiadás................. .. 2 40

IV. OSZTÁLY.
Adorján-Hetvényi, Bibliai olvasm... 2 40
Hetvényi, Ev. vallástan ..................  1 —
Egyházi énekek és imádságok, 3 k. — 70 
G ó b i Imre, S tilisz tik a  és verstan ..
Arany J., Toldi, magy. Lehr, n. k. 2 40 
Schuster, Német nyelvtan, L, 3. k. 2 40 
Csengeri, Latin nyelvi., I., 4. k., II., 3. k. 3 60

K. f.

Dávid, Latin olv.-könyv, Livius, Ovi-f 
dius és Phaedrus műveiből, 9. k. 

Kempf-Csengeri, Latin stílusgyakorl.,
II. rész., 2. k..................................

Szigethy, Magyarok története, IL, 2. k. 
Szterényi, Növénytan, 7. kiadás.. ..
Cserey, Növényhatározó, 4. k.........
Wagner, Algebra, 9. k.......................
Horti-Szinte, Rajzoló geometria, III., 

IV. osztály, 5. k............................

2 40

1 40
2 -

3 40 
6 40
4 -

2 40
R ajzeszközök.

I—IV. Rajztömb (mér
tani rajz felirású és 
felírás nélküli lapok
kal)

Hardtmuth-irón, 2. sz.
Rajzsin
Körző
Gummi (kemény ésjpuha)
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, n. r., 2. k. 2 70 
Kelemen, Magyar-német és német

magyar szótár, 12. k., kötve .. .. 5 — 
Csengeri, Latin nyelvi., I.,4. k., II.,3. k. 3 60 
Cicerókétbeszéde,magy.Köpesdi,6.k. 1 40 
Szemelvények Ovidiusból, magy.

Csengeri, 5. k.............................  2 —
Köpesdi-Cserép, Latin stílusgyakorl.,

III. rész, 2. k............................. 1 —
Hittrich, Római régiségek ............  2 50
Burián, Latin-magyar, Magyar-latin

szótár, 3. k., kötve.................... 9 —
Varga, Világtörténet, 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 tanulnak:

Herodotosból szemelvények, ford.
Geréb, 3. k.................................  1 80

Homeros Iliása bö szemelv., ford.
Csengery, 3. k............................  3 —

Homeros Ődysseája bő 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: Bánk bán 30 fill., 

Kisfaludy: Kérők 30 fill., Zrínyi:
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Szigeti veszedelem 30 fill., Arany
válogatott balladái........................

Schuster, Német nyelvtan, m. r., 2. k. 
Kelemen, Német szótár, 2. kötet .. 
Csenged, Latin nyelvt., i.,2.k.,ll.,2.k. 
Kalmár Elek: Szemelvények Titus 

Livius Római történetéből, 4. k. 
Vergilius Aeneiséből szemelvények,

m. Cserép, 2...................................
Szabó-Wirth, Latin stílusgyakorlatok,

IV. rész .......................................
Hittrich, Római régiségek .............
Burián, Latin-magyar és magyar-latin

szótár, 2. k...........................  .. ..
Maywald, Görög nyelvtan, 4. k. .. 
Maywald,Gör. gyakori.-ésolvk., I.,II. 
Szterényi, Ásványtan és chemia, 5. k. 
Varga Ottó, Világtörtén., II. r., 4. k.
Kogutovicz, Tört. isk. atlasz.............
Wagner, Algebra, 9. kiadás.............
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. ..

K. f.

-  60 
2 -  

5 -
3 60

4 20

2 -

1 20 
2 50

9 -  
2 80 
4 -
2 50
3 20
3 -
4 -  
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., i i . 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 -
Csenged, Latin nyelvtan, i., II. .. 3 60
M. T. Ciceronis Orationes selectae,

ed. Dávid...............................    1 60
C. Sallustii Cr. libri de bello Jugur

thino, ed. Bartal-Malmosi........  1 40
Vergil, Aeneiséből szemelvény, magy.

Cserép, 3. k................................  2 -
Csenged, Latin stílusgyakorl., V. r. 1 50
Hittrich, Római rég iségek ............ 2 50
Burián, Latin-magyar és magyar-latin

szótár, 2. k.................................  9 —
Maywald, Görög nyelvtan, 6. kiadás 3 — 
Homer Ódysseájából 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/..Világtörténet, m . k.,3 . k. 2 —

K. f.
Schuster, Német 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 —
K ovács, Fizika, 11. k......................  5 50
Wagner, Algebra, 9. kiadás..............  4 —
Wagner, Geometria, 8. k.................  4 80

Azok részére, kik görögül nem tanulnak:

Thukydidesből szemelvények, magy.
Szilasy, 2. k....................................... 2 80

Demosthenes válogatott beszédei,
ford. Földi, 2. k............................. 1 50

Badics, Magyar irod. olvk III., 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 szótar, 12. k...................... 5 -
Csengeri, Latin nyelvtan, I., II.........  3 60
Horatii FI. carmina, ed. Pozder .. 1 60
Némethy, Taciti Annales.................. 1 30
Márton, Latinszövegkönyv(Stampfel) — 70 
Burián, Latin-magyar és magyar-latin

szótár, 2. k...................., ............. 9 —
Maywald, Görög nyelvtan, 6. kiadás 3 — 
S oph okles, E letdra. S zövegkiadás.
Márton, A görög irod.-történet.. .. — 70
Homér Iliásából szemelvények, ki

adta Kempf, 2. k...........................  2 50
Lévay-Vida, Görög-magyar s 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
F ehér-Szekeress, F izika . 2. kiadás .. 4 80
Wagner, Algebra, 9. kiadás............  4 —
Wagner, Geometria, 8. kiadás .. .. 4 8Ó

Füzetek: Hegedűs és Sándor cégtől 
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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E) Főgymnasiumi tanulók.
A rövidítések magyarázata: ág. h. ev. =  ágostai hitvallású evangélikus; ref. =  reformá
tus; rk. =  római katholikus; gk. =  görög katholikus; un. =  unitárius; izr. =  izraelita 

vallású; m. =  magyar; n. német; t. tót; r. ruthén anyanyelvű.

Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

I. OSZTÁLY.

Adametz Lajos ref., m. .. .
Becski Endre izr., m..........
Bleuer László izr., m.........
Both Bertalan ref., m.........

5 Bruck Elemér izr., m.........
Chamilla András gk., t. .. .
Chutkó András gk., t.........
Csabinyák Sándor gk., m
Csontó Dezső ref., m..........

10 Dubinszky Sándor ág. h.ev.,t 
Fischgrund Béla izr., m. .. . 
Friedberger Béla izr., m. .
Fuchs Márk izr., m.............
Qeyer István ág. h. ev., m 

15 Goldberger Elek izr., m. . 
Goldstein Jenő izr., m. .. . 
Gottdiener Marci izr., m. . 
Gottlieb László izr., m. .. . 
Görög Dezső izr., m*........

20 Holénia Zdenkó rk., m. .
Huszár Ernő rk., m............
Janik Ágost rk., m.* ........
Kacsmár Miklós gk., r. .. . 
Kálnássy Ernő rk., m.**.. . 

25 Károly György izr., m.* **.

Keil Ernő izr., m................
Klein Ernő izr., m..............
Kurth Miksa ág. h. ev., m
Landau Géza izr., m..........

30 Lefkovits Imre izr., m.........
Luchs Rafael izr., m...........
Mika József ág. h. ev., m. . 
Mikolik Elek ág. h. ev., m 
Mikolik Endre ág. h. ev., m 
* Ismétlő. -  ** Kimaradt.

Erzsébetfalva, Pest, 1905. jún. 26. 
Rozgony, Abaúj vm, 1905. júl. 29. 
Nyírtura, Szabolcs, 1904. dec. 30. 
Málcza, Zemplén, 1904. szept. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. jan. 1. 
Szásztelek, Szepes, 1907. febr. 10. 
Nagy hársas, Szepes, 1904. szept. 21. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. febr. 6. 
Girált, Sáros vm., 1905. máj. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. jún. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. jún. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. jún. 1. 
Radvány, Zólyom, 1905. szept. 30. 
Budapest, 1904. aug. 10.
Eperjes, Sáros vm., 1904. nov. 20. 
Svábfalva, Szepes, 1904. ápr. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. júl. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. febr. 19. 
Nagykázmér, Zemplén vm., 1903. 

okt. 6.
Eperjes, Sáros vm., 1905. nov. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. jún. 3. 
Kassa, Abauj-T. vm., 1903. aug. 30. 
Endrevágása, Sáros, 1901. dec. 19. 
Girált, Sáros vm., 1903. jún. 8. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 

1902. júl. 2.
Toporcz, Szepes vm., 1905. aug. 3. 
Berzevicze, Sáros, 1905. okt. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. máj. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. jan. 22. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. okt. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. szept. 16. 
Kölese, Szatmár vm., 1903. jún. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. nov. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. nov. 28.

Coll. Ért. 1915—1916. 12
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

35 Nagel Pál izr., m * ............
Nagy Sándor izr., m...........
Oszwald György ág. h.ev., m.
Papp Szilárd ref., m...........
Riszdorfer Dénes ág. h. ev., rn. 

40 Schütze Dezső ág. h. ev., n.
Schwarcz Albert izr., m.......
Schwarcz Imre izr., m.......
Schwarcz Ödön izr., m......
Simon Ferenc rk., m..........

45 Sturmann Pál ág. h. ev., m. 
Szabó István ág. h. ev., m.**
Szabó Zoltán rk., m...........
Szántó Béla ág. h. ev., m. 
Szukovszky János gk., r. ..

50 Tauth Viktor rk., m............
Teltsch László ág. h. ev., m.
Várhelyi Ottó rk., m..........
Wallentínyi Ernő ág.h. ev., m.
Zelonkay Miklós rk., m......

55 Zimmermann Gyula izr., m.
Magántanulók:

Halász Éva izr., m.............
Peskó Erzsébet ág. h. ev., m 
Török Ilona ág. h. ev., m

Töltszék, Sáros, 1904. márc. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. jan. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. dec. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. márc. 4. 
Nagykálló, Szabolcs, 1904. szept. 3. 
Eperjes, Sárosjvm., 1905. márc. 4. 
Eperjes, Sáros vm., 1906. febr. 23. 
Heves, Heves vm., 1904. ápr. 10. 
Nagysáros, Sáros, 1905. jún. 24. 
Orló, Sáros vm., 1906. márc. 23. 
Németlipcse, Liptó, 1904. febr. 13. 
Bátyok, Abaúj-T., 1904. aug. 20. 
Déva, Hunyad vm., 1905. jún. 29. 
Homonna, Zemplén, 1905. jún. 2. 
Lőrinczvágása, Sáros vm., 1905. 

jan. 25.
Eperjes, Sáros vm., 1905. okt. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. júl. 7. 
Baja, Bácsbodrog, 1905. márc. 9. 
Gömörrákos, 1904. máj. 22. 
Radoma, Sáros vm., 1903. júl. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. jan. 20.

Nagyvárad, Bihar, 1905. jún. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. febr. 11. 
Korompa, Szepes, 1905. nov. 16.

II. OSZTÁLY.
Altmann Marcell izr., m.
Árje Ernő izr., m.............
Bilich Ferenc rk., m.......
Bittó Béla ref., m.............

5 Csatáry Ágost rk., m.......
Dessewffy István rk., m ... 
Dlouhy Ferenc rk., t.*.. .. 
Droppa Mihály ág. h. ev., m
Engel Ernő izr., n...........

10 Engler Lajos ág. h. ev., m 
Feldmann Aladár izr., m. 
Fischgrund Jenő izr., m. 
Freundlich Elek izr., m ...
* Ismétlő. — ** Kimaradt.

Eperjes, Sáros vm., 1904. szept. 14. 
Nagyvárad, Bihar, 1904. dec. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. szept. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. márc. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. ápr. 2. 
Ábrahámfalva, Sáros, 1903. febr. 2. 
Zboró, Sáros vm., 1903. aug. 1. 
Hocsa, Zemplén, 1905. febr. 25. 
Nagysáros, Sáros, 1904. márc. 4. 
Klenócz, Gömör vm., 1903 jan. 25. 
Szinyelipócz, Sáros, 1902. jan. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. márc. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. febr. 24.

C
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Név, vallás, anyanyelv

Friedmann Izsák izr., m. ..
15 Gellért Imre izr., m.............

Gerhard Béla ág. h. ev., m.
Gerő Sándor izr., m............
Gmitró Tivadar gk., m.......
Goldperger Géza ág. h. ev., m.

20 Gottlieb Miklós izr., m.......
Grünfeld Imre izr., m.* .. ..
Halykó József gk., m..........
Horray Károly rk., tn. . ..
Hónig Fülöp izr.......... . .. ..

25 Jancsó Sámuel ref., m.........

Kahn Aladár izr., m............
Keil Artur izr., m................
Klein Béla izr., m................
Klein Marcell izr., m...........

30 KrahuleczTivadará.h.ev.,m.

Kruppa András ág. h. ev., m. 
Kusnyir György ág. h. ev., t.

Lefkovics Emil izr., n.........

Lefkovits Jankel Géza izr., m.
35 Lichtig Zoltán izr., m.........

Mandl Miklós izr., m..........

Markovics Imre izr., m.......
Mayer István ág. h. ev., m. 
Medzihradszky Lajos ág. h.

ev., m................................
40 Miklós András ág. h. ev., t. 

Mosánszky Titusz Dezső
ref., m................................

Neviczky Dénes gk., m.

Noszkó Tibor ág. h. ev., m. 
Osztró Sándor rk., m..........

* Ismétlő.

Születés helye és ideje

Sókút, Zemplén vm, 1900. okt. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. jan. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. május 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. márc. 25. 
Malczó, Sáros vm., 1903. nov. 5. 
Klazány, Zemplén vm., 1904. 

jan. 10.
Eger, Heves vm., 1904. szept. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. júl. 30. 
Hazleton, Amerika, 1904. jan. 24. 
Igló, Szepes vm., 1903. nov. 7. 
Monyhád, Sáros vm., 1902.aug.26. 
Málnásfürdő, Háromszék vm., 

1904. július 3.
Eperjes, Sáros vm., 1904. febr. 28. 
Toporcz, Szepes vm., 1904. jún. 15. 
Pelejte, Zemplén vm., 1904. júl. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1905. márc. 25. 
Szepesremete, Szepes vm., 1904. 

ápr. 10.
Girált, Sáros vm., 1903. júl. 31. 
Pillerpeklén, Sáros vm., 1903. 

márc. 15.
Zebegnyő, Zemplén vm., 1903. 

okt. 7.
Eperjes, Sáros vm., 1904. jan. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. nov. 8. 
Gálszécs, Zemplén vm., 1904. 

ápr. 5.
Gálszécs, Zemplén 1903. márc. 21. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 15.

Eperjes, Sáros vm., 1905. febr. 24. 
Bátyok, Abaúj vm., 1902. jún. 13.

Kisvárda, Szabolcs, 1904. júl. 1. 
Csicsóka, Zemplén vm., 1904. 

jún. 16.
Budapest, 1904. jan. 16.
Kassa, Abaúj vm., 1904. márc. 14.
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Név, vallás, anyanyelv

45 Paulovics Rezső ág. h. ev., t*
Pawlas Gyula rk., m...........
Petrásovszky Pál gk., m. ..
Pipcsák János rk., m...........
Plachta Sándor ág. h. ev., m. 

50 Podolszky Gyula ág. h.ev.,m.

Rosenwasser Rafael izr., m. 
Schreiber Frigyes izr., m. .. 
Slajchó István ág. h. ev., m. 
Stefanyák László rk., m.

55 Stein Indig Gábor izr., m.
Stern Árpád izr., m.............
Szalay Lajos ref., m............
Szlávik Tibor ág. h. ev., m.

Tomasek Géza ág. h. ev., m.* 
60 Török Tivadar Ernő rk., m.

Tydor Nándor izr., m.........
Villecz Pál rk., m................
Wildfeuer Miksa izr., m. .. 

M agántanuló :
Frenyó Erzsébet ág. h. ev., m.

Születés helye és ideje

Otura, Nyitra vm., 1901. márc. 9. 
Kisszeben, Sáros vm., 1905. febr. 7. 
Világ, Zemplén vm., 1903. nov. 12. 
Kassa, Abaúj vm., 1903. jan. 2. 
Bártfa, Sáros vm., 1902. okt. 17. 
Szepesszombat, Szepes vm., 1903. 

okt. 4.
Eperjes, Sáros vm., 1903. márc. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. ápr. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. júl. 18. 
Tornaija, Gömör vm., 1904. 

ápr. 20.
Kolozsvár, Kolozs, 1902. dec. 20. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. jan. 8. 
Makó, Csanád vm., 1904. ápr. 6. 
Hajdúnánás, Hajdú vm., 1902. 

febr. 2.
Rózsahegy, Liptó vm., 1902. jún. 9. 
Korompa, Szepes vm., 1904. aug.4. 
Kluknó, Szepes, 1904. márc. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. szept. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1904. május 23.

Eperjes, Sáros vm., 1904. május 8.

III. OSZTÁLY.

Ambrus Sándor ref., m.......
Andrejkó Bertalan rk., m. .. 
Bartsch Dezső ág. h. ev., m. 
Bercsinszky Gyula rk., m. ..

5 Böhm Andor izr., m...........
Csanádi Dezső rk., m.........

Doszpira Ferenc rk., t.........
Dubinszky Lajos ág. h. ev., t* 
Feldmann Dezső izr., m. ..

10 Friedmann Ernő izr., m......
Fuchs Lajos izr., m.............
Fuchs Lajos izr., m.............
Gallé Béla rk., m................
* I s m é t l ő .

Vámosmikola, Hont, 1903,nov.l5. 
Felsővízköz, Sáros, 1903. febr. 11- 
Bártfa, Sáros vm., 1903. máj. 9. 
Kassa, Abaúj-Torna, 1902. júl. 18. 
Szepesváralja, Szepes, 1903. jún. 23. 
Delnekakasfalva, Sáros vm., 1902. 

febr. 2.
Lapispatak, Sáros vm., 1899. ápr. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. máj. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. dec. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. szept. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. okt. 24. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. aug. 18. 
Szomolnok, Szepes, 1902. máj. 18.
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Név, vallás, anyanyelv

Qerényi Tibor izr., m. .. . 
15 Goldstein Sámuel izr., m. .

Gottdiener Miklós izr., m. . 
Gönczy Gábor ref., m. .. . 
Gubcsó Gyula ág. h. ev., m 
Hanzély László rk., m. .. . 

20 Ilkovics László izr., m. .. .
Jancsó Attila ref., m...........
Juhász Aladár gk., m...........
Jurascsik János gk., t..........
Karaffa Szilárd gk. m..........

25 Késmárszky Jenő ág. h. ev., m 
Kiszely Rezső ág. h. ev., m
Klein Arnold izr., m..........
Klein Dezső izr., m.........
Kónya Miklós rk., m.........

30 Mikolik József ág. h. ev., m 
Orokoczky Lajos rk., m. .
Orosz Sándor rk., m..........
Pap Tibor ág. h. ev., m. . 
Paszternák Béla izr., m. .. . 

35 Peskó Zoltán ág. h. ev., m 
Reichard Károly izr., m. .. . 
Rosenthal Tibor izr., m ... . 
Roskoványi Sándor rk., m 
Schimkó Rezső ág. h. ev., m 

40 Schréter Gusztáv ág. li.ev., m
Simon Árpád rk., m...........
Staub Frigyes izr., m.........
Sváby Dezső rk., m............
Szabó Ferenc ág. h. ev., m

45 Szánik Ernő ág. h. ev., m 
Szemere György ref., m. .
Szilárd Jenő izr., m............
Sztaniszlay István rk., m. .

Venetianer Sándor izr., m .. 
50 Wallentínyi László ág. h. 

ev., m............................ '.

Születés helye és ideje

Bártfa, Sáros vm., 1904. szept. 20. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna vm., 

1903. okt. 6.
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 22. 
Vizsoly, Abaúj-T, 1903. júl. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. szept. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. jan. 3. 
Szedikert, Sáros vm., 1902. jún. 2. 
Drágacséke, Bihar, 1902. nov. 16. 
Viszló, Borsod vm., 1903. jan. 18. 
Réső, Sáros vm., 1903. ápr. 13. 
Kőtelep, Sáros vm., 1901. nov. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. jún. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. rftárc. 14. 
Láda, Sáros vm., 1902. márc. 6. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. dec. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. máj. 1. 
Eperjes, Sáros, 1902. szept. 21. 
Bártfa, Sáros vm., 1903. ápr. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. okt. 20. 
Eperjes, Sáros, 1902. szept. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. júl. 3. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. aug. 9. 
Budapest, 1903. febr. 10.
Töltszék, Sáros vm., 1902. nov. 4. 
Bártfa, Sáros vm., 1903. jan. 19. 
Girált, Sáros vm., 1903. szept. 20. 
Orló, Sáros vm., 1903. júl. 11. 
Kassa, Abaúj-T., 1902. máj. 24. “ 
Eperjes, Sáros vm., 1903. aug. 31. 
Merészpatak, Zemplén vm., 1900. 

júl. 16.
Eperjes, Sáros vm., 1903. jún. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. febr. 14. 
Töltszék, Sáros vm., 1903. ápr. 11. 
Ladomérvágása, Sáros vm., 1902. 

aug. 12.
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 6. 

Eperjes, Sáros vm., 1903. máj. 24.



Név, vallás, anyanyelv

Weiszberg József izr., m. ..
Wollner Lajos izr., m..........
Zelonkay József rk., m.......
Zimmermann Gyula izr., m. 

M agántanuló:

55 Mayer Ilona izr., m.............

Születés helye és ideje

Kapi, Sáros vm, 1901. júl. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. dec. 28. 
Radoma, Sáros vm., 1901. jún. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1903. jan. 31.

Eperjes, Sáros vm., 1904. jan. 28.

IV. OSZTÁLY.

Alexander Ignác izr., n. .. . 
Bally Béla rk., m.................

Baumöhl Henrik izr., m ... . 
Bergel János ág. h. ev., t. . 

5 Chovan András ág. h. ev., m 
Chriastély Aladár ág.h.ev.,m

Csabinyák Mihály gk., m. . 
Dessewffy György rk., m. .
Dlouhy Károly rk., t...........

10 Fajgel Alajos rk., m...........
Ferderber Miklós izr., n. . 
Flegmáim József izr., m... .

Frenyó Lajos ág. h. ev., m 
Geőcze Frigyes rk., m. .. . 

15 Goldstein Artur izr., m. .. . 
Goldstein Sándor izr., m. .
Greif Ede rk., t..................
Halbsch Pál rk., m.............
ifj. Holénia Gyula rk., m. . 

20 Holvay Árpád ág. h. ev., m 
Keller Henrik izr., m.* .. . 
Kirchmayer Vilmos ág. h 

ev., m...............................

Klein Albin izr., m.............
Krahulecz Zoltán- ág. h. ev., m 

25 Kuhlöfl Béla ág. h. ev., m
Kunfalvi Pál izr., m...........
Lefkovics Béla izr., m. .. .

Keczerpeklén, Sáros, 1902. febr. 21. 
Tőketerebes, Zemplén vm., 1902. 

márc. 26.
Eperjes, Sáros vm., 1902. szept. 29. 
Nandrás, Gömör vm., 1901. jan. 3. 
Sóvár, Sáros vm., 1899. júl. 1. 
Ratkósebes, Gömör vm., 1901. 

szept. 16.
Eperjes, Sáros vm., 1900. aug. 8. 
Bérczalja, Sáros vm., 1901. dec. 10. 
Hosszúrét, Sáros vm., 1902. jan. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. okt. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. ápr. 12. 
Abaújszántó, Abaúj-Torna vm., 

1902. dec. 5.
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 13. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 18. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. márc. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 18. 
Töltszék, Sáros vm., 1899. jan. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. máj 20. 
Korompa, Szepes, 1902. nov. 23. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. szept. 30.

Eperjesenyiczke Sáros vm., 1902. 
ápr. 19.

Pelejte, Zemplén vm., 1902. okt. 23. 
Szepesremete, Szepes, 1901. júl. 29. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. febr. 24. 
Námesztó, Árvá vm., 1902. febr. 2. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 23.

Ismétlő.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

Marencsin Andor ág. h. ev., tn.

Mayer Elemér ág. h. ev., m.
30 Máriássy Dezső rk., m........

Mikola László ág. h. ev., n.
Molnár Antal rk., m............
Oleár Gyula gk., m...........
Pillér György rk., m...........

35 Reisz Herman izr., n...........
Rosenblatt Leo izr., m........
Schulek Gyula ág. h. ev., m.
Stern Oszkár izr., m............
Szeless Gábor ref., m..........

40 Szentiványi József ág. h. ev., m.
Tkács János rk., t................
Tóth Barnabás rk., m..........
Veiszlovics László izr., m. ..
Villecz Mihály rk., m..........

45 Zsattkovics Zenó gk., m. .. 
Zsupnik Lajos izr., m..........

M agántanulók:
Jaross Magda rk., m...........
Lukovich Emma rk., m......
Müller Lili izr., m...............

Tapólyradvány, Sáros vm., 1901. 
ápr. 22.

Szepesbéla, Szepes, 1901. nov. 7. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. júl. 22. 
Zsolna, Trencsén, 1902. aug. 16. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jún. 10. 
Alsóodor, Sáros vm., 1900. máj. 22. 
Licsérd, Sáros vm., 1903. jún. 16. 
Lubotény, Sáros vm., 1900. febr. 6. 
Héthárs, Sáros vm., 1902. okt. 5. 
Edelény, Borsod vm., 1902. ápr. 28. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. dec. 5. 
Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 

1901. júl. 9.
Budapest, 1903. jan. 10.
Eperjes, Sáros vm., 1900. jún. 24. 
Bártfa, Sáros vm., 1902. márc. 10. 
Pelsücz, Gömör vm., 1902. aug. 5. 
Bártfaúj fal u,Sáros vm., 1902. aug. 6. 
Garamfő, Gömör vm., 1901. jan. 4. 
Nagysáros, Sáros vm., 1901. nov. 6.

Ungvár, Ung vm., 1901. ápr. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. jan. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1902. jún. 27.

V. OSZTÁLY.
J eg yze t: p. a név előtt azt jelenti, hogy az illető tanuló a görögöt pótló tan 

folyamba jár; a görögöt tanulók nincsenek megjelölve.

Ausländer Elek izr., m ... .
Bartsch Róbert ág.h. ev., m 

p. Blazsowszky Ferenc rk., m 
p. Bodnár Dezső ref., m. .. .

5 Csabinyák Pál gk., m. .. . 
p. Dlouhy László rk., m. . .

Elischer Zoltán ág.h. ev., m

Engler Pál ág. h. ev., m
Frank Károly izr., m. .. .

10 p. Frauwirth Mihály izr., m 
p. Friedmann Ede izr., m. .

Vitka, Szatmár vm., 1901. aug. 26. 
Bártfá, Sáros vm., 1901. ápr. 20. 
Wien, Alsóausztria, 1900. febr. 16. 
Komlóskeresztes, Sáros vm., 1900. 

ápr. 18.
Eperjes, Sáros vm., 1902. márc. 1. 
Bártfa, Sáros vm., 1900. szept. 23. 
Gölniczbánya, Szepes vm., 1901. 

márc. 9.
Klenócz, Gömör vm., 1899.márc.4. 
Szombathely, Vas vm., 1901. okt. 4. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. febr. 20. 
Szinye, Sáros vm., 1899. ápr. 18.
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Név, vallás, anyanyelv

p. Füredi Hugó izr., m........
p. Futtersack Mózes izr., m. 
p. Oasch Oszkár ág. h. ev., m. 

15 p. Gál Sámuel ág. h. ev., m.

p. Grossmann Vilmos izr., m. 
Gründl János ág. h. ev., m.

p. Hampel Lajos rk., m.......
p. Hanzély Miklós rk., m. .. 

20 p. Hodermarszky Tihamér 
gk-i m..............................

p. Hunyady Miklós rk., m.**
p. Huszár József gk., m........
p. Ivancso István gk., m. . ..

p. Juhász János gk., m.* .. .. 
25 p. Kaufmann Arnold izr., m.* 

p. Kertész Sándor rk., m.......

p. Klein Hugó izr., m...........
Kónya Sándor rk., m.......

p. Landsmann Elek izr., m.

30 p. Lefkovics Viktor izr., m ... 
p. Liebermann Ernő izr., m. 
p. Mankovich György gk., m.
p. Mátrai Rezső ref., m.........
p. NeusingerAurélág.h.ev.,m. 

35 p. Oszvald Pál ág. h. ev., m.
p. Papp Elek ref., m............
p. Sarudy Béla ág. h. ev., m. 

Schwarcz Gyula izr., m. .. 
Solcz Rezső ág. h. ev., m.

40 p. Stern Béla izr., m............
p. Szántó Gyula ág. h. ev., m.

p. Zimmermann Ármin izr., m.

* Ismétlő. — ** Kimaradt.

Születés helye és ideje

Eperjes, Sáros vm., 1901. máj. 27. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. dec. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. nov. 19. 
Sajógömör, Gömör vm., 1900. 

jan. 19.
Pécsújfalu, Sáros vm., 1901. jún.25. 
Bártfa, Sáros vm., 1900. nov. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jún. 10. 
Eperjes, Sáros vm , 1900. okt. 28.

Ájfalucska, Abaúj-Torna vm., 
1900. júl. 31.

Darócz, Sáros vm., 1900. jan. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jún. 28. 
Alsószalánk, Szepes vm., 1899. 

szept. 24.
Viszló, Borsod vm., 1899. okt. 27. 
Bolyár, Sáros vm., 1900. febr. 11. 
Zsadány, Abaúj-Torna vm., 1901. 

márc. 15.
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 12. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. máj. 26. 
Bárcza, Abaúj-Torna vm., 1900. 

ápr. 22.
Nagy vitéz, Sáros vm., 1901. jan. 26. 
Oroszvár, Mosony, 1901. márc. 6. 
Bártfa, Sáros vm., 1902. jún. 6. 
Hertnek, Sáros vm., 1900. máj. 1. 
Pécs, Baranya vm., 1901. okt. 3. 
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 vm. 1899. 

márc. 21.
Eperjes, Sáros vm., 1899. júl. 28. 
Homonna, Zemplén vm., 1901. 

szept. 6.
Farkasfalva, Szepes vm., 1901. 

ápr. 17.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

p. ZimmermannMiklósizr.,m. Igló, Szepes vm., 1901. jún. 25.
Zsugyel Bertalan ág. h.

ev., m.............................. Lijcsanálos, Zemplén vm., 1899.
márc. 3.

M agántanulók:

45 p. Divald Gyula rk., m........ Eperjes, Sáros vm., 1897. jún. 27.
Exner Mária ref., m........ Hódmezővásárhely, Csongrád

vm., 1900. szept. 6.
Fried Éva izr., m.............. Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 14.

p. Hercz Katalin izr., m....... Kristályfalu, Szepes vm., 1901.
jan. 6.

p. Kirchmayer Edit ref., m ... Enyiczke, Sáros vm., 1900. szept. 5.
50 p. Strausz Éva izr., m........... Dunaföldvár, Tolna vm., 1901.

aug. 8.
Szabó Berta rk., m........... Komárom, Komárom vm., 1902.

jan. 6.

VI. OSZTÁLY.

p. Bárdos Zoltán ág. h.
ev., m. f ........................ Balassagyarmat, Nógr. vm., 1900.

márc. 21.
p. Chanáth Dénes gk., m. .. Prakfalva, Szepes vm., 1889. ápr. 8.
p. Csók Sándor ág. h.ev.,m* Szirk, Gömör vm., 1898. ápr. 21.

Durst Aladár ág. h. ev., m. Eperjes, Sáros vm., 1900. máj. 2.
5 Frank Vilmos izr., m....... Szombathely, Vas vm., 1900.

szept. 30.
p. Gärtner Miksa izr., n* .. Eperjes, Sáros vm., 1898. jan. 3.
p. Gerő Ödön izr., m.......... Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 26.
p. Grossmann Károly izr., m. Eperjes, Sáros vm., 1900. nov. 1.
p. Grosswirth Jakab izr., m. Eperjes, Sáros vm., 1900. aug. 7.

10 Hajsó Gyula ág. h. ev., m. Sajóarnót, Borsod vm., 1900.
márc. 30.

Halmi Aladár ág. h. ev., m. Lapos, Sáros vm., 1900. júl. 22.
p. Hübschmann Sándor izr., n. Kolossó, Sáros vm., 1899. aug. 17.
p. Kail Károly rk., m........... Budapest, 1898. jún. 25.

Klein Béla izr., m............ Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 2.
15 p. Kolár Ferenc rk., m........ Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 3.

p. Konrády Imre rk., m.* .. Szorocsány, Sáros vm., 1897.
ápr. 17.

p. Lichtig Ernő izr., m. .. .. Eperjes, Sáros vm., 1900. jún. 1.
Midiik Frigyes gk., m* .. Komlóspatak, Sáros vm., 1898.

okt. 30.
f Meghalt 1916. máj. 9. -  * Hadbavonult.

Coll. Ért. 1915-16. 13
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

p. Mosánszky Szeverin ág. 
h. ev., m....................

20 Öhlschläger Andor ág.
h. ev., m.......................

p. Péchy György rk., m. .

Raab György ág. h. ev., m 
p. Saláta Zoltán rk , m. . . .  
p. Schreiber Imre izr., m. .

25 p. Schréter Gyula ág. h.ev., m 
p. Schwarz László izr., m. .

Slajchó Mihály ág. h. ev., m 
p. Székely Lajos izr., m. .. . 
p. Székely László izr., m. .

30 Szkalicsán István rk., t* .
Szlávik Rezső ág. h. ev.,m*

p. Valcsák Béla rk., m* .. ..
Wächter Lajos ág. h. ev., m. 

p. Wollner Sándor izr., m. ..
Magántanulók :

35 Friedländer Ella izr., m ...

Sóváry Ilona rk., m.......

p. Óheim Gyula ág. h. ev., m.

Bártfa, Sáros vm, 1900. máj. 28.

Kassa, Abaúj-T. vm., 1900. júl. 7. 
Sztankahermány, Sáros vm., 1900. 

febr. 28.
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 vm., 1900. 

nov. 12.
Eperjes, Sáros vm., 1900. ápr. 10. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jún. 5. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. jan. 1. 
Poprád, Szepes vm., 1898. jan. 17. 
Hajduszentgyörgy, Hajdú vm., 

1898. dec. 1.
Lukó, Sáros vm., 1898. okt. 22. 
Bártfa, Sáros vm., 1900. márc. 15. 
Eperjes, Sáros vm., 1901. febr. 17.

Németlipcse, Liptó vm., 1898. 
ápr. 23.

Csácza, Trencsén vm., 1899. 
okt. 24.

Rusz, Sopron vm., 1897. okt. 31.

VII. OSZTÁLY.

p. Artim Lőrinc gk., m. .. . 
p. Bánó Dénes ág. h. ev., m. 
p. Berényi Sándor ág. h. 

ev., m.*1 ................  .. .
Bergmann Jenő izr., m.1 .

5 p. Bertalan Béla ág. h. ev., m

Bodnár József rk., m. .. , 
p. Csajka József ág. h. ev., m 
p. Déri György izr., m. .. .

Dudinszky Béla gk., m. .
10 p. Groák László rk., m. ..

Boksa, Zemplén vm., 1897. júl. 20. 
Roskovány, Sáros, 1898. szept. 20.

Szentmihály, Sáros, 1898. júl. 26. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. aug. 16. 
Pusztanagytelek, Heves vm., 1900. 

márc. 15.
Igló, Szepes vm., 1899. okt. 27. 
Miskolcz, Borsod, 1899. szept. 10. 
Losoncz, Nógrád 1899. aug. 15. 
Damócz, Zemplén, 1897. márc. 27. 
Búj, Szabolcs vm., 1899. júl. 22.

Hadbavonult. — 1 Hadi tanfolyamot végzett.
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P

15 p.

20 p.

25 p. 

P

P
P-

30 p.

P
P

P
35 p.

P

P-

Név, vallás, anyanyelv

Guttmann Manó izr., m. ..
Holénia József rk., m.......
Javornitzky Aladár ág. h. 

ev., m.1 ........................

Kapisinszky Miklós gk., m. 
Klenra Imre rk., m .1 .. ..
Klemens Rezső ág. li.ev., m. 
Liptai Sándor ág. h. ev., m.
Lőwy Jenő izr., m............
Lutocska László ág.h. ev., m.
Mandel Jónás izr., m.......
Marencsin Béla ág.h.ev.,m.

Nagy Árpád izr., m.........
Nagy Dezső ref., m.1 .. .. 
Oszvald Dániel ág.h.ev., m. 
Szabó István rk., m.........

Sztehlo Géza ág. h. ev., m. 
Tahy Elemér ág. h.ev., m*
Tauth Béla rk., m............
Urbanyecz István rk., m.*1 
Venetianer Nándor izr.,

m.*1...............................
Vozarik Antal rk., m* .. 
WeiszerSándorág.li. ev.,m. 
Zemánjenő ág. h. ev., m.1 
Zsigmond Árpád ref., m.1 
Zubriczky Elek gk., m. ..

M agántanulók:

Kunfalvi Erzsébet izr., m.
Máj dák Éva gk., m...........
Papp Lujza ág. h. ev., m. 
Stern Simon izr., m.*1.. ..

Születés helye és ideje

Kolossó, Sáros vm., 1896. júl. 27. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. dec. 16.

Abaújharaszti, Abaúj-Torna vm., 
1898. okt. 2.

Borosnya, Zemplén, 1898. máj. 4. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. aug. 18. 
Felsőlövő, Vas vm., 1899. jún. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 30. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. júl. 21. 
Németlipcse, Liptó, 1899. jún. 27. 
Nagysáros, Sáros, 1898. febr. 22. 
Tapolyradvány, Sáros vm., 1899. 

júl. 7.
Eperjes, Sáros vm., 1899. jún. 12. 
Bábindal, Nyitra vm., 1897. dec. 9. 
Eperjes, Sáros vm., 1900. jan. 1. 
Komárom, Komárom vm., 1900. 

aug. 20.
Eperjes, Sáros vm., 1899. szept. 7. 
Bártfa, Sáros vm., 1898. ápr. 17. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. aug. 25. 
Eperjes, Sáros vm., 1896. aug. 11.

Eperjes, Sáros vm., 1898. dec. 4. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. okt. 13. 
Orosháza, Békés vm., 1899. ápr. 6. 
Abos, Sáros vm., 1898. szept. 24. 
Parajd, Udvarhely, 1898. júl. 28. 
Décső, Sáros vm., 1893. ápr. 11.

Námesztó, Árvavm., 1900. jan. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. okt. 25. 
Zsarnócza, Bars, 1899. márc. 31. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. szept. 9.

* Hadbavonult. — 1 Hadi tanfolyamot végzett.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

VIII. OSZTÁLY.

p. Andrejkó Árpád rk., m* .. Felsővízköz, Sáros vm, 1897.

p. Atlasz Illés izr., m * ........
febr. 7.

Tótraszlavicza, Sáros vm., 1898. 
április 10.

p. Bárdos Nándor izr., m.......
Bertalan Dezső ág. ev., m * 

5 Beszkid Szilárd gk., m.*.. 
Bodnár Lajos ref., m*.. ..

Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 3. 
Száján, Torontál, 1898. márc. 17. 
Lukó, Sáros vm., 1898. aug. 16. 
Komlóskeresztes, Sáros vm., 1898. 

szept. 14.
Brauner Ernő ág. h. ev., m* Rimaszombat, Gömör vm., 1897. 

nov. 24.
p. Elischer Béla ág. h. ev., m* Gölniczbánya, Szepes vm., 1897. 

márc. 9.
Fellner István rk., m* .. .. 

10 Friedmann Dezső izr., m.
p. Gallotsik Elek rk., m.......

Qoldmann Béla izr., m. .. 
p. Grúber Sándor rk., m.* ..

Erdőköz, Zólyom vm., 1897. júl. 14. 
Eperjes, Sáros vm., 1897. nov. 11. 
Eperjes, Sáros vm., 1899. jan. 1. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 5. 
Sajószentpéter, Borsod vm., 1897. 

jan. 20.
Grünstein Béla izr., m. .. Sárosbogdány, Sáros vm., 1898. 

márc. 4.
15 Herz Ferenc izr., m.........

p. Irányi Géza ág. h. ev., m.* 
Késmárszky Árpád ág. h.

ev., m.............................
p. Klein Pál izr., m* ........

Lőcse, Szepes vm., 1897. aug. 18. 
Gyöngyös, Heves vm., 1898. okt. 6.

Eperjes, Sáros vm. 1898. jan. 18. 
Magyarjakabfalva, Sáros vm., 

1897. okt. 24.
Kulifay Tibor ref., m....... Segesvár, Nagyküküllő vm., 1898. 

febr. 17.
20 Lamparter Győző rk., m.* 

Lefkovics Artúr izr., m. .. 
p. Midiik Miklós gk., m.*.. ..

Nagel László izr., m........
Öhlschläger Ödön ág. h.

ev., m.............................
25 Rosenberg Gyula izr., m. 

p. Sarudy Tibor ág. h. ev., m.** 
Schwarz Nándor izr., m ...

Felsőelefánt, Nyitra, 1898. febr. 17. 
Nagy vitéz, Sáros vm., 1899. jan. 8. 
Komlóspatak, Sáros, 1896. nov. 29. 
Töltszék, Sáros vm., 1898. okt. 9.

Kassa, Abaúj-T. vm., 1898. aug. 4. 
Eperjes, Sáros vm., 1898. júl. 31. 
Eperjes, Sáros vm, 1898. aug. 17. 
Nádasd, Liptó vm., 1898. aug. 12.

* Hadbavonult. -  ** A bécsújhelyi katonai akad. tanulója lett.
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Név, vallás, anyanyelv Születés helye és ideje

p. Sztopkó Ferenc rk., m. .. Eperjes, Sáros vm, 1897. jan. 11.
p. Weiszlovits Aladár izr., m* 

M a g á n ta n u ló k :

Osztópatak, Sáros, 1897. nov. 14.

30 Barcza Tibor ág. h. ev., m.** 
Dániel Csarni István ág. h.

Veszprém, 1898. okt. 22.

ev., m.** .................... Kőszeg, Sáros vm., 1895. júl. 25.
Herz Margit izr., m......... Lőcse, Szepes vm., 1898. dec. 28.
Jármay László ág. h. ev., m* Bártfa, Sáros vm., 1898. aug. 27.
Klonfár Dezső rk., m.** .. Eperjes, Sáros vm., 1895. ápr. 2.

35 Molnár Béla ref., m.** .. Nagybáka, Szabolcs, 1896. jan. 30.
Szenes Erzsébet izr., m. .. Miskolcz, Borsod, 1897. máj. 23.
Zathureczky József ref.,m.** 

* Hadbavonult. — ** Katona.

Czéczke, Bihar vm., 1897. ápr. 11-

F) Adatok az 1915—16. iskolai év történetéhez.

A Collegium ezévi története a főgymnasium ezévi történetét is magá
ban foglalja. (L. 2. old.)

E helyütt még a következőkről kell megemlékeznünk:

1. Iskolalátogatás. Dr. Mázy Engelbert, a kassai tankerület kir. fő
igazgatója 1916. évi január hó 13 — 15-ikén, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek megbízásából, a legfelsőbb felügyeleti jog gyakorlása végett 
iskolánkat meglátogatta; január hó 15-ikén értekezletet tartott a főgymna
sium tanári-karával.

2. Az iskolai év és a tanulmányi rend. Az iskolai évet szept.
4-ikén kezdtük. Ezt megelőzően szeptember 1 — 3-ikán voltak a beiratások.

Ez iskolai év nehéz feladatot rótt tanárra és tanulóra egyaránt. A múlt 
év a háborús mozgalmak, a menekülés és a katonai beszállásolások miatt 
lényegesen megrövidült és így tanulmányi tekintetben hátramaradtunk. A 
hiányokat pótolnunk kellett és pedig lehetőleg e tanév folyamán. A szak
tárgyakat ugyanazok a szaktanárok vitték tovább, akik a múlt iskolai évben 
tanították. Ez annyiban volt fontos, mert a tanárok már előre megállapít
hatták a hiányokat és az idei tanmenetet oly módon dolgozhatták fel, hogy 
ezek a hiányok csakugyan eltüntethetők voltak. A tanmenet készítésénél figye
lemmel voltunk arra is, hogy reális vagyis olyan legyen, hogy a tervbevett 
tananyagot a tanulóifjúság túlontúl megterheltetése nélkül végezhessük el-
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Az összefoglalásokra, különösen a múlt év tananyagának áttekintésénél nagy 
súlyt helyeztünk.

Frenyó Lajos február havában családjában történt fertőző-betegség 
miatt ki volt tiltva. Óráit dr. Wallentínyi Samu és Vöröss Sándor látták el.

Az isk'olai évet június hó 3-ikán fejeztük be. Ezt megelőzően folytak 
le a szokásos évvégi vizsgálatok.

3. Az ifjúság valláserkölcsi n evelése . Az ifjúság vallásos neve
lésére ezidén is kiváló gondot fordítottunk. Az ifjúság a tanárokkal együtt 
látogatta az istenitiszteleteket és résztvett az őszi és tavaszi deprekációkban- 
A tanári kar a másvallású tanulóktól is szigorúan megkívánja a vallástani 
óráknak lelkiismeretes látogatását és vallási követelményeiknek teljesítését.

A tanulók magaviseleté ellen kifogásunk nincsen. Egy-két eset kivé
telével szigorúbb eszközhöz fordulnunk nem kellett.

Itt jegyzem meg, hogy a reformációi emlékalapra 155 kor. 83 fillér 
gyűlt egybe.

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

Sajnálattal kell mindazonáltal jelentenem, hogy egyik jeles tanítványunk, 
Bárdos Zoltán VI. oszt. tanuló május hó 9-ikén jobblétre szenderült. Szervi 
szívbaja ölte meg a nagy reményekre jogosító ifjút, aki kedves modorával, 
előzékeny, udvarias fellépésével, komoly munkásságával tanárainak és tanuló
társainak szeretetét egyaránt kiérdemelte. Egyetlen fia, büszkesége volt özvegy 
édesanyjának. A részvét megindítóan nyilatkozott meg az elhúnyttal szem
ben. Vallástanára, Frenyó Lajos temette el, sírjánál Csók Sándor VI. oszt. 
tanuló búcsúzott el tőle, osztálytársai és az egész ifjúság koszorúkat helyez
tek ravatalára; a gyászháznál a collegiumi theologiai énekkar, a sírnál az 
evang. tanulóifjúság énekelt gyászénekeket. Már más helyütt említettem, 
hogy osztálytársai alapítványt tettek a megboldogult nevének megörökíté- 
tésére. »Aki életében csak szeretett, annak holta után is szeretet a jutalma." 
Áldás és béke drága poraira!

5. Nyilvános vizsgálatok. Az egyházi főhatóság rendelkezése szerint 
az idei pótló-, javító- és kiegészítő vizsgálatok — a tiszai ág. hitv. ev. egyház- 
kerület középiskoláira nézve -  nálunk volt. E vizsgálatok írásbeli része 
szeptember hó 8 — 10-ikén, illetve december hó 9-11-ikén, szóbeli része 
szeptember hó 13-ikán, illetve december 13-ikán folyt le.

A) A szeptember havi érettségi vizsgálat tételei:
a) Magyar nyelvből: A kuruckor költészete.
b) Latin nyelvből: Tacitus Annál. I. 31 — 32.
c) Mennyiségtanból: Valaki 11,500 koronát takarított meg, úgy, hogy 

hivatalbalépésének esztendejétől fogva minden esztendőben 30 koronával 
többet takarított meg, mint az előzőben; az utolsó évben 820 koronát



103

takarított meg. Hány év óta szolgál az illető és hány koronát takarított meg 
az első évben? — Valamely folyónak a partja 36 fok 15 percnyi depressió 
szög alatt látszik az 567 m. magas toronyról. Mily messze van a part a 
toronytól vízszintes irányban és légtávolságban?

B) A december havi érettségi írásbeli vizsgálat tételei:
a) Magyar nyelvből: A Zrínyiász méltatása.
b) Latin nyelvből: Livius XXII. 6.
c) Mennyiségtanból. 1. Valakinek 12,950 korona tartozása van. Tartozását 

úgy óhajtja törleszteni, hogy az első hónapban 600 koronát és minden 
következő hónapban 50 koronával többet fizessen. Hány hónap múlva tör
leszti az adósságát és mennyit fizetett az utolsó hónapban ? 2. Egy vízzel 
telt hengeres edénybe egyenlőoldalú kúpot állítunk, melynek alapja és 
magassága megegyezik a hengeres edény alapjával és magasságával. Hány 
cm.3 víz folyik ki az edényből, ha a kúpnak 33 54 dm. hosszú oldala 63 fok 
26 perc 20 másodpercnyi szöget képez az alappal?

A szeptemberi és decemberi pótló-, javító- és kiegészítő érettségi 
vizsgálatokon Korbély Géza főesperes elnökölt, a kormány képviseletében 
jelen volt dr. Szlávik Mátyás theologiai akad. tanár.

C) Az 1916. évi május hó 15., 16., 17-ikén lefolyt írásbeli érettségi 
vizsgálatnak tételei:

a) Magyar nyelvből: A magyar hún-monda kérdés ismertetése után 
méltassuk Buda halálát.

b) Latin nyelvből: Sallustius »De bello Jugurthino" cap. 35.
c) Mennyiségtanból: 1. Valakinek joga van 16 éven át 1060 korona 

járadékra. (Előleges.) Ehelyett inkább 25 évig tartó kisebb járadékot akar 
élvezni. Mekkora ezen járadék, ha 5%-os kamatokat számítunk? 2. Valamely 
egyenlőoldalú háromszög a magassági vonal mint tengely körül forog, 
ezáltal egy kúptestet ír le. Kiszámítandó a kúp felülete és térfogata. A 
háromszög egyik oldala 6 dm.

A június hó 7-ikén és 8-ikán megtartott szóbeli érettségi vizsgálaton 
mélt. és főtiszt. Geduly Henrik püspök úr elnökölt, a kormány képvisele
tében jelen volt Szelényi Ödön pozsonyi theol. akad. tanár.

D) A jún. 5., 6., 7., 8-ikán megtartott írásbeli érettségi vizsgálatnak tételei:
a) Magyar nyelvből: A magyar háborús költészet.
b) Latin nyelvből: Cicero, Cato Major cap. IV. 10.
c) Mennyiségtanból: 1. Mekkora összegre növekedik fel 4 7 2 0  korona 

4 1/2° /o -a  10  é v  alatt kamatos kamatokkal? 2. Valamely kör kerülete 1 8 3  m. 
Kiszámítandó a terület.

A június hó 9-ikén megtartott szóbeli érettségi vizsgálaton dr. Deák 
János theol. akad. tanár elnökölt, a kormány képviseletében jelen volt Szelényi 
Ödön pozsonyi theol. akad. tanár.

E ) A Vkm. 48,230—1916. V. sz. a. kelt rendelete értelmében a nép
felkelési bemutatószemlén alkalmasnak talált s ezt hitelesen igazoló 1898. 
évf. középisk. tanulók közül a VI. és VII. osztálybeliek osztálybizonyítványt 
kaptak, valamint a Vili. osztályú tanulók is. Ez utóbbiaknak a rendelet
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értelmében május 19-ikén érettségi bizonyítványukat is kiadtuk. Az érettségi 
bizottság értekezletén az egyházi főhatóság képviseletében Liptai Lajos 
alesperes elnökölt, a kormány ez alkalommal képviselőt nem küldött ki.

6. T andíje lengedések . Szegénység, jó tanulmányi előme
netel és jó erkölcsi magaviselet alapján:

I. oszt.: Adamecz Lajos 30, Csontó Dezső 30, Qottdiener 
Marcel 15, Mika József 30, Riszdorfer Dénes 30, Szabó István 30,
Both Bertalan 30, Szabó István 15 kor.

II. oszt.: Engler Lajos 15, Gmitro Tivadar 60, Horray 
Károly 60, Krahulecz Tivadar 30, Neviczky Dénes 15, Stefanyák 
László 30, Szlávik Tibor 30, Wildfeuer Miksa 30 kor.

III. oszt.: Bartsch Dezső 60, Qottdiener Miklós 45, Oönczy 
Gábor 30, Kónya Miklós 30, Schimkó Rezső 15 kor.

IV. oszt.: Alexander Ignác 30, Bergel János 60, Chriastély 
Aladár 30, Tkács János 30 kor.

V. oszt.: Ausländer Elek 30, Bartsch Róbert 60, Bodnár 
Dezső 30, Elischer Zoltán 60, Frauwirth Mihály 15, Füredi Hugó 
30, Gründl János 30, Hanzély Miklós 30, Kónya Sándor 30,
Papp Elek 60 kor.

VI. oszt.: Durst Aladár 30, Halmi Aladár 30, Midiik Frigyes 
60, Öhlschläger Andor 30, Raab György 30 kor.

VII. oszt.: Bertalan Béla 15, Guttmann Manó 30, Holénia 
József 15, Kapisinszky Miklós 60, Lőwy Jenő 45, Marencsin Béla 
15, Nagy Árpád 60, Nagy Dezső 30, Oszvald Dániel 30 kor.

VIII. oszt.: Bodnár Lajos 30, Elischer Béla 30, Goldmann 
Béla 60, Grünstein Béla 45, Késmárszky Árpád 60, Kulifay Tibor
60, Öhlschläger Ödön 60 korona. — Összesen ........................2010 kor.

Evang. tanárok, lelkészek és tanítók gyermekei féltandíjat 
fizettek: Szabó István I., Goldperger Géza II., Engler Lajos II.,
Noszko Tibor II., Szabó Ferenc III., Simkó Rezső III., Chriastély 
Aladár IV., Mayer Elemér IV., Engler Pál V., Slajchó Mihály VI.,
Durst Aladár VI., Csók Sándor VI., Hajsó Gyula VI., Halmi Ala
dár VI., Javorniczky Aladár VII., Zeman Jenő VII., Liptai Sán
dor VII. oszt.

Ezenkívül az igazgató-választmány, a bejáró óraadó tanárok 
és tanítók gyermekeinek féltandíjmentességet adott: Holénia 
Zdenkó I., Holénia Gyula IV., Székely Lajos VI., Székely László
VI. oszt. tanulóknak. — Összesen ............................................... 630 kor.

Collegiumi tanárok gyermekei teljes tandíjmentességet élvez
nek: Teltsch László I., Gerhard Béla II., Mayer István II., Peskó 
Zoltán III., Wallentínyi László III., Szánik Ernő III., Frenyó Lajos
IV., Sarudy Béla V., Klemens Rezső VII., Sarudy Tibor VIII.,
Peskó Erzsébet I., Frenyó Erzsébet II. oszt. tanulók. — Összesen 720 kor.

A tandíjelengedések összege ................................................ 3360 kor.
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Szegénységükre való tekintettel, az ifjúsági segélyalapból a tan
díj megfizetésére segélyt kaptak: Mika József 1.30, Riszdorfer Dénes 
I. 15, Wallentínyi Ernő I. 60, Csabinyák Sándor I. 15, Petrasovszky 
Pál VI. 30, Bittó Béla II. 30, Krahulecz Tivadar II. 30, Hanzély László
III. 30, Engler Pál V. 15, Hanzély Miklós V. 30, Neusinger Aurél
V. 15, Bertalan Béla VII. 30, Javorniczky Aladár VII. 15, Nagy 
Dezső VII. oszt. tanuló 49 korona. — Összesen ........................ 394 kor.

7. Ö sztönd íjak . Ju talom díjak . Tanulóink közül iskolánk
hoz nem kötött ösztöndíjalapokból a következők élveztek ösztöndíjat:
Csontó Dezső I. o., a pénzügyőri ösztöndíjat...............................  200 kor.
Csabinyák Sándor I. o., a Rökk Szilárd- „   160 „
Várhelyi Ottó I. o., a pénzügyőri ,,   200 »
Dessewffy István II. o., a Kisjankovich- ,,   200 „
Jancsó Sámuel II. o., a Sártory- «   200 »
Ambrus Zoltán III. o., a pénzügyőri »   200 »
Jancsó Attila III. o., a Sártory- »   1000 >,
Dessewffy György IV.o., a Kisjankovich- «   200 „
Pap Elek V. o., az. erdészeti »   200 »
Wächter Vilmos VI. o., a Hrabovszky- „   14 »
Szabó Zoltán I. o., a tanulmányi segélyt ................  120 ,,

Összesen: 2694 kor.
Iskolai jutalomdíjat kaptak a következő tanulók:

Riszdorfer Dénes I. o., a Bánóczy-jutalomdíjat............................ 35 kor.
Sarudy Béla V. o., „ „ ,, ............................ 35 »
Neusinger Aurél V. o., „ ,, „ .......................  .. 35 »
Mayer Elemér IV. o., » » „ ............................  35 »
Slajchó István II. o., a Clementisz- „   11 »
Gründl János V. o., » » „   11 »
Engler Lajos II. o., » » „   11 »
Teltsch László I. o., a Fuhrmann- »   15 »
Goldmann Béla VIII. o., a Hazslinszky- »   80 »
Grünstein Béla VIII. o., az izraelita- «   100 »
Késmárszky Árpád VIII. o., a Kacziány- «   200 »
Bodnár Lajos VIII. o., a Kalavszky- „   80 ,,
Goldperger Géza II. o., a Keczer- „   9 »
Mikola László IV. o., « « »   18 ,,
Durst Aladár IV. o., a Kuksz- „   20 »
Raab György VI. o., a Kükemezey- «   28 M
Elischer Zoltán V. o., a Ludmann- „   20 ,,
Adamecz Lajos I. o., a dr. Meliórisz- «   8 «
Nagy Dezső VII. o., a református ösztöndíjat ............................ 40 „
Lútocska László VII. o., a Roskoványi-jutalomdíjat.................... 16 »

Átvitel .. .. 807 kor.
Coll. Ért. 1915-1916. 14
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Áthozat .. .. 807 kor.
Tahy Elemér VII. o., a Roskoványi-j utalom díjat ........................ 16 „
Bertalan Béla VII. o., a Sárossy- „   18 »
Liptay Sándor VII. o., a „ „ .. „ ................  18 „
Marencsin Béla VII. o., a » „   18 »
Wächter Vilmos VI. o., a » „ ,. .. ................  18 „
Halmi Aladár VI. o., a Szmik- „   400 »
Frenyó Lajos IV. o., » „ „   400 »
Schulek Gyula IV. o., a Szontagh- „   16 „
Öhlschläger Andor VI. o., a „ „   16 »
Gottdiener Miklós III. o., a takarékpénztári jutalomdíjat............  20 »
Bergel János IV. o., » ,, ,,   20 »
Gmitró Tivadar II. o., » „ „   20 »
Alexander Ignác IV. o., „ „ „   20 »
Sturmann Pál I. o., „ „ „   20 »
Mika József I. o., az Újházy Árpád- „   120 »
Oszvald György I. o., az Újházy Dániel- „   8 «
Mikolik Elek I. o., » « „ „   8 »
Papp Szilárd I. o., » » „ „   8 „
Mikolik József III. o., » « „ „   8 »
Nagy Árpád VII. o., a Vandrák- „   50 «
Öhlschläger Ödön VII. o., a Wagner- »   32 «
Szánik Ernő IV. o., a Löffelholz- ,,   24 »
Wallentínyi László IV. o., a » »   24 »
Gerhard Béla II. o., a Holleganz- „ .. .. .. .. 12 „
Liptai Sándor VII. o., a Róth-Teleky- ............  65 »
Öhlschläger Ödön VIII. o., a „ „   65 »
Oszvald Pál V. o., a Draskóczy Lajoska-féle »   60 „
Bartsch Dezső III. o., a Magyar helyesírási „   15 ,,
Horray Károly II. o., a Fekete Sándor szépírási »   20 „
Mika József I. o., „ ,, „ ,, ............  20 »
Szlávik Tibor I. o., az ifjúsági segélyalapból...............................  12 „
Stefanyák László I. o., » » .. .. ........................ 12 „
Bodnár József VII. o., „ „   16 »
Kapisinszky Miklós VII. o.,» »   20 «
Papp Elek V. o., » »     20 »

Összesen: 2446 kor.

Tápdíjelengedések. I. o.: Mika József 40, Riszdorfer Dénes 40;
II. o.: Engler Lajos 40, Kruppa András 40, Drippa Mihály 20; III.o.:
Bartsch Dezső 70, Miklós Endre 40, Schréter Gusztáv 20; IV. o.:
Chriastély Aladár 70; V. o .: Elischer Zoltán 70, Bartsch Róbert 70,
Gál Samu 70, Gründl János 40, Zsugyel Bertalan 70, Engler Pál 70;
VI. o.: Halmi Aladár 70, Hajsó Gusztáv 70, Mosánszky Szeverin 35,
Wächter Lajos 60; VII. o.: Marencsin Béla 60, Tahy Elemér 70,
Schréter Gyula 20, Javornitzky Aladár 40 korona. ■ Összesen 1195 kor.
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8. A főgym nasium i tanárok tevékenysége az iskolán kívül.

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

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

c) Frenyó Lajos az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház tanácsának és iskolaszéké
nek tagja, collegiumi könyvtáros, a coll. olvasóterem őre, afőgymnasium 
„Thököly Imre“-körének vezetője, az Eperjesi Széchenyi-kör magyar
irodalmi és népnevelési szakválasztmányának, igazgató-választmányának 
s a sárosvármegyei tót és rutén népköltészet emlékeinek gyűjtésére 
kiküldött bizottságának tagja, a Magyarorsz. Kárpátegyesület eperjesi 
osztályának választmányi tagja. A „Messiás eljövetelének előkészítése 
az Ószövetségben" című tankönyvét az egyetemes gyűlés engedélyezte.

d) Gömöry János országos ev. zsinati képviselő, az eperjesi ág. hitv. ev.
I. egyház tanácsának és iskolaszékének tagja, az Eperjesi Széchenyi- 
kör irodalmi szakválasztmányának elnöke, igazgató-választmányának 
tagja, az Országos Középiskolai Tanáregyesület választmányának tagja, 
az Evangélikus Tanárok és Tanítók Országos Egyesületének titkára, az 
eperjesi állami óvoda felügyelő-bizottságának és az eperjesi gyermek- 
menhely-bizottságnak tagja. Jelentést írt az Orsz. Vöröskereszt-Egyesület 
sárosvármegyei választmányának és eperjesi fiókjának múlt évi működésé
ről. Az Evangélikus Ő rálló társszerkesztője, írt az Eperjesi LAPOKba.

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

f) Perényi Vilmos a nemzetközi mathematikai reform-bizottság magyarországi
bizottságának tagja, Eperjes sz.’ kir. város képviselőtestületének tagja.

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

h) Szutórisz Frigyes az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház tanácsának és iskola
székének, Sárosvármegye törvényhatósági bizottságának és Eperjes sz. 
kir. város képviselőtestületének tagja, a Kir. M. Természettudományi 
Társulat alapító-tagja, a sárosvárm. nemzeti munkapárt egyik alelnöke, 
a M. Kárpátegyesület eperjesi osztályának ügyvezető-elnöke, az Eper
jesi Kölcsönös Segélyző Szövetkezet felügyelő-bizottsági tagja. írt az 
Eperjesi LAPOKba és Szepesi LAPOKba.

i) Vöröss Sándor az Eperjesi Széchenyi-kör igazgató-választmányának,
magyar-irodalmi, népnevelési, zene- s képzőművészeti és színészed 
szakválasztmányának tagja; a Magyarországi Kárpátegyesület eperjesi 
osztályának és az Eperjesi Jótékony Leányegyesületnek titkára; az

14*
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eperjesi ref. egyháztanács tagja, az eperjesi állami óvoda felügyelő- 
bizottságának tagja; az eperjesi kereskedő-tanonciskolának igazgatója, 
írt az Eperjesi LAPOKba.

j) Dr. Wallentínyi Samu a coll. igazgató-választmány jegyzője; a sárosi ág. 
h. ev. egyházmegye világi főjegyzője, az eperjesi ág. h. ev. I. egyház 
jegyzője, a kapinémetfalvi ág. h. ev. egyház felügyelője, az alsótarczai 
ev. iskolák világi dékánja, az Eperjesi Széchenyi-kör titkára, az Eper
jesi Lapok belső munkatársa, az Evang . Ő rálló munkatársa; Sáros
vármegye bártfai múzeumának bizottsági jegyzője, a collegiumi Magyar 
Társaság elnöke.

Q) 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 ma területű. Az épület 
homlokzata a Jókai-térre néz; a két oldalszárnya között terül el az iskola 
hatalmas udvara, amelyet az ifjúság játéktérnek is használhat s ahol 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, amelynek erdővel borított lejtőiről üde levegő áramlik 
a város felé. A tantermek ablakai a tágas iskolai udvarra nyílnak, tehát e 
helyiségek portól mentesek és az utcai 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, 
amelyeknek 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.

Óraközökben a folyosókon és az udvaron három tanár felügyelt az 
ifjúságra. A helyiségek tisztántartására nagy gondot fordítottunk. Az osztály
tanárok nagy buzgalmat fejtettek ki abban, hogy az ifjúságot rendre és 
tisztaságra neveljék. A tantermekben kifüggesztett házirend betartását szigo
rúan ellenőrizték.

Szives készséggel fogadtuk falaink közé az áll. tanítónőképzőt, amely 
az 1915 —16. isk. évben épületünkben talált otthont.
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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 gerinctelen állat 211 drb; táblázat 
és egyéb taneszköz 184 (gyár. 3), összesen 11,239 darab (gyár. 1 darab) 
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; 
mikroskopikus készítmény 17; tábla 106; összesen 7345 darab (gyár. 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) 1945’34 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.). Szutórisz Frigyes,

szertárőr.

b) A physikai szertár állapota: Teljes állomány:
Hydrostatika .. .. 50 drb 589 kor. 75 fill.
Aerostatika.. .. .. 3 11 132 11 50 II
Mechanika.. .. .. 67 ii 327 II 25 II
O ptika ............ .. 81 u 1924 II 75 II
Akustika .. .. .. 25 ti 267 ti 80 II
Mágnesség.. .. .. 15 ti 32 ti 50 ti
Elektromosság.. .. 147 ti 4668 II 81 11
Vegyes tárgyak és anyagok.. .. 48 ti 394 II 85 11

Összesen .. 436 drb 8338 kor. 21 fill.
Perényi Vilmos,

szertárőr.

c) A történelem-földrajzi és philologiai szertár állapota:
Képek a történelem tanításához .. .. 83 drb 272 kor. 80 fill, értékben.
Képek a földrajz tanításához ............ 18 II 80 II 40 II II
Képek a philologiai tanításhoz .. .. 91 11 122 11 60 II II
Művészettörténeti faliképek ........... 82 II 64 11 40 II II
Történelmi térképek ........................ 27 II 490 II 50 II II
Földrajzi térképek ............................. 18 ti 330 II 20 11 II
Földgömbök......................................... 2 II 20 II — 11 11
Szemléltető eszközök a philologiai 

tanításhoz......................................... 14 II 32 II 40 II 11
Bronz- és vaskori le le tek .................. 48 II 50 11 — II 11

Összesen .. 383 drb 1463 kor. 30 fill, értékben.
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d) Az éremgyííjtemény rendezés alatt van. Szabó Elemér kir. tanfelügyelő
úr adományából: XVIII. és XIX. századbeli magyar pénzek, 85 drb XIX. 
századbeli váltópénzek különböző európai államokból, 23 drb XIX. század
beli amerikai váltópénz, 4 drb III. Zsigmond lengyel király negyedtallérja 
(1603.) és hármas garasa (1624.), Poniatovszky Szaniszló lengyel király réz
garasa (1788.). BorsodY Károly,

szertárőr.
e) A rajzszertár állapota:

1. Gipszminták................................................ 75 darab 260 — kor.
2. Famodellek ................................................ 36 „ 105'50 ,,
3. Egyéb modellek..........................................  37 „ 16'20 »
4. Könyvek és lapm inták..............................  18 „ 200 — „

Összesen .. ..166 darab 58170 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 osztályú tanulók hasz
nálatára. A könyvtár állapottá: 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. Vétel útján: dr. Vietorisz József: Levelek a harctérre. 
A könyvtár állapota: 364 mű 365 kötet, 657 kor. 30 fill, értékben. A könyvtár 
őre: 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 célja: 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
kiadócégek adományából, részint az intézeti segítő-egyesület pénztárából, 
részint az ifjúság tankönyvadományából. Vétel útján a segítő-egyesület 
pénztárából szereztünk ebben az iskolai évben 59 kor. 38 fillérért kézi
könyveket. Fogadják mindazok, kik e könyvtárunk gyarapodását elősegítik, 
e helyen is őszinte köszönetünket! Segítő-könyvvel elláttunk 75 tanulót 385 
könyvvel. A könyvtár állapota az 1915/1916. iskolai év végén: 467 mű 467 
kötet, 806 kor. értékben. A segítő-könyvtár őre: Klemens János.

A következő tanulók kaptak kézikönyveket egyévi használatra: Adametz 
Lajos, Chamilla András, Gottdiener Miklós, Mika József, Riszdorfer Dénes, 
Wallentínyi Ernő I., Bittó Béla, Dlouhy Ferenc, Engler Lajos, Horray Károly, 
Krahulecz Tivadar, Kruppa András, Miklós András, Neviczky Dénes, Noszkó 
Tibor, Pipcsák János, SzlávikTibor II., Bartsch Dezső,Gottdiener Miklós,Gönczy 
Gábor, Peskó Zoltán, Rónai Tibor, Schimkó Rezső, Wallentínyi László III.
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Alexander Ignác, Bally Béla, Bergel János, Chovan András, Chriastély 
Aladár, Dlouhy Károly, Krahulecz Zoltán, Kuhlöfl Béla, Marencsin Andor, 
Mikola László IV., Bartsch Róbert, Bodnár Dezső, Elischer Zoltán, Engler 
Pál, Frauwirth Mihály, Futtersack Mózes, Gál Sámuel, Hanzély Miklós. 
Kertész Sándor, Lefkovics Viktor, Zsugyel Bertalan V., Bárdos Zoltán, 
Hajsó Gyula, Midiik Frigyes, Öhlschläger Andor, Székely Lajos, Székely 
László, Szlávik Rezső VI., Berényi Sándor, Bertalan Béla, Javornitzky 
Aladár, Klemens Rezső, Mandel Jónás, Marencsin Béla, Nagy Dezső, Tahy 
Elemér, Zemán Jenő VII., Andrejkó Árpád, Bertalan Dezső, Bodnár Lajos, 
Elischer Béla, Fellner István, Gallotsik Elek, Goldmann Béla, Grünstein 
Béla, Irányi Géza, Késmárszky Árpád, Klein Pál, Lefkovics Artur, Midiik 
Miklós, Nagel László, Öhlschläger Ödön, Sztopkó Ferenc VIII. o. tanulók.

H) Ifjúsági egyesületek.

I. Magyar-Társaság.
(Alapíttatott 1827-ben.)

A dicső múlttal biró Magyar-Társaság 1915. október hó 13-ikán tar
totta 88-ik alakuló-gyűlését. Az elnöki tisztet ez évben is dr. Wallentínyi 
Samu főgymn. tanár töltötte be. A tisztikar a következőképen alakult meg: 
alelnök Bodnár Lajos Vili. o., titkár Kulifay Tibor, illetve Grünstein Béla 
VIII. o., főjegyző Öhlschläger Ödön VIII. o., főpénztáros Sarudy Tibor Vili. o., 
tudományos főkönyvtáros Lefkovics Artur Vili. o., aljegyző Liptai Sándor
VII. o., alpénztáros Csajka József VII. o., szépirodalmi alkönyvtáros Oszvald 
Dániel VII. o., laptáros Holénia József VII. o. t

A rendes tagok száma 63, a pártolótagoké 27. Az eddigi szokáshoz 
híven vasárnap délelőttönként tartották a tagok gyűléseiket, melyeken sza
valtak, felolvastak, bíráltak s előadtak.

A szabadelőadások közül dicsérendő lett Bodnár Lajos VIII. o. t. két 
szabadelőadása, melyeknek címe: „Párhuzam Zrínyi és Gyöngyösi között" 
és „Petőfi, a szabadságharc költője"; Kulifay Tibor VIII. o. t. egy szabad
előadása Vörösmartyról s Nagy Árpád VII. o. t. egy szabadelőadása „Balassi 
Bálintiról; méltánylandó: Grünstein Béla VIII. o. t. és Schwarz Sándor
VIII. o. t. egy-egy szabadelőadása; jobb: Irányi Géza VIII. o. t, Öhlschläger 
Ödön VIII. o. t., Sarudy Tibor VIII. o. t. és Liptai Sándor VII. o. t. egy-egy 
szabadelőadása.

A felolvasások közül dicsérendő lett Herz Ferenc VIII. o. t. egy fel
olvasása „A világháború költészetéről"; méltánylandó: Rosenberg Gyula 
VIII. o. t., Déri György VII. o. t., Frank Vilmos VI. o. t., Gerő Ödön VI. o. t. 
és Halmi Aladár VI. o. t. egy-egy felolvasása; jobb: Schwarz László VI. o. t. 
egy felolvasása.

A szavalatok közül dicsérendő érdemfokot nyert Grünstein Béla VIII. 
o. t. öt, Késmárszky Árpád VIII. o. t. két, Bertalan Dezső VIII. o. t., Jávor-
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nitzky Aladár VII. o. t., Oszvald Dániel VII. o. t. és Szabó István VII. o. t. 
egy-egy szavalata; méltánylandó Nagy Árpád VII. o. t. öt, Oszvald Dániel
VII. o. t., Weiszer Sándor VII. o. t., Javornitzky Aladár VII. o. t. két-két, 
Bertalan Dezső VIII. o. t., Grünstein Béla VIII. o. t., Klema Imre VII. o. t- 
Liptai Sándor VII. o. t., Székely László VI. o. t. egy-egy szavalata.

Szokásos kéthónapi ciklusát a kör ezidén a szabadságharcok költésze
tének szentelte. E kéthavi munkásságáról 1916. április 2-ikán tartott nyilvá
nos ünnepélyen is beszámolt a következő műsorral: 1. Palotásy: „A magyar 
nemzet". Előadta a Dalkör Borsody Károly tanár vezetésével. 2. Megnyitó- 
beszéd. Tartotta Bodnár Lajos VIII. o. t., a Magyar-Társaság alelnöke.
3. Hubay: „Csárdajelenet“. Hegedűn előadta Bertalan Dezső VIII. o. t.; 
zongorán kisérte Lukovich Emmi IV. o. t. 4. Csengey Gusztáv: „Találkozás". 
Szavalta Késmárszky Árpád VIII. o. t. 5. a) Szirmay: „Ha majd egyszer 
mindenki visszajön"; b) Dankó P .: „Ma még piros élet..." Énekelte Exner 
Márika V. o. t., zongorán kisérte Moyzes Miklós tanár. 6. „Gyóni Géza 
költészete". Irta Öhlschläger Ödön VIII. o. t., felolvasta Bárdos Zoltán
VI. o. t. 7. a) Chopin: Prélude; b) Sauer: Romance. Zongorán előadta 
Villecz Mihály IV. o. t. 8. Hamvas József: „Fiamnak". Szavalta Oszvald 
Dániel VII. o. t. 9. „Die Wacht am Rhein." Előadta a Dalkör Borsody 
Károly tanár vezetésével.

A collegiumi intézetek közös március 15-iki ünnepélyén Késmárszky 
Árpád VIII. o. t. szavalt. A gorlicei áttörés emlékére rendezett ünnepélyen 
Grünstein Béla VIII. o. t. szavalt.

A legjobb szabadelőadás díját, 20 kor.-t Bodnár Lajos VIII. o. t. kapta. 
A legjobb szavalat, melyet Grünstein Béla VIII. o. t. adott elő, 20 kor. 
jutalomban részesült. A legjobb felolvasás szerzője, Herz Ferenc VIII. o. t., 
20 kor. jutalomban részesült. Jegyzőkönyvi dicséretet kapott Nagy Árpád
VII. o. t.

Az olvasókör ezidén nem nyílt meg, mivel ez tetemes anyagi áldoza
tot igényelt volna. Szűkös anyagi viszonyaik miatt a tudományos könyvtár 
csak két kötettel: Madách Imre: „Az ember tragédiája" című művével 
gyarapodott, a szépirodalmi könyvtár pedig öt kötet háborús költeménnyel.

A pénztár forgalma a következő volt:
Összes bevétel ........................................  539 kor. 56 fill.

„ kiadás .................................. . .. 309 „ 73 „
Maradvány .. .. 229 kor. 83 fill.

D r. Wallentínyi Samu,
elnök.

II. Markovits-kör.
i (Alapíttatott 1864-ben.)

A collegiumi Markovits-kör egyévi szünetelés után ismét megalakult. 
Alakuló-gyűlését 1915. december 4-ikén tartotta meg Gömöry János igaz
gató, illetve ennek távollétében Frenyó Lajos tanár elnöklése mellett. A 
körnek összesen 60 tagja volt. A tisztikar a következőképen alakult meg:
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titkár Jármay László VIII. o. t., jegyző Öhlschláger Ödön VIII. o. t., pénz
táros Lútocska László VII. o. t., könyvtáros Oszvald Dániel VII. o. t.

A tagok valamennyien a kezdő gyorsírás tanulói voltak, kiknek taní
tását Falvai Jenő IV. éves theol. vállalta el. A kör hetenkint két gyakorló
órát tartott, még pedig hétfőn és csütörtökön 2 —3-ig, s ügyeit négy rendes 
és egy zárógyűlésen intézte el.

Időközben a következő változások történtek a tisztikarban: Jármay 
László helyébe — aki hosszas betegsége miatt titkári tisztét nem tölthette be — 
titkárrá Lútocska László VII. o. t. lett megválasztva, a pénztár kezelését pedig 
az előadó theol. vette át. Öhlschláger Ödönt a kör, annak kérelmére, jegyzői 
állásától felmentette és helyébe Futtersackl Mózes V. o. t.-t választotta meg.

A gyorsíróversenyt május 1-jén tartottuk meg, amelyen első lett: 
100-as fokon Oszvald Dániel VII. o. t., 80-as fokon Kunfalvi Erzsébet VII. o. t.

A kör ez évben is felvétette magát az Orsz. Gyorsíró-egyesület tagjai 
sorába, de lapokat nem járatott. Falvai J enő,

elnök.

III. Tornakor.
(Alapíttatott 1898-ban.)

A főgymnasiumi tornakor 1915. évi október 16-ikán tartotta alakuló
gyűlését, amelyen titkárrá és pénztárossá Bertalan Béla VIII., játékkapitánnyá 
Nagy Árpád VII. o. tanulót választotta meg. Előtornász lett az első csapatban 
Bodnár Lajos VIII. o. és Bertalan Béla VII. o. t., a második csapatban 
Marencsin Béla VII. o. és Zemán Jenő VII. o. t., a harmadik csapatban 
Dudinszky Béla VII. o. és Halmi Aladár VI. o. tanuló.

A kör a téli hónapokban szerdán és szombaton délután, a tavaszi 
hónapokban kedden és pénteken tartotta gyakorló-óráit. A sport-csoport 
hetenként kétszer tartott játékdélutánt az ifjúsági játszótéren.

A körnek 37 rendes tagja volt.
Vagyoni állapota: Bevétel a múlt évi maradvánnyal 129 kor. 41 fill.

Kiadás ...................................  .. 17 „ 50 »
Pénztári maradvány .. ..111 kor. 91 fill.

Peskó Ö dön ,
e. i. elnök.

Itt jegyezzük meg, hogy az ifjúságból többen vállalkoztak az 1162 m.2 
területű tornakert megmívelésére, amelyet babbal és burgonyával vetettek 
be. Az ifjúság kedvvel és szeretettel végezte e háborús munkát. A termést 
a convictus fogja élvezni. Az ifjúságot e munkájában dr. Wallentínyi Samu 
és Peskó Ödön tornatanárok irányították.

IV. Thököly Imre-kör.
(Alapíttatott: 1907-ben.)

A főgymnasiumi protestáns ifjúság Thököly Imre-köre 1915. szept. 
25-ikén alakult meg. Elnöke volt Frenyó Lajos főgymn. vallástanár, titkára 
Bodnár Lajos VIII. o., jegyzője Oszvald Dániel VII. o., pénztárosa Weiszer
Coll Ért. 1915-1916. 15
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Sándor VII. o., könyvtárosa Raab György VI. o. t. Tagjainak száma 35, 
kik közül 27 rendes, 8 pártoló volt. .

A kör az alakuló- és záró-gyűlésen kívül 5 rendes összejövetelt 
tartott. Minden összejövetel közénekkel és imával kezdődött és záródott. 
Minden összejövetelen volt bibliai magyarázat. A tagok a Szentírással való 
foglalkozás útján is igyekeztek a kör nemes célját megvalósítani; azonkívül 
felolvasásokat tartottak, szavaltak és imádkoztak. Megemlékezett a kör az 
1614. évi szepesváraljai zsinatról, Húsz János vértanúi haláláról, a refor
mációról, egy Galicziában hősi halált halt volt tagjáról. A kör egy tagja 
beszámolt az eperjesi Katona-otthonban szerzett tapasztalatairól. Nevezetesebb 
bibliamagyarázatok voltak: A tökéletesedésről (Mt. 5, 48.), a Bethesda 
taváról (Ján. 5, 1 — 16.), a meghasonlások kerüléséről (I. Kor. 1, 10—13.).

A kör ebben az iskolai évben is kitűzött pályadíjakat, még pedig 
értekezésre és bibliamagyarázatra 4 — 4 koronát, szavalatra 2 koronát. A biblia
magyarázat alapigéje a 119. Zsolt. 9. verse, az értekezés címe pedig ez volt: 
»A vallás jelentősége a mai háborús időkben". A bibliamagyarázatra be
érkezett munka nem ütvén meg a kellő mértéket, nem volt jutalmazható, 
az értekezés díját Bodnár Lajos VIII. o. t. nyerte el. A szavalat pályadíját 
a kör Oszvald Dániel VII. o. tanulónak ítélte oda, mint aki a körben a 
legjobban sikerült szavalatot adta elő.

Járatta a kör az Ifjú Évek, É b r e s z t ő , H aranoszó  és a D iákvilág 
című lapokat. A kör tagjai használhatták a könyvtárat is, mely ez évben is 
bár szerényen, de gyarapodott.

Szokásához képest a kör ezidén is áldozott szerény erejéhez képest 
jótékony célra: 5 koronát a helybeli ev. elemi és polgári leányiskola építé
sének költségére, 3 — 3 koronát pedig a rozsnyói ev. árvaháznak, illetőleg 
a torzsai-konfirmandus otthonnak juttatott.

Munkaterét a kör ez évben avval bővítette ki, hogy tagjai a theologiai 
Belmissiói Egyesület által vezetett Katona-otthonban buzgón tevékenykedtek, 
első látogatóit úgyszólván ők toborozták össze.

A kör jövő évi megalakításával Oszvald Dániel VII. és Slajchó 
Mihály VI. o. tanulókat bízta meg.

A pénztár forgalma a következő volt:
Bevétel...............................................................  29 Kor. 50 fill.
K iadás...............................................................  26 w 19 „

Maradvány .. .. 3 Kor. 31 fill.
A kör vagyoni állapota:

Hadikölcsönkötvényben..................................  300 Kor. — fill.
Betétben ....................................    3 » 31 »

Összesen .. .. 301 Kor. 31 fill.
Frenyó Lajos,

elnök.
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V. Mathematikai-kör.
A kör 1915. október hó 5-ikén tartotta alakuló-gyűlését. A kör titkárrá 

Irányi Géza VIII. o. tanulót, jegyzővé Bertalan Béla VII. o. tanulót választotta 
meg. A körnek 37 tagja volt s az év folyamán 10 gyűlést tartott.

Szabadelőadást tartott Guttmann Manó: »A complex számok és azokkal 
való műveletek", Rosenberg Gyula: »Játékkülönbözetek meghatározása", 
Irányi Géza: »A forgási testek felülete és köbtartalma, kúpszeletek", 
Herz Ferenc: »A differenciál-hányados", Schwarz Sándor: »Álló csilla
gok" cím alatt. Felolvasást tartott Schwarz Sándor: Arrhenius elméle
téről, Lefkovics Artur: A szikratávíróról, Jármay László: A világok kelet
kezéséről, Déri György: Elektromos sugárzásokról, Holénia József: A 
rádiumról, Csajka József: A modern fegyvertechnikáról, Klema Imre: 
A tengeralatti háború eszközeiről, Bertalan Béla: A levegő meghódításáról, 
Szabó István: A mérlegről és a mérésről, Weiszer Sándor: A gőzhajó 
fejlődésének történetéről és Lútocska László: A színképelemzésről. Példát 
dolgozott: Venetiáner Nándor, Holénia József és Guttmann Manó.

Peskó Ödön
e. i. elnök.

15»
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I) A tanulók általános áttekintése.

1. A tanulók számának alakulása az iskolai év folyam án.

2 . A felvett nyilvános tanulók m egbetegedései s az igazgatói és 
tanárikari m egrovások  száma.

Megbetegedések Megrovások
A könnyű A súlyos A fertőző (eset- Az igazgatói A tanári

nem fertőző leg járványos)

megbetegedések száma megrovások száma
1 2 3 4 5

3 5 4 8 8 19 — —

3 . Az osztályvizsgálatot tett tanulók m egoszlása hon osság  és 
szülőik (gyámjuk, illetőleg más törvényes gondviselőjük) állandó lakó

helye szerint.

Az osztályvizsgálatot tett nyilvános és magántanulók

összes

száma

közül száma, akiknek szülője (gyámja, illetve más 
törvényes gondviselője) állandóan

magyar honos volt
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4 . Az osztályvizsgálatot tett tanulók m egoszlása vallás és
anyanyelv szerint.

Az osztályvizsgálatot tett tanulók közül
Az

osztály- 
vizsga
latot tett 
tanulók 
összes 
száma

ág-
hitv.

evang.

refor
m átus

római görög görög
keleti

uni
tárius

izra
elita magyar német tót ruthén

katholikus
vallású volt anyanyelvű volt

i 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 1 11 12

3 8 5 1 0 7 2 4 81 31 — 1 4 2 3 5 5 14 14 2

5 . Ismétlők, a görög-pótló tárgyak tanulói, m agaviselet és 
mulasztások szerint.

Az osztályvizsgálatot tett

nyilvános és 
magántanulók  

közül

nyilvános tanulók közül

m agaviseletből egy
órát
sem

csak
igazol

tan

igazo
latlanul

igazol
tan

igazo
latlanul1. 2. 3. 4.

ism étlő
volt

a görög
pótló 

tárgyakat 
tanulta

osztályzatot kapott m ulasztott mulasztott 
órák száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 9 3 3 3 9 12 3 — 4 6 3 0 8 5 1 3 9 7 1

6. Az osztályvizsgálatot tett tanulók előm enetele.

Az osztályvizsgálatot tett
nyilvános és magántanulók nyilv. tan. közül

k ö l  ü 1 o
minden egy két több c 5*J-

összes rendes tantárgyból öi)
S<1)

'n'<L> C/5'Oá "5
száma jeles

legalább 'S aaj ‘2 - .2
C/5 'Cv  
>

jó 1 elégs. cá £ N 5 i s
Cctj ÖjOC

'O U
osztályzatot kapott ctí £ < u

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14

3 8 5 4 4 7 7 1 8 4 3 9 2 6 15 — 1 5 0 6 0 — — — 1 3 6



7. Az 1915—16. tanévben tartott érettségi vizsgálatok eredménye.
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Engedélyt nyert 
az érettségi vizsgálatra

O t3 e > bo M O &*{ ái bcS N Q,CO.gj •—’ *«? m3C/3 HU” <=■ < (/) U lett utasíttatott
1 2 3 4 5 6 7 8 y 10 ii 12 13 14 15 16 17

/9/5. szeptember havában:
1. Első ízben tett teljes vizsgálatot

nyilvános ............................. 4 — — 4 — — 4 — i 2 1 — — —
magán ................................... 1 _ ___ 1 ___ ___ 1 ___ i

2. Első javító-vizsgálat.................. 7 — — — — — — — — — 7 — — —
1915. október havában:

1. Első ízben tett teljes vizsgálatot A Vkm. 43,012—1915. sz. a. kelt rendelete alapján.hadbavonult ........................ 1 ___ _ 1 ___ 1 ___ 1
1915. december havában:

1. Első ízben tett teljes vizsg. nyilv. 1 — — 1 — — 1 — — _ 1 ___ ___ ___ A hadbavonult tanulók a Vkm.
hadbav. 6 — — 6 — — 6 — 2 1 3 — — — 119,824-1915. sz. alatt kelt rendelete alapján.

2. Kiegészítő vizsg. a latin nyelvből 1 — — 1 — — 1 - — — 1 - — —
1916. február havában:

1. Első ízben tett teljes vizsg. hadbav. 1 — — 1 — — 1 — — — 1 — — — A Vkm. 23,383—1915. sz. a. kelt rendelete alapján.
1916. június havában:

1. Első ízben tett teljes vizsg. nyilv. 9 — — 9 — — 9 — 2 3 4 — — —

leány magán 2 — — 2 — — 2 — 1 1 ___ ___ ___ ___ A hadbavonult tanulók a Vkm.
hadbav. 7 — — 7 ___ ___ 7 ___ ___ 2 5 ___ _ _ 14,090., V-1916.SZ. a. kelt rendelete alapján.

2. Kiegészítő vizsg. a latin nyelvből 1 — — 1 — — 1 — — 1 ___ ___ ___

a görög nyelvből 1 — — 1 — — 1 - — — 1 — — —
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Rendkívüli érettségi vizsgálat 
május és június havában

Az 1915-16. isk. évre vonatkozóan kibocsátott vallás- 
és közoktatásügyi miniszteri szükségrendelet alapján

érettségi 
bizonyítvány 

kiadásáért, 
illetőleg érett
ségi vizsg.-ra 
jelentkezett

jeles jó egyszerű

fokozatú érettségi bizonyítványt 
kapott

Előkészítő 
tanfolya
mon részt 
nem vett 
1898. év
folyamú

nyilv. tanuló .. 

magántanuló ..

11 3 3 5

Előkészítő 
tanfolya
mon részt 

vett

katonai szolgála
tot teljesítő 1897. 
és idősebb év

folyamú

m
ag

án
ta

nu
ló

3 — — 3

katonai szolgála
tot teljesítő 1898. 

évfolyamú
— — — —

katonai szolgá
latra alkalmas
nak talált 1898. 

évfolyamú
9 — 5 4

Összegezés .. .. 23 3 8 12

I



1 2 0

TAN ÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET.

I .  A z  i s k o l a i  é v  t ö r t é n e t e .
A tanítóképző-intézet tanártestületének tagjai közül a lefolyt isk. évben 

a tanítás munkájában részt nem vehettek: Aigner Gusztáv gazd. szaktanár, 
Bartus Ödön r. tanár, Vohaner Dezső r. tanár, akik katonai szolgálatot tel
jesítettek, Becht József r. tanár, aki Przemysl eleste óta orosz fogoly és 
Szigeti V. László földmíves-iskolai igazgató, gazd. szaktanár, aki a háború 
tartamára itteni szolgálata alól felmentetett. — A Gamauf György tanár 
nyugdíjazása folytán megüresedett tanszék az iskolai év folyamán betöl
tetlen maradt.

Az ellátatlanul maradt tárgyak tanítását részben a hadba nem vonult 
intézeti tanárok, részben Balló Aurél coll. főgymn. tanár, dr. Deák János 
coll. theol. akad. tanár, dr. Mauks Ernő kir. segédtanfelügyelő, dr. Obál 
Béla coll. theol. akad. tanár, Slajchó Mihály áll. tnőképző-intézeti tanár és 
Takács László polg. isk. tanár, mint kisegítő tanárok, minden díjazás nélkül 
végezték. Intézetünk örömmel fogadta a kisegítő tanárok szives támogatását 
és ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki a tanév végéig lelkiismeretesen 
teljesített nemes segítségükért.

A tanítóképző-intézetbe fölvett tanulók beírása és a gyak.-isk. tanulók 
felvétele szeptember 1. napján vette kezdetét. A tanévmegnyitó-ünnepélyt 
szept. hó 4. napján tartottuk meg és a rendes tanítást az aug. hóban meg
állapított, jelen értesítőben közzétett óraterv és órarend szerint, amely az 
egész év folyamán érvényben maradt, szeptember hó 6-ikán kezdettük meg.

Okt. hó 10-ikén bocsátottuk el az 1897-ben született, katonai szolgá
latra alkalmasnak talált 11 tanulónkat, névszerint: Boczkó László, Danis 
János, Gyúrján Árpád, Meitzer Ervin, Szikora Lajos II. o., Haj só Sándor, 
Makó vies Béla, Tomcsányi Pál III. o., Monczoly János, Szabó Elemér, 
Szabó Kálmán IV. o. tanulókat, akik valamennyien okt. hó 15. napján be
vonultak és az egész tanév folyamán katonai szolgálatot teljesítettek.

November hó 4 — 6. napjain végezte hivatalos iskolalátogatását Bártfai 
Szabó Elemér kir. tanfelügyelő, aki a látogatás befejezte után megtartott 
értekezleten teljes megelégedését fejezte ki a tapasztaltak felett.

December hó 10-ikén Bácsmegi Károly III. és Tornyai Mátyás IV. o. 
tanulónk, dec. 22-ikén pedig Prékopa Dezső II., Danis Pál és Lengyel Elemér
IV. o. tanulónk vett búcsút az intézettől, akik dec. 15., illetve jan. 15-ikére 
katonai szolgálatra behivattak.

IV.
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Január hó 4-ikén kisérte utolsó útjára a szülői háznál, Felsőkubinban, 
jan. 2-ikán elhalt, forrón szeretett gyermekét, Meskó Arisztid II. o. tképző- 
intézeti tanulónkat özvegy édesanyja az ottani ev. sírkertbe örök nyugalomra. 
A tanárkar és a tanulóifjúság csak a temetés után értesült a szomorú esetről 
és a példás viseletű, jó szorgalmú, törekvő tanulója, illetve tanulótársa 
elhúnyta felett érzett őszinte részvétét levél útján hozta a gyászbaborult 
édesanya tudomására. Korán elhúnyt ifjú barátunk, nyugodj békével!

Január hó 31-ikén osztottuk ki az intézetünk kötelékében maradt 49 
tanuló első félévi értesítőjét.

Április 12-ikén a kántorképzés tanulmányozása céljából meglátogatta 
intézetünket nt. Paulik János lelkész úr.

A tanév folyamán hadbavonult volt rendes tanulóink a vkm. úrnak 
engedélye alapján ápr. 25., 27. május 6—8. és május 25 — 29. napjain, mint 
magántanulók tettek az illető osztályról osztály-, osztályképesítő- és befejező 
képesítővizsgálatot.

Május hó 20-ikán osztályoztuk az 1898-ban született, katonai szolgá
latra alkalmasnak talált 18 rendes tanulónkat, névszerinti CzelderJenő, Oera 
Sándor, Michalik Gyula I. o., Engler Pál, Hutka Ernő, Király Pál, KUnczkó 
Aladár, Koncsek Jenő, Kozslej György, Ölschläger Imre II. o., Baltazár 
Dezső, Bábel János, Hunszdorfer János, Koncsek János, Marschalkó Gyula, 
Zsák Andor III. o., Szőke Andor és Vohaner Géza IV. o. tanulókat. Ezek 
közül a III. osztályt végzettek az előkészítő tanfolyamra felvétettek, a többi 
tanulók május 29-ikén katonai szolgálatra bevonultak.

A tanítás a tanév egész folyamán zavartalanul folyt. Meskó Arisztid II. o. 
tanulónk hosszabb betegség után január 2-ikán csendesen elhúnyt. Mega 
Sándor II. o. tanulónk május hó második felében súlyosan megbetegedett, 
gyógykezelés céljából hazabocsáttatott, az évvégi vizsgálaton részt nem vett. 
Ezen két súlyos esetet leszámítva, úgy a tanárok, mint az ifjúság egészségi 
állapota általában kielégítő volt. (L. a coll. orvos jelentését.)

A tanévet a vkm. miniszter úr rendeletére, a püspök úr hozzájárulá
sával a következő sorrend szerint fejeztük be: május 25-ikén a II. és III. o. 
rendes tanulók osztályvizgálata, május 26-ikán az I. o. rendes tanulók osz
tályvizsgálata és a II —III. o. magántanulók írásbeli és gyakorlati vizsgálata, 
május 27-ikén a II. és III. oszt. ev. vall. r. és magántanulók oszt.-képesítő- 
vizsgálata vallástanból és a II. és III. o. magántanulók osztályvizsgálata, 
május 29-ikén a II. és III. o. r. és magántanulók osztályképesítővizsgálatai.

Május hó 25-ikén vette kezdetét a tanítóképző-intézetünkben rendezett 
előkészítő tanfolyam, amelyen az 1914/15. és 1915/16. isk. év folyamán a
III. osztályt sikerrel elvégzett tanulók közül 14-en vettek részt. A tanfolyamon 
a tképző - intézetek kir. szakfelügyelői által megállapított tárgy- és óra
beosztás lépett érvénybe. A tanfolyamon közreműködtek: Ballá Aurél coll. 
főgymn. tanár (rajz), dr. Deák János coll. theol. akad. tanár (ev. vallástan), 
Gerhard Béla int. igazgató (gazd.-tan, szlöjd), dr. Holénia Gyula int. orvos 
(egészségtan), Kapy Gyula int. tanár (zene és ének), Lehoczky Egyed int. 
tanár (lélektan, történet, földrajz), dr. Mauks Ernő kir. segéd-tanfelügyelő
Coll. Ért. 1915-16. 16
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(német, alkotmánytan), Molitor Gusztáv int. tanár (testtan, tanítási gyak., 
fizika, torna), dr. Obál Béla coll. theol. akad. tanár (nev.-történet), Remenyik 
Lajos gyak.-isk. tanító (módszertan), Slajchó Mihály áll. tnőképző-int. tanár 
(mennyiségtan), Vöröss Sándor coll. főgymn. tanár (magyar nyelv és irodalom).

A tanítás a tanfolyamon június hó 22-ikén ért véget. Június 23-ikán 
tartottuk meg az osztály- és osztályképesítő-, jún. 24-ikén a befejező képesítő
vizsgálatokat és Krisztián Árpád I. o. t. magánvizsgálatát.

A tanév folyamán tartott vizsgálatokat, a püspök úr Öméltósága meg
bízásából, nt. Halmi Aladár kér. kép.-vizsg. biz. tag és Mayer Endre theol. 
akad. dél^i vezette. A vizsgálatokon, mint miniszteri biztos, B. Szabó Elemér 
kir. tanfelügyelő volt jelen.

Június hó 26-ikán tartott értekezletünkön készítettük elő az új isk. évet 
és tárgyaltuk a felvételért folyamodó tanulók kérvényeit.

Lehoczky Egyed kartársunk, aki mint oki. lelkész a tképző-intézetnél 
az 1914/15. isk. évtől rendszeresített önálló vallástani és tótnyelvi tanszékre 
segédtanárul alkalmaztatott és a f. évi május hó 25-ikén tartott coll. igazg.- 
választmányi ülésen rendes tanárrá megválasztatott, a f. évi jún. hó 10-ikén 
a nyelv- és történettud. szakcsoport tárgyainak felsőnép- és polgári iskolákban 
magyar nyelven való tanítására jó eredménnyel képesíttetett.

Adatok az év történetéhez. Fontosabb leiratok.

1915. jún. 30. P. h. 2551. Remenyik Lajos gyak.-isk. tan. „Földrajz az 
elemi isk. Ill —IV. o. számára" c. tankönyve a gyakorló-iskolába tankönyvül 
bevezetendő. — Júl. 3. Vkm. 65,858. A kiutalt 3000 kor. államsegély fel- 
használása tárgyában. — Júl. 5. Vkm. 5960. ein. A besorozott tanulók javító
vizsgálata tárgyában. — Júl. 18. P. h. 3041. Az 1915/16. isk. évi tárgyfelosztás 
és órarend elfogadtatott. — Aug. 20. P. h. 3049. A felvett tanulók kedvez
ményei. — Szept. 6. P. h. 3664. A tanárok állampolgársági ügyirata a 
nyugdíjintézetnek beküldendő. — Szept. 8. P. h. 3680. Bartus Ö. 35 évi 
szolgálatra való jelentkezése tud. vétetett. — Szept. 11. Gamauf György tan
székének ellátása tárgyában. P. h. 3745. Lehoczky Egyed véglesítése. P. h. 3725. 
Matykó Rezső a vkm. 94,785. sz. rendeletével a II. oszt.-ból teendő magán- 
vizsgálatra engedélyt nyert. — Okt. 15. P. h. 4140. A harctéri szolgálatra 
nem teljesen alkalmas tanárok kicserélése tárgyában. — Nov. 1. P. h. 4611. 
A vkm. 101,458. sz. rendeletével tanszerek beszerzésére 3000 koronát utal ki. — 
Nov. 17. P. h. 4742. A vallástanári tanszék államsegélyben nem részesít
hető. Vkm. 124,808. — Nov. 20. P. h. 4799. A katonák karácsonyi szeretet- 
adományára a gyűjtés elrendeltetik. — Nov. 25. P. h. 4848. Bartus Ödön 
okt. 1-jétől rendes tanárrá lép elő. Vkm. 119,087. — Nov. 26. P. h. 4849. 
A módosított intézeti és intern, szabályok.—Nov. 27. P. h. 4860. Lehoczky Egyed 
intern, felügyelő tanárul alkalmaztatik. — Nov. 27. P. h. 4861. A tanfelügyelő 
hiv. látogatásáról felvett jkönyvet tud. veszi. — Dec. 20. P. h. 5130. A tanárok 
fizetése, katonai szolgálata és nyugdíjügye tárgyában. — Dec. 29. P. h. 5155. 
Arcszolgálatra alkalmatlan tanárok felmentése tárgyában. Vkm. 14,970. ein.
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1916. jan. 24. P. h. 311. A templomi hangverseny rendezését tud. veszi. — 
Jan. 26. P. h. 319. A tanárok 20%-os háborús segélye. Vkm. 157,324. — 
Jan. 26. P. h. 340. Gerhard Béla igazgató a VII. fiz. o. 2. fokozatába lép elő. — 
Jan. 30. Vkm. 1473. A tanítási anyag ápr. 15-ikéig eltanítandó. Az 1897-ben 
született, katonai szolgálatot teljesítő tanulók vizsgálata tárgyában. — Febr. 2. 
P.h. 3029 —1915. A nyugdíjtörvény kiegészítése tárgyában.Vkm. 115,000—1915.
— Febr. 19. P. h. 750. Szakfelügyelő a tananyag redukálását tud. veszi. — 
Febr. 19. P. h. 738. A II. félévi kedvezmények. — Febr. 26. P. h. 882. A tanév
végi vizsgarend. — Márc. 7. P. h. 941. A tanév jún. első felében befejezendő. — 
Márc. 21. P. ti. 1203. A tanárok nyugdíjügye tárgyában. Vkm. 22,403. — 
Márc. 21. P. h. 1220. Hajsó Sándor III., Bibza Mátyás és Stronczer Dániel
IV. o. t. magánvizsg. engedélye. Vkm. 31,262. — Márc. 25. P. h. 1211. A tanuló
ifjúságnak a mezei munkálatoknál való felhasználása. — Márc. 28. P. h. 1140. 
Agorliczei áttörés május 1-jén megtartandó ünnepélye tárgyában.Vkm. 30,000.
— Márc. 30. P. h. 1279, Vohaner Dezső tanár márc. 1-jétől a IX. fiz. o.
2. fokozatába lép elő. Vkm. 31,092. — Ápr. 2. P. h. 1295. Az 1914/15. isk. 
évre vonatkozó zárójelentés tudomásul vétetett. Vkm. 30,382. — Ápr. 2. 
P. h. 1452. Szabó Elemér IV. o. t. magánvizsg. engedélye. Vkm. 35,203. Sztanó 
Pál IV. o. t. magánvizsg. engedélye. Vkm. 35,213. Pichler Károly III. o. t. 
magánvizsg. engedélye. Vkm. 35,212. — Ápr. 6. P. h. 1508. Kubacska István
IV. o. t. magánvizsg. engedélye. Vkm. 35,211. Tomcsányi Pál III. o. t. magán
vizsg. engedélye. Vkm. 35,206. — Ápr. 6. P. h. 1535. Magántanulók vizsgálata 
ápr. 26 — 28. — Ápr. 7. P. h. 1550. Boczkó László II. o. t. magánvizsg. engedélye. 
Vkm. 27,554. Gyurján Árpád II. o. t. magánvizsg. engedélye. Vkm. 35,210. 
Meitzer Ervin II. o. t. magánvizsg. engedélye. Vkm. 35,209. Kiss Lajos IV. o. t. 
magánvizsg. engedélye. Vkm. 35,207. Matej Mihály IV. o. t. magánvizsg. 
engedélye. Vkm. 35,205. — Ápr. 10. P. h. 1602. Monczoly János IV. o. t. 
magánvizsg. engedélye. Vkm. 35,204. — Ápr. 12. P. h. 1609. Meskó Frigyes
III. o. t. magánvizsg. engedélye. Vkm. 35,208. — Ápr. 19. P. h. 1882. Szikora 
Lajos II. o. t., Danis Pál IV. o. t., Lengyel Elemér IV. o. t. és Szabó Kálmán
IV. o. t. magánvizsg. engedélye. Vkm. 43,965. — Ápr. 21. P. h. 1896. A tanárok 
háborús segélypótléka. Vkm. 20,950. — Ápr. 21. P. h. 1895. Prékopa D. II. o. t., 
Danis János II. o. t., Áros Mihály III. o. t., Bácsmegi Károly III. o. t., Makovics 
Béla III. o. t., Zenovitz Zenó III. o. t., Bodor Gyula IV. o. t., Tornyai Mátyás 
IV. o. t. és Wolf Rezső IV. o. t. magánvizsg. engedélye. Vkm. 46,172. — 
Máj. 4. Vkm. 52,800. Az 1898-ban született, besorozott rendes és magán
tanulók vizsg. tárgyában. — Máj. 5. Vkm. 128,346. Történeti faliképek egy 
sorozatát a gyak.-iskolának ajándékul megküldi. — Máj. 10. P. h. 2111. 
Az előkészítő tanfolyam tárgyában. Vkm. 54,700. — Máj. 11. P. h. 2118. 
A tanévvégi vizsgálatok rendje. Vkm. 53,200. — Máj. 11. P. h. 2143. A tanév
végi vizsg. tárgyában. Vkm. 55,159., 54,700., 53,200. sz. rend. — Máj. 13. 
P. h. 2166. A tanévvégi bef. kép.-vizsg.-hoz Mágócsi-Dietz Sándor egyet, 
tanár küldetett ki. Vkm. 55,567. — Máj. 13. P. h. 2182. Az 1898-beli besorozott 
tanulók vizsgája máj.20-ikán tartandó meg. — Máj. 17. P. h. 2183. Az I —III. o. 
tanulók vizsgája máj. 25 — 29-ikén tartandó meg. — Máj. 21. P. h. 2290.

16*
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A III. osztályt sikerrel végzett besorozott tanulók az előkészítő tanfolyamra 
felveendők. Vkm. 59,900. — Máj. 27. P. h. 2363. Krisztián Árpád I. o. t. 
magánvizsg. engedélye. Vkm. 58,016. — Jún. 12. P. h. 2516. A tanfolyam végén 
tartandó vizsgálatok tárgyában. Vkm. 66,707.

II. Az intézet állapota.
1. A tanári testület és munkaköre.

1. A igner G usztáv, a kisszebeni földmívesiskola tanára. A földmívelés- 
ügyi miniszter úr által a gazdaságtan tanításával megbízott óraadó tanár. 
A lefolyt iskolai évben katonai szolgálatot teljesített.

2. Balló Aurél coll. főgymn. tanár. Mint kisegítő-tanár tanította a 
rajzot az I —IV. osztályban, heti 4 órában.

3. Bartus Ö dön rendes tanár, oki. középiskolai tanár, a rajz- és szlöjd- 
tanszék tanára. A lefolyt iskolai évben katonai szolgálatot teljesített. Szol
gálati éveinek száma ezen intézetnél 4. Fiz. fok. IX. 3.

4. Becht József 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 9. Fiz. fok. IX. 2.

5. D r. Deák János theol. akad. tanár. Mint kisegítő-tanár tanította a 
német nyelvet az I., a történelmet a III. osztályban, heti 4 órában.

6. G erhard Béla 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. Tanította 
a mennyiségtant az 1 —II. osztályban, a gazdaságtant a III —IV. osztályban, 
a szépírást az I —II. osztályban, a szlöjdöt az I —IV. osztályban, heti 17 órá
ban. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 16, más intézetnél 5, össze
sen 21. Fiz. fok. VII. 2.

7. Dr. Holénia G yula városi tiszti főorvos, intézeti orvos, óraadó 
tanár. Tanította az egészség- és életmentéstant a IV. osztályban, heti 1 órában. 
Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 5.

8. Kapy G yula rendes tanár, oki. polg. iskolai tanár, a magyarországi 
ev. egyetemes egyház énekügyi és chorálkönyvszerkesztő bizottságának tagja 
és jegyzője. Tanította a magyar nyelvet a III. osztályban, a zenei tárgyakat 
az I —IV. osztályban, a gazdaságtant az I —II. osztályban, heti 23 órában. 
A III —IV. osztály főnöke. A zeneszerek őre. Szolgálati éveinek száma ezen 
intézetnél 19, más intézetnél 8, összesen 27. Fiz. fok. VII. 3.

9. Lehoczky Egyed segédtanár, oki. lelkész, oki. polg. isk. tanár, a 
vallástani és tótnyelvi tanszék tanára. Tanította az ev. vallástant az I —IV. 
osztályban, a neveléstant a II. osztályban, a magyar nyelvet a II. és IV. 
osztályban, a tót nyelvet az I — IV. osztályban, a történelmet a II. osztályban,
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heti 24 órában. A II. osztály főnöke. A tanári könyvtár őre. A tanári érte
kezletek jegyzője. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 3. Fiz. fok. X. 3.

10. D r. Mauks Ernő kir. segédtanfelügyelő. Mint kisegítő-tanár taní
totta a magyar nyelvet az I. osztályban, a német nyelvet a II —IV. osztály
ban, a földrajzt az I. osztályban, a történelmet az I. osztályban, heti 12 órában.

11. Molitor G usztáv rendes tanár, old. polg. iskolai tanár, a Coll. 
igazgatóválasztmányának tagja, a sárosi ev. egyházmegye számvevője, az 
Eperjesi Széchenyi-kör színészed szakválasztmányának jegyzője, igazgató
választmányának és magyar-irodalmi szakválasztmányának tagja. Tanította 
a természettudományi tárgyakat az I —IV. osztályban, a neveléstant az I. 
osztályban, a tornát az I —IV. osztályban, vezette a gyakorlati kiképzést a 
IV. osztályban, heti 24 órában. Az 1. osztály főnöke. A természettudományi 
szerek őre. A coll. convictus h. eforusa. Szolgálati éveinek száma ezen 
intézetnél 9, más intézetnél 1, összesen 10. Fiz. fok. IX. 2.

12. D r. O bál Béla theol. akad. tanár. Mint kisegítő-tanár tanította a 
neveléstörténetet és alkotmánytant a IV. osztályban, heti 4 órában.

13. Remenyik Lajos 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. ped. szakközlöny felelős szerkesztője. Tanította a gyakorló-iskola 
I -  VI. osztályában az összes tantárgyakat, a tanítóképző-intézet III. osztályában 
a neveléstani tárgyakat, vezette a gyakorlati kiképzést a III. osztályban, heti 
34 órában. A gyak.-iskola felszerelésének őre. Szolgálati éveinek száma 
ezen intézetnél 17, más intézetnél 8, összesen 25. Fiz. fok. IX. 2.

14. Slajchó Mihály 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. Takács László oki. polg. iskolai tanár, a helybeli gör. kath. polg. 
fiúiskola rendes tanára. Mint kisegítő-tanár tanította a földrajzt a II. és III. 
osztályban, heti 4 órában.

17. Vohaner Dezső rendes tanár, oki. polg. isk. tanár, az Eperjesi 
Széchenyi-kör népnevelési szakválasztmányának tagja, a lefolyt iskolai évben 
katonai szolgálatot teljesített. Szolgálati éveinek száma ezen intézetnél 6, 
más intézetnél 3, összesen 9. Fiz. fok. IX. 2.

Másvallású tanulóink vallásoktatását végezték: G önczy G ábor ref. 
lelkész, Paskevics Ferenc róm. kath. lelkész és P etrik M iklós gör. kath. 
tanítóképző-intézeti tanár.

A gyakorló-iskolában a női kézimunkát tanította Remenyik Lajosné.
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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*

Alexander Oszkár tm., sz. .. Dembicza, Lengyelország, 1900.
febr. 17.

Balogh Jenő tm., jt., i......... Bugyikfalva, Gömör vm., 1899.
nov. 28.

**Czelder Jenő tm,, jt., i. .. Mártonyi, Borsod vm.,1898. jún.29.
Demeter Pál ref., k.............. Edelény, Borsod vm., 1899. jan. 19.

5 Dominik János tm., jt., i., ö. Válykó, Gömör vm., 1901. jan. 6.
Fleischer Vilmos tm., sz. .. Eperjes, 1900. okt. 16.
**Gera Sándor ref., i........... Budapest, 1898. aug. 14.
Gerhard Zoltán tm., jt., i. .. Budapest, 1900. máj. 27.
Geyer Géza tm., jt., i........... Brassó, 1900. jan. 22.

10 Leffler Gyula tm., jt., i., ö. Jolsva, Gömör vm., 1900. ápr. 12.
Máté Balázs tm., jt., i.......... Kölese, Szatmár vm., 1900. nov. 1.
Meitzer Gusztáv tm., jt., i. .. Leibicz, Szepes vm., 1899. febr. 19.
** Michalik Gyula tm., jt., i. Nagyszabos, Gömör vm., 1898.

márc. 28.
Monczoly Pál tm., jt., i...... Klenócz, Gömör vm., 1900. máj. 15.

15 Nádassy Dénes tm., jt., i. .. Felsősajó, Gömör vm., 1901.
szept. 25.

Polcz Lajos tm., jt., i.......... Szilicze, Gömör vm., 1899. okt. 15.
Pollner András tm., jt., i., ö. Stósz, Abaúj vm., 1899. jún. 29.
Magánvizsgát teti 1916. jún. 24-ikén:

18 Krisztián Árpád sz............... Csetnek, Gömör vm., 1899. jan. 1.
* Az I. osztály 18 tanulója közül a gymnasium V. osztályát sikerrel végezte 1,

a gymnasium IV. osztályát 7, a polg. iskola IV. osztályát 10 tanuló.
** A szükségrendelet alapján osztályoztatott. Hadbavonult.

11. OSZTÁLY.

Bartos Kálmán tm., sz........ Eperjes, Sáros vm., 1899. febr. 12.
^oczkó László tm., jt., i. .. Ispánmező, Gömör, 1897. aug. 13.
Burró Béla tm., jt., i........... Pápocs, Gömör, 1899. szept. 14.
2 Danis János tm., jt., i........ Ratkó, Gömör vm., 1897. jan. 27.

5 Dinda József tm., jt., i........ Pazdics, Zemplén, 1899. okt. 21.
Doják István tm., jt., i........ Abaújsáp, Abaúj vm., 1897. okt. 2.
*Engler Pál tm., jt., i......... Klenócz, Gömör vm., 1898. jan. 23.
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Név, vallás

Gödri János tm., jt., i.........
3Gyurján Árpád tm., jt., i.

10 * Hutka Ernő ref., i..............
Javornitzky Ernő tm., jt., i.

* Király Pál tm., jt., i...........
* Klinczkó Aladár tm., sz., ö.
Kollartsik József rk., sz........

15 *Koncsek Jenő tm., jt., i., ö.
* Kozslej György tm., jt., i.
** Leporisz László tm., jt., i. 
f  Mega Sándor tm., jt., i. ..
4 Meitzer Ervin tm., jt., i. ..

20 ***Meskó Arisztid tm., jt., i. 
Orech Gyula tm., jt., i........

* Ölschläger Imre tm., jt., i. 
6Prékopa Dezső tm., ism., k. 
Sterns György tm., jt., i. ..

25 6Szikora Lajos tm., jt., i. .. 
Veréb Dénes tm., jt., i........

Zathureczky Dezső tm., sz. 
Magánvizsgát tett 1916. május 29-i 

28 Matykó Rezső sz..................

* A szükségrendelet alapján osztály 
•’ Kimaradt 1915. okt. 11.

Születés helye és ideje

Türkös, Brassó vm, 1900. máj. 27. 
Királd, Borsod vm., 1897. máj. 10. 
Bánócz, Zemplén, 1898. júl. 15. 
Abaújharaszti, 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. 
Mártonyi, Borsod, 1899. ápr. 11. 
Leibicz, Szepes, 1897. márc. 31. 
Felsőkubin, Árva, 1899. nov. 17. 
Gömörispánmező, Gömör vm., 

1899. ápr. 9.
Svedlér, Szepes vm., 1898. nov. 28. 
Lubenyik, Gömör, 1896. szept. 10. 
Földvár, Brassó, 1899. márc. 1- 
Bártfa, Sáros vm., 1897. márc. 16. 
Nagy becskerek, Torontál vm.,

1899. jan. 8.
Barczaújfalu, Brassó, 1900. aug. 5.

Szomolnoki fűrész, Szepes vm.,
1900. márc. 22.

itott. Hadbavonult.

*** Meghalt 1916. jan. 2.
f  Az osztályvizsgálattól betegség miatt elmaradt.

1—9 Hadbavonult tanulók. Danis János kivételével mint magántanulók tettek 
vizsgálatot.

III. OSZTÁLY.

* Baltazár Dezső tm., jt., i. ..
* Bábel János tm., jt., i...........
^ácsm egi Károly ref., i......

** Cseri Gyula tm., jt., i.........
5 2 Hajsó Sándor tm., jt., i.......

* Hunszdorfer János tm.,jt.,i.,ö. 
Koczka Pál tm., jt., i. ..

Rimaszombat, 1898. szept. 14. 
Kövi, Gömör vm., 1898. febr. 8. 
Tiszaföldvár, Jász-Nagykún-Szol- 

nok vm., 1894. máj. 12. 
Budapest, 1897. ápr. 14. 
Oroszvég, Bereg, 1897. nov. 13. 
Rozsnyó, Gömör, 1898. nov. 3. 
Rimabánya, Gömör, 1898. aug. 17.
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Név, vallás Születés helye és ideje

Koncsek Gyula tm., jt., i...... Egyházasdengeleg, Nógrád vm, 
1896. okt. 14.

* Koncsek János tm., jt., i...... Egyházasdengeleg, Nógrád vm., 
1898. szept. 10.

10 Maczkó József tm., jt., i......... Vychodna, Liptó, 1899. júl. 29.
sMakovics Béla tm., jt., i. .. Szomolnok, Szepes, 1897. nov. 7.
* Marschalkó Gyula tm.,jt.,i., ö. Rákoskeresztúr, Pest, 1898. okt. 16.
Szereday Károly tm., jt., i., ö. Sárosófalu, Sáros, 1898. jan. 31.
4Tomcsányi Pál róm. kath., sz. Eperjes, 1897. dec. 18.

15 *Zsák Andor tm., jt., i......... Radváncz, Ung, 1898. máj. 12.
Magánvizsgát tett, az 1914-15. isk. év folyamán hadbavonult tanulók :
5 Áros Mihály ref.................. Eperjeske, Szabolcs, 1896. jún. 8. 

Eng. sz. 46,172-1916.
Meskó Frigyes .................... Felsőkubin, Árva, 1894. febr. 18. 

Eng. sz. 35,208—1916.
6 Pichler Károly.................... Bárót, Háromszék, 1897. dec. 8. 

Eng. sz. 35,212-1916.
19 Zenovitz Zenó .................... Kassa, 1896. aug. 26. 

Eng. sz. 46,172-1916.
* A szükségrendelet alapján osztályoztatott, az előkészítő tanfolyamra felvétetett.

** Besoroztatott 1916. máj. 31-ikén. Az előkészítő tanfolyamra felvétetett.
1—4 Hadbavonult. Mint magántanuló 

elvétetett.
tett vizsgálatot. Az előkészítő tanfolyamra

5—6 Az előkészítő tanfolyamra felvétetett.

IV. OSZTÁ LY .

1 Danis Pál tm., jt., i........... Eszterézs,Gömörvm., 1898.jan.30.
2 Lengyel Elemér ref., tm., jt., i. T.-Szentmárton, Szabolcs vm.,

i 1896. júl. 8.
3Monczoly János tm., jt., i. .. Klenócz,Gömörvm.,1897.márc.l8.
4 Szabó Elemér tm., jt., i....... Csákány, Abaúj vm., 1897. jan. 25.

5 “Szabó Kálmán ref., i........... Hernádszurdok, Abaúj vm., 1897. 
nov. 7.

* Szőke András ref. sz......... Barabás, Beregvm., 1898. jún. 26.
“Tornyai Mátyás tm., i....... Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1893. 

febr. 22.
*Vohaner Géza tm., jt. ,  i. .. Abaújszántó, Abaúj vm., 1898., 

jan. 7.
Magánvizsgát tett, az 1914-15. isk. év folyamán hadbavonult tanulók :

Bibza Mátyás........................ Mosócz, Túrócz, 1895. márc 15.
10 Kubacska István ................ Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1897. 

máj 31.
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JSTév, vallás Születés helye és ideje

Matej Mihály .................... Bátyok, Abaúj vm., 1895. okt. 3.
Stronczer Dániel rk............. Tarcza, Sáros vm., 1894. febr. 25.
Sztanó P á l ............................ Murányhosszúrét, Gömör vm., 

1896. nov. 20.
14 Wolf Rezső ........................ Ménhárd, Szepes, 1896. márc. 19.

* A szükségrendeiet alapján osztályoztatott, hadbavonult.
1—8 Hadbavonult. Mint magántanuló tett vizsgálatot.

Az 54,70011916. és 59,90011916. sz. miniszteri rendeletek alapján ren
dezett előkészítő tanfolyam résztvevői:

Név, vallás Születés helye és ideje

Áros Mihály ref................... Eper jeske, Szabol cs vm., 1896.jún 8.
Baltazár Dezső.................... Rimaszombat, Gömör vm., 1898. 

szept. 14.
Bábel János ........................ Kövi, Gömör vm., 1898. febr. 8.
Bácsmegi Károly ref........... Tiszaföldvár, Szolnok vm., 1894. 

máj. 12.
5 Cseri Gyula ........................ Budapest, 1897. ápr. 14.

Fodor Gyula........................ Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1897. 
szept. 27.

Hajsó Sándor .................... Oroszvég, Beregvm., 1897. nov. 13.
Hunszdorfer János ............ Rozsnyó, Gömör vm., 1898. nov. 3.
Koncsek János.................... Egyházasdengeleg, Nógrád vm., 

1898. szept. 10.
10 Makovics Béla.................... Szomolnok, Szepes vm., 1897. 

nov. 7.
Marschalkó Gyula ............ Rákoskeresztúr, Pest vm., 1898. 

okt. 16.
Pichler Károly.................... Bárót, Háromszék vm., 1897. dec. 8.
Tomcsányi Pál rk................ Eperjes, Sáros vm., 1897. dec. 18.

14 Zsák A n d o r........................ Radváncz, Ung vm., 1898. máj. 12-

Coll. Ért. 1915—1916. 17



130

b) Statisztikai kimutatás a növendékekről.

I. 11. III. IV. Összesen
1. A tanulók számának alakulása 

az iskolai év folyamán.
Rendes tanulóul beiratkozott .. .. 17 27 15 8 67
Magántanulóul felvétetett............. 1 1 4 6 12
A rendes és magántanulók száma 

összesen .................................... 18 28 19 14 79
Katonai szolgálatra alkalmasnak ta

láltatott .......................................... 3 13 11 8 35
Kimaradt......................................... — 1 — — 1
Meghalt ......................................... — 1 — — 1

A rendesnek felvett tanulók közül: 
a) rendes vizsgát tett az iskolai év 

végén .......................................... 14 11 5 30
b) a szükségrendelet alapján osztá

lyoztatok .................................... 3 7 6 2 18
c) a vkm. engedélyével mint magán

tanuló vizsgázott........................ __ 5 4 6 15
d) a vizsgálattól betegség miatt el

maradt .. .. .............................. 1 _ _ 1
e) a vizsgálattól katonai szolgálat 

miatt elmaradt ........................ — 1 — — 1
A magántanulóul felvettek közül 

vizsgát te tt.................................... 1 1 4 6 12
Osztálybizonyítványt nyert a tanév 

folyamán ..............................  ..
\

2. Az osztálybizonyítványt nyert 
tanulók közül:

a) Ág. h. ev. vallású ........................

18 24 19 14 75

16 22 16 10 64
Református « ........................ 2 1 2 3 8
Róm. kath. « ........................ — 1 1 1 3

ti) Magyar anyanyelvű........................ 18 24 19 14 75

c) 1893-ban született, tehát 23 éves — — — 1 1
1894-ben „ „ 22 „ — — 2 1 3
1895-ben « « 2 1  « — — — 2 2
1896-ban „ « 20 „ — 1 3 3 7
1897-ben » « 1 9  « — 5 5 4 14
1898-ban » « 1 8  « 3 7 8 3 21
1899-ben « « 1 7  « 6 7 1 — 14
1900-ban » « 16 » 7 4 — 11
1901-ben « « 15 » 2 — — — 2
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I. II. III. IV. Összesen

d) Sáros vármegyében született 1 5 2 1 9
Gömör „ „ 8 7 4 3 22
Abaúj-Torna „ „ 1 2 1 4 8
Szepes „ „ 1 3 1 1 6
Szabolcs „ „ — — 1 3 4
Pest „ „ 2 — 2 — 4
Brassó „ „ 1 3 — — 4
Borsod „ „ 2 1 — — 3
Zemplén „ „ — 2 — — 2
Bereg — — 1 1 2
Nógrád „ „ — — 2 — 2
Árva » „ — — 1 — 1
Ung — — 1 — 1
Liptó „ „ — — 1 — 1
Túrócz „ „ — — — 1 1
Szatmár „ „ 1 — — _ 1
Háromszék ,, „ — — 1 _ 1
Szolnok „ „ — _ 1 _ 1
Torontál „ „ — . 1 — _, 1
Külföldi ......................................... 1 — — — 1

é) Lelkész fia ................................... 1 2 2 1 6
Tanító fia ................................... 3 6 3 4 16
Egyéb értelmi foglalkozású fia 4 1 4 1 10
Iparos és kereskedő fia ............ 2 6 4 2 14
Kisbirtokos fia ............................. 6 5 4 4 19
Egyéb állású fia .............................

3. Az osztálybizonyítványt nyert 
ev. vallású tanulók közül:

2 4 2 2 10

a) Tiszakerületbeli, és pedig:
Sáros vármegyei illetőségű 3 6 1 1 11
Gömör „ „ 9 5 4 3 21
Abaúj-Torna » ,, 1 2 1 2 6
Szabolcs „ „ — — — 2 2
Brassó „ „ 1 2 — 3
Szepes „ „ 1 3 2 1 7
Árva ti _ _ 1 _ 1
Borsod „ „ _ 1 _ _ 1
Zemplén „ „ — 1 — _ 1
Liptó „ „ — — 1 — 1
Szatmár „ „ 1 _ _ _ 1
Háromszék „ „ — — 1 — 1

b) Bányakerületbeli............................. — 2 3 1 6
c) Dunáninneni kerületbeli ............ — — 2 — 2

17*
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4. Az 54,700—1916. és 59,900—1916. számú miniszteri rendelet alapján 
rendezett előkészítő tanfolyam észrtvevői közül:

a) Ág. h. ev. vall. 11, ref. vall. 2, róm. kath. vall. 1.
b) Magyar anyanyelvű 14.
c) 1894-ben született, tehát 22-éves 1, 1896-ban született, tehát 20-éves 1, 

1897-ben született, tehát 19-éves 6, 1898-ban született, tehát 18-éves 6. .
d) Sárosvármegyében született 1, Qömörvármegyében 3, Szabolcs- 

vármegyében 2, Pestvármegyében 2, Szepesvármegyében 1, Beregvármegyé- 
ben 1, Ungvármegyében 1, Háromszékvármegyében 1, Nógrádvármegyé- 
ben 1, Szolnokvármegyében 1.

é) Lelkész fia 2, tanító fia 1, egyéb értelmi fogl. fia 2, iparos fia 4, 
kisbirtokos fia 3, egyéb nem értelmi fogl. fia 2.

/ )  Az ev. vallásúak közül tiszakerületbeli 7, bányai kerületbeli 3, 
dunáninneni kerületbeli 1.

g ) Osztály bizonyítványt nyert 14.

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 II. emeletén, a 
rajzterem, a szlöjdterem és a gyakorlóiskola tanterme az eperjesi I. evang. 
egyház épületében van. Az utóbbi három helyiségért a tanítóképzőt fenn
tartó egyházkerület 1000 korona évi bért fizet. A torna és játék tanítására, 
illetőleg gyakorlására jól berendezett és kellően felszerelt tornacsarnokunk, 
az internátus tágas udvara és az ETVE játék- és tornatere szolgál. Ifjúsá
gunk a közétkezést a Collegium convictusi épületének étkezőjében kapja.

A gazdasági gyakorlatok végzésére megfelelő kerttel nem rendelke
zünk. Az internátus melletti, mintegy 3460 m2 területű kert szolgált némi 
útmutatással a gyümölcsfák és konyhakerti növények okszerű tenyésztésére. 
Megfelelő gazdasági kertnek megszerzése és abban egy méhesnek felállítása 
a békés idők beálltáig elodáztatott.

4. Szertárak, könyvtárak.
Szertáraink folytatólagos felszerelésére a nmélt. vall.- és közokt.-ügyi 

miniszter úrnak 1914. június 23-ikán kelt 65,858. sz. rendeletével kiutalt 
3000 kor. államsegély terhére 1625 kor. 25 fillért fordítottunk. Ezen összeg
ből a következő tanszereket vásároltuk be :

a) a tanítóképző-intézet részére: 1. Atwood-féle ejtőgép másodperc
ingával, egyszerű kikapcsolóval 160 kor. 2. Ingaállvány fából különböző 
ingákkal 15 kor. 3. Átszivárgási készülék 16 kor. 4. Iskolai ampére-mérő 
75 kor. 5. Iskolai volt-mérő 75 kor. 6. Rhumkorff-f. szikrainduktor 40 mm. 
szikrahosszal, áramváltóval 130 kor. 7. Mikrofontelefon-álloinás 2 telefon
nal 52 kor. 8. Szerszámgyűjtemény fiókos deszkalapon 100 kor. 9. Színes



133

korongocskák nyéllel 65 kor. 10. Szögtűző-dob állvánnyal és tájolóval 
22 kor. 11. Mérőszalag 22 kor. 12. ízlés szerve 12 kor. 13. Szaglás szerve 
33 kor. 14. Bőrmetszet 16 kor. 15. Európa térképe a keresztes-hadjáratok 
idejében 26 kor. 16. Európa térképe a francia forradalom és Napoleon 
korában 26 kor. 17. Magyarország térképe 1683-ban 26 kor. 18. Langl- 
féle falikép a történelem tanításához 7 drb 25'20 korona. 19. Meinhold- 
féle népfajokat szemléltető falikép 3 kor. 20. Lehmann.-féle földrajzi jellem
képek 16 drb 394 0 korona. 21. Frass-féle földrajzi jellemkép 9 kor 
22. Emberi csontváz 140 kor. 23. Készülék a sók táplálóképességének 
kimutatására 12 kor. 24. Készülék a szénsav kizárásával való növény
kultúrához 13’20 korona. 25. Horganyszekrény 17’60 korona. 26. Készü
lék a növények önmelegének meghatározására 13 20 korona. 27. Készülék 
a növény lélegzésének kimutatására 990 kor. 28. Készülék a transpiráló 
hajtás szívóképességének kimutatására 1320 kor. 29. Készülék a gyökér
nyomás kimutatására 605 kor. 30. Készülék a transpiráló-képesség helyre- 
állítására 3’85 kor. 31. Készülék az elpárolgó víz mennyiségének kimutatására 
1240 kor. 32. Készülék az assimilatio kimutatására 11 kor. 33. Arany 
László: Népmesegyűjtemény, 8 pld. 12 80 kor. 34. Gaal M.: Hűn és 
magyar mondák, 4 drb 10 kor. 35. Tompa M.: Népregék, 8 drb 4 80 kor 
36. Petőfi S.: János vitéz, 8 drb E60 kor. 37. Jókai M.: Népvilág, 8 drb 2 40 kor. 
38. Mikszáth K.: A jó palócok, 8 drb 4 80 kor. 39. Mikszáth K.: Tót 
atyafiak, 8 drb 4’80 kor. 40. Kölcsey F.: Paraeinesis, 8 drb E60 kor. 41. 
Kisfaludy K.: Válogatott költeményei, 8 drb 2’40 kor. 42. Berzsenyi D.: 
Válogatott versei, 8 pld. 2’40 kor. 43. Vörösmarty M .: Lírai és vegyes 
költeményei, 8 drb 4 80 kor. 44. Endrődi S.: A magyar költészet kincses- 
háza, 1 drb 12 kor. 45. Petőfi S.: Hazafias költeményei, 8 pld. 4’80 kor. 
46. Arany János: Válogatott balladái, 8 pld. 4'80 kor. 47. Arany J .: Toldy 
szerelme, 8 pld. 9'60 kor. 48. Arany J.: Toldy estéje, 8 pld. 480 korona. 
49. Petőfi S.: Táj- és életképei, 8 pld. 2'40 kor. 50. Bethlen M.: Önélet- 
leírásából, 8 pld. 4 80 kor. 51. Mikes K.: Válogatott levelei, 8 pld. 4’80 kor. 
52. Apor P .: Metamorphosis Transsylvaniae, 8 pld. 2‘40 kor. 53. Zrínyi M.: 
Sziget veszedelme, 6 pld. 12 kor. 54. Arany J.: Buda halála, 6 pld. 5'40 kor. 
55. Katona J.: Bánk bán, 6 pld. 10 80 kor. 56. Kisfaludy K.: A kérők, 
6 pld. P80 korona. 57. Madách I.: Az ember tragédiája, 6 pld. 18 korona. 
58. Kossuth L.: Beszéd a haderőről, 6 pld. P80 kor. 59. Deák F .: Első 
felirati beszéde, 6 pld. 1 80 kor. 60. Qreguss Á.: A balladáról, 6 pld. 3'60 kor. 
61. Kölcsey F.: Válogatott beszédei, 6 pld. 7'20 kor. 62. Jókai M .: Az új 
földesúr, 3 pld. 7'20 kor. 63. Jósika M.: Abafi, 3 pld. 6 kor. 64. Mikszáth 
K.: Szent Péter esernyője, 3 pld. 4'50 kor. 65. Herczeg F.: Pogányok, 
2 pld. 10 kor. 66. Gárdonyi G.: Egri csillagok, 1 pld. 6 kor. 67. Balassa 
B.: Válogatott költeményei, 6 pld. 1 '80 kor. 68. Tinódy: Válogatott his- 
tóriás énekei, 6 pld. E80 kor. 69. Gyöngyösi S .: Murányi Venus, 6 pld. 
E80 kor. 70. Bessenyei Gy.: A philosophus, 6 pld. 3'60 kor. 71. Kazinczy 
F.: Bátyám emlékezete, 6 pld. E80 kor. 72. Kisfaludy S.: Válogatott regéi, 
6 pld. P80 kor. 73. Vörösmarty M.: A két szomszédvár, 6 pld. 6 kor.
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74. Tompa M.: "Válogatott költeményei, 6 pld. 6 kor. 75. Br. Eötvös J.: 
A falu jegyzője, 3 pld. 30 kor. 76. Kemény Zs.: Zord idő, 1 pld. 8 kor. 
77. Kemény Zs.: Rajongók, 1 pld. 8 kor. 78. Szigligeti E.: Liliomfi, 6 pld. 
2'40 korona.

b) A gyakorlóiskola részére: 79. Elektromos inga 3 60 kor. 80. Elektro- 
skóp 9 kor. 81. Elektrofor 9 kor. 82. Elektromoscsengő faállványon 16 50 kor. 
83. Leydeni palack 12 kor. 84. Vas háromláb T20 kor. 85. Lakmuszpapír 
— '30 kor. 86. Kettős homorú lencse állványon 5'50 kor. 87. Hangvilla 
2 kor. 88. Nyelvsíp —'40 kor. 89. Iránytű fadobozban, árammutatóval 
450 kor. 90. Földgömb 24 kor. 91. Hangsíp - '6 0  kor. 92. Rézbetétes 
vonalzó 1 60 kor. 93. Szabó-olló 4 kor. 94. Centiméteres szalag —'30 kor. 
95. Himzőkeret 4'80 kor. 96. Vonalozott viaszos-vászontábla 20 korona. 
97. Házi, gazdasági és egyéb eszközök mintái 75 kor. 98. A föld képe 
vászonra felvontan lécekkel 24 kor.

Az Erdélyi és Szabó budapesti cégtől megrendelt taneszközök csoma
golási és szállítási díja: 9T92 kor. A megvásárolt könyvek bekötési díja: 
7040 kor. Összes kiadás 1787'57 kor. A fenmaradó 1212'43 koronát egy 
zongora beszerzésére fogjuk fordítani.

A tanítóképző természetrajzi szertára részére dr. Holénia Gyula intézeti 
orvos értékes csigagyűjteményt, a gyakorlóiskola részére a vkm. a történeti 
faliképek egy sorozatát ajándékozta.

A könyvtár gyarapodott:
a) Vétel útján: Lőrinczy Qy.: Az özvegy falu. Nádasdi Baán A.: 

Emlékalbum. Némethy K.: Földrajz. Thomas: Erdkunde. Weszely: Magyar 
oktatás rendszere. Tomcsányi R.: Fonomimikai gyakorlatok. Ivona: Munka
iskolája. 1907. évi 26. törvénycikk. Philip: Direkt módszer. Benedek — 
Kőrössy: Vezérkönyv. Bánóczy —Weszely: Poétika. Balogh: Alkotmánytan. 
Kiss —Kolumbán : Neveléstörténet. Bíró: Szlöjd-gyakorlatok. Vajda: A háború 
költészete. Révfy: Kuruc nóták és Új magyar férfikarok. I. L. Krebs: Gesammt- 
Ausgabe. I. Concone: Énekfüzetek 13 pld. c. művekkel és Evan g . Ő rálló  
Ev. N épiskola , M agyar T anító k épző , M agyar  K isdednevelés és N é p 
oktatás, Iskolák Ú jságja, Vasárnapi k ö n y v , Képzőm űvészet  című 
folyóiratokkal.

b) Ajándék útján: Révai nagy lexikon 12. és 13. kötete. Geduly Henrik: 
Háború és vallás. Major Gy.: Éljen! Dr. Németh A.: Diplomáciai okmányok. 
Az áll. tanítóképzők számviteli szabályzata 2 pld. Herodek K.: Mentsük meg 
a vakot. Korbély G .: Egyházi beszéd. Kállay A.: Magyar király-hymnus. 
Figyelmeztetés a rovar- és gombakár elleni védekezésre 5 pld. Jablonovszky: 
A gyümölcsfák s a szőlő kárttevő rovarai c. művekkel és a N épta n ító k  
Lapja, H ivatalos Közlöny , A kadémiai É r t e s ít ő , Evang . G y á m in tézet  
című folyóiratokkal.
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5. Internátus, externátus.
Az eperjesi ev. egyházak tulajdonát képező épületekben, amelyek a 

lefolyt isk. évben is internátusi célokra rendelkezésünkre állottak és négy 
bérelt helyiségben 57 tanulónk volt elhelyezve. Az internátusi lakás díja 
egész évre 80 korona volt. Internátusi lakásdíj-elengedésben részesült 48 
tanulónk 2845 kor. összegben. Internátusi felügyelő tanár: Lehoczky Egyed 
intézeti tanár.

6. Köztartás.
Intézetünk 58 tanulója a közétkezést a coll. tápintézettől, annak étkező- 

helyiségében nyerte. A reggeli dija havi 3 kor., az ebéd és vacsora díja 
az egész évre 250 koronában volt megállapítva. Közétkezési díjelengedés
ben részesült 40 tanulónk; az elengedett összeg 354L25 kor.

7. Segélyezés, ösztöndíjak, jutalmak.
A lefolyt iskolai évben tanulóink a következő segélyben részesültek:
a) Az ev. vallású rendes tanulók, 8 ev. vallású magántanuló és az 

előkészítő tanfolyam 11 ev. vallású hallgatója tandíjat nem fizetett. Lengyel 
Elemér ref. vallású tanuló 20 kor. tandíj elengedésben részesült. Az elenge
dett tandíj: 980 kor.

b) Internátusi lakbér-elengedésben részesült az I. oszt.-ból: Balogh J., 
Czelder J., Dominik J., Gerhard Z., Geyer G., Leffler Gy., Máté B., Monczol P., 
Nádassy D., Polcz L., Pollner A. a 70 kor.; a II. oszt.-ból: Burró B., Doják I., 
Engler P., Gödri J„ Javorniczky E., Király P., Koncsek J., Kozslej Gy., 
Mega S., Orech Gy., Ölschläger I., Sterns Gy., Veréb D. ä 70 kor., Dinda J. 
40 kor., Boczkó L., Danis J. Gyurján A., Meitzer G., Szikora L. ä 35 kor., 
Meskó A. 20 kor.; a 111. oszt.-ból: Baltazár D., Bábel J., Hunszdorfer J., 
Koncsek Gy., Koncsek J., Maczkó J., Marschalkó Gy., Szereday K-, Zsák A. 
a 70 kor., Koczka P. 40 kor., Hajsó S., Makovics B. ä 35 kor.; a IV. oszt.-ból: 
Vohaner G. 70 korona, Danis P., Monczoly J., Szabó E. a 35 kor., Lengyel 
E. 15 kor. Az elengedett internátusi lakásdíj 2845 kor.

c) Közéikezési díj-elengedésben részesült: Leffler Gy. I. o. 250 kor., 
Koncsek J. II. o. 190 kor., Hunszdorfer J., Marschalkó Gy. III. o. és Vohaner 
G. IV. o. ä 160 kor., Dominik J. I. o. 15625 kor., Veréb D. II. o. 140 kor., 
Máté B., Nádassy D., Polcz L. I. o., Gödri J. II. o., Baltazár D., Bábel J., Zsák
A. III. o. ä 125 kor., Pollner A. I. o. és Javorniczky E. II. o. ä 9375 kor., Monczoly 
J., Szabó E. IV. o. á 80 kor., Ölschläger J. II. o., Maczkó J. és Szereday K.
III. o. ä 67'50 kor., Czelder Gy., Gerhard Z., Geyer G., Meitzer E., Michalik 
Gy., Monczol P. I. o., Doják I., Gyurján Á. II. o. Cseri Gy. és Koncsek J., •
III. o. ä 62'50, Dinda J. II. o. 60, Boczkó L., Engler P. II. o., Hajsó S. III. o., 
Danis P. IV. o. ä 3L25 kor., Leporisz L, Meitzer E., Szikora L. II. o., Makovics
B. III. o. á 22 25 kor. A közétkezési díj-elengedés: 354125 korona.

d) Ösztöndíjban részesült: Marschalkó Gy. III. o. a Haskó Gy.-félében: 
100 kor. Koncsek J. II. o. a Jelenik— Almássy I.-félében: 100 kor. Klinczkó 
A. II. o. a Gamauf Gy.-félében: 80 kor. Dominik J. I. o. a Szabó-félében:
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20 kor. és a Roskoványi-félében: 16 kor., összesen 36 kor. Hunszdorfer J.
III. o. a Roskoványi-félében: 16 kor. és a Fabriczy I.-félében: 8 kor., össze
sen 24 kor. Pollner A. I. o. a Roskoványi-félében: 16 kor. és a Kubinyi- 
félében: 4 kor., összesen 20 kor. Leffler Oy. I. o. a Roskoványi-félében: 16 
kor. Szereday K. III. o.-nak javasoltatott a gazdasági ösztöndíj: 20 korona. 
Ösztöndíjak összege 360 kor.

e) „A gyümölcsfák és a szőlő kárttevő rovarai" című munkát kapták: 
Szőke A., Vohaner O. IV. o., Bábel J., Koncsek Oy. és Zsák A. III. o. tan.

f)  Egyes könyvkiadók összesen 70 kor. értékű tankönyveket bocsátottak 
ingyen rendelkezésünkre, amelyek a szegénysorsú tanulók között osztattak szét.

A segélyek és ösztöndíjak együttes összege: 783225 kor.

III. Az intézet működése.
1. Nevelés, fegyelem .

A lefolyt isk. évben is a lehetőségig törekedtünk arra, hogy tanulóink
ban a tanítói pálya iránti szeretetet felköltsük, a vallásos és hazafias érzel
meket fejlesszük, a természet és művészet iránti nagyrabecsülésüket ápoljuk 
és öregbítsük. Minden rendelkezésre álló eszközzel és saját jó példánkkal 
arra igyekeztünk, hogy növendékeinkből nemcsak kötelességtudó, hanem 
hivatásos és a mellett vallásos és hazafias érzelmű népisk. tanítókat nevel
jünk, akik majd a reájuk bízandó gyermeksereget saját jó példájukkal, 
odaadó igyekezetükkel és arravalóságukkal értelmes, vallásos és a magyar 
hazát szerető honpolgárokká neveljék. Támogatásunkra voltak a helybeli 
társadalmi és kulturális egyesületek, amelyek által rendezett felolvasásokon, 
ünnepélyeken, hangversenyeken részt vettünk és némelyeken közre is 
működtünk.

A vallásos érzelmek ápolását célozta a tanítási napok kezdetén a zene
teremben megtartott ima, amelyen az összes tanulókon kívül a tanártestület 
egVes tagjai is jelen voltak. Az imát, illetve a IV-ed évesek által öt ízben 
tartott egyházi beszédet egy-egy choral éneklése vezette és fejezte be. Az 
orgonakiséretet is a növendékek szolgáltatták. Hasonló imát tartottak a 
tanulók az internátus egyik helyiségében a lefekvés előtt. A vasárnapi és 
ünnepi istentiszteleteken a tanulók saját felekezetűk templomában vettek 
részt. Az ev. és ref. növendékek szorgalmasan látogatták a coll. theol. akad. 
által rendezett vallásos estélyeket. A reformáció emléknapjának megünnep
lésére magunk is külön ünnepélyt tartottunk. Evang. vallású tanulóink két 
ízben — a coll. intézetek deprekácionális ünnepélyekor, amelyen egy-egy 
énekszámmal szerepeltünk — részesültek az Úr vacsorájában. Másvallású 
tanulóink is a megfelelő alkalmakkor eleget tettek vallásos kötelességeiknek.

A hazafias érzelmek ápolására a lefolyt isk. év minden napja, de külö
nösen a tanév folyamán rendezett iskolai ünnepélyek, az iskolai év folyamán 
besorozott és katonai szolgálatra behívott növendékeink elbocsátásakor tar-
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tott ünnepélyek bőséges alkalmat szolgáltattak. Tanulóink hazafias érzülete 
ezen alkalmakkor lélekemelő módon nyilvánult meg.

A testi nevelés szolgálatára voltak a rendes tornaórák, a város kör
nyékére rendezett tanulmányi és sétakirándulások. Az utóbbiak a hosszas 
gyaloglás fáradalmainak könnyű elviselésére szoktatták rá az ifjúságot.

A fegyelmi állapot általában kielégítő volt. Károsan befolyásolta azt az 
év folyamán katonai szolgálatra alkalmasnak talált néhány tanuló, akik be
hívásukig az intézet^,és internátusi szabályok szigorú betartására csak nagy- 
nehezen és folytonos ösztökéléssel voltak rábírhatok. Egy tanulónk súlyosabb 
fegyelmi vétség miatt kénytelen volt az intézetet elhagyni, egy másik tanulónk 
pedig, hasonló okból, magaviseletből »nem szabályszerű'1 érdemjegyet nyert.

Az iskolai év folyamán rendezett gyűjtések a katonák karácsonyi 
szeretetadományára 59 kor. 60 fillért, az egyházkerületi jubileumi alapra 
25 koronát, az egyetemes jubileumi alapra 10 koronát, a kerületi árvaházra 
23 kor. 40 fillért, a coll. gyámintézetre 10 koronát eredményeztek. A jan- 
24-ikén rendezett templomi hangverseny 858 koronányi tiszta jövedelmének 
egyik felét a helybeli Vöröskereszt-egyesületnek, másik felét az Eperjesen 
felállítandó »Hősök emléke" javára fordítottuk. A május 1-jén több helybeli 
intézettel együttesen rendezett hazafias emlékező-ünnepély után közadako
zásból befolyt összeget az ev. polg. leányiskola igazgatósága juttatta el az 
illetékes helyre.

Fölkaroltuk a »Könyvet a katonáknak" mozgalmat is és az egyes 
tanárok által felajánlott könyveket a helybeli Katona-otthonnak engedtük át.

Gyűjtéseink eredménye tanulóink áldozatkészségének magas fokát 
igazolja.

2. Iskolai ünnepélyek, kirándulások.
Az iskolai év megnyitó ünnepélyén, amelyen az intézeti és internátusi 

szabályok felolvastattak és megmagyaráztatok, intézetünk vallástanára imád
kozott és az igazgató buzdította az ifjúságot a példás erkölcsös életre, a 
kötelességek fokozott teljesítésére. Az ünnepély kezdetén az »Erős vár a mi 
Istenünk" kezdetű chorált,befejezte után pedig a Hymnust énekelte az ifjúság.

Az október 6-ikán, az »Aradi vértanúk" emlékére rendezett coll. ünne
pélyen ifjúságunk egy énekszámmal vett részt.

Október 10-ikén búcsúztunk el az okt. 15-ikére behívott 12 tanulónktól. 
Az igazgató és Lehoczky Egyed intézeti tanár beszéde közben Monczoly 
János IV. oszt. növendék, társai nevében meghatottan vett búcsút az intézettől. 
Az ifjúság énekszámokat adott elő.

Az október 30-ikán tartott vallásos ünnepélyen Lehoczky Egyed vallás
tanár tartott felolvasást, az ifjúság ének- és zeneszámokkal és szavalattal 
működött közre.

December 12-ikén az Önképzőkör díszülése keretében vettünk búcsút 
a december végén és január folyamán bevonult 5 növendékünktől.

Január 24-ikén a helybeli intézetek egy részének bevonásával templomi 
hangversenyt rendeztünk a következő műsorral: 1. Wagner: Lohengrinjából
Coll. Ért. 1915-1916. 18
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„Feierlicher Zug zum Münster". Előadta a cs. és kir. 66. gy.-e. zenekara, 
Jeschek Gusztáv karmester úr vezetése mellett. 2. Stradella: Templomi ária. 
Szövegét írta Csengey Gusztáv. Énekelte Moyzes Miklósné úrnő, orgonán 
kisérte Moyzes Miklós úr. 3. Händel: Sarabande. Gordonkán játszotta Soucek 
Károly úr, orgonán kisérte Liebscher János úr. 4. Wolfgang: Cantate. Elő
adta egy alkalmi vegyeskar, Kapy Gyula úr vezetésével, orgonán kisérte Durst 
Győző úr. 5. a) Reinberger: Visio; b) Moyzes: Pastorale; c) Mendelssohn: 
Finale az f-moll sonátából. Orgonán előadta Moyzes Miklós úr. 6. Moyzes: 
Fohász. A 66. gy.-e. zenekarának kísérete mellett előama a helybeli állami 
tanítónőképző-intézet énekkara, Moyzes Miklós úr vezetése mellett. 7. Schwartz: 
Schlachtgebet. Énekelte Falvay Jenő úr, orgonán kisérte Durst Győző úr. 
8. Brambach: „A hangok vigasza". Szövegét írta Csengey Gusztáv. Előadta 
a 66. gy.-e. zenekarának kísérete mellett egy alkalmi vegyeskar, Jeschek 
Gusztáv karmester úr vezetése mellett. (A vegyeskar női szólóját énekelte 
Balpataky Magda úrleány. A vegyeskarban résztvettek a következő intézetek: 
a helybeli Kereskedők Társulata által fenntartott női kereskedelmi tanfolyam, 
az ev. polgári leányiskola, a coll. theol. akadémia és a coll. tanítóképző-intézet.)

A hangverseny erkölcsileg és anyagilag fényesen sikerült és jótékony 
célra 858 koronát eredményezett.

A március 15-ikén rendezett coll. ünnepélyen egy énekszámot adtunk 
elő és Szőke Andor IV. oszt. növendék „Petőfi álma" c. költeményt szavalta 
el nagy hatással, Zathureczky Dezső II. oszt. tanuló zongorakisérete mellett.

Ugyancsak a márciusi nagy napok emlékére, március 19-ikén a 
gyakorló-iskolai tanulók bevonásával intézeti ünnepélyt rendeztünk. Ének-, 
zeneszámmal és szavalattal közreműködtek a tanítóképző és gyakorló-iskola 
növendékei. Szőke Andor IV. oszt. tanuló alkalmi beszédet mondott.

Április 9-ikén tartott háborús ünnepélyen az igazgató a háború okairól, 
Slajchó Mihály tanár a háború várható eredményeiről és Kapy Gyula tanár 
a háborús költészetről tartott felolvasást. A tanulók hazafias dalokat adtak 
elő és hazafias költeményeket szavaltak.

Május 1-ső napján a Gorliczei áttörés emlékére, több helybeli intézettel 
együttesen a városi Vigadó nagytermében rendezett ünnepélyen, amely a 
megye és város közönségének legnagyobb érdeklődése mellett folyt le, egy 
számmal szerepeltünk. Szőke Andor IV. oszt. növendékünk szavalt a nagy- 
közönség osztatlan tetszése mellett.

Május 20-ikán az 1898. évbeli hadbahívott 18 növendékünktől búcsúz
tunk. Nt. Halmi Aladár képesítővizsgálati bizottsági elnök lelkes beszédet 
intézett az ifjakhoz, kiknek nevében Szőke Andor IV. oszt. növendék vála
szolt. A tartalmas és szépen elmondott búcsú-beszéd a hallgatóságot mélyen 
meghatotta és sokak szemébe könnyet csalt. Az intézet nevében az igazgató 
búcsúzott a hadbahívott növendékektől. A lélekemelő ünnepélyt ének
számok tették teljessé.

A lefolyt iskolai évben messzebb fekvő helyek felkeresését célzó, hosszabb 
ideig tartó kirándulásokat nem rendeztünk. A közel fekvő helyek felkeresésére 
szorítkoztunk csupán egyes tanulmányi kirándulások rendezésével.
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3. Tanítás.
a) Tanári értekezletek.

Az iskolai év folyamán megtartott értekezletek felölelték az intézet 
összes ügyeit s így a tanulmányi ügyeket is. Külön módszeres értekezlete
ket az év folyamán nem tartottunk. A kisegítőtanárokat a tanulmányi rend, 
a tanítási módszer és eljárásról az igazgató tájékoztatta. A kisegítőtanárok 
az ő meghallgatásával készítették el a reájuk bízott tárgyak tanmeneteit. 
A tanmenetek némi módosítását tette szükségessé a Vkm. 1473 — 1916. ein. sz. 
rendelete, amely a tananyagnak április 15-ikéig való eltanítását tette köte
lezővé. A módosított tanmenetek egybevetése végett külön értekezletet tar
tottunk. Ezen értekezlet határozatát a tanítóképzők szakfelügyelősége jóvá
hagyólag vette tudomásul és a II. félévtől kezdődőleg a módosított tanmenetek 
szerint folyt a tanítás.

Külön értekezletet tartottunk a kir. tanfelügyelő iskolalátogatásának 
befejezte után, a templomi hangverseny rendezése céljából, két tanuló fegyelmi 
vétségének elbírálása két rendkívüli értekezlet megtartását tette szükségessé.

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 népiskolai tanító- és tanítónő- 
képző-intézetek tanterve" (kiadta a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1911. 
évi 78,000. sz. alatt kelt rendeletével) alapján, az 1473 — 1916. ein. sz. miniszteri 
rendelet folytán némileg korlátozott terjedelemben, a fontosabb részek tüzetes 
tárgyalásával, az állam által engedélyezett tankönyvek szerint taníttattak.

A zenei tárgyak tanításánál különös gondot fordítottunk a kántor
képzésre.

c) írásbeli dolgozatok.
1. Magyar nyelvből.

I. osztály. 1. és 2. Tollbamondás. 3. Egy szünidei kirándulás. 4. Krisztus 
és Péter. (A népmonda után.) 5. Őszi gondolatok. 6. Az alföldi magyar háza. 
(Olvasmány alapján.) 7. A gonosz mostoha. (Gyulai költeménye alapján.) 
8. A tél örömei. 9. Mit tudunk a tengerekről? 10. A népvándorlás. 11. A konyhá
kért. 12. A világháború eddigi története. 13. A jó néptanító kötelességei. 
14. Az Igazság és Hamisság.

II. osztály. 1. Hogyan töltöttem a szünidőt? 2. Az újkor találmányai 
és hatásuk Európára. (Házi.) 3. Hogyan lesz tanulásom eredményes? 4. Hogyan 
vélekedem volt olasz szövetségesünk eljárásáról? (Házi.) 5. Milyen hatással 
volt a keresztyénség befogadása a magyar nemzetre? (Tárgyalt olvasmány 
alapján.) 6. Hogyan nevelték a magyar nemes ifjakat a XVII. században?
7. Milyen embernek ismerjük Arany Jánost „Fiamnak" c. költeményéből? 
(Házi.) 8. Kisfaludy Károly „Mohács" c. elégiájának tartalma és alapeszméje.

!8#



9. A rozzant csárda. (Leírás.) 10. Petőfinek „A magyar nemes" c. költeménye 
alapján meghatározandó a szatíra lényege és célja. 11. A „Szeptember végén" c. 
költemény gondolatai. 12. Hogyan bűnhődnek Arany balladáinak hősei? (Házi.)

III. osztály. Házi dolgozatok: 1. A házi nevelésről. (Szvorényi után.)
2. Mikép képzelem tanítói hivatásomat megkezdeni? 3. Buda halála. (Jellemzés 
Riedl F. alapján.) 4. Tanítóképzésünk a múltban. 5. Bánk tragikuma. 6. A köte
lességteljesítés fontossága. 7. Kérők és Csalódások tipikus alakjainak jellem
zése. 8. A haza védelméről. (Kossuth országgyűlési beszédének elemezése.)

Iskolai dolgozatok: 1. Első benyomások iskolatársaim hadbavonulása 
alkalmával, vagyis mily érzelmeket váltott ki belőlem társaim bevonulása?
2. Buda halála. (Tartalmának leírása.) 3. Tragikum a tragédiában. 4. A ballada.

IV. osztály. Házi dolgozatok: 1. A népiskolának mely tárgyai szol
gálják a leghathatósabban az erkölcsi nevelés céljait? 2. Arany János balladái.

Iskolai dolgozatok: 1. A felújulás korának irodalmi irányai és mélta
tásuk. 2. A mohácsi veszedelem és következményei. (Tanítási tervezet.)

2. Német nyelvből.
I. osztály. 1—3. Diktált szöveg másolása. 4. Die Familie. 5. Wie wir 

uns ein Wohnhaus bauten? 6. Wie wir unser Wohnhaus einrichteten?
7. Unser Hof. 8. Der Gottesdienst. 9. Igeragozási gyakorlatok.

II. osztály. 1. Budapest. 2. Stefan. 3. Die Einschreibung. 4. Der junge 
Lehrer. 5. Die Umgebung des Dorfes. 6. Der menschliche Körper. 7. Die 
Stadt Eperjes. 8. Die Ferien.

III—IV. osztály. 1. Der Fluss. 2. Europa. 3. Die Hirtenflöte: 4. Erlkönig.
5. Das Kornfeld. 6. Die Menschen und die Tiere. 7. Der gute Knecht.
8. Die drei Freunde.

3. Mennyiségtanból.
Osztályonkint és havonkint 1 — 1 zárthelyi írásbeli dolgozat a hónap 

folyamán elvégzett anyag köréből, ezeken kívül óránkint házi feladatokat 
készítettek a növendékek.

d) A növendékek  k ö te lező  házi olvasm ányai.
I. osztályban. 1. Petőfi S.: János vitéz. 2. Magyar népballadák. 3. Arany 

J .: Toldi estéje. 4. Jókai M.: Népvilág. 5. Mikszáth K.: A jó palócok, A 
tót atyafiak. 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.

III. 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. 5. Ma
dách J.: Az ember tragédiája. 6. Tóth Ede: A falu rossza.
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e) Az osztályzatok összegező  kimutatása

Tárgy
I. osztály1 Összesen

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 i 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Magaviselet......................................... 15 2 _ _ _ 14 3 1 _ _ b 3 1 1 — _ 1 1 — — 35 9 3 1 —
Szorgalom ........................................ 1 5 9 2 — 1 3 13 1 — — 2 b 3 — — — 2 — — 2 10 30 b —

Vallástan.............................................. 4 7 4 2 _ 5 8 5 _ _ 3 4 2 2 — i 1 — — — 13 20 11 4 —
Neveléstan ........................................ 1 3 9 4 — 2 4 7 5 — 1 5 1 4 — i — 1 — — 5 12 18 13 -
Tanítási gyakorla t............................. 2 5 4 — — 1 1 — — — 3 b 4 -
Magyar nyelv ................................... 4 2 10 1 — 1 2 7 8 — 2 2 6 1 — i — 1 — — 8 b 24 10 —
Német nyelv ................................... 2 3 2 10 \— 2 6 7 3 — 1 4 5 1 — — 1 1 — — 5 14 15 14 —
Tót nyelv ........................................ 3 2 7 5 — 1 5 7 5 — 1 2 5 3 — — — — 2 — 5 9 19 15 —
Történet.............................................. 2 7 2 6 — 1 6 ö 5 — 3 — 3 4 1 — — — — — 6 13 11 15 1
Alkotmánytan .................................. - i 1 1 1
Földrajz .............................................. 5 5 b 1 — 1 b 9 2 — 1 4 4 2 7 15 19 5 —
Mennyiségtan ................................... 4 3 5 5 — 1 2 7 8 — 2 — 5 4 — — 1 1 — — 7 ö 18 17 —
Természetrajz ................................... 3 6 7 1 — 3 4 10 1 — — 5 5 1 — — — — — — b 15 22 3 —
Természettan ................................... 1 8 1 1 — 1 1 — — — 2 9 1 1
Gazdaságtan........................................ 2 8 7 — — 1 4 10 3 - 1 4 b — — — — 2 — — 4 lb 25 3 —
Egészségtan.........................................
É n e k .................................................... 2 5 10 — — 3 7 3 5 — 3 2 3 3 — — — 1 1 — 8 14 17 9 —
Z e n e .................................................... 4 7 4 2 — 3 5 2 8 — 2 2 3 3 1 — — 1 1 — 9 14 10 14 1
Rajz .................................................... 1 4 6 6 — — 9 b 3 — — 4 2 5 — — — 2 — — 1 17 lb 14 —
Szépírás.................................. . .. .. — 4 12 1 — 3 5 10 — — — — — — — — — 2 — — 3 9 24 1 —
Szlöjd .............................................. 3 5 9 — — 1 5 11 1 — 3 1 5 2 — — — 2 — — 7 11 27 3 —
Torna .............................................. 1 5 8 3 — 2 7 8 1 — — 5 5 1 — 2 — — — 5 17 21 5

írásbeli dolgozat 1 8 7 1 1 5 12 — — 5 5 1 — — 2 — - 2 18 2b 2

‘ Rendesen végzett 14, a szükségrendelet alapján osztályoztatott 3 tanuló. — 2 Rendesen végzett 11, a szükségrendelet alapján osztályoztatott 
7 tanuló. — 8 Rendesen végzett 5, a szükségrendelet alapján osztályoztatott 6 tanuló. — 4 A szükségrendelet alapján osztályoztatott 2 tanuló.

'141



142

f )  Átlagos eredm ények.

Tárgy I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt. I—IV. oszt.

Magaviselet .................. 142 1-28 1 73 2-50 1-37
Szorgalom .................. 270 278 309 3 - 2-83

Vallástan........................ 223 2 ' - 2-27 1-50 242
Neveléstudomány .. .. 294 283 272 2 '- 2-81
Tanítási gyakorlat .. .. - — 318 2-50 3-07
Magyar nyelv ............. 2'47 3-22 2-54 2‘- 275
Német nyelv ............. 317 261 254 2-50 279
Tót nyelv .................. 282 289 2-90 4‘- 2-91
T ö rtén e t........................ 270 2-83 3 - — 2-82
Alkotmánytan ............. — — — 2 -- 2- —
Földrajz ........................ 247 2-67 263 — 2-47
Mennyiségtan ............. 264 322 3 -- 2-50 293
Természetrajz ............ 235 2-50 263 — 2-47
Természettan.................. — — 348 2-50 307
Gazdaságtan.................. 229 2-83 2-45 3 - 2-56
Egészségtan .. .. -.. .. — — — 2’- 2 '-
É n e k .............................. 2-47 255 2-54 3-50 256
Zene .............................. 223 2-83 2-90 3-50 266
Rajz .............................. 3‘- 267 309 3’- 2-89
Szépírás ........................ 2'82 2-39 — 3 - 262

Szlöjd.............................. 2-35 267 1 2-54 3‘- 2-54

Torna.............................. 276 2-44 263 1-- 254

írásbeli dolgozat............ 2'47 239 263 3 '- 2-58

Tanulmányi átlag .. .. 2 71 269 275 2-56 2-63

\
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g )  A tanítóképző-intézet óraterve.

Az osztályok heti órái 'Cj>-s° & 2 2
Tantárgyak

I. II. III. IV.
vzi <u <u Nr- (/)
< ;° A 

tan
á 

he
ti 

( 
sz

ám
a

V allástan ................................... 2 2 2 2 8 8
Neveléstan :

a) e lm é le t.............................. 2 3 3 2 10 10
b) gyakorlat ........................ — — 1 3 4 4

Magyar nyelv és irodalom .. .. 3 3 3 3 12 12
Német nyelv ............................. 2 2 2 2 8 6
Tót n y e lv ................................... 2 2 T 2 8 4
Mennyiségtan............................. 3 3 2 3 11 11

Történeti tárgyak:
a) fö ld rajz ............................. 2 2 2 — 6 6
b) történelem s alkotmánytan 3 3 2 2 10 10

Természettudományok:
a) természetrajz .................. 3 3 4 — 10 10
b) fizika................................... — — 2 3 5 5
c) gazdaságtan........................ 2 2 2 2 8 8
d) egészségtan........................ — — — 1 1 1

Ének és zene:
a) egyházi ének .................. 1 1 1 1 4 3
b) karének ............................. 1 1 1 1 4 1
^ ’harmonium és orgona.. .. 2 2 2 2 8 8
d) kántorképzés .................. — — — 1 1 1
e) hegedűlés ........................

Rajz, szlöjd, szépírás:
1 1 1 1 4 3

a) rajz ................................... 2 2 i 2 2 8 4
b) szlöjd................................... 2 2 2 2 8 6
c) szépírás............................. 1 1 — — 2 1

Testgyakorlás, játék, katonai ki-
képzés ................................... 2 2 2 2 8 4

Összesen .. .. 36 37 38 37 148 126



h) Órarend. 4^
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i) A használt tankönyvek és segédkönyvek.
I. 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, Csillagászati 
és fizikai földrajz 3. k. Győri, 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 hang
jegyfüzet. Miklós-Móczár, Állat- és növénytan I. r. Murányi, Bibliai szemelvé
nyek 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. — Segédkönyvek: 
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 II. 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 
1. r. 2. k. Győry, Luther kiskátéja. Hohmann-Bloch, Hegedűiskola 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, I. 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, Mintaleckék. 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, mint az I. osztályban. Ezenkívül: Tanterv és
Coll. Ért. 1915—1916. 19
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Utasítás 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. Dékány, Mértan
II. r. 4. k. Dékány-Simkó, Számtan II. r. 2. k. Fonyó, Hitelemzéstan elemei
6. k. róm. kath. részére. Hohmann-Bloch, Hegedűiskola I. r. Horvay, 
Német olvasókönyv III —IV. o. 2. k. Kapy, 80 énekdallam. Kapy, Egyházi 
zenekönyv. Kiss, Vallástanítás módszertana 2. k., 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.

4. Gyakorlati kiképzés.
Intézetünk I., II., III. és IV. éves növendékeinek, a háborús állapot 

miatt, bő alkalmuk nyílt a gyakorlati tanítások megfigyelésére és elsajátítá
sára, mert a folytonosan apadó létszám lehetővé tette, különösen a III. és
IV. éveseknél, a gyakori fellépést. Sajnos, hogy csak a mindennapi 
gyakorlóiskolát látogathatták; a gyakorló ismétlőiskola és a gyakorló ifjúsági 
egyesület ez évben szünetelt s itt nem szélesíthették gyakorlati kiképzésüket.

a) Hospitálások a gyakorlóiskolában.
Az I. évesek megfigyelése a testtani órák tárgyalásához, a II. éveseké 

a lélektan, a III. éveseké a nevelés-oktatástan és módszertan tárgyalásához 
alkalmazkodott. A tanév elején leginkább a gyermekek tisztaságát ellen
őrizték s figyelemmel kisérték egy-egy kiszemelt tanulónak testi és lelki 
fejlődését, melyről rendszeres naplót vezettek. A megfigyelések mindenkor 
szoros kapcsolatban állottak a testtan, lélektan és nevelés-oktatástan elméleti 
fejtegetéseivel, vagyis rátereltük őket a gyermektanulmányozás fontosságára. 
Ezzel elértük azt a fontos feladatot, hogy a gyermekben véghezmenő élet
tani és lélektani folyamatokat ne csak elméletben ismerjék, hanem azokat 
fel is ismerhessék és értékesíteni is tudják.

A három alsó tanfolyam látogatói ténylegesen is résztvettek az iskola 
munkájában: fogadták a gyermekeket, ügyeltek arra, hogy felöltőiket, kalap
jaikat a nekik kijelölt fogasra helyezzék, vezették a reggeli tornagyakorlatokat 
s óraközben játékokat rendeztek.

A IV. évesek ellenőrizték a mulasztásokat, bevezették a haladási naplóba 
a napi teendőt. Megbeszélést tartottunk az előforduló fegyelmi eseteknél-
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A próbatanításokat mindenkor bírálat követte. A bírálatok lefolyása 
ez volt: a próbatanító részletesen elmondotta tanításának tervezetét, kitűzte 
a célokat, rámutatott tanításának hiányaira, megokolta az esetleges eltérést, 
megállapította tanításának eredményét; őt követte a főbíráló, majd az önként 
jelentkező bírálók.

c) A IV. éves növendékek tanításai a gyakorlóiskolában.
A mindennapi gyakorlóiskolában lefolytatott próbatanítások előkészí

tésében, a tanítás-tervezetek javításában, a megbeszéléseken Molitor Gusztáv 
tanár és a gyakorlóiskola vezetője vettek részt. A tanév elején, de a tanév 
folyamán is Molitor Gusztáv a számtanból, természetrajzból, mértanból, 
természettanból, Remenyik Lajos pedig a vallástanból, a nyelvtanból, fogalma
zásból, történelemből, a polgári jogok és kötelességekből bemutató
tanításokat tartottak.

A növendékek a tanév első felében félórás, később folytatólagos, 
majd a tanév vége felé a tanítást két félórára osztva, két tantárgyból tartottak 
próbatanítást. Midőn a behívások folytán az osztályban csak két növendék 
maradt, ezek felváltva tanítottak s önállóan vezették a gyakorlóiskolát.

A gazdasági gyakorlatoknál felügyeltek a gyakorlóiskolai tanulók 
munkáira s ott útbaigazításokat adtak.

5. Az intézet ifjúsági egyesületei.
1915. szeptember 19-ikén megalakult az önképzőkör. Tanár-elnöke: 

Gerhard Béla igazgató, titkára Vohaner Géza IV. o., főjegyzője Szabó 
Elemér IV. o., később Tornyai Mátyás IV. o., majd Cséri Gyula III. o., 
pénztárosa Danis Pál IV. o., januártól: Vohaner Géza titkár, könyvtárosok: 
Lengyel Elemér IV. és Marschalkó Gyula III. o., Baltazár Dezső III. o., 
aljegyzője Engler Pál II. o. tanuló volt.
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A kör az alakuló évzáró ülésen kívül 14 ülést tartott.
A kör bevétele volt 81 '50 K., kiadása 5870 K., pénztári maradvány 

2280 K. Tagsági díj-hátralékból befolyt 3640 K.

Az Önképző-kör vagyona:
1. 6°/0-os hadikölcsön-kötvényben................................  300'— K
2. Takarékpénzt, betétekben 1916. jún. 30-ikán .........  46872 „
3. Könyvtár, szekrények, zeneszerek ............................  3500'— „
4. Hátralékokban ...........................................................  32090 ,,

Összesen: 4589 62 K

Az Önsegélyző-kör vagyona :
1. 6°/„-os hadikölcsön-kötvényben................................  600'— K
2. Takarékpénztári betétben 1916. jún. 30-ikán ......... 88'24 »
3. Hátralékokban ........................................................... 90 70 „

Összesen: 778'94 K

Az Önsegélyző-kör javára Mayer Endre 4 K-át adományozott. 

A Oamauf-alap állománya: *
1. 40/0-os járadékkötvényben ........................................  1000’— K
2. Takarékpénzt, betétben 1916. jún. 30-ikán ............ 14'22 „

Összesen: 101422 K
Kiadatott egy ösztöndíj.................................... 80'— K

A Fabriczy-alap állománya:
1. 4°/0-os járadékkötvényben ........................................  200-— K
2. Takarékpénzt, betétben ............................................ 45 10 «

Összesen: 24570 K
Kiadatott egy ösztöndíj .................................... 8- — K

A Kablnyl-alap állománya:
1. 4°/0-os járadékkötvényben ........................................  100-— K
2. Takarékpénzt, betétben ............................................ 16 26 „

Összesen: 11626K
Kiadatott egy ösztöndíj ....................................4‘— K

6.  E gészségügy.
L. a coll. orvos jelentését.

t
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IV. Tanítóképesítés.
Az 1916. ápr. 26 —május 8. időközben a katonai szolgálatra bevonult 

volt rendes tanulónk közül a vktn. engedélyével magán osztály-, oszt.-képe- 
sítő- és befejező képesítővizsgálatot tett a II. osztályból: Boczkó László, 
Gyurján Árpád, Meitzer Ervin, Prekopa Dezső', Szikom Lajos; a III. osz
tályból: Tomcsányl Pál, Zenovitz Zenó; a IV. osztályból: Bibza Mátyás, 
Danis Pál, Kubacska István, Lengyel Elemér, Matej Mihály, Monczoly 
János, Stronczer Dániel, Szabó Elemér, Szabó Kálmán, Sztanó Pál, Tor
nyai Mátyás és Wolf Rezső.

A kép.-vizsg. bizottság, amelynek elnöke nt. Halmi Aladár kép.-vizsg. 
biz. tag és Mayer Endre theol. akad. dékán volt, határozata értelmében 
valamennyi tanuló vizsgálata elfogadtatott és a IV. osztálybeliek tanítói 
oklevelet, az ev. vallásúak kántori bizonyítványt is nyertek. A vizsgálaton, 
mint miniszteri biztos, bártfai Szabó Elemér kir. tanfelügyelő volt jelen.

A IV. oszt. írásbeli osztályképesítő-vizsgálatának tételei voltak: Mér- 
tanból: 1. Egy kocka-alakú papirdoboz egyik oldallapjának átlója 1 dm. 
7 cm. Hány dm.2 ennek a doboznak a felülete és hány 1. a térfogata? 
2. Egy 20 in. hosszú, 3'6 m. magas és 90 cm. vastag falhoz hány tégla kell, 
ha törésre 5°/0-ot számítunk és egy tégla 2 dm.3? 3. Egy kút átmérője 
1 '25 m. és benne 2'48 m.-nyire áll a víz. Hány hl. víz van benne? 4. Ismer- 
jük egy háromszög oldalainak egyenletét: y =  — -5- + -7J-; y —  tt+ tt;

x 23 , z ^ v yy = = — -jr 4- y . Számítsuk ki e háromszög 3 csúcsának koordinátáit s raj
zoljuk le e háromszöget.

Német fordításból: Das Kornfeld c. olvasmány fordítása magyarra.
A befejező kép.-vizsg. neveléstant tétele: A tanítói fogások érvénye

sülése a tanításban. Wolf Rezső tétele: Milyen legyen a jó népnevelő?
Az 1898. évben született, katonai szolgálatra alkalmasnak talált rendes 

tanulókat május hó 20-ikán osztályozta a vizsg.-bizottság, amelynek elnöke 
nt. Halmi Aladár kép.-vizsg.-biz. tag, miniszteri biztosa b. Szabó Elemér 
kir. tanfelügyelő volt. Osztályoztattak: az I. osztályból: Czelder Jenő, Gern 
Sándor, Michalik Gyula; a II. osztályból: Engler Pál, Hutka Ernő, Király 
Pál, KUnczkó Aladár, Koncsek Jenő, Kozslej György, Öhlschláger Imre; a
III. osztályból: Baltazár Dezső, Bábel János, Hunszdorfer János, Koncsek 
János, Marschalkó Gyula, Zsák Andor; a IV. osztályból: Szőke András, 
Vohaner Géza. A vizsg.-bizotts. határozata értelmében valamennyi tanuló 
a magasabb osztályba felvehető, a IV. osztálybeliek tanítói hivatalra képe
sítést nyertek. Vohaner Géza kántori bizonyítványt kapott.

Május 25 — 29. napjain tartott osztály- és oszt.-kép.-vizsgálatokon részt- 
vett az I. osztályból 14 rendes, a II. osztályból 11 rendes és Matykó Rezső 
magántanuló, a III. osztályból 5 rendes és Áros Mihály, Bácsmegi Károly, 
Hajsó Sándor, Makovics Béla, Meskó Frigyes, Pichler Károly magántanulók. 
A magántanulók valamennyien miniszteri engedéllyel. A vizsg.-bizottság 
nt. Halmi Aladár biz. tag elnöklete mellett a miniszt. biztos, b. Szabó
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Elemér kir. tanfelügyelő hozzájárulásával az oszt.-képesítővizsgálatok tár
gyaiból adott feleleteket elfogadta.

Június 23 — 24. napjain tartottuk meg az előkészítő tanfolyamon részt- 
vett 14 jelölt osztály-, oszt.-képesítő- és befejező képesítővizsgálatait. A vizsg.- 
bizottság mind a 14 jelölt vizsgálatát elfogadta és valamennyien tanítói 
oklevelet nyertek. Az ev. vall. kántori bizonyítványt is kaptak. Ezen vizs
gálatok nt. Halmi Aladár biz. tag elnöklete mellett és b. Szabó Elemér 
kir. tanfelügyelő jelenlétében folytak le.

A tanév folyamán magyar tanítási nyelvű iskolára képesíttetett: Áros 
Mihály ref., Baltazár Dezső, Bácsmegl Károly, Cseri Gyula, Fodor Gyula, 
Hunszdorfer János, Koncsek János, Kubacska István, Lengyel Elemér ref., 
Makovics Béla, Marschalkó Gyula, Pichler Károly, Szabó Kálmán, Szőke 
András ref., Tomcsányi Pál róm. kath. Tornyai Mátyás, Vohaner Géza és 
Zsák Andor; magyar és német tannyelvű iskolákra: Hajsó Sándor és Wolf 
Rezső; magyar és tót tannyelvű iskolákra: Bábel János, Bibza Mátyás, 
Danis Pál, Matej Mihály, Monczoly János, Stronczer Dániel róm. kath., 
Szabó Elemér és Sztanó Pál. A lefolyt iskolai évben összesen 28 tanítói 
oklevelet adtunk ki. Kántori képesítést nyert a tanév folyamán 21 ev. vall 
tanító. A kántori kép.-vizsgálat elnöke nt. Halmi Aladár biz. tag volt.

Kimutatás az 1915/16. isk. évben oklevelet nyert tanítókról.

Ev. Ref. Rk. Qk. Ossz.
Magyar Magyar-

német
Magyar

tót
Magyar-
német-

tót 5 Je
le

s
'O El

ég
s. i ctfn s-'«j bx) jx k<& . £ CL> o 'ü

tannyelvű iskolára képesíttetett ált. osztályzattal

21 5 2 — 28 18 2 8 — — 7 16 5 21

Gyakorlóiskola.
Tanítóképző-intézetünk I — IV. oszt. tanulóinak a tanítói pályára szük

séges tanítási ügyesség elsajátítására szolgál a két-tagozatú gyakorlóiskola: 
a mindennapi elemi és az általános ismétlőiskola, melyekhez szorosan kap
csolódik az ifjúsági egyesület is.

I. A mindennapi elemi gyakorlóiskola vegyes, hatosztályú. Tanterme 
az eperjesi ág. h. ev. I. egyház épületében, egészséges, tágas szobában van 
elhelyezve. Udvara azonban szűk, az óraközi szünetek alatt a tanulók nem 
szórakozhatnak.

Az 1915—16. tanévre beiratkozott 51 tanuló. Évközben meghalt 1 
tanuló, maradt az év végén 50. A beiratkozott tanulók között volt 19 fiú és 
32 leány; 31 ág. h. ev., 5 ref., 3 r. k. és 12 izr. vallású; 20 magyar és 
31 tót anyanyelvű. Eperjesi 44, sóvári 7.

II. Az általános ismétlő-gyakorlóiskolában, valamint
III. az ifjúsági egyesületben a tanítás az 1915 — 16. tanévben szünetelt.
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Mulasztott félnapok száma 1096. Szokatlan nagy szám gyakorló
iskolánkban, amelyet tanulóink szegénysége, ruhátlansága okozott. Meg
történt, hogy lábbeli hiánya miatt 2 hónapig is távol maradt néhány tanuló. 
Az Eperjesi Qyermekfelruházó Asztaltársaság a lefolyt tanévben két fiú
tanulót ruházott fel, kiknek atyjuk a harctéren küzd. Fogadja az intézet 
hálás köszönetét!

Gyűjtések. Tanulóink szülei, bár nagy szegénységgel küzdenek, mégis 
hazafias érzésüknek szép példáját adták; a harctéren lévő katonák kará
csonyára 20 koronát, a rozsnyói Árvaházra 6'80 koronát és a május 1-jén 
rendezett ünnepélykor 10 koronát adtak össze. Gyűjtöttek hadibélyeget is, 
mintegy 90 darabot.

Ünnepélyek. Okt. 31-ikén reformáció emlékünnepélye, rnárc. 19-ikén 
a tanítóképzővel volt közös ünnepélyünk; április 1-jén alkoholellenes nap; 
május 1-jén Kárpáti-nap; május 10-ikén madarak és fák napja. Ezeken 
kívül egy-egy harctéri örvendetesesemény alkalmából félóráig tartó, buzdító 
és lelkesítő beszédet tartott a gyak.-isk. vezetője. Évzáró-ünnepélyt a rend
kívüli körülmények miatt nem tartottunk. A tanítás június 10-ikén fejeződött 
be. Ezentúl a katona-tanítók tanfolyamán azok az osztályok jelentek meg, 
melyekre a gyakorlati tanítások céljából szükség volt.

A mindennapi gyakorlóiskola tanulóinak névsora.
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V.

30 Engl er Károly 
Friedmann Jolán 
Goldfinger Hennin 
Glück Róza 
Márton Anna 

35 Olejár Elemér 
Partilla Anna

OSZTÁLY.

Reichmann Alice 
Rosenblatt Aranka 
Rudik Blanka 

40 Sturmann Péter 
Scholtz Győző 
Schwartz Irén.

VI. OSZTÁLY.

Friedmann Helén
* Köpöczy Bertalan 

45 Stefusz Mária
*Sterbinszky András
* Schwartz Ferenc

Schwartz Mária 
Szameth Malvin 

50 *Szwaton Ferenc 
Weiszberger Frida.

A *-gal jelölt tanulók a VI. osztályból május 30-ikán záró-vizsgálatot tettek és vég
bizonyítványt nyertek. Ezen vizsgára az egyházkerület részéről mint elnök nt. Halmi Aladár, 
a kormány részéről ms Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár voltak kiküldve.
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A jövő iskolai évre vonatkozó értesítés.
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi coll. tanítóképző

intézetének I. osztályába az 1916—1917. tanévre felvételért folyamod
hatnak oly éptestű, egészséges tanulók, akik 14. életévüket szeptember 1-jén 
betöltik, de ugyanakkor 18 évesnél nem idősebbek és a közép- vagy polgári 
iskola IV. osztályát sikerrel bevégezték.

A felsőbb osztályokba rendszerint azok vétetnek föl, akik az előző 
osztályt ezen intézetnél végezték. Kivételesen fölvehetők oly tanulók is, akik 
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, akik a 
közép- vagy polgári iskola VI. osztályát sikerrel végezték és a tanítóképző 
I —II. osztályáról különbözeti vizsgálatot tesznek. (A különbözeti vizsga 
tárgya- és anyagáról szívesen ad felvilágosítást az igazgató.)

Minden tanuló iskolai díj címén 29 koronát fizet. Ez alól senki föl 
nem menthető.

A tiszai egyházkerületbeli ág. h. evangélikusok tandíjmentesek, más 
égyházkeriiletbeliek 10 kor., másvallásúak 40 kor. tandíjat fizetnek.

Az internátusokban elsősorban tiszai egyházkerületbeli, másodsorban más 
• egyházkerületbeli ág. h. ev. növendékek vétetnek föl; ha marad hely, úgy 

másvallásúak is fölvétetnek. Az internátusbám lakás díja egész évre 80 kor.
A coll. convictusba minden rendes tanuló fölvétetik, ahol jó ebédet és 

vacsorát évi 300 kor.-ért kap. Felszerelés címén minden tanuló 2 kor.-t fizet.
Jótéteményekben, ingyen lakás-, a convictusi-díj részbeni vagy egészbeni 

elengedésében, egyházkerületi határozat folytán elsősorban tiszakerületbeli ág. 
h. ev. lelkészek és tanítók fiai és általában árvák, másodsorban más érdemesek 
is részesülhetnek. A megszavazott jótéteményt az arra méltatlanok elvesztik.

A felvételért és segélyezésért folyamodók „a tiszai ág. h. ev. egyház- 
kerület mélt. és főtiszt, püspökéhez Nyíregyháza" intézett kérvényeiket (amely
ben a pontos cím, lakóhely, utca, házszám, utolsó posta fel legyen tüntetve) 
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, amely 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,

Coll. Ért. 1915—1916. 20
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amelyben 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. felszerelési díjat és a félévi díjat, 150 koronát lefizetni tartozik.

A lakás-, esetleg a convictusi díj kivételes engedéllyel, előleges havi 
részletekben is fizethető.

Az internátusba felvett tanuló köteles magával hozni tisztességes nyári 
és téli öltözetet, téli kabátot, legalább 6 nappali és 3 hálóinget, 6 alsó
nadrágot, 6 pár harisnyát, 6 törülközőt, 12 zsebkendőt, 1 szalmazsákot, 
1 párnát 2 huzattal, 1 paplant 2 paplanlepedővel, 2 ágylepedőt, 1 ágytakarót, 
fésűket, fog-, ruha- és cipőkeféket.

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.

Akik 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. vallásúaknak 76 kor., másvallásúak- 
nak 108 kor., VI. oszt. középisk. tanulók különbözeti vizsgálatáért 24 kor., 
Vili. oszt. tanulók különbözeti osztályképesítő-vizsgálatának díja 36 kor. 
Képesítővizsgálati díj magántanulóknak 40 kor.

Az 1916—1917. 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. szept. hó 1—4. napjain fognak megtartatni. A tanítás szept.
5-ikén kezdődik.

Az első osztályba felvétetnek oly éptestű fiú- és leánygyermekek, kik
6. életévüket betöltötték s himlő ellen sikeresen beoltattak.

Bárminő felvilágosítást szívesen a d : Gerhard Béla, igazgató.
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Iskolaorvosi jelentés.
Az egészségi állapot a lefolyt háborús tanévben kedvező volt, ameny- 

nyiben sem a tanári-karban, sem a növendékek között súlyosabb termé
szetű vagy tömeges megbetegedés nem fordult elő. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium 1899. évi április hó 5-ikén kelt 61,769. számú 
rendelete értelmében a Collegium összes növendékeit a tanév folyamán 
megvizsgáltam, különös súlyt helyezve a tüdő és szív szerveire. Valamennyi 
növendéket egészségesnek találtam. Az előirt szemvizsgálatoknál trachomát 
két ízben konstatáltam. A beteg növendékek a helybeli városi kórházba 
internáltattak, ahol teljes felgyógyulásukig visszatartattak.

A Collegium összes intézeteinek növendékei közül, az említett két 
trachomaeset kivételével, múló betegségben szenvedett 40 tanuló, fekvő
beteg volt 15, akut fertőző-betegségben szenvedett 14 növendék. Halálo
zás egy esetben fordult elő. A halál oka szervi szívbaj volt.

Tornamentességi bizonyítványt csak azok kaptak, akik testi vagy szervi 
hibában szenvedtek.

Testgyakorlatoknál és játékdélutánoknál baleset nem fordult elő.
Tekintettel arra, hogy a hólyagos-himlő — mint a háború nyomán 

föllépni szokott súlyos természetű járványos betegség — városunkban is 
sporadikusan föllépett, az inficiálás veszélyének elhárítása céljából a Colle
gium összes növendékeit himlő ellen beoltottam.

A jogakadémia, theologia és tanítóképzőintézet céljaira szolgáló col- 
legiumi épületet, nemkülönben a főgymnasium épületét az év folyamán 
több ízben megvizsgáltam, mely alkalmakkor mindig meggyőződtem arról, 
hogy az említett épületek a modern kor igényeinek és a higiéna követel
ményeinek minden tekintetben megfelelnek.

A Collegiummal kapcsolatos convictust a megejtett vizsgálat nyomán 
egészségügyi szempontból szintén kifogástalannak találtam. Az ételek jók, 
tiszták, táplálók és kellő mennyiségűek.

A theologiai Otthon orvosi teendőit az elmúlt tanévben — minthogy 
annak hivatalos orvosa katonai szolgálatot teljesít — én láttam el. Az Ott
hon céljaira szolgáló monumentális épület a higiéna követelményeinek 
minden tekintetben megfelel. A nappali és hálószobák, mosdók és illem
helyek tiszták, egészségügyi szempontból kifogástalanok.

Az egészségtant a tanítóképzőintézet IV-ik évfolyamán adtam elő, 
Előadásaim tárgyát képezték különösen: első segélynyújtás, mentőgyakor
latok, a főbb ragályos betegségek, alkohol- és nikotinmérgezések s ezzel 
kapcsolatban az ellenük való védekezés, a lakás higiénája, a gyermek ter
mészetes és célszerű testi nevelése és a gyermekbetegségek.

Eperjes, 1916. június 14.
D r. H olénia  G yula,
iskolaorvos, egészségtantanár.
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V.

COLLEGIUMI KÖZÖS INTÉZMÉNYEK.

1. A collegium! Nagykönyvtár.

Gyarapodott az 1915/16. iskolai évben:
a) Vétel útján: Akadémiai Értesítő 1 k., Almanach 1916. évre 1 k., 

Archeológiái Értesítő 1 k., Athenaeum 1 k., Budapesti Szemle 1 k., Egye
temes philologiai közlöny 1 k., Emlékbeszédek akadémiai tagok felett XVI. 
1 k., Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XXII. 1 k.; Érteke
zések a történelmi tudományok köréből XXIII. 1 k., Ethnographia 1 k., 
Evangélikus Őrálló 1 k., Irodalomtörténet 1 k., Irodalomtörténeti közle
mények 1 k., Közlemények Szepesvármegye múltjából 1 k., Magyarországi 
Kárpátegyesület Évkönyve 1 k., Magyar Középiskola 1 k., Magyar Nyelv 
1 k., Magyar Nyelvőr 1 k., Magyar Paedagogia 1 k., Mathematikai és 
természettudományi közlemények XXXI —XXXII. 2 k., Mathematikai és 
természettudományi Értesítő XXXIII. 1 k., Numizmatikai Közlöny 1 k., 
Ösvény 1 k., Protestáns Szemle 1 k., Századok 1 k., Természettudományi 
Közlöny 1 k., Történeti Életrajzok 1 k., Történeti Szemle 1 k. =  29 kötet.

Adó- és illetékügyi Szemle 1 k., Közgazdasági Szemle 1 k., Magyar 
Figyelő 1 k., Magyar jogászegyleti Értekezések 1 k., Magyar Közigazgatás 
1 k., Magyar Gyáripar 1 k., Munkásügyi Szemle 1 k., Az 1915. évi törvények 
1 k., Rendeletek Tára 1 k., Városi Szemle 1 k., Nord und Süd 4 k., Magyar 
Könyvszemle 1 k., Múzeumi és könyvtári Értesítő 1 k. =  16 kötet.

Révay Nagy Lexikona XIII. 1 k., Takáts Sándor: Rajzok a török 
világból 2 k., Fabriczy Kornél: Kisebb dolgozatai 1 k., Euripides drámái 
II. 1 k., Magyar történelmi Emlékek I. osztály XXXIX —XL. 2 k., Magyar 
Etymologiai Szótár V. f. 1 f. =  7 kötet, 1 füzet.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesüet Évkönyve 1913—14. és 
1914— 15. évről 1 k., Cyhlarz, Károly: A római jog institutiói (257—452 old.) 
1 k., Magyar Törvénytár: 1915. évi törvénycikkek 1 k. 2 kötet.

b) Ajándék útján: A m. kir. keresked. minisztériumtól: A magyar 
szent korona országai gyáriparának üzemi és munkás-statisztikája az 1910. 
évről 1 k.; Munkabeszüntetések és munkáskizárások a magyar szent korona 
országaiban az 1910—12. évben 1 k. =  2 kötet.

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségétől: Magyar 
Adria-könyvtár 4 —6. 3 k., Meller Simon: Az Eszterházy-képtár története
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1 k., Révai Nagy Lexikona X—XIII. 4 k., A Gyűjtő 6 — 8. sz. Ex libris 
1 k. =  9 kötet.

Budapest székesfővárostól: Budapest székesfővárosi iskolák Évkönyve 
1914 — 15. 1 kötet.

Debreczen sz. kir. várostól: Koncz-Herpay: Debreczen sz. kir. városi 
rangra emelésének története 1 kötet.

Eperjes sz. kir. várostól: Veszteségi lajstrom 1914 — 15. 31 kötet.
Az országos Szabad lyceurntól: Inter arma. Háborús előadások gyűj

teménye 1 kötet.
A Gyöngyösi-Társaságtól: A Gyöngyösi Irodalmi Társaság Évkönyve

III. 1912-1915. 1 kötet.
A trencsénv ár megyei Múzeumegyesülettől: A trencsén vármegyei Múzeum

egyesület Értesítője 1914. 1 k.
A lausanne-i egyetemtől: Petitmermet, Robert: La question de l'aven 

judiciaire en procedure civile 1 k., Mercier, Robert: De la double impo
sition 1 k., Burnier, Pierre: Le crime et les criininels 1 k., Bandat, Maurice: 
L’action revocatoire du droit Suisse 1 k., Sillig, Eduard: Le regime des 
sources dans le code civil Suisse 1 k., Mercier, I. Jaqnes: Etude juridique 
sur le bilan des sociétés anonymes 1 k., Meyer, Maurice: Des attributions 
des autoritás de surveillance de la lói fédérale sur la poursuite pour dettes 
et la faillite et de quelques confelits de competence 1 k., Gumoens, Alois 
de: De la procedure de collocation en cas de faillite et de saisie aprés la 
lói fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1 k., Valston, Henry: 
Etude de la convention de la Haye du 12 Juni 1902 1 k., Bonnard, Henri: 
Le séquestre d’aprés la lói fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 
1 k., Secretan, Philipp: L’adoption conditions-effets-revocation 1 k., Car- 
touncoff, Constantin: Du rapport en droit succesoral Bulgare 1 k., Distallevi, 
Dante: Linee per un saggis sulla difesa sociale e la recidiva 1 k. 13 kötet.

Az ev. egyetemes egyháztól: Góbi Imre: A magyarországi ág. hitv. ev. 
egyetemes egyház levéltárának jegyzéke II. 1 k.

A tiszai ev. egyházkerülettől: Az egyetemi ev. theologiai fakultás 
kérdése 1 f.

A nagyszebeni reáliskolától: Briebrecher, R.: Geschichte der Hermann
städter Realschule 1 k.

A székely udvarhely I ref. kollégiumtól: Magyar Vilmos: A székelyudvar
helyi ref. kollégium 1 k.

A budapesti ág. hitv. ev.fogy mnasiumtól: Batizfalvy István: A budapesti 
ág. hitv. ev. főgymnasium története 1 k.

A m. kir. pénzügyminisztériumtól: Adatok a m. kir. kincstári bányászat 
és azzal rokon ágazatok 1914. I. félévi állapotáról 1 k.

Fogadják a nemeslelkű ajándékozók a Collegium hálás köszönetét!
c) Csere útján 195 Értesítő.
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Összes gyarapodás az Értesítőkön kívül 120 kötet, 2 füzet.
Kivettek a könyvtárból 1915-ben 266 kötetet.
Mivel könyvtárunk sem 1915-re, sem 1916-ra nem kapott beszerzési 

államsegélyt, olvasótermünket az 1915/16. iskolai évben is zárva kellett 
tartanunk. A könyvtár egyébként is csak 1915. őszétől funkcionálhatott, 
mivel a gorlicei áttörés után alig egy hónapra intézeteink kapui is bezárul
tak. A gorlicei áttörésig pedig könyvtárunk hadszíntéren feküdvén, csak a 
legszűkebb keretben tölthette be rendeltetését. Biztonságba helyezett könyv
tári értékeinket is csak a gorlicei áttörés után mertük napfényre hozni. 
Felszerelésre az 1916. évben 2000 kor. államsegélyben részesült könyvtárunk, 
amiért úgy a nm. vall.- és közokt.-ügyi minisztériumnak, mint a Múzeumok 
és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének e helyen is hálás köszönetét 
mondunk. A háború hatása ezidén is nemcsak a könyvtár használatán, 
de beszerzéseinken is nagyon meglátszik. Az államsegély elmaradása és a 
főiskolai ifjúság számának csökkenése könyvtári jövedelmünket lényegesen 
leapasztotta.

2. Szirmay-könyvtár.
Alapította $zirmay János 1835. évben, amikor 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, amely jogot 
most ngs Szirmay Balamér úr gyakorolja. A könyvtár a collegiumi dísz
terem karzatán — alkalmatlan helyen — van elhelyezve nyitott polcokon, 
ahonnan azonban hihetőleg már rövid időn belül ki fog helyeztetni s 
könnyebben hozzáférhetővé válik.

Az 1915/16-ik évben dr. Cholnoky Jenő: Földrajzi közlemények 
1915—16. évben megjelent füzeteivel gyarapodott.

3. A collegiumi tápintézet.
Súlyos viszonyok között nyílt meg convictusunk az 1915/16-ik iskolai 

évben is. A tapasztalatokban gazdag s a tápintézetet évtizedeken át vezető 
h. eforus, Mayer Endre theol. akad. dékán, egészségi okokból az intézet 
további vezetésére nem vállalkozott. Erre a coll. hatóság Molitor Gusztáv 
tanítóképző-intézeti tanárra bízta a convictus vezetését, aki augusztus 21-ikén 
át is vette azt s erős akarattal, a legjobb tudása szerint igyekezett a reá bízott 
nehéz feladatot megoldani.

Az ellátásnál sok gondot okozott már az első hónapokban azon körül
mény, hogy a termények maximálása s a csapatszállítások miatt beszüntetett 
teherforgalom folytán különösen a babnak beszerzése vált lehetetlenné. 
Szerencsénkre azonban oly időre esett az, amikor még bőven lehetett zöld 
főzeléket venni. A hús mérhetetlen drágulása folytán szárított hallal kísér
leteztünk, de azt nemsokára az étlapból ki kellett kapcsolni, mert míg ára
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folyton emelkedett, minőség tekintetében mindig silányabb lett. Az ellátás 
körül azonban a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy a lisztet, kenyeret 
darát, árpadarát és kukoricadarát, szóval azon élelmicikkeket, melyeknek 
nagyobb mennyiségben való beszerzését és adását a convictus pénzügyi 
viszonyai megengedték volna, kormányrendelet folytán csak a szűkén 
kiszabott liszt- és kenyérjegyek ellenében lehetett beszerezni. Egyik legfőbb 
gondunk leend e nehézségeket a jövőben elhárítani.

A rendkívüli drágaság miatt az ellátás bár a lehető legegyszerűbb volt, 
mégis mindent elkövettünk, hogy a fejlődésben levő ifjúságot kellő mennyi
ségű egészséges és tápláló ételekkel lássuk el. Az étlap, tekintettel a köz- 
élelmezési viszonyok ismert nehézségeire, gyakran változott.

A rendkívüli viszonyok hatása nemcsak az élelmezés körül volt érezhető, 
hanem a convictus jövedelmeinél is. Hatalmas segítőnk volt a jövedelmek 
szaporításában az országos szupplikáció, mely állandóan közel 3000 kor. 
jövedelmet hozott intézetünknek. Sajnos, hogy a háború kényszerítő hatása 
folytán az országos szupplikáció elmaradt s intézetünk elesett azon jöve
delmétől, melyből éppen a szegénysorsú és jó előmenetelű növendékeket 
gyámolítottuk. Ennek dacára úgy a convictus, mint egyházkerületünk anyagi 
erejükhöz mérten mindent megtettek, hogy a növendékek segélyezése 
ne legyen kisebbmérvű, mint az a múltban volt. A segélyek „az élvezett 
jótétemények összegezése" rovatában lelhetők fel.

Adományokkal segítették convictusunkat: a coll. főgymn. segélyalap 
240 kor., az Eperjesi Takarékpénztár 150 kor., az Eperjesi Bankegylet 50 kor., 
a Sárosvármegyei Takarékpénztár 40 kor. Szupplikáció-megváltás címén 
küldött: a kölesei ev. egyház 6 kor.-t, a zólyomi ev. egyház 8 kor.-t, a péteri 
ev. egyház 2 kor.-t, a zombori Tabitha Nőegylet 3 kor.-t, a mosoni ev. 
egyhm. 14 kor.-t, összesen 513 koronát.

Az összes jótevőinknek és adományozóinknak, akik 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 fenntartott intézetünkről.

A convictusban való rendnek fentartása- s az ételek kiosztásánál való 
közreműködés és felügyelet s ételek kiosztása céljából szervezve vannak az 
ökonomusi, széniori, portáns-felügyelői s végül portánsi állások, amelyeknek 
betöltése az ephorusnál való kérvényezés alapján a tanári-kar által történik.

Az ökonomusi, széniori s portáns-felügyelői állások bizalmi s kitüntető 
tisztségek és csak ev. vallású akadémiai hallgatók (a portánsok felügyelője 
lehet felsőosztályú főgymn. tanuló is) által tölthetők be.

Az ökonomus kötelességei közé tartozik: a hús felvágása és kiosztása 
az étkezők között, valamint gondoskodás arról, hogy mindenkinek elegendő 
étel jusson; ő nyilvántartja az étkezők számát, beszámol mindenről az 
ephorusnak, akit ő elsősorban helyettesít. Ez a kötelessége különösen a hús 
átvételénél, hogy az úgy mennyiségi, mint minőségi tekintetben kifogás
talan legyen. Minden rendellenességről s hibáról jelentést tenni tartozik 
az ephorusnak.
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A szénior felügyel az étkezőhelyiségben a rendre, csendet tart az étkezés 
folyamán, ügyel a tisztaságra, az ételeknek az asztalra való rendes tálalására» 
kiosztja a kenyeret, s imádkozik étkezés előtt és után. Szükség esetén 
helyettesíti az ökonomust, amiként 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 
— amennyiben azokat nem orvosolhatja, vagy súlyosabb természetűek — 
intézkedés végett azonnal jelentést tesz az ephorusnak.

A portánsok felügyelőjének kötelessége mindenekelőtt arra ügyelnie, 
hogy a vezetésére bízott portánsok szorgalmasan tanuljanak, jó maga
viseletét tanúsítsanak, szobájukat rendben tartsák, tisztán, rendesen járjanak 
s a terítésnél és kiszolgálatnál pontosan teljesítsék kötelességeiket; külö
nösen azonban arra kell ügyelnie, hogy a terítékek rendesek és tiszták 
legyenek. Helyettesíti a széniort, vagy ökonomust. Mindannyinak kötelessége 
békében s egyetértő közreműködéssel a convictusban étkező ifjúságnak s 
a convictusuak javán közremunkálni.

A portánsok kötelessége az asztalok megtérítése, az ételek feltálalása, 
kiszolgálás az étkezés alatt, az asztalok letakarításában való segédkezés és 
ehhez hasonló, könnyebb munka.

Az ökonomus s a szénior, ill. széniorok a convictusi ebédlő mellett, 
külön szobában laknak s a mosást kivéve, teljes ellátásban részesülnek s 
azért az ökonomus 60 kor.-t, a széniorok egyenként 100 koronát fizetnek 
az egész iskolai évre.

A portánsok felügyelője a portánsokkal egy szobában lakik az emeleten, 
az ephorus lakásának közvetlen szomszédságában. A lakószoba tágas, vilá
gos s éppúgy, mint a széniorok szobája, teljesen megfelel a hygienikus s 
paedagogiai követelményeknek. A mosáson kívül teljes ellátása van s teljesen 
áíjmentes. Nehéz feladatára való tekintetből rendszeretőnek, pontosnak, 
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, akik 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 koronát fizetnek egy évre.

Az 1915/16. isk. évben összesen 158 coll. hallgató és tanuló iratkozott be 
a convictusba. Ezek közül volt 37 theol. akad., 10 jogakad. hallgató, 50 főg. 
és 61 tanítóképző-int. tanuló.

A convictus tagjai között minden felekezet volt képviselve. Convic- 
tusunk ugyanis nem tesz különbséget vallás dolgában, hanem erre való 
tekintet nélkül felvesz mindenkit, aki a Collegium tanulói sorába rendesen
Coll. Ért. 1915—16. 21
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beiratkozott. S ezt az elvet fogjuk követni a jövőben is. Különbséget csak 
a jótétemények kiosztásában teszünk, mert azt az alapok természete követeli.

Ökonomus volt Szuchovszky Gyula IV. é. theol., szénior Danielisz 
Róbert III. é. theol., a portánsok felügyelője Pogány Gusztáv II. é. theol., 
portánsok voltak: Bergel János IV. o. t., Marencsin Andor IV. o. t., Mikola 
László IV. o. t., Szlávik Tibor II. o. t. és Wallentínyi Ernő I. oszt. tanuló.

A convictus tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak s úgy 
étkezés, mint fegyelem tekintetében az ephorus rendelkezéseinek vannak 
alávetve, aki 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 emelhetnek 
és elégtételt kérhetnek az ephorusnál, aki elsősorban van hivatva a con- 
victusi 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, rendetlénkedéstől és csoportosulástól 
óvakodjék. Az étkezési időt pontosan be kell tartani, ezt követeli a rend 
és a kiszolgálat; a későn járó nemcsak rendetlenséget okoz késedelmével, 
hanem magának is árt. A rendszeresen késedelmeskedők az étkezéstől is 
megfoszthatok. Az étkezések ideje: reggeli 7V2 órakor, ebéd 1 órakor és 
vacsora 7 órakor.

A szokásos beneficiumokat az elmúlt isk. évben is megtartottuk és 
pedig nov. 30-ikán Keczery András alapítványából az alapító nevenapján, 
s március 15-ikén Dessewffy István családi alapítványából a márciusi nagy 
napok emlékére. Áldott legyen az alapítók emléke!

Az elengedés az első félévben 10 — 35 kor., a II. félévben 20 — 55 kor. 
erejéig történhetik. Az erre vonatkozó kérvények a conv. ephorusnál, a 
ngos és nt. coll. igazgatóválasztmányhoz címezve 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 bizonyítyány vagy leckekönyv. Ez 
alól kivételek a tanítóképző-intézet tanulói, akik a folyamodványukat a 
felvétel iránt beküldött kérvénnyel egyidőben küldhetik föl a tanítóképző
int. igazgatóságához.

A convictusi díjra vonatkozólag a következőket kell a t. szülők tudo
mására hozni: A coll. hatóság, tekintettel a nagy drágaságra, az ellátás 
díját 250 kor.-ról 300 kor.-ra emelte fel.

Az előírt 300 korona az egész iskolai évre szól, ebéd s vacsora fejében ; 
egyik fele szeptember elején, másik fele február elején a beiratkozáskor fizetendő. 
A joghallgatók az első félévre december végéig 120 koronát, a második fél
évre 180 koronát fizetnek. Az egész convictusi díjból ebédre 200 kor., vacsorára 
100 kor. esik. Azon collegiumi hallgatók s tanulók, akik havonta lépnek be és ki, 
havonként 35 koronát, csupán ebédért 24 koronát fizetnek. A felszerelési díj
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marad ezentúl is évente 2 kor., mely szintén az év elején fizetendő. Az egész 
évre járó convictusi díj a közös tanári-kar engedélyével részletekben is fizethető, 
de ezt mindig kérelmezni kell.

Tekintettel a tejhiányra, reggelire csak rántottlevest adhatunk, félévi 
kötelezettséggel, egész évre 40 koronáért.

A convictus részére megállapított tápdíjakat postatakarékpénztár útján 
kell befizetni. A befizetés a „Befizetési lap“ segélyével bármely közvetítő- 
(posta-) hivatalnál eszközölhető. A befizetési lapot a szövegnek megfelelően 
tintával, minden félreértést kizáró módon kell kitölteni és különös gond 
fordítandó arra, hogy „A befizető neve" helyén azon hallgató vagy tanuló neve 
[az általa látogatott intézet és évfolyam pontos megjelölésével) legyen olvas
hatóan kiírva, akiért fizetünk. A postaalkalmazott a befizetés alkalmával 
az „elismervényt“ aláírva és lebélyegezve a szelvénnyel együtt a befizetőnek 
nyugtatványkép visszaadja.

Az így nyert elismervény jól megőrzendő s ezzel kell a convictus epliorusánál 
felvételre jelentkezni, a később történő fizetéseket pedig a nyert elismervény ekkel 
felszólítás esetén igazolni. A befizetési lapot a convictus tagjai jóval a táp
díjuk esedékessége előtt kapják kézhez.

4. Gyám intézet.
Tavalyi maradvány .............................  45 kor. 08 fill.

Ezévi gyűjtés:
Theologia.................................................  40 kor. — fill.
Jogakadémia ...........................................  15 „ — „
Főgymnasium...........................................  40 .. — »
Tanítóképző ........... . ............. .. .. 10 » — » 150 kor. 08 fill.

Kiadás:
Theologiai Otthonnak ..........................  30 kor. — fill.
Eperjesi ev. polgári leányiskolának .. 40 » — »
Konfirmandus Otthon (Torzsa)..............  10 „ — „
Egyetemes Oyámintézet............  ,. .. 29 „ — „ 109 „ — »

Maradvány .................. 41 „ 08 „

5.  A kerületi árvaház.

A theol. akad. gyűjtése 
A jogakadémia „
A főgymnasium ,,
A tanítóképző ,,
Oyakorló-iskola »

...........................  44 kor. 50 fill.
.............................. 15 II --- II

...........................................................................  20 a  —  a

...........................  23 a 40 j>

. .. .. .. 5 , -  „
Összesen .. 107 kor. 90 fill.

21*
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Az élvezett jótétem ények összegezése.
I. Tandíjelengedések:

1. A theologián (ä 40 kor.) 1700 K. -  fill.
2. A jogakadémián............ 525 it — a

3. A főgymnasiumban .. .. 3874 „ -  „
4. A tanítóképzőben .. .. 980 a  — a 7079 K. -  fill.

II. Tápintézeti elengedések:
1. A theologián.................. 2820 K. -  fill.
2. A jogakadémián............ 335 „ -  „
3. A főgymnasiumban .. .. 1195 a —  „

4. A tanítóképzőben .. .. 3541 „ 25 „
5. Oeconomus, seniorok,

portánsok........................ 1100 „ -  „ 8991 K. 25 fill.

III. Ösztöndíjak és jutalomdíjak
1. A theologián.................. 4623 K. -  fill.
2. A jogakadémián............ 2613 „ 16 ,,
3. A főgymnasiumban .. .. 2446 „ -  „
4. A tanítóképzőben .. .. 396 ,t — » 10078 K. 16 fill.

IV. Lakbérelengedés:

Theol. Otthon kedvezmények .. 3480 K. -  fill. '
A tanítóképzőben 55 tanulónál.. 2845 „ — „ 6325 K. -  fill.

Összesen .. .. 32473 K. 41 fill.

Új ösztöndíjalapítványok.

Az 1914/15. tanév Értesítőjében kimutatott 54 collegiumi ösztöndíj
alapítvány összesen 187,700 kor. 53 fill, vagyont képvisel.

Ezen ösztöndíjalapítványokhoz járult a tanév folyamán:
1. két „Draskóczy Lajoska-ösztöndíjalapítvány" ä 500 kor. 1000 kor. 

(1. 10., 75. és 76. old.);
2. özv. Boross Zsigmondné családi alapítványa 10,000 kor. (1.3. old.);
3. Sarudy István joghallgató alapítványa (1. 10. és 48. old.);
4. Fekete Sándor nyíregyházai banktisztviselő adománya (1. 106. old.) 

40 korona.
Mindezen, fenkölt lélekre valló alapítványokért és adományokért ezúton 

is hálás köszönetét mondunk!
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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. nyugdíjintézeti illeték félévenként 10 kor., 
testületi és önsegélyezési s egyéb egyesületi díjak 8 kor., illetőleg 9 kor., 
leckekönyvi és anyakönyvi lap 60 fillér. A fölvétel érettségi bizonyítvány, 
esetleg a multévi index és távozási bizonyítvány 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 — 15-ikéig tart; azontúl 
tanárkari engedéllyel lehet beiratkozni. Az egyévi önkéntesek okt. 1—8. 
napjain iratkozhatnak be. Az előadások szept. 16-ikán kezdődnek. A jog
akadémián a félévi tandíj 60 kor., beiratási díj 5 kor., országos tanári- 
nyugdíjra 10 kor., alapra 4 kor., könyvtárra 4 kor., jogász-segélyegyletre 
2 kor., Értesítőre és szervezetre 1 kor., kórházra 1 kor., index 2 korona, 
rendőri-igazolványért 1 korona fizetendő. A 2-ik félévben 50 kor. tandíj, 
5 kor. beiratási díj, orsz. tanári nyugdíj-illeték 10 kor., 4 kor. könyvtári díj, 
4 kor. az alapra és 1 kor. a rendőri-igazolványért. A hallgatók vallásfelekezeti 
különbség nélkül tandíjelengedésben részesülhetnek és igénybe vehetik a 
Convictust is; evang. lelkészek, tanárok és tanítók fia i — szorgalomtanú
sítás esetén — külön folyamodás nélkül féltandíjmentességben részesülnek. 
A fölvétel érettségi bizonyítvány, vagy pedig a multévi index és távozási 
bizonyítvány alapján történik. Akiknek katonaügyben vagy ösztöndíjügyben 
olyértelmű bizonyítványra van szükségük, mely szerint a jövő tanévben 
főiskolai tanulmányokat szándékoznak folytatni, azok a szünidőben előjegyzést 
s erről szóló bizonyítványt kérhetnek.

A theol. Otthonban féldíj-fizetés mellett, avagy félévenként 70 koro
náért mintegy 15 prot. vallású joghallgató nyerhet lakást, fűtést, világítást 
és kiszolgálást.

A főgymnasiumban a beiratások szeptember 1., 2. és 4. napjain tör
ténnek s a tanítás szeptember 5-ikén kezdődik. A javító- és fölvételi vizs
gálatok augusztus 30. és 31-ikén d. e. 8 órakor kezdődnek. Fölvételi vizs
gálatot tesznek az I. osztályba lépő tanulók közül azok, akiknek a negyedik 
elemi osztályról kielégítő bizonyítványuk nincsen; a felvételi vizsgálatért 
díj fizetendő. Egyébként minden tanulót bizonyítványa alapján veszünk föl. 
Minden gymnasiumi tanuló, a 3964 — 1885. évi vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri rendelet értelmében, köteles a beiratásnál születési bizonyítványát 
felmutatni; azok pedig, akik már 12 évesek elmúltak, tartoznak orvosi 
bizonyítvánnyal igazolni, hogy a védhimlőoltásnak másodízben sikerrel 
vetették magukat alá, vagy hogy az utolsó öt év alatt himlőt állottak ki, 
vagy hogy a törvény értelmében föl varinak mentve a beoltás kötelezett
sége alól. Magántanulók a megelőző osztályról szóló bizonyítványuk és a
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születési bizonyítvány alapján az iskolaév elején iratkoznak be. A főgym- 
nasium a jövő tanévben is a miniszteri tantervet követi s így a görög 
nyelv tanítása 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 i — minden külön folyamodás nélkül — féltandíjat 
fizetnek, ha jó  erkölcsi magaviseletét tanúsítanak.

Az egyházkerületi közgyűlés a tanulóktól szedett érettségi vizsgálati díjat 
4 koronával emelte; továbbá elrendelte, hogy a magán- és javító-vizsgák 
engedélyezéseért benyújtott kérvények felterjesztésekor 2 kor., osztályössze
vonásokra irányuló kérvényeknél 4 kor. illeték szedendő. Ezek az illetékek 
az egyházkerület közigazgatási pénztárába folynak be. (Kgy. jkv. 1916.32. V. 1.)

A fógymnasium tanári testületé megokolt esetben a jó  magaviseletü 
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 153. oldalán ad kimerítő útbaigazítást; a javítóvizsgálat és a beiratás 
szept. 1 — 2-ik napjain tartatik; a tanítás szept. 4-ikén kezdődik.

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, föl
szerelés stb. címen) minden tanuló egyenkint 29 koronát tartozik fizetni-

A tanítóképző-intézet gyakorló népiskolájában a beiratások szept. 1—6" 
napjain történnek, s a tanítás szept. 7-ikén kezdődik.

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 300 kor. (Bővebbet 
lásd: 162. oldal.)

A Collegium bármely intézetének hallgatója vagy tanulója csak oly 
lakást fogadhat, amelyről az illető intézet dékánjának vagy igazgatójának 
tudomása van. Az intézetek vezetői e tekintetben az érdeklődőknek szívesen 
szolgálnak útbaigazítással.

Az 1916— 17-iki tanév ünnepélyes megnyitása szeptember 17-ikén 
délelőtt 11 órakor a coll. nagyteremben lesz.

Eperjes, 1916. június 28.
Szutórisz  F rigyes,

collegiumi igazgató.



Telefon- Collegiumi igazgató és coll. pénztár 144.
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